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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา EdPEx เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจ าปีการศึกษา 2563 (15 กรกฎาคม 2563 ถึง 14 
กรกฎาคม 2564) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานและประเมินตนเองในรอบระยะเวลา
ดังกล่าว และเพ่ือให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ได้ใช้ในการตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ตามหมวดต่าง ๆ  

การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มีการพัฒนาขึ้นตามล าดับ และ
บัณฑิตวิทยาลัยจะยังคงพัฒนางานของบัณฑิตวิทยาลัยให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน โดยใช้การประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นหลักในการวิเคราะห์ ควบคุม ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และพัฒนา เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ และตามทิศทางและเป้าหมายของบัณฑิตวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
     
     
 

                       
(รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์  นันทานิช) 
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ค าย่อและนิยามศัพท์ 
 

ค าย่อ  
AUN-QA  = Asean University Network Quality Assurance 
MVV   =  Mission Vision Value (พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม) 
MOU   =  Memorandum of Understanding (บันทึกความเข้าใจ) 
PDCA   =  Plan Do Check Action 
SA   =  Strategic Advantage (ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์) 
SC   =  Strategic Challenge (ความท้าทายเชิงกลยุทธ์)  
SPP   =  Strategic Planning Process (กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์) 
4Ms  = คน (Man) วัสดุ (Material) เงิน (Money) และ การจัดการ (Management)  

  CC   = Core competency (สมรรถนะหลัก)  
สป.อว.  = ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

   (สป.อว.) หรือ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เดิม 
 ทคบร.  = ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ  
 สคบท.  = สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย 

กปบฑ.  = คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
กบบฑ.  = คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
บฑ.มศก. = บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ร.บ.   = พระราชบัญญัติ 

นิยามศัพท์ 
SWOT   =  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ หรือ การวิเคราะห์ 

สภาวะแวดล้อมเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับองค์กร หรือ
โครงการ  

4Ms  = คน (Man) วัสดุ (Material) เงิน (Money) และ การจัดการ (Management)  
Trend Analysis = การวิเคราะห์แนวโน้ม  
GAP   = ความแตกต่าง  
แผนกลยุทธ์  =  แผนปฏิบัติการระยะยาว 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566) และ 

แผนปฏิบัติการระยะสั้น 1 ปี ซึ่งจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
สมรรถนะหลักขององค์การ  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  = วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์  
แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย =   แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2563-2566  

ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี  
พ.ศ. 2562-2566 และแผนกลยุทธ์  
 



ค 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  =  แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรมระยะ 1 ปี ตามแผนพัฒนา 
   บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2563-2566      
SIPOC Model    =  เป็นวิธีวิเคราะห์กระบวนการ โดยการท าความเข้าใจภาพรวม 

ของกระบวนการให้เห็นชัด โดยเริ่มต้นศึกษาตั้งแต่ภาพรวมใน
ระดับองค์กร (Organization) ประกอบด้วย 
S – Stakeholders หมายถึง ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่  
ผู้ใช้ บัณฑิต-ผู้ปกครอง-ศิษย์เก่า 
I - Input หมายถึง ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ แผนพัฒนา 
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย และ 
แผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
P - Process หมายถึง กระบวนการ 1) ระบบน าเพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ 2) ระบบงานหลัก 3) ระบบสนับสนุน  
O - Output หมายถึง ผลลัพธ์บรรลุตามเป้าประสงค์ 
ของแผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย 
C - Customer หมายถึง ลูกค้า คณะ นักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรพหุวิทยาการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ประจ าหลักสูตรพหุวิทยาการ   = อาจารย์ที่มาจากคณะที่เป็นคู่ความร่วมมือ 
   ในการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร 
   พหุวิทยาการร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย    

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย (กปบฑ.)  = ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   
เป็นประธานกรรมการ และมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
คณบดีคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา รองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นกรรมการ   

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย (กบบฑ.) = ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เป็นประธาน 
    กรรมการ และมีรองคณบดี เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ  

   และหัวหน้างาน เป็นกรรมการ 
ผู้น าระดับสูง  = คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  รองคณบดี เลขานุการ 
      ผู้ช่วยเลขานุการ และหัวหน้างาน 
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โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
P.1 ลักษณะองค์กร บัณฑิตวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2515 เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางสนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2516 สถานะปัจจุบันเป็นคณะตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย วันที่ 15 
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (ราชกิจจานุเบกษา หน้า 26 เล่ม 133 ตอนพิเศษ 182 ง วันที่ 19 สิงหาคม 2559)  
P.1ก สภาพแวดล้อมขององค์กร  
(1) หลักสูตรและบริการทางการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีส าคัญตามพันธกิจ  
ตารางท่ี P.1ก1 หลักสูตรและบริการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   

หลักสูตรและบริการ ความส าคัญต่อ
ความส าเร็จขององค์กร 

กลไกการส่งมอบ ผลลัพธ ์

1. บริการ  
1.1. การจัดท าหลักสูตร 
- ปริญญาเอก 43 หลักสูตร 
- ปริญญาโท 66 หลักสูตร 

 
- หลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบณัฑติศึกษา  

 
- ก ากับดูแลการเสนอหลักสตูรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร การปิดหลักสตูรตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลยั 
เสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลยัพิจารณา 

 
7.1ข(1) 

1.2 การจดัการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

- การจัดการศึกษาเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร  

- ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งท่ีเกี่ยวข้อง 7.4ก(3) 
 

- กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา  - นักศึกษามีคุณสมบัตติาม
เกณฑ์ของหลักสูตร 

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง  
- รับสมัคร ตรวจสอบคณุสมบตัิ จดัสอบ ประกาศผลสอบ 
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เกี่ยวกับ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่
ที่เกี่ยวข้อง 
- รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถิติการรับเข้าศึกษาทุกป ี

7.1ข(1) 
7.4ก(1) 
 

- การท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ 

 - นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์     
- ผลงานวิจัยจาก
วิทยานิพนธข์องนักศึกษา
มีการเผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติ   
 

- ตรวจสอบคณุสมบัติของนักศึกษา ในการสอบประมวลความรู้ การ
สอบวัดคณุสมบตัิ การพิจารณาโครงร่าง การอนุมัติหัวข้อ และการ
สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และการส าเร็จการศึกษา 
- ตรวจสอบคณุสมบัติคณะกรรมการ ออกประกาศค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการสอบต่าง ๆ   
- ตรวจสอบและติดตามนักศึกษาให้ด าเนินการตามขั้นตอน
การศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
- สนับสนุนทุนการท าวิทยานิพนธ/์การเผยแพรผ่ลงานวิทยานิพนธ์
และข้อมลูแหล่งทุนวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา 
- จัดโครงการ/กิจกรรมเสรมิการพฒันาทักษะนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เช่น การน าเสนอผลงาน/การเขียนบทความวิชาการ
เพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ การใช้ระบบบรหิารจดัการ
วิทยานิพนธ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ithesis) การอบรมจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย ์ 
- การบริการนักศึกษา เช่น การออกหนังสือราชการ การให้ข้อมลู
ทางการศึกษาระดบับัณฑติศึกษา  

7.1ก 
7.2ก(1) 
7.4ก(1) 
7.4ก(3) 
 

1.3 การบริการวิชาการและการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- มีเวทีเผยแพร่งานวิจยั
จากวิทยานิพนธ์ระดับ

- จัดประชุมวิชาการเพื่อเป็นเวทีเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ของ
คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา ร่วมกับ

7.1ก 
7.1ข(1) 
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บัณฑิตศึกษา 
- ชุมชน สังคมได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
หลักสตูรพหุวิทยาการ 

หน่วยงานภายนอก 
- จัดท าวารสารวิชาการ The New Viridian Journal of Arts, 
Huminities and Social Sciences 
- จัดประชุม อบรม สัมมนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากหลักสตูรพหุ
วิทยาการให้แก่ชุมชน สังคมในภูมภิาคตะวันตก 

7.2ก
(1,2) 
7.4ก(1) 
7.4ก(5) 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  
(หลักสูตรพหุวิทยาการ) 
- สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม  
- สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม 

- บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาสามารถท าวิจัย
และสร้างองค์ความรู้ใหม่
ในการบูรณาการทางด้าน
ศาสตร์และศิลป ์

- จัดการเรยีนการสอนร่วมกับคณะคู่ความร่วมมือ ในรูปแบบ
บรรยาย อภิปราย  ฝึกปฏิบตัิ ศึกษาดูงาน การท าวิทยานิพนธ์   

7.1ก 

(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรม  
วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรทีบ่ริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั่วทั้ง
องค์กร และหลักสูตรพหุวิทยาการของบัณฑิตวิทยาลัยได้มาตรฐานสากล AUN-QA ภายในปีพ.ศ. 2566  
พันธกิจ 1. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 2. ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรพหุวิทยาการร่วมกับคณะคู่ความร่วมมือ 3. สนับสนุนการวิจัย 4. บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ค่านิยม Good governance, Relationship, Ability, Determination, Service mind, Unity สมรรถนะหลัก ก ากับ
ดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและมาตรฐานสากล (AUN-QA)  
วัฒนธรรมองค์กร เป็นองค์กรที่มีความร่วมมือในการท างานอย่างเข้มแข็ง 
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร ดังตารางที ่P.1 ก3-1 
ตารางท่ี P.1ก3-1 บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยจ าแนกตามกลุ่ม ประเภท และคุณวุฒิการศึกษา (ปีการศึกษา 2563)  

ปัจจัยส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การ    
ตารางท่ี P.1ก3-2 ปัจจัยส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน* 

ล าดับ
ความส าคัญ 

ประเด็น ผลลัพธ ์

1 ขอบเขตงาน ความรับผิดชอบ การมอบหมายงาน มีความชัดเจน ภาระงาน และปริมาณงาน มี
ความเหมาะสม 

7.3 ก (3) 

2 บรรยากาศการท างานดี เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือในการท างาน 7.3 ก (2) ,7.3 ก (3) 
3 การมีส่วนร่วมและมีความเข้าใจในการจัดท านโยบายและแผนงาน การถ่ายทอด และการน าไป

ปฏิบัติ  
7.3 ก (3) 

4 สภาพแวดล้อมในการท างานมีความเหมาะสม เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ มี
ความปลอดภัย  

7.3 ก (2) ,7.3 ก (3) 

5 มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 7.3 ก (3) 
*จากผลส ารวจแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากร เมื่อ ต.ค. 2562 

คุณวุฒิการศึกษา สายวิชาการ สายสนับสนนุวิชาการ 
พนักงานชั่วคราว ข้าราชการ พนักงานประจ า พนักงานชั่วคราว ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 

ปริญญาเอก 1 - - - - - 
ปริญญาโท - 3 12 3 - - 
ปริญญาตรี - 2 4 4 - - 
ต่ ากว่าปริญญาตรี - - - - 1 1 

รวม 1 5 16 7 1 1 
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(4) สินทรัพย์ ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มีพ้ืนที ่3 แห่ง ได้แก่ 1) อาคาร 50 ปี พระราชวังสนามจันทร์ 2) อาคารส านักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน กทม. 3) อาคารส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ า
ส านักงานและห้องปฏิบัติการคลินิกระบบ iThesis จ านวน 68 เครื่อง มี server ส ารองข้อมูล เป็นต้น 
(5) สภาวะแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินงานภายใต้กฏระเบียบ ข้อบังคับ ดังตาราง P.1ก(5) 
ตารางท่ี P.1ก5 กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ 

การด าเนินงาน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
1. การสนับสนุนการจัด
การศึกษา/การผลิตบณัฑิต
หลักสตูรพหุวิทยาการ 

- แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, 2545 และ 2553 
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และ 2561 
- ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มหาวิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง  

3. การบริการวิชาการและการ
ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม 

- ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศของ มศก.ที่เกี่ยวข้อง 

4. การวิจัย - แนวปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และประกาศ มศก. เรื่อง
การวิจัย จรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย์และในสัตว์ทดลอง 

5. การบริหาร 
 

- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ พ.ร.บ. มศก. พ.ศ. 2559 
- พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่
เกี่ยวข้องกับการเงิน งบประมาณของกระทรวงการคลัง/ กรมบัญชีกลาง/ มศก.  
- ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2552  

P.1ข ความสัมพันธ์ระดับองค์กร  
P.1ข(1) โครงสร้างองค์กร สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ก ากับดูแลบัณฑิตวิทยาลัยระดับนโยบายผ่านสภาวิชาการ
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ตามโครงสร้างองค์กรของบัณฑิตวิทยาลัย ดังรูปที่ P1ข(1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 

บัณฑิตวิทยาลัย 
คณบดี 

- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย (กบม) 
- สภาวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ส านักงานคณบดี 
เลขานุการคณะ (1) 

- คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย (กปบฑ) 
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ 

งานบริหารท่ัวไป 
หัวหน้างาน (1) ผู้ช่วยเลขานุการคณะ (2) 

- กลุ่มภารกิจด้านบริหารและธุรการ (6) 
- กลุ่มภารกิจด้านคลังและพัสดุ (4) 
- กลุ่มภารกิจด้านการวางแผนและประกันคุณภาพ (2) 
- กลุ่มภารกิจด้านบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (1) 
- กลุ่มภารกิจด้านระบบสารสนเทศ (2) 

งานบริหารและพัฒนาวิชาการ 
หัวหน้างาน (1) ผู้ช่วยเลขานุการคณะ (1) 

- กลุ่มภารกิจด้านมาตรฐานการศึกษา (1) 
- กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนการจัดการศึกษา (4) 
- กลุ่มภารกิจหลักสูตรพหุวิทยาการ  
- กลุ่มภารกิจด้านทะเบียนและประมวลผล* (4)  
   *บูรณาการร่วมกับกองบริหารวิชาการ  

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
(กบบฑ) 

   รูปที่ P1ข1 โครงสร้างองค์กรของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สภามหาวิทยาลัย 



 

4 
 

P.1ข(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้เสีย  
ตารางท่ี P.1ข2 ความต้องการ/ความคาดหวังของ ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้เสีย  

กลุ่ม ความต้องการ/ ความคาดหวัง ผลลัพธ ์
1. ผู้เรียนหลักสตูรพหุวิทยาการ 
1.1 ลูกค้าปัจจุบัน:  
- นักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ  

- หลักสูตรมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร และมาตรฐานสากล AUN-QA  
- การพัฒนาทักษะผู้เรยีนด้านต่าง ๆ ทุนสนับสนุน และสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้  
- แหล่งฝึกปฏิบัติงาน 
- การบริการที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  

7.1ก 
7.2ก(1,2) 
7.4ก(1)  

1.2 ลูกค้าอนาคต: 
- บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี

- สถาบันมีชื่อเสียง และคณาจารยม์ีความเช่ียวชาญตรงกับสาขา  
- หลักสูตรมีความทันสมัย มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
- น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการท างานและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

7.2ก(1) 

2. คณะที่จัดการศึกษาระดับบณัฑติศึกษา  - การบริการที่ดี มคีุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  7.2ก(1) 

3. นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาของคณะ - การบริการที่ดี มคีุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  7.2ก(1) 

4. ผู้รับบริการ/ชุมชน สังคม - การบริการ/ฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปพัฒนาชุมชน สังคม   7.1ก(2) 
5. ผู้ใช้บัณฑิต (ภาครัฐและเอกชน)  - บัณฑิตมีความคิดวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ น าความรูไ้ปพัฒนาต่อยอดและแกไ้ข

ปัญหา มีคณุธรรม จรยิธรรม มีทักษะการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง (life long 
learning) การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ และมนุษยสัมพันธ์ดี  

7.1ก 

P.1ข(3) ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
บัณฑิตวิทยาลัยมีผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ โดยมีบทบาทและข้อก าหนดในการปฏิบัติงาน ดังตารางที่ P.1ข3  

ตารางท่ี P.1ข3 คู่ความร่วมมือและบทบาทในระบบงาน  
ผู้ส่งมอบหลัก/คู่ความร่วมมือ บทบาท ข้อก าหนด 

คณะคู่ความร่วมมือ ได้แก่ คณะจติรกรรม
ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ คณะโบราณคดี คณะ
อักษรศาสตร์  และ คณะวิทยาศาสตร์  

ความร่วมมือในการผลิตบณัฑิต
หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 

การจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร และมาตรฐานสากล AUN-QA 

ผู้ส่งมอบ ได้แก่ บริษัทแฟคเกอร์ ดูแลและบ ารุงรักษาระบบ iThesis ข้อก าหนดในสัญญาจ้าง 
ทคบร.*1/ สคบท.*2  ร่วมกันเสนอแนวทางการพัฒนาการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
แนวปฏิบัติตามมติทีป่ระชุม 

*1ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ *2สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย 
P.2 สถานการณ์ของสถาบัน 
P.2ก สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
P.2ก(1) ล าดับในการแข่งขัน ไม่มีการจัดอันดับบัณฑิตวิทยาลัยภายในประเทศ แตก่ าหนดคู่เทียบดังตารางที่ P.2ก3  
P.2ก(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  
 การเปลี่ยนแปลงส าคัญท่ีส่งผลกระทบกับบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ การสร้าง/ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตอบสนอง
ต่อความต้องการของชุมชน/ผู้เรียน การจัดการศึกษาที่หลากหลายทั้งแบบให้ปริญญาและแบบสะสมหน่วยกิต สนับสนุน
อาจารย์ที่เป็นคู่ความร่วมมือในหลักสูตรพหุวิทยาการสร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทางและความมีชื่อเสียงด้าน
วิชาการ Academic Reputation การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน
ประชากรวัยเรียนลดลงส่งผลกระทบต่อผู้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา การจ้างงานโดยไม่ใช้ปริญญา การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ความต้องการการศึกษาหลังปริญญา การด าเนินการตามนโยบายของประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ของชาติ นโยบาย 
Thailand 4.0 เป็นต้น   
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P.2ก(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
ตารางท่ี P.2ก(3) ข้อมูลล าดับการแข่งขันและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

คู่เทียบ ประเด็นเปรียบเทียบ ตัวชี้วัด หรือผลงาน แหล่งข้อมลู 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ (มศว.) 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากบฑ. จ าแนกตามกลุ่มนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
และอาจารย ์
- ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ ระบบ ithesis 

บัณฑิตวิทยาลัย มศว. 
 
 

บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของ
รัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ (ทคบร.)   

- จ านวนนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาท่ีรับเข้า เทียบกับบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัของ
รัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรฐั (ทคบร.)   

 (ทคบร.)   

P.2ข บริบทเชิงกลยุทธ์ 
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญมีดังตารางที่ P.2ข  

  ตารางท่ี P.2ข ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  
ประเด็น ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (SC) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA) 

การสนับสนุนการจดั
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะ 
 

SC-1 การบริหารจัดการและการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
SC-2 การสร้างระบบและฐานข้อมูลสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ได้แก่  
- ระบบรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  
- ระบบแจ้งเตือนขั้นตอนการศึกษา เกณฑ์มาตรฐาน ระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวข้อง  
- ระบบจัดท าค าสั่งคณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ สอบวัด
คุณสมบัติ สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  
- ฐานข้อมูลแหล่งทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ ์ 
- ฐานข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์  
SC-3 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี 
SC-4 จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลดลง   

SA-1 ส านักดิจิทัลและเทคโนโลยขีองมหาวิทยาลัย 
สนับสนุนการจัดท าระบบบริการอเิล็กทรอนิกส์
และพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล 
SA-2 มีระบบการบริหารจัดการวทิยานิพนธ์แบบ
ออนไลน์ (iThesis) ส่งเสริมทักษะการใช้
เทคโนโลยีของนักศึกษา 
SA-3 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง โดยเฉพาะทางด้าน
ศิลปะท าให้มผีู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
SA-4 มีข้อบังคับสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบ
คลังหน่วยกิต สามารถเปิดรับนักศกึษาปริญญาตรี
และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาหรือหลักสูตร
ฝึกอบรมในหลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา   

หลักสตูรพหุวิทยาการ 
 

SC-5 ผลการประเมินหลักสตูรพหวุิทยาการผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสากล AUN-QA (> 4)  
 

SA-5 หลักสูตรพหุวิทยาการมีการบูรณาการด้าน
ศิลปะ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร ์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
SA-6 คณาจารย์จากคณะคู่ความมือมีความรู้
ความสามารถในการจดัการการเรยีนการสอนใน
หลักสตูรบรูณาการ 

ด้านบุคลากร SC-6 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ  
 

SA-7 บุคลากรส่วนใหญ่มีคณุวุฒิการศึกษาสูงกว่า
ระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์สูง  

ด้านความรบัผิดชอบ
ต่อสังคม 

SC-7 สนับสนุนนโยบาย Green Campus ของมหาวิทยาลัย  SA-8 มีแผนกลยุทธ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(Green campus)   

 P.2ค ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
บฑ.มศก. น าหลัก SIPOC model, PDCA และ KM มาใช้ในการปรับปรุงผลการด าเนินการของกระบวนการ

ท างานหลักกระบวนการสนับสนุน และการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็น
เลิศ (EdPEx) และ AUN-QA มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์กร   
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หมวด 1 การน าองค์กร  
1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง  
1.1ก วิสัยทัศน์และค่านิยม  
1.1ก(1) ก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม  

ผู้น าระดับสูง ได้แก่ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย (กบบฑ.)  ร่วมกับบุคลากรก าหนดวิสัยทัศน์และ
ค่านิยมขององค์กรเมื่อปี 2562 และทบทวนอีกครั้งในปี 2563 ตามขั้นตอนที่ 1-6 ของกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
(SPP) (รูปที่ 2.1-1) โดยวิเคราะห์ SWOT ในการประชุม กบบฑ. ผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการ
ประชุมสัมมนาบุคลากร จากนั้นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย (กปบฑ.) ในการประชุมครั้งที่
10/2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดวิสัยทัศน์“บริหารจัดการระบบสนับสนุนการ
จัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระบบ อิเล็กทรอนิกส์ทั่วทั้งองค์กรและหลักสูตรพหุวิทยาการของบัณฑิต
วิทยาลัยได้มาตรฐานสากล AUN-QA ภายในปี พ.ศ. 2566” และค่านิยม GRAD-SU  

กบบฑ. สื่อสารและถ่ายทอด MVV แผนพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัยและแผนกลยุทธ์ไปยังกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
(กปบฑ) คณาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการ กลุ่มงานและบุคลากรทุก
ระดับบุคลากร คู่ความร่วมมือ คณะ ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียผ่านระบบการน าองค์กรตามรูปที่ 1.1ก1 และช่องทางตาม 
ตร.1.1ข เพื่อให้งานมีผลสัมฤทธิ์โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วน
ร่วม ตลอดจนจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องตามวงจร PDCA  

ผู้น าระดับสูงเน้นการน าค่านิยม GRAD-SU มาใช้ในการน าองค์กร มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝัง
ค่านิยมดังกล่าว เช่น การจัดกิจกรรมผู้บริหารพบประชาคมประจ าเดือนมีการสื่อสารข้อบังคับและคู่มือปฏิบัติว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2552 และการแสดงเจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสโดยท่านอธิการบดีในการน ามหาวิทยาลัยเข้ารับการประเมินและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และโครงการอบรมปฏิบัติธรรม เรื่อง “วิธีการสร้างสติและ
สมาธิเพื่อสร้างความสุขในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจ าวัน”  เพ่ือสนับสนุนค่านิยม G, Good governance โครงการ
อบรม เรื่อง “การเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ”และโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การใช้ 
Microsoft Teams เพ่ือการประชุมออนไลน์” เพ่ือสร้างค่านิยม A, Ability ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ โครงการฝึกอบรม 
Service mind เพ่ือสร้างค่านิยม S, Service mind และ R, Relationship รวมทั้งมีการประเมินผลส าเร็จของการสร้าง
ค่านิยมดังกล่าว พบว่า อยู่ในระดับมาก (ตร.7.4 ก (1))   
1.1ก(2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฏหมายและอย่างมีจริยธรรม  

ผู้น าระดับสูงก ากับดูแลการบริหารจัดการองค์กร การบริหารบุคคล และการปฏิบัติงานของบุคลากรตามพันธกิจ 
และแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร (ตร.1.2ก1) คณบดีประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานยึด
มั่นตามหลักธรรมาภิบาล เน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่เลือกปฏิบัติ ดังผลการประเมินคณบดีโดย
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ตร.7.4 ก (2)) รวมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและ
จริยธรรม ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน (ตร.P.1ก5, ตร.1.2ข2) และตามข้อก าหนด ตัวชี้วัด ในกระบวนการ
ท างานที่ส าคัญ (ตร.6.1ก2) มีการสื่อสารข้อบังคับและคู่มือปฏิบัติว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และการปฏิบัติตามนโยบาย ITA กับบุคลากรดังที่กล่าวมาแล้ว  
1.1ข การสื่อสาร  

ผู้น าระดับสูงสื่อสารประเด็นต่าง ๆ เช่น MVV แผนกลยุทธ์ การติดตามและผลการด าเนินการตามแผน การ
ประชาสัมพันธ์ การยกย่องเชิดชูเกียรติ กิจกรรม/ โครงการส าหรับนักศึกษา เช่น โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและ
โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา การตัดสินใจที่ส าคัญ และความจ าเป็นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างความเข้าใจ
และความผูกพันกับบุคลากรทั่วทั้งองค์การ ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผ่านรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายแบบสองทาง
และทางเดียว เช่น การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ระบบสารบรรณ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ผ่านกลุ่มไลน์ เว็บไซต์ 
อีเมล์ และ Facebook (ตร.1.1ข) มีการประเมินการรับรู้และความเข้าใจต่อประเด็นการสื่อสารของกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
MVV กิจกรรม/โครงการ (ตร.7.4 ก1) รวมทั้งมีการยกย่องชมเชยบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่นในการประชุมสัมมนา
บุคลากร 
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ตารางท่ี 1.1ข ระบบการสื่อสารกับบุคลากร ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้เสีย 
1.1ค พันธกิจและผลการด าเนินการของสถาบัน  

1.1ค(1) การสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อความส าเร็จ   
ผู้น าระดับสูงสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการบรรลุพันธกิจ โดยจัดตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการ

ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร (ตร.1.2ก1) เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยสร้างระบบการแจ้งเตือนขั้นตอนการศึกษาของนักศึกษาเพ่ือลดความ
เสี่ยงจากการไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา การเปิดสอนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของ มศก. และบุคคลทั่วไปเพ่ือลดความเสี่ยงจากจ านวนประชากรวัยเรียนลดลงซึ่งมีผลให้
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาลดลง คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรจัดท าแผนอัตราก าลังและแผนพัฒนาบุคลากรโดยมีการ
ประเมินขีดความสามารถและอัตราก าลังของบุคลากร (ตร.5.1-1) มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ (ตร. 2.2-2) มีการพัฒนาผู้น าระดับสูงและผู้น าในอนาคต
โดยเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เช่น การอบรมเกณฑ์และผู้ประเมิน AUN-QA และ EdPEx การประชุมร่วมกับผู้บริหาร
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สคบท. และ ทคบร. นอกจากนั้นมีการก าหนดระบบงานที่ส าคัญ
ตามพันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และสมรรถนะหลักโดยใช้ SIPOC model จ านวน 3 ระบบ (ข้อ 2.1ก4) มีการ

วิธีการ รูปแบบ ประเด็น กลุ่มเป้าหมาย ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
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กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรค้นหาวัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมความผูกพันในการท างานของบุคลากรและช่วยให้
องค์กรประสบความส าเร็จในที่ประชุมผู้บริหารพบประชาคม โดยมีผลสรุปคือ “เป็นองค์กรที่มีความร่วมมือในการท างาน
อย่างเข้มแข็ง” เช่น การร่วมมือท างานของบุคลากรทุกกลุ่มภารกิจในขั้นตอนการรับสมัครในกระบวนคัดเลือกนักศึกษา
ตามพันธกิจสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และค่านิยม “จิตบริการ (Service mind)” และ                
“มนุษยสัมพันธ์ดี (Relationship)” เป็นวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน มีการสร้าง
วัฒนธรรมการท างานของบุคลากรที่มุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนเพ่ือสร้างความผูกพันกับองค์กร ได้แก่ การจัด
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็น Smart student มีการจัดท าฐานข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เช่น ฐานข้อมูลแหล่งทุนวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ รวมทั้ง
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล มีการสนับสนุนทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ และมีการก าหนดสมรรถนะหลักขององค์กร คือ “ก ากับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและมาตรฐานสากล (AUN-QA)” ตามพันธกิจในการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษาของ มศก. และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการร่วมกับคณะคู่ความร่วมมือ 
1.1ค (2) การท าให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง  

ผู้น าระดับสูงมุ่งเน้นให้เกิดการปฏิบัติเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร โดยควบคุมก ากับติดตามการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ตามขั้นตอนของระบบการน าองค์กรในรูปที่ 1.1ก1 และควบคุมก ากับติดตาม
ผู้รับผิดชอบการด าเนินการตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์                   
(ตร. 2.2-1) ผ่านคณะกรรมการรับผิดชอบแผนงานย่อยต่าง ๆ (ตร.1.2ก1) เช่น แผนกลยุทธ์การเงิน แผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร แผนการจัดการความรู้ แผนการบริหารความเสี่ยง แผนการประชาสัมพันธ์ โดยก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกรอบ 6,9,12 เดือน ในวาระการพิจารณาเชิงนโยบายในที่ประชุม กบบฑ. และ กปบฑ. 
และมีการทบทวน ปรับแผนปฏิบัติการหรือวิธีการตามขั้นตอนในหมวด 2 (รูปที่ 2.1-1) ในปีการศึกษา 2563 การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้มีการปรับการเรียนการสอน การประชุมของส่วนงานและหน่วยงานทุกระดับ รวมทั้งการ
จัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประชุมวิชาการ การอบรมระบบ iThesis การปฐมนิเทศ พิธีไหว้ครู เป็นระบบ
ออนไลน์ มีการน าผลการประเมินหลักสูตรพหุวิทยาการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล AUN-QA ในปีการศึกษา 2562 มา
ปรับปรุงและประเมินในปีการศึกษา 2563 มีการน าผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 
2562 ตามเกณฑ์ EdPEx มาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร โดยน ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินการและ
จัดท าแผนในปีการศึกษา 2563 ตามวงจร PDCA มีการถ่ายทอด KPI ไปยังบุคลากรและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรรายบุคคลตาม KPI มาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ครั้งต่อรอบปีงบประมาณ (เดือน มี.ค. และ 
ก.ย.) เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร  
1.2 การก ากับดูแลและการสร้างประโยชน์ให้สังคม  
1.2 ก การก ากับดูแลองค์กร  
1.2 ก(1) ระบบการก ากับดูแลองค์กร    
 บฑ.เป็นส่วนงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยศิลปากรก ากับดูแลด้านนโยบายโดยสภามหาวิทยาลัยและ
อธิการบดี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารงานตามนโยบายเพ่ือให้บรรลุ MVV แผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ผ่าน กบบฑ. และคณะกรรมการต่าง ๆ ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติงานตามกลุ่มภารกิจ ภายใต้การก ากับดูแลของ กปบฑ. ซึ่งมี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ตามโครงสร้างการบริหารงานรูปที่ P1ข(1) และ 
ตร.1.2ก1 มีการก ากับดูแลด้านการเงิน โดยคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์การเงินและงบประมาณ และกลุ่มภารกิจ
ด้านคลังและพัสดุ รับผิดชอบในการประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายตาม
แผนบนระบบ (SU-ERP) ก ากับดูแลโดยคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การรายงานผลการด าเนินงานด้านการเงินตาม
แผนการปฏิบัติการประจ าปี (MIS) และรายงานการเงินต่อ กบบฑ. ทุกเดือน และต่อ กปบฑ. ทุกรอบไตรมาส ด้านความ
โปร่งใสในการด าเนินงานมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีระบบตรวจสอบงบประมาณจากหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีการเข้าร่วมการด าเนินการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย กบบฑ. เข้ารับการอบรม EdPex คณบดีและรองคณบดีเข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมิน EdPEx และ           
ผู้ประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มีการเตรียมบุคลากรรองรับการถ่ายทอดงานเพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ 
ตามแผนอัตราก าลัง  
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ตาราง 1.2ก1 การก ากับดูแลการด าเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร 
คณะกรรมการ หน้าท่ีหลัก เร่ือง ผู้รับผิดชอบหลัก ความถี่ 
กปบฑ. ก ากับดูแลระดับ

นโยบาย 
การด าเนินการตามนโยบายสภา มศก. คณบด ี 1/เดือน 

กบบฑ. ก ากับดูแลการ
ด าเนินงานขององค์กร 

การด าเนินการตามแผนกลยุทธ์/พนัธกิจ การประกัน
คุณภาพ การประเมินผลการปฏิบตัิงาน  

กบบฑ  1/สัปดาห ์

บริหาร
หลักสตูรพหุฯ 

การผลิตบณัฑิต  การปรับปรุง/รับรองหลักสตูรชอง อว. การรับเข้า คงอยู ่
การเรยีนการสอน การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ/ประธาน/อ.
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1/เดือน 

บริหารความ
เสี่ยง 

การประเมินความเสีย่ง
ขององค์กร 

วิเคราะห์ จดัท าแผน ด าเนินการตามแผน ประเมิน/ปรับปรุง รองคณบดฝี่ายบริหาร 4/ปี 

พัฒนา
บุคลากร 

การพัฒนาบุคลากร/
อัตราก าลัง 

วิเคราะห์ จดัท าแผน ด าเนินการตามแผน ประเมิน/ปรับปรุง รองคณบดฝี่ายบริหาร 4/ปี 

จัดการความรู ้ การจัดการความรู ้ ก าหนดประเด็นความรู้ ด าเนินการเพื่อการเรียนรู้และสร้าง
นวัตกรรม 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

4/ปี 

สารสนเทศ การจัดการระบบ
สารสนเทศ 

พัฒนางานระบบสารสนเทศ แผนประชาสมัพันธ์ ติดตาม 
ประเมิน ปรับปรุงผลการด าเนินการ 

รองคณบดฝี่ายบริหาร 4/ปี 

แผนกลยุทธ์
การเงิน 

การเงินและงบประมาณ แผนงบประมาณ แผนกลยุทธ์การเงนิ ประมาณการรายรับ-
จ่าย รายงานผล เพื่อใหบ้รรลุ ตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ 

รองคณบดฝี่ายบริหาร 4/ปี 

จัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม
ระเบียบ มศก 

ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการจดัการทรัพยากร ประเมิน 
และรายงานผล 

รองคณบดฝี่ายบริหาร ตามการ
ด าเนินการ 

ตรวจสอบเงิน 
สดส ารอง 

ตรวจสอบการเงินคณะ ตรวจสอบเงนิสด รายงานเงนิสดคงเหลือประจ าวัน รองคณบดฝี่ายบริหาร ทุกวัน 

ที่ประชุมกลุม่
ภารกิจ 

การปฏิบัติงานของกลุม่
ภารกิจ 

ก ากับ ติดตาม กระบวนการท างานท่ีส าคัญ ประสานงาน 
และแก้ไขปญัหา 

หนง. 1/เดือน 

1.2ก(2) การประเมินผลการด าเนินการ  
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีด าเนินการตามขั้นตอนที่
ก าหนดโดยสภามหาวิทยาลัย โดยผู้น าระดับสูงและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประเมิน (1 ครั้งต่อปี) การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการโดยคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของส่วน
งานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และมี กปบฑ. อาจารย์ประจ า บุคลากร 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต  เข้าร่วมการประเมิน (1 ครั้งต่อปี) การประเมินผลการบริหารงาน
ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดโดยอธิการบดีเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน (2 ครั้งต่อปี) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของรองคณบดี คณบดีและรองคณบดี
ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการคณะ ผู้ช่วยเลขานุการคณะและหัวหน้างาน และ กบบฑ ท าหน้าที่
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามตัวชี้วัด KPI ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน (2 ครั้งต่อปี) โดยมีการน า
ข้อเสนอแนะจากการประเมินไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินงานและจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลในปีต่อไป 
1.2 ข การประพฤติปฏิบัติตามกฏหมายและอย่างมีจริยธรรม  
1.2ข(1) การปฏิบัติตามกฏหมาย กฏระเบียบ และการรับรองคุณภาพ  
 บฑ.มีการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบด้านลบต่อสังคมและคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสังคมต่อหลักสูตร บริการ  และการด าเนินงานของ
บัณฑิตวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน ประธานและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลการจัดกการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรตามเกณฑ์ IQA (หลักสูตรสาขาอนุรักษ์ศิลปกรรม) และเกณฑ์ AUN QA (หลักสูตรจดหมายเหตุฯ) การปรับปรุง
หลักสูตรสาขาอนุรักษ์ศิลปกรรมตามเกณฑ์ AUN-QA และการเปิดรายวิชาในหลักสูตรสาขาจดหมายเหตุฯ ในระบบคลัง
หน่วยกิตส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีและบุคคลภายนอกเพ่ือจูงใจให้เข้ามาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือลดความเสี่ยง
จากปัจจัยภายนอกด้านจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีจ านวนลดลง งานบริหารและพัฒนาวิชาการจัดท าระบบการ
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แจ้งเตือนนักศึกษาที่ใกล้ครบระยะเวลาการศึกษาเพ่ือลดความเสี่ยงด้านนักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร การขยายเวลาการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
1.2ข(2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  
 บฑ.มีค่านิยมยึดหลักธรรมาภิบาลในการก ากับดูแลการด าเนินงานทุกด้านเป็นไปอย่างมีจริยธรรม (ตร. 1.2ข1 
และส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรมโดยมีการจัดอบรมชี้แจงคู่มือจรรยาบรรณบุคลากร นโยบายการแสดง
เจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
การปฐมนิเทศนักศึกษามีการชี้แจงปัญหาการลอกเลียนวรรณกรรม การใช้ระบบ iThesis ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมี
โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ และ Turnitin ในการตรวจสอบความซ้ าซ้อน ปัญหาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง 
การจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์การ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้ารับโปรแกรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ออนไลน์ 
และจัดท าคลิปวิดีโอรณรงค์จริยธรรมในการท าวิจัย และการใช้งานระบบ iThesis นอกจากนี้ในการปฏิบัติงานก าหนดให้
หัวหน้างานเป็นผู้ก ากับดูแลด้านจริยธรรมในบุคลากร กรณีมีการกระท าที่ขัดต่อจริยธรรมของบุคลากร หัวหน้างานเป็น
ผู้รายงานผู้บริหารเพ่ือด าเนินการตักเตือนและ/หรือลงโทษตามระเบียบต่อไป และในการประชุมกปบฑ. และ กบบฑ. 
คณบดีจะเชิญผู้ที่มผีลประโยชน์ทับซ้อนออกจากการประชุม เพ่ือการด าเนินการที่โปร่งใสและยุติธรรม ผลการด าเนินการ
ดังกล่าว พบว่า ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติด้านจริยธรรม (ตร.7.2ก(1)) นอกจากนี้ ยังได้รับค าชมเชย
จากนักศึกษาในการให้บริการที่ดีของเจ้าหน้าที่ เช่น การให้ค าแนะน าขั้นตอนต่างๆ และการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา
เป็นอย่างดี และค าชมเชยจากคณะ เช่น การให้ค าปรึกษาเรื่องต่าง ๆ แก่นักศึกษา การให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ และ
การจัดสรรทุนสนับสนุนให้นักศึกษา เป็นต้น 
ตารางท่ี 1.2ข2 การบริหารองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
หลักธรรมาภิบาล กลไกการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

หลักประสิทธิผล ก ากับดูแลผลลัพธ์การด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ กบบฑ. 
หลักประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ระบบ กลไก และเครื่องมือท่ีทันสมัยในการบริหารจัดการ กบบฑ./กก.พัฒนา

บุคลากร 
หลักการตอบสนอง รับฟังความต้องการ ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสีย จัดการข้อร้องเรียน  กบบฑ. 
หลักภาระรบัผิดชอบ มีการก าหนดภาระงาน ตัวช้ีวัด และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  กบบฑ./กก.พัฒนา

บุคลากร 
หลักความโปร่งใส มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบตรวจสอบงบประมาณจากหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
กบบฑ. 

หลักการมีส่วนร่วม บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ขององค์กร  กบบฑ. 
หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ การตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมมีการรับฟังความคดิเห็นและเน้นหลักฉันทามติ กบบฑ. 
หลักการกระจายอ านาจ มีการมอบอ านาจการบริหารตามล าดับชั้นการบังคับบัญชาตามโครงสร้างการบริหารงาน  คณบด ี
หลักนิติธรรม ก ากับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑม์าตรฐาน/ข้อบังคับ/ระเบียบ/

ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง ข้อบังคับว่าดว้ยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศลิปากร  
กปบฑ./ กบบฑ. 

หลักความเสมอภาค การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้น ยึดหลักความเสมอภาค  กบบฑ. 
1.2 ค การสร้างประโยชน์ให้สังคม  
1.2 ค(1) ความผาสุกของสังคม  
 บฑ.ตระหนักถึงความส าคัญของความผาสุกของสังคม ดังนั้น จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยเน้น
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green campus) โดยในปีการศึกษา 2563 ได้มีแผนในการจัดท าโครงการรณรงค์ลดปริมาณ
การใช้กระดาษในหน่วยงาน เช่น การจัดประชุมด้วยระบบ e-meeting การเวียนเอกสารระบบ e-document และทาง
สื่อสังคมออนไลน์ มีการจัดกิจกรรมโครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจการคัดแยกขยะ เป็นต้น ผลการด าเนินการดังกล่าวท าให้เกิด
ความผาสุกของสังคม ดังนี้ คือ 1) ช่วยลดมลภาวะเป็นพิษของสภาพแวดล้อม และถ่ายทอดสู่บุคคลในครอบครัวและ
สังคม ชุมชน ในการทิ้งขยะได้อย่างถูกต้อง 2) เสริมสร้างจิตส านึกการลดใช้ทรัพยากรด้านกระดาษขององค์กร และการ
รักษาสภาพแวดล้อม เพ่ือความผาสุกของสังคมและชุมชนต่อไป (ตร.7.4 ก (5)) 
1.2 ค(2) การสนับสนุนชุมชน   

บฑ.ก าหนดชุมชนเพ่ือเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี โดย
แบ่งชุมชนออกเป็น 2 กลุ่มที่ส าคัญ ได้แก่ 1) กลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ สถาบันการศึกษาต่าง 
ๆ เพ่ือเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ โดยในปีการศึกษา 2563 เป็นการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับ
บัณฑิตศึกษาครั้งที่ 11 และ2) กลุ่มชุมชนในภูมิภาคตะวันตก เพ่ือเข้าร่วมโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการ
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ถ่ายทอดองค์ความรู้จากหลักสูตรพหุวิทยาการให้แก่ชุมชน โดยในปีการศึกษา 2563 เป็นการจัดโครงการจากหิ้งสู่ชุ มชน
ครั้งที่ 11 เป็นต้น ผลการด าเนินการสนับสนุนชุมชนดังกล่าว พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานการจัดการสารสนเทศด้านเอกสารงานจดหมายเหตุและเอกสารส าคัญได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ 
และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในงานการรักษาและการอนุรักษ์ศิลปกรรมได้อย่างถูกต้อง (ตร.7.4 ก (5)) 

 
หมวด 2 กลยุทธ์  

2.1 การจัดท ากลยุทธ์  
2.1 ก กระบวนการจัดท ากลยุทธ์  
2.1 ก (1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์    

ผู้น าระดับสูงจัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรประจ าปี (สค. 63) เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้
บุคลากรมีส่วนร่วมพิจารณาข้อมูลปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (ตร.2.1-1) ในการวิเคราะห์ swot เพ่ือทบทวนและ
ก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตามเป้าหมายระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 4 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563-2566) และแผนปฏิบัติการตามเป้าหมายระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 4 ปี (ตร.2.2-1) ตามขั้นตอนของ
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (รูปที่ 2.1-1) รวมทั้งจัดท าแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ระยะยาว 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ซึ่งครอบคลุมแผนกลยุทธ์และพันธกิจ 4 ด้าน สอดคล้องกับแผนพัฒนา มศก. โดยบุคลากรตามกลุ่ม
ภารกิจเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ก าหนดตัวชี้วัด และด าเนินการตามแผน เมื่อผ่านความเห็นชอบจาก ที่ประชุม 
กปบฑ. (ตค. 63) รวมทั้งประเมินผลการด าเนินงานและน าผลประเมินไปปรับปรุงการด าเนินการในการจัดท าแผน
ปีงบประมาณต่อไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2.1-1 การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 

ข้อมูล วิธีการ/แหล่งท่ีมา การน าไปใช้ ความถี่ 
-นโยบายแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและระดับชาติ 
(เช่น ยุทธศาสตร์ชาต ิแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
การวิจัยชาต)ิ 
-วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลักของ
องค์กร ตร.P.1 ก. 

รวบรวมโดยงานวางแผนและ 
ประกันคุณภาพฯ 

ก าหนดทิศทางพัฒนาคณะ 1 /y 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร 
(จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค) 

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

เป็นข้อมูลในการวเิคราะห ์
SWOTปัจจัยภายใน (4Ms) 

1 /y 

MVV 

ปัจจัยภายใน 

 
SWOT  

 

ปัจจัยภายนอก 

 
แผนกลยุทธ์ 4 ป ี

 

เสนอคณะกรรมการ กปบฑ.พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ     (เดือน ตค.) 

 

ประชุมกบบฑ.ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ 
(เดือน ตค.) 

 

ถ่ายทอดแผนและตัวช้ีวัดไปสู่ระดับงานและกลุ่ม
งานเพื่อการปฏิบัติ               (เดือน ตค.) 

 

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ประจ าปี ทบทวนแผนทุก 6-9-12 เดือน 

(เดือน มีค.,มิย.กย.) 
 

แผนกลยุทธ์ 1 ป ี

(ทบทวนแผนรอบ 6-9-12 เดือน และปรับปรุงตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง) 
รูปที ่2.1-1 กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ (SPP) 

สัมมนาร่วมกับผู้บริหารและหัวหน้างาน และ
บุคลากร เพื่อร่างจัดท าแผนกลยุทธแ์ละ

แผนปฏิบัติการประจ าปีครั้งท่ี 2  (เดือน สค.) 

น าเสนอท่ีประชุม กบบฑ. เพื่อพิจารณา   
ก่อนเสนอกปบฑ.  (เดือน กย.) 
 

4 

3 2 

6 5 

1 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา รวบรวมโดยงานวางแผนและ 
ประกันคุณภาพฯ 

ภายนอก(PEST) เพื่อก าหนด
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และ 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

-ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ของนักศึกษาตร.7.2(1) 
บุคลากร ตร.7.3ก(3) และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 7.2ก(1)  
-ความคาดหวัง ตร.P.1ข(2) 
ทรัพย์สินตร.P.1 ก.งบประมาณและการเงินตร.7.5ก(1) รายงานการเงิน 1/3 m 
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ตร.P.2ก เทียบกับคู่เทียบ การคาดการณ์ 1 /y 
แผนปฏิบัติการ และผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา   -รายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการและ 
กลยุทธ์ ตร.7.5 ข 
-รายงานผลการประเมินการประกนั
คุณภาพ ตร.7.1-ข(1) 

การก าหนดตัวช้ีวัด 
 
 
การคาดการณ์ 

1 /y 

2.1 ก (2) นวัตกรรม  
มีวิธีการในการก าหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์เพ่ือสร้างนวัตกรรม โดยน ากลยุทธ์มาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

และพัฒนานวัตกรรม ส าหรับน ามาพัฒนาระบบ กลไก และเครื่องมือที่ทันสมัยในการบริหารจัดการให้เป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ดังนี้ 1) ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 2) ก าหนด
เป้าประสงค์ของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3) น าโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ (ความได้เปรียบ/ความท้าทาย) (SC-1-2,SA-1) 
มาใช้ในการตัดสินใจ และ 4) สร้างและพัฒนานวัตกรรม  ซึ่งได้ก าหนดด าเนินการสร้างและพัฒนานวัตกรรมไว้ในแผนกล
ยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 รวมจ านวน 7 ระบบ/ฐานข้อมูล  (ตร.2.2-1) ดังเช่น ในปีที่ผ่านมามีการพัฒนา
ระบบ/ฐานข้อมูลตามแผน จ านวน 4 ระบบ ได้แก่ ฐานข้อมูลแหล่งทุนวิจัย ระบบการแจ้งเตือนขั้นตอนการศึกษา ระบบ
แจ้งเตือนเกณฑ/์ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ระบบค าสั่งคณะกรรมการสอบสอบประมวลความรอบรู้/สอบวัดคุณสมบัติ 
และระบบค าสั่งคณะกรรมการสอบสอบวิทยานิพนธ์และสอบการค้นคว้าอิสระ เป็นต้น และมีการประเมินผลการใช้
ระบบ/ฐานข้อมูล (ตร.7.2 ก (1))  
2.1 ก (3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์  

มีวิธีการในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องรวมทั้งพัฒนาสารสนเทศเพ่ือใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ โดย
ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ SWOT ตาม (ตร.2.1-1) มาพิจารณาร่วมกับข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ
จากการก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม จากผลการด าเนินการตามแผนในปีที่ผ่านมา รวมทั้งผลวิเคราะห์ขีดความสามารถและ
ศักยภาพขององค์กร และพิจารณาจากความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA1-8) และคาดการณ์จากการส ารวจความต้องการ/
ความคาดหวังของลูกค้า ตร.P.1ข (2) รวมถึงได้น าประเด็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (SC1-7) และโอกาสเชิงกลยุทธ์                
มาประกอบการก าหนดกลยุทธ์ ได้จ านวน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทาง และความ
มีชื่อเสียงด้านวิชาการของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 น าระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร  มาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงและความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนานักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็น Smart Student (โดยเน้นการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี) เพ่ือจัดเตรียมท าแผนกล
ยุทธ์ต่อไป (รูปที ่2.1-1)   
2.1 ก (4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก  

มีวิธีการในการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานที่ส าคัญ โดยพิจารณาตามพันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ
สมรรถนะหลัก โดยใช้ SIPOC model  (รูปที่ 2.1-2)  ประกอบด้วย 3 ระบบงาน ได้แก่ 1) ระบบน าเพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ 2) ระบบงานหลัก ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการท างานหลัก ได้แก่  2.1) การก ากับดูแลหลักสูตรและการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2.2) การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 2.3) การผลิตบัณฑิตหลักสูตร
พหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับคณะที่เป็นคู่ความร่วมมือ 2.4) การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ และ 
3) ระบบสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการท างานสนับสนุน ได้แก่ 3.1) การให้บริการแก่นักศึกษา/ อาจารย์/คณะ 
3.2) ระบบสารสนเทศ 3.3) ระบบการจัดการข้อร้องเรียน 3.4) การพัฒนาบุคลากร  และ3.5) การเงินและงบประมาณ  
 
 
 
 
 



8 
 

S 
ผู้มีส่วนได้เสยี      

 I 
ปัจจัยน าเข้า                             

P 
กระบวนการ 

O 
ผลลัพธ ์

C 
ลูกค้า 

 

-ผู้ใช้บัณฑิต 
-ผู้ปกครอง 
-ศิษย์เก่า 
 
 
 

-แผนพัฒนา 
ของมศก.  
-แผนพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัย 
-แผนกลยุทธข์อง
บัณฑิตวิทยาลัย 

 

1) ระบบน าเพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน ์
2) ระบบงานหลัก  
3) ระบบสนับสนุน  
 
 

บรรลุตาม
เป้าประสงค์ของ
แผน 
กลยุทธ์บัณฑิต
วิทยาลัย 

 

-คณะ 
-นักศกึษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
-นักศกึษา
หลักสูตรพหุ
วิทยาการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.1 ข วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
2.1 ข (1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ  

มีวิธีการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ ดังนี้ 1) ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 2) ก าหนด
เป้าประสงค์ที่ส าคัญของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3) ก าหนดเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามเป้าหมายรายปี
ของแผนกลยุทธ์ ระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 4 ปี โดยจัดล าดับความส าคัญและเพ่ิมเป้าหมายที่ท้าทายขึ้นในแต่ละปี 
รวมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบ (ตร. 2.2-2)  รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่
ทุกฝ่ายร่วมมือกันจัดท าขึ้นให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ที่ส าคัญของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  และมีการทบทวนรอบ            
6-9-12 เดือน เพ่ือปรับแผนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ดังเช่น ในปี
ที่ผ่านมามีการทบทวนแผนกลยุทธ์ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) และโดยมติที่ประชุม กปบฑ.ครั้งที่ 
4/2564 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เห็นชอบให้ปรับแผนกลยุทธ์เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ได้แก่ 1) 
ปรับแผนกลยุทธ์ให้มีกรอบระยะเวลาและเป้าหมายที่ชัดเจนโดยมีทั้งแผนระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 4 ปี 2) ปรับ
แผนปฏิบัติการในกลยุทธ์ที่ 2 โดยเพ่ิมตัวชี้วัดจ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนอุดหนุนการท า
วิทยานิพนธ์ และทุนเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องทุกปี เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ และ3)เพ่ิมแผนปฏิบัติการระยะสั้น 1 ปี และแผนปฏิบัติการระยะยาว 4 ปี ดังแผนกลยุทธ์ (ตร.2.2-1)เป็นต้น 
2.1 ข (2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

มีการพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ MVV  โดยใช้ประโยชน์จากสมรรถนะ
หลัก CC ได้แก่ การก ากับ ดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและ
มาตรฐานสากล (AUN-QA) และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA1-6) เพ่ือตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (SC1-6) ตาม
บริบทเชิงกลยุทธ์ (P.2 ข.) ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ด้าน
หลักสูตรพหุวิทยาการ ด้านบุคลากร และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการระบุแผนระยะเวลาที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป็นแผนกลยุทธ์ตามเป้าหมายระยะสั้น 1 ปี และเป้าหมายระยะยาว 4 ปี ดังเช่น ก าหนด
เป้าหมายระยะสั้น 1 ปี คือ มีฐานข้อมูลแหล่งทุนวิจัยและฐานข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ที่ทันสมัย และก าหนด
เป้าหมายระยะยาว 4 ปี คือ จ านวนฐานข้อมูล ทันสมัย พร้อมใช้งาน ตั้งแต่ปี 1- ปีที่ 4 เป็นต้น  ดังรายละเอียดของแผน
กลยุทธ์ (ตร.2.2-1) และมีการจัดสรรทรัพยากร ได้แก่ บุคลากรผู้รับผิดชอบ (ตร.P.1ก(3-1)) ที่สอดคล้องกับโครงสร้าง
การแบ่งส่วนงานขององค์กร(รูปที่ P1ข(1)) และงบประมาณโดยมีการประมาณการรายรับ-รายจ่ายตามปีงบประมาณ 
(ตร.7.5ก(1)) เพ่ือด าเนินการโครงการ/กิจกรรมตามท่ีก าหนดในแต่ละปีอย่างเพียงพอ เป็นต้น  
2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  
2.2 ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ   
2.2 ก (1) แผนปฏิบัติการ  

มีขั้นตอนและวิธีการในการจัดท าแผนปฏิบัติการที่ส าคัญ  เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ            
แผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 ตามแผนกลยุทธ์ระยะสั้น 1 ปี และแผนกลยุทธ์ระยะยาว 4 ปี โดย
แผนปฏิบัติการที่ส าคัญดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ ตามวิธีการในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการที่ส าคัญ ดังนี้ 1) พิจารณาตามการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ และความ
ท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  2) พิจารณตามการก าหนดเป้าประสงค์ เป้าหมาย และเวลาของการบรรลุตาม

รูปที่ 2.1-2 กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานที่ส าคัญ 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามแผนกลยุทธ์ระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 4 ปี 3) ก าหนดแผนปฏิบัติการที่ส าคัญเพ่ือ
ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามตัวชี้วัด และตามเป้าหมายระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 4 ปี  โดยการพิจารณาของ 
กบบฑ. และผ่านความเห็นชอบของ กปบฑ. รายละเอียดของแผนปฏิบัติการที่ส าคัญมีดังแผนกลยุทธ์ (ตร.2.2-1) ในปีที่
ผ่านมาความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นไปตามเป้าหมายดัง(ตร.7.5(ข))    
2.2 ก (2) การน าแผนปฏิบัติการไปใช้  

มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการที่ส าคัญของแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566ไปสู่การปฏิบัติ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจาก กปบฑ. สู่การปฏิบัติโดยผ่านที่ประชุม กบบฑ. ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ของทุกปี จากนั้น
หัวหน้างานน าไปถ่ายทอดในที่ประชุมระดับงานสู่บุคลากรผู้รับผิดชอบตามกลุ่มภารกิจเพ่ือน าไปด าเนินการโครงการ/ 
กิจกรรมภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณที่ก าหนดในแผนโดยเสนอผ่านขั้นตอนการอนุมัติจากอธิการบดี หรือคณบดี 
ตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังแผนผังการน าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ  (รูปที่ 2.2ก (2)) โดยปีที่ผ่านมา            
มีความส าเร็จของแผนกลยุทธ์เป็นไปตามเป้าหมาย ดัง (ตร.7.5(ข)) และความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด
ของแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นไปตามเป้าหมายดัง(ตร.7.5(ข))    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.2 ก (3) การจัดสรรทรัพยากร   

มีวิธีการด าเนินการในการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินอย่างเพียงพอส าหรับการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
เพ่ือให้ส าเร็จและบรรลุเป้าหมายของแผลกลยุทธ์ระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 4 ปีตามแผนที่ก าหนด โดยในแต่ละ
ปีงบประมาณ กลุ่มภารกิจด้านคลังและพัสดุจะท าหน้าที่รวบรวมค าของบประมาณ และประมาณการรายรับ-รายจ่ายเพ่ือ
รับการจัดสรร ในการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดขององค์กรจากบุคลากรในกลุ่มภารกิจที่
รับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ/แผนปฏิบัติราชการ เสนอผ่านที่ประชุม กบบฑ. และ กปบฑ. เพ่ือพิจารณา
การประมาณการรายรับและรายจ่ายจากแหล่งงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้  ส าหรับใช้ในการด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมตามแผน ท าให้องค์กรมีความมั่นใจในการด าเนินการโครงการในด้านต่าง ๆ ตามแผน และมีการ
ติดตามการด าเนินงานตามแผนเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนด ทุกรอบ 6, 9, 12 เดือน โดยกลุ่มภารกิจ
ด้านการวางแผนและประกันคุณภาพจะท าหน้าที่รวบรวมและติดตามการด าเนินงานตามแผนทุกรอบ รวมทั้งรายงานการ
ใช้จ่ายงบประมาณในทุกไตรมาสตามระบบการรายงานของมหาวิทยาลัย  เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม กบบฑ. /กปบฑ. และ
มหาวิทยาลัย ซึ่งในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ พบว่า มีทรัพยากรด้านการเงินอย่างเพียงพอ ดังรายงาน
งบประมาณและการใช้จ่ายเงินขององค์กร (ตร.7.5ก(1)) เป็นต้น 
2.2 ก (4) แผนด้านบุคลากร  
 มีแผนด้านบุคลากรที่ส าคัญ ได้แก่ แผนอัตราก าลัง และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรระยะยาวและระยะ
สั้น ที่สอดคล้องกับแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และเพ่ือ
รองรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น 
ต่อความจ าเป็นด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังของบุคลากร ได้แก่ แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ และการด าเนินการตามตัวชี้วัด โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ดัง (ตร.2.2-2) และมีการติดตามการด าเนินงานตามแผน และการ
ประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดทุกรอบ 6, 9, 12 เดือน โดยกลุ่มภารกิจด้าน
การวางแผนและประกันคุณภาพจะท าหน้าที่รวบรวมและติดตามการด าเนินงานตามแผนทุกรอบ รวมทั้งรายงานการ
ด าเนินงาน เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม กบบฑ. และกปบฑ. และมหาวิทยาลัย ในปีที่ผ่านมามีการด าเนินการจัดโครงการเพ่ือ
พัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ทักษะและสมรรถนะของบุคลากร รวม 7 โครงการ ดังผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากร                
(ตร.7.3 ก (4)) 
 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงแผนในปีต่อไป 

แผนปฏิบัติการที่ส าคัญตามแผนกลยุทธ์  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 

กปบฑ.เห็นชอบแผน  
และก ากับ ติดตามการปฏิบัติตามแผน 

ทุกรอบ 6, 9, 12 เดือน 
 

กบบฑ. ถ่ายทอดสู่กลุ่มภารกิจ 
เพื่อด าเนินการโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผน 
กล  

รูปที่ 2.2 ก (2) แผนผังการน าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ 
 



10 
 

 
 
2.2 ก (5) ตัววัดผลการด าเนินการ  

มีการก าหนดตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญที่ใช้ติดตามความส าเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ (ตร.2.2-1) 
ตามเป้าหมายความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ระสั้น 1 ปี และระยะยาว 4 ปี ผู้บริหารติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติ
การและผลด าเนินงานตามตัววัด/ตัวชี้วัดที่ส าคัญ (ตร.4.1ก-1) และแผนพัฒนาบุคลากร (ตร.2.2-2) เพ่ือสนับสนุน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว (ตร.2.2-1) โดย
ก าหนดให้ทุกงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนทุก 6-9-12 เดือน ในประเด็นประสิทธิผลของการด าเนินงานแต่ละ
ด้านตามตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญ ความส าเร็จตามเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ประจ าปี  และผลการปฏิบัติงานรวมถึง
ความก้าวหน้าของโครงการ และด าเนินการรวบรวมวิเคราะห์และประเมินผลโดยฝ่ายวางแผนฯ เสนอ กบบฑ. และ 
กปบฑ. เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ตลอดจนทบทวนตัวชี้วัด ดังเช่น มีการทบทวนและวาง
แผนการพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาให้เป็นระบบออนไลน์แบบครบวงจรที่สามารถแนบเอกสารการรับสมัคร
นักศึกษาได้ด้วย ก าหนดพัฒนาระบบตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 – 2566 เป็นต้น ดังผลการด าเนินงานความส าเร็จของแผน
กลยุทธ์(ตร.7.5 (ข) ข้อ 1)และความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปี(ตร.7.5(ข))  
2.2 ก (6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ   

ได้ก าหนดค่าคาดการณ์ผลการด าเนินการของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติการและตามกรอบเวลา
ของแผนกลยุทธ์ระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 4 ปี ดังนี้ 1) ก าหนดค่าคาดการณ์ผลการด าเนินการของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่
ส าคัญของแผนปฏิบัติการตามกรอบเวลาของแผนกลยุทธ์ระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 4 ปี รายละเอียดตัวชี้วัดและค่า
คาดการณ์ มีดัง (ตร.2.2-1) และ2) ก าหนดค่าคาดการณ์ผลการด าเนินการของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญของการ
ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และพิจารณาตามสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (ตร.P.2 ก.)  
ซึ่งหากพบว่าผลการด าเนินการที่คาดการณ์ไว้มีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันที่เปรียบเทียบกัน  สถาบันจะ
พิจารณาปรับแผนปฏิบัติการ โดยจะน ากระบวนการ PDCA มาใช้ในการปรับปรุงและทบทวนแผนปฏิบัติการ และน า 
SWOT มาใช้ในการพิจารณา หาจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนาต่อไป ในปีที่ผ่านมาบัณฑิตวิทยาลัยได้
ก าหนดประเด็นเปรียบเทียบกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จ านวน 2 ประเด็น ซึ่งพบว่า 1) ผล
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากบฑ. จ าแนกตามกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ (ตร.7.2 ก.(1))  
ซึ่งพบว่า ผลคะแนนสูงกว่าคู่เทียบ และ2) ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการท า
วิทยานิพนธ์ ระบบ ithesis ซึ่งพบว่า ผลคะแนนสูงกว่าคู่เทียบ (ตร.7.2 ก.(1)) แม้ว่าคะแนนจะสูงกว่าคู่เทียบแต่ก็ยังต้อง
มีการปรับปรุงแผนเพ่ิมความพึงพอใจให้สูงขึ้นในปีต่อไป ดังเช่น ได้ปรับแผนปฏิบัติการเพ่ิมโครงการพัฒนาทักษะให้กับ
นักศึกษาอีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมการท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาบทท่ี 1-5 การใช้ระบบไอทีสิสในการ
ท าวิทยานิพนธ์บทที่ 1-5 และการลอกเลียนวรรณกรรม และโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนสาขาสังคมศาสตร์ 
2.2 ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ    

มีการควบคุม ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกรอบ 6,9,12 เดือน  ในวาระการพิจารณาเชิง
นโยบายในที่ประชุม กบบฑ. และ กปบฑ. โดยมีการทบทวน ปรับแผนปฏิบัติการ หรือวิธีการด าเนินการ ในกรณีที่
แผนปฏิบัติการใดด าเนินการไม่ถึงเป้าหมายในแต่ละรอบร้อยละ 20 หรือปรับเพ่ิมหรือลดโครงการ/กิจกรรมในกรณีที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนท าให้สามารถน าแผนใหม่ไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้บรรลุตัวชี้วัดของแผนฯ ดังเช่น ในปีการศึกษา 
2563 มีการทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนต่อที่ประชุมกปบฑ. ครั้งที่ 4/2564 วัน
อังคารที่ 20 เมษายน 2564  ดังนี้  1) ปรับแผนกลยุทธ์ให้มีกรอบระยะเวลาและเป้าหมายที่ชัดเจนโดยมีทั้งแผนระยะสั้น 
1 ปี และระยะยาว 4 ปี 2) ปรับแผนปฏิบัติการในกลยุทธ์ที่ 2 โดยเพ่ิมตัวชี้วัด จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ และทุนเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องทุกปี เพ่ือให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3) ปรับชื่อตัวชี้วัดในกลยุทธ์ที่ 3 จากเดิม ระบบค าร้องแบบออนไลน์ เป็น ระบบ
บริหารจัดการศึกษาเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแบบออนไลน์ ดังแผนกลยุทธ์ (ตร.2.2-1) เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังมีการปรับเพ่ิมโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาอีก 2 โครงการ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการที่ได้จากการ
ส ารวจความต้องการของคณะ อาจารย์ และนักศึกษา ได้แก่ โครงการอบรมการท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาบทที่ 
1-5 การใช้ระบบไอทีสิสในการท าวิทยานิพนธ์บทที่ 1-5 และการลอกเลียนวรรณกรรม และโครงการอบรมจริยธรรมการ
วิจัยในคนสาขาสังคมศาสตร์ เป็นต้น  
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ตารางท่ี 2.2-1 แผนกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ 

เชิงกลยุทธ ์
เป้าประสงค์ เป้าหมายรายปี 

(พ.ศ. 2563-2566) 
แผนปฏิบัติการ/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด เป้าหมายรายปี 

(พ.ศ. 2563-2566) 
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผลลัพธ ์
63 64 65 66 63 64 65 66  

กลยุทธ์ที ่1 สร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทาง และความมีชือ่เสียงด้านวิชาการของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามมาตรฐานสากล (SA-5, SA-6 ตอบสนอง SC-5) 
1. ยกระดับ
คุณภาพ
หลักสตูรพหุ
วิทยาการ  

1.1 หลักสูตรพหุ
วิทยาการ  
ผ่านเกณฑ์ AUN-QA
ภายในปีการศึกษา 
2566 (มีการประเมิน
หลักสตูรทุกปี โดยผล
ประเมินรวมทุก 
crtiteria > 4)   

√ √ √ √ 1.1 บริหารจัดการการเรียนการ
สอนหลักสูตรพหุวิทยาการเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA 

- ร้อยละของ criteria ที่ได้คะแนน ≥ 4 ของ
การประเมินหลักสตูรพหุวิทยาการ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน AUN-QA   
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขา
จดหมายเหตฯุ เริม่ประเมินปีการศึกษา 2562  
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขา
อนุรักษ์ศิลป-กรรม เริม่ประเมินปกีารศึกษา 
2563 

 
 
 

40 
 
- 
 

 
 
 

60 
 

60 

 
 
 

80 
 

80 

 
 
 

100 
 

100 

ประธาน/อ.
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (SA-1, SA-2 ตอบสนอง SC-2) 
2. สนับสนุน
งานวิจัยและ
การเผยแพร่
ผลงานของ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

2.1 มีฐานข้อมูลแหล่ง
ทุนวิจัยและฐานข้อมลู
การตีพิมพ์เผยแพร่
วิทยานิพนธท์ี่ทันสมัย 
 
2.2 นักศึกษาไดร้ับการ
สนับสนุนทุนอุดหนุน
การท าวิทยานิพนธ์และ
ทุนเผยแพรผ่ลงาน
วิทยานิพนธท์ุกป ี
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 

2.1.1 จัดท าและปรับปรุง
ฐานข้อมูล  
2.1.2 ประเมินผลการใช้
ฐานข้อมูล 
 
2.2.1 จัดสรรทุนอุดหนุนการท า
วิทยานิพนธ์และทุนเผยแพร่
ผลงานของนักศึกษา 

- จ านวนฐานข้อมูล ทันสมัย พร้อมใช้งาน 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 
- ร้อยละของการน าไปใช้ประโยชน์  
 
 
- จ านวนทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์/วงเงิน (แสน
บาท) 
- จ านวนทุนสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงาน
วิทยานิพนธ์/วงเงิน (แสนบาท) 

1 
80 
80 
 
 

30/ 
3.5 
10/ 
1.5 

1 
82 
82 
 
 

30/ 
3.5 
10/ 
1.5 

1 
84 
84 
 
 

30/ 
3.5 
10/ 
1.5 

 
 

1 
85 
85 
 
 

30/ 
3.5 
10/ 
1.5 

 
 

งานบริหาร
และพัฒนา
วิชาการ 
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วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

เป้าประสงค์ เป้าหมายรายปี 
(พ.ศ. 2563-2566) 

แผนปฏิบัติการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมายรายปี 
(พ.ศ. 2563-2566) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ฝ่าย) 

63 64 65 66 63 64 65 66 

 2.3 นักศึกษามีเวที
เผยแพร่งานวิจยัทุกปี 

√ 
 

√ √ √ 2.3.1 จัดประชุมวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา 
2.3.2 พัฒนาวารสาร อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI 

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม 
- วารสาร The New Virridian Journal of 
Art, Huminities and Social Sciences ผ่าน
การประเมินในฐานข้อมลู TCI 

80 
- 

82 
- 
 

84 
√ 

85 
√ 

 

กลยุทธ์ที่ 3 น าระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร  มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงและความรับผิดชอบต่อสังคมและชมุชน 
               (SA-1, SA-2, SA-7 ตอบสนอง SC-1, SC-2, SC-3, SC-7, SC-8) 
3.1. พัฒนา
ระบบ กลไก
และเครื่องมือท่ี
ทันสมัยในการ
บริหารจดัการ 

บริหารจดัการด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั่ว
ทั้งองค์กรภายในปี 
พ.ศ. 2566 โดยพัฒนา
ระบบการด าเนินการ
เป็นแบบออนไลน์อยา่ง
ต่อเนื่อง 

√ √ √ √ 3.1.1 จัดท าระบบออนไลนแ์จ้ง
เตือน/ค าสั่ง/การรับสมัคร/การ
บริหารจดัการวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2 ประเมินผลการใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 

- จ านวนระบบแจ้งเตือน 
1. ระบบการแจ้งเตือนข้ันตอนการศึกษา 
2. ระบบแจ้งเตือนเกณฑ/์ระเบียบ/ข้อบังคับ/
ประกาศ  
- จ านวนระบบค าสั่งคณะกรรมการสอบต่าง ๆ 
1. สอบประมวลความรอบรู/้สอบวัดคุณสมบัติ  
2. สอบวิทยานิพนธ์และสอบการคน้คว้าอิสระ 
- จ านวนระบบรับสมัครสอบคดัเลอืก 
- จ านวนระบบการบริหารจัดการศึกษาเกี่ยวกับ
วิทยา นิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแบบ
ออนไลน ์
- ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใ้ช้ระบบ 
 
 

2 
 
 
 
2 
 
 
- 
- 
 
 

80 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 

82 

- 
 
 
 
- 
 
 
1 
- 
 
 

84 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
1 
 
 

85 

-งานบริหาร
และพัฒนา
วิชาการ 
-งานบริหาร
ทั่วไป 
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วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

เป้าประสงค์ เป้าหมายรายปี 
(พ.ศ. 2563-2566) 

แผนปฏิบัติการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมายรายปี 
(พ.ศ. 2563-2566) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ฝ่าย) 

63 64 65 66 63 64 65 66 
3.2 พัฒนา
สมรรถนะด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
บุคลากร 

บุคลากรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่อเนื่องทุกป ี

80 
 

82 
 

84 
 

85 
 

3.2.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการใช้
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน การสร้าง
ห้องประชุม และจดัเก็บและ
ส ารองข้อมูล 

- ค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมตามเป้าหมาย 
- ร้อยละคะแนนการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน ์
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ไดร้ับความรู้
เพิ่มขึ้นหลังการอบรม 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขีดความสามารถของบุคลากรเพิม่ขึ้น 

80 
 

80 
80 
 

80 
80 

82 
 

82 
82 
 

82 
82 

84 
 

84 
84 
 

84 
84 

85 
 

85 
85 
 

85 
85 

-งานบริหาร
และพัฒนา
วิชาการ 
-งานบริหาร
ทั่วไป 

3.3 พัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย
เน้นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
(Green cam 
pus) 

มีการรณรงค์อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ภายใน
หน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่องทุกป ี

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

โครงการรณรงค์การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เช่น การลดใช้
กระดาษ 

- ร้อยละของการลดปรมิาณการใช้กระดาษ 80 83 86 89 -งานบริหาร
และพัฒนา
วิชาการ 
-งานบริหาร
ทั่วไป 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนานักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาให้เป็น Smart Student (โดยเน้นการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี) (SA-1, SA-2 ตอบสนอง SC-3)  
4. พัฒนา
นักศึกษาให้เป็น 
Smart 
Student โดย
เน้นด้านการ
พัฒนาทักษะ
ด้านการใช้
เทคโนโลยี  

นักศึกษาได้รบัการ
พัฒนาทักษะด้านการ
ใช้เทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี   

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ทักษะนักศึกษาด้านการใช้
เทคโนโลยี   
 

- เฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมตามเป้าหมาย  
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม                          
- ร้อยละคะแนนการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน ์
- ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีไดร้ับความรู้
เพิ่มขึ้นหลังการอบรม 
 

80 
 

80 
 

80 
80 

80 
 

82 
 

82 
82 

85 
 

84 
 

84 
84 

90 
 

85 
 

85 
85 

-งานบริหาร
และพัฒนา
วิชาการ 
-งานบริหาร
ทั่วไป 
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ตารางที่ 2.2-2 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การวางแผนอัตราก าลังบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
1. วิเคราะห์อัตราก าลังเพื่อการ
วางแผนก าลังคนและสรรหาใหไ้ดค้น
ที่มีคุณภาพ 

1. จัดท าแผนอัตราก าลังท่ีสอดคลอ้ง
และมีการด าเนินการตามแผนของ
มหาวิทยาลยั 

1. มีแผนอัตราก าลังที่สอดคล้องและ
มีการด าเนินการตามแผนของ
มหาวิทยาลยั  

งานบริหารทั่วไป 

2. บุคลากรมีคณุวุฒิและมีความ
พร้อมในการปฏิบตัิงาน 

2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลากร
ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 

1. บุคลากรที่ศึกษาต่อมีวุฒิ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 2 ราย 

งานบริหารทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน มีคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาตนให้มีคุณภาพ  พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เปน็ผู้มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีความพร้อมเพื่อการ
พัฒนา 

1. จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริม
การคิดสร้างสรรค ์

1. จ านวนโครงการ 1 โครงการ 
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา ร้อยละ 100 

งานบริหารทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะและสมรรถนะให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น 
1. บุคลากรมีศักยภาพและสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน 
อย่างมีคุณภาพ 
 

1.พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและ
สมรรถนะให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น 
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยก าหนด
ด้านความรูค้วามสามารถการใช้
คอมพิวเตอร์ และประเมิน
ความสามารถ เช่น 
ระดับ 1 ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเปน็ 
ระดับ 2 สร้างห้องประชุมได ้
ระดับ 3 จัดเก็บข้อมูล/ส ารองข้อมูล
ได้ 

1. จ านวนโครงการ 7 โครงการ 
2. เฉลี่ยร้อยละของจ านวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตาม
เป้าหมาย 7.3ก(1) 
3. ร้อยละคะแนนการน าความรูไ้ปใช้
ประโยชน์ 7.3 ก(4) 
4. ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่
ได้รับความรูเ้พิ่มขึ้นหลังการอบรม
7.3ก(1) 
5. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 7.3 ก(4) 
6. ขีดความสามารถของบุคลากร
เพิ่มขึ้น 7.3ก(1) 

งานบริหารทั่วไป 

2. ผู้บริหารสายสนับสนุนไดร้ับการ
พัฒนาเพื่อเสรมิสร้างศักยภาพ 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนบุคลากร
สายสนบัสนุนวิชาการเข้ารับการ
อบรมพัฒนาในหลักสูตรส าหรับ
ผู้บริหาร 

1. จ านวนผู้บริหารสายสนับสนุน
ได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมสรา้ง
ศักยภาพ ร้อยละ 100 

งานบริหารทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มีการธ ารงรักษาและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร 
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมการท างาน
และสุขภาวะเพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

1. จัดท าโครงการเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน
และส่งเสรมิสุขภาวะ / คณุภาพชีวิต 

1. จ านวนโครงการ 1 โครงการ 
2. ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม
ในการท างาน 7.3 ก (2) 

งานบริหารทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. มีระบบกลไกด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการอยา่งโปร่งใสและ
เป็นธรรม 

1. ส่งเสรมิการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
ให้โปร่งใสและเป็นธรรม 

1. มีระบบกลไกด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการอยา่งโปร่งใสและ
เป็นธรรม ตร.7.3ก(1) 

งานบริหารทั่วไป 
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หมวด 3 ลูกค้า (CUSTOMERS)  
3.1 ความคาดหวังของลูกค้า   
3.1 ก การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
3.1 ก (1) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

มีวิธีการในการรับฟัง ปฏิสัมพันธ์ ของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน เพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ได้ 
โดยมีการสื่อสารและรับฟังเสียงของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ตร.P.1ข (2)) ใน
หลายช่องทาง (ตร.3.1-1) ได้แก่ 1)การสื่อสารแบบสองทาง ได้แก่ การประชุมกบบฑ. การประชุมระดับงาน/หลักสูตร 
การประชุมสัมมนา การประชุมวิชาการ 2)การใช้สื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มไลน์ อีเมล์/โทรศัพท์ 3)การสื่อสารแบบทางเดียว 
ได้แก่ ระบบสารบรรณ จดหมาย และเว็บไซต์/Facebook ซึ่งได้ก าหนดระยะเวลาความถี่ในการรับฟังและมีการ
ประเมินผล (ตร.7.2ก(1)) เพ่ือน าข้อมูลและสารสนเทศท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป 
ดังเช่น ในปีที่ผ่านมาบฑ.ได้มีการรับฟังและน าข้อเสนอแนะจากการส ารวจความต้องการของคณะ/อาจารย์ และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้แก่นักศึกษา ดังนี้ 1)การพัฒนาการให้ความรู้การใช้
ระบบไอทีสิสในรูปแบบออนไลน์ 2) การจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ และความเข้าใจในการท าวิทยานิพนธ์
บทที่ 1-5 จ านวน 3 สาขา ได้แก่ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาศิลปะ
และการออกแบบ พร้อมทั้งอบรมการใช้ระบบไอทีสิสในการท าวิทยานิพนธ์บทที่ 1 -5 และความรู้ด้านการลอกเลียน
วรรณกรรมและจริยธรรมการวิจัย ก าหนดจัดโครงการอบรม ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1 
ก าหนดจัดเดือนสิงหาคม 2564 ครั้งที่ 2 ก าหนดจัดเดือนกุมภาพันธ์ 2565) เป็นต้นไป (โดยความเห็นชอบของที่ประชุมก
ปบฑ.ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564) นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดจัดโครงการอบรมการวิจัยในคน สาขา
สังคมศาสตร์ แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างบฑ. กับ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดจัดวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็นต้น 
3.1 ก (2) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมี  

มีวิธีการในการรับฟังผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมี เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่จะน าไปใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับหลักสูตร และการให้บริการ และการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน โดยใช้วิธีการสื่อสารและฟังเสียงลูกค้าใน
หลายช่องทาง ได้แก่ 1) การสื่อสารแบบสองทาง เช่น การประชุม 2)การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น กลุ่มไลน์ e-mail 
โทรศัพท์ 3)การสื่อสารแบบทางเดียว เช่น ระบบสารบรรณ จดหมาย แบบสอบถาม เว็บไซต์/ Facebook  3) ก าหนด
ความถี่ของระยะเวลาการสื่อสารและการรับฟัง 4) ก าหนดวัตถุประสงค์ของทุกช่องทางการการสื่อสารและการรับฟัง 
รายละเอียดดัง (ตร.3.1-1) ในปีที่ผ่านมามีการประเมินช่องทางต่างๆ ในการสื่อสาร ตร.7.2ก(1) และได้น าข้อเสนอแนะ
จากการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการปฏิบัติงานการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ
กับบฑ. เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 มาใช้ในการให้บริการข้อมูลด้านจ านวนนักศึกษาตั้งแต่การรับสมัครสอบคัดเลือกไป
จนถึงการลงทะเบียนเรียนแก่หลักสูตรและคณะวิชา ระหว่างปีการศึกษา 2559-2563 เช่น จ านวนรับเข้า จ านวนผู้สอบ
ได้ จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน ของหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการหลักสูตร และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การรับสมัครนักศึกษาแบบครบวงจรในระบบออนไลน์เพ่ืออ านวยความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สมัครทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติ และเป็นข้อมูลให้หลักสูตรได้น าไปใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป และมีการจัด “โครงการบรรยายพิเศษ 
เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือตอบโจทย์ผู้เรียนยุคใหม่ และการเตรียมพร้ อมต่อสถานการณ์การจ้าง
งาน ในศตวรรษที่ 21 ก าหนดจัดวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 (แบบออนไลน์)” แก่ผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
เพ่ือจะได้น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนในยุคใหม่ต่อไป 
ตารางท่ี 3.1-1 วิธีการสื่อสารและฟังเสียงลูกค้า    
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การสื่อสารแบบสองทาง (ตร.7.2 ก(1)) 
1.การประชุม         
- กรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลยั        1/เดือน สื่อสาร,ประสานงาน,รบั
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ฟังความคิดเห็น,สร้าง
ความผูกพัน 

- การประชุมระดับงาน/หลักสูตร        2/เดือน สื่อสาร,ประสานงาน,รบั
ฟังความคิดเห็น,สร้าง
ความผูกพัน 

- การประชุมสัมมนา       1/ปีตาม
แผน 

สื่อสาร,ประสานงาน,
ประชาสมัพันธ์,   
รับฟังความคิดเห็น,สร้าง
ความผูกพัน   

- การประชุมวิชาการ/การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม    

      1/ปีตาม
แผน 

บริการวิชาการ,รับฟัง
ความคิดเห็น,สร้างความ
ผูกพัน   

2. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (ตร.7.2 ก(1)) 
- กลุ่มไลน์       ทุกเวลา ประสานงาน,

ประชาสมัพันธ์, 
รับฟังความคิดเห็น,สร้าง
ความผูกพัน     

- อีเมล์/ โทรศัพท ์       ทุกเวลา ประสานงาน,
ประชาสมัพันธ์, 
รับฟังความคิดเห็น,สร้าง
ความผูกพัน    

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

      ทุกเวลา ประสานงาน,
ประชาสมัพันธ์, 
รับฟังความคิดเห็น,สร้าง
ความผูกพัน  

- เว็บไซต์/ Facebook       ทุกเวลา ประสานงาน,
ประชาสมัพันธ์, 
รับฟังความคิดเห็น,สร้าง
ความผูกพัน    

3.1 ข การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการก าหนดหลักสูตรและบริการ  
3.1 ข (1) การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน   

มีการจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนตามหลักสูตรและบริการ ดัง (ตร.P.1ก1) เพ่ือความชัดเจนในการ
มุ่งเน้นลูกค้าตาม (ตร.P.1ข2) ได้แก่ ผู้เรียน (ผู้เรียนหลักสูตรพหุวิทยาการ) ลูกค้ากลุ่มอ่ืน (คณะที่จัดการศึกษาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) และผู้มีส่วนได้เสีย (ผู้ใช้บัณฑิต) เช่น ผู้เรียนหลักสูตรพหุวิทยาการ 
ซึ่งบฑ.รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน โดยบฑ.ได้มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรหรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ซึ่งเป็นลูกค้าในอนาคต เช่น การประชาสัมพันธ์หลักสูตรพหุวิทยาการทาง
ช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ Facebook กลุ่ม line e-mail มีการท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกระทรวง
วัฒนธรรมเพ่ือจูงใจให้มีผู้เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรพหุวิทยาการมากขึ้น โดยในปีการศึกษา 2563 มีจ านวนนักศึกษา
หลักสูตรอนุรักษ์เพ่ิมขึ้น (ตร.7.2ก(2)) เป็นต้น ส่วนลูกค้ากลุ่มอ่ืน ได้แก่ คณะ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
หลักสูตรของคณะ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยให้บริการในด้านการก ากับดูแลหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ในปีการศึกษา 2563 ได้มีการพัฒนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ทางเว็บไซต์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และปรับปรุงและพัฒนาระบบการรับ
สมัครนักศึกษาแบบครบวงจรในรูปแบบออนไลน์ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสมัครแก่นักศึกษาชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ และมีการประเมินผลการให้บริการด้านการสอบคัดเลือก ซึ่งพบว่า คณะมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
ด้านการสอบคัดเลือกสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ตร.7.2ก(1)) และมีการจัดประชุมวิชาการประจ าปีเพ่ือเป็นการให้บริการ
วิชาการและประชาสัมพันธ์แก่ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ อีกทางหนึ่ง 



17 
 

3.1 ข (2) การจัดการศึกษา และบริการ  
มีวิธีการในการจัดการศึกษา และบริการ ขององค์กร โดยการ 1) ส ารวจความจ าเป็นและความต้องการด้าน

หลักสูตร และบริการ จากผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และตลาด 2) ก าหนดหลักสูตร และบริการ เพ่ือตอบสนองตามความ
ต้องการ (ตร.P.1ก1)  3) ด าเนินการตามข้อก าหนดหลักสูตร และบริการ 4) ติดตามประเมินผล 5) เปรียบเทียบกับคู่
เทียบ/คู่แข่ง  6) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และบริการ  เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการและท าให้เหนือความ
คาดหวังของแต่ละกลุ่มผู้เรียน กลุ่มลูกค้าอ่ืน และส่วนตลาด เพ่ือดึงดูดผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ เจาะตลาดใหม่ และ
สร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนในปัจจุบัน  ดังเช่น ในปีการศึกษา 2563 ได้น า
ข้อเสนอแนะจากการส ารวจความต้องการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านความสะดวกในการให้บริการ ระบบ 
iThesis  มาด าเนินการเพ่ิมการให้บริการคลินิกการใช้ระบบ iThesis ในรูปแบบออนไลน์ และได้พัฒนาคู่มือการใช้ระบบ
ไอทีสิสเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดประเด็นที่ต้องการเทียบเพ่ือ
ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์และบรรลุวิสัยทัศน์ โดยเลือกคู่เทียบกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะ และภารกิจขององค์กร ดังนี้ 1) ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากบัณฑิต
วิทยาลัย จ าแนกตามกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ (ตร.P.2 ก.(1))  ซึ่งพบว่า ผลคะแนนสูงกว่าคู่เทียบ 
และ2) ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์  ระบบ ithesis ซึ่งพบว่า ผล
คะแนนสูงกว่าคู่เทียบ (ตร.P.2 ก.(1)) แม้ว่าคะแนนจะสูงกว่าคู่เทียบแต่ก็ยังต้องมีการปรับปรุงแผนเพ่ิมความพึงพอใจ
และความผูกพันให้สูงขึ้นในปีต่อไป ดังเช่น ได้ปรับแผนปฏิบัติการเพ่ิมโครงการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาตามความ
ต้องการ ได้แก่ โครงการอบรมการท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาบทที่ 1-5 การใช้ระบบไอทีสิสในการท าวิทยานิพนธ์
บทที่ 1-5 และการลอกเลียนวรรณกรรม และโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนสาขาสังคมศาสตร์ เป็นต้น 
3.2 ความผูกพันของลูกค้า  
3.2 ก. ความสัมพันธ์และการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอ่ืน ๆ  
3.2 ก (1) การจัดการความสัมพันธ์  

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในระบบสนับสนุนต่างๆ เพ่ือสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
อ่ืน  ดังเช่น ด้านระบบสารสนเทศ ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่คณะ ด้านการบริการวิชาการ
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีผู้รับผิดชอบดูแลและรายงานต่อ กบบฑ. และมีการรายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนในด้านต่าง ๆ  (ตร.7.2 ก (1)) และรูปที่ (ตร.7.2 ก (1)-1-4) เพ่ือ
วิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุง ดังตารางท่ี 3.2-1 ดังเช่น ในปีการศึกษา 2563 พบว่า มีจ านวนอัตราคงอยู่ของนักศึกษา
หลักสูตรพหุวิทยาการคิดเป็นร้อยละ 100 (ตร.7.2 ก (2)) และได้มีการสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น โดยมีการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการอันเนื่องจากผลกระทบจากภาวะวิกฤต 
(COVID-19) วงเงินงบประมาณจ านวน 355,600 บาท และสนับสนุนทุนแก่คณาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการเพ่ือ
ด าเนินการโครงการด้านพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการศึกษา ด้านงานส่งเสริมประสบการณ์การเรียนการสอน และด้านงาน
ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนการสอน รวมจ านวน 5 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้นจ านวน 172,500 บาท เป็น
ต้น นอกจากนี้ได้มีการรับฟังและน าข้อเสนอแนะจากการส ารวจความต้องการของคณะ/อาจารย์ และนักศึกษา มาใช้ใน
การให้บริการโดยด าเนินการจัดโครงการด้านความรู้ (K) เพ่ิมเติม ได้แก่ โครงการอบรมการท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษาบทที่ 1-5 จ านวน 3 สาขา พร้อมทั้งอบรมการใช้ระบบไอทีสิสในการท าวิทยานิพนธ์บทที่ 1 -5 และความรู้
ด้านการลอกเลียนวรรณกรรมและจริยธรรมการวิจัย ก าหนดจัดโครงการอบรม ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ปี
การศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1 ก าหนดจัดเดือนสิงหาคม 2564 ครั้งที่ 2 ก าหนดจัดเดือนกุมภาพันธ์ 2565) เป็นต้นไป (โดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมกปบฑ.ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564) และยังได้ก าหนดจัดโครงการอบรม
การวิจัยในคนสาขาสังคมศาสตร์แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยความร่วมมือกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดจัดวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็นต้น 
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ตารางท่ี 3.2-1 ระบบการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้า (ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)  
 

 
 

ระบบการสนับสนุน 
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หุฯ
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ักส
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ผู้ร
ับก
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ิกา
รว

ิชา
กา

ร 

ผู้ใ
ช้บ

ัณ
ฑิต

 

ศิษ
ย์เ

ก่า
/บ

ณั
ฑิต

 ม
ศก

./น
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ระ
ดับ

ปร
ิญ

ญ
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รีจ
าก

 ม
ศก

. 
หร

ือม
หา

วิท
ยา

ลัย
อื่น

 ๆ
  

 
 

วัตถุประสงค ์

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ด้านระบบสารสนเทศ รูปที่ (ตร.7.2 ก (1)-1) 
- ข้อมูลสารสนเทศบน
เว็บไซต ์และฐานข้อมลูที่
เกี่ยวข้อง 

      สนับสนุน,สร้าง
ความผูกพัน 
 

งานบริหารทั่วไป และ
งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

-ระบบการให้บริการ
แบบฟอร์มออนไลน ์

      สนับสนุน,สร้าง
ความผูกพัน 

-ระบบการจดัท า
วิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis) 

      สนับสนุน,สร้าง
ความผูกพัน 

-ระบบการสืบค้น
วิทยานิพนธ์/ระบบ 
Dspace  
 

        สนับสนุน,สร้าง
ความผูกพัน 

ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รูปที่ (ตร.7.2 ก (1)-2) 
- เกณฑ์ ข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ/คู่มือ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

      สนับสนุน,สร้าง
ความผูกพัน 

งานบริหารทั่วไป และ
งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

- ข้อมูลหลักสตูร
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

      สนับสนุน,สร้าง
ความผูกพัน 

-โครงการ/กจิกรรมการ
พัฒนาทักษะนักศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา 

      สนับสนุน,สร้าง
ความผูกพัน 

-การสนับสนุนทุนอุดหนุน
การศึกษา /ทุนวิจัย/ทุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์  

      สนับสนุน,สร้าง
ความผูกพัน 

ด้านการประชุมวิชาการ/การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รูปที่ (ตร.7.2 ก (1)-4) 
-การประชุมวิชาการ       สนับสนุน,สร้าง

ความผูกพัน 
งานบริหารทั่วไป และ
งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

3.2 ก (2) การเข้าถึงและการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน   
มีวิธีการเข้าถึงและการสนับสนุนผู้ เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนตามหลักสูตรและการบริการขององค์กร ดัง นี้                

1) รวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า (ตร.P.1ข2) และข้อมูลจากการสื่อสารและจากการรับฟัง
เสียงของลูกค้า ตร.3.1-1,ตร.7.2ก(1) 2) พิจารณาก าหนดระบบการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ๆ ก าหนดความ
ต้องการข้อมูลในด้านระบบสารสนเทศต่างๆ ก าหนดวัตถุประสงค์และผู้รับผิดชอบที่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนเข้ามาสืบค้น
ได้ ตร.3.2-1,ตร.7.2ก(1)  3) ก าหนดประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
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อ่ืน ตร.3.2-3,ตร.7.2ก(1),รูปที่ (ตร.7.2 ก (1)-1-4)  ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 5) รายงานต่อ กบบฑ. เพ่ือพิจารณาทบทวน
และปรับปรุง ดังเช่น ในปีการศึกษา 2563 ได้น าข้อเสนอความต้องการของนักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการมาจัดสรรและ
สนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการบัณฑิตวิทยาลัย อันเนื่องจากผลกระทบจากภาวะวิกฤต 
(COVID-19) วงเงินงบประมาณจ านวน 355,600 บาท และ 2) ได้น าข้อเสนอความต้องการของคณาจารย์หลักสูตรพหุ
วิทยาการมาสนับสนุนทุนเพ่ือด าเนินการโครงการด้านพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการศึกษา ด้านงานส่งเสริมประสบการณ์การ
เรียนการสอน และด้านงานส่งเสริมประสบการณ์การเรียนการสอน รวมจ านวน 5 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น
จ านวน 172,500 บาท และปรับปรุงและพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาแบบครบวงจรในระบบออนไลน์เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สมัครทั้งชาวไทยและต่างชาติ เป็นต้น  
3.2 ก (3) การจัดการข้อร้องเรียน  

มีการจัดการข้อร้องเรียน โดยมีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง เพ่ือให้ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผู้มีส่วนได้เสีย มี
ความมั่นใจในการรับบริการ รวมทั้งเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพัน และหลีกเลี่ยง ข้อร้องเรียนลักษณะเดียวกัน
ในอนาคต โดยมีขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนและการแก้ไขข้อร้องเรียน ดังนี้ 1) ก าหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 2) 
รับเรื่องร้องเรียน และส่งให้ผู้รับผิดชอบ 3) การจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนโดยน าเสนอต่อกบบฑ. 4) รายงานการแก้ไขข้อ
ร้องเรียน 5) บันทึกข้อมูลการร้องเรียน และการแก้ไขข้อร้องเรียน เพ่ือรวบรวมข้อมูลส าหรับน าไปปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานต่อไป ดังรายละเอียดการรับเรื่องร้องเรียนของนักศึกษา บุคลากร และลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผู้รับผิดชอบ
หลัก(ตร.3.2-2)ในปีการศึกษา 2563 ยังไม่พบข้อร้องเรียนจากการให้บริการและหลักสูตรขององค์กร ตร.7.2ก(1) 
ตารางท่ี  3.2-2 การรับเรื่องร้องเรียนของนักศึกษา บุคลากร และลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผู้รับผิดชอบหลัก 

ประเด็นเร่ืองร้องเรียน ช่องทางการรับเร่ือง
ร้องเรียน 

ผู้รับผิดชอบ การจัดการแก้ไขข้อ
ร้องเรียน 

1. การก ากับดูแลหลักสตูร และการจัด
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาตร.7.2ก(1) 

- กลุ่มไลน์ 
- อีเมล์/ โทรศัพท ์
- ระบบสารบรรณ จดหมาย  
- เว็บไซต์/ Facebook 
- กล่องรับฟังความคิดเห็น 

ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลักสตูรพหุวิทยาการ 

 

ทันที/ทุก 2 สัปดาห ์

2. การจัดการเรียนการสอนหลักสตูรพหุ
วิทยาการตร.7.2ก(1) 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
และวิจัย/งานบรหิารและพัฒนา

วิชาการ 

ทันที/ทุก 2 สัปดาห ์

3. การบริหารจัดการและการประกัน
คุณภาพตร.7.2ก(1) 

รองคณบดฝี่ายบริหาร/ 
งานบริหารทั่วไป 

ทันที/ทุก 2 สัปดาห ์

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

รองคณบดฝี่ายบริหาร ทันที/ทุก 2 สัปดาห ์

3.2 ข. การค้นหาความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
3.2 ข (1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน  

มีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ (ตร.7.2 ก (1)) และความผูกพัน (ตร.7.2 ก (2)) จากผู้ใช้บริการ 
และหลักสูตร ได้แก่ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนอย่างเป็นระบบทุกกลุ่ม เพ่ือให้ได้สารสนเทศจากผู้รับบริการอย่างครบถ้วน 
ส าหรับน ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ โดยใช้แบบประเมินทั้งที่เป็นเอกสารและแบบออนไลน์ พร้อมทั้ง
ก าหนดความถี่ และผู้รับผิดชอบ รายละเอียดดังวิธีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน ของ
บัณฑิตวิทยาลัย (ตร.3.2-3) ส าหรับน ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ และหลักสูตร และตอบสนองตาม
ความต้องการ/ความคาดหวังของ ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้เสีย  (ตร.P.1ข2) ต่อไป  ดังเช่น ในปีการศึกษา 
2563 บฑ.ด าเนินการการส ารวจความต้องการของนักศึกษาด้านโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะนักศึกษา และก าหนดจัด
โครงการตามความต้องการเพ่ิมเติม ได้แก่ โครงการอบรมการท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาบทที่ 1 -5 จ านวน 3 
สาขา พร้อมทั้งอบรมการใช้ระบบไอทีสิสในการท าวิทยานิพนธ์บทที่ 1-5 และความรู้ด้านการลอกเลียนวรรณกรรมและ
จริยธรรมการวิจัย ก าหนดจัดโครงการอบรม ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1 ก าหนดจัด
เดือนสิงหาคม 2564 ครั้งที่ 2 ก าหนดจัดเดือนกุมภาพันธ์ 2565) เป็นต้นไป (โดยความเห็นชอบของที่ประชุมกปบฑ.ครั้งที่ 
5/2564 เมือ่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564) และยังได้ก าหนดจัดโครงการอบรมการวิจัยในคนสาขาสังคมศาสตร์แก่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยความร่วมมือกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดจัดวันที่ 10 
สิงหาคม 2564 เป็นต้น 
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ตารางท่ี 3.2-3 วิธีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน ของบัณฑิตวิทยาลัย  
 
 

วิธีการประเมินความพึงพอใจ 
และความไม่พึงพอใจของบณัฑิต

วิทยาลยั 
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หุฯ
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ศิษ
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ฑิต

 ม
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รือ
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ความถี่ 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 

แบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน (แบบสอบถามที่เป็นเอกสาร/ออนไลน์)  
ด้านการจดัการเรียนการสอน
หลักสตูรพหุวิทยาการ ตร.7.2(1), 
ตร.7.2ก(2) 

            2/ปี กลุ่มภารกิจด้าน
การวางแผนฯ 

ด้านการให้บริการในการจดั
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาของ
คณะวิชาตร.7.2ก(1),ตร.7.2ก(2) 

             1/ปี กลุ่มภารกิจด้าน
การวางแผนฯ 

ด้านการให้บริการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาตร.7.2ก
(1),ตร.7.2ก(2) 

            2/ปี กลุ่มภารกิจด้าน
การวางแผนฯ 

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

            1/ปี กลุ่มภารกิจด้าน
การวางแผนฯ 

ด้านการจดัประชุมวิชาการ อบรม 
สัมมนาแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคคล
ทั่วไป ตร.7.2ก(1),ตร.7.2ก(2) 

            1/ปี กลุ่มภารกิจด้าน
การวางแผนฯ 

ด้านความพึงพอใจและความไม่พึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
ตร.7.2ก(1) 

            1/ปี กลุ่มภารกิจด้าน
การวางแผนฯ 

แบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน ทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย (แบบสอบถามแบบออนไลน)์ 
ด้านการใช้บริการของผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
ตร.7.2ก(1),ตร.7.2ก(2) 

            1/ปี กลุ่มภารกิจด้าน
การวางแผนฯ 

ด้านการให้บริการทั่วไป 
รูปที่ 7.2ก(1)-3 

       ตลอดเวลา กลุ่มภารกิจด้าน
การวางแผนฯ 

กล่องรับความคดิเห็น 
ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ตร.7.2ก(1)        ตลอดเวลา กลุ่มภารกิจด้าน

บริหารฯ 
3.2 ข (2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น  

มีวิธีการรวบรวมสารสนเทศส าคัญเพ่ือเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนจากหลักสูตรและบริการ (ตร.P.1ก1) ดังนี้               
1) รวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน ในการใช้บริการด้านหลักสูตร  และบริการฯ 
ขององค์กร 2) ก าหนดประเด็นที่ต้องการเทียบ  3) เลือกคู่เทียบกับองค์กรที่มีหลักสูตร และบริการฯ ที่คล้ายคลึงกัน  
(ตร.P.2ก(3)) น าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืน 5) น าผลการเทียบมาปรับปรุงและพัฒนา/ทราบต าแหน่งในการ
แข่งขันจากคู่เทียบ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาและเพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น ดังเช่น ในปี
การศึกษา 2563 ได้ด าเนินการเปรียบเทียบ จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1) ด้านจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเข้า 
เทียบกับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทคบร.) เพ่ือน าไปก าหนดแผนกลยุทธ์จาก
เปอร์เซ็นการเพ่ิม-ลดให้เหมาะสม และเพ่ือทราบต าแหน่งในการแข่งขันจากคู่เทียบด้านจ านวนนักศึกษาระดับ
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บัณฑิตศึกษาที่รับเข้า ซึ่งผลการเทียบกับคู่เทียบ พบว่า การจัดอันดับจ านวนรับเข้านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี
การศึกษา 2559-2563 โดยจากค่าเฉลี่ยมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดอยู่ในล าดับที่ 13 จาก 25 สถาบัน (ตร.7.5 ก (2)) และ
เลือกคู่เทียบกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเปรียบเทียบการให้บริการดังนี้ 1) ผลประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการจากบฑ. จ าแนกตามกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ (ตร.7.2 ก.(1))  ซึ่งพบว่า ผล
คะแนนสูงกว่าคู่เทียบ และ2) ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์  ระบบ 
ithesis ซึ่งพบว่า ผลคะแนนสูงกว่าคู่เทียบ (ตร.7.2 ก(1)) แม้ว่าคะแนนจะสูงกว่าคู่เทียบแต่ก็ยังต้องมีการปรับปรุงแผน
เพ่ิมความพึงพอใจให้สูงขึ้นในปีต่อไป ดังเช่น ได้ปรับแผนปฏิบัติการเพ่ิมโครงการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาอีก 2 
โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมการท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาบทท่ี 1-5 การใช้ระบบไอทีสิสในการท าวิทยานิพนธ์
บทที่ 1-5 และการลอกเลียนวรรณกรรม เป็นต้น 
3.2 ข (3) การใช้ข้อมูลเสียงของลูกค้าและตลาด  

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในระบบสนับสนุนต่างๆ ได้แก่ ด้านระบบสารสนเทศ ด้านการสนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่คณะ ด้านการบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสนับสนุนและสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ดัง (ตร.3.2-1) โดยผู้รับผิดชอบดูแลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ รายงานต่อ 
กบบฑ. และมีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้า  เพ่ือวิเคราะห์ ทบทวน และ
ปรับปรุง ดังเช่น ในปีการศึกษา 2563 ได้น าผลการส ารวจความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศ (รูปที่.7.2 ก (1)-1) มาใช้
ในการเผยแพร่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาบนเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย ส าหรับคณะวิชาและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาจะได้น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนและการสอน และการเรียนของนักศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA และเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้นักศึกษา นักเรียน ได้ใช้ประโยชน์ใน
การศึกษา ค้นคว้าเข้าศึกษาต่อ ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ส าหรับอ านวยความ
สะดวกในการรับสมัครนักศึกษาของนักศึกษาต่างชาติด้วย เป็นต้น  

 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

4.1 การวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ  
4.1 ก. การวัดผลการด าเนินการ  
4.1 ก (1) ตัววัดผลการด าเนินการ  

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ (ตร. 2.2-1)แผนการด าเนินการของกระบวนการท างาน
ส าคัญตามวงจร PDCA และขอมูลตัวชี้วัด/สารสนเทศส าคัญในการติดตามการด าเนินการตางๆ ได้แก่ ผลการด าเนินงาน
โดยรวม ผลการปฏิบัติงานประจ าวัน ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ ด้านผู้เรียนและผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้าน
การเงิน และด้านอ่ืน ๆ โดยพิจารณาจากความส าคัญที่จะท าใหบรรลุวิสัยทัศน ก าหนดให้กลุ่มภารกิจด้านการวางแผน
และการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผูรับผิดชอบเก็บขอมูลรายงานผลตอผูบริหารและคณะกรรมการที่ก ากับดูแลการ
ด าเนินการตามที่ก าหนด เพ่ือเสนอต่อกบบฑ. และกปบฑ.ทุก 6-9-12 เดือน บฑ.ใชขอมูลดังกลาวในการติดตามการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน และใชประกอบการวิเคราะหและตัดสินใจ รวมทั้งเปนปจจัยน าไปพัฒนาในการวางแผน         
ตางๆ รายละเอียดมีดัง (ตร. 4.1ก-1) 
ตารางท่ี 4.1ก-1 ตัววัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญและการวิเคราะห์ทบทวน และกระบวนการพัฒนา 
วัตถุประสงค ์ ตัววัด ความถี่ 

 
ผู้ก ากับและรับผิดชอบ/การ

วิเคราะห์ทบทวน 
ผลลัพธ ์ กระบวนการที่น าไป

พัฒนา 
ผลการ
ด าเนินงาน
โดยรวม 

ตัววัดตามแผนกลยุทธ์ 
ตามตาราง 2.2-1 

รายป ี - คณบดีและรองคณบด ี
- เทียบค่าเป้าหมาย 
- GAP/trend analysis 

7.5 (ข) รายงานความก้าวหน้าและ
ทบทวนเพื่อปรับแผนแผน
รอบ 6-9-12 เดือน เช่น 
การปรับให้มเีป้าหมาย 
กลยุทธ์ระยะสั้น 1 ปี 
ระยะยาว 4 ปี แผนปฏิบัติ
การระยะสั้น 1 ปี ระยะ
ยาว 4 ปี และปรับตัวช้ีวัด
เพิ่มเตมิ 

ตัววัดตามแผนปฏบิัติการ 
ตามตาราง 2.2-1 

6-9-12 เดือน - คณบดีและรองคณบด ี
- เลขานุการคณะ 
- ผู้ช่วยเลขานุการ 
- หัวหน้างานและกลุม่
ภารกิจ 
- GAP/trend analysis 

7.5 (ข) 



22 
 

ผลการ
ปฏิบัติงาน
ประจ าวัน  

Leading/lagging indicators 
ตามหมวด 6.1 ตัวอย่างเช่น  
- ความพึงพอใจ/ความไม่พึง
พอใจ ของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนการสอนหลักสตูร
พหุวิทยาการ 
-ความพึงพอใจของนักศึกษา/ 
อาจารย์/ คณะ ในการใหบ้ริการ
ของบฑ. 

- ภาคการศึกษา 
- ทุกครั้งท่ีใช้
บริการ 
- ติดตามผลการ
บริการราย
สัปดาห ์
- สรุปผลการ
ประเมินรายป ี

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

7.2 ก
(1) 

ประเมินผล และปรับปรุง
การจัดการเรยีนการสอน
และการให้บริการ เช่น 
-จัดท าโครงการส่งเสริม
สนับสนุนความรู้การท า
วิทยานิพนธ์บทที่ 1-5 

ผลการ
ด าเนินงานตาม
พันธกิจ 

- ผลประเมินการประกัน
คุณภาพของหลักสูตร 
- ผลประเมินการประกัน
คุณภาพของคณะ 

- รายปี
การศึกษา 

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

7.1-ข
(1) 

จัดท าแผนเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการ
ประเมินระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ 

ด้านผู้เรียนและ
ผู้รับบริการ 

- ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของ
นักศึกษาหลักสตูรพหุวิทยาการ 
- จ านวนข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ 
- ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียน
ที่ได้รับการจัดการแก้ไข 

- รายปี
การศึกษา  
 
- รายปี
การศึกษา 

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

7.2 ก
(1), 7.2 

ก(2) 

น าผลการประเมินการ
ให้บริการมาปรับปรุงและ
พัฒนาตามข้อเสนอแนะ 
เช่น การสนับสนุน
ทุนการศึกษาสถานการณ์
โควิด-19  
-ไม่มีข้อร้องเรยีน 

ด้านบุคลากร - ขีดความสามารถ/อตัราก าลัง 
- การพัฒนาบุคลากร 
- ความพึงพอใจของบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
- ร้อยละคะแนนการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน ์
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่
ได้รับความรูเ้พิ่มขึ้นหลังการ
อบรม 
-ความพึงพอใจ/ความผูกพัน 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

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

7.3 ก 
(1) 
7.3 ก 
(2) 
7.3 ก
(3), 
7.3 ก(4) 

น าผลการประเมินมา
พิจารณาจัดท าแผนการ
พัฒนาบุคลากร เช่น การ
อบรมการใช้เทคโนโลยี  
การอบรมภาษาอังกฤษ
การอบรมจริยธรรมและ
คุณธรรม และการอบรม
การให้บริการเพื่อสรา้ง
ความผูกพัน ฯลฯ  

ด้านการเงิน - ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ ป็ น ไ ป ต า ม
ประมาณการรายรับ-รายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 
- สัดส่วนการใช้จ่ายตามพันธกิจ
ต่างๆ ขององค์กร 

- รายไตรมาส 
 
- รายปี 

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

7.4 ก 
(1) 

7.5 ก 
(1) 

น าข้อมูลการเบิก-จ่าย มา
สรุปรายรับ-รายจ่าย เงิน
คงเหลือ ประกอบการ
จัดท าแผนการเงินและการ
ใช้จ่ายในปีต่อไป 

ด้านอื่น ๆ - ผลการประหยัดทรัพยากร - รายปี - เลขานุการคณะ 
- ผู้ช่วยเลขานุการ 
- หัวหน้างานและกลุม่
ภารกิจ 
- GAP/trend analysis 

7.4 ก(5) 
 

น าผลการประหยัด
กระดาษไปประกอบการ
พิจารณาจัดท าแผนการลด
ใช้กระดาษอย่างต่อเนื่อง
ในปีต่อไป 
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4.1 ก (2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
มีวิธีการเลือกและใช้ข้อมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเปรียบเทียบกับคู่เทียบ (ตร. P.2ก

(3)) เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการปรับปรุงผลการด าเนินการและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือการบรรลุตามพันธกิจ และเพ่ือ
ทราบต าแหน่งในการแข่งขัน โดยพิจารณาจาก 1) ความส าคัญที่จะท าให้องค์การบรรลุวิสัยทัศน์ 2) มีเกณฑ์ในการ
คัดเลือกคู่เทียบจากบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะในการด าเนินงานเช่นเดียวกัน 3) มีเป้าหมายในการ
พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA และ4) มีแหล่งข้อมูลส าหรับการเทียบเคียง  ในปีการศึกษา 2563 ได้ก าหนดใช้
ข้อมูลสารสนเทศเปรียบเทียบ จ านวน 2 ประเด็น ดังนี้ 1) ด้านจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเข้า เทียบกับ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทคบร.)  เพ่ือน าไปก าหนดแผนกลยุทธ์จากเปอร์เซ็น
การเพ่ิม-ลดให้เหมาะสม และเพ่ือทราบต าแหน่งในการแข่งขันจากคู่เทียบด้านจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
รับเข้า ซึ่งผลการเทียบกับคู่เทียบ พบว่า การจัดอันดับจ านวนรับเข้านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559-
2563 โดยจากค่าเฉลี่ยมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดอยู่ในล าดับที่ 13 จาก 25 สถาบัน และเลือกคู่เทียบกับบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเปรียบเทียบการให้บริการดังนี้ 1) ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากบฑ. 
จ าแนกตามกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ (ตร.7.2 ก(1))  ซึ่งพบว่า ผลคะแนนสูงกว่าคู่เทียบ และ2) ผล
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ ระบบ ithesis ซึ่งพบว่า ผลคะแนนสูงกว่าคู่
เทียบ (ตร.7.2 ก(1)) แม้ว่าคะแนนจะสูงกว่าคู่เทียบแต่ก็ยังต้องมีการปรับปรุงแผนเพ่ิมความพึงพอใจให้สูงขึ้นในปีต่อไป 
ดังเช่น ได้ปรับแผนปฏิบัติการเพ่ิมโครงการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาในทุกปีการศึกษาๆ ละ 2 ครั้ง ภาคการศึกษาต้น 
และภาคการศึกษาปลายเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2564เป็นต้นไป  ได้แก่ โครงการอบรมการท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษาบทท่ี 1-5 การใช้ระบบไอทีสิสในการท าวิทยานิพนธ์บทที่ 1-5 และการลอกเลียนวรรณกรรม เป็นต้น  
4.1 ก (3) ความคล่องตัวของการวัดผล  
          ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงส าคัญของสถานการณ์จากภายในและภายนอก โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อผล
การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ กฎหมาย/ ข้อบังคับที่ส าคัญ การเงินและงบประมาณ ความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้
บัณฑิต เป็นต้น โดยมีวิธีจัดการความคล่องตัวของการวัดผล โดยผู้บริหารก ากับดูแลการด าเนินการเพ่ือตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงโดยมอบหมายกลุ่มภารกิจผู้รับผิดชอบน าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม กบบฑ. ซึ่งจะมีการประชุมทุกสัปดาห์ 
และ กปบฑ. จะมีการประชุมทุกเดือน เพ่ือทบทวนหรือปรับตัวชี้วัดหรือการด าเนินการเพ่ือตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างทันท่วงที (ตร. 4.1ก-1) เช่น ในปีการศึกษา 2563 ได้ด าเนินการออกระเบียบ ประกาศ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดัง (ตร.7.4ก(3)) เพ่ือก ากับ ดูแล หลักสูตรและการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เป็นต้น  
4.1 ข การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ  

ผู้น าระดับสูงก าหนดให้มีการติดตามทบทวนผลการด าเนินงานทั้งในระดับผู้บริหาร และระดับปฏิบัติการตาม
กลุ่มภารกิจ ตามความถี่และผู้รับผิดชอบตาม(ตร. 4.1ก-1)และมีวิธีการวิเคราะห์กระบวนการการด าเนินงานโดยใช้ 
กระบวนการ  Gap/trend analysis เทียบค่าเป้าหมาย ดังนี้ 1) รวบรวมข้อมูลเพ่ือติดตามทบทวนผลการด าเนินงาน 2) 
วิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงานระหว่างด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ (รอบ 6-9-12 เดือน) และเมื่อสิ้นสุดการ
ด าเนินการตามแผนปฎิบัติการ รวมทั้งผลการด าเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ 3) เทียบกับค่าเป้าหมายร่วมกับการวิเคราะห์
แนวโน้ม (GAP/trend analysis) ของตัวชี้วัดต่าง ๆ โดยมอบหมายให้กลุ่มภารกิจด้านการวางแผนและประกันคุณภาพ 
ท าหน้าที่รวบรวมติดตามผลการด าเนินการจากกลุ่มภารกิจต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ 4) น าผลการวิเคราะห์ทบทวนเสนอต่อที่
ประชุม กบบฑ. เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแผน และน าเสนอต่อที่ประชุม กปบฑ. เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการทบทวนและแผน
ปรับปรุงการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2563 ได้น าผลการด าเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ด้วยวิธีการเทียบกับค่าเป้าหมาย
ร่วมกับการวิเคราะห์แนวโน้ม (GAP/trend analysis) ของตัวชี้วัดต่าง ๆ ดังเช่น น าผลการประเมินความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะในการให้บริการจากคณะและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาปรับปรุงการให้บริการในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เช่น การสนับสนุนข้อมูลและสถิติจ านวนนักศึกษารับเข้ากับจ านวนนักศึกษาคงอยู่ส าหรับ
ให้คณะและหลักสูตรใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร การปรับปรุงระบบการรับสมัครเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
นักศึกษาชาวไทยและต่างชาติ การเพ่ิมช่องทางการให้บริการระบบไอทีสิทในรูปแบบออนไลน์  การเผยแพร่ข้อมูล
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งท าให้คณะและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจในการใช้บริการจากบฑ.
เพ่ิมข้ึน (ตร. 7.2 ก (1)) เป็นต้น  
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4.1 ค การปรับปรุงผลการด าเนินการ  
4.1 ค (1) ผลการด าเนินการในอนาคต  

มีการทบทวนผลการด าเนินงานและตัววัดผลการด าเนินงาน ตามข้อ 4.1 ข และ (ตร.4.1ก-1) รวมทั้งข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบตาม ตร.P.2ก(3) หากพบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในด้านต่าง ๆ ไม่เป็นไป
ตามที่คาดการณ์ไว้ กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบจะน าผลการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามค่าคาดการณ์เสนอต่อ กบบฑ. และ 
กปบฑ. เพื่อให้ข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการและกระบวนการท างานที่ส าคัญในปีต่อไป  
4.1 ค (2) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม  

มีการน าผลการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการในข้อ (ตร.4.1 ข) มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการ
ด าเนินการในทุกระดับ โดยมีวิธีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและโอกาสในการสร้างนวัตกรรม  และมีการจัดล าดับ
ความส าคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุง โดยพิจารณาจาก 1) เรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของบัณฑิต
วิทยาลัย 2) เรื่องที่ตอบสนองต่อความคาดหวัง ความต้องการของผู้เรียน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  3) โอกาส
ความเป็นไปได้ในการพัฒนา/ปรับปรุง เช่น ขีดความสามารถของสถาบัน ระยะเวลา ทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้ง
งบประมาณ ตัวอย่างของเรื่องที่ได้มีการพิจารณาในการปรับปรุงในปีการศึกษา 2563 เช่น การพัฒนาระบบแจ้งเตือน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากเดิม เป็นการแจ้งโดยเอกสาร พัฒนาเป็นระบบการแจ้งเตือนทาง e-mail เป็นต้น ได้มี
การปรับปรุงจากเดิมระบบการรับสมัครนักศึกษาทางออนไลน์เป็นการพัฒนาระบบการรับสมัครทางออนไลน์แบบครบ
วงจร และมีการปรับปรุงจากเดิมการให้บริการแบบฟอร์มค าร้องบนเว็บไซต์เป็นการพัฒนาให้เป็นระบบบริหารจัด
การศึกษาเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแบบออนไลน์ เป็นต้น  
4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้  
4.2 ก ข้อมูลและสารสนเทศ  
4.2 ก (1) คุณภาพ   

มีส านักดิจิทัลเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย เป็นแม่ข่าย ดูแล ควบคุม ความปลอดภัยของระบบ  และข้อมูลและ
ความปลอดภัยของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศท าหน้าที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศที่ส าคัญของบฑ. โดยกลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบท าหน้าที่  ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และความเป็นปัจจุบันของระบบสารสนเทศ ภายใต้การก ากับดูแลโดยหัวหน้างานและรองคณบดีที่เกี่ยวข้อง 
และรายงานผลการด าเนินงานเข้าสู่ที่ประชุม กบบฑ. (รูปที ่2.1-2 และตร. 4.1ก-1) และมีการจัดการระบบสารสนเทศที่
ตอบสนองความต้องการด้านต่าง ๆ ได้แก่  ความสะดวกในการใช้งาน ความถูกต้องทันสมัยพร้อมใช้งาน และการ
บ ารุงรักษา ความปลอดภัยของระบบและข้อมูล และวิธีการจัดการ  hardware และวิธีการจัดการ software ในการ
ให้บริการแก่ นักศึกษา คณะ คู่ความร่วมมือต่าง ๆ และผู้สนใจ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีความแม่นย า ถูกต้อง ความคงสภาพ 
(integrity) เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน ตาม (ตร. 4.2ก-1) และมีกลุ่มภารกิจด้านการวางแผนและประกันคุณภาพ
รับผิดชอบประเมินผลการใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการกลุ่มต่าง ๆ  ดังเช่น ในปีการศึกษา 2563 มีการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของบุคลากร คณะ และ
นักศึกษา ด้านระบบสารสนเทศ ซึ่งพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยด้านระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก (รูปที่ 7.2 ก(1)-1) และ
ผลประเมินด้านข้อมูลสารสนเทศอยู่ในระดับมาก (ตร.7.4ก(2) นอกจากนี้  ได้มีการก าหนดให้บุคลากรก าหนดขั้นตอน
การปฏิบัติงานการอัพโหลดข้อมูลส าคัญ/การส ารองข้อมูล เพ่ือลดความผิดพลาด/ความเสี่ยง ของข้อมูลจากการ
ปฏิบัติงาน Standard Operation Procedures (SOPs) ปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการให้บริการ
สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
ตารางท่ี  4.2ก-1 วิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยใช้จัดการระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการด้านต่าง ๆ   

ความต้องการ วิธีการจัดการ hardware วิธีการจัดการ software 
ความสะดวกในการใช้
งาน 

- จัดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
- จัดห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศกึษาหลักสตูรพหุ
วิทยาการ รองรับการใช้งานได้อยา่งเพียงพอกับความ
ต้องการ 
- จัดคอมพิวเตอร,์ visualizer และ projector 
ส าหรับการเรียนการสอนในห้องเรยีนนักศึกษา
หลักสตูรพหุวิทยาการ  
- จัดสรรงบประมาณเพ่ือซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับ

-ระบบสารสนเทศท่ีมีความพร้อมและสะดวกต่อผู้ใช้และ
เชื่อมต่อกับระบบ single sign on ของมหาวิทยาลัย 
-ระบบ wireless internet ครอบคลุมทั่วพ้ืนท่ี  
-ระบบสารสนเทศ เพื่อการท างานอื่น ๆ เช่น ระบบการ
ท าวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis) , ระบบ
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (Dspace), ระบบ
การรับสมัครนักศึกษา(ออนไลน์), ระบบการรับสมัคร
อบรมภาษาอังกฤษเข้ม (ออนไลน์), ระบบรับสมัครการ
ประชุมวิชาการ (ออนไลน์) เป็นตน้ 
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บุคลากร และนักศึกษา 
ความถูกต้องทันสมัย
พร้อมใช้งาน และการ
บ ารุงรักษา 

- ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใน
ส านักงานก่อนและหลังการปฏิบัตงิาน 
- ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใน
ห้องเรียนก่อนและหลังการเรียนการสอน 

- ใช้ software ถูกลิขสิทธิ์และทันสมัย เช่น Microsoft 
office,Windows, antivirus พร้อมและเพียงพอส าหรับ
คอมพิวเตอร์ของบัณฑติวิทยาลยัทุกเครื่อง 
-มีเจ้าหน้าที่ด้านระบบสารสนเทศดูแลความเรียบร้อย
เบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์   

ความปลอดภัยของ
ระบบ และข้อมูล 

- มีส านักดิจิทลัเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย เป็นแม่
ข่าย ดูแล ควบคุม และความปลอดภัยของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  
   

- ระบบการยืนยันตัวตน และ password  
- ระบบส ารองข้อมูลส าคัญของบณัฑิตวิทยาลัย 
- ระบบ cloud storage ส ารองข้อมูลส่วนบุคคล 
- โปรแกรม anti-virus จากมหาวทิยาลัยให้กับนักศึกษา
และบุคลากร 

4.2 ก (2) ความพร้อมใช้   
มีวิธีการดูแลความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศรับผิดชอบ

ดูแลความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศของบฑ. มีกลุ่มภารกิจด้านการวางแผนและประกันคุณภาพออกแบบ
ตารางเก็บข้อมูลที่ส าคัญ รวมทั้งระบุรอบการรายงานส าหรับกลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ  และมีการจัดท าฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือรองรับการจัดเก็บและติดตามผลลัพธ์ที่ส าคัญและพร้อมใช้งานต่อการด าเนินงานของบฑ. และมีเว็บไซต์ 
ของบฑ.ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารส าคัญส าหรับบุคลากร  นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
บุคคลภายนอก และมีการส ารองข้อมูลเว็บไซต์ทุกสัปดาห์ โดยการดูแลของส านักดิจิตอลของมหาวิทยาลัย และมีการ
ติดตามและประเมินความพึงพอใจด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนา  ในปีการศึกษา 2563 
ได้มีการติดตามและประเมินผลความพร้อมใช้ของระบบข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ ของบุคลากร นักศึกษา และ
คณาจารย์ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ตร. 7.4 ก (2))  
4.2 ข ความรู้ของสถาบัน  
4.2 ข (1) การจัดการความรู้  

มีการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้จากการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง  โดย
มีคณะกรรมการจัดการความรู้รับผิดชอบการด าเนินการตามระบบการจัดการความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัย(รูปที่ 4.2 ข -1) 
ดังเช่น ในปีการศึกษา 2563 มีการก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1)ระบบจัดท าค าสั่งคณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ สอบวัดคุณสมบัติ และสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาและ2)ระบบจัดการงานค าสั่งสอบคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสอบการค้นคว้า
อิสระ และได้มีการประเมินบุคลากรในการน าความรู้จากการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์พบว่าอยู่ในระดับมากดังผลการ
ประเมิน(ตร. 7.4 ก (2))  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.2 ข-1  ระบบการจัดการความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 

กบบฑ. 

     คณะกรรมการจดัการความรู้ 

กปบฑ. 

วางแผนการจัดการความรู ้

MVV 

SA/SC 

รายงานผลการด าเนินงาน
ปีที่ผ่านมา 
 

ปรับปรุงและพัฒนา 

ถ่ายทอดองค์ความรู ้

ด าเนินการ ติดตาม และประเมินผล 
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4.2 ข (2) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
คณะกรรมการจัดการความรู้ของบฑ. ที่มีรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน จัดท าแผนการจัดการความรู้ เพ่ือ

ค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) ในหน่วยงาน ภายใต้หลักการของ PDCA โดยมีการคัดเลือก best practice 
ประกอบด้วยผลงานที่มีการปรับปรุงงาน ผลงานที่มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่นที่ตอบสนองผู้เรียนและผู้รับบริการ 
ผลงานที่สามารถลดขั้นตอนการด าเนินงาน เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน KM Day ที่จัดขึ้นทุกปีใน
โครงการจัดการความรู้ KM เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานน าไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
ดียิ่งขึ้นซ่ึงด าเนนิการติดต่อกันมาหลายปี รวมทั้งมีการจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับข้อบังคับ ประกาศที่ส าคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการประสานงานในขั้นตอนต่าง ๆ แก่ประธานหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหลักสูตรของคณะวิชา ในปีการศึกษา 2563 ได้เผยแพร่องค์
ความรู้จากการจัดการความรู้แก่บุคลากรและคณะวิชาในโครงการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติงานและการ
ประสานงานในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะกับบัณฑิตวิทยาลัย” เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 มี
ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 122 คน ผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ (KM) ได้รับความรู้ความเข้าใจจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะในการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด  
ดังผลการประเมิน ตาม (ตร.7.4 ก (4)) 
4.2 ข (3) การเรียนรู้ระดับสถาบัน  

มีการมอบหมายให้รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน และกลุ่มภารกิจด้านต่าง ๆ ดูแล
รับผิดชอบด าเนินการเพ่ือเพ่ิมและกระจายองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานที่จ าเป็นต่อการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผ่านระบบการจัดการความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัย (รูปที่ 4.2ข-1), ตร. 4.2 ข-3 โดยมี
คณะกรรมการจัดการความรู้จัดท าแผน และติดตาม รอบ 6-9-12 เดือน และประเมินผล เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงตาม
เป้าประสงค์ และสื่อสารสู่ประชาคมผ่านทางช่องทางต่าง ๆ (ตร.1.1ข) เช่น ที่ประชุม กบบฑ./กปบฑ. และโครงการ
สัมมนา KM ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของบฑ.กับคณะวิชา และได้มีการประเมินผลการน าความรู้จากโครงการ
จัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า อยู่ในระดับมาก ดังผลการประเมิน ตาม (ตร. 7.4 ก (2)) เป็นต้น   
ตารางท่ี 4.2 ข-3 สรุปแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา  2563  

ยุทธศาสตร์ แผนกิจกรรม KM 
 

เป้าประสงค์ บุคลากรเป้าหมาย การถ่ายทอด 
สู่การปฏิบัต ิ

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

แผนกลยุทธ์บณัฑิต
วิทยาลัย พ.ศ. 
2563-2566  
กลยุทธ์ที ่3 : น า
ระบบบรหิารจดัการ
ที่ทันสมัย 
นวัตกรรมในการ
บริหาร  มาใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงและ
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและชุมชน 
 

แผนกิจกรรมการ
จัดการความรู้ ตาม
แผนเป้าหมาย KM 
รวมจ านวน 2 
เป้าหมาย ได้แก่  
-ระบบจัดท าค าสั่ง
คณะกรรมการสอบ
ประมวลความรอบ
รู้ สอบวัด
คุณสมบัติ และ
สอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา  
-ระบบจัดการงาน
ค าสั่งสอบ
คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และ
สอบการค้นคว้า
อิสระ  

เพื่อน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานการจดั
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

เช่น ผู้บริหาร และ
บุคลากร ของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
และคณะ 
 

-การประชุม 
กบบฑ. 
-การประชุม
ผู้บริหารพบปะ
บุคลากร 
-การประชุมการ
ประสานงานการ
ปฏิบัติงาน
ระหว่างคณะกับ
บัณฑิตฯ 

-รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร 
-คณะกรรมการ
จัดการความรู้  
-หัวหน้างาน 
บุคลากร 
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หมวด 5 บุคลากร  
5.1 สภาวะแวดล้อมด้านบุคลากร  
5.1 ก ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร  
5.1 ก (1) ความจ าเป็นด้านขีดความสามารถและอัตราก าลัง   

มีวิธีการที่ใช้ในการประเมินขีดความสามารถและอัตราก าลัง โดยผู้น าระดับสูง พิจารณาข้อมูลที่ส าคัญและ
ข้อก าหนดต่าง ๆ (รูปที่ 2.1-1, รูปที่ 5.1-1) ข้อมูลบุคลากรปัจจุบัน (ตร. P.1ก(3-1)) แผนกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะ
ยาว (ตร. 2.2-1) ความต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคต มาตรฐานคุณภาพ และการบริการ เพ่ือประเมิน
อัตราก าลังและขีดความสามารถของบฑ. (ตร. 5.1-1) ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบฑ. ในการจัดอัตราก าลัง คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร ร่วมกับ กลุ่มภารกิจด้านการวางแผนและประกันคุณภาพ การเจ้าหน้าที่  และ กบบฑ. ประเมินและ
วิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง ที่มีอยู่เดิมเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ส าคัญและข้อก าหนดต่าง ๆ   เพ่ือร่างแผนอัตราก าลัง และ
ก ากับ ติดตามและทบทวนแต่ละปี ส าหรับบุคลากรสายวิชาการซึ่งเป็นคณาจารย์จากคณะวิชาคู่ความร่วมมือของหลักสูตร
พหุวิทยาการนั้นมีการพิจารณาความดีความชอบและการเลื่อนขั้นเงินเดือนจากคณะวิชาที่สังกัด ส าหรับบฑ.ได้มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์จากคณะวิชาคู่ความร่วมมือด้านการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนการสอนของอาจารย์ 
และการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ (ตร. 5.1-1) โดยสนับสนุนทุนป็นประจ าทุกปี ส าหรับใน
ปีการศึกษา 2563 สนับสนุนทุนแก่คณาจารย์เพ่ือด าเนินการโครงการจัดท านวัตกรรมการเรียนการสอนรวมจ านวน 5 
โครงการ วงเงิน  172,500 บาท เป็นต้น  
ตารางท่ี 5.1-1 การประเมินอัตราก าลังและขีดความสามารถของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อมูลทีส่ าคัญ ข้อก าหนด ผลลัพธ ์
-MVV  
-การเกษียณอาย ุ
-CC  
-การเปลีย่นแปลงท่ีส าคญั
ต่างๆ 
-Strategic plan  
-SA SC  
-หลักสูตร และบริการ 
ผลการด าเนินงาน 
 
ด้านทักษะ (skill) 
 
 
 
 
 
ด้านความรู้  
(knowledge)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายสนบัสนุนวิชาการ ลูกจ้าง  

ด้านอัตราก าลัง    
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศลิปากร ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 

-กรอบอัตราก าลัง 
ของงาน/กลุ่มงาน 
-ภาระงาน  

(ตร. 2.2-2) 
 

ด้านขีดความสามารถ หรือสมรรถนะ (Competency)   
-มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลยั  
ครอบคลมุงาน 4 ด้าน 
ด้านปฏิบัติการ  
ด้านการวางแผน  
ด้านการประสานงาน  
ด้านการบริการ 
และมีคณุวุฒิและมสีมรรถนะที่ส าคัญ ดังนี้ 
-มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตร ี
-มีทักษะคอมพิวเตอร ์
-มีจิตส านึกในการให้บริการ  
-มีการเรยีนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
-มีการตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 
-การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
-ความเข้าใจองค์กรและระบบงาน 
-การท างานเป็นทีม 
-การมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

ความรู ้
ความสามารถ 
ตรงตามคุณสมบัติของ 
ต าแหน่งงาน 

(ตร. 2.2-2)  
 
 
 
 
(ตร. 2.2-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ตร. 7.3 (4)) 
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ด้านทัศนคต ิ
(Attitude) 

-มีความผูกพันท่ีมตี่อส่วนราชการ 
 

 สายวิชาการ   
ด้านการส่งเสริมประสบการณ ์
การเรยีนการสอนของอาจารย ์
 

-สนับสนุนทุนการส่งเสริมประสบการณ์การเรยีนการสอน
ของอาจารย์ และการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 

คณาจารย์คู่ความ
ร่วมมือหลักสูตร 
พหุวิทยาการ 

(ตร. 7.1-ค) 

ด้านความผูกพัน 
 

-ความผูกพันต่อบณัฑิตวิทยาลัย  (ตร. 7.2 ก (2) 

 
5.1 ก (2) บุคลากรใหม่   

มีวิธีการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ โดยใช้กระบวนการสรรหา คัดเลือก แข่งขัน ว่าจ้าง และ
บรรจุบุคลากร ตามระเบียบมศก. โดยมีการก าหนดคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และทักษะตามที่ก าหนด และ
ด าเนินการประกาศรับสมัครพร้อมรายละเอียดการสมัครในหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และมี
กระบวนการจ้างงานตามข้ันตอนการบริหารบุคลากรโดยมีคณะกรรมการสอบคัดเลือกประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการสอบคัดเลือก (รูปที่ 5.1ก-2) บฑ.มีแผนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรปัจจุบันให้
เป็นไปตามข้อก าหนดที่สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ (ตร. 2.2-1) ในการรักษาบุคลากรใหม่จัดระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือ
สอนงานให้มีระบบการปฐมนิเทศบุคลากรเพ่ือให้เข้าใจวิสัยทัศน์พันธกิจของบฑ. จรรยาบรรณ ความก้าวหน้า สิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการ สถานที่และอุปกรณ์การท างาน ความปลอดภัย สนับสนุนให้บุคลากรใหม่อบรมและพัฒนา สร้าง
ขวัญและก าลังใจ มีการยกย่อง ชมเชย และมอบรางวัลกับบุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีและ
มีระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร  (รูปที ่5.1ก-1)   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                   
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5.1ก-1 ระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร                       รูปที่ 5.1ก-2 กระบวนการจ้างงาน 
 
5.1 ก (3) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร  

มีวิธีการจัดการในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังที่ก าลัง
เปลี่ยนไป โดยมีการเตรียมความพร้อมบุคลากรต่อการเปลี่ยนแปลง และความต้องการด้านขีด ความสามารถและ
อัตราก าลังที่เปลี่ยนแปลง ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
(รูปที่ 2.1-1) ระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร (รูปที่ 5.1ก-1) และแผนกลยุทธ์ (ตร. 2.2-1) โดยบัณฑิตวิทยาลัย
สนับสนุนใช้ระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ตามแผน KM (ตร. 4.2ข-3) เพ่ือให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และเพ่ือสามารถท างานทดแทนกันได้ และมีการจัดอบรมพัฒนาขีดความสามารถ สมรรถนะแก่บุคลากรสายสนับสนุน 

การประกาศรบัสมัคร 
 

ระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร                                
 

ประเมินขดีความสามารถและอัตราก าลัง 
 

จ้างงานทดแทน 
 

บุคลากรใหม ่
 

ระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร 
 
บุคลากรมีขดีความสามารถและมีประสิทธิภาพสูง 

 

การรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพสูงไว ้
 

การท างานทดแทน 

กระบวนการจ้างงาน 
 

ปฏิเสธ 
 

สอบข้อเขียน ฯ  
 

ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัตขิองผู้สมัคร 
 

สอบสัมภาษณ ์

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

เสนอการจ้างไป
ยังมหาวิทยาลัย 

 

ผ่าน 

พอ 
ไม่พอ 
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ตามแผนกลยุทธ์ (ตร.2.2-1) นอกจากนี้ ยังมีแผนอัตราก าลัง เพ่ือการขออัตราก าลัง และเพ่ือทดแทนบุคลากรที่จะ
เกษียณโดยการเตรียมคนเพ่ือเรียนรู้งานและถ่ายทอดงาน ส าหรับในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีบุคลากรที่จะ
เกษียณอายุราชการ 3 คน ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือด าเนินการถ่ายทอดงานและมอบ
งานก่อนการเกษียณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
5.1 ก (4) การท างานให้บรรลุผล  

มีวิธีการในการจัดระบบและบริหารบุคคล ตามโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน (รูปที่ P1ข(1)) โดยมีการ
จัดระบบการบริหารบุคลากรแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มสายวิชาการ และกลุ่มสายสนับสนุน โดยแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจนเพ่ือด าเนินการตามกระบวนการท างาน
ที่ส าคัญของบัณฑิตวิทยาลัยที่ก าหนด (ตร.6.1ก-(2)) และตามแผนกลยุทธ์ซึ่งผู้น าระดับสูงก าหนดตัวชี้วัดของบัณฑิต
วิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ (ตร.2.2-1) ถ่ายทอดสู่งาน/กลุ่มงาน และบุคคล โดยสอดคล้องกับ MVV บัณฑิตวิทยาลัย
มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรใช้ระบบบริหารบุคลากรในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  การประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี การส่งเสริมให้ก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่  และมอบหมายกลุ่ม
ภารกิจด้านการวางแผนฯ ติดตามผลลัพธ์ที่ส าคัญในการด าเนินงานของกลุ่มงาน  ตามวงจร PDCA รายงานต่อที่ประชุม 
กบบฑ. ก่อนน าเข้าที่ประชุม กปบฑ. เพื่อพิจารณาทบทวน ปรับปรุง ทุก 6-9-12 เดือน  ดังเช่น ในปีการศึกษา 2563  ได้
สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนไปท าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรพหุวิทยาการ และมีการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
หน้าที่ ซึ่งท าให้การบริหารจัดการหลักสูตรพหุวิทยาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีการพัฒนาหลักสูตรและการ
ปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA เป็นต้น นอกจากนี้ ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่
มุ่งเน้นลูกค้าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ดังตารางที่ 7.1-ก และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ผู้เรียน 
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน) เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด (ตร.7.2 ก (1)) นอกจากนี้ ได้มีการทบทวนและมีการปรับปรุงการพัฒนา
ระบบ และการให้บริการในด้านต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น เช่น การปรับปรุงระบบรับสมัครสอบคัดเลือกให้เป็นแบบครบวงจรขึ้น 
และมีการสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมขึ้น ได้แก่ โครงการอบรมการท าวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษาบทที่ 1-5 จ านวน 3 สาขา ได้แก่ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสาขาศิลปะและการออกแบบ พร้อมทั้งอบรมการใช้ระบบไอทีสิสในการท าวิทยานิพนธ์บทที่ 1 -5 และ
ความรู้ด้านการลอกเลียนวรรณกรรมและจริยธรรมการวิจัย และการจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สาขา
สังคมศาสตร์ เป็นต้น  
5.1 ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร  
5.1 ข (1) สภาวะแวดล้อมของการท างาน   

มีวิธีด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่ท างานมีสุขภาวะ ความปลอดภัย และมีความสะดวกในการเข้าท างานของ
บุคลากร โดยก าหนดนโยบายและมีเป้าประสงค์หลักคือสถานที่ท างานสะอาด สะดวกสบาย  มีเครื่องมือ อุปกรณ์ทันสมัย
และเพียงพอส าหรับการท างาน ในสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย (ตร. P.1ก(3-2) บัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดโครงการเพ่ือให้
ผู้บริหารและบุคลากรเข้ารับการอบรมความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนทราบขั้นตอน
และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง มีการปรับสภาพแวดล้อมและพ้ืนที่ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน และมีการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน (ตร.7.3 ก (2)) และรายงานผลการประเมินในที่ประชุม กบบฑ. เพ่ือน าไปพิจารณา 
ทบทวน ปรับปรุงต่อไป ในปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสภาวะแวดล้อมของการท างานโดยเฉลี่ย
ของผู้บริหารและบุคลากร พบว่า อยู่ในระดับมาก และได้มีการจัดหาเครื่องท าน้ าร้อนและน้ าเย็นเพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่ผู้บริหารและบุคลากร  
5.1 ข (2) นโยบาย และสิทธิประโยชน์ส าหรับบุคลากร  

มีการสนับสนุนบุคลากรโดยให้บริการ สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากรโดยสนับสนุนบุคลากรด้านการ
ให้บริการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ (ตร.5.1ข-2)เพ่ิมจากสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่บุคลากร ทั้งนี้ ผู้น าระดับสูง
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน โดยมี กบบฑ. ดูแลบุคลากร ด้านการให้บริการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในการ
ประชุมทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ ยังมีนโยบายส าคัญในการสื่อสาร/ ถ่ายทอด/ การท าความเข้าใจขององค์กรกับบุคลากร ใน
การให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร ในการปฏิบัติงานขององค์กรร่วมกับผู้น าระดับสูง โดย
การจัดการประชุมพบปะกับประชาคมระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรทุกเดือน เป็นต้น  โดยในปีการศึกษา 2563 มีผลลัพธ์
ด้านความพึงพอใจของบุคลากรด้านสิทธิประโยชน์ส าหรับบุคลากรอยู่ในระดับมาก(ตร.7.3 ก (2)) 
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ตารางท่ี 5.1ข-2 ตารางสิทธิประโยชน์ของบุคลากรกลุ่มต่างๆ  
 

สิทธิประโยชน์ 
บุคลากรกลุ่มต่างๆ  

ข้าราชการ
/พนักงาน
ประจ า 

พนักงาน
ชั่วคราว 

ลูกจ้าง 

ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ    
การสนับสนุนเพิ่มพูนความรู้และพฒันาบุคลากร ได้แก่ การประชุม อบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน    
กิจกรรมนันทนาการ เช่น การเลี้ยงสังสรรคแ์ละจับสลากของขวัญในงานปีใหม่ 
การท าบุญเลี้ยงพระ การรดน้ าขอพร และการเลีย้งสังสรรค์ในงานสงกรานต์  

   

สวัสดิการน้ าดืม่    
มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอตอ่การปฏิบัติงานของบุคลากร    
ความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง กล้องวงจรปิด    
การสร้างแรงจูงใจบุคลากรโดยการสนับสนุนการให้รางวัลประจ าปี    

5.2 ความผูกพันของบุคลากร  
5.2 ก.การประเมินความผูกพันของบุคลากร  
5.2 ก. (1) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน  
 มีวิธีการในการก าหนดปัจจัยผลักดันส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร โดยกลุ่มภารกิจด้านการวางแผน
และประกันคุณภาพ ได้ใช้แบบสอบถามเพ่ือท าการส ารวจความต้องการ/ความคาดหวังของบุคลากรแต่ละกลุ่ม เพ่ือ
ก าหนดปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร และใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนประสิทธิผลของ
บุคลากร (ตร.P.1ก(3-2) และใช้แบบสอบถามประเมินความผูกพันของบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ  รายงานผู้น าระดับสูงและ 
กบบฑ. และน ามาเป็นปัจจัยน าเข้าในการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรต่อไป  
5.2 ก (2) ประเมินความผูกพัน  

มีวิธีการในการประเมินความผูกพันของบุคลากร โดยกลุ่มภารกิจด้านการวางแผนและประกันคุณภาพ ประเมิน
ความผูกพันของบุคลากรสายสนับสนุน โดยใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของบุคลากร(ตร.7.3 ก (2))และ
ประเมินความผูกพันของบุคลากร(ตร.7.3 ก(3))นอกจากนี้ ยังรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรผ่านทางช่องทางต่างๆ 
ได้แก่ การพบปะผู้บริหารในการประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ การรวบรวมข้อมูลการคงอยู่ของบุคลากร การขาดงาน ข้อ
ร้องเรียน ความปลอดภัย เพ่ือติดตามประเมินความผูกพันของบุคลากร  โดยน าผลมาวิเคราะห์ เข้าที่ประชุม กบบฑ. เพ่ือ
น ามาใช้ประกอบการพิจารณาการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร และเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือสร้างความผูกพันของบุคลากรทุกปี (ตร.2.2-2)  
5.2 ข วัฒนธรรมองค์กร  

มีวิธีการในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในลักษณะเป็นครอบครัว ความเป็นพ่ีเป็นน้อง และเอ้ืออาทรต่อกัน 
เน้นเรื่องการท างานด้วยความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพสูง สอดคล้อง MVV และ CC บัณฑิตวิทยาลัยใช้กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รูปที่ 4.2ข-1 และตร. 2.2-1) ท าให้เกิดความร่วมมือและการแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากร และผล
การปฏิบัติงานส าเร็จเรียบร้อยได้ด้วยดีในงานทุกระดับ จึงท าให้การด าเนินงานขององค์การส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี                  
(ตร.7.1ข(1)) และส่งเสริมให้เกิดความผูกพันโดยมีคณบดีเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ดังเช่น การดูแลเอาใจใส่บุคลากร การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เน้นการด าเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธ การให้
ค าแนะน าช่วยเหลือ มีความเป็นกัลยาณมิตร การสร้างความรักความสามัคคี การสร้างความผูกพัน และในแต่ละปีจะมี
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรไว้ในแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย โดยวัฒนธรรมองค์กรของบฑ.ที่ก าหนดคือ “เป็นองค์กรที่มีความร่วมมือในการท างาน
อย่างเข้มแข็ง” ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมกันค้นหาและก าหนดวัฒนธรรมองค์กรของบฑ.ดังกล่าวขึ้น ส าหรับใช้ใน
การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของบฑ.(ตร.2.2-2) ในปีการศึกษา 2563 ได้จัดให้มีการประชุมพบปะกัน
ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกเดือน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม
พันธกิจขององค์กร และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือการสื่อสารและสร้างบรรยากาศ และความ
โปร่งใสในการท างาน อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการท างานให้เข้มแข็งอีกทางหนึ่ง   
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5.2 ค การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา  
5.2 ค (1) การจัดการผลการปฏิบัติงาน  

มีการสนับสนุนให้เกิดผลการด าเนินการที่โดดเด่นและสร้างความผูกพันกับบุคลากร โดยใช้ระบบการบริหาร
จัดการบุคลากรให้ท างานบรรลุผลส าเร็จ โดยก าหนดการประเมิน Key Performance Indicators (KPI) 70% และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน (competency) 30% ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งสมรรถนะเป็น 3 ด้าน คือ 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะการบริหารจัดการ (เฉพาะต าแหน่งผู้บริหารแต่ละระดับ) และสมรรถนะตามสายงานถ่ายทอด
จาก MVV ยุทธศาสตร์ ค่านิยมขององค์กร แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ มีมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ภาระงาน
ของบุคลากรแต่ละสายอย่างชัดเจน บุคลากรสายสนับสนุน มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนงานต่างๆ ให้
บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับ MVV ของบัณฑิต
วิทยาลัย โดยน าผลลัพธ์จากการท างาน เช่น ผลการประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย (ตร.7.4 ก (3))  ผลความส าเร็จ
ของงานตามแผนปฏิบัติการ (ตร.7.5 (ข)) เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน บัณฑิตวิทยาลัย 
ประเมินผลการท างานตาม KPI และสมรรถนะ 2 รอบต่อปี คือ เมษายนและกันยายน โดยด าเนินการประเมินในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ ประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี เลขานุการคณะ หัวหน้างาน เป็นกรรมการประเมิน  และแจ้งผลการ
ประเมินให้บุคลากรทราบเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป  
5.2 ค (2) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน  

มีการใช้ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของบัณฑิตวิทยาลัย สนับสนุนความต้องการการพัฒนาของสถาบัน และ
การพัฒนาตามความต้องการของบุคลากร มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานความต้องการของบุคลากร  และ
ผู้บริหารรายบุคคล คณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากรก าหนดทักษะความรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ นอกจากนี้ ในแต่ละงานจะมีการจัดระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือสอนงาน การหมุนเวียนงานเพ่ือให้สามารถท างาน
ทดแทนกันได้ในฝ่ายงาน ในการพัฒนาบุคลากรก าหนดให้ทุกคนเข้ารับอบรมและบัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละปี และงบประมาณส าหรับการเข้าอบรมให้กับบุคลากร
รายบุคคล บุคลากรจะต้องส่งรายงานความรู้ที่ได้รับและการน ามาใช้ประโยชน์ มีการติดตามทุก 6 เดือน และเสนอที่
ประชุม กบบฑ. เพ่ือทบทวน ก ากับ และติดตามและเป็นข้อมูลน าเข้าส าหรับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (รูปที่ 2.1-1) 
นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2563 บัณฑิตวิทยาลัยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ ให้มีการประกันคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx จึง
ก าหนดให้ผู้น าระดับสูง ได้แก่ คณบดี รองคณบดี เลขานุการคณะ ผู้ช่วยเลขานุการ และหัวหน้างาน และบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรม EdPEx เพ่ือการพัฒนาบฑ.  
5.2 ค (3) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา  

มีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยใน
หลายระดับ โดยผู้บริหารและบุคลากรทุกคนที่เข้าร่วมโครงการประชุม อบรม  สัมมนา เพ่ือการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะของบุคลากร จะต้องประเมินความรู้ความเข้าใจของตนเองก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ และกลุ่มภารกิจ
ด้านการวางแผนและประกันคุณภาพ จะสรุปผลการประเมินและรายงานต่อ กบบฑ. เพ่ือพิจารณาและเป็นข้อมูลส าหรับ
น าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการวางแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป  ส าหรับเรื่องที่มีความส าคัญกับ
บัณฑิตวิทยาลัยได้มีระบบการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากร เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย เช่น 
แนวทางการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx ทุกคนที่ผ่านการอบรมจะถูกมอบหมายให้เข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็น และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรในกลุ่มงานที่ดูแล เพ่ือด าเนินการจัดท ารายงานตามเกณฑ์ EdPEx กลุ่มภารกิจด้าน
การวางแผนและประกันคุณภาพ จะทบทวน วิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ส าคัญ (ตร. 4.1ก-1) โดยเทียบผลการด าเนินงานที่ผ่าน
มา การบรรลุผลของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  ความพึงพอใจของบุคลากร ความผูกพันของบุคลากร เป็นปัจจัยน าเข้าใน
กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ SPP (รูปที่ 2.1-1) เมื่อพบโอกาสในการปรับปรุงจะน าไปปรับปรุงการออกแบบและ
ปรับปรุงกระบวนการ ในปีการศึกษา 2563 บุคลากรมีความรู้เพ่ิมข้ึน ดังผลลัพธ์การพัฒนาบุคลากร (ตร.7.3 ก (4)) และ
มีผลลัพธ์ด้านความผูกพัน (ตร.7.3 ก (3))  
5.2 ค (4) ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน  
  มีวิธีการในการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยคณะกรรมพัฒนาบุคลากร มีแผนในการจัดการ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน (ตร.2.2-2) มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรไว้ในแผนกลยุทธ์ (ตร.2.2-1) มีการวางแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจ าปี เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของบุคลากรทุกคน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น และ
เพ่ือเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากร  มีแผนพัฒนารายบุคคลเพ่ือตรวจสอบทักษะที่จ าเป็นเพ่ือความก้าวหน้า
ของต าแหน่งงานของบุคลากร และมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และช่วยเหลือในการยื่นขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น 
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ผ่านการประชุม กบบฑ. และกปบฑ. โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอก าหนดระดับต าแหน่งเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมีการวางแผนการสืบ
ทอดต าแหน่งของผู้บริหาร ผู้น า โดยในปีการศึกษา 2563 มีบุคลากรที่เสนอขอความก้าวหน้าตามแผนการพัฒนา
ความก้าวหน้าของบุคลากร ได้จ านวน 2 คน และมีบุคลากรที่ได้รับการฝึกและสอนงานตามแผนการสืบทอดต าแหน่ง
ผู้บริหาร จ านวน 1 คน  
 

หมวด 6 การปฏิบัติการ  
6.1 กระบวนการท างาน  
6.1 ก. การออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ และกระบวนการ  
6.1 ก (1) การจัดท าข้อก าหนดของการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ และกระบวนการ  

มีการระบุข้อก าหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการท างานที่ส าคัญ (รูปที่ 6.1 ก (1)) ตามเกณฑ์และ
พันธกิจขององค์กร ดังนี้ ด้านการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการร่วมกับคณะคู่ความร่วมมือ       
(ตร.P.1ก(5)) กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ และเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA ด้านการบริการ ได้แก่ ด้านการสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของมศก. ด้านการสนับสนุนการวิจัย และด้านการบริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ตร.P.1ก(5)) กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับและแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 6.1 ก (1) ข้อก าหนดของหลักสูตร และบริการส าคัญ 
 
6.1 ก (2) กระบวนการท างานที่ส าคัญ  

มีกระบวนการท างานที่ส าคัญ  ตามพันธกิจ ได้แก่ การก ากับดูแลหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะ การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการผลิตบัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการ
ระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับคณะที่เป็นคู่ความร่วมมือ โดยมีข้อก าหนดของกระบวนการท างานที่ส าคัญ (รูปที่ 6.1 ก (2)) 
แบ่งเป็น 1) กระบวนการหลัก ได้แก่ 1.1) การก ากับดูแลหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ 1.2) 
การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1.3) การผลิตบัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
ร่วมกับคณะที่เป็นคู่ความร่วมมือ 1.4) การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ  2) กระบวนการสนับสนุน ได้แก่ 2.1) 
การให้บริการแก่นักศึกษา/ อาจารย์/คณะ 2.2) ระบบสารสนเทศ 2.3) ระบบการจัดการข้อร้องเรียน  2.4) การพัฒนา
บุคลากร  และ2.5) การเงินและงบประมาณ (ตร.7.1-ข (1)) โดยมีข้อก าหนดของกระบวนการท างานที่ส าคัญดัง (รูปที่ 
6.1 ก (2)) และมีรายละเอียดข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการเหล่านี้ ดัง (ตร. 6.1ก (2)) 
 

 
 

 
 
ตารางท่ี 6.1ก (2) กระบวนการท างานที่ส าคัญ ข้อก าหนด ตัวชี้วัดที่ส าคัญ และผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการท างานที่ส าคัญ ข้อก าหนด ตัวชี้วัดส าคัญ ผู้รับผิดชอบ 
1. กระบวนการหลัก 
1.1 การก ากับดูแลหลักสตูรและ
การจัดการศึกษาระดับ

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ข้อก าหนด 
กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ และเกณฑ์
มาตรฐาน AUN-QA  
ตามตารางที่ P.1ก(5) 
 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
หลักสูตรพหุวิทยาการ 

ด้านการสนับสนุนการวิจยั 

ด้านการสนับสนุนการการผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษาของมศก. 

บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ข้อก าหนดท่ีส าคัญของกระบวนการ
ท างานส าคัญ ดังตารางท่ี 6.1ก (2) 

กระบวนการหลัก 
  

     กระบวนการสนับสนุน 
 

ด้านหลักสูตร 
พหุวิทยาการ 

ด้านบริการ 

รูปที่ 6.1 ก (2)  ข้อก าหนดของ
กระบวนการท างานที่ส าคัญ 
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บัณฑิตศึกษาของคณะวิชา 
            1.1.1 การก ากับดูแล
หลักสตูร   
 
            1.1.2 การก ากับดูแล
การจัดการศึกษา  
            - การคัดเลือก
นักศึกษา 
 
            - การท าวิทยานิพนธ์/ 
การค้นคว้าอิสระ 
             
         
 
            - การส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
            -การพัฒนานักศึกษา 
 
           - การสนบัสนุนทุน/
ข้อมูลแหล่งทุนวิจัย/วิทยานิพนธ ์
            
 
 
 
     
 
  
 
 
 

 
- หลักสูตรได้มาตรฐาน และ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร  
 
 
- คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษาตาม
เกณฑ์ของหลักสูตร 
 
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 
ระดับบณัฑติศึกษา และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศลิปากร
ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 
ระดับบณัฑติศึกษา และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศลิปากร
ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  
- มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ี
เหมาะสม 
- ข้อก าหนดของผู้สนับสนุนทุน
วิจัยระดับบัณฑติศึกษา 
- แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- มีระบบกลไกในการตรวจสอบก ากับ
หลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
(ตร.7.1-ข (1)) 
 
 
- มีระบบและกลไกตรวจสอบคณุสมบัติ
ของนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑข์อง
หลักสตูร (ตร.7.1-ข (1)) 
- มีระบบและกลไกตรวจสอบขั้นตอน
การท าวิทยานิพนธ์/ การค้นควา้อิสระ
ของนักศึกษาทุกข้ันตอนเป็นไปตาม
เกณฑ์ข้อบังคับฯ (ตร.7.1-ข (1)) 
 
- มีระบบและกลไกตรวจสอบผู้ส าเร็จ
การศึกษาให้มีคณุสมบัติครบถ้วนตาม
เกณฑ์ข้อบังคับฯ (ตร.7.1-ข (1)) 
 
 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
กิจกรรมนักศึกษา(ตร.7.2 ก (1)) 
- จ านวนทุนสนับสนุนการท า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  
(ตร.7.1-ข (1)) 
- จ านวนทุนสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานตีพิมพ/์ เผยแพร่  
(ตร.7.1-ข (1)) 
- ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย (ตร.7.5 (ข) 
- มีฐานข้อมูลแหล่งทุนวิจัย/วิทยานิพนธ์
เผยแพร่แก่นักศึกษา 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลแหล่ง
ทุนวิจัย/วิทยานิพนธ ์(ตร.7.2-ก (1)) 

 
งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ 
 

1.2 การบริการวิชาการและการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

- การบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ผู้รบับริการ 
ชุมชน เสริมสร้างให้ชุมชน
เข้มแข็ง  

- ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย (ตร. 7.5 (ข) 
 

งานบริหารทั่วไป 

1.3 การผลิตบณัฑติหลักสูตรพหุ
วิทยาการระดับบณัฑิตศึกษา
ร่วมกับคณะที่เป็นคู่ความร่วมมือ 
     1.3.1 การพัฒนาหลักสูตร   
 
 
     1.3.2 การจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผล  
 
      

 
 
 
- หลักสูตรได้มาตรฐานและ
ปรับปรุงตามรอบเวลาที่ก าหนด 
 
- การจัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพ 
- บัณฑิตมีคณุสมบัติที่พึง
ประสงคส์อดคล้องกับศตวรรษที่ 

 
 
 
- ผลการประเมินการด าเนินการดา้น
การประกันคณุภาพของหลักสตูรตาม
เกณฑ์ AUN-QA (ตร.7.1-ข (1)) 
- ความพึงพอใจของนักศึกษา  
(ตร.7.2 ก (1)) 
- ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา 
- คะแนนประเมินความพึงพอใจผูใ้ช้

 
 
 
งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ 
อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และผูป้ระสานงาน 
งานบริหารทั่วไป  
อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ผู้ประสานงาน และ 
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     1.3.3 การพัฒนานักศึกษา  
      
     1.3.4 การสนับสนุนการ
เรียนการสอน  

21 
- มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ี
เหมาะสม 
- มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
บรรยากาศ และสถานท่ี
เหมาะสม ทุนการศึกษา 

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

งานบริหารทั่วไป 

1.4 การบริหารจดัการและการ
ประกันคณุภาพ  
     - การจัดท าแผนพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย (ระยะสั้น-
ยาว)/ แผนการประกันคณุภาพ 
     - การถ่ายทอดแผนฯ สู่ผู้
ปฏิบัต ิ
     - การด าเนินการตามแผน/ 
การปรับแผน (รอบ 6,9,12 
เดือน) 
     - การประเมินผล
ความส าเร็จของแผนฯ 
     - การน าผลการประเมินใน
การจัดท าแผนไปปรับปรุงแก้ไข
ในการด าเนินงานปีงบประมาณ
ต่อไป 

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

 
 
- ความส าเร็จของแผนเป็นไปตาม
ตัวช้ีวัดที่ก าหนดร้อยละ  80  
(ตร.7.5 (ข)) 
- ผลการด าเนินการด้านการประกนั
คุณภาพระดับหลักสูตรผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทุกหลักสตูร  
- ผลการด าเนินการด้านการประกนั
คุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย  
(ตร.7.1-ข (1)) 

 
 
กบบฑ. 

2. กระบวนการสนบัสนุน  
2.1 การให้บริการแก่นักศึกษา/ 
อาจารย์/คณะ 
     นักศึกษา: จัดท าคู่มือ
นักศึกษา ระบบ iThesis 

 
- ขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องผู้รับบริการ
ทุกกลุ่ม 

 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการทกุกลุ่ม 
(ตร.7.2 ก (1)) 

 
งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

2.2 ระบบสารสนเทศ  
      - การสืบค้นวิทยานิพนธ์/ 
ระบบ Dspace  
           
        - ฐานข้อมูลแหล่งทุน
วิจัย/วิทยานิพนธ์  
 
       - ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ 
       
       - การสื่อสารในองค์การ/ 
การประชาสัมพันธ์/  การรับฟัง
ความคิดเห็น  

 
- มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันทุกภาคการศึกษา 
  
- มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน  
 
- มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน  
- มีช่องทางการสื่อสารกับกลุม่
ผู้เรยีน กลุ่มลูกค้าอ่ืน คู่ความ
ร่วมมือและผูม้ีส่วนได้เสีย ทุก
กลุ่ม แบบช่องทางเดียว และ 2 
ช่องทาง ได้แก่ Website 
ไปรษณีย์ แบบฟอร์ม/ค าร้อง 
online (บฑ1-4,บฑ6) กล่องรับ
ฟังความคิดเห็น FB, Line, E-
mail โทรศัพท์ การประชุม การ
มาติดต่อด้วยตนเอง  
ระบบสารบรรณ 

 
- จ านวนวิทยานิพนธ์ท่ีน าขึ้นในระบบ
ฐานข้อมูลมีความครบถ้วนตามจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาร้อยละ 100 
- มีฐานข้อมูล/ การประเมินความพึง
พอใจการใช้ส าหรับให้บริการนักศกึษา 
(ตร.7.2 ก (1)) 
- ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
เกณฑ ์
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
(ตร.7.2 ก (1)) 
(ตร.7.4 ก (1)) 

 
งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ 
 
งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ 
งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ 
งานบริหารทั่วไป 
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2.3 ระบบการจัดการข้อ
ร้องเรียน 
 

- มีช่องทางการรับฟังข้อ
ร้องเรียนและข้อร้องเรยีนได้รับ
การแก้ไข 

- ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนทีไ่ด้รับ
การจัดการแก้ไขร้อยละ 100 
(ตร.7.2 ก (1)) 

คณะกรรมการบรหิาร
บัณฑิตวิทยาลัย 

2.4 การพัฒนาบุคลากร 
 
 

- แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนพัฒนาบุคลากร 
- แผนการประเมินบุคลากร 

- ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร (ตร.7.3 ก (4)) 
 

งานบริหารทั่วไป 
 

2.5 การเงินและงบประมาณ  
     - การตั้งงบประมาณ 
(ประมาณการรายรับ-รายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ)  
(ตร.7.5 ก (1)) 
     - การปรับแผน (เมื่อไดร้ับ
การพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณจริง) 
 - การจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
ตามแผนบนระบบ (SU-ERP) 
 - การรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนการปฏิบตัิการประจ าปี 
(MIS) 

 
- แผนกลยุทธ์การเงินและ
งบประมาณ (แผนระยะยาว) 
- พรบ.จัดซื้อจัดจา้ง 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง 
- ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย 
เงื่อนไขและวิธีการในการเบิก
จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2562 
- การรายงาน 
 

 
- ผลการด าเนินงานตามแผน 
(ตร.7.4 ก (2)) 

 
งานบริหารทั่วไป 
 

6.1 ก (3) แนวคิดในการออกแบบ  
มีวิธีการที่สถาบันใช้ออกแบบหลักสูตร บริการ และกระบวนการที่ส าคัญเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนด โดยบัณฑิต

วิทยาลัยกับคณะที่เป็นคู่ความร่วมมือด าเนินการออกแบบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 และตามข้อก าหนดของหลักสูตรที่ระบุใน (ข้อ 6.1ก(1)) ตาม
แนวทางในข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจัดท าขึ้นโดยบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของ กปบฑ. 
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการน าสมรรถนะหลักขององค์การ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ทักษะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้เสีย มา
เป็นข้อมูลประกอบในการออกแบบหลักสูตร ส าหรับการด าเนินการด้านหลักสูตรพหุวิทยาการในปีการศึกษา 2563 
หลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA  โดยมี แนวคิดในการออกแบบหลักสูตร และกระบวนการท างานส าคัญตามข้อก าหนด      
(รูปที่ 6.1 ก (3)-1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 6.1 ก (3)-1 แนวคิดในการออกแบบหลักสูตร และกระบวนการท างานส าคัญตามข้อก าหนด 
 

 

กปบฑ. ข้อมูลประกอบการออกแบบหลักสตูร 
-เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 
-สมรรถนะหลักขององค์กร 
-อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
-ทักษะของนักศึกษาในศตวรรษที ่21  
-ความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้เสีย 

สภามหาวิทยาลัย 

สภาวิชาการ 

เสนอข้อมูลหลักสูตร ออกแบบหลักสูตร 

ข้อก าหนดหลักสตูร 
ตารางที่ P.1ก(5) 

 



36 
 

ส าหรับการออกแบบการบริการ ได้แก่  การสนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของมศก. การสนับสนุน
การวิจัย และการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัยใช้แนวคิดการออกแบบตามระบบงานที่
ส าคัญประกอบด้วย 3 ระบบงาน 1) ระบบน าเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 2) ระบบงานหลัก และ3) ระบบสนับสนุน ซึ่งวิธีการ
ที่บัณฑิตวิทยาลัยใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานที่ส าคัญโดยพิจารณาตามพันธกิจ  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และสมรรถนะ
หลัก โดยใช้ SIPOC model (รูปที่ 2.1-2)  รวมทั้งมีการน าสมรรถนะหลักขององค์กร ความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้เสียมาเป็นข้อมูลประกอบในการออกแบบ (รูปที่ 6.1 ก (3)-2) และใช้วิธีการ
ปรับปรุงงานตามวงจร PDCA ส าหรับการด าเนินการด้านการบริการต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2563 มีการด าเนินการเป็นไป
ตามข้อก าหนด และมีการปรับปรุงการบริการตามวงจร PDCA เช่น การน าผลการส ารวจควมต้องการของคณะ และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มาปรับปรุงการให้บริการระบบไอทีสิสในรูปแบบออนไลน์ และน ามาวางแผนการจัด
โครงการ/กิจกรรมนักศึกษาเพ่ิมเติม ได้แก่ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรู้และความเข้าใจด้านการท า
วิทยานพินธ์บทที่ 1-5 และโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพ่ือป้องกันการคัดลอกและลอกเลียนวรรณกรรม 
เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
6.1 ข. การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ  
6.1 ข (1) การน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ  

มีการน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการก าหนดกระบวนการท างานที่ส าคัญ ข้อก าหนด ตัวชี้วัดส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบในกระบวนการท างานประจ าวัน (Daily operation) (ตร.6.1-1) เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานตามหน้าที่         
ตามวงจร PDCA กระบวนการท างานส าคัญของบัณฑิตวิทยาลัย 3 ด้าน  คือ กระบวนการน าให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
กระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน ที่ใช้ SIPOC (Stakeholders-Input-Process-Output-Customer)     
(รูปที่ 2.1.2) และติดตามและปรับปรุงการท างานของกระบวนการท างานของบัณฑิตวิทยาลัย ตามวงจร PDCA  
6.1 ข (2) กระบวนการสนับสนุน  

มีการก าหนดกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญให้สอดคล้องตามกระบวนการหลักโดยออกแบบตาม SIPOC model 
(รูปที่ 2.1-2) และด าเนินการตามข้อก าหนด (ตร. 6.1ก(2) โดยผู้น าระดับสูงพิจารณาจากข้อมูลความต้องการของผู้เรียน 
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผลประเมินสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากร และเสียงของลูกค้า เพ่ือ
สนับสนุนกระบวนการท างานส าคัญของบัณฑิตวิทยาลัย 3 ด้าน  คือ กระบวนการน าให้บรรลุวิสัยทัศน์ กระบวนการหลัก 
และกระบวนการสนับสนุน  ตามข้อก าหนดที่ระบุ ใน (ข้อ 6.1ก(1)) ให้ส าเร็จตามแผนปฏิบัติงาน โดยมีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน (collaboration resource) และมีผู้รับผิดชอบในกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญของบัณฑิตวิทยาลัย  ได้แก่ 
กบบฑ. งานบริหารและพัฒนาวิชาการ  งานบริหารทั่วไป อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ประสานงาน และก าหนด
ตัวชี้วัดส าคัญของกระบวนการ (ตร. 6.1ก(2) 
6.1 ข (3) การปรับปรุงการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ และกระบวนการ (Program, 
Service, and PROCESSES Improvement) 

มีวิธีการที่ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมการเรียนรู้ของผู้เรียน ปรับปรุงหลักสูตรและการบริการ 
และผลการด าเนินการ เสริมสร้างสมรรถนะหลักของสถาบันและลดความแปรปรวน อย่างเป็นระบบ  เพ่ือให้สถาบัน
ประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ โดยใช้ SIPOC model (รูปที่ 2.1-2) 
ร่ วมกับวงจรPDCAในปีการศึกษา  2563บัณฑิตวิ ทยาลั ย ได้ พัฒนารวบรวมข้อมูลตั วชี้ วั ดที่ ผู้ น า ระดับสู ง                        

การออกแบบการบริการ 
ตามระบบงานที่ส าคัญประกอบด้วย 3 
ระบบงาน  
1) ระบบน าเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  
2) ระบบงานหลัก  
3) ระบบสนบัสนุน 
โดยใช้ SIPOC model (รูปที่ 2.1-2)   

ข้อก าหนด 
กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ และเกณฑ์มาตรฐาน  

AUN-QA ตามตารางท่ี P.1ก(5) 
 

ข้อมูลประกอบการออกแบบบริการ 
-สมรรถนะหลักขององค์กร  
-ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้า
กลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้เสีย 

การปรับปรุงงานตามวงจร PDCA  

 

รูปท่ี 6.1 ก (3)-2 แนวคิดในการออกแบบการบริการ และกระบวนการท างานส าคัญตามข้อก าหนด 
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ใช้ติดตามการด าเนินการ ปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้การด าเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ 
ตามข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ (ตร. 4.1-1, ตร.6.1ก(2) และ 6.1ข(3))  
ตารางท่ี 6.1ข(3) ข้อมูลที่น ามาใช้ปรับปรุงและเกณฑ์คุณภาพ 

พันธกิจ ข้อมูลทีน่ ามาใช้ในการ
ปรับปรุง 

เกณฑ์คุณภาพ ตัวอย่างการปรับปรุง 

ผลิตและก ากบัดูแลการผลิต
บัณฑิตระดบับัณฑติศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศลิปากร
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

SPP, CC,ระยะเวลาการ
ส าเรจ็การศึกษา 
 

สป.อว., AUN-QA, 
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร  

จัดท าระบบการแจ้งเตือนข้ันตอนการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา (ตร.7.1-ข (1)) 

บริการวิชาการและการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 

SPP, การใช้ประโยชน์  การน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  

พัฒนาระบบการประเมิน ความรู้กอ่น-หลัง ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อน าไปปรับปรุงการ
ให้บริการของผู้เข้าร่วมโครงการ  
(ตร.7.1-ก) 

6.1 ค. การจัดการเครือข่ายอุปทาน  
มีวิธีการจัดการเครือข่ายอุปทาน โดยคัดเลือกคู่ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ ค านึงถึงการส่งมอบตามข้อก าหนด  

เวลาและพร้อมใช้งาน (ตร. P.1ข(3)) และการด าเนินการที่ช่วยยกระดับผลการด าเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย  และเพ่ิม
ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนด้วย บัณฑิตวิทยาลัยจัดการผู้ส่งมอบด้านการผลิตบัณฑิต เช่น ด้านการจัด
การศึกษา เช่น สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน 
การประสานงาน และด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ด้านบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ด้านระบบ  iThesis ที่มี
ต่อการให้บริการระบบของบริษัทคู่ความร่วมมือ (ตร.7.1-ค)  ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการผ่านกฏ
ระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง (ตร. P.1ก(5)) ในรูปแบบกรรมการเพ่ือจัดซื้อ และกรรมการตรวจรับ ทั้งนี้ ผลการด าเนินงาน
และรายการค่าใช้จ่ายมีการบันทึกในระบบการเงินการคลังของบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือน าไปสรุปผลรายเดือน เสนอต่อ 
กบบฑ. รายไตรมาส เพ่ือวิเคราะห์และให้ข้อคิดเห็น ในปีการศึกษา 2563 ได้จัดท าค าของบแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพ่ือปรับปรุงห้องปฏิบัติการหลักสูตรอนุรักษ์ศิลปกรรม ที่ชั้น 2 บฑ.ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน และสนับสนุน
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 128,400 บาท เพ่ือสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ การเรียนการสอน และ
สนับสนุนงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 172,500 บาท ส าหรับคณาจารย์หลักสูตรอนุรักษ์ศิลปกรรมและ
หลักสูตรจดหมายเหตุฯ เพื่อจัดท าโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ e-learning จ านวน 5 โครงการ 
เช่น โครงการ การเรียน-การสอนออนไลน์กับนักศึกษาในหลักสูตรอนุรักษ์ศิลปกรรม และโครงการเผยแพร่องค์ความรู้
จากหลักสูตรแก่นักศึกษา กลุ่มนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปในรูปแบบออนไลน์  เช่น 
โครงการ Live Talk กับหลักสูตรการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม (ACHIM-SU): บทบาทงาน
จดหมายเหตุและมรดกทางวัฒนธรรมในยุค New Normal (ภายใต้โครงการหิ้งสู่ชุมชนครั้งที่ 11) เป็นต้น ซึ่งพบว่า 
คณาจารย์มีความพึงพอใจและสามารถน าความรู้จากการจัดท าโครงการไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับมาก (ตร.7.1-ค) 
6.1 ง. การจัดการนวัตกรรม  

มีวิธีการที่ใช้ในการจัดการนวัตกรรม โดยใช้โอกาสเชิงกลยุทธ์พิจารณาปัจจัยภายในและภายนอก ที่สอดคล้องกับ 
MVV วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ CC โดยมีนโยบายสนับสนุนด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย  และ
นวัตกรรมจากการท างานประจ า ตามแผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย (ตร.2.2-1) โดยก าหนดให้มีการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือให้อาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการด าเนินการสร้างนวัตกรรมส าหรับใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษา
หลักสูตรพหุวิทยาการ ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินการ ติดตาม สรุปการด าเนินการ ที่ท าให้เกิดนวัตกรรม ดังเช่น ในปี
การศึกษา 2563 มีการด าเนินการสร้างนวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอน จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่อง การเรียน-การ
สอนออนไลน์กับนักศึกษา ในหลักสูตรอนุรักษ์ศิลปกรรม 2) เรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปกรรมส าหรับ
ภัณฑารักษ์ และผู้ที่ชื่นชอบศิลปะ : ในห้องเรียนออนไลน์ หลักสูตรอนุรักษ์ศิลปกรรม (ตร.7.1-ค) และมีการสร้าง
นวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน จ านวน  1 เรื่อง ได้แก่ ฐานข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ เป็นต้น (ตร. 2.2-1) 
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ  
6.2 ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ  

มีวิธีการควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติการ มีผู้น าระดับสูงติดตามผลการด าเนินการที่ส าคัญ โดยก าหนด
ตัวชี้วัด (ตร. 2.2-1) กระบวนการท างานหลักและกระบวนการสนับสนุน ถ่ายทอดตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและ
ไปสู่โครงการ/กิจกรรม มีการก ากับ ติดตามเพ่ือป้องกันความผิดพลาด การท างานซ้ าซ้อน เพ่ือให้กระบวนการท างานเกิด
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุ้มค่า ลดต้นทุน โดยผู้บริหารก าหนดแผนการใช้จ่ายเงินตามการขออนุมัติของแต่ละ
โครงการฯ โดยใช้ระบบการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยศิลปากร SU-ERP ในการควบคุมการท างานให้มีประสิทธิผล (มี
การก าหนดโครงการฯ งบประมาณ การเบิกจ่ายภายในสิ้นเดือนสิงหาคมของทุกปี) ท าให้บัณฑิตวิทยาลัยสามารถติดตาม
การด าเนินงานของโครงการ ตัวชี้วัดและความส าเร็จได้ โดยกลุ่มภารกิจด้านการวางแผนและประกันคุณภาพ และกลุ่ม
ภารกิจด้านคลังและพัสดุที่มีการประสานข้อมูลกัน การด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ทั้งด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ท าให้การด าเนินงานส าเร็จตามแผนงาน โดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน ใช้การเบิกจ่ายทางการเงินเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของโครงการที่ได้วางแผนจัดท าไว้ก่อน นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มีนโยบายการประหยัดทรัพยากร เช่น การ
ลดการใช้กระดาษ และมีโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะเพ่ิมสูงขึ้น เช่น โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี ตาม
แผนกลยุทธ์ (ตารางที่ 2.2-1) เป็นต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการท าแผนงานตามแผนงบประมาณที่จัดสรร มีการ
ประเมินรายรับ-รายจ่าย ครอบคลุมตามพันธกิจตามแผนทุกแผน โดยมีเงินเหลือสะสมในปีงบประมาณนี้ (ตร.7.5 ก (1)) 
6.2 ข. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์  

มีระบบความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ เพ่ือการเตรียมความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน
ส าหรับระบบโปรแกรมข้อมูล และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ส าคัญในการปฏิบัติงานขององค์กร ดังนี้ 1) ระบบข้อมูลที่ส าคัญ
ของบัณฑิตวิทยาลัยจะถูกส ารองจัดเก็บไว้ในระบบเครือข่าย server โดยมีแม่ข่ายดูแลระบบ ได้แก่ ส านักดิจิทัล
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) ส าหรับภาวะฉุกเฉินเช่นไฟตกไฟดับ บัณฑิตวิทยาลัยมีเครื่องส ารองไฟ (UPS) ติดตั้ง
ที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง 3) การปฏิบัติงานของบุคลากรรายบุคคล มีการส ารองข้อมูลส่วนบุคคล ไว้ใน เอ็กเทอนอล
ฮาร์ดดิส หรือ google drive ซึ่งท าให้บุคลากรสามารถท างานได้จากภายนอกกรณีมีภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น ในปีการศึกษา 
2563 ได้มีการจัดโครงการอบรมการจัดเก็บและส ารองข้อมูลระบบสารสนเทศในช่องทางต่าง ๆ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 
2564 และจัดให้บุคลากรบันทึกการเก็บข้อมูลสารสนเทศและรายงานผลทุก 6 เดือน ซึ่งยังไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคต่อ
ระบบโปรแกรมข้อมูล และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ส าคัญในการปฏิบัติงานขององค์กร (ตร. 7.1-ข (2) 
6.2 ค การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน  
6.2 ค (1) ความปลอดภัย  

มีวิธีการดูแลให้มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการมีความปลอดภัย โดยให้ความส าคัญและมีนโยบายด้าน
สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นความต้องการของบุคลากรและผู้รับบริการ (ตร. P.1ก(3-2)  และ                     
(ตร. P.1ข(2)) ผ่านการก ากับของรองคณบดีฝ่ายบริหาร เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในอาคารโดยผ่านการแสกนลายนิ้วมือ
ในการเข้าออกบัณฑิตวิทยาลัย มีระบบกล้องวงจรปิดเพ่ือติดตามเหตุการณ์ไม่ปกติ ติดตั้งแสงสว่างให้เพียงพอใน
ส านักงาน นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเป็นการป้องกัน/ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  มี
การทบทวนในแผนการจัดการความเสี่ยงประจ าปีของบัณฑิตวิทยาลัย มีการติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงาน ในที่
ประชุม กบบฑ. และ กปบฑ. และน าไปเป็นปัจจัยน าเข้าในกระบวนการ SPP(รูปที่ 2.1-1)นอกจากนี้มีการฝึกอบรมด้าน
ความปลอดภัย เครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนต่างๆ จะถูกรวบรวม วิเคราะห์และน าเสนอ กบบฑ. และน าไปทบทวน
ต่อไป(ตร. 4.1ก-1)ในปีการศึกษา 2563 ได้ประเมินผลความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
พบว่า อยู่ในระดับมากและผลการประเมินความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของบุคลากรพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก (ตร. 7.3 ก (2) 
6.2 ค (2) ความต่อเนื่องทางธุรกิจ   

มีการก าหนดวิธีการจัดการกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย มาตรการส าคัญ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 
และตัวอย่างการด าเนินการ (ตร. 6.2 ค (2) -1) และก าหนดให้บุคลากรทุกคน ต้องเข้ารับการอบรมและฝึกซ้อมเพ่ือ
เตรียมความพร้อมกรณีเกิดไฟไหม้ มีการเตรียมความพร้อม  ตรวจสอบ และติดป้ายบอกทางในการใช้บันไดหนีไฟ  มีการ
ตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานทุกเดือน มีการติดตั้งกล้องวรจรปิด กรณีหากมีภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ให้มีการสั่ง
การโดยตรงจากคณบดีและทีมบริหารในการปฏิบัติการเพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัยสามารถด าเนินกิจกรรมหลักได้เป็นปกติ
มากที่สุด มีแผนในการบริหารความเสี่ยงเพ่ือควบคุม ก ากับ ติดตาม ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ และอาจเกิดความเสียหาย
ต่อหน่วยงานในปีการศึกษา 2563 ได้จัดให้ผู้บริหารและบุคลากร  ซ้อมหนีไฟ ณ ส านักงาน ทั้ง 3 แห่ง ในระหว่างเดือน 
มิถุนายน 2564 และมีแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต (Scope of BCP) ดัง (ตร. 6.2 ค (2) -2) เพ่ือใช้รองรับ
สถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในพ้ืนที่ส านักงานของหน่วยงาน หรือภายในหน่วยงาน ด้วย
เหตุการณ์ต่อไปนี้  เหตุการณ์อุทกภัย เหตุการณ์อัคคีภัย เหตุการณ์แผ่นดินไหว เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล และ
เหตุการณ์โรคระบาด มีทีมบริหารความต่อเนื่อง ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง พร้อมทั้งจัดท ากล
ยุทธ์/วิธีบริหารให้เกิดความต่อเนื่อง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยงและภัยคุกคาม  จากเหตุการณ์ต่าง 
ๆ ซึ่งยังไม่พบว่ามีสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในพ้ืนที่ส านักงานของหน่วยงาน (ตร.7.1-ข (2) 
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 ตารางท่ี 6.2 ค (2) -1 วิธีการจัดการกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 
มาตรการส าคัญ ภัยพิบัติและ

ภาวะฉุกเฉิน 
การด าเนินการ (ตัวอย่าง) 

1. ป้องกันเหตุ ไฟไหม ้ เช่น การอบรม การซ้อมหนีไฟ ตรวสอบอุปกรณด์ับเพลิง ตรวจสอบบันไดหนไีฟ 
2. เผชิญเหต ุ น้ าท่วม เช่น การแจ้งการอพยพ การป้องกัน 
3. ระงับเหต ุ ลักขโมย เช่น ตรวจสอบกล้องวงจรปิด การเก็บรักษาทรัพยส์ิน ระบบคีย์การด์ แสกนลายนิ้วมือ  

  ตารางท่ี 6.2 ค (2) -2 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 
ทรัพยากร กลยุทธ์/วิธีบริหารให้เกิดความต่อเนื่อง (ตัวอย่าง) 

อาคาร/ สถานท่ีปฏิบัติงานส ารอง เช่น 1.กรณีหากเกดิเหตุการณ์ 1- 5 ในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งจะสลับการใช้พื้นที่ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐมกับตลิ่งชันเป็นฐานปฏิบตัิการ และประสานงานกับมหาวิทยาลัยหากไมส่ามารถใช้พื้นที่ท้ัง 2 
แห่งได้ 2. กรณโีรคระบาดก าหนดมาตรการควบคุมดูแลการผา่นเข้า-ออก หน่วยงาน 

วัสดุอุปกรณ์ทีส่ าคัญ / การจัดหา
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคญั 

เช่น การใช้วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการประชุมแบบออนไลน์ หรือ WFH เช่น การประชุมแบบออนไลน์ 
เป็นการประชุมโดยใช้โปรแกรมต่าง ๆ อาทิ Microsoft Teams, Zoom, Line เป็นต้น 

เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่
ส าคัญ 

เช่น ด าเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคญั เช่น จัดท าข้อมูลส าหรับติดต่อบุคลากรโดย
มีอีเมล์และเบอร์ติดต่อของบุคลากรทุกคนรวบรวมไว้ รวมถึงจัดท าอีเมล์กลางของหน่วยงาน แจกจ่าย
ให้กับบุคลากรหากอีเมล์ของมหาวิทยาลัยขัดข้อง 

บุคลากรหลัก เช่น 1.ก าหนดผู้รับผิดชอบหลัก/รองในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน 2. มีการติดตามงานท่ีแตล่ะฝ่าย
รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้อยที่สุด 3. จัดตารางหมุนเวียน
บุคลากรมาปฏิบตัิงาน และสามารถเหลื่อมเวลาการมาปฏบิัติงานไดต้ามความเหมาะสม  

คู่ค้า/ผู้ให้บริการทีส่ าคญั/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

เช่น 1.ออกประกาศส าหรับเป็นแนวปฏิบัติให้แก่นักศึกษาและบุคลากรใช้เป็นมาตรการความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ินของนักศึกษา  2. มีการประชาสมัพันธ์เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงสถานการณ์ต่าง ๆ 
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร เช่น เวบ็ไซต,์กลุ่ม line, อีเมล, facebook 3. มีมาตรการในการให้ความ
ช่วยเหลือส าหรับนักศึกษาทีไ่ด้รับผลกระทบ 4.บุคคลภายนอกท่ีจะเข้ามาติดต่อในบริเวณบัณฑิต
วิทยาลัยต้องปฏิบตัิตามประกาศมาตรการต่างๆ 

 
 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์  
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบริการที่ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอ่ืนและด้านกระบวนการ              
7.1-ก ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า  
ตารางท่ี 7.1-ก ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า  

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

ข้อ 1 ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานตพีิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาหลักสตูรสาขาการจัดการจดหมาย
เหตุ/ปี *ปีการศึกษา 2563 ไม่มีผูส้ าเรจ็การศึกษา 

ร้อยละ  20/ 
(5คน) 

80/
(1คน) 

-/-* 

ข้อ 2 ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาสาขาอนุรักษ์ศลิปกรรม/ปี *
ปีการศึกษา 2560 และ 2561 ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา  

ร้อยละ  -* 20/
(3คน) 

20/ 
(4คน) 

ข้อ 3 ผลการประเมินคณุลักษณะบัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการ TQF จากผู้ใช้บัณฑิต 
หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการจดหมายเหตฯุ (เป้าหมาย 4) 

คะแนน 4.00 4.77 4.20 

ข้อ 4 ผลการประเมินคณุลักษณะบัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการ TQF จากผู้ใช้บัณฑิต 
สาขาอนุรักษ์ศลิปกรรม *ปีการศึกษา 2560 และ 2561ไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา (เปา้หมาย 
4)  

คะแนน -* -* 4.00 

ข้อ 5 จ านวนการเข้าใช้ฐานข้อมูลวิจัย   *เริ่มใช้ฐานข้อมูลปีการศึกษา 2563  ครั้ง -* -* 339 
ข้อ 6 ผลการประเมินการน าความรู้จากการเข้าร่วมโครงการบริการวชิาการ/ โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์ (เป้าหมาย 4) 

คะแนน 4.30/ 
4.21 

4.32/  
4.23 

4.35/ 
4.44 
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7.1-ข ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน  
7.1-ข (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ)    
ตารางท่ี 7.1-ข (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ  

 

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 

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

คะแนน/ 
ร้อยละ 

3.40 27.27 -* 

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

คะแนน 
 

3.27 3.38 -* 

ข้อ 3 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑติวทิยาลัย 
*ปีการศึกษา 2562 ประเมินตามเกณฑ์ สกอ.เดิม (เป้าหมาย 4.51) 
*ปีการศึกษา 2563 ผลคะแนนอยูร่ะหว่างการประเมิน (เป้าหมาย band=2) 

คะแนน 
 

4.70 
 

ม.1-6= 
b.2  
ม.7=b.1 

-* 

ข้อ 4 ผลการใช้ระบบเก็บเอกสารใบส าคัญรับเงินเพื่อลดระยะเวลาการเก็บและการค้นหา
เอกสารในการปฏิบัติงาน ดัง ผลการลดระยะเวลาการเก็บเอกสารการเงิน/ ผลการลด
ระยะเวลาการค้นหาเอกสาร  *เริม่ใช้ระบบปีการศึกษา 2563  

ชม. - - 40.67/ 
50.58 

ข้อ 5 จ านวนหลักสูตรที่ท าการตรวจสอบและก ากับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร
ระดับปริญญเอก/ปริญญาโท  (เปา้หมายร้อยละ 100) 

หลักสตูร 42/69 43/66 44/65 

ข้อ 6 จ านวนหลักสูตรใหม่ป.เอก /ป.โท ที่ตรวจสอบตามเกณฑ์และได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร สป.อว. (เป้าหมายร้อยละ 100) 

หลักสตูร 3/4 2/0 1/0 

ข้อ 7 จ านวนหลักสูตรปรับปรุงป.เอก /ป.โท (การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อ
โครงสร้างและสาระส าคัญของหลกัสูตร) ท่ีตรวจสอบตามเกณฑ์และได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา สป.อว. (เป้าหมายร้อยละ 100) 

หลักสตูร 4/5 3/2 5/9 

ข้อ 8 จ านวนหลักสูตรปรับปรุงป.เอก /ป.โท (การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่กระทบโครงสร้างและ
สาระส าคญัของหลักสตูร) ที่ตรวจสอบตามเกณฑ์และไดต้ามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับ
บัณฑิตศึกษา สป.อว. (เป้าหมายรอ้ยละ 100) 

หลักสตูร 22/44 10/20 22/40 

ข้อ 9  จ านวนผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษาที่มีการตรวจสอบ
คุณสมบัติและได้ตามเกณฑ์ของหลักสูตร (เป้าหมายร้อยละ 100)  

คน 929 844 790 

ข้อ 10 ผลการประเมินการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม (การประชุมวิชาการ) /การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม(เป้าหมายร้อยละ80) 

ร้อยละ 88.40/ 
88.20 

86.40/ 
84.60 

86.00/ 
88.80 

ข้อ 11 จ านวนนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาท่ีไดร้ับการตรวจสอบคณุสมบัตติามเกณฑ์การ
ส าเรจ็การศึกษาของหลักสูตรระดบัปริญญาโท แผน ก แผน ข และระดับปริญญาเอก 
(เป้าหมายร้อยละ 100) 

(คน)          
ป.โท/     
ป.เอก 

526/ 
126 

507/ 
159 

(436/ 
155) 

ข้อ 12 จ านวนแจ้งเตือนตามระบบการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา (เป้าหมายปีการศึกษาละ 2 
ครั้ง)  

ครั้ง - - 2 

ข้อ 13 จ านวนทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา (เป้าหมาย 30 ทุน) ทุน 30 30 30 

ข้อ 14 จ านวนทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์/ เผยแพร่ (เปา้หมาย 10 ทุน) ทุน 10 10 10 

ข้อ 15 ร้อยละของจ านวนบทความของวารสารวิชาการ The New Viridian Journal  of 
Arts, Humanities and Social Sciences ที่เผยแพรผ่่านการประเมินตามเกณฑม์าตรฐาน 
TCI (เป้าหมายร้อยละ 100) 

ร้อยละ/ 
บทความ 

- - 100/30 
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7.1-ข (2) ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน  
ตารางท่ี 7.1-ข (2) ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
ข้อ 1 จ านวนการตรวจสอบกล้องวงจรปิด การตรวสอบอุปกรณด์ับเพลิง เพื่อป้อง 
การสญูหายของทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบุคลากร (เป้าหมายเดือนละ 1 ครั้ง) 

ครั้ง 12 12 12 

ข้อ 2 จ านวนการตรวจสอบบันไดหนีไฟ (เป้าหมายสัปดาห์ละ 1 ครัง้) ครั้ง 48 48 48 
ข้อ 3 ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศบุคลากรทุกคนส าหรับติดต่อบุคลากรโดยมีอเีมล์และเบอร์
ติดต่อของบุคลากรทุกคนรวบรวมไว้ (เป้าหมายร้อยละ 100) 

ร้อยละ 100 100 100 

ข้อ 4 จ านวนการประชุม กบบฑ. /กปบฑ.  (ประชุมกบบฑ.เป้าหมาย 2 เดือน/ครั้ง,กปบฑ.
เป้าหมาย 1 เดือน/ครั้ง) เริม่ประชุมแบบออนไลน์ปี 2563 

ครั้ง 24/12 24/12 24/12 

ข้อ 5 จ านวนการประชุมพบปะระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร (เป้าหมายเดือนละ 1 ครั้งเริ่ม
ประชุมตั้งแตเ่ดือนมกราคม 2564 ประชุมแบบออนไลน์) 

ครั้ง - - 7 

ข้อ 6 ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของบุคลากรเพิม่ขึ้นภายหลงัการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมด้านความปลอดภัยและการป้องกันการเกิดอัคคภีัย (เป้าหมาย 80) 

ร้อยละ - 92.80 
(4.64) 

93.20 
(4.66) 

ข้อ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
ด้านความปลอดภยัและการป้องกนัการเกิดอัคคภีัย (เป้าหมาย 80)  

ร้อยละ - 95.00 97.00 

ข้อ 8 ผลการประเมินการน าความรู้ของบุคลากรจากการเข้าร่วมโครงการด้านการป้องกัน
อัคคีภัยไปใช้ประโยชน์ (เป้าหมาย 80) 

ร้อยละ - 97.00 97.20 

ข้อ 9 ร้อยละความส าเรจ็ตามตัวช้ีวัดของโครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินตามแผนการบรหิารความ
เสี่ยง (เป้าหมายร้อยละ 80) 

ร้อยละ 84.40 
 

87.00 
 

88.88 

ข้อ 10 ร้อยละความส าเร็จตามตัวช้ีวัดของแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต  
(เป้าหมายร้อยละ 80) เริ่มด าเนินการปี 2563  

ร้อยละ - - 93.75 

ข้อ 11 จ านวนการจัดการประชุมบริการวิชาการ/การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม  
(เป้าหมาย 1 โครงการ) จัดการประชุมแบบออนไลนต์ั้งแต่ปี 2562  

โครงการ 1/1 1/1 1/1 

ข้อ 12 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมบริการวิชาการ/การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดโครงการแบบออนไลนต์ั้งแต่ปี 2562  (เป้าหมายร้อยละ 80)  

ร้อยละ 87.00/  
82.60 

87.40/  
86.60 

87.60/  
92.40 

7.1-ค ผลลัพธ์ด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน 
ตารางท่ี 7.1-ค ผลลัพธ์ด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน  

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 

ข้อ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการต่อการสนับสนุนการจดั
การศึกษาจากบณัฑิตวิทยาลัย (เปา้หมายร้อยละ 80)  

ร้อยละ 80.00 81.00 82.00 

ข้อ 2 ผลการประเมินความส าเร็จของโครงการด้านนวัตกรรมการเรยีนการสอนของอาจารย์
หลักสตูรพหุวิทยาการจากการสนบัสนุนทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย (เปา้หมายร้อยละ 80)  

ร้อยละ 82.00 82.80 84.00 

ข้อ 3 ผลการประเมินการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการ 
จากการด าเนินการโครงการทีไ่ด้รบัการสนับสนุนทุนจากบณัฑิตวิทยาลัย  
(เป้าหมายร้อยละ 80) 

ร้อยละ 85.00 85.50 86.80 

ข้อ 4 ผลการประเมินการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
(KM) (เป้าหมาย 4) 

คะแนน 4.10 4.20 4.45 

ข้อ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของจนท.บัณฑิตวิทยาลัยที่รับผดิชอบด้านระบบ  iThesis 
ที่มีต่อการให้บริการระบบของบรษิัทคู่ความร่วมมือ (เป้าหมายร้อยละ 4) 

คะแนน - 3.13 4.25 

ข้อ 6 ผลการประเมินการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ /
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (เป้าหมายร้อยละ 80) 

ร้อยละ 86.00/ 
84.20 

86.40/ 
84.60 

87.00/ 
88.80 
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7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า  
7.2 ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
7.2 ก (1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
ตารางที่ 7.2 ก (1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น   

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
ข้อ 1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลแหล่งทุนวิจัยและฐานข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
วิทยานิพนธ์ ทันสมัย พร้อมใช้งาน (เป้าหมายร้อยละ 80)  

ร้อยละ - 84.60 85.20 

ข้อ 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล/ระบบออนไลน ์(แจ้งเตือน/ค าสั่ง/การรับ
สมัคร/การบริหารจัดการวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ) (เป้าหมายร้อยละ 80) 

ร้อยละ - 83.80 84.20 

ข้อ 3 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังการอบรม (การพัฒนาทักษะของ
นักศึกษา) (เป้าหมาย 4)  

คะแนน 4.35 4.40 4.63 

ข้อ 4 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษา 
(เป้าหมาย 80) 

ร้อยละ 81.00 82.20 85.80 

ข้อ 5 ร้อยละคะแนนการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (การพัฒนาทักษะของนักศึกษา) (เป้าหมาย
ร้อยละ 80)  

ร้อยละ 85.00 92.80 97.60 

ข้อ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการตดิต่อสื่อสารแบบสองทาง ของอาจารย์หลักสตูร
พหุวิทยาการ/นักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ (เป้าหมาย 4) 

คะแนน - -  4.40/  
4.00 

ข้อ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการตดิต่อสื่อสารแบบสองทาง ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา/คณะ (เป้าหมาย 4) 

คะแนน - - 4.09/   
3.52 

ข้อ 8 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการตดิต่อสื่อสารแบบสองทาง ของผู้รับบริการวิชาการ 
(เป้าหมาย 4) 

คะแนน - - 4.17 

ข้อ 9 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการตดิต่อสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ ของอาจารย์
หลักสตูรพหุวิทยาการ/นักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ (เป้าหมาย 4) 

คะแนน - - 4.60/  
4.00 

ข้อ 10 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการติดต่อสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ ของนักศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา/คณะ (เป้าหมาย 4) 

คะแนน - - 4.03/  
3.51 

ข้อ 11 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการติดต่อสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้ใช้
บัณฑิต/ศิษย์เกา่ (เป้าหมาย 4) 

คะแนน - - 4.00/ 

ข้อ 12 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการติดต่อสื่อสารแบบทางเดียว ของอาจารย์หลักสูตร
พหุวิทยาการ/นักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ (เป้าหมาย 4) 

คะแนน - - 4.20/  
3.51 

ข้อ 13 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการติดต่อสื่อสารแบบทางเดียว ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา/คณะ (เป้าหมาย 4) 

คะแนน - - 4.09/   
3.51 

ข้อ 14  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการติดต่อสื่อสารแบบทางเดียว ของผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์
เก่า (เป้าหมาย 4) 

คะแนน - - 4.09/ 
4.05 

ข้อ 15 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสตูรพหุวิทยาการ  
ของอาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการ/นักศึกษาหลักสตูรพหุวิทยาการ (เป้าหมาย 4) 

คะแนน 4.00/ 
3.51 

4.00/ 
3.51 

4.17/  
4.00 

ข้อ 16 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการในการจดัการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา
ของคณะวิชา ของคณะ/ศิษยเ์ก่า (เป้าหมาย 4) 

คะแนน 4.00/ 
4.10 

4.05/ 
4.17 

4.10/ 
4.20 

ข้อ 17 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการทุนอุดหนุนการศึกษา ทุนวิจัย ทุนการ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัและงานสรา้งสรรค์แก่นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ของ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (เปา้หมายคะแนน 4) 

คะแนน 3.60  3.65 3.67 

ข้อ 18 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรพหุวทิยาการ (เป้าหมาย 4) คะแนน 4.10 4.11 4.20 
ข้อ 19 จ านวนข้อร้องเรียนด้านการก ากับดูแลหลักสูตรและการจดัการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา/ร้อยละของการไดร้บัการแก้ไข (เป้าหมายร้อยละ 80) 

จ านวน/
ร้อยละ 

1/100 ไม่ม ี ไม่ม ี
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4.00 

4.18 4.20 

4.00 4.00 4.02 

4.20 

4.30 

4.10 
4.05 4.05 

4.24 

4.35 

4.12 4.10 

3.80

3.90

4.00

4.10

4.20

4.30

4.40

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้า 
ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2561

2562

2563

4.35 
4.37 4.38 

4.18 
4.20 

4.24 

4.00

4.10

4.20

4.30

4.40

2561 2562 2563

ผลการประเมนิความพงึพอใจตอ่ระบบการสนบัสนนุผูเ้รยีนและลกูคา้ดา้นการ
จดัการประชุมวชิาการ 

ผูรั้บบรกิาร
วชิาการ 

ศษิยเ์กา่  

3.60 

4.10 4.10 
4.00 

4.10 

3.68 

4.11 4.12 4.05 4.12 
4.00 

4.14 4.15 4.10 4.15 

3.20

3.40

3.60

3.80

4.00

4.20

ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการทั่วไป 
 

2561

2562

2563

4.10 

4.02 

4.15 

4.00 

4.10 

4.18 4.15 

4.08 

4.20 

4.04 

4.12 

4.20 4.20 

4.10 

4.21 

4.08 

4.15 

4.21 

3.85
3.90
3.95
4.00
4.05
4.10
4.15
4.20
4.25

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้า 
ด้านระบบสารสนเทศ 

2561

2562

2563

ข้อ 20 จ านวนข้อร้องเรียนด้านการจัดการเรยีนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ  
(เป้าหมายร้อยละ 80) 

ร้อยละ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

ข้อ 21 จ านวนข้อร้องเรียนด้านการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ 
(เป้าหมายร้อยละ 80) 

ร้อยละ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

ข้อ 22 จ านวนข้อร้องเรียนด้านการบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัย (เป้าหมายร้อยละ 80) ร้อยละ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
ข้อ 23 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการสาขาจดหมายเหตุฯ/
สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม ต่อหลักสูตร  (เป้าหมาย 4) 

คะแนน 3.23/ 
3.55 

3.78/ 
3.88 

4.33/  
4.50 

ข้อ 24 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการสาขาจดหมายเหตุฯ/
สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เป้าหมาย 4) 

คะแนน 3.51/ 
3.60 

3.56/ 
3.62 

4.00/ 
4.00 

ข้อ 25 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ/อาจารยห์ลักสตูรพหุ
วิทยาการในการใช้บริการจากบัณฑิตวิทยาลัย (เป้าหมาย 4) 

คะแนน - 4.11/  
3.68 

4.20/  
4.03 

ข้อ 26 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะ/อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาในการใช้บริการ
จากบัณฑิตวิทยาลัย (เป้าหมาย 4) 

คะแนน - 3.60/   
3.51 

3.62/  
3.56 

ข้อ 27 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการใช้บริการจาก
บัณฑิตวิทยาลัย (เป้าหมาย 4) 

คะแนน 4.03 4.05 4.16 

ข้อ 28 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการใช้บริการด้าน 
ระบบ iThesis (เป้าหมาย 4) 

คะแนน 4.10 4.15 4.23 

ข้อ 29  ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ/การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (เป้าหมาย 4) 

คะแนน 4.35/ 
4.13 

4.37/ 
4.33 

4.38/   
4.62 

ข้อ 30 ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการพิธีไหว้ครูและปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่ 
(เป้าหมาย 4) 

คะแนน 4.48 4.20* 
ออนไลน ์

4.14* 
ออนไลน ์

ข้อ 31 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ (เป้าหมาย 4) คะแนน 4.39 4.42 4.45 
ข้อ 32 ผลการประเมินความพึงพอใจการด าเนินการสอบคดัเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ (การ
รับสมคัร ตรวจสอบคณุสมบัติ จดัสอบ และประกาศผลสอบ) (เป้าหมาย 4) 

คะแนน 3.58 3.66 3.87 

  

 
 

 

 
 
 

รูปที่ 7.2 ก (1) -2 ความพึงพอใจด้านการสนับสนนุการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 

รูปที่ 7.2 ก (1) -1 ความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศ 
 

รูปที่ 7.2 ก (1) -3 ความพึงพอใจด้านการให้บริการทั่วไป  
 

รูปที่ 7.2 ก (1) -4 ความพึงพอใจต่อการจัดประชุม
วิชาการ  
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7.2 ก (2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
ตารางท่ี 7.2 ก (2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน    

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

ข้อ 1 อัตราการคงอยูข่องนักศึกษาหลักสตูรจดหมายเหตุฯ ต่อจ านวนรับเข้า(เป้าหมายร้อยละ 
80) 

คงอยู่/
รับเข้า 

3/6 4/4 2/2 

ข้อ 2 อัตราการคงอยูข่องนักศึกษาหลักสตูรอนุรักษ์ศลิปกรรม ต่อจ านวนรับเข้า  
(เป้าหมายร้อยละ 80) 

คงอยู่/
รับเข้า 

8/13 4/4 9/9 

ข้อ 3 ผลการประเมินความผูกพันของอาจารย์/นักศึกษาหลักสตูรพหุวิทยาการในการใช้บริการ 
(เป้าหมาย 4) 

คะแนน - 4.00/ 
3.51 

4.20/ 
4.00 

ข้อ 4 ผลการประเมินความผูกพันของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการใช้บริการ(เป้าหมาย 4) คะแนน 3.67 4.17 4.18 
ข้อ 5 ผลการประเมินความผูกพันของคณะในการใช้บริการ(เป้าหมาย 4) คะแนน - 3.81 4.17 
ข้อ 6 ผลการประเมินความผูกพันของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาในการใช้บริการ (เป้าหมาย 4) คะแนน - 3.58 3.59 
ข้อ 7 ผลการประเมินความผูกพันของผู้รับบริการวิชาการในการใช้บริการ (เป้าหมาย 4) คะแนน - 4.35 4.37 

7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร  
7.3 ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  
7.3 ก (1) ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร  
ตารางท่ี 7.3 ก (1) ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร  

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

ข้อ 1 จ านวนอัตราก าลังท่ีมีอยู่ สายบริหาร/สายปฏิบตัิการ  อัตรา 6/26 6/26 6/25 
ข้อ 2 ผลการประเมินขีดความสามารถตามระบบการประเมินสมรรถนะของมศก.ตามต าแหน่ง
งานบุคลากรสายบริหาร  (เป้าหมายมศก.คะแนน ไม่ต่ ากว่า 3,เป้าหมายหน่วยงาน 4 คะแนน) 

คะแนน  4.50 4.60 4.70 

ข้อ 3 ผลการประเมินขีดความสามารถตามระบบการประเมินสมรรถนะของมหาวิทยาลัยตาม
ต าแหน่งงานบุคลากรสายปฏิบัติการ (เป้าหมายมศก.คะแนน ไมต่่ ากว่า 2,เป้าหมายหน่วยงาน 4 
คะแนน)  

คะแนน 4.40 4.50 4.55 

ข้อ 4 ร้อยละของขีดความสามารถของบุคลากรสายบริหาร/สายปฏบิัติการเพิ่มขึ้น 
(เป้าหมายร้อยละ 80) 

ร้อยละ 90.00/ 
88.00 

92.00/ 
90.00 

94.00/ 
91.00 

ข้อ 5 ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร/โครงการพัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลย ี(เป้าหมายร้อยละ 80) 

ร้อยละ 100/ 
100 

100/ 
100 

100/ 
100 

ข้อ 6 ผลการประเมินความรู้ของบคุลากรทีไ่ด้รับเพิ่มขึ้นภายหลังการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาสมรรถนะบคุลากร (กลุม่ผู้บรหิาร)/ (กลุ่มปฏิบตัิการ) (เปา้หมาย 4) 

คะแนน 4.48/ 
4.35 

4.50/ 
4.40 

4.52/ 
4.50 

ข้อ 7 ผลการประเมินความรู้ของบคุลากรทีไ่ด้รับเพิ่มขึ้นภายหลังการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาสมรรถนะบคุลากรด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี (กลุ่มผู้บรหิาร)/ (กลุม่ปฏิบัติการ) 
(เป้าหมาย 4) 

คะแนน 4.30/ 
4.30 

4.40/ 
4.50 

4.50/ 
4.60 

7.3 ก (2) บรรยากาศการท างาน   
ตารางท่ี 7.3 ก (2) บรรยากาศการท างาน   

    ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 
 

ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

ข้อ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อความมั่นคงในการท างาน (เป้าหมาย 4) คะแนน 4.21 4.29  4.33 

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

คะแนน 4.55/ 
4.35 

4.57/ 
4.40 

4.69/ 
4.47 
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ข้อ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการเข้าร่วมโครงการด้านความปลอดภัยใน
การป้องกันการเกิดอัคคภีัย/ สภาพแวดล้อมท่ัวไปในการท างาน (เป้าหมาย 4) 

คะแนน 4.55/ 
4.20 

4.58/ 
4.21 

4.75/ 
4.24 

ข้อ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อความร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน  
(เป้าหมาย 4) 

คะแนน 4.18 
 

4.21 
 

4.29 
 

ข้อ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ เช่น  
ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรยีน  สทิธิการลา การตรวจสุขภาพประจ าปี (เป้าหมาย 4) 

คะแนน 4.25 4.31 4.33 

ตารางท่ี 7.3 ก (3) ความผูกพันของบุคลากร    

     ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 
 

ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

ข้อ 1 ผลการประเมินความผูกพันในการปฏิบัติงาน (กลุม่ผู้บริหาร)/(กลุ่มปฏิบตัิการ)   
(เป้าหมาย 4) 

คะแนน 4.24/ 
4.22 

4.25/ 
4.25 

4.34/ 
4.35 

ข้อ 2 ผลการประเมินความผูกพันต่อบรรยากาศการท างาน (กลุม่ผูบ้ริหาร)/(กลุ่มปฏิบัติการ)   
(เป้าหมาย 4) 

คะแนน 4.40/ 
4.45 

4.45/ 
4.47 

4.47/ 
4.48 

ข้อ 3 ผลการประเมินความผูกพันต่อการมีส่วนร่วมและมีความเข้าใจในการจัดท านโยบายและ
แผนงาน การถ่ายทอด และการน าไปปฏิบัติ (กลุ่มผู้บริหาร)/(กลุ่มปฏิบัติการ) (เป้าหมาย 4) 

คะแนน 4.50/ 
4.45 

4.55/ 
4.50 

4.70/ 
4.60 

ข้อ 4 ผลการประเมินความผูกพันต่อสภาพแวดล้อมในการท างานมีความเหมาะสม  
(กลุ่มผู้บริหาร)/ (กลุ่มปฏิบัติการ)   (เป้าหมาย 4)  

คะแนน 4.48/ 
4.47 

4.50/ 
4.48 

4.55/ 
4.50 

ข้อ 5 ผลการประเมินความผูกพันต่อแผนพัฒนาบุคลากร (กลุ่มผู้บริหาร)/(กลุ่มปฏิบัติการ)   
(เป้าหมายคะแนน 4)  

คะแนน 4.50/ 
4.55 

4.51/ 
4.57 

4.53/ 
4.60 

ข้อ 6 ผลการประเมินความผูกพันต่อความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน  
(กลุ่มผู้บริหาร)/(กลุ่มปฏิบัติการ)   (เป้าหมาย 4)  

คะแนน 4.40/ 
4.35 

4.49/ 
4.40 

4.55/ 
4.50 

ข้อ 7 ผลการประเมินความผูกพันต่อบัณฑติวิทยาลัย/องค์กร (กลุม่ผู้บริหาร)/(กลุม่ปฏิบตัิการ)   
(เป้าหมาย 4) 

คะแนน 4.60/ 
4.60 

4.65/ 
4.64 

4.70/ 
4.70 

7.3 ก (4) การพัฒนาบุคลากร  
ตารางท่ี 7.3 ก (4) การพัฒนาบุคลากร 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 
 

ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

ข้อ 1 ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามเป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ 
4) 

ร้อยละ 100 100 100 

ข้อ 2 ร้อยละคะแนนการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตัิงาน (กลุ่มผู้บริหาร) / (กลุ่ม
ปฏิบัติการ) (เป้าหมาย 80) 

ร้อยละ 86.40/ 
88.00 

87.60/ 
89.60 

90.20/ 
91.60 

ข้อ 3 ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับความรูเ้พิ่มขึ้นหลังการอบรม 
กลุ่มผู้บริหาร) / (กลุ่มปฏิบัติการ) (เป้าหมาย 80) 

ร้อยละ 89.60/  
87.00 

90.00/ 
88.00 

90.40/ 
90.00 

ข้อ 4 ผลการประเมินความรู้ทีไ่ด้รบัจากการเข้าร่วมโครงการเพิม่ขึ้นภายหลังการเข้ารับการ
พัฒนา (กลุ่มผู้บรหิาร)/ (กลุ่มปฏบิัติการ) (เป้าหมาย 4) 

คะแนน 4.48/ 
4.35 

4.50/ 
4.40 

4.52/ 
4.50 

ข้อ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบคุลากร (กลุม่ผู้บริหาร) / 
(กลุ่มปฏิบตัิการ) (เป้าหมาย 4) 

คะแนน 4.45/ 
4.47 

4.50/ 
4.50 

4.55/ 
4.60 

ข้อ 6 ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการตามตัวช้ีวัดตามแผนการพัฒนาบุคลากร (เป้าหมาย
ร้อยละ 80) 

ร้อยละ 100 100 100 

ข้อ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการส่งเสรมิความก้าวหน้าตามสายงาน (เป้าหมาย 4)          คะแนน 4.35 4.40 4.50 
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร  
7.4 ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร การก ากับดูแลองค์กร และการสร้างประโยชน์ให้สังคม  
ตารางท่ี 7.4 ก (1) การน าองค์กร  

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
ข้อ 1 จ านวนระบบ/ฐานข้อมูลทันสมัย และพร้อมใช้งาน  (ฐานข้อมูลแหล่งทุนวิจัย /แจ้งเตือน
ขั้นตอน/แจ้งเตือนกฏระเบียบ/ค าสั่งสอบประมวล/ค าสั่งสอบวิทยานิพนธ์/การรับสมัคร/การ
บริหารจดัการวิทยานิพนธฯ์ (เป้าหมาย 7 ระบบ) 

จ านวน 5 5 5 

ข้อ 2 เฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการการพัฒนาทักษะ 
(เป้าหมายร้อยละ 80) 

ร้อยละ - 91.00 91.10 

ข้อ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาต่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร (เป้าหมาย 4) 

คะแนน 4.03 4.05 4.06 

ข้อ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา/อาจารย์หลักสตูรพหุวิทยาการต่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการตดิต่อสือ่สาร (เป้าหมาย 4) 

คะแนน - 4.00/ 
4.00 

4.00/ 
4.40 

ข้อ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะ/อาจารยร์ะดับบัณฑติศึกษาต่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน (เป้าหมาย 4) 

คะแนน - 3.67/ 
3.18 

3.75/ 
3.48 

ข้อ 6 ผลการประเมินของบุคลากรต่อการสื่อสาร ถ่ายทอด และสร้างความเข้าใจทิศทางของ
องค์กร/ต่อการสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อสร้างความผูกพันร่วมมือท่ัวท้ังองค์กร (เป้าหมาย 4) 

คะแนน 4.00/ 
4.00 

4.13/ 
4.27 

4.34/ 
4.50 

ข้อ 7 ผลการประเมินของบุคลากรต่อการสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก และความ
ผูกพัน/ต่อการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน (เป้าหมาย 4) 

คะแนน 4.00/ 
4.00 

4.20/ 
4.20 

4.42/ 
4.25 

ข้อ 8 ผลการประเมินของผูเ้ข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ/ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านการ
ติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพนัธ์ (เป้าหมาย 4) 

คะแนน 4.18/ 
4.10 

4.21/ 
4.12 

4.23/ 
4.15 

ข้อ 9 ผลการประเมินการรับรู้และความเข้าใจของผู้บริหาร/บุคลากรต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และแผนปฏบิัติราชการประจ าปี (เปา้หมาย 4) 

คะแนน - - 4.30/ 
4.25 

ข้อ 10 ผลการประเมินการรับรู้และความเข้าใจของคณะ/อาจารยต์อ่วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และแผนปฏบิัติราชการประจ าปี (เปา้หมาย 4) 

คะแนน - - 3.63/ 
3.53 

ข้อ 11 ผลการประเมินการรับรู้และความเข้าใจของอาจารย์/นักศึกษาหลักสตูรพหุวิทยาการ
ต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี (เป้าหมาย 4) 

คะแนน - - 3.75/ 
3.52 

ข้อ 12 ผลการประเมินการรับรู้และความเข้าใจของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาต่อวิสัยทัศน์   
พันธกิจ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี (เปา้หมาย 4) 

คะแนน - - 3.52 

ข้อ 13 ผลการประเมินการรับรู้และความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการต่อ
วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี (เป้าหมาย 4) 

คะแนน - - 3.97 
 

ข้อ 14 การประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานของผู้น า (เป้าหมาย 4) คะแนน 4.10 4.25 4.47 
ข้อ 15 ภาพรวมการด าเนินงานบรหิารคณะฯ ท่ีสอดคล้องหลักธรรมภิบาล (เป้าหมาย 4) คะแนน 4.21 4.28 4.31 
ข้อ 16 การประเมินผลการปฏิบัตหิน้าท่ีของคณะกรรมการประจ าคณะฯ (เปา้หมาย 4) คะแนน 4.22 4.34 4.42 
ข้อ 17 การประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมของคณบดี (เป้าหมาย 4) คะแนน 4.00 4.25 4.27 
ข้อ 18 การประเมินด้านมนุษยสมัพันธ์ของคณบดี (เป้าหมาย 4) คะแนน 4.23 4.30 4.32 
ข้อ 19 การประเมินด้านการรับฟังความคิดเห็นของคณบดี (เป้าหมาย 4) คะแนน 3.87 4.05 4.21 
ข้อ 20 การผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกดิผลของผู้บริหารคณะ (เป้าหมาย 4) คะแนน 4.12 4.14 4.38 
ข้อ 21 การด าเนินการท างานเป็นทีมของผู้บริหารคณะ (เป้าหมาย 4) คะแนน 4.21 4.29 4.33 
ข้อ 22 การติดตามก ากับตามแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารคณะ (เป้าหมาย 4) คะแนน 4.13 4.24 4.50 
ข้อ 23 การจัดการข้อร้องเรียนอยา่งมีประสิทธิผลของผู้บริหารคณะ (เป้าหมาย 4) คะแนน 4.01 4.11 4.15 
ข้อ 24 การสร้างความผูกพันเพื่อให้บุคลากรสรา้งผลการด าเนินงานที่ดีของผู้บริหารคณะ 
(เป้าหมาย 4) 

คะแนน 3.85 4.20 4.28 
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ข้อ 25 ความส าเร็จของความร่วมมือในการท างานของผู้บริหารคณะ (เป้าหมาย 4) คะแนน 4.07 4.12 4.19 
 

ข้อ 26 การสื่อสาร ถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจทิศทางขององค์กรให้ผู้บริหาร และ
ประชาคมได้เข้าใจอยา่งสม่ าเสมอและต่อเนื่อง (เป้าหมาย 4) 

คะแนน 3.98 4.00 4.02 

 
7.4 ก (2) การก ากับดูแลองค์กร  
ตารางท่ี 7.4 ก (2) การก ากับดูแลองค์กร  

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 

ข้อ 1 ผลการประเมินการปฏิบตัิหน้าท่ีของหัวหน้าส่วนงาน * ปี 2561 ไม่มีการประเมิน
เนื่องจากปรับเปลี่ยนผู้บริหาร) (ค่าเป้าหมายคะแนนร้อยละ 80-89 อยู่ในระดับดมีาก) 

คะแนน -* 85.60 87.70 

ข้อ 2 ร้อยละของหลักสตูรระดับบณัฑิตศึกษาระดับปรญิญาโท/ปรญิญาเอกที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (เป้าหมายร้อยละ 100) 

ร้อยละ/
หลักสตูร 

100 
(69/ 
42) 

100 
(66/  
43) 

100 
(65/  
44) 

ข้อ 3 ร้อยละของหลักสตูรที่ผา่นการตรวจสอบคณุวุฒิ คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร ส าหรับหลักสูตรใหม่และหลักสตูร
ปรับปรุง ระดับปรญิญาโท/ปรญิญาเอกเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  (เป้าหมายร้อยละ 100) 

ร้อยละ/
หลักสตูร 

100 
(4/3) 

100 
(0/2) 

100    
(0/1) 

ข้อ 4 ร้อยละของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระที่ผ่านการตรวจสอบและ
มีคุณวุฒิ คณุสมบตัิ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา                                   
(เป้าหมายร้อยละ 100)  

ร้อยละ/
จ านวน
อาจารย ์

100         
(652) 

100 
(666) 

100 
(591) 

ข้อ 5 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับป.โท/ป.เอกท่ีผ่านการตรวจสอบคุณสมบตัิเป็นไป
ตามโครงสรา้งหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา (เป้าหมายร้อยละ 100) 

ร้อยละ 100 
(526/ 
126) 

100  
(507/15

9)       

100 
(436/ 
155) 

ข้อ 6 ร้อยละของจ านวนผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา  
ที่ได้ผ่านการตรวจสอบคณุสมบัตติามที่หลักสูตรก าหนด (เป้าหมายรอ้ยละ 100) 

ร้อยละ 100 
(929) 

100 
(844) 

100 
(790) 

ข้อ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะต่อการให้บริการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (เปา้หมาย 4) 

คะแนน - 3.60 3.72 

ข้อ 8 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการต่อการผลติบณัฑิต
หลักสตูรพหุวิทยาการ  (ด้านหลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) (เป้าหมาย 4) 

คะแนน 3.58 3.66 4.00 

ข้อ 9 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามประมาณการรายรับ-รายจา่ยประจ าปี /ร้อยละของผล
การตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ จากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเงินและงบประมาณที่ก าหนด  (เป้าหมายร้อยละ 100) 

ร้อยละ  100/ 
100 

 100/ 
100 

 100/ 
100 

ข้อ 10 ร้อยละของผลการจัดซื้อจดัจ้างเป็นไปตามระเบยีบพัสดุ (เปา้หมายร้อยละ 100) ร้อยละ  100 100 100 
ขัอ 11 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร / คณะ / นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา  
ด้านระบบสารสนเทศ  (เป้าหมาย 4) 

คะแนน - - 4.09/   
4.08/ 
4.21 

ข้อ 12 ผลการประเมินด้านข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมลูที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา/คณะ  (เป้าหมาย 4) 

คะแนน 4.09/        
4.00 

4.11/4.
05 

4.21/   
  4.10 

ข้อ 13 ผลการประเมินด้านข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมลูที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาของนักศึกษาหลักสตูรพหุวิทยาการ/อาจารย์หลักสตูรพหุ
วิทยาการ (เปา้หมาย 4) 

คะแนน 4.09/ 
3.55 

4.13/3.
56 

4.25/ 
4.20 

ข้อ 14 ผลการประเมินบุคลากรในการน าความรู้จากการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์   
(เป้าหมาย 4) 

คะแนน 4.04 4.22 4.25 
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7.4 ก (3) กฏหมาย กฏระเบียบข้อบังคับ และการรับรองคุณภาพ  
ตารางท่ี 7.4 ก (3) กฏหมาย กฏระเบียบข้อบังคับ และการรับรองคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
 

ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

ข้อ 1 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการสาขาการจดัการ
จดหมายเหตฯุ ตามเกณฑ์ สป.อว. (สกอ. เดิม) (เป้าหมาย 3.50) และตามเกณฑ์ AUN-QA *
ก าหนดรับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2562 (เป้าหมายร้อยละ 40)*ปี
การศึกษา 2563 ผลคะแนนอยู่ระหว่างการประเมิน (เป้าหมายร้อยละ 60) 

คะแนน/ 
ร้อยละ 

3.40 27.27 -* 

ข้อ 2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการสาขาอนุรักษ์
ศิลปกรรม ตามเกณฑ์ สป.อว. (สกอ. เดิม) (เป้าหมาย 3.50)และตามเกณฑ์ AUN-QA  
* ก าหนดรับการประเมิน AUN-QA ปีการศึกษา 2563 ผลคะแนนอยู่ระหว่างการประเมิน 
(เป้าหมายร้อยละ 60) 

คะแนน/ 
ร้อยละ 

3.27 3.38 -* 

ข้อ 3 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑติวทิยาลัย 
*ปีการศึกษา 2562 ประเมินตามเกณฑ์ สกอ.เดิม (เป้าหมาย 4.51) 
*ปีการศึกษา 2563 ผลคะแนนอยูร่ะหว่างการประเมิน (เป้าหมาย band=2) 

คะแนน 
 

4.70 
 

ม.1-6= 
b.2 ม.
7=b.1 

-* 

ข้อ 4 ร้อยละและจ านวนประกาศ/ระเบียบที่ออกเกี่ยวกับการจัดการศึกษาบัณฑติศึกษาท่ี
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับัณฑติศึกษา (เป้าหมายร้อยละ 100) 

ร้อยละ/
จ านวน 

100/ 
11/10 

100/ 
7/2 

100/ 
28/3 

ข้อ 5 ร้อยละและจ านวนข้อบังคับท่ีออกเกี่ยวกับการจัดการศึกษาบณัฑิตศึกษาท่ีสอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา (เป้าหมายร้อยละ 100) 

ร้อยละ/
จ านวน 

100/ 
2 

100/ 
3 

100/- 

ข้อ 6 ร้อยละและจ านวนค าสั่งแตง่ตั้งกรรมการพิจารณาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ท่ี
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับัณฑติศึกษาและข้อบงัคับว่าด้วยการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร (เป้าหมายร้อยละ 100) 

ร้อยละ/
จ านวน 

100/ 
691 

100/ 
785 

100/ 
763 

ข้อ 7 ร้อยละและจ านวนค าสั่งแตง่ตั้งกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีสอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาและข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศลิปากร (เป้าหมายร้อยละ 100) 

ร้อยละ/
จ านวน 

100/ 
885 

100/ 
934 

100/ 
814 

ข้อ 8 ร้อยละและจ านวนค าสั่งแตง่ตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อส าเรจ็การศึกษาท่ี
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับัณฑติศึกษาและข้อบงัคับว่าด้วยการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร (เป้าหมายร้อยละ 100) 

ร้อยละ/
จ านวน 

100/ 
718 

100/ 
687 

100/ 
798 

7.4 ก (4) จริยธรรม  
ตารางท่ี 7.4 ก (4) จริยธรรม  

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
ข้อ 1 ร้อยละของจ านวนผลงานวทิยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระทีผ่่านการตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ (เป้าหมายร้อยละ 100) 

ร้อยละ/
เรื่อง 

100 
(652) 

100 
(666) 

100 
(591) 

ข้อ 2 ผลการประเมินนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาที่ได้รับความรู้ความเข้าใจจากการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมจริยธรรมในการท าวิจัย (เป้าหมาย 4) 

คะแนน 4.23 4.23 4.29 

ข้อ 3 ผลการประเมินบุคลากรไดร้บัความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมทีส่่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม (เป้าหมาย 4)  

คะแนน 4.38 4.53 4.69 

ข้อ 4 ผลการประเมินบุคลากรได้น าความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมทีส่่งเสริม
คุณธรรมและจรยิธรรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน/ ในชีวิตประจ าวัน (เป้าหมาย 4) 

คะแนน  4.60/ 
4.65 

4.65/4.
70 

4.74/ 
4.75 

ข้อ 5 ผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ (KM) ได้รับความรู้ความเข้าใจจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้่วมกันระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะในการบริหารจดัการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (เปา้หมาย 4) 

คะแนน 3.94 4.35 
 

4.64 

ข้อ 6 ผลการประเมินกปบฑ./บุคลากรในการบริหารจดัการบณัฑติวิทยาลัยสอดคล้องกับ คะแนน 4.63/ 4.65/ 4.68/ 
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หลักธรรมมาภิบาล/  (เป้าหมาย 4) 4.40 4.50 4.52 

ข้อ 7 ผลการประเมินของบุคลากรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร (เปา้หมาย4) คะแนน - 4.70 4.75 

ข้อ 8 ผลการประเมินของคณะ/อาจารยร์ะดับบณัฑติศึกษาด้านคณุธรรมและความโปร่งใสของ
ผู้บริหาร (เป้าหมาย 4) 

คะแนน - - 3.93/ 
3.52 

ข้อ 9 ผลการประเมินของอาจารย/์นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร (เปา้หมาย 4) 

คะแนน - - 4.20/ 
4.00 

ข้อ 10 ผลการประเมินของนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาด้านคณุธรรมและความโปร่งใสของ
ผู้บริหาร (เป้าหมาย4) 

คะแนน - - 4.09 

ข้อ 11 ผลการประเมินของผู้รับบริการวิชาการด้านคณุธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร 
(เป้าหมาย 4) 

คะแนน - - 4.32 

7.4 ก (5) สังคม  
ตารางท่ี 7.4 ก (5) สังคม  

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 

ข้อ 1 จ านวนโครงการการบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมแก่ชุมชนและสังคม 
(เป้าหมาย 2) 

โครงการ 2 2 2 

ข้อ 2 ผลการประเมินเฉลี่ยการน าความรู้จากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ/ โครงการ
ท านุบ ารุงฯ ไปใช้ประโยชน์ (เป้าหมาย 4) 

คะแนน 4.30/ 
4.21 

4.32/ 
4.23 

4.35/ 
4.44 

ข้อ 3 ผลการประเมินเฉลี่ยความรูเ้พิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ/โครงการ
ท านุบ ารุงฯ  (เป้าหมาย 4) 

คะแนน 4.31/  
4.30 

4.35/ 
4.31 

4.38/ 
4.33 

ข้อ 4 ผลการประเมินเฉลี่ยความพงึพอใจจากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ/โครงการ
ท านุบ ารุงฯ  (เป้าหมาย 4) 

คะแนน 4.35/   
4.13 

4.37/ 
4.33 

4.38/ 
4.62 

ข้อ 5 ร้อยละของผลการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมการลดใช้กระดาษ (เป้าหมายร้อยละ 80) ร้อยละ - 80.00 83.00 
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ์  
7.5 ก ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน ตลาด  
ตารางท่ี 7.5 ก (1) ผลการด าเนินการด้านงบประมาณและการเงิน     

ตัวชี้วัด 
 

หน่วย
วัด 
 

ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 

รายรับ บาท 29,160,010.46 26,566,834.50 25,967,300.00 16,230,316.00 
1. รายจ่ายงบบุคลากร บาท 5,011,846.53 5,388,103.26 5,991,035.20 4,679,598.80 
2. รายจ่ายงบลงทุน บาท 517,722.00 501,230.00 554,165.00 4,990.00 
3. รายจ่ายงบด าเนินการ (ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
สาธารณูปโภค) 

บาท 2,255,799.59 2,366,396.63 2,331,772.00 1,037,818.00 

4. รายจ่ายงบบริหารงานบณัฑิตศกึษา บาท 9,497,525.00 8,963,613.00 7,635,470.00 5,886,070.00 
5. รายจ่ายทุนการศึกษาและทุนอดุหนุนการท า
วิทยานิพนธ์และทุนเยียวยาโควิท 

บาท 527,400.00 550,000.00 619,900.00 237,950.00 

6. รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน-
หลักสตูรพหฯุ 

บาท 1,899,672.00 2,221,940.00 999,940.00 604,000.00 

รวมรายจ่าย บาท 19,709,965.12 19,991,282.89 18,132,282.20 12,450,426.80 
คงเหลือ บาท 9,450,045.34 6,575,551.61 7,835,017.80 3,779,889.20 

ค่าใช้จ่ายต่อรายรับ ร้อยละ 67.59 75.25 69.83 76.71 
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7.5 ก (2) ผลลัพธ์ของการด าเนินการด้านตลาด 
ตารางท่ี 7.5 ก (2) ผลการด าเนินการด้านการตลาด  

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
 

ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

ข้อ 1 สัดส่วนการตลาด จ านวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา เทยีบกับ
จ านวนนักศึกษาใหม่ระดับบณัฑิตศึกษาทั่วประเทศ 

สัดส่วน 
(คน)    

917: 27,805 
(0.033:1) 

769:23,969 
(0.032:1) 

790 :22,320 
(0.035:1) 

ข้อ 2 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาใหมร่ะดับบณัฑติศึกษาของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เทียบกับ จ านวนผูส้มัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา  

คน  917:929 
(0.98:1) 

769:844 
(0.91:1) 

790 : 856 
(0.92:1) 

7.5 (ข) ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  
ตารางท่ี 7.5 (ข) ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

 ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
 

ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

ข้อ 1 ร้อยละความส าเรจ็ในการบรรลเุป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ร้อยละ 100 100 100 
ข้อ 2 ร้อยละความส าเรจ็ในการบรรลเุป้าหมายตามตัวช้ีวัดแผนปฏบิัติการประจ าปี 
(เป้าหมายร้อยละ 80) 

ร้อยละ 84.00 86.00 88.23 

ข้อ 3 ร้อยละความส าเรจ็ในการบรรลเุป้าหมายตามแผนพัฒนาบณัฑิตวิทยาลยั ร้อยละ 100 100 100 
ข้อ 4 ความส าเร็จในการบรรลุเปา้หมายตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(เป้าหมายร้อยละ 80)  

ร้อยละ 84.00 85.95  86.96 
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