รายงานการประเมินตนเอง
ตามการดาเนินงานด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2562
(15 กรกฎาคม 2562 ถึง 14 กรกฎาคม 2563)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.graduate.su.ac.th/
15 กรกฎาคม 2563

คำนำ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดทารายงานการประเมินตนเอง SAR ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา EdPEx เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจาปีการศึกษา 2562 (15 กรกฎาคม 2562 ถึง 14
กรกฎาคม 2563) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รายงานผลการดาเนินงานและประเมินตนเองในรอบระยะเวลา
ดังกล่าว และเพื่อให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ได้ใช้ในการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ตามหมวดต่าง ๆ
การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มีการพัฒนาขึ้นตามลาดับ และ
บัณฑิตวิทยาลัยจะยังคงพัฒนางานของบัณฑิตวิทยาลัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้การประกันคุณภาพการศึกษา
เป็ น หลั ก ในการวิ เ คราะห์ ควบคุ ม ก ากั บ ตรวจสอบ และพั ฒ นา เพื่ อ ให้ ผ ลการด าเนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งมี
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
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)

=

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ หรือ การวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อมเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สาหรับองค์กร หรือ
โครงการ
4Ms
=
คน (Man) วัสดุ (Material) เงิน (Money) และ การจัดการ (Management)
Trend Analysis =
การวิเคราะห์แนวโน้ม
GAP
=
ความแตกต่าง
แผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ = แผนระยะยาว 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566)
แผนระยะสั้น 1 ปี =
แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรมรายปี ตามแผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์
แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย
=
แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2563-2566
ซึ่งจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสมรรถนะหลัก
ขององค์การ
แผนปฏิบัติการประจาปี
=
แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรมระยะ 1 ปี ตามแผนพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2563-2566
SIPOC Model
=
เป็นวิธีวิเคราะห์กระบวนการ โดยการทาความเข้าใจภาพรวม
ของกระบวนการให้เห็นชัด โดยเริ่มต้นศึกษาตั้งแต่ภาพรวมใน
ระดับองค์กร (Organization) ประกอบด้วย
S - Supplier หมายถึง ผู้ส่งมอบสิ่งของหรือข้อมูลที่จะต้อง
นาไปผ่านกระบวนการ
I - Input หมายถึง สิ่งของหรือข้อมูลที่จะต้องนาไปผ่าน
กระบวนการ
P - Process หมายถึง กระบวนการอันประกอบไปด้วย
ข

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

=

ผู้นาระดับสูง

=

หลาย ๆ ขั้นตอนเพื่อที่จะเปลี่ยนสิ่งของหรือข้อมูลต้นทาง
(Input) ให้กลายเป็นสิ่งของหรือข้อมูลที่ต้องการ
(Output) ที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
O - Output หมายถึง สิ่งของหรือข้อมูลที่เป็นไปตามความ
ต้องการของลูกค้า
C - Customer หมายถึง ลูกค้าผู้กาหนดความต้องการของ
สิ่งของหรือข้อมูล
อาจารย์ที่มาจากคณะวิชาที่ร่วมดาเนินการ
หลักสูตรพหุวิทยาการ
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย คณบดี
รองคณบดี เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และหัวหน้างาน

ค

สารบัญ
คานา
คาย่อและนิยามศัพท์
Section 1 : Organizational Profile
บทนา : โครงร่างองค์กร
ส่วนที่ 1 ลักษณะองค์กร
ส่วนที่ 2 สภาวการณ์ขององค์กร
Section 2 : Criteria for Performance Excellence
1. การนาองค์กร
1.1 การนาองค์การโดยผู้นาระดับสูง
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โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
P.1 ลักษณะองค์การ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2515 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางสนับสนุน
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2516 ในหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
โบราณคดี และ สาขาวิชาจารึกภาษาโบราณ และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ปัจจุบันมี
สถานะเป็นคณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการจัดตั้ง
ส่วนงานของมหาวิทยาลัย วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (ราชกิจจานุเบกษา หน้า 26 เล่ม 133 ตอนพิเศษ 182 ง วันที่
19 สิงหาคม 2559) โดยมีภาระหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา การวิจัย การพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา การผลิตบัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการร่วมกับคณะวิชาที่เป็นคู่ความร่วมมือ การบริการทางวิชาการ
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
P.1 ก. สภาพแวดล้อมขององค์การ
(1) หลักสูตรและบริการ: ตารางที่ P.1ก(1) หลักสูตรและบริการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรและบริการ

ความสาคัญต่อความสาเร็จ
ขององค์การ

กลไกการส่งมอบ

1. บริการ
1.1 การสนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของคณะวิชา
1.1.1 ด้านหลักสูตรระดับ
กากับการเสนอหลักสูตรหรือปรับปรุง
บัณฑิตศึกษา
หลั ก สู ต รในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
สาขาวิชาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของสกอ.

-พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรในระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของสาขาวิ ช าต่ า ง ๆ เพื่ อ เสนอต่ อ สภาหา
วิทยาลัย
-มีระบบ กลไกขั้นตอนในการดาเนินการติดตามการปรับปรุง
หลั ก สู ต ร ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา สกอ.
1.1.2 ด้ า นการจั ด การศึ ก ษา กากับดูแลการจัดการศึกษา
-การออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่งต่าง ๆ สาหรับใช้
ระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของสกอ.
-การกากับดูแล ตรวจสอบและติดตามการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิ ตศึ กษาให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสูต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่งต่าง ๆ เช่น
การคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติ
และแต่งตั้งกรรมการในการสอบประมวลความรู้ การสอบวัด
คุณสมบั ติ การพิจารณาโครงร่าง การอนุมัติหั วข้อและการ
สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และตรวจสอบคุณสมบัติ
การสาเร็จการศึกษา
-การประชาสัมพันธ์หลักสูตร และข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ใน
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
-การจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมการพัฒนาทักษะนักศึกษา
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ในด้ า นต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ด้ า นจริ ย ธรรม
การวิจัย การนาเสนอและเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับ
นานาชาติ การใช้ ระบบ บริ ห าร จั ด กา รวิ ท ย านิ พ นธ์
แบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

1

-การบริ การการศึกษาแก่นัก ศึกษาด้านต่า ง ๆ เช่น คาร้อ ง
ต่าง ๆ การออกหนังสือราชการต่าง ๆ และการให้ข้อมูลทาง
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น
-ส นั บ ส นุ น ทุ น อุ ด ห นุ น ก า ร ท า วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ข้ อ มู ล
แหล่งทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์สาหรับนักศึกษาระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และสนั บ สนุ น ทุ น การเผยแพร่ ผ ลงาน
วิทยานิพนธ์และงานสร้างสรรค์
1.2 การบริการวิชาการและ - เผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ - การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับบัณฑิตศึกษา
- การจัดการประชุม อบรม สัมมนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
- ถ่ายทอดองค์ความรู้จากหลักสูตรพหุ จากหลักสูตรพหุวิทยาการให้แก่ชมุ ชน สังคม ร่วมกับคณะวิชา
วิทยาการให้แก่ชุมชน สังคม
ที่เป็นคู่ความร่วมมือ
2. หลักสูตรพหุวิทยาการ
-การผลิตบัณฑิตที่สามารถทาวิจัยและ - การผลิ ต บั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รพหุ วิ ท ยาการร่ ว มกั บ คณะวิ ช า
ระดับปริญญาโท จานวน 4 สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการบูรณาการ คู่ความร่วมมือ โดยการสอนแบบบรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ
หลักสูตร ได้แก่
ทางด้านศาสตร์และศิลป์
ศึกษาดูงาน รวมทั้งจัดทาวิทยานิพนธ์
-หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม
-หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์
ศิลปกรรม
-หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสนเทศ
ศาสตร์
เพื่อการศึกษา *
-หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบและศิลปะเสียง*
*อยู่ระหว่างการปิดหลัก
หลักสูตร

(2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลัก
วิสัยทัศน์: บริหารจัดการระบบสนับสนุนการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในปีพ.ศ.
2566 และหลักสูตรพหุวิทยาการของบัณฑิตวิทยาลัยได้มาตรฐานสากล AUN-QA พันธกิจหลัก: สนับสนุนการผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการร่วมกับคณะวิชาคู่ความ
ร่วมมือ และบริการวิชาการ ค่านิยม: Good governance, Relationship, Ability, Determination, Service mind,
Unity ปรัชญา: มุ่งมั่น ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ สมรรถนะหลัก: กากับ
ดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและมาตรฐานสากล AUN-QA
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(3) บุคลากร: ตารางที่ P.1ก(3-1) กลุ่ม ประเภท และคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย (ปีการศึกษา 2562)
คุณวุฒิการศึกษา

สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
*1
*2
*3
พ.ชั่วคราว
ขรก. พ. พ.ชั่วคราว*1 ล.ประจา*4 ล.ชั่วคราว*5
(ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ)
ปริญญาเอก
1
ปริญญาโท
1
3
12
2
ปริญญาตรี
2
5
5
ต่ากว่าปริญญาตรี
1
2
รวม
2
5
17
7
1
2
*1
*2
*3
*4
*5
พนักงานชั่วคราว ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว

ปัจจัยส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การ*:
ตารางที่ P.1ก(3-2) ปัจจัยส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสายสนับสนุน
ลาดับความสาคัญ
1
2
3
4

ประเด็น
ขอบเขตงาน ความรับผิดชอบ การมอบหมายงาน มีความชัดเจน ภาระงาน และปริมาณงาน มีความเหมาะสม
บรรยากาศการทางานดี เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือในการทางาน
การมีส่วนร่วมและมีความเข้าใจในการจัดทานโยบายและแผนงาน การถ่ายทอด และการนาไปปฏิบัติ
สภาพแวดล้อมในการทางานมีความเหมาะสม เช่น มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ มีความปลอดภัย
เป็นต้น
5
มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
*จากผลสารวจแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากร เมื่อ ต.ค. 2562

(4) สินทรัพย์: สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีพื้นที่ตง้ั 3 แห่ง ได้แก่ 1) ชั้น 7 อาคาร 50 ปี พระราชวัง
สนามจันทร์ 2) ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กทม. 3) ชั้น 1 อาคารสานักงานอธิการบดี วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจาสานักงานและแหล่งเรียนรู้ จานวน 64 เครื่อง server สารองข้อมูล เป็นต้น
(5) กฎระเบียบ/กฎหมาย/มาตรฐานบังคับ: บัณฑิตวิทยาลัย ดาเนินงานภายใต้กฏระเบียบ ข้อบังคับ ดังตาราง P.1ก(5)
ตารางที่ P.1ก(5) กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
การดาเนินงาน
1. การสนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
2. การผลิตบัณฑิต
หลักสูตร
พหุวิทยาการระดับ
ปริญญาโทร่วมกับ
คณะวิชาที่เป็นคู่ความ
ร่วมมือ
3. การบริการวิชาการ
และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
4. การบริหาร

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
- แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 2553
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2561/ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง ที่
เกี่ยวข้อง
- แนวปฏิบั ติจ รรยาบรรณนั กวิ จัย พ.ศ. 2541 ส านั กงานคณะกรรมการวิจั ยแห่งชาติ และประกาศของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่องการวิจัย จรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย์และในสัตว์ทดลอง
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
2559 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ
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การดาเนินงาน

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเงิน งบประมาณของกระทรวงการคลัง/ กรมบัญชีกลาง/ มหาวิทยาลัยศิลปากร

P.1ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ
(1) โครงสร้างองค์การและกลไกการกากับดูแลองค์การ
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยศิลปากร กากับดูแลโดยสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ
และอธิการบดี โครงสร้างองค์การประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี จานวน 2 คน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประเภทพนักงาน
ชั่ว คราว ส านั ก งานคณบดี แบ่ งเป็ น 2 งาน ประกอบด้ว ย เลขานุก ารคณะ ผู้ ช่ว ยเลขานุ การคณะ หั ว หน้ างาน และ
ผู้ปฏิบัติงานตามกลุ่มภารกิจ คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะที่ดาเนินการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ทั้งนี้ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รับนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีมาถ่ายทอดสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาบัณฑิตวิทยาลัย และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย เลขานุการคณะ ผู้ช่วยเลขานุการคณะ และหัวหน้างาน จากนั้นหัวหน้างานทาหน้าที่ถ่ายทอดนโยบายสู่บุคคลากร
เพื่อนาไปปฏิบัติในที่ประชุมระดับงาน (รูปที่ P1ข (1))
สภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม)
- สภาวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณบดี

- คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
สานักงานคณบดี
เลขานุการคณะ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะ

งานบริหารทั่วไป
หัวหน้างาน
- กลุ่มภารกิจด้านบริหารและธุรการ
- กลุ่มภารกิจด้านคลังและพัสดุ
- กลุ่มภารกิจด้านการวางแผนและประกันคุณภาพ
- กลุ่มภารกิจด้านบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- กลุ่มภารกิจด้านระบบสารสนเทศ

หลักสูตรพหุวิทยาการ

งานบริหารและพัฒนาวิชาการ
หัวหน้างาน
- กลุ่มภารกิจด้านมาตรฐานการศึกษา
- กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนการจัดการศึกษา
- กลุ่มภารกิจหลักสูตรพหุวิทยาการ
- กลุ่มภารกิจด้านทะเบียนและประมวลผล*
*บูรณาการร่วมกับกองบริหารวิชาการ

รูปที่ P1ข(1) โครงสร้างการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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(2) คณะที่จัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้เรียนหลักสูตรพหุวิทยาการ ลูกค้า
กลุ่มอื่น และผู้ใช้บัณฑิต
ตารางที่ P.1ข(2) ความต้องการ/ความคาดหวังของคณะวิชา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้เรียนหลักสูตรพหุวิทยาการ
ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้ใช้บัณฑิต
กลุ่ม
ความต้องการ/ ความคาดหวัง
1. คณะที่จัดการศึกษา
- ได้รับการบริการที่ดี มีคณ
ุ ภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาในการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา เช่น การประสานงาน การคัดเลือกนักศึกษา การทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา การขออนุมัติ
หัวข้อ การสอบจบ การเงินงบประมาณ การให้คาแนะนา กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2. นักศึกษาระดับ
- ได้รับการบริการที่ดี มีคณ
ุ ภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาในด้านต่าง ๆ เช่น การประสานงาน
บัณฑิตศึกษา
การติดต่อสื่อสาร การสอบหัวข้อและการทาวิทยานิพนธ์ การพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทา
วิทยานิพนธ์ เป็นต้น
3. ผู้เรียนหลักสูตรพหุ
- หลักสูตรมีความทันสมัย มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานสากล AUN-QA
วิทยาการ
- ผู้เรียนได้รบั การพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ได้แก่ การวิจัยขั้นสูง การเผยแพร่ผลงานวิจยั ภาษาอังกฤษ
3.1 ลูกค้าปัจจุบัน:
นาไปใช้ประโยชน์ได้
- นักศึกษาหลักสูตรพหุ
- ทุนสนับสนุน เช่น ทุนอุดหนุนการศึกษา ทุนสนับสนุนการทาวิจัย/วิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่
วิทยาการ
ผลงานวิจัย
- สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ระบบสารสนเทศ ทันสมัย เพียงพอ สภาพแวดล้อมเหมาะสม
ปลอดภัย
- ได้รับการบริการที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ในการติดต่อประสานงาน
3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
- ได้รับการบริการที่ดี มีคณ
ุ ภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาในการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตรจากคณะวิชาที่เป็น บัณฑิตศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ
คู่ความร่วมมือหลักสูตรพหุ - ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
วิทยาการ
3.3 ลูกค้าอนาคต:
- ศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียง และคณาจารย์มีความเชี่ยวชาญตรงกับสาขา
- บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา - เพิ่มพูน ต่อยอดความรู้เพื่อนาไปปรับใช้กับชีวิตการทางานในปัจจุบันและความก้าวหน้าในอนาคต
ระดับปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ
4. ผู้รับบริการ/ชุมชน สังคม - ได้รับบริการ/ฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อการนาไปพัฒนาชุมชน สังคม
5. ผู้ใช้บัณฑิต (ภาครัฐและ - บัณฑิตมีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ นาความรูไ้ ปพัฒนาต่อยอดและแก้ไขปัญหา มีคณ
ุ ธรรม
เอกชน)
จริยธรรม มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (life long learning) การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ และ
มนุษยสัมพันธ์ดี

(3) ผู้ส่งมอบหลักและคู่ความร่วมมือ : บัณฑิตวิทยาลัยมีผู้ส่งมอบหลักผ่านระบบ ithesis กับบริษัทแฟคเกอร์ มีคู่ความ
ร่วมมือที่ร่วมผลิตบัณฑิตในหลักสูตรพหุวิทยาการ โดยมีบทบาทข้อกาหนดในการปฏิบัติงาน ดังตารางที่ P.1ข(3) และมี
ช่องทางการสื่อสารแบบสองทางและ ทางเดียว เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ อีเมล์ การประชุม ระบบสารบรรณ
Facebook กลุ่มไลน์ โทรศัพท์ เป็นต้น
ตารางที่ P.1ข(3) คู่ความร่วมมือและบทบาทในระบบงาน
ผู้ส่งมอบหลัก/คูค่ วามร่วมมือ
บทบาท
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ คณะวิชาที่ร่วม
- ความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับ
ผลิตบัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการ ได้แก่
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
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ข้อกาหนด
- การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
มาตรฐานสากล AUN-QA

คณะโบราณคดี คณะอักษรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
บริษัทแฟคเกอร์
ทคบร.*1/ สคบท.*2

- ดูแลและบารุงรักษาระบบ ithesis
- การให้บริการระบบการจัดทา ithesis
- ร่วมกาหนดนโยบายการศึกษาระดับ
- การประชุมแลกเปลีย่ น
บัณฑิตศึกษา
*1
ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ *2สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

P.2 สภาวการณ์ขององค์การ:
P.2 ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
(1) ลาดับในการแข่งขัน ยังไม่มีการจัดอันดับบัณฑิตวิทยาลัยภายในประเทศ แต่คณะกาหนดคู่เทียบตามตารางที่ P.2ก
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงสาคัญที่ส่งผลกระทบกับ บัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงข้อบังคับต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จานวนประชากรวัยเรียนลดลงส่งผลกระทบต่อผู้เข้า
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา การจ้างงานโดยไม่ใช้ปริญญา การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความต้องการการศึกษาหลังปริญญา
การดาเนินการตามนโยบายของประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ของชาติ นโยบาย Thailand 4.0
(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
ตารางที่ P.2ก ข้อมูลลาดับการแข่งขันและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
คู่เทียบ
คู่เทียบในประเทศ
1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

ประเด็นเปรียบเทียบ ตัวชี้วัด หรือผลงาน
แหล่งข้อมูล
- ร้อยละของระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ
- บัณฑิตวิทยาลัยทั้งสอง
บัณฑิตศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่ง
- คะแนนการประเมินหลักสูตรพหุวิทยาการตามเกณฑ์ AUNQA
- ระยะเวลาเฉลี่ยของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
พหุวิทยาการ*/หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย
* เทียบเคียงกับหลักสูตรพหุวิทยาการที่บูรณาการศาสตร์
ใกล้เคียงกัน
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อการ
ให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัยในภาพรวม

P.2 ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
(1) ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ
ตารางที่ P.2ข ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ประเด็น
การ
สนับสนุน
การจัด
การศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษา
ของคณะ

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (SC)
SC-1 การบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
SC-2 การสร้างระบบหรือฐานข้อมูลสนับสนุนการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาให้ครบทุกด้าน ได้แก่
- ระบบการแจ้งเตือนขั้นตอนการศึกษาของนักศึกษา (ภาษาอังกฤษ
สอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์
เผยแพร่วิทยานิพนธ์)
- ระบบคาร้องออนไลน์
- ฐานข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์
- ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และภายนอก
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ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA)
SA-1 มีสานักดิจิทลั และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยที่
ให้การสนับสนุนระบบการให้บริการ และมีพื้นที่ในการ
จัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
SA-2 เป็นมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง โดยเฉพาะทางด้าน
ศิลปะทาให้มผี ู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา

- ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกความร่วมมือกับสคบท.
- ระบบจัดทาคาสั่งคณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ สอบวัด
คุณสมบัติ และสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
- ระบบจัดการงานคาสั่งสอบคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และ
สอบการค้นคว้าอิสระ
และสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมาใช้ประโยชน์
ได้
SC-3 การเพิ่มจานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เช่น เพิ่มช่องทาง
ให้นักศึกษาปริญญาตรีเรียนล่วงหน้าในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
SC-4 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสาหรับบุคคลทั่วไป เพื่อให้
สามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรพหุ SC-5 ผลการประเมินหลักสูตรพหุวิทยาการตามเกณฑ์
SA-3 หลักสูตรมีความหลากหลายทั้งทางด้านศิลปะ
วิทยาการ
มาตรฐานสากล AUN-QA เพิ่มขึ้นทุกปี
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ด้านบุคลากร SC-6 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ
SA-4 บุคลากรส่วนใหญ่มีคณ
ุ วุฒิการศึกษาสูงกว่า
ระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์สูง
ด้านความ
SC-7 การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนับสนุนนโยบาย
SA-5 มีแผนกลยุทธ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green
รับผิดชอบ Green Campus ของมหาวิทยาลัย
campus)
ต่อสังคม

P.2ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
(1) ส่วนประกอบที่สาคัญของระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการของสถาบัน
บัณฑิตวิทยาลัยนาหลัก PDCA และ KM มาใช้ในการปรับปรุงผลการดาเนินการของกระบวนการทางานหลัก
กระบวนการสนับสนุน และการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี รวมทั้งมีการนาข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาจัดทาแผนในปีงบประมาณต่อไป โดยในปีการศึกษา 2562
บัณฑิตวิทยาลัยนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) และ AUN-QA มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในขององค์การ
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หมวด 1 การนาองค์การ
1.1 การนาองค์การโดยผู้นาระดับสูง
1.1 ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
1.1 ก (1) วิสัยทัศน์ และ ค่านิยม
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบุคลากรทบทวนวิสัยทัศน์และค่านิยมเดิมของบัณฑิตวิทยาลัย ตาม
ขั้นตอนที่ 2 ของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (รูปที่ 2.1-1) โดยการวิเคราะห์ SWOT ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตฯ และการประชุมสัมมนาบุคลากร โดยกาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ใหม่ ดังนี้ วิสัยทัศน์ “บริหารจัดการระบบ
สนับ สนุ น การจัดการการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภ ายในปี พ.ศ. 2566 และหลั กสูตรพหุ
วิทยาการของบัณฑิตวิทยาลัยได้มาตรฐานสากล AUN-QA” พันธกิจหลัก “สนับสนุนการผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการร่วมกับคณะวิชาคู่ความร่วมมือ และบริการ
วิชาการ”
โดยกาหนดค่านิยม GRAD-SU: Good governance มีธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารองค์การ
Relationship มีมนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อประสานงาน Ability มีความสามารถในการทางาน Determination มีความ
มุ่งมั่นในการทางาน Service Mind มีจิตบริการ Unity มีความสามัคคี และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิ ยม พันธกิจ
แผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์สู่บุคลากร คู่ความร่วมมือ คณะวิชา ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและผู้มีส่วนได้เสียผ่านที่ประชุมและ
ช่องทางสื่อสารตามขั้นตอนที่ 5 ของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (รูปที่ 2.1-1) และตาราง 1.1 ข1 โดยมีระบบการนา
องค์การ (Leadership system) ของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตฯ ดังรูปที่ 1.1 ก1
Strategic
Planning

MVV

Knowledge
Management

SWOT
Analysis

Communicatio
n
&
Operation

Evaluation

รูปที่ 1.1 ก(1) ระบบการนาองค์การ (Leadership system) ของบัณฑิตวิทยาลัย
การปฏิบัติตนของผู้นาระดับสูงเน้นการนาค่านิยม Good governance โดยกาหนดกลไกการดาเนินการและ
ผู้รับผิ ดชอบตามตารางที่ 1.1 ก(1) และมี การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังค่านิยม Relationship, Ability,
Determination, และ Service Mind โดยเน้นการมีจิตใจบริการ การสื่อสารประสานงานกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและลดขั้นตอนการดาเนินงาน
ตารางที่ 1.1 ก(1) การบริหารองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล
หลักประสิทธิผล

กลไกการดาเนินการ
กากับดูแลผลลัพธ์การดาเนินการตามแผนกลยุทธ์

หลักประสิทธิภาพ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ระบบ กลไก และเครื่องมือที่ทันสมัย คณะกรรมการบริหารบัณฑิตฯ และ
ในการบริหารจัดการ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
1

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตฯ

หลักการตอบสนอง
หลักภาระรับผิดชอบ
หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
หลักการกระจายอานาจ
หลักนิติธรรม
หลักความเสมอภาค

มีการรับฟังความต้องการ การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
และผู้มีส่วนได้เสีย และการจัดการข้อร้องเรียน
มีการกาหนดภาระงาน ตัวชี้วัด และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระบบตรวจสอบ
งบประมาณจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาย
นอกจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม แผนกลยุทธ์
ขององค์การ
การตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมมีการรับฟังความคิดเห็น
และเน้นหลักฉันทามติ
มีการมอบอานาจการบริหารตามลาดับชั้นการบังคับบัญชาตาม
โครงสร้างการบริหารงาน
กากับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตฯ
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตฯ
และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตฯ
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตฯ
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตฯ
คณบดี

คณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัย และคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตฯ
การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การเลื่อนขั้น คณะกรรมการบริหารบัณฑิตฯ
ยึดหลักความเสมอภาค

1.1 ก (2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฏหมายและมีจริยธรรม
ผู้ น าระดั บ สู ง ก ากั บ ดู แ ลการบริ ห ารจั ด การองค์ ก าร การบริ ห ารบุ ค คล และการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
ตามพันธกิจ และแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ รวมทั้งกระบวนการทางานที่สาคัญ ข้อกาหนด ตัวชี้วัด
และ ผู้รับผิดชอบ (ตารางที่ 6.1-1) ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ตามตารางที่
P.1ก(5) เช่น การสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษาของคณะ การผลิตบัณฑิต หลักสูตรพหุวิท ยาการระดับ
ปริ ญ ญาโทร่ ว มกั บ คณะที่ เ ป็ น คู่ ค วามร่ ว มมื อ ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เกณฑ์
มาตรฐานสากล AUN-QA และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น
1.1 ก (3) การสร้างสถาบันที่ประสบความสาเร็จ
ผู้นาระดับสูงร่วมกับบุคลากรจัดทาแผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ระยะยาว 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563-2566) และแผนปฏิบัติการระยะสั้น 1 ปี (ตารางที่ 2.2-1) ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การตาม
ขั้นตอนกระบวนการวางแผนกลยุ ทธ์ (รู ปที่ 2.1-1) และกากับติดตามการดาเนินการตามตัว ชี้วัดของแผนกลยุทธ์ตาม
ขั้นตอนของระบบการนาองค์การในรูปที่ 1.1ก(1) ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตฯ (ประชุมทุก 2 สัปดาห์) เพื่อ
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย (ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง) โดยกาหนดเป็นวาระเพื่อพิจารณาเชิง
นโยบายทุกรอบ 6,9,12 เดือน มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตาม KPI เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง มีการปรับปรุงและประเมินหลักสูตรพหุวิทยาการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล AUN-QA
ในปีการศึกษา 2562 มีการนาเกณฑ์ EdPEx มาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การ มีการนาผลประเมินมาเป็น
ข้อมูล ในการปรับ ปรุ งการดาเนิน การและเพื่อจัดทาแผนพัฒ นาในปีต่อไปตามวงจร PDCA มีการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรตามแผนการพัฒนาบุ คลากรเพื่อรองรั บแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ (ตารางที่ 2.2-2) มีการพัฒนาผู้ นา
ระดับสูงและผู้นาในอนาคตโดยเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เช่น การอบรมเกณฑ์และผู้ประเมิน AUN-QA และ EdPEx การ
ประชุมร่วมกับผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สคบท. และ ทคบร. เป็นต้น มีการสร้าง
วัฒ นธรรมการทางานของบุ คลากรที่มุ่งเน้ น ผู้ เรี ยนและลู กค้ากลุ่ มอื่นเพื่ อสร้างความผู กพันกับองค์การ ได้แก่ การจั ด
โครงการ/ กิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็น Smart student มีการวางแผนการจัดทาฐานข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและลูกค้ากลุ่มอื่น เช่น ฐานข้อมูลแหล่งทุนวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลการเผยแพร่วิทยานิพนธ์
2

ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ใช้ฐานข้อมูล มีการสนับสนุนทุนวิจัยและการ
เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นต้น มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น ระบบการแจ้ง
เตือนขั้นตอนการศึกษาของนักศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลา การจัดทาโครงการเรียน
ล่วงหน้ าสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรีของมหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิช าระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อลดความเสี่ยงจากจานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาลดลงเนื่องจากประชากรวัยเรียนลดลง เป็นต้น
1.1 ข การสื่อสารและผลการดาเนินการขององค์การ
1.1 ข(1) การสื่อสาร
ผู้น าระดับสู งสื่ อสารประเด็น ต่าง ๆ เช่น MVV แผนกลยุทธ์ การติดตามและผลการดาเนินการตามแผน การ
ประชาสัมพันธ์ การยกย่องเชิดชูเกียรติ กิจกรรม/ โครงการสาหรับนักศึกษา เช่น โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและโครงการ
พัฒนาทักษะนักศึกษา การตัดสินใจที่สาคัญ และความจาเป็นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความเข้าใจและความ
ผูกพันกับบุคลากรทั่วทั้งองค์การ ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น ผ่านรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายแบบสองทางและทางเดียว
เช่น การประชุ มคณะกรรมการต่า ง ๆ ระบบสารบรรณ การใช้ สื่ อสั งคมออนไลน์ ผ่ านกลุ่ มไลน์ เว็บไซต์ อี เมล์ และ
Facebook (ตารางที่ 1.1ข (1))
ตารางที่ 1.1 ข(1) ระบบการสื่อสารกับบุคลากร ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้เสีย

การสื่อสารแบบสองทาง
1. การประชุม
- กรรมการประจ าบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย
- กรรมการบริ ห ารบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย
- การประชุ ม ระดั บ งาน/
หลักสูตร

- การประชุมสัมมนา

2. การใช้สื่อสังคมออนไลน์
- กลุ่มไลน์

ความถี่

ผู้รับผิด
ชอบ

คณบดี

นักศึกษาสมทบ/นักศึกษาพิเศษ

ผู้ใช้บัณฑิต

ผู้รับการบริการวิชาการ

นศ. หลักสูตรพหุฯ/ หลักสูตร
คณะ
คณะ/ ตัวแทนหลักสูตร

คณาจารย์หลักสูตรพหุฯ

บุคลากร

กิจกรรม/โครงการ แก่นักษศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน/ประกัน
คุณภาพ
การปฏิบัติงานประจาวัน

ประเด็น
MVV/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ
การ
การดาเนินงานตามแผน

รูปแบบ/ วิธีการ

x

x

x

1/เดือน

x

x

x

2/เดือน

x

x

x

/

x

x

x

/

x

x

/
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/

/

/

/

/

/

เลขานุ
การ
2/เดือน รอง
คณบดี
และผู้
ประ
สาน
งาน
1/ปี
รอง
ตามแผน คณบดี
และ
หน.งาน
ทุกเวลา

ร อ ง

- อีเมล์/ โทรศัพท์

x

x

/

/

/

/

/

/

/

ทุกเวลา

การสื่อสารแบบทางเดียว
- ระบบสารบรรณ จดหมาย

x

x

/

/

/

/

/

/

/

ทุกเวลา

x

/

/

/

/

/

/

ทุกเวลา

- เว็บไซต์/ Facebook

x

x

ค ณ บ ดี
แ ล ะ
หน.งาน
ร อ ง
ค ณ บ ดี
แ ล ะ
หน.งาน
ร อ ง
ค ณ บ ดี
แ ล ะ
หน.งาน
ร อ ง
ค ณ บ ดี
แ ล ะ
หน.งาน

1.1 ข(2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ
ผู้นาระดับสูงมุ่งเน้นให้เกิดการปฏิบัติเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์การ โดยควบคุมกากับผู้ รับผิดชอบ
การดาเนินการตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (ตารางที่ 2.2-1) ผ่าน
คณะกรรมการรับผิดชอบแผนงานย่อยต่าง ๆ ได้แก่ แผนกลยุทธ์การเงิน แผนพัฒนาบุคลากร แผนการจัดการความรู้ แผน
บริหารความเสี่ยง แผนการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น มีการควบคุม กากับ ติดตาม การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกรอบ
6,9,12 เดือน ในวาระการพิจารณาเชิงนโยบายในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัยโดยมีการทบทวน ปรับแผนปฏิบัติการหรือวิธีการ ตามขั้นตอนในหมวด 2 (2.2) ข มีการนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในประจาปี IQA และ EdPEx (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2562) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การ โดย
นาผลประเมินมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดาเนินการและจัดทาแผนในปีต่อไปตามวงจร PDCA และมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรรายบุคคลตาม KPI ตามที่ได้รับการถ่ายทอดมาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ครั้ง
ต่อรอบปีงบประมาณ (เดือน มี.ค. และ ก.ย.) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ
1.2 การกากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม
1.2 ก การกากับดูแลองค์การ
1.2 ก(1) การกากับดูแล
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยศิลปากรกากับดูแลด้านนโยบายโดยสภามหาวิทยาลัย
และอธิการบดี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารงานตามนโยบายเพื่อให้บรรลุ MVV แผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ผ่านคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการต่าง ๆ ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติงานตามกลุ่มภารกิจ ภายใต้การ
กากับดูแลของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยตามโครงสร้างการบริหารงานรูปที่ P1ข(1) การกากับดูแลด้านการเงิน
โดยคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์การเงินและงบประมาณ และกลุ่มภารกิจด้านคลังและพัสดุ รับผิดชอบในการประมาณ
การรายรั บ -รายจ่ายประจาปี งบประมาณ การจั ดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายตามแผนบนระบบ (SU-ERP) กากับดูแลโดย
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การรายงานผลการดาเนินงานด้านการเงินตามแผนการปฏิบัติการประจาปี (MIS) และรายงาน
การเงินต่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยทุกเดือน และต่อคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยทุกรอบ ไตรมาส
ด้านความโปร่งใสในการดาเนินงานมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีระบบตรวจสอบงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีการเข้าร่วมการดาเนินการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม
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นโยบายของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับการอบรม EdPex คณบดีและรองคณบดีเข้ารับการ
อบรมเป็นผู้ประเมิน EdPEx และผู้ประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มีการเตรียมบุคลากรรองรับการถ่ายทอดงานเพื่อ
ทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ
1.2 ก(2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดโดยสภามหาวิทยาลั ย การประเมินผลการปฏิบัติ งานของคณบดีบัณฑิ ตวิทยาลั ย มีการประเมินโดย
คณะกรรมการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของส่ ว นงานและการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณบดี ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ประจา บุคลากร นักศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา ศิษย์เก่า และ
ผู้ใช้บัณฑิต ทุกปี และประเมินผลการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามตัวชี้วัดที่กาหนดโดยอธิก ารบดี โดยมีการนา
ข้อเสนอแนะจากการประเมินทั้งสองส่วนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไขในการดาเนินงานปีต่อไป
1.2 ข พฤติกรรมที่ถูกกฏหมายและมีจริยธรรม
1.2 ข(1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฏหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการได้รับรองตามมาตรฐาน
บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทาการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ที่มีผลกระทบด้านลบต่อสังคมและคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสังคมต่อหลักสูตร บริการ และการดาเนินงานของ
บัณฑิตวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน มีการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร (IQA) การจัดทาแผนการปรับปรุงหลักสูตรพหุวิทยาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล AUNQA การจัดทาระบบการแจ้งเตือนขั้นตอนการศึกษาของนักศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงด้านนักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลา ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกด้านจานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลดลงโดยจัดทาโครงการให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบุคคลภายนอกศึกษารายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเก็บหน่วยกิตสะสมเพื่อลดระยะเวลาศึกษา
ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น
1.2 ข(2) พฤติกรรมที่มีจริยธรรม
บัณฑิตวิทยาลัยมีค่านิย มยึดหลักธรรมาภิบาลในการกากับดูแลการดาเนินงานทุกด้านเป็นไปอย่างมีจริยธรรม
(ตาราง 1.1 ก(1)) และส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรมตามคู่มือจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร มี
การประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการ
ป้องกันลอกเลียนวรรณกรรม โดยนาระบบ ithesis มาใช้ในการจัดทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ และ
Turnitin ในการตรวจสอบความซ้าซ้อน ปัญหาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลองโดยการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้า
รับการอบรมโปรแกรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ออนไลน์ เป็นต้น
1.2 ค ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
1.2 ค(1) ความผาสุกของสังคม
บัณฑิตวิทยาลัยตระหนักถึงความสาคัญของความผาสุกของสังคม ดังนั้น จึงได้จัดทาแผนกลยุทธ์พัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัยเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green campus) โดยในปีการศึกษา 2562 ได้มีแผนในการจัดทาโครงการรณรงค์ลด
ปริมาณการใช้กระดาษในหน่วยงาน เช่น การจัดประชุมด้วยระบบ e-meeting การเวียนเอกสารระบบ e-document
และทางสื่อสังคมออนไลน์ มีการจัดกิจกรรมโครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจการคัดแยกขยะ เป็นต้น
1.2 ค(2) การสนับสนุนชุมชน
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดชุมชนเพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
ทุ ก ปี โดยแบ่ ง ชุ ม ชนออกเป็ น 2 กลุ่ ม ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ 1) กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา นั ก วิ จั ย นั ก วิ ช าการ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ โดยในปีการศึกษา 2562 เป็นการจัดการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 10 และ2) กลุ่มชุมชนในภูมิภาคตะวันตก เพื่อเข้าร่วมโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่ง
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เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากหลักสูตรพหุวิทยาการให้แก่ชุมชน โดยในปีการศึกษา 2562 เป็นการจัดโครงการจากหิ้งสู่
ชุมชนครั้งที่ 10 เป็นต้น
หมวด 2 กลยุทธ์
2.1 การจัดทากลยุทธ์
2.1 ก (1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์
บัณฑิตวิทยาลัยจัดทาแผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ระยะยาว 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566)
และแผนปฏิบัติการระยะสั้น 1 ปี โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลักขององค์การ ตามขั้นตอน
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ในหมวด 2.1 ก (1) (รูปที่ 2.1-1) ทั้งนี้ ในการจัดทาวิสัยทัศน์ได้ทาการวิเคราะห์ SWOT
โดยนาข้อมูลมาพิจารณาประกอบ ได้แก่ ข้อมูลจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2562-2566 โดยมีการพิจารณา
จากข้อมูลประกอบ เช่น ผลสรุปสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของมหาวิทยาลัย จากคณะกรรมการสรรหา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562-2566 ผลการประเมิน
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในปี ก ารศึ ก ษา 2561 ข้ อ เสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ข้อมูลจากนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต
1. SWOT Analysis (ข้อมูลปัจจัยภายใน/
ภายนอก)
กรรมการบริหารบัณฑิตฯ & สัมมนาบุคลากร
ส.ค.-ก..ย.
3. Strategic Plan* 4ปี/ 1
ปี
ส.ค.-ก.ย.

2. MVV CC
ส.ค.-ก.ย.

ประชุมสัม

4. กรรมการประจา
บัณฑิตฯ
ก.ย.-ต.ค.

6. ดาเนินการตามแผนและ
ประเมินผล
4ปี (2563-2666)/1ปี (ต.ค.-ก.ย. ปี
ถัดไป)

5. ถ่ายทอด สู่บุคลากร คู่ความ
ร่วมมือ ผูเ้ รียน ลูกค้ากลุม่ อื่น
ต.ค.-พ.ย.

*สอดคล้องกับแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
รูปที่ 2.1-1 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Process, SPP)
2.1 ก (2) นวัตกรรม
บัณฑิตวิทยาลัยสร้างนวัตกรรมในการให้การบริการและการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง โดย
บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ประสานงานกับสานักดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อจัดทานวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือที่
ทันสมัยในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ เช่น ระบบจัดทาคาสั่งคณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ สอบวัดคุณสมบัติ
และสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ระบบจัดการงานคาสั่งสอบคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสอบ
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การค้นคว้าอิสระ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการและการปฏิบัติงาน ลดช่องว่างระหว่างสานักงานของบัณฑิต
วิทยาลัยทั้ง 3 วิทยาเขต รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลในอนาคต เป็นต้น
2.1 ก (3) การวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์
บัณฑิตวิทยาลัยได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ SWOT ตามข้อ 2.1 ก(1) มาพิจารณาร่วมกับ
ข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม จากผลการดาเนินการตามแผนในปีที่ผ่านมา (ตาราง 4.1-1) รวมทั้ง
ผลวิเคราะห์ขีดความสามารถและศักยภาพขององค์กร เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ประจาปีและตัวชี้วัดที่สาคัญ
และพิจารณาจากความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA1-5) และคาดการณ์จากการสารวจความต้องการของลูกค้า P.1ข (2) โดย
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย และนาเสนอต่อคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และนาไปสู่การปฏิบัติ และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องนาเข้าเพื่อจัดเตรียมทาแผนกลยุทธ์ต่อไป (รูป 2.1-1) จาก
การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า สารสนเทศที่สาคัญมีการกระจายและยังรวบรวมไม่เป็นระบบ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้นาระดับสูงมอบให้ มีคณะกรรมการระบบสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มภารกิจ
งานต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนแผนกลยุทธ์ในปีถัดไป
2.1 ก (4) ระบบงานและสรรถนะหลัก
ระบบงานที่สาคัญของบัณฑิตวิทยาลัยประกอบด้วย 3 ระบบงาน 1) ระบบนาเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 2) ระบบงาน
หลัก
ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการทางานหลัก ได้แก่ 2.1) การกากับดูแลหลั กสูตรและการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 2.2) การบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 2.3) การผลิตบัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการระดับ
ปริญญาโทร่วมกับคณะวิชาที่เป็นคู่ความร่วมมือ 2.4) การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ 2.5) การสนับสนุนทุนและ
ข้อมูล แหล่ ง ทุน วิจั ย การเผยแพร่ ผ ลงานวิจั ย /งานสร้างสรรค์ การจดสิ ทธิบัต ร/ อนุสิ ท ธิบัตรจากวิ ทยานิ พนธ์ ระดั บ
บัณฑิตศึกษา และ3) ระบบสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการทางานสนับสนุน ได้แก่ 3.1) การให้บริการแก่นักศึกษา/
อาจารย์/คณะ 3.2) ระบบสารสนเทศ 3.3) ระบบการจัดการข้อร้องเรียน 3.4) การพัฒนาบุคลากร และ3.5) การเงินและ
งบประมาณ วิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานที่สาคัญโดยพิจารณาตามพันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์และสมรรถนะหลัก โดยใช้ SIPOC model (รูป 2.1-2)
S
ผู้มีส่วนได้เสีย
-ผู้ใช้บัณฑิต
-ผู้ปกครอง
-ศิษย์เก่า

I
ปัจจัยนาเข้า
-แผนพัฒนา
ของมศก.
-แผนพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย
-แผนกลยุทธ์
ของบัณฑิต
วิทยาลัย
-ข้อมูลตารางที่
1.1-2

P
กระบวนการ
1) ระบบนา
เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์
2) ระบบงาน
หลัก
3) ระบบ
สนับสนุน

O
ผลลัพธ์

C
ลูกค้า

บรรลุตาม
เป้าประสงค์
ของแผน
กลยุทธ์บัณฑิต
วิทยาลัย

-นักศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษา
-คณะวิชา
-ผู้รับบริการ

รูป 2.1-2 กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานที่สาคัญ
2.1 ข วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
2.1 ข (1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ ตารางเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
บัณฑิตวิทยาลัย กาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ โดยการกาหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ระบุเป้าหมาย
และเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 4 ปี (ตาราง 2.1-2) จัดลาดับความสาคัญและ
เพิ่มเป้าหมายที่ท้าทายขึ้นในแต่ละปี รวมทั้งบูรณาการแผนปฏิบัติการที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันจัดทาขึ้นให้ สอดคล้องกับ
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้ทบทวนและปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์เพื่อให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “บริหารจัดการระบบสนับสนุนการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
ภายในปีพ.ศ. 2566 และหลักสูตรพหุวิทยาการของบัณฑิตวิทยาลัยได้มาตรฐานสากล AUN-QA” โดยคงตัวชี้วัดที่สาคัญ
และปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด โดยเน้นด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดั บบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (AUN
QA) ให้ สู ง ขึ้ น เช่ น การสนั บ สนุ น หลั ก สู ต รพหุ วิ ท ยาการระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล และเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA การเพิ่มช่องทางให้นักศึกษาปริญญาตรี เรียนล่วงหน้าในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา การเพิ่มช่องทางให้บุคคลทั่วไปเรียนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ เป็นต้น
2.1 ข (2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการที่หลากหลายในสถาบัน
ซึ่งอาจแย่งชิงทรัพยากรด้วยกันเอง
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ MVV และนามาใช้เป็นกรอบพิจารณาการจัดสรร
ทรัพยากรและงบประมาณเพื่อการดาเนินงานในแต่ละปีและการขับเคลื่อนของบัณฑิตวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้การดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ด้วยแนวคิดการให้ความสาคัญ
กับโครงการหรือกิจกรรมที่มีตัวชี้วัดเชิงบูรณาการตามเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อลดการใช้งบประมาณและ
ทรัพยากรที่ซ้าซ้อนและการแย่งชิงทรัพยากรระหว่างงาน เช่น การจัดการหลักสูตรพหุวิทยาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
AUN QA การสนับสนุนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN QA และการสนับสนุนการจัดทา
หลั ก สู ต รแบบสองปริ ญ ญา /หลั ก สู ต รนานาชาติ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล (AUN QA) เป็นต้น
2.2 การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
2.2 ก. การจัดทาแผนปฏิบัติการและนาไปสู่การปฏิบัติ
2.2 ก (1) แผนปฏิบัติการ
บัณฑิตวิทยาลัยจัดทาแผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ระยะยาว 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566)
และแผนปฏิบั ติการระยะสั้ น 1 ปี โดยพิจ ารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสมรรถนะหลั กขององค์การ ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย การประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร และคณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัย ตามขั้นตอนกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ในหมวด 2.1 ก (1) (รูปที่ 2.1-1) โดยกาหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 4 ด้าน ได้ แก่ 1) สร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียงด้านวิชาการของหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามมาตรฐานสากล 2) สนับสนุนการเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3) นาระบบบริหารจัดการที่
ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรับต่อการเปลี่ ยนแปลงและความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ชุมชน 4. พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็น Smart Student ดังตารางที่ 2.2-1 โดยแผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ แผนพัฒ นาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2563-2566 และแผนพัฒ นามหาวิทยาลั ย
ศิลปากร พ.ศ. 2562-2566
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ตารางที่ 2.2-1 แผนกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

เป้าประสงค์

แผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม

ความท้าทาย/
ความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าคาดการณ์รายปี งบประมาณ พ.ศ.
ผู้รับผิด
ชอบ
2563

กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียงด้านวิชาการของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามมาตรฐานสากล
1.1 ยกระดับ
1.1.1 หลักสูตรพหุ 1.1.1.1 การจัดการหลักสูตร SC-1,SC-2,
- ร้อยละของ criteria ที่ได้คะแนน ≥ 3
คุณภาพการศึกษา วิทยาการระดับ
พหุวิทยาการเป็นไปตาม
SC-8,SA-1,SA-2, ของการประเมินหลักสูตรพหุวิทยาการ
ระดับ
บัณฑิตศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน AUN QA SA-4
ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN QA
บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรพหุ
ศิลปากร เป็นไปตาม
สาขาจดหมาย เริ่มประเมินตามเกณฑ์
วิทยาการตาม
มาตรฐาน
มาตรฐาน AUN QA
เกณฑ์
สากล และเกณฑ์
ปีการศึกษา 2562
มาตรฐานสากล
มาตรฐาน
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(AUN QA)
AUN QA
สาขาอนุรักษ์ศลิ ปกรรม เริม่ ประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐาน AUN QA
ปีการศึกษา 2563
กลยุทธ์ที่ 2 : สนับสนุนงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.1 สนับสนุน
2.1.2 แสวงหาแหล่ง 2.1.2.1 จัดทาฐานข้อมูล
SC-6,SA-1
งานวิจัย/ งาน
ทุนอุดหนุนการทา แหล่งทุนอุดหนุนการทา
สร้างสรรค์ และ
วิทยานิพนธ์จาก
วิทยานิพนธ์จากภายนอก
การเผยแพร่
ภายนอก
ผลงานของ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล
แหล่งทุน
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2564

2565

ผลลัพธ์
ม.7

2566
งานบริหาร 7.1 ข (1)
และพัฒนาฯ
และงาน
บริหารทั่วไป

20

80

30

40

50

20

30

40

80

82

84

งานบริหาร 7.2 ก (1)
และพัฒนาฯ
และงาน
บริหารทั่วไป

กลยุทธ์ที่ 3 : นาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงและความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
3.1 พัฒนาระบบ 3.1.1 นาระบบ
3.1.1.1 โครงการพัฒนา
SC-7,SA-3,
- ระบบการแจ้งเตือนขั้นตอนการศึกษา
1
1
กลไกและ
สารสนเทศ
ระบบสารสนเทศแบบครบ SA-4
ของนักศึกษา (ภาษาอังกฤษ สอบ
เครื่องมือที่
มาใช้ในการบริหาร วงจร เพื่อใช้ในการบริหาร
พิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ สอบ
ทันสมัยในการ
จัดการ
จัดการการศึกษาระดับ
วิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์เผยแพร่
บริหารจัดการ
บัณฑิตศึกษา
วิทยานิพนธ์)
- ระบบคาร้องออนไลน์
1
- ฐานข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
1
วิทยานิพนธ์
- ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และ
1
1
ภายนอก
-ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกความ
1
ร่วมมือกับสคบท.
- ระบบจัดทาคาสั่งคณะกรรมการสอบ
1
1
ประมวลความรอบรู้ สอบวัดคุณสมบัติ
และสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา
- ระบบจัดการงานคาสั่งสอบ
1
1
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสอบ
การค้นคว้าอิสระ
- ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใ้ ช้
80
81
ฐานข้อมูล/ระบบ
3.2 พัฒนา
3.2.1 สนับสนุนการ 3.2.1.1 โครงการพัฒนา
SC-1,SC-8,
- เฉลี่ยร้อยละของจานวนบุคลากรที่เข้า
80
80
ศักยภาพของ
พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรเพื่อพัฒนา
SA-6
ร่วมโครงการ/กิจกรรมตามเป้าหมาย
บุคลากรให้มี
บุคลากรด้านระบบ สมรรถนะบุคลากรด้าน
- ร้อยละคะแนนการนาความรูไ้ ปใช้
80
82
สมรรถนะด้าน
สารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ
ประโยชน์
ระบบสารสนเทศ
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่ได้รับ
80
82
ความรู้เพิ่มขึ้นหลังการอบรม
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
80
82
10

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

82

84

80

85

84

85

84

85

84

85

งานบริหาร 7.4 ก (1)
และพัฒนาฯ
และงาน
บริหารทั่วไป

7.2 ก (1)
งานบริหาร
ทั่วไป

7.3 ก (1)

3.3 พัฒนาบัณฑิต 3.3.1 สนับสนุนการ
วิทยาลัยเน้นการ รณรงค์อนุรักษ์
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
(Green campus)

3.3.1.1 โครงการรณรงค์การ SC-9,SA-4,SA-5
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น
การลดใช้กระดาษ
งบประมาณ

โครงการ
- ร้อยละของการลดปริมาณการใช้
กระดาษ/ งบประมาณ

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็น Smart Student (โดยเน้นการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี)
4.1 พัฒนา
4.1.1 นักศึกษา
4.1.1.1 โครงการ/กิจกรรม SC-5,SC-6,
- เฉลี่ยร้อยละของจานวนนักศึกษาที่เข้า
นักศึกษาระดับ
ระดับบัณฑิตศึกษา การพัฒนาทักษะ
SA-3,SA-4
ร่วมโครงการ/กิจกรรมตามเป้าหมาย
บัณฑิตศึกษาให้
มีคุณสมบัติ Smart ในการพัฒนานักศึกษาระดับ
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
เป็น Smart
Student โดยเน้น บัณฑิตศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
Student โดยเน้น ด้านการพัฒนา
ด้านการใช้เทคโนโลยี
- ร้อยละคะแนนการนาความรูไ้ ปใช้
ด้านการพัฒนา
ทักษะด้านการใช้
ประโยชน์
ทักษะด้านการใช้ เทคโนโลยี
- ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่ได้รับ
เทคโนโลยี
ความรู้เพิ่มขึ้นหลังการอบรม
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5

6

7

8

งานบริหาร
ทั่วไป

7.4 ก(5)

80

80

80

85

80

82

84

85

80

82

84

85

งานบริหาร 7.4 ก (1)
และพัฒนาฯ
และงาน
7.2 ก(1)
บริหารทั่วไป
7.2 ก(1)

80

82

84

85

7.2 ก(1)

2.2 ก (2) การนาแผนปฏิบัติไปสู่การปฏิบัติ
บัณฑิตวิทยาลัยมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ระยะยาว 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566) และแผน
ระยะสั้น 1 ปี (แผนปฏิบัติการ) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ ผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนของทุกปี จากนั้นหัวหน้างานนาไป
ถ่ายทอดในที่ประชุมระดับงานสู่บุคลากรผู้รับผิดชอบตามกลุ่มภารกิจเพื่อนาไปดาเนินการโครงการ/ กิจกรรม
ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณที่กาหนดในแผนโดยเสนอผ่านขั้นตอนการอนุมัติจากอธิการบดี หรือคณบดี
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ดังรูปที่ 2.2-1
แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566
ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย

ถ่ายทอดสูก่ ลุ่มภารกิจ
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี และ
แผนปฏิบัติการ
ตามแผนกลยุทธ์
(โครงการ/กิจกรรม)

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
เห็นชอบ กากับ ติดตามการปฏิบัติตาม
แผน ทุกรอบ 6, 9, 12 เดือน

วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน และ
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแผนในปี
ต่อไป

รูปที่ 2.2-1 แผนผังการนาแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ
2.2 ก (3) การจัดสรรทรัพยากร
ในแต่ละปีงบประมาณกลุ่มภารกิจด้านคลังและพัสดุ ทาหน้าที่รวบรวมคาของบประมาณการใช้จ่ายในการ
ดาเนินการโครงการ/กิจกรรมขององค์การจากกลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ เสนอผ่าน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาประมาณ
การรายรั บ และรายจ่ ายจากแหล่ งงบประมาณเงินแผ่ นดินและเงินรายได้ เพื่อใช้ในการดาเนินการโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ทาให้องค์การมีความมั่นใจในการดาเนินการโครงการ/กิจกรรมในด้านต่าง ๆ ตาม
แผนปฏิบัติการ โดยกลุ่มภารกิจด้านการวางแผนและประกันคุณภาพ ทาหน้าที่รวบรวมและติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนรายสัปดาห์ และทุกรอบ 6, 9, 12 เดือน รวมทั้งรายงานการใช้จ่ายงบประมาณในทุกไตรมาส เพื่อเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
2.2 ก (4) แผนด้านบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัยจัดทาแผนบุคลากรเพือ่ รองรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
บุ คลากรของมหาวิทยาลั ย ศิล ปากร ประกอบด้ว ย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) เสริมสร้างบุคลากรให้ มี ความคิ ด
สร้างสรรค์ในการทางาน มีคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาตนให้มีคุณภาพ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 2) วางแผนอัตรากาลังให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและมีระบบการสรรหาเพื่อให้
ได้คนดี คนเก่ง สอดคล้องตามแผน 3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและสมรรถนะให้มี
ศักยภาพยิ่งขึ้น 4) มีการธารงรักษาและสร้างขวัญกาลังใจบุคลากร 5) พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดังตารางที่ 2.2-2
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ตารางที่ 2.2-2 แผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : วางแผนอัตรากาลังให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและมีระบบการสรรหาเพื่อให้ได้คนดี
คนเก่ง สอดคล้องตามแผน
2.1 วิเคราะห์อัตรากาลังเพื่อการ 2 . 1 . 1 มี แ ผ น อั ต ร า ก า ลั ง ที่ มีแผนอัตรากาลังบัณฑิต งานบริหารทั่วไป
วางแผนกาลังคนและสรรหาให้ได้ สอดคล้องและมีการดาเนินการตาม วิทยาลัย
คนที่มีคุณภาพ สอดคล้องตาม
แผนของมหาวิทยาลัย
ภารกิจและทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
2.2 บุคลากรมีคุณวุฒิและมีความ 2.2.1 มีระบบและกลไกในการสรร มีระบบและกลไกการสรร งานบริหารทั่วไป
พร้ อ มในการปฏิ บั ติ ง าน และ หาบุคลากร และความก้าวหน้าของ หาบุคลากร และ
ความก้ า วหน้ า ของบุ ค ลากรตาม บุ ค ล า ก ร ต า ม แ น ว ท า ง ข อ ง ความก้าวหน้าของ
แนวทางของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
บุคลากรตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและสมรรถนะให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น
3 . 1 บุ ค ล า ก ร มี ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ 3.1.1 สนับสนุนการจัดโครงการ/ โครงการ/กิจกรรมเพื่อ
งานบริหารทั่วไป
สมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมี กิ จ กรร ม พั ฒนา บุ ค ล า กร ส า ย เพิ่มพูนความรู้ทักษะและ
คุณภาพ
สนั บ สนุ น วิ ช าการเพื่ อ เพิ่ ม พู น สมรรถนะรวม 7 โครงการ
ความรู้ ทั ก ษะและสมรรถนะให้ มี (โดยมีโครงการพัฒนา
ศักยภาพยิ่งขึ้น
ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จานวน 2
โครงการ)

2.2 ก (5) ตัววัดผลการดาเนินการ
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดตัววัดผลการดาเนินงานที่สอดคล้องกับ MVV และยุทธศาสตร์คณะ โดยใช้ระบบ
Balanced Scorecard (BSC) เป็นเครื่องมือในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยการกาหนดตัววัดผลการ
ดาเนิ น งานและมาตรการ/โครงการ/กิ จ กรรมต่ างๆ ที่ ขับ เคลื่ อ นความส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ านคุ ณ ภาพ
การให้บริการ กระบวนการภายใน การพัฒนาองค์กร และการเงิน จากนั้นผู้นาระดับสูงโดยคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัยจะร่วมกันจัดทาแผนดาเนินงานของแต่ละฝ่ายและกาหนดตัววัดผลการดาเนินงานที่ตอบสนองต่อ
เป้าหมายคณะ ระบบการวัดผลของแผนปฏิบัติการทาได้โดยผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมรายงานผลเมื่อเสร็จ
สิ้นการดาเนินงาน เพื่อให้หัวหน้างานของแต่ละงานรวบรวมผลการดาเนินงานของแต่ละงาน ก่อนส่งให้งานแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวมและสรุปข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยติดตามผลสาเร็จและประสิทธิผลการดาเนินงาน
ตามวาระเชิงนโยบายในการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ตามแผนปฏิบัติการตามตัววัดที่สาคัญซึ่ง
กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตามตารางที่ 2.2-1
2.2 ก (6) การคาดการณ์ผลการดาเนินการ
บัณฑิตวิทยาลัยได้คาดการณ์ผลการดาเนินการของตัววัดที่สาคัญตามแผนกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว
ของบัณฑิตวิทยาลัย (ตารางที่ 2.2-1) ทั้งนี้ พบว่า ระยะเวลาในการดาเนินการศึกษาของผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสูงกว่าคู่เทียบ (ตารางที่ P.2ก) ดังนั้น ในปีการศึกษา 2563 จึงได้มีการจัดทาโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่ อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาขึ้น เพื่อติดตามการศึกษาของนักศึกษาและช่ว ยลดระยะเวลาใน
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การศึกษาของผู้สาเร็จการศึกษาให้น้อยลง และอานวยความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการต่าง ๆ มากยิ่งขึ้ น
เป็นต้น
2.2 ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
บัณฑิตวิทยาลัยมีการควบคุม กากับ ติดตาม การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกรอบ 6,9,12 เดือน ใน
วาระการพิจารณาเชิงนโยบายในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัยโดยมีการทบทวน ปรับแผนปฏิบัติการ หรือวิธีการดาเนินการ ในกรณีที่แผนปฏิบัติการใดดาเนินการไม่ถึง
เป้าหมายในแต่ละรอบร้อยละ 20 หรือปรับเพิ่มหรือลดโครงการ/กิจกรรมในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนทาให้
สามารถนาแผนใหม่ไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดของแผนฯ เช่น มีการเสนอทบทวนแผนปฏิ บัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 โดยมีการรายงานความก้าวหน้า และปรับตัวชี้วัดเพิ่มจานวน 1 ตัวชี้วัด และการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการเป็นแบบออนไลน์อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิท -19 จานวน 3 โครงการ
และรอบ 9 เดื อน โดยเสนอต่ อ ที่ป ระชุม คณะกรรมการประจ าบัณ ฑิต วิท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 6/2563 เมื่ อวั นที่ 9
มิถุนายน 2563 โดยมีการรายงานความก้าวหน้า และปรับตัวชี้วัดเพิ่มจานวน 2 ตัวชี้วัด และการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดโครงการเป็นแบบออนไลน์อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิท-19 จานวน 2 โครงการ เป็นต้น
หมวด 3 ลูกค้า
3.1 เสียงของลูกค้า
3.1 ก.การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
3.1 ก (1) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน
บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการในการรับฟัง การสร้างความผูกพัน และสั งเกตผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น เพื่อให้
ได้มาซึ่งสารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ได้ โดยมีการสื่อสาร และรับฟังเสียงของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ตาราง P.1ข(2)) ในหลายช่องทาง (ตาราง 3.1-1) ดังนี้ 1) การสื่อสารแบบสองทาง
ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย การประชุมระดับงาน/หลักสูตร การประชุมสัมมนา การ
ประชุมวิชาการ 2) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มไลน์ อีเมล์/ โทรศัพท์ การสื่อสารแบบทางเดียว ได้แก่ ระบบสาร
บรรณ จดหมาย และเว็บ ไซต์/ Facebook ซึ่งได้กาหนดระยะเวลาความถี่ใ นการรับฟัง เพื่อนาข้อมูล และ
สารสนเทศที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป เช่น การได้รับข้อมูลจากนักศึกษาใน
เรื่องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านระบบ ithesis ด้านการเงิน ด้านขั้นตอนการ
สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้มาดาเนินการจัดทาระบบถาม-ตอบ (FAQ) และเผยแพร่
ในเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย Facebook กลุ่ม line gradclinic เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาต่อไป
3.1 ก (2) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่พึงมี
บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการในการรับฟังผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่ น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้สารสนเทศที่
จะนาไปใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับหลักสูตร การให้บริการ และการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และ
การให้บริการ โดยใช้วิธีการสื่อสารและฟังเสียงลูกค้าในหลายช่องทาง (ตารางที่ 3.1-1) เช่น ได้นาข้อมูลจากการ
สอบถามผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในประเด็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ระยะเวลาการส าเร็ จ การศึ ก ษา และรายงานต่ อ
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลให้คณะวิชานาไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร
ต่อไป
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การสื่อสารแบบสองทาง
1.การประชุม
- กรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย

- การประชุมระดับงาน/หลักสูตร

ศิษย์เก่า/บัณฑิต มศก./นศ.
ระดับปริญญาตรีจาก มศก. หรือ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ

ผู้ใช้บัณฑิต

ผู้รับการบริการวิชาการ

นศ. หลักสูตรพหุฯ/ หลักสูตร
คณะ
คณะ/ ตัวแทนหลักสูตร

คณาจารย์หลักสูตรพหุฯ

วิธีการสื่อสารและฟังเสียงลูกค้า

นักศึกษาสมทบ/นักศึกษาพิเศษ

ตารางที่ 3.1-1 วิธีการสื่อสารและฟังเสียงลูกค้า





2/เดือน สื่อสาร,ประสานงาน
,รับฟังความคิดเห็น
,สร้างความผูกพัน
1/ปีตาม สื่อสาร,ประสานงาน,
แผน
ประชาสัมพันธ์,
รับฟังความคิดเห็น
,สร้างความผูกพัน
1/ปีตาม บริการวิชาการ,รับฟัง
แผน ความคิดเห็น,สร้าง
ความผูกพัน





- การประชุมวิชาการ

วัตถุประสงค์

1/เดือน สื่อสาร,ประสานงาน
,รับฟังความคิดเห็น
,สร้างความผูกพัน



- การประชุมสัมมนา

ความถี่

2. การใช้สื่อสังคมออนไลน์
- กลุ่มไลน์







- อีเมล์/ โทรศัพท์















การสื่อสารแบบทางเดียว
- ระบบสารบรรณ จดหมาย
แบบสอบถาม















- เว็บไซต์/ Facebook
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ทุกเวลา ประสานงาน,
ประชาสัมพันธ์,
รับฟังความคิดเห็น
,สร้างความผูกพัน
ทุกเวลา ประสานงาน,
ประชาสัมพันธ์,
รับฟังความคิดเห็น
,สร้างความผูกพัน
ทุกเวลา ประสานงาน,
ประชาสัมพันธ์,
รับฟังความคิดเห็น
,สร้างความผูกพัน
ทุกเวลา ประสานงาน,

ประชาสัมพันธ์,
รับฟังความคิดเห็น
,สร้างความผูกพัน

แบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน (แบบสอบถามที่เป็นเอกสาร)
ด้านการจัดการเรียนการ  
สอนหลักสูตรพหุ
วิทยาการ


ด้านการให้บริการ
ในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะ
วิชา
 
ด้านการให้บริการพัฒนา
ทักษะนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
 
ด้านการให้บริการ
ทุนอุดหนุนการศึกษา ทุน
วิจัย ทุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์แก่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
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ความถี่

ผู้รับผิดชอบ

2/ปี

กลุ่มภารกิจด้าน
การวางแผนฯ

1/ปี

กลุ่มภารกิจด้าน
การวางแผนฯ

2/ปี

กลุ่มภารกิจด้าน
การวางแผนฯ

1/ปี

กลุ่มภารกิจด้าน
การวางแผนฯ

ศิษย์เก่า/บัณฑิต มศก./นศ.ระดับปริญญาตรี
จาก มศก. หรือมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ

ผู้ใช้บัณฑิต

ผู้รับการบริการวิชาการ

คณะ/ ตัวแทนหลักสูตร

นศ. หลักสูตรคณะ

นศ. หลักสูตรพหุฯ

คณาจารย์หลักสูตรพหุฯ

วิธีการประเมินความพึง
พอใจ
และความไม่พึงพอใจ
ของบัณฑิตวิทยาลัย

นักศึกษาสมทบ/นักศึกษาพิเศษ

3.1 ข.การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
3.1 ข (1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน
บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน จากผู้ใช้บริการต่าง ๆ
ได้แก่ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นอย่างเป็นระบบทุกกลุ่ม เพื่อให้ได้สารสนเทศจากผู้รับบริการอย่างครบถ้วน สาหรับ
นามาใช้ในการปรับปรุงและการให้บริการ ดังตารางที่ 3.1-2
ตารางที่ 3.1-2 วิธีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน ของบัณฑิตวิทยาลัย

 

ด้านการจัดประชุม
1/ปี
กลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการ อบรม สัมมนาแก่
การวางแผนฯ
นักศึกษา อาจารย์ บุคคล
ทั่วไป

ด้านความพึงพอใจและ
1/ปี
กลุ่มภารกิจด้าน
ความไม่พึงพอใจของผู้ใช้
การวางแผนฯ
บัณฑิต
แบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน ทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย (แบบสอบถามแบบออนไลน์)
ด้านการใช้บริการของ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
ด้านการให้บริการทั่วไป
กล่องรับความคิดเห็น
ข้อร้องเรียนต่าง ๆ















1/ปี

กลุ่มภารกิจด้าน
การวางแผนฯ









ตลอดเวลา

กลุ่มภารกิจด้าน
การวางแผนฯ









ตลอดเวลา

กลุ่มภารกิจด้าน
บริหารฯ

3.1 ข (2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดข้อมูลสาคัญเพื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) ร้อยละของระบบการ
สนับ สนุ นการจัดการศึกษาระดับบั ณฑิตศึกษาด้วยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ 2) คะแนนการประเมินหลักสูตรพหุ
วิทยาการตามเกณฑ์ AUNQA 3) ระยะเวลาเฉลี่ยของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ*/หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (*เทียบเคียงกับหลักสูตรพหุวิทยาการที่บูรณาการศาสตร์ใกล้เคียงกัน)
และ4) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อการให้ บริการของบัณฑิตวิทยาลัยในภาพรวม
ในปีการศึกษา 2562 พบว่า ระยะเวลาเฉลี่ยของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรสูงกว่าคู่เทียบ ดังนั้น จึงได้มีการจัดทาแผนเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริห ารจั ดการแบบครบวงจรขึ้น เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงและพั ฒ นาการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อลดระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา และการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการมากขึ้นต่อไป
3.2 ความผูกพันของลูกค้า
3.2 ก. หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอื่น
3.2 ก (1) หลักสูตรและบริการ
บัณฑิตวิทยาลัยค้นหาความต้องการหลักสูตรและบริการ โดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศเรื่องความต้องการ
ความคาดหวัง (ตาราง P.1ข(2)) ที่ได้จากช่องทางการสื่อสาร (ตาราง 3.1-1) เพื่อเป็นแนวทางในการกากับ ดูแล
หลักสูตรและบริการในการพัฒนาหลักสูตรและบริการต่างๆ ให้ตอบสนองลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (รูป 6.1-1) และการปรับปรุงหลักสูตรพหุวิทยาการตามเกณฑ์ AUN-QA โดย
สอบถามจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
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ศิษย์เก่า/บัณฑิต มศก./นศ.ระดับปริญญาตรีจาก
มศก. หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

นักศึกษาสมทบ/นักศึกษาพิเศษ

ผู้ใช้บัณฑิต

ผู้รับการบริการวิชาการ

คณะ/ ตัวแทนหลักสูตร

นศ. หลักสูตรพหุฯ/ หลักสูตรคณะ

ระบบการสนับสนุน

คณาจารย์หลักสูตรพหุฯ/คณาจารย์หลักสูตรคณะ

3.2 ก (2) การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
บัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น โดยการนาข้อมูลความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้า (ตารางที่ P.1ข(2)) เสียงของลูกค้า (ตารางที่ 3.1-2) เพื่อพิจารณาระบบสนับสนุนผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่นๆ กาหนดความต้องการข้อมูลของผู้เรียนในด้ านระบบสารสนเทศต่างๆ และผู้รับผิดชอบ ที่ผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอื่นเข้ามาสืบค้นได้ (ตารางที่ 3.2-1) และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาทบทวนและปรับปรุง
3.2 ก (3) การจาแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
บัณฑิตวิทยาลัยจาแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นเพื่อความชัดเจนในการมุ่งเน้นลูกค้าตามตาราง P.1ข
(2) เช่น ผู้เรียนหลักสูตรพหุวิทยาการ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน โดยบัณฑิตวิทยาลัย
ได้มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือมหาวิทยาลัยอื่ นๆ ซึ่งเป็น
ลูกค้าในอนาคต เช่น การประชาสัมพันธ์หลักสูตรพหุวิทยาการทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ Facebook การ
ออกบูธ ในงานสัปดาห์วิชาการ งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยและมีการทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อจูงใจให้มีผู้เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรพหุวิทยาการมากขึ้น เป็นต้น ส่วนลูกค้ากลุ่มอื่น
ได้แก่ คณะวิชา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรของคณะวิชา ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยให้บริการในด้านการ
กากับดูแลหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีการจัดประชุม
วิช าการประจ าปี เพื่ อเป็น การให้ บ ริการวิช าการแก่ผู้ เรียนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลั ยศิล ปากร และ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ
3.2 ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
3.2 ข (1) การจัดการความสัมพันธ์
บัณฑิตวิทยาลัยมีการกาหนดผู้รับผิดชอบในระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ดังเช่น ด้านระบบสารสนเทศ ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่
คณะวิชา ด้านการบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีผู้รับผิดชอบดูแลและรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย และมีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้า
เพื่อวิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุง ดังตารางที่ 3.2-1
ตารางที่ 3.2-1 ระบบการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้า (ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
วัตถุประสงค์

ผู้รับผิดชอบ

ด้านระบบสารสนเทศ
- ข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์
และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง



-ระบบการสืบค้น
วิทยานิพนธ์/ระบบ Dspace













-ระบบการให้บริการ
แบบฟอร์มออนไลน์

-ระบบการจัดทาวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis)








ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา



- เกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศ/คู่มือนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา



- ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา









-โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ทักษะนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

-การสนับสนุนทุนอุดหนุน
การศึกษา /ทุนวิจัย/ทุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์
ด้านการบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

-การประชุมวิชาการ











สนับสนุน
,สร้างความ
ผูกพัน
สนับสนุน
,สร้างความ
ผูกพัน

งานบริหารทั่วไป
และงานบริหาร
และพัฒนา
วิชาการ

สนับสนุน
,สร้างความ
ผูกพัน
สนับสนุน
,สร้างความ
ผูกพัน
สนับสนุน
,สร้างความ
ผูกพัน
สนับสนุน
,สร้างความ
ผูกพัน
สนับสนุน
,สร้างความ
ผูกพัน
สนับสนุน
,สร้างความ
ผูกพัน

งานบริหารทั่วไป
และงานบริหาร
และพัฒนา
วิชาการ

สนับสนุน
,สร้างความ
ผูกพัน

งานบริหารทั่วไป
และงานบริหาร
และพัฒนา
วิชาการ

3.2 ข (2) การจัดการข้อร้องเรียน
บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดการข้อร้องเรียน โดยมีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง เพื่อให้ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่ม
อื่นผู้มีส่วนได้เสียมีความมั่นใจในการรับบริการ รวมทั้งเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพัน และหลีกเลี่ยงข้อ
ร้องเรียนลั กษณะเดียวกันในอนาคต โดยมีกาหนดผู้ รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนตามช่องทางการรับเรื่อง
ร้ องเรี ย น และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริห ารบัณฑิตวิทยาลั ย เพื่อพิจารณาจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนและ
มอบหมายผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการต่อไป ดังตารางที่ 3.2-2
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ตารางที่ 3.2-2 การรับเรื่องร้องเรียนของนักศึกษา บุคลากร และลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้รับผิดชอบหลัก
ประเด็นเรื่องร้องเรียน

ช่องทางการรับเรื่อง
ผู้รับผิดชอบ
ร้องเรียน
1. การกากับดูแลหลักสูตร และการจัด
- กลุ่มไลน์
ประธาน/ผู้ประสานงาน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- อีเมล์/ โทรศัพท์
หลักสูตรพหุวิทยาการ
- ระบบสารบรรณ
2. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
จดหมาย
วิทยาการ
และวิจัย/งานบริหารและพัฒนา
- เ ว็ บ ไ ซ ต์ /
วิชาการ
3. การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ Facebook
รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
- กล่ อ งรั บ ฟั ง ความ
งานบริหารทั่วไป
คิดเห็น
4. การสนับสนุนทุนและข้อมูลแหล่งทุนวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
การเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
และวิจัย
5. การบริ ก ารวิ ช าการและการท านุ บ ารุ ง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ศิลปวัฒนธรรม
6.การบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

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

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์การ
4.1 ก. การวัดผลการดาเนินการ
4.1 ก (1) ตัววัดผลการดาเนินการ
ระบบวัดผลการดาเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อใช้ติดตามผลการดาเนินงานโดยรวม ได้แก่ ตัวชี้วัดที่
ระบุในแผนปฏิบัติการประจาปีของแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2563-2566 แผนปฏิบัติการของแผนกลยุทธ์
(ตารางที่ 2.2-1) สาหรับตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงานประจาวัน ได้แก่ ตัวชี้ วัดของกระบวนการ
ทางานสาคัญซึ่งประกอบด้วยกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน (หมวด 6 ตารางที่ 6.1-1) ตัววัดด้าน
ผู้เรียน ผู้รับบริการ (หมวด 3) ด้านบุคลากร (หมวด 5) และการเงิน งบประมาณ แสดงตัวอย่างตามตารางที่ 4.1-1
ตารางที่ 4.1-1 ตัวอย่างตัววัดผลการดาเนินงานที่สาคัญและการวิเคราะห์ทบทวน
วัตถุประสงค์

ตัววัด

ผลการดาเนินงาน ตัววัดตามแผนกลยุทธ์
โดยรวม
ตัววัดตามแผนปฏิบัติการ
ตามตาราง 2.2-1

ความถี่
รายปี
6-9-12 เดือน
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ผู้รับผิดชอบ/การวิเคราะห์
ทบทวน
- คณบดีและรองคณบดี
- เทียบค่าเป้าหมาย
- GAP/trend analysis
- คณบดีและรองคณบดี
- เลขานุการคณะ
- หัวหน้างานและกลุม่ ภารกิจ
- GAP/trend analysis

ผลลัพธ์
7.4 (ข)
7.4 (ข)

ผลการปฏิบตั ิงาน Leading/lagging indicators ตาม
ประจาวัน
หมวด 6.1 ตัวอย่างเช่น
- ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ ของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรพหุวิทยาการ
-ความพึงพอใจของนักศึกษา/ อาจารย์/
คณะ ในการให้บริการของบัณฑิต
วิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน - ผลประเมินการประกันคุณภาพของ
ตามพันธกิจ
หลักสูตร
- ระยะเวลาเฉลี่ยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา
- ระยะเวลาเฉลี่ยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการที่
สาเร็จการศึกษา
ด้านผู้เรียนและ - ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
นักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ
- จานวนข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
- ร้อยละของจานวนข้อร้องเรียนทีไ่ ด้รับ
การจัดการแก้ไข
ด้านบุคลากร
- ขีดความสามารถ/อัตรากาลัง
- การพัฒนาบุคลากร
- ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
- ร้อยละคะแนนการนาความรูไ้ ปใช้
ประโยชน์
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่ได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้นหลังการอบรม
-ความพึงพอใจ/ความผูกพัน
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ด้านการเงิน
- การเบิกจ่ายเป็นไปตามประมาณการ
รายรับ-รายจ่ายประจาปีงบประมาณ
- สั ดส่ วนการใช้จ่ ายตามพั นธกิจ ต่า งๆ
ขององค์การ
ด้านอื่น ๆ
- ผลการประหยัดพลังงาน

- ภาคการศึกษา

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

- ทุกครั้งที่ใช้
บริการ
- ติดตามผลการ
บริการรายสัปดาห์
- สรุปผลการ
ประเมินรายปี
- รายปีการศึกษา - กรรมการบริหารหลักสูตร
- GAP/trend analysis
- รายปี
- คณบดีและรองคณบดี
- เลขานุการคณะ
- หัวหน้างานและกลุม่ ภารกิจ
- เทียบค่าเป้าหมาย
- GAP/trend analysis
- รายปีการศึกษา - เลขานุการคณะ
- หัวหน้างานและกลุม่ ภารกิจ
- รายปีการศึกษา - GAP/trend analysis

7.2 ก(1)

7.1 ข(1)
7.1 ก

7.2 ก(1),
7.2 ก(2)

- รายปี

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

7.3

- รายไตรมาส

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

7.5

- รายปี
- รายปี
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7.4 ก(5)

4.1 ก (2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
บั ณ ฑิต วิท ยาลั ย ใช้ข้ อ มูล เปรี ย บเที ยบกับ คู่ เที ยบ พิจ ารณาจากความส าคั ญที่ จะท าให้ อ งค์ ก ารบรรลุ
วิสั ย ทัศน์ มีเ กณฑ์ ในการคั ดเลื อกคู่เทีย บจากบัณฑิตวิ ทยาลั ยของมหาวิทยาลั ย ที่ มีลั กษณะในการดาเนินงาน
เช่นเดียวกัน มีเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA และมีแหล่งข้อมูลสาหรับการเทียบเคียง
โดยกาหนดประเด็นเปรียบเทียบ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดข้อมูลสาคัญเพื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในด้านต่าง ๆ
ดังนี้ 1) ร้อยละของระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2) คะแนน
การประเมินหลักสูตรพหุวิทยาการตามเกณฑ์ AUNQA 3) ระยะเวลาเฉลี่ยของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
พหุวิทยาการ*/หลักสูตรระดับบัณฑิตศึ กษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (*เทียบเคียงกับหลักสูตรพหุวิทยาการที่
บูรณาการศาสตร์ใกล้เคียงกัน) และ4) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการของ
บัณฑิตวิทยาลัยในภาพรวม ในปีการศึกษา 2562 พบว่า ระยะเวลาเฉลี่ยของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยศิลปากรสูงกว่า คู่เทียบ ดังนั้น จึงได้มีการจัดทาแผนเพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการแบบครบวงจรขึ้น เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อลดระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา และเพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการมากขึ้นต่อไป
4.1 ก (3) ข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
บัณฑิตวิทยาลัยนาข้อมูลจากการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การประเมินผลการสอน
การสารวจความต้องการ แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ โดยมีวิธีการรับฟัง
ตามช่องทางการสื่อสารทางเดียวและสองทาง เช่น facebook, website กล่องรับฟังความคิดเห็น จดหมาย ระบบ
สารบรรณ เป็นต้น (ตารางที่ 3.1-1) รวมทั้งการวิเคราะห์ สัดส่วนการตลาดจากข้อมูลจานวนนักศึกษาใหม่ระดับ
บัณฑิตศึกษาต่อจานวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศ โดยนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการทบทวนตัวชี้วัด
ผลการดาเนินการตามพันธกิจและแผนกลยุทธ์ การจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ (ตารางที่ 2.1-1) และการ
ปรับปรุงกระบวนการทางานที่สาคัญ (ตารางที่ 6.1-1)
4.1 ก (4) ความคล่องตัวของการวัด
ในกรณีที่มกี ารเปลี่ยนแปลงสาคัญของสถานการณ์จากภายในและภายนอก โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อผลการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์ กฎหมาย/ ข้อบังคับที่สาคัญ การเงินและงบประมาณ ความต้องการของผู้เรียน
และผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น ผู้บริหารกากับดูแลการดาเนินการเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงโดยมอบหมายกลุ่ม
ภารกิ จ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบน าเสนอข้ อ มู ล ต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารฯ ซึ่ ง จะมี ก ารประชุ ม ทุ ก สั ป ดาห์ และ
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะมีการประชุมทุกเดือน เพื่อทบทวนหรือปรับตัวชี้วัดหรือการดาเนินการ
เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วอย่ า งทั น ท่ ว งที เช่ น การออกระเบี ยบ ประกาศ และข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฉบับใหม่ พ.ศ. 2561 เพื่อกากับ ดูแล การจัดทาหลักสูตร
ใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง ให้เป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ฉบับล่าสุด เป็นต้น
4.1 ข การวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินการ
ผู้บริหารกาหนดให้มีการติดตามทบทวนผลการดาเนินงานทั้งในระดับผู้บริหาร และระดับปฏิบัติการตาม
กลุ่ มภารกิจ ตามความถี่และผู้รั บ ผิดชอบตามตารางที่ 4.1-1 ประกอบด้ว ย การวิเคราะห์และทบทวนผลการ
ดาเนินงานระหว่างดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ และเมื่อสิ้นสุดการดาเนินการตามแผนปฎิบัติการ รวมทั้งผลการ
ดาเนิ น งานตามพั น ธกิ จ ต่ าง ๆ ด้ ว ยวิธี ก ารเที ย บกับ ค่ า เป้ า หมายร่ ว มกั บ การวิ เ คราะห์ แนวโน้ม ( GAP/trend
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analysis) ของตัวชี้วัดต่าง ๆ ผู้บริหารมอบหมายให้กลุ่มภารกิจด้านการวางแผนและประกันคุณภาพ ทาหน้าที่
รวบรวมติดตามผลการดาเนินการจากกลุ่มภารกิจต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ นาผลการวิเคราะห์ทบทวนเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารที่ประชุมทุกสัปดาห์ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผน และนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัยที่ประชุมทุกเดือน เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติผลการทบทวนและแผนปรับปรุงการดาเนินงาน
4.1 ค การปรับปรุงผลการดาเนินการ
4.1 ค (1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
คณะกรรมการจั ดการความรู้ บั ณฑิตวิทยาลัย ที่มีรองคณบดีฝ่ายบริห ารเป็นประธาน จัดทาแผนการ
จัดการความรู้ เพื่อค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) ในหน่วยงานโดยเริ่มดาเนินการในปีการศึกษา 2562
ภายใต้หลักการของ PDCA โดยมีการคัดเลือก best practice ประกอบด้วยผลงานที่มีการปรับปรุงงาน ผลงานที่มี
ผลการดาเนินงานที่โดดเด่นที่ตอบสนองผู้เรียนและผู้รับบริการ ผลงานที่สามารถลดขั้นตอนการดาเนินงาน เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน KM Day ที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานและ
บุคลากรคณะวิชานาไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีการจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับข้อบังคับ ประกาศ ที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฉบับล่าสุดที่มีการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการประสานงานในขั้นตอน ต่าง ๆ แก่ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหลักสูตร ของคณะวิชา
4.1 ค (2) ผลการดาเนินการในอนาคต
จากการทบทวนผลการดาเนินงานตามข้อ 4.1 ข และตารางที่ 4.1.1 หากพบว่า ผลการดาเนินงานตาม
ตัว ชี้วัดข้อมูลเชิงเปรี ย บเทีย บในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ร้อยละของระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ 2) คะแนนการประเมิ น หลั ก สู ต รพหุ วิ ท ยาการตามเกณฑ์ AUNQA
3) ระยะเวลาในการดาเนินการในขั้นตอนการให้บริการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เช่น การให้บริการออกเอกสาร
หรือหนังสือราชการ 4) ระยะเวลาเฉลี่ยของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาทั้ ง หมดของมหาวิ ท ยาลั ย ไม่ เ ป็ น ไปตามที่ ค าดการณ์ ไ ว้ กลุ่ ม ภารกิ จ ที่ รั บ ผิ ด ชอบจะน าผลการ
ดาเนินงานที่ไม่เป็นไปตามค่าคาดการณ์เสนอต่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อทบทวนหรือปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ และกระบวนการทางานที่สาคัญ ให้ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ และเสนอต่อคณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ
4.1 ค (3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม
บัณฑิตวิทยาลัยนาผลการวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินการในข้อ 4.1 ข มาเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงผลการดาเนินการในทุกระดับในระหว่างการดาเนินการตามแผนและสิ้นสุดแผนปฏิบัติการ การติดตาม
ความก้าวหน้ าของการดาเนิ นงานในแต่ล ะพันธกิจ การจัดล าดับความสาคั ญของเรื่องที่ต้องปรับปรุงผู้ บริหาร
ระดับสูงร่วมกับกลุ่มภารกิจฯ โดยพิจารณาจาก 1) เรื่องที่มีผลกระทบต่อการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย 2) เรื่องที่ตอบสนองต่อความคาดหวัง ความต้องการของผู้เรียน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่สอดคล้องกับทิศทางการดาเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 3) โอกาสความเป็นไปได้ในการพัฒนา/ปรับปรุง เช่น
ขีดความสามารถของสถาบั น ระยะเวลา ทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งงบประมาณ ตัวอย่างของเรื่องที่ได้มีการ
พิ จ ารณาในการปรั บ ปรุ ง เช่ น ด้ า นการให้ บ ริ ก ารนั ก ศึ ก ษา ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แบบค าร้ อ งแบบออน ไลน์ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ ด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ได้มีการแปลหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษและเผยแพร่บนเว็บไซต์
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ด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ได้แก่ การจัดทาโครงการเรียนล่วงหน้า สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และโครงการการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2 ก ความรู้ของสถาบัน
4.2 ก (1) การจัดการความรู้
บัณฑิตวิทยาลัย สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้จากการจัดการความรู้
อย่างต่อเนื่อง โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหารดูแล และมีคณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่อดาเนินการตามระบบการ
จัดการความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัย (รูปที่ 4.2-1) ในปีการศึกษา 2562 บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดประเด็นการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของบัณฑิตวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้สาหรับนาไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนแก่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ การสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามระบบการจัดการความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัย และนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดได้
ต่อไป
MVV

SA/SC
รายงานผลการ
ดาเนินงานปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้
วางแผนการจัดการความรู้
ดเก็นบการ
และเผยแพร่
งค์ความรู
ดจัาเนิ
ติดตาม อประเมิ
นผล้

คณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย
คณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัย

รูปที่ 4.2-1 ระบบการจัดการความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัย
4.2 ก (2) การเรียนรู้ระดับสถาบัน
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มอบหมายให้ ร องคณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ฝ่ า ยบริ ห าร หั ว หน้ า งาน และกลุ่ ม ภารกิ จ
ด้านต่าง ๆ ดูแลรับผิดชอบดาเนินการเพื่อเพิ่มและกระจายองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรให้บรรลุวัตถุประสงค์ (ตารางที่ 4.2-1) ผ่านระบบการจัดการความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัย (รูปที่ 4.2-1) โดย
มีคณะกรรมการจัดการความรู้ จะจัดทาแผน และติดตาม ประเมินผล ทุก 6 เดือน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงตาม
เป้าประสงค์ และสื่อสารสู่ประชาคมผ่านทางช่องทางต่างๆ (ตาราง 1.1 ข(1)) เช่น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย ที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย และโครงการสัมมนา KM ระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากรระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับคณะวิชาคู่ความร่วมมือ เป็นต้น
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ตารางที่ 4.2-1 สรุปแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562
ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัย พ.ศ. 25632566 แผนงานที่ 3.1
พัฒนาระบบ กลไก
และเครื่องมือในการ
บริหารจัดการ

แผนกิจกรรมการ
จัดการความรู้
แผนกิจกรรมการ
จัดการความรู้ ตาม
แผนเป้าหมาย KM
รวมจานวน 10
เป้าหมาย

เป้าประสงค์
เพื่อนาไปใช้ในการ
บริหารจัดการส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

บุคลากรเป้าหมาย
ผู้บริหาร บุคลากร
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

ฝ่ายทีร่ ับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ หัวหน้างาน
บุคลากร

4.2 ข ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2 ข (1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลและสารสนเทศที่สาคัญของบัณฑิตวิทยาลัย เช่น ข้อมูลที่จาเป็นต่อการจัดทาแผนกลยุทธ์ ซึ่งบ่งชี้
การบรรลุเป้าหมายตามแต่ละกลยุทธ์ที่ออกแบบไว้ ได้รับการกลั่นกรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย และกระจายไปยังงานและกลุ่มภารกิจด้านต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ (รูปที่ 2.1-1 และ ตารางที่ 4.1-1) ข้อมูล
และสารสนเทศเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และความเป็นปัจจุบันจากบุคลากรในงานและกลุ่ม
ภารกิจด้านต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ ภายใต้การกากับดูแล และตรวจสอบโดย หัวหน้างาน และรองคณบดีที่เกี่ยวข้อง
และรายงานผลการดาเนินงานเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยที่กากับดูแลตามรอบการติดตาม
(รูปที่ 2.1-2 และตารางที่ 4.1-1) นอกจากนี้ ระบบสารสนเทศทั่วไปของบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ เว็บไซต์บัณฑิต
วิทยาลัย เป็นส่วนสนับสนุนที่จาเป็นต่อการดาเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลบนเว็บไซต์ มีคณะกรรมการ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์รับผิดชอบ โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานคณะกรรมการ แบ่งหน้าที่กับกลุ่ม
ภารกิจต่างๆ ที่มีข้อมูลโดยตรง ระบบสารสนเทศหลักสนับสนุนการทางานของบัณฑิตวิทยาลัย คือ (1) การ
ประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารระหว่างบัณฑิ ตวิทยาลัย กับ นักศึกษา คณะวิชา คู่ความร่วมมือต่างๆ และ
ผู้สนใจ ร่วมกับระบบติดต่อสื่อสารอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ facebook (2) ระบบ back office ที่รวบรวมข้อมูลการใช้
งานเกี่ยวกับแบบฟอร์ม ปฏิทิน กิจกรรม งานจัดการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย (3) ระบบสารบรรณออนไลน์ เป็น
ฐานข้อมูลสาหรับหนังสือราชการต่างๆ จากภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก บัณฑิตวิทยาลัยยังมีระบบ
Wifi internet ครอบคลุมสานักงาน ห้องเรียน และห้องประชุม (ตารางที่ 4.2-2) ทาให้บุคลากรสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ตลอดเวลา
ตารางที่ 4.2-2 วิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยใช้จัดการระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ
ความต้องการ
ความสะดวกในการใช้
งาน

วิธีการจัดการ hardware
- จัดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
- จัดห้องคอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษาหลักสูตรพหุ
วิทยาการ รองรับการใช้งานได้อย่างเพียงพอกับ
ความต้องการ
- จัดคอมพิวเตอร์, visualizer และ projector
สาหรับการเรียนการสอนในห้องเรียนนักศึกษา
หลักสูตรพหุวิทยาการ
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วิธีการจัดการ software
-ระบบสารสนเทศที่มีความพร้อมและสะดวกต่อ
ผู้ใช้และเชื่อมต่อกับระบบ single sign on ของ
มหาวิทยาลัย
-ระบบ wireless internet ครอบคลุมทั่วพื้นที่
-ระบบสารสนเทศ เพื่อการทางานอื่นๆ เช่น ระบบ
การทาวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis) ,
ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
(Dspace), ระบบการรับสมัครนักศึกษา(ออนไลน์),

- จัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์สาหรับ
บุคลากร และนักศึกษา
ความถูกต้องทันสมัย
พร้อมใช้งาน และการ
บารุงรักษา

- ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใน
สานักงานก่อนและหลังการปฏิบัตงิ าน
- ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใน
ห้องเรียนก่อนและหลังการเรียนการสอน

ความปลอดภัยของ
ระบบ และข้อมูล

- มีสานักดิจิทลั เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย เป็นแม่
ข่าย ดูแล ควบคุม และความปลอดภัยของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

ระบบการรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษเข้ม
(ออนไลน์), ระบบรับสมัครการประชุมวิชาการ
(ออนไลน์) เป็นต้น
- ใช้ software ถูกลิขสิทธิ์และทันสมัย เช่น
Microsoft office,Windows, antivirus พร้อม
และเพียงพอสาหรับคอมพิวเตอร์ของบัณฑิต
วิทยาลัยทุกเครื่อง
-มีเจ้าหน้าที่ด้านระบบสารสนเทศดูแลความ
เรียบร้อยเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์
- ระบบการยืนยันตัวตน และ password
- ระบบสารองข้อมูลสาคัญของบัณฑิตวิทยาลัย
- ระบบ cloud storage สารองข้อมูลส่วนบุคคล
- โปรแกรม anti-virus จากมหาวิทยาลัยให้กับ
นักศึกษาและบุคลากร

4.2 ข (2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ใช้ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย โดยการดู แ ลของส านั ก ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผ่านการลงทะเบียนระบบการยืนยันตัวตนก่อนการเข้าใช้
งาน ในการเข้าถึงข้อมูลสาคัญและข้อมูลส่วนบุคคลต้องใช้ username และ password ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ
สานักดิจิทัลเทคโนโลยี และมีการกาหนดลาดับขั้น ตอนของการเข้าถึงข้อมูลของบุคลากรกลุ่มต่างๆ (ตารางที่
4.2-3) กรณี password สูญหาย บุคลากรต้องติดต่อสานักดิจิทัลเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเพื่อกาหนด
password ใหม่ โดยไม่อาจกู้ password เดิมกลับคืนได้เพื่อป้องกันการขโมยรหัสผ่าน ทั้งนี้ ในการเปลี่ยน
password ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด นอกจากนี้ สานักดิจิทัลเทคโนโลยียังมีระบบสารองข้อมูลที่สาคัญ
เป็นประจาทุกเดือน เช่น ฐานข้อมูลสาหรับเว็บไซต์ และฐานข้อมูลกลางของบัณฑิตวิทยาลัย บุคลากรและ
นักศึกษายังสามารถใช้ระบบ cloud storage เช่น google drive สาหรับการสารองข้อมูลส่วนตัวในรูปแบบ
ออนไลน์ Microsoft Word และมีโปรแกรม antivirus มีลิขสิทธิ์ถูกต้องพร้อมใช้งานสาหรั บเครื่องคอมพิวเตอร์
ของบัณฑิตวิทยาลัยทุกเครื่อง โดยมีลาดับขั้นการเข้าถึงข้อมูลของบุคลากรกลุ่มต่างๆ ดังนี้ (ตารางที่ 4.2-3)
ตารางที่ 4.2-3 ลาดับขั้นการเข้าถึงข้อมูลของบุคลากรกลุ่มต่างๆ
กลุ่มบุคลากร
บุคลากร,นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ข้อมูลที่เข้าถึงได้
สามารถเข้าถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย และข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง
เว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย, Face book เป็นต้น

บุคลากร
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ

สามารถเข้าถึงเรื่องเวียนต่าง ๆ ได้จากทาง e-mail กลุ่ม line และเอกสาร
สามารถเข้าถึงระบบ back office ตามที่ได้รับมอบหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย เช่น
ระบบไอทีสิส ระบบเว็บไซต์ เป็นต้น
สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวรายบุคคล ได้จากระบบ Reg. ของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร
พหุวิทยาการรายบุคคล
บุคลากรรายบุคคล

สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวรายบุคคล ได้จากทางระบบ Portal ของมหาวิทยาลัย
เช่น account profile, เงินเดือน (staff info service) เป็นต้น
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4.2 ข (3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ
ในการดูแลความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย นั้น มีวิธีการโดยการทางาน
ร่วมกันระหว่างกลุ่มภารกิจด้านแผนและประกันคุณภาพ กับกลุ่มภารกิจอื่นๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยกลุ่มภารกิจ
ด้านแผนและประกันคุณภาพ ออกแบบตารางเก็บข้อมูลที่สาคัญ รวมทั้งระบุรอบการรายงานและกลุ่มภารกิจที่
รับผิดชอบ (ตารางที่ 2.1-1) จากนั้นมีการนาแผนดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิท ยาลัยเพื่อ
สื่อสารและแจ้งแต่ละกลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ โดยการกากับดูแลของผู้บริหารระดับสูงเพื่อกากับดูแลการเก็บข้อมูล
และการรายงานข้อมูลสู่ฝ่ายวางแผนฯ ตามรอบที่กาหนด มีการแจ้งเตือนไปยังแต่ละกลุ่มภารกิจก่อนถึงรอบการ
รายงานข้อมูล นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการ
จัดเก็บและติดตามผลลัพธ์ที่สาคัญต่อการดาเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย โดยคานึงถึงความเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานเป็น
สาคัญ ในปัจจุบันระบบสารสนเทศพื้นฐานของบัณฑิตวิทยาลัย เช่น บริการ internet ระบบข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย และระบบ back office ได้เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ทาให้บุคลากร
สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลเหล่านี้ได้โดยสะดวกผ่านการ log in เพียงครั้งเดียว ซึ่งเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยจัดเป็น
ระบบสารสนเทศหลักของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งมีข้อมูลต่างๆ และข่าวสารสาคัญสาหรับบุคลากร นักศึกษา คณาจารย์
และเจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก ดูแลและกากับโดยคณะกรรมการระบบสารสนเทศ และมีการสาร้องข้อมูล
เว็บไซต์ทุกสัปดาห์
4.2 ข (4) คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
การดูแลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย นั้น อยู่ภายใต้การดูแลร่วมกันของรองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่ดูแลระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณ
สาหรับการปรับปรุงและบารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ทุกปี โดยผู้นาระดับสูงร่วมกับบุคลากร
ที่ดูแลระบบสารสนเทศ ในการกาหนดขอบเขตของอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องได้รั บการบารุงรักษาในปีนั้นๆ มีการ
ปรับปรุง software ให้ทันสมัยทุกปี นอกจากนี้ บุคลากรสามารถดาวน์โหลด software พื้นฐานที่ทันสมัยสาหรับ
ใช้งานประจาวัน เช่น Microsoft office, Windows, Antivirus ลิขสิทธิ์ถูกต้องของมหาวิทยาลัยได้ ในกรณี
อุปกรณ์ขัดข้องหรือเสียฉุกเฉิน บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบแจ้งข้อขัดข้อง โดยเมื่อรับเรื่อง บุคลากรที่ดูแลระบบ
สารสนเทศมีขั้นตอนดาเนินการแก้ไขทันที (ไม่เกิน 24 ชั่วโมง) บัณฑิตวิทยาลัยรับฟังข้อเสนอแนะด้านความพึง
พอใจของระบบสารสนเทศ (สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) จากบุคลากรและนักศึกษา และมีการสรุป และนาเสนอเข้าที่
ประชุมกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อกากับ ติดตามการปรับปรุง
4.2 ข (5) ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน
บัณฑิตวิทยาลัยมีการเตรี ยมความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉินสาหรับระบบโปรแกรมข้อมูล และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่สาคัญในการปฏิบัติ งานขององค์กร ดังนี้ 1) ระบบข้อมูลที่สาคัญของบัณฑิตวิทยาลัยจะถูกสารอง
จัดเก็บไว้ในระบบเครือข่าย server โดยมีแม่ข่ายดูแลระบบ ได้แก่ สานักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2)
สาหรับภาวะฉุกเฉินเช่นไฟตกไฟดับ บัณฑิตวิทยาลัยมีเครื่องสารองไฟ (UPS) ติดตั้งที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง 3)
การปฏิบัติงานของบุคลากรรายบุคคล มีการสารองข้อมูลส่วนบุคคล ไว้ในเอ็กเทอนอลฮาร์ดดิส หรือ google
drive ซึ่งทาให้บุคลากรสามารถทางานได้จากภายนอกกรณีมีภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
5.1 สภาพแวดล้อมในการทางาน (ด้านบุคลากร)
5.1 ก ขีดความสามารถและอัตรากาลัง
5.1 ก (1) ขีดความสามารถและอัตรากาลัง
บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการที่ใช้ในการประเมินขีดความสามารถและอัตรากาลัง โดยผู้นาระดับสูง พิจารณา
ข้อมูลที่สาคัญและข้อกาหนดต่างๆ (รูปที่ 2.1-1, รูปที่ 5.1-1) ข้อมูลบุคลากรปัจจุบัน (ตารางที่ P.1ก(3-1)) แผนกล
ยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว (ตารางที่ 2.2-1) ความต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคต มาตรฐานคุณภาพ
และการบริการ เพื่อประเมินอัตรากาลัง และขีดความสามารถของบัณฑิตวิทยาลัย (ตารางที่ 5.1-1) ให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ของบัณฑิตวิทยาลัย ในการจัดอัตรากาลัง คณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ ฝ่ายงาน
กลุ่มภารกิจด้านการวางแผนฯ การเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ประเมินและวิเคราะห์
กรอบอัตรากาลัง ที่มีอยู่เดิมเปรียบเทียบกับข้อมูลที่สาคัญและข้อกาหนดต่างๆ เพื่อร่างแผนอัตรากาลัง และกากับ
ติดตามและทบทวนแต่ละปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยมีการปรับโครงสร้างใหม่
จาก 5 งาน เป็น 2 งาน (รูป P1ข(1) เพื่อความคล่องตัวและการทางานทดแทนกันได้ในอนาคต
ตารางที่ 5.1-1 การประเมินอัตรากาลังและขีดความสามารถของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อมูลทีส่ าคัญ
-MVV
-การเกษียณอายุ
-CC
-การเปลีย่ นแปลงที่สาคัญ
ต่างๆ
-Strategic plan
-SA SC
-หลักสูตร และบริการ
ผลการดาเนินงาน
ด้านทักษะ (skill)

ด้านความรู้
(knowledge)

ด้านทัศนคติ
(Attitude)

ข้อกาหนด
สายสนับสนุนวิชาการ
ด้านอัตรากาลัง
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

ด้านขีดความสามารถ
-มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
ครอบคลุมงาน 4 ด้าน
ด้านปฏิบัติการ
ด้านการวางแผน
ด้านการประสานงาน
ด้านการบริการ
และมีคณ
ุ วุฒิและมีสมรรถนะที่สาคัญ ดังนี้
-มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี
-มีทักษะคอมพิวเตอร์
-มีจิตสานึกในการให้บริการ
-มีการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
-มีการตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
-มีความผูกพันที่มตี ่อส่วนราชการ
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ผลลัพธ์
ลูกจ้าง
-กรอบอัตรากาลัง
ของงาน/กลุ่มงาน
-ภาระงาน

7.3 ก (1)

ความรู้
ความสามารถ
ตรงตามคุณสมบัติ
ของ
ตาแหน่งงาน

7.3 ก (1)

5.1 ก (2) บุคลากรใหม่
บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ โดยใช้กระบวนการสรรหา คัดเลือก
แข่งขัน ว่าจ้าง และบรรจุ บุคลากร ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ศิลปากร โดยมีการกาหนดคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ และทักษะตามที่กาหนด และดาเนินการประกาศรับสมัครพร้อมรายละเอียดของการสมัครในหลาย
ช่องทาง เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และมีกระบวนการจ้างงานตามขั้นตอนการบริหารบุคลากร โดยมี
คณะกรรมการสอบคัดเลือกประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการสอบคัดเลือก (รูปที่
5.1-2) บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรปัจจุบันให้เป็นไปตามข้อกาหนดที่ สอดคล้องกับ
พันธกิจและวิสัยทัศน์ (ตารางที่ 2.2-1) ในการรักษาบุคลากรใหม่ จัดระบบพี่เลี้ยงเพื่อสอนงานให้บุคลากรใหม่ มี
ระบบการปฐมนิเทศบุคลากร เพื่อให้เข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย จรรยาบรรณ ความก้าวหน้า สิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการ สถานที่และอุปกรณ์สนับสนุนการทางาน ความปลอดภัยในการทางาน สนับสนุนให้
บุคลากรใหม่อบรมและพัฒนา คณบดีต้อนรับบุคลากรใหม่เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ มีการยกย่อง ชมเชย และ
มอบรางวัลกับบุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงให้กับบัณฑิตวิทยาลัยประจาปี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และมีระบบการเรียนรู้
และพัฒนาบุคลากร (รูป 5.1-1)
ระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร

กระบวนการจ้างงาน

ประเมินขีดความสามารถและอัตรากาลัง
ไม่พอ
การประกาศรับสมัคร
จ้างงานทดแทน

ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
ผ่าน

พอ

สอบข้อเขียน ฯ
การทางานทดแทน

ไม่ผ่าน

ผ่าน
บุคลากรใหม่

สอบสัมภาษณ์

ระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร

ปฏิเสธ

ผ่าน
เสนอการจ้างไป
ยังมหาวิทยาลัย

บุคลากรมีขดี ความสามารถและมีประสิทธิภาพสูง
การรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพสูงไว้

รูปที่ 5.1-1 ระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร

รูปที่ 5.1-2 กระบวนการจ้างงาน

5.1 ก (3) การทางานให้บรรลุผล
บัณฑิตวิทยาลัย มีวิธีการในการจัดระบบและบริหารบุคคล ตามโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน
(รูปที่ P1ข(1)) โดยแบ่งบุคลากรเพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พหุวิทยาการจากคณะร่วม บุคลากรในงาน/กลุ่มงาน และคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย (คณะกรรมการ
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และหัวหน้างาน) ตามสายงานของแต่ละกลุ่มเพื่อ
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ดาเนินการตามกระบวนการทางานที่สาคัญของบัณฑิตวิทยาลัยที่กาหนด (รูปที่ 6.1-1) และตามแผนกลยุทธ์ซึ่งผู้นา
ระดับสูงกาหนดตัวชี้วัดของบัณฑิตวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ (ตารางที่ 2.2-1) ถ่ายทอดสู่งาน/กลุ่มงาน และบุคคล
โดยสอดคล้องกับ MVV บัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรใช้ระบบบริหารบุคลากรในการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริมให้ก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ และมอบหมายฝ่ายวางแผนฯ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่สาคัญในการดาเนิน งานของกลุ่มงาน (ตารางที่ 6.1-1) รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย ก่อนนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทบทวน ปรับปรุง ทุก 6-9-12
เดือน
5.1 ก (4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการจัดการในการเตรียมบุคลากรให้พร้อ มรับต่อความต้องการด้านขีดความสามารถ
และอัตรากาลังที่กาลังเปลี่ยนไป โดยมีการเตรียมความพร้อมบุคลากรต่อการเปลี่ยนแปลง และความต้องการด้าน
ขีดความสามารถและอัตรากาลังที่เปลี่ยนแปลง ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (รูปที่ 2.1-1) ระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร (รูปที่ 5.1-1) และแผนกลยุทธ์
(ตารางที่ 2.2-1 โดยบัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนใช้ระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ตามแผน KM (ตารางที่
4.2-1) เพื่อให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพื่อสามารถทางานทดแทนกันได้ และมีการจัดอบรมพัฒนาขีด
ความสามารถ สมรรถนะแก่บุคลากรสายสนับสนุน ตามแผนกลยุทธ์ (ตารางที่ 2.2-1)
5.1 ข. บรรยากาศด้านบุคลากร
5.1 ข (1) สภาพแวดล้อมของที่ทางาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีดาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่ทางานมีสุขภาวะ ความปลอดภัย และมีความ
สะดวกในการเข้าท างานของบุ คลากร โดยกาหนดนโยบายและมีเป้ าประสงค์ห ลั ก คือสถานที่ทางานสะอาด
สะดวกสบาย มีเครื่องมือ อุปกรณ์ทันสมัยและเพียงพอสาหรับการทางาน ในสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย (ตาราง
P.1ก(3-2) บัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดโครงการเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้ารับการอบรมความปลอดภัยเกี่ยวกับ
อัคคีภัย เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติที่ ถูกต้อง มีการใช้ระบบกล้องวงจรปิด
ติดตั้งตามจุดที่สาคัญภายในบัณฑิตวิทยาลัย และดาเนินการด้านปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
การเตรียมพื้นที่ทางาน ห้องประชุม โต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์พื้นฐานที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งานและ
เพียงพอกับความต้องการของบุคลากร จัดกิจกรรม 5ส และจ้างเหมาพนักงานทาความสะอาด จัดพื้นที่ให้บุคลากร
สามารถทากิจกรรมต่างๆ มีห้องสาหรับรับประทานอาหาร และมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน และรายงานผลการประเมินในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อนาไปพิจารณา
ทบทวน ปรับปรุงต่อไป
5.1 ข (2) สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัยมีการสนับสนุนบุคลากรโดยให้บริการ สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร โดย
สนับสนุนบุคลากรด้านการให้บริการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ (ตารางที่ 5.1-2) เพิ่มจากสวัสดิการที่มหาวิทยาลัย
จัดให้แก่บุคลากร ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัยดูแลบุคลากรด้านการให้บริการ และสิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ในการประชุมทุกสัปดาห์ และยังมีนโยบาย
สาคัญในการสื่อสาร/ ถ่ายทอด/ การทาความเข้าใจขององค์กรกับบุคลากร ในการให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม และรับ
ฟังความคิดเห็นของบุคลากร ในการปฏิบัติงานขององค์กรร่วมกับฝ่ายบริหาร เป็นต้น
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ตารางที่ 5.1-2 ตารางสิทธิประโยชน์ของบุคลากรกลุ่มต่างๆ
สิทธิประโยชน์
ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ
การสนับสนุนเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การประชุม อบรม สัมมนา
การศึกษาดูงาน
กิจกรรมนันทนาการ เช่น การเลี้ยงสังสรรค์และจับสลากของขวัญในงานปีใหม่
การทาบุญเลี้ยงพระ การรดน้าขอพร และการเลีย้ งสังสรรค์ในงานสงกรานต์
สวัสดิการน้าดืม่
มีสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
ความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง กล้องวงจรปิด
การสร้างแรงจูงใจบุคลากรโดยการสนับสนุนการให้รางวัลประจาปี

บุคลากรกลุ่มต่างๆ
ข้าราชการ/ พนักงาน
ลูกจ้าง
พนักงาน
ชั่วคราว
ประจา



























5.2 ความผูกพันของบุคลากร
5.2 ก.ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ
5.2 ก (1) วัฒนธรรมองค์การ
บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การในลักษณะเป็นครอบครัว ความเป็นพี่เป็นน้อง
และเอื้ออาทรต่อกัน เน้นเรื่องการทางานด้วยความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพสูง สอดคล้อง MVV และ CC
บัณฑิตวิทยาลัยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รูปที่ 4.2-1 และตารางที่ 2.2-1) ทาให้เกิดความร่วมมือและการ
แบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากร และผลการปฏิบัติ งานสาเร็จเรียบร้ อยได้ด้วยดีในงานทุกระดับ จึงทาให้การ
ดาเนินงานขององค์การสาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี (ตารางที่ 7.1ข(1)) และส่งเสริมให้เกิดความผูกพัน โดยมีคณบดีเป็น
แบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดังเช่น การดูแลเอาใจใส่บุคลากร การส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม เน้นการดาเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธ การให้คาแนะนาช่วยเหลือ มีความเป็นกัลยาณมิตร การสร้าง
ความรักความสามัคคี การสร้างความผูกพัน และในแต่ละปีจะมีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย (ตารางที่ 2.2-2)
5.2 ก (2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน
บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการในการกาหนดปั จจัยผลักดันสาคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร โดยฝ่าย
แผนฯ ได้ใช้แบบสอบถามเพื่อทาการสารวจความต้องการ/ความคาดหวังของบุคลากรแต่ละกลุ่ม เพื่อกาหนดปัจจัย
ขับเคลื่อนที่สาคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร และใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนประสิทธิผลของบุคลากร
(ตาราง P.1ก(3-2) และใช้แบบสอบถามประเมิน ความผูกพันของบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ รายงานผู้นาระดับสูงและ
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย และนามาเป็นปัจจัยนาเข้าในการจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ต่อไป
5.2 ก (3) ประเมินความผูกพันของบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการในการประเมินความผูกพันของบุคลากร โดยฝ่ายวางแผนฯ ประเมินความผูกพัน
ของบุคลากรสายสนับสนุน โดยใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และประเมินความผูกพันของ
บุคลากร นอกจากนี้ ยังรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ การพบปะผู้บริหารในการ
ประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ การรวบรวมข้อมูลการคงอยู่ของบุคลากร การขาดงาน ข้อร้องเรียน ความปลอดภัย
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และผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก 6 เดือน เพื่อติดตามประเมินความผูกพันของบุคลากร โดยนา
ผลมาวิเคราะห์ และนาเข้าที่ประชุมผู้นาระดับสูงและคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อนามาใช้
ประกอบการพิจารณาการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อสร้างความผูกพันของบุคลากรทุกปี (ตารางที่ 2.2-2)
5.2 ก (4) การจัดการผลการดาเนินการ
บัณฑิตวิทยาลัยมีการสนับสนุนให้เกิดผลการดาเนินการที่โดดเด่นและสร้างความผูกพันกับบุคลากร โดยใช้
ระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้ทางานบรรลุผลสาเร็จ โดยกาหนดการประเมิน Key Performance
Indicators (KPI) 70% และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (competency) 30% ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย
แบ่งสมรรถนะเป็น 3 ด้าน คือ สมรรถนะหลัก สมรรถนะการบริหารจัดการ (เฉพาะตาแหน่งผู้บริหารแต่ละระดับ)
และสมรรถนะตามสายงานถ่ายทอดจาก MVV ยุทธศาสตร์ ค่านิยมขององค์กร แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ
มีมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ภาระงานของบุคลากรแต่ละสายอย่างชัดเจน บุคลากรสายสนับสนุน มีภาระหน้าที่ใน
การปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนงานต่างๆ ให้บรรลุผลสาเร็จตามแผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับ MVV ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยนาผลลัพธ์จากการทางาน เช่น ผลการประกัน
คุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย ผลความสาเร็จของงานตามแผนปฏิบัติการ (รูปที่ 7.4 (ข)) เป็นตัวชี้วัดที่สาคัญ ในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน บัณฑิตวิทยาลัย ประเมินผลการทางานตาม KPI และสมรรถนะ 2 รอบต่อปี คือ
เมษายนและกันยายน โดยดาเนินการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ ประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี
เลขานุการคณะ หัวหน้างาน เป็นกรรมการประเมิน และแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบเพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานต่อไป
5.2 ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้นา
5.2 ข (1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัยใช้ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของบัณฑิตวิทยาลัย สนับสนุนความต้องการการพัฒนา
ของสถาบัน และการพัฒนาตามความต้องการของบุคลากร (รูปที่ 5.2-1) มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ความต้องการของบุคลากร ผู้บริหารรายบุคคล (รูปที่ 5.1-1) คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกาหนดทักษะความรู้ที่
จาเป็นต่อการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ให้บรรลุวิสัยทัศน์ นอกจากนี้ ในแต่ละงานจะมีการจัดระบบพี่เลี้ยงเพื่อสอน
งาน การหมุนเวียนงานเพื่อให้สามารถทางานทดแทนกันได้ในฝ่ายงาน ในการพัฒนาบุคลากรกาหนดให้ทุกคนเข้า
รับอบรมและบัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณสาหรับการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ในแต่ละ
ปี และงบประมาณสาหรับการเข้าอบรมให้กับบุคลากรรายบุคคล บุคลากรจะต้องส่งรายงานความรู้ที่ได้รับและการ
นามาใช้ประโยชน์ มีการติดตามทุก 6 เดือน และเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อทบทวน
กากับ และติดตามและเป็นข้อมูลนาเข้าสาหรับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (รูป 2.1-1) นอกจากนี้ ในปีการศึกษา
2562 บัณฑิตวิทยาลัยมีการกาหนดวิสัยทัศน์ ให้มีการประกันคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx จึงกาหนดให้ผู้บริหาร
ได้แก่ คณบดี รองคณบดี และเลขานุการคณะ และบุคลากรระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ผู้ช่วยเลขานุการ หัวหน้างาน
เข้าร่วมการอบรม EdPEx เพื่อการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 100%
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การจัดทาข้อตกลงการประเมิน KPI
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงาน
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
ติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

รูปที่ 5.2.1 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
5.2 ข (2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของบัณฑิต
วิทยาลัยในหลายระดับ โดยบุคลากรทุกคนที่เข้าร่วมโครงการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะของบุคลากร จะต้องประเมินความรู้ความเข้าใจของตนเองก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ และฝ่าย
แผนฯ จะสรุปผลการประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและเป็นข้อมูล
สาหรับนาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป สาหรับเรื่องที่มีความสาคัญกับ
บัณฑิตวิทยาลัยได้มีระบบการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากร เพื่อนาไปสู่การการพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัย เช่น แนวทางการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx ทุกคนที่ผ่านการอบรมจะถูกมอบหมายให้
เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรในกลุ่มงานที่ดูแล เพื่อดาเนินการจัดทารายงานตาม
เกณฑ์ EdPEx ฝ่ายวางแผนฯ จะทบทวน วิเคราะห์ตัวชี้วัดที่สาคัญ (ตาราง 4.1-1) โดยเทียบผลการดาเนินงานที่
ผ่านมา การบรรลุผลของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความพึงพอใจของบุคลากร เป็นปัจจัยนาเข้าในกระบวนการ
จัดทาแผนกลยุทธ์ SPP (รูปที่ 2.1-1) เมื่อพบโอกาสในการปรับปรุงจะนาไปปรับปรุงการออกแบบและปรับปรุง
กระบวนการทางาน และพัฒนาแผนปฏิบัติการต่อไป
5.2 ข (3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการในการจัดการความก้าวหน้ าในหน้าที่การงาน โดยคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
มีแผนในการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน (ตารางที่ 2.2-2) มีการส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรไว้ในแผนกลยุทธ์ (ตารางที่ 2.2-1) มีการวางแผนพัฒนา
บุ คลากรประจ าปี เพื่อส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุน การพั ฒ นาทั กษะที่ จาเป็น ของบุ คลากรทุกคน เพื่อ ส่ งเสริมและ
สนับสนุนให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น และเพื่อเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากร มีแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อ
ตรวจสอบทักษะที่จาเป็นเพื่อความก้าวหน้าของตาแหน่งงานของบุคลากร และมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และ
ช่วยเหลือในการยื่นขอกาหนดตาแหน่งให้สูงขึ้น ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย โดยใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอกาหนดระดับตาแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ (Operations)
6.1 กระบวนการทางาน
6.1 ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ
6.1 ก (1) ข้อกาหนดของหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ระบุ ข้ อ ก าหนดของหลั ก สู ต ร บริ ก าร และกระบวนการท างานที่ ส าคั ญ ตามเกณฑ์
และพันธกิจขององค์การ ดังนี้
หลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ.
2558 และ เกณฑ์มาตรฐาน AUN QA
งานวิ จั ย / งานสร้ า งสรรค์ ตามข้ อ ก าหนดของหน่ ว ยงานที่ ใ ห้ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัยศิลปากร และ สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นต้น รวมทั้งข้อกาหนดในการสนับสนุนทุนอุดหนุน
การทาวิทยานิพนธ์และการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามแผนงานของบัณฑิตวิทยาลัย
การบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตามข้อกาหนดของแหล่งงบประมาณและแผนงาน
ของบัณฑิตวิทยาลัย
กระบวนการทางานที่สาคัญ ตามพันธกิจ ได้แก่ การกากับดูแลหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะ การบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการผลิตบัณฑิตหลักสูตรพหุ
วิทยาการระดับปริญญาโทร่วมกับคณะที่เป็นคู่ความร่วมมือ โดยมีกระบวนการทางานสาคัญ แบ่งเป็น
1) กระบวนการหลัก ได้แก่ 1.1) การกากับดูแลหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
1.2) การบริการวิชาการและการทานุบ ารุ งศิลปวัฒ นธรรม 1.3) การผลิ ตบัณฑิตหลักสูตรพหุ วิทยาการระดับ
ปริ ญญาโทร่ ว มกับ คณะที่เป็ น คู่ความร่ ว มมือ 1.4) การบริ ห ารจัดการและการประกันคุณภาพ และ1.5) การ
สนับสนุนทุนและข้อมูลแหล่งทุนวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจาก
วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
2) กระบวนการสนับสนุน ได้ แก่ 2.1) การให้บริการแก่นักศึกษา/ อาจารย์/คณะ 2.2) ระบบสารสนเทศ
2.3) ระบบการจัดการข้อร้องเรียน 2.4) การพัฒนาบุคลากร และ2.5) การเงินและงบประมาณ
โดยมีข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการเหล่านี้ ดังตารางที่ 6.1-1
ตาราง 6.1-1 กระบวนการทางานที่สาคัญ ข้อกาหนด ตัวชี้วัดที่สาคัญ และผู้รับผิดชอบ
กระบวนการทางานที่สาคัญ
ข้อกาหนด
1. กระบวนการหลัก
1.1 การกากับดูแลหลักสูตรและ
การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะวิชา
1.1.1 การกากับดูแล - หลักสูตรได้มาตรฐาน และ
หลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
1.1.2 การกากับดูแลการ - คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตาม
จัดการศึกษา
เกณฑ์ของหลักสูตร
- การคัดเลือก
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และ
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ตัวชี้วัดสาคัญ

ผู้รับผิดชอบ

- มีระบบกลไกในการตรวจสอบกากับ งานบริหารและพัฒนา
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร วิชาการ
- มีระบบและกลไกตรวจสอบคุณสมบัติ
ของนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
หลักสูตร
- มีระบบและกลไกตรวจสอบขั้นตอน
การทาวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
- การทาวิทยานิพนธ์/ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
การค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตศึกษา
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
- การสาเร็จการศึกษา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
- โครงการเรียน
- จานวนรายวิชาที่เปิดสอน
ล่วงหน้า/ บุคคลภายนอก
1.2 การบริการวิชาการและการ - การบริการที่ตอบสนองความ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ต้องการของลูกค้า ผู้รบั บริการ
ชุมชน เสริมสร้างให้ชุมชน
เข้มแข็ง
1.3 การผลิตบัณฑิตหลักสูตรพหุ
วิทยาการระดับปริญญาโท
ร่วมกับคณะวิชาที่เป็นคู่ความ
ร่วมมือ
1.3.1 การพัฒนาหลักสูตร - หลักสูตรได้มาตรฐานและ
ปรับปรุงตามรอบเวลาที่กาหนด
1.3.2 การจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผล

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)

ของนักศึกษาทุกขั้นตอนเป็นไปตาม
เกณฑ์ข้อบังคับฯ
- มีระบบและกลไกตรวจสอบผู้สาเร็จ
การศึกษาให้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตาม
เกณฑ์ข้อบังคับฯ
- จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

- ผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย

งานบริหารทั่วไป

- ผลการประเมินการดาเนินการด้าน
การประกันคุณภาพของหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA
- การจัดการเรียนการสอนมี
- ความพึงพอใจของนักศึกษา
คุณภาพ
- ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา/
- บัณฑิตมีคณ
ุ สมบัติที่พึง
- คะแนนประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้
ประสงค์สอดคล้องกับศตวรรษที่ บัณฑิต
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- มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
เหมาะสม
กิจกรรมนักศึกษา
- มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่ง
บรรยากาศ และสถานที่
สนับสนุนการเรียนรู้
เหมาะสม ทุนการศึกษา

งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ
อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และผูป้ ระสานงาน
งานบริหารทั่วไป
อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ประสานงาน และ
งานบริหารทั่วไป

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

คณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย
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- ความสาเร็จของแผนเป็นไปตาม
ตัวชี้วัดที่กาหนดร้อยละ 80
- ผลการดาเนินการด้านการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทุกหลักสูตร
- ผลการดาเนินการด้านการประกัน
คุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย

- การประเมินผล
ความสาเร็จของแผนฯ
- การนาผลการประเมินใน
การจัดทาแผนไปปรับปรุงแก้ไข
ในการดาเนินงานปีงบประมาณ
ต่อไป
1.5 การสนับสนุนทุนและข้อมูล - ข้อกาหนดของผู้สนับสนุนทุน
แหล่ ง ทุ น วิ จั ย การเผยแพร่ วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ผลงานวิ จั ย /งานสร้ า งสรรค์ - แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย
ระดับบัณฑิตศึกษา

2. กระบวนการสนับสนุน
2.1 การให้บริการแก่นักศึกษา/
อาจารย์/คณะ
นักศึกษา: จัดทาคู่มือ
นักศึกษา ระบบ iThesis
2.2 ระบบสารสนเทศ
- การสืบค้นวิทยานิพนธ์/
ระบบ Dspace
- ฐานข้อมูลแหล่งทุน
วิทยานิพนธ์
- ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ
- การสื่อสารในองค์การ/
การประชาสัมพันธ์/ การรับฟัง
ความคิดเห็น

- จานวนทุนสนับสนุนการทา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
- จานวนทุนสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานตีพิมพ์/ เผยแพร่
- ผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย
- มีฐานข้อมูลแหล่งทุนเผยแพร่แก่
นักศึกษา

งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ

- ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องผู้รับบริการ - ความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกกลุ่ม
ทุกกลุ่ม

งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ

- มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันทุกภาคการศึกษา

งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ

- 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 ระบบสาร
บรรณ
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- จานวนวิทยานิพนธ์ที่นาขึ้นในระบบ
ฐานข้อมูลมีความครบถ้วนตามจานวน
ผู้สาเร็จการศึกษาร้อยละ 100
- มีฐานข้อมูล/ การประเมินความพึง
พอใจการใช้สาหรับให้บริการนักศึกษา
- ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
เกณฑ์
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ
งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ
งานบริหารทั่วไป

2.3 ระบบการจัดการข้อ
ร้องเรียน
2.4 การพัฒนาบุคลากร

2.5 การเงินและงบประมาณ
- การตั้งงบประมาณ
(ประมาณการรายรับ-รายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ)
- การปรับแผน (เมื่อได้รับ
การพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณจริง)
- การจัดซื้อจัดจ้างและ
เบิกจ่ายตามแผนบนระบบ (SUERP)
- การรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติการประจาปี (MIS)

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

- ร้อยละของจานวนข้อร้องเรียนทีไ่ ด้รับ คณะกรรมการบริหาร
การจัดการแก้ไขร้อยละ 100
บัณฑิตวิทยาลัย
- ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร

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

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

6.1 ก (2) แนวคิดการออกแบบ
บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการที่สถาบันใช้ออกแบบหลักสูตร บริการ และกระบวนการที่สาคัญเพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนด โดยบัณฑิตวิทยาลัยกับคณะที่เป็นคู่ความร่วมมือดาเนินการออกแบบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึ กษาให้
เป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรที่ระบุในข้อ 6.1ก(1) ตามแนวทางในข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
จัดทาขึ้นโดยบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย สภาวิชาการ และ
สภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการนาสมรรถนะหลักขององค์การ อัตลั กษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ทักษะของ
นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้เสีย มาเป็น
ข้อมูลประกอบในการออกแบบหลักสูตร โดยมีขั้นตอนการจัดทาหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอน
มาแล้วภายใน 5 ปี ดังนี้
สภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการประจาคณะ
คณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร

บัณฑิตวิทยาลัยออกแบบระบบงานที่สาคัญประกอบด้วย 3 ระบบงาน 1) ระบบนาเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
2) ระบบงานหลัก และ3) ระบบสนับสนุน ซึ่งวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานที่สาคัญโดย
พิจารณาตามพันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และสมรรถนะหลัก โดยใช้ SIPOC model (รูปที่ 2.1-2) รวมทั้งมี
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การนาสมรรถนะหลักขององค์การ ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้เสีย
มาเป็นข้อมูลประกอบในการออกแบบ และใช้วิธีการปรับปรุงงานตามวงจร PDCA (รูปที่ 6.1-1)
Plan
การวางแผน
Action
สรุปผลการ

Do
จัดสรร
Check
ติดตามการ

รูปที่ 6.1-1 กระบวนการ PDCA
6.1 ข. การจัดการกระบวนการ
6.1 ข (1) การนากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ
บั ณฑิ ตวิท ยาลั ย มี การน ากระบวนการไปสู่ การปฏิบัติ โดยมี การกาหนดกระบวนการทางานที่ส าคั ญ
ข้อกาหนด ตัวชี้วัดสาคัญ ผู้รับผิดชอบในกระบวนการทางานประจาวัน (Daily operation) (ตารางที่ 6.1-1)
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (รูปที่ 6.1-1) กระบวนการทางานสาคัญของบัณฑิตวิทยาลัย 3 ด้าน คือ
กระบวนการนาให้บรรลุวิสัยทัศน์ กระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน ที่ใช้ SIPOC (Supplier-InputProcess-Output-Feedback-Customer) (รูปที่ 2.1.2) และติดตามและปรับปรุงการทางานของกระบวนการ
ทางานของบัณฑิตวิทยาลัย ตามหลัก PDCA (รูปที่ 6.1-1)
6.1 ข (2) กระบวนการสนับสนุน
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดกระบวนการสนับสนุนที่สาคัญให้สอดคล้องตามกระบวนการหลักโดยออกแบบ
ตาม SIPOC model (รูปที่ 2.1.2) และดาเนินการตามข้อกาหนด (ตารางที่ 6.1-1) โดยผู้นาระดับสูงพิจารณาจาก
ข้อมูลความต้องการของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลประเมินสมรรถนะและขีดความสามารถ
ของบุคลากร และเสียงของลูกค้า เพื่อสนับสนุนกระบวนการทางานสาคัญของบัณฑิตวิทยาลัย 3 ด้าน คือ
กระบวนการนาให้บรรลุวิสัยทัศน์ กระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน ตามข้อกาหนดที่ระบุใน 6.1ก(1)
ให้สาเร็จตามแผนปฏิบัติงาน โดยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (collaboration resource) และมีผู้รับผิดชอบใน
กระบวนการสนับสนุนที่สาคัญของบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย งานบริหารและ
พัฒนาวิชาการ งานบริหารทั่วไป อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ประสานงาน และกาหนดตัวชี้วัดสาคัญของ
กระบวนการ (ตารางที่ 6.1-1)
6.1 ข (3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ
บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการที่ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อเพิ่มการเรียนรู้ของผู้เรียน ปรับปรุง
หลักสูตรและการบริการ และผลการดาเนินการ เสริมสร้างสมรรถนะหลักของสถาบันและลดความแปรปรวน อย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้สถาบันประสบความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงกระบวนการทางานอย่างเป็นระบบ โดยใช้
SIPOC model ร่วมกับ PDCA (รูปที่ 6.1-1 และ 6.1-2) ในปีการศึกษา 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ได้พัฒนารวบรวม
ข้อมูลตัวชี้วัดที่ผู้นาระดับสูงใช้ติดตาม การดาเนินการ ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การดาเนินการของบัณฑิต
วิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตามข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ (ตารางที่ 4.1-1, 6.1-1 และ 6.1-2)
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ตารางที่ 6.1-2 ข้อมูลที่นามาใช้ปรับปรุงและเกณฑ์คุณภาพ
พันธกิจ
ผลิตและกากับดูแลการผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรตามเกณฑ์
มาตรฐาน
สนับสนุนการทาวิจัย/ งาน
สร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
บริการวิชาการและการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

ข้อมูลทีน่ ามาใช้ในการ
ปรับปรุง
SPP, CC,ระยะเวลาการ
สาเร็จการศึกษา
SPP,จานวนทุน,จานวน
งบประมาณทีส่ นับสนุน
การที่ตีพิมพ์เผยแพร่
SPP, การใช้ประโยชน์

เกณฑ์คุณภาพ

ตัวอย่างการปรับปรุง

สกอ., AUNQA,
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร

จัดทาระบบการแจ้งเตือนขั้นตอนการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สกอ., AUNQA,
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
การนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์

แสวงหาแหล่งทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์
จากภายนอกเช่น การจัดทาฐานข้อมูลแหล่ง
ทุนวิจัยจากภายนอก
พัฒนาระบบการประเมิน ความรู้กอ่ น-หลัง
ของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนาไปปรับปรุงการ
ให้บริการของผู้เข้าร่วมโครงการ

6.1 ค. การจัดการนวัตกรรม
บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการที่ใช้ในการจัดการนวัตกรรม โดยใช้โอกาสเชิงกลยุทธ์พิจารณาปัจจัยภายในและ
ภายนอก ที่สอดคล้องกับ MVV วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ CC โดยมีนโยบายสนับสนุนด้านนวัตกรรมการเรียน
การสอนและการวิจัย และนวัตกรรมจากการทางานประจา ตามแผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย (กลยุทธ์ 1, 2
และ3) โดยกาหนดให้มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้อาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการดาเนินการสร้างนวัตกรรม
สาหรับใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ กาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินการ ติดตาม สรุป การ
ดาเนินการ ที่ทาให้เกิดนวัตกรรม ดังเช่น ในปีการศึกษา 2562 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการวิจัยที่
เกี่ยวกับการนานวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอน จานวน 1 เรื่อง คือ เรื่อง “การพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการ
สอนแบบ e-learning (ทั้งรายวิชา) สาหรับรายวิชา 104 511 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม” เป็นต้น
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ
6.2 ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มี วิ ธี ก ารควบคุ ม ต้ น ทุ นโดยรวมของระบบปฏิ บัติ ก าร มี ผู้ นาระดั บ สู ง ติด ตามผลการ
ดาเนินการที่สาคัญ โดยกาหนดตัวชี้วัด (ตารางที่ 2.2-1) กระบวนการทางานหลักและกระบวนการสนับสนุน
ถ่ายทอดตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและไปสู่โครงการ/กิจกรรม มีการกากับ ติดตามเพื่อป้องกันความ
ผิดพลาด การทางานซ้าซ้อน เพื่อให้กระบวนการทางานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุ้มค่า ลดต้นทุน โดย
ผู้บริหารกาหนดแผนการใช้จ่ายเงินตามการขออนุมัติของแต่ละโครงการฯ โดยใช้ระบบการเงินการคลังของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร SU-ERP ในการควบคุมการทางานให้มีประสิทธิผล (มีการกาหนดโครงการฯ งบประมาณ
การเบิกจ่ายภายในสิ้นเดือนสิงหาคมของทุกปี ) ทาให้บัณฑิตวิทยาลัยสามารถติดตามการดาเนินงานของโครงการ
ตัวชี้วัดและความสาเร็จได้ โดยฝ่ายวางแผนฯ และฝ่ายการเงินที่มีการประสานข้อมูลกัน การดาเนินการโครงการฯ
ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การดาเนินงานสาเร็จตามแผนงาน โดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน ใช้การ
เบิกจ่ายทางการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการที่ได้วางแผนจัดทาไว้ก่อน นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัย
มีนโยบายการประหยัดทรัพยากร เช่น การลดการใช้กระดาษ และมีโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะเพิ่มสูงขึ้น
เช่น โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี ตามแผนกลยุทธ์ (ตารางที่ 2.2-1) เป็นต้น
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6.2 ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยคัดเลือกคู่ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ คานึงถึงการส่ง
มอบตามข้อกาหนด เวลาและพร้อมใช้งาน (ตาราง P.1ข(3)) และการดาเนินการที่ช่วยยกระดับผลการดาเนินการ
ของบัณฑิตวิทยาลัย และเพิ่มความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นด้วย บัณฑิตวิทยาลัยจัดการผู้ส่งมอบด้าน
การผลิตบัณฑิต ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น วัสดุและอุปกรณ์สาหรับใช้ในการเรียนการสอน ด้านบริการ
วิชาการและการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม เช่น วัสดุและอุปกรณ์สาหรับใช้ในการดาเนินการจัดโครงการ บัณฑิต
วิทยาลัยดาเนินการผ่ านกฏระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง (ตาราง P.1ก(5)) ในรูปแบบกรรมการเพื่อจัดซื้อ และ
กรรมการตรวจรับ ทั้งนี้ผลการดาเนินงานและรายการค่าใช้จ่ายมีการบันทึกในระบบการเงินการคลังของบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อนาไปสรุปผลรายเดือน เสนอต่อคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย รายไตรมาส เพื่อวิเคราะห์และ
ให้ข้อคิดเห็น
6.2 ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน
6.2 ค (1) ความปลอดภัย
บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการดูแลให้มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการมีความปลอดภัย โดยให้ความสาคัญและ
มีนโยบายด้านสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นความต้องการของบุคลากรและผู้รับบริการ (ตาราง P.1
ก(3-2) และตาราง P.1ข(2) ผ่านการกากับของรองคณบดีฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในอาคารโดยผ่าน
การแสกนลายนิ้วมือในการเข้าออกบัณฑิตวิทยาลัย มีระบบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามเหตุการณ์ไม่ปกติ ติดตั้งแสง
สว่างให้เพียงพอในสานักงาน นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นการป้องกัน/ลด
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มีการทบทวนในแผนการจัดการความเสี่ยงประจาปีของบัณฑิตวิทยาลัย มีการติดตาม
สรุป ประเมินผล และรายงาน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัย และนาไปเป็นปัจจัยนาเข้าในกระบวนการ SPP (รูปที่ 2.1-1) นอกจากนี้ มีการฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภัย เครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนต่างๆ จะถูกรวบรวม วิเคราะห์และนาเสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย และนาไปทบทวนต่อไป (ตารางที่ 4.1-1)
6.2 ค (2) การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดวิธีการจัดการกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย มาตรการสาคัญ ภัยพิบัติ
และภาวะฉุกเฉิน และตัวอย่างการดาเนินการ (ตารางที่ 6.2-1) และกาหนดให้บุคลากรทุกคน ต้องเข้ารับการอบรม
และฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดไฟไหม้ มีการเตรียมความพร้อม ตรวจสอบ และติดป้ายบอกทางใน
การใช้บันไดหนีไฟ มีการตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานทุกเดือน มีการติดตั้งกล้องวรจรปิด กรณี หากมีภัย
พิบัติและภาวะฉุกเฉิน ให้มีการสั่งการโดยตรงจากคณบดีและทีมบริหารในการปฏิบัติการเพื่อให้ บัณฑิตวิทยาลัย
สามารถดาเนินกิจกรรมหลักได้เป็นปกติมากที่สุด
ตารางที่ 6.2-1 วิธีการจัดการกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
มาตรการสาคัญ
1. ป้องกันเหตุ
2. เผชิญเหตุ
3. ระงับเหตุ

ภัยพิบัติและภาวะ
ฉุกเฉิน
ไฟไหม้
น้าท่วม
ลักขโมย

การดาเนินการ ตัวอย่าง
เช่น การอบรม การซ้อมหนีไฟ ตรวสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ตรวจสอบบันไดหนีไฟ
เช่น การแจ้งการอพยพ การป้องกัน
เช่น ตรวจสอบกล้องวงจรปิด การเก็บรักษาทรัพย์สิน ระบบคีย์การ์ด แสกน
ลายนิ้วมือ
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ :ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของกระบวนการ
7.1-ก ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า
ตารางที่ 7.1-ก ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า
หน่วยวัด

ตัวชี้วัด
ข้อ 1 ระยะเวลาเฉลีย่ ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ที่ใช้ใน
การศึกษา
ข้อ 2 ระยะเวลาเฉลีย่ ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์
ศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ที่ใช้ในการศึกษา
ข้อ 3 ผลรวมถ่วงน้าหนักผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม /ปี
ข้อ 4 ร้อยละผลรวมถ่วงน้าหนักผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม /ปี
ข้อ 5 ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการ TQF จากผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรม
ข้อ 6 ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการ TQF จากผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม
ข้อ 7 ผลรวมการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการ TQF จากผู้ใช้บัณฑิต
(หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรม และ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรกั ษ์ศิลปกรรม)
ข้อ 8 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ต่อหลักสูตร
ข้อ 9 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม ต่อหลักสูตร

ระยะเวลา
ค่าเฉลี่ย

ปีการศึกษา
2560
2561
2562
2.75
2.80
5

ระยะเวลา
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ

-

-

3.4

60

20

-

ร้อยละ

-

-

20

คะแนน

4.63

4.00

4.77

คะแนน

2.25

3.00

3.13

คะแนน

3.44

3.50

3.95

คะแนน

4.40

4.60

4.38

คะแนน

3.75

3.86

3.18

หน่วยวัด

ปีการศึกษา
2560
2561
2562
อยู่
ระหว่าง
การ
ประเมิน

7.1-ข ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทางานและภาวะฉุกเฉิน
7.1-ข (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการทางาน
ตารางที่ 7.1-ข (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการทางาน
ตัวชี้วัด
ข้อ 1 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการตามเกณฑ์
AUNQA (กาหนดรับการประเมินปีการศึกษา 2562)
*หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรม (กาหนดรับการประเมินปีการศึกษา 2562)
*หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม) (กาหนดรับการประเมินปี
การศึกษา 2563)
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คะแนน

ข้อ 2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการตามเกณฑ์
สป.อว. (สกอ. เดิม) คะแนนเฉลีย่
(หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรม และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรกั ษ์ศิลปกรรม)
ข้อ 3 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย

คะแนน

3.20
(ระดับ
ดี)

คะแนน

4.01
(ระดับ
ดี)

ข้อ 4 ร้อยละของระบบบริการการศึกษาทีเ่ ป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์

ร้อยละ

-

3.33
(ระดับ
ดี)

อยู่
ระหว่าง
การ
ประเมิน
4.70
อยู่
(ระดับดี ระหว่าง
มาก)
การ
ประเมิน
ร้อยละ
53.85

7.1-ข (2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
ตารางที่ 7.1-ข (2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
หน่วยวัด

ตัวชี้วัด
ข้อ 1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการ/กิจกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยและทรัพย์สิน ตามแผนการบริหารความเสี่ยง (เช่น การเกิดอัคคีภัย ความ
เสียหายของข้อมูลระบบสารสนเทศ ความเสียหายจากการถูกโจรกรรมทรัพย์สิน)
ข้อ 2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการป้องกันตามเแผนรองรับ
สถานการณ์โรคระบาด
ข้อ 3 ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของบุคลากรภายหลังการเข้าร่วม โครงการ/
กิจกรรมการอบรมความรูค้ วามเข้าใจด้านความปลอดภัยและการป้องกันการเกิดอัคคีภัย

ร้อยละ

ปีการศึกษา
2560
2561
2562
100
100
100

ร้อยละ

-

-

100

ร้อยละ

-

-

92.80
(4.64)

7.1-ค ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ตารางที่ 7.1-ค ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
หน่วยวัด

ตัวชี้วัด
ข้อ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ต่อหลักสูตร
ข้อ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม ต่อหลักสูตร
ข้อ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุฯ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ข้อ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ข้อ 5 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยที่รบั ผิดชอบด้านระบบ ithesis ที่มีต่อ
การให้บริการระบบของบริษัทคู่ความร่วมมือ
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ร้อยละ

ปีการศึกษา
2560
2561
2562
3.81
3.86
3.86

ร้อยละ

3.81

3.86

4.14

ร้อยละ

3.07

3.11

3.11

ร้อยละ

3.07

3.11

3.56

คะแนน

-

-

3.13

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
7.2 ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
7.2 ก (1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ตารางที่ 7.2 ก (1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
หน่วยวัด

ข้อ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการต่อหลักสูตร
พหุวิทยาการ (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุ ฯ และ
สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม)
ข้อ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลั กสูตรพหุวิทยาการต่อสิ่งสนับสนุน
การเรีย นรู้ (หลัก สู ตรศิล ปศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการจั ด การจดหมายเหตุ ฯ
สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม)
ข้อ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการต่อหลักสูตร
พหุวิทยาการ (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุ ฯ และ
สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม)
ข้อ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (หลักสูต รศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิ ชาการจัดการจดหมายเหตุ ฯ และ
สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม)
ข้อ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการในการใช้บริการ
จากบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ หลักสูตรพหุวิทยาการในการใช้บริการ
จากบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะในการใช้บริการจากบัณฑิตวิทยาลัย

คะแนน

ปีการศึกษา
2560
2561
2562
4.07
4.23
3.78

คะแนน

2.89

3.31

3.16

คะแนน

3.81

3.86

4.00

คะแนน

3.07

3.11

3.33

ข้อ 8 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาในการใช้บริการจาก
บัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 9 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการใช้บริการจาก
บัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 10 ผลการประเมินเฉลี่ยความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการบริการ
วิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ข้อ 11 ความไม่พึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการต่อการให้บริการของบัณฑิต
วิทยาลัย
ข้อ 12 ความไม่พึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการต่อการให้บริการของบัณฑิต
วิทยาลัย
ข้อ 13 ความไม่พึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะต่อการให้บริการของ
บัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 14 ความไม่พึงพอใจของคณะต่อการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

คะแนน

-

-

4.11

คะแนน

-

-

3.68

คะแนน

-

-

3.60

คะแนน

-

-

3.21

คะแนน

3.96

4.03

4.03

คะแนน

4.35

4.40

4.27

เรื่อง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เรื่อง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เรื่อง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เรื่อง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ข้อ 15 ความไม่พึ งพอใจของอาจารย์ร ะดั บบัณ ฑิต ศึกษาต่ อการให้บริ การของบั ณฑิ ต เรื่อง
วิทยาลัย

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
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ข้อ 16 ความไม่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ/ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง
ต่อการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 17 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลแหล่งทุน
ร้อยละ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

-

-

89.60

ข้อ 18 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ใช้ฐานข้อมูล/ระบบ
ข้อ 19 ร้อยละคะแนนการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (การพัฒนาทักษะของนักศึกษา
ด้านการใช้เทคโนโลยี)
ข้อ 20 ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังการอบรม (การพัฒนาทักษะ
ของนักศึกษาด้านการใช้เทคโนโลยี)
ข้อ 21 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (การพัฒนาทักษะของนักศึกษา
ด้านการใช้เทคโนโลยี)

ร้อยละ
ร้อยละ

-

-

89.80
92.80

ร้อยละ

-

-

100.00

ร้อยละ

-

-

92.20

7.2 ก (2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ตารางที่ 7.2 ก (2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
หน่วยวัด

ตัวชี้วัด
ข้อ 1 ผลการประเมินความผูกพันของนักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการในการใช้บริการจาก
บัณฑิตวิทยาลัย (จะแนะนาให้ผู้อนื่ รู้จักองค์กร หลักสูตร และบริการต่าง ๆ ขององค์กร)
ข้อ 2 ผลการประเมินความผูกพันของอาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการในการใช้บริการจาก
บัณฑิตวิทยาลัย (จะแนะนาให้ผู้อนื่ รู้จักองค์กร หลักสูตร และบริการต่าง ๆ ขององค์กร)
ข้อ 3 ผลการประเมินความผูกพันของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะในการใช้
บริการจากบัณฑิตวิทยาลัย (จะแนะนาให้ผู้อื่นรู้จักองค์กร หลักสูตร และบริการต่าง ๆ
ขององค์กร)
ข้อ 4 ผลการประเมินความผูกพันของคณะในการใช้บริการจากบัณฑิตวิทยาลัย
(จะแนะนาให้ผู้อื่นรู้จักองค์กร หลักสูตร และบริการต่าง ๆ ขององค์กร)
ข้อ 5 ผลการประเมินความผูกพันของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาในการใช้บริการจาก
บัณฑิตวิทยาลัย (จะแนะนาให้ผู้อนื่ รู้จักองค์กร หลักสูตร และบริการต่าง ๆ ขององค์กร)
ข้อ 6 ผลการประเมินความผูกพันของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่อการบริการวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (โครงการบริการวิชาการ ได้แก่ โครงการประชุม
วิชาการเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา และโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่
โครงการจากหิ้งสู่ชุมชน)
ข้อ 7 ร้อยละของอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ
(หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุฯ และ สาขาวิชา
อนุรักษ์ศิลปกรรม)
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คะแนน

ปีการศึกษา
2560
2561
2562
3.50

คะแนน

-

-

4.00

คะแนน

-

3.67

4.17

คะแนน

-

-

3.81

คะแนน

-

-

3.58

คะแนน

-

-

4.15

ร้อยละ

90

68.42

100

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
7.3 ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
7.3 ก (1) อัตรากาลังและขีดความสามารถของบุคลากร
ตารางที่ 7.3 ก (1) อัตรากาลังและขีดความสามารถของบุคลากร
หน่วยวัด

ตัวชี้วัด
ข้อ 1 ค่า FTES ของหลักสูตรพหุวิทยาการ
-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุฯ
-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม
ข้อ 2 ร้อยละของจานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร
ข้อ 3 ร้อยละของจานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีตามเป้าหมายที่กาหนด
ข้อ 4 ผลการประเมินความรู้ของบุคลากรทีไ่ ด้รับเพิ่มขึ้นภายหลังการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ข้อ 5 ผลการประเมินความรู้ของบุคลากรทีไ่ ด้รับเพิ่มขึ้นภายหลังการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี

ปีการศึกษา
2560
2561
2562

ค่า FTES
ร้อยละ

3.88
5.33
100

16.20
17.87
100

7.21
14.40
100

ร้อยละ

100

100

100

คะแนน

4.50

4.38

4.62

คะแนน

-

-

4.60

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

ข้อ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน

คะแนน

ปีการศึกษา
2560
2561
2562
4.20
4.21
4.24

ข้อ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อความมั่นคงในงาน

คะแนน

4.18

4.21

4.29

ข้อ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ข้อ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 5 ส
เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย
ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบตั ิงาน และเป็นการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทดี่ ีขององค์กร
ข้อ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการ
สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการป้องกันและการเกิดอัคคีภัย

คะแนน

4.54

4.55

4.77

คะแนน

-

4.35

4.49

คะแนน

-

-

4.85

ตัวชี้วัด

ตารางที่ 7.3 ก (3) ความผูกพันของบุคลากร
หน่วยวัด

ปีการศึกษา
2560
2561
2562

7.3 ก (3) ความผูกพันของบุคลากร
ข้อ 1 จานวนข้อร้องเรียนของบุคลากร

จานวน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ข้อ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน

คะแนน

4.57

4.60

4.72

ข้อ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

คะแนน

4.22

4.24

4.25

ตัวชี้วัด
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ข้อ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรต่อลักษณะของงาน
และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ข้อ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน

คะแนน

4.30

4.31

4.31

คะแนน

4.22

4.25

4.31

หน่วยวัด
ร้อยละ

ปีการศึกษา
2560
2561
2562
100

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

100

100

100
93.20
93.40
100

ร้อยละ

100

100

100

คะแนน

4.35

4.38

4.62

คะแนน

4.32

4.38

4.60

คะแนน

4.35

4.39

4.64

หน่วยวัด

ปีการศึกษา
2560
2561
2562
4

7.3 ก (4) การพัฒนาบุคลากร
ตารางที่ 7.3 ก (4) การพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัด
ข้อ 1 ร้อยละของจานวนบุคลากรตามเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยี
ข้อ 2 ร้อยละของจานวนบุคลากรตามเป้าหมายทีไ่ ด้รับความรูเ้ พิ่มขึน้ หลังการอบรม
ข้อ 3 ร้อยละคะแนนการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ข้อ 4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ข้อ 5 ร้อยละความสาเร็จของตัวชี้วัดการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามแผนการพัฒนา
บุคลากร
ข้อ 6 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามแผนการพัฒนา
บุคลากร
ข้อ 7 ผลการประเมินความรู้ทไี่ ด้รบั จากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้นภายหลังการ
เข้ารับการพัฒนา
ข้อ 8 ผลการประเมินการนาความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ข้อ 9 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนการพัฒนาบุคลากร

7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การและการกากับดูแล
7.4 ก. ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การ การกากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม
7.4 ก (1) การนาองค์การ
ตารางที่ 7.4 ก (1) การนาองค์การ
ตัวชี้วัด
ข้อ 1 พัฒนาระบบ/ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
ข้อ 2 เฉลี่ยร้อยละของจานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีตามเป้าหมาย
ข้อ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร
ข้อ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการต่อความสะดวก
และรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร
ข้อ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการต่อความสะดวก
และรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน
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จานวน
ร้อยละ

-

-

91.00

คะแนน

4.01

4.03

4.05

คะแนน

-

-

4.00

คะแนน

-

-

4.00

ข้อ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะต่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อ
ประสานงาน
ข้อ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาต่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน
ข้อ 8 ผลการประเมินของบุคลากรต่อความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
ข้อ 9 ผลการประเมินของบุคลากรต่อระบบในการสื่อสารกับนักศึกษา บุคลากร
ผู้รับบริการ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอื่น รวมทั้งสาธารณชน และสื่อมวลชนได้อย่างเหมาะสม
ข้อ 10 ผลการประเมินของบุคลากรต่อการสื่อสาร ถ่ายทอด และสร้างความเข้าใจทิศทาง
ขององค์กรให้ผู้บริหารและประชาคมได้เข้าใจอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
ข้อ 11 ผลการประเมินของบุคลากรต่อ การสร้างบรรยากาศที่ดี เพื่อสร้างความผูกพัน
ร่วมมือทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งสร้างแรงจูงใจเพื่อผลักดันผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
ข้อ 12 ผลการประเมินของบุคลากรต่อการสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก และ
ความผูกพันเพื่อให้บุคลากรสามารถสร้างผลการดาเนินการที่ดี
ข้อ 13 ผลการประเมิ น ของบุ ค ลากรต่ อ การก าหนดทิ ศ ทาง ได้ แ ก่ วิ สั ย ทั ศ น์ ค่ า นิ ย ม
เป้าประสงค์ หรื อผลการดาเนินการที่คาดหวังของคณะโดยคานึงถึงผู้รับบริก ารอย่า ง
ครอบคลุม
ข้อ 14 ผลการประเมินของบุคลากรต่อการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน และนาไปปรับปรุงการบริหารงาน พร้อมทั้งการรายงานให้บุคลากร
ทราบ
ข้อ 15 ผลการประเมินของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ/ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ด้านการติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

คะแนน

-

-

3.67

คะแนน

-

-

3.18

คะแนน

5.00

5.00

5.00

คะแนน

4.00

4.00

4.20

คะแนน

4.00

4.00

4.13

คะแนน

4.00

4.00

4.27

คะแนน

4.00

4.00

4.20

คะแนน

5.00

5.00

5.00

คะแนน

4.00

4.00

4.20

คะแนน

4.18

4.18

4.21

หน่วยวัด
ร้อยละ
ร้อยละ

ปีการศึกษา
2560
2561
2562
100
100
100
100
100
100

ร้อยละ

100

100

100

ร้อยละ

100

100

100

ร้อยละ
คะแนน

100
(987)
-

100
(929)
-

100
(844)
3.60

คะแนน

3.44

3.48

3.66

7.4 ก (2) การกากับดูแล
ตารางที่ 7.4 ก (2) การกากับดูแล
ตัวชี้วัด
ข้อ 1 ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 2 ร้อยละของหลักสูตรที่ผา่ นการตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร สาหรับหลักสูตรใหม่และ
หลักสูตรปรับปรุง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 3 ร้อยละของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ผ่านการตรวจสอบ
และมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 4 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นไปตามโครงสร้าง
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 5 ร้อยละของจานวนผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตติ ามที่หลักสูตรกาหนด
ข้อ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะต่อการให้บริการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการต่อการผลิตบัณฑิต
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หลักสูตรพหุวิทยาการ (ด้านหลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้)
ข้อ 8 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจาปี
ข้อ 9 ผลการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ จากสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเงินและงบประมาณที่กาหนด
ข้อ 10 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบพัสดุ

ร้อยละ
ร้อยละ

100
100

100
100

100
100

ร้อยละ

100

100

100

หน่วยวัด
ร้อยละ
ร้อยละ

ปีการศึกษา
2560
2561
2562
100
100
100
100
100
100

ร้อยละ

100

100

100

ร้อยละ

100

100

100

ร้อยละ

100

100

100

ร้อยละ

100

100

100

เรื่อง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
ร้อยละ

2560
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
100

ปีการศึกษา
2561
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
100

2562
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
100

คะแนน

-

4.23

4.23

คะแนน

4.34

4.38

4.53

คะแนน

-

3.94

4.35

7.4 ก (3) กฏหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน
ตารางที่ 7.4 ก (3) กฏหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน
ตัวชี้วัด
ข้อ 1 ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีไ่ ด้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 2 ร้อยละของการดาเนินการตามขั้นตอนการเสนอโครงร่าง การอนุมัติหัวข้อ และการ
สอบจบ การทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปตามมาตรฐาน
และมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 3 ร้อยละของการออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
ข้อ 4 ร้อยละของการดาเนินการด้านการแต่งตั้งกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือ
การค้นคว้าอิสระ เป็นไปตามมาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
ข้อ 5 ร้อยละของการดาเนินการด้านการประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ และการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ เป็นไปตาม
มาตรฐานและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 6 ร้อยละของการแต่งตั้งกรรมการสอบจบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ เป็นไป
ตามมาตรฐานและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 7 จานวนข้อร้องเรียนจากการจัดซื้อจัดจ้าง

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

ตัวชี้วัด
ข้อ 1 จานวนข้อร้องเรียนด้านการบริหารงานของผู้บริหารคณะ
ข้อ 2 จานวนข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมของบุคลากร
ข้อ 3 จานวนข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมในการทาวิจยั ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 4 ร้อยละของจานวนผลงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระทีผ่ ่านการตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
ข้อ 5 ผลการประเมินนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับความรู้ความเข้าใจจากการเข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรมในการทาวิจัย
ข้อ 6 ผลการประเมินบุคลากรได้รบั ความรู้ความเข้าใจจากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ข้อ 7 ผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ (KM) ได้รับความรู้ความเข้าใจจากการแลกเปลี่ยน
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เรียนรูร้ ่วมกันระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะในการบริหารจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
ข้อ 8 ผลการประเมินคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในการบริหารจัดการบัณฑิต
วิทยาลัย สอดคล้องกับหลักธรรมมาภิบาล
ข้อ 9 ผลการประเมินของบุคลากรต่อความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

คะแนน

4.54

4.69

4.87

คะแนน

5.00

5.00

5.00

หน่วยวัด

ปีการศึกษา
2560
2561
2562
2
2
2

7.4 ก (5) สังคม
ตารางที่ 7.4 ก (5) ชุมชน สังคม
ตัวชี้วัด
ข้อ 1 จานวนโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แก่ชุมชนและสังคม
ข้อ 2 ผลการประเมินเฉลี่ยการนาความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการบริการ
วิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์
ข้อ 3 ผลการประเมินเฉลี่ยความรูเ้ พิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการบริการ
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ข้อ 4 ผลการประเมินเฉลี่ยความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการบริการ
วิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ข้อ 5 ร้อยละของผลการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมการลดใช้กระดาษ

โครงการ/
กิจกรรม
คะแนน

4.39

4.42

4.32

คะแนน

4.35

4.38

4.38

คะแนน

4.35

4.37

4.38

ร้อยละ

-

-

5

2560
100
100
100
100

ปีการศึกษา
2561
100
100
100
100

2562
100
100
100
100

2560
5.01:
29.16
5.17:
29.16
2.25:
29.16
9.49:

ปีการศึกษา
2561
5.38:
26.56
5.01:
26.56
2.36:
26.56
8.96:

2562
5.99:
25.96
5.54
25.96
2.33
25.96
7.63:

7.4 (ข) ผลลัพธ์ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
ตารางที่ 7.4 (ข) ผลลัพธ์ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
หน่วยวัด

ตัวชี้วัด
ข้อ 1 ร้อยละความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์
ข้อ 2 ร้อยละความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
ข้อ 3 ร้อยละความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 4 ร้อยละความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

7.5 ก ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
7.5 ก (1) ผลการดาเนินการด้านงบประมาณ และการเงิน
ตารางที่ 7.5 ก (1) ผลการดาเนินการด้านงบประมาณ และการเงิน
หน่วยวัด

ตัวชี้วัด
ข้อ 1 รายจ่ายงบบุคลากร : งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรทั้งหมด

ลบ.

ข้อ 2 รายจ่ายงบลงทุน : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

ลบ.

ข้อ 3 รายจ่ายงบดาเนินการ (ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค : งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรทั้งหมด
ข้อ 4 รายจ่ายงบบริหารงานบัณฑิตศึกษา : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

ลบ.
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ลบ.

ข้อ 5 รายจ่ายทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์ : งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรทั้งหมด
ข้อ 6 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน-หลักสูตรพหุวิทยาการ : งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

ลบ.

6.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์
เพื่อการศึกษา
6.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
6.3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม

ลบ.
ลบ.
ลบ.

6.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง

ลบ.

ข้อ 7 รายรับคงเหลือ : รายจ่าย

ลบ.

29.16
5.27:
29.16

26.56
5.50:
26.56

25.96
6.19:
25.96

5.70:
29.16
6.59:
29.16
4.82:
29.16
1.87:
29.16

4.42:
26.56
6.74:
26.56
6.63:
26.56
4.41:
26.56

1.35:
25.96
2.52:
25.96
5.11:
25.96
1.01:
25.96

9.45:19.
71

6.57:19.
99

7.83:18.
30

7.5 ก (2) ผลการดาเนินการด้านการตลาด
ตารางที่ 7.5 ก (2) ผลการดาเนินการด้านการตลาด
หน่วยวัด

ตัวชี้วัด
ข้อ 1 สัดส่วนการตลาด จานวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา เทียบกับ
จานวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศ
ข้อ 2 สัดส่วนจานวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
เทียบกับ จานวนผูส้ มัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 3 จานวนนักศึกษาปริญญาตรีที่เรียนล่วงหน้าในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(เริ่มปีการศึกษา 2563)
ข้อ 4 จานวนบุคคลทั่วไปที่เข้าศึกษารายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
(เริ่มปีการศึกษา 2563)
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สัดส่วน
(คน)
คน
คน
คน

ปีการศึกษา
2560
2561
939:
917:
29,319
27,805
(0.032:1) (0.033:1)
939:987
917:929
(0.95:1)
(0.98:1)
-

-

2562
769:
23,969
(0.032:1)
769:844
(0.91:1)
ตัวชี้วัด
ใหม่
ตัวชี้วัด
ใหม่

