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   แผนปฏิบัติการส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นแผนระยะสั้นมี
รอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564  จัดท าขึ้นภายใต้แผนพัฒนาส านักงานอธิการบดี 
พ.ศ. 2563–2566 ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานที่
สอดคล้องกับพันธกิจของส านักงานอธิการบดี และเป็นกลไกในการเร่งรัด ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ  
   สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 5 เป้าประสงค์ 21 ตัวชี้วัด 8 กลยุทธ์ 12 มาตรการ 116 โครงการ/กิจกรรม และ
60 กระบวนงาน ที่สะท้อนเป้าหมายการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี ทั้งภารกิจประจ าและภารกิจเชิง
นโยบาย จัดสรรงบประมาณส าหรับการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจของส านักงานอธิการบดี ซึ่งเป็น
เงินรายได้ จ านวน 13,529,900 บาท เงินนอกงบประมาณ จ านวน 48,809,912 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
62,339,812 บาท 
   ส านักงานอธิการบดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ ผู้บริหารจะใช้เป็นเครื่องมือและกลไกส าคัญในการบริหารงาน โครงการ/
กิจกรรม ในระดับส านักงานอธิการบดี อีกทั้งใช้เป็นกลไกในการเร่งรัด ก ากับติดตามการด าเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดีต่อไป 
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ปรัชญา (Philosophy)

"พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์ และใส่ใจส่ิงแวดล้อม"

ปณิธาน (Determination)

มุ่งมั่นสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วยหลักการบริหารจัดการทีดี่ 

เพือ่น าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ 

วิสัยทัศน์ (Vision)

"เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการสนับสนุนการขับเคล่ือนพันธกิจของมหาวิทยาลัย"

ค าอธิบายวิสัยทัศน์

     องค์กรสมรรถนะสูง คือ

     1. มุ่งเน้นทีผู้่รับบริการ (Client – centered)

     2. มุ่งเน้นทีผ่ลผลิตและผลลัพธ์ (Outcome – oriented)

     3. สามารถชี้แจงและรับผิดชอบ (Accountable)

     4. มีความคิดสร้างสรรค์และมีความยืดหยุ่น (Innovative and flexible)

     5. มีความมุ่งมั่น (Passionate)

     6. พร้อมทีจ่ะท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Open and collaborative)

พันธกิจ (Mission)

เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทีม่ีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 

และใส่ใจส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที ่1 การบริหารจัดการ SMART ADMINISTRATION เพือ่รองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานอธิการบดีให้พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาบุคลากรและคุณภาพชีวิตการท างาน

แผนปฏิบตักิารส านักงานอธิการบด ี

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
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ผังแสดงความเชือ่มโยงระหว่างแผนพัฒนามหาวิทยาลยัศิลปากร แผนพัฒนาส านักงานอธิการบด ีและแผนปฏบิตักิารส านักงานอธิการบด ีประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

  

  

  

  

  

  

  

  

แผน 

พัฒนา 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 

2562-2566 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

สร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทาง 

และความมีชื่อเสียงด้านวชิาการ : 

ACADEMIC REPUTATION 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทีเ่ชื่อมโยงกบัท้องถิ่นหรอือตุสาหกรรมและตอบ

โจทย์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคุณค่าทางเศรษฐกจิ เพิ่มขีด

ความสามารถทางการแขง่ขันของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน สังคม : 

RESEARCH AND CREATIVITY 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

น าระบบบริหารจัดการทีท่ันสมัย นวัตกรรม

ในการบริหาร มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ : 

SMART AND GREEN ADMINISTRATION 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เป็น

มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศ 

(Academic Excellence) เป็นอันดับ 1 

ในสาขาวิชาด้านศิลปะและการออกแบบ 

ระดับประเทศ มีชื่อเสียงด้านวิชาการ

ตามมาตรฐานสากล ได้รับการยอมรับ 

social values : ACADEMIC 

REPUTATION 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

เป็นที่พึ่งพิงของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ  

: RESEARCH AND CREATIVITY 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

เป็น Smart University บริหารจัดการด้วย

นวัตกรรมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม : SMART 

AND GREEN ADMINISTRATION 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ยุทธศาสตร์ท่ี 1) 

1. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ

ด้านการสร้างสรรค์ (4 ตัวชี้วัดย่อย) 

2. มีการบริหารคุณภาพการศึกษาตาม

เกณฑ์ EdPEx ในระดับคณะ ส่วนงาน 

และสถาบัน  (2 ตัวชี้วัดย่อย)                        

3. ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA  

(ปีการศึกษา)                              

4. ได้รับผลการประเมิน QS Star 

Rating ระดับ 4 ดาว (baseline 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการ

ประเมิน มหาวิทยาลัยได้ระดับ 4 ดาว  

635/1000 คะแนน) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ยุทธศาสตร์ท่ี 2) 

1. สัดส่วนงบประมาณโครงการวจิัยหรืองานสรา้งสรรค์ โครงการบริการ

วิชาการ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์

ชาติใน 6 ด้าน/ 23 แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/ 4 แพลท

ฟอร์มการวิจัยตอบโจทย์ประเทศ ในแผน ววน. ที่ได้รับทุนจากภายนอก

ต่อเงินรายได้ (งบประมาณเงินรายได้ทุกประเภท แต่ไม่รวมงบบุคลากร) 

2. จ านวนโครงการบูรณาการเชิงพื้นที่ทีม่หาวิทยาลัยเป็นแกนน ารว่มกบั

หน่วยงานภูมิภาคตะวันตกหรอืภาคกลางตอนล่าง (วัดผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการด้วย เช่น พื้นที/่ชุมชนเป้าหมาย และประโยชน/์คุณค่า/มูลค่า

ทางเศรษฐกิจ/สังคมที่พื้นที/่ชุมชนเป้าหมายได้รับ)                             

3. จ านวนงานวิจัยหรือสิ่งประดษิฐ์ นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ 

โครงการบริการวชิาการ โครงการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมทีม่ีความ

ร่วมมือกับเครือข่ายหรือหน่วยงานภายนอก ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

สังคม หรือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาต ิใน 6 ด้าน/ 23 แผนแม่บท 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/ 4แพลทฟอร์มการวิจยัตอบโจทย์ประเทศ 

ในแผน ววน. (วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้วย เช่น พื้นที/่ชุมชน

เป้าหมาย และประโยชน/์คุณค่า/มูลค่าทางเศรษฐกจิ/สังคมที่พื้นที/่

ชุมชนเป้าหมายได้รับ) 

  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ยุทธศาสตร์ท่ี 3) 

1. ความส าเร็จของการพัฒนาองค์กร ให้

พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง (โครงการ S 

Curve 5 โครงการ) 

2. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึน้ในภาพรวม 

(งบประมาณเงินรายได้ทั้งหมด (รวมเงิน

บริจาค) แต่ไม่รวมงบบุคลากร คิดจากปีฐาน 

2561) 

3. ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจดัการ

ขององค์กร จากการประเมินโดยหน่วยงาน

ภายนอก ที่แสดงถึงการมีธรรมาภบิาล   (ผล

การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA) 

ประเมินโดยส านักงาน ป.ป.ช.) 

4. ผลการจัดอันดับมหาวทิยาลัยสีเขียว 

(University Green Campus) โดย UI 

Green Metric World University Ranking 

5. ผลส าเร็จของโครงการ SMART AND 

GREEN CAMPUS ของทุกวิทยาเขต    

  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  

พัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความสัมพันธท์ี่

เข้มแข็งกับศิษย์เก่า : SMART STUDENT 

AND ALUMNI 

  

  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ศิลปากร   

สู่สาธารณะ : SILPAKORN BRANDING 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพ เพื่อพัฒนาก าลังคนในระดับสูงให้กับ

สังคม ประเทศชาติ มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับ

ศตวรรษที่ 21 สร้างคนด้วยนวัตกรรมและการ

สร้างสรรค์ : SMART STUDENT AND 

ALUMNI 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ศิลปากร

เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติภายใต้ 

“ศิลปากร มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการ

สร้างสรรค”์ Silpakorn : A Leading 

Creative University) : SILPAKORN 

BRANDING 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ยุทธศาสตร์ท่ี 4) 

1. ผลส าเร็จของการพัฒนานักศึกษาให้เป็น 

Smart Student มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับ

ศตวรรษที่ 21 (5 ตัวชี้วัดย่อย) 

2. ผลส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และประสบการณ์ให้แก่นกัศึกษา (ผล

ส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ

คุณภาพชีวิตและประสบการณท์ี่ได้รับ 

ประเมินโดยหน่วยงาน 

  

  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ยุทธศาสตร์ท่ี 5) 

1. ผลส าเร็จของการสร้างและสื่อสาร

ภาพลักษณ์ศิลปากรสู่สาธารณะ           

(2 ตัวชี้วัดย่อย) 

2. ผลส าเร็จของการด าเนนินโยบาย

ผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ความเป็น

นานาชาติ 

    

แผนพัฒนาส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 แผนปฏิบัติการส านักงานอธิการบด ีปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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แผนพัฒนาส านักงานอธิการบด ีปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 และแผนปฏบิัตกิารส านักงานอธิการบด ีปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการ SMART ADMINISTRATION  

เพื่อรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ที่ 1 เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานตาม

นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย  

    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนางานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย

การพัฒนามหาวิทยาลัย  

  

  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานอธกิารบดีให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง  

เป้าประสงค์ที่ 2 ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวและมีประสิทธภิาพ  

  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในส านักงานอธกิารบดี เพื่อรองรับทิศทางการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 

  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและบริการ 

  กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก                                                                             

เป้าประสงค์ที่ 3 เป็นหน่วยงานที่สามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพ (2 ตัวชีวั้ด) 

  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาและรักษาคุณภาพงานบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรและคุณภาพชีวิตการท างาน                  

เป้าประสงค์ที่ 4 บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับภาระ

งานที่รับผิดชอบและพันธกิจของหน่วยงาน  
  กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่

เหมาะสม 

  กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามสายงานอย่างเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง 

เป้าประสงค์ที่ 5 มีการจัดการความรู้/ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร 

 3



จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน

ตวัชี้วดั กลยทุธ์ มำตรกำร เงินแผ่นดนิ เงินนอก งปม. รวม

เป้ำประสงค์ที่ 1 เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบาย

การพัฒนามหาวทิยาลัย

5 1 5 58 60,000           13,438,812      13,498,812     

รวม 5 1 5 58 60,000         13,438,812     13,498,812     

เป้ำประสงค์ที่ 2 ระบบบริหารจดัการมคีวามคล่องตัวและมี

ประสิทธภิาพ

7 3 3 26 13,469,900     33,316,100      46,786,000     

เป้ำประสงค์ที่ 3 เป็นหน่วยงานที่สามารถให้บริการอยา่งมคุีณภาพ 2 1 1 11  -  -  -

รวม 9 4 4 37 13,469,900    33,316,100     46,786,000    

เป้ำประสงค์ที่ 4 บุคลากรได้รับการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง สอดคล้อง

กบัภาระงานที่รับผิดชอบและพันธกจิของหน่วยงาน

5 2 2 13  - 1,620,000        1,620,000       

เป้ำประสงค์ที่ 5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร 2 1 1 8  - 435,000          435,000          

7 3 3 21  - 2,055,000       2,055,000      

21 8 12 116 13,529,900    48,809,912     62,339,812    

ยทุธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบบริหำรจดักำรส ำนักงำนอธกิำรบดใีห้พร้อมรองรับกำรเปลี่ยนแปลงเป็น Digital Transformation University

ยทุธศำสตร์ที่ 3  พัฒนำบุคลำกรและคุณภำพชีวติกำรท ำงำน มีควำมสมดลุในชีวติ (กำรท ำงำน ชีวติตนเอง และชีวติครอบครัว)

รวม

รวมทั้งสิ้น

ตำรำงที่ 1 แสดงจ ำนวนยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด โครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณ

ตำมแผนปฏบิตัิกำร ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ยทุธศำสตร์/เป้ำประสงค์ จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรจดักำร SMART ADMINISTRATION เพ่ือรองรับนโยบำยของมหำวทิยำลยั
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เปา้ประสงค์ที่ 1  เปน็หน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย

หน่วยวดั เป้าหมาย

1. โครงการ/

กจิกรรม

4

2. โครงการ/

กจิกรรม

6

3. โครงการ/

กจิกรรม

5

4. โครงการ/

กจิกรรม

10

5. โครงการ/

กจิกรรม

10

เปา้ประสงค์ที่ 2  ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

หน่วยวดั เป้าหมาย

6. โครงการ/

กจิกรรม

5

กจิกรรม

7. กระบวนงาน 55

8. ร้อยละ 100

ส าหรับบุคลากรที่ผ่านการประเมนิระดับช านาญงาน/ช านาญการ (เฉพาะบุคลากรรายใหม)่

9. ระบบงาน 2

10. ร้อยละ 80

 

จ านวนโครงการ/กจิกรรม สนับสนุนนโยบายพัฒนาด้านการบริการวชิาการและท านุบ ารุง

ศิลปะและวฒันธรรม ที่มคีวามส าเร็จหรือบรรลุวตัถปุระสงค์ของการด าเนินการ

ผอ.กองกลาง / ผอ.กองงานวทิยาเขตเพชรบุรี

ผอ.กองงานวทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ /

ผอ.กองกจิการนักศึกษา/ งานส่ือสารองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการ SMART ADMINISTRATION เพ่ือรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย

ตวัชี้วดั ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดั

จ านวนโครงการ/กจิกรรม สนับสนุนนโยบายสร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทาง และ

ความมชีื่อเสียงด้านวชิาการ : ACADEMIC REPUTATION ที่มคีวามส าเร็จหรือบรรลุ

วตัถปุระสงค์ของการด าเนินการ

ผอ.กองประกนัคุณภาพการศึกษา/ 

ผอ.กองบริหารงานวชิาการ/ งาน

วเิทศสัมพันธ์

จ านวนโครงการ/กจิกรรม สนับสนุนนโยบาย SMART AND GREEN ADMINISTRATION 

เพื่อรองรับการเป็น Digital Transformation University /พัฒนาระบบ กลไกและ

เคร่ืองมอืในการบริหารจดัการที่มคีวามส าเร็จหรือบรรลุวตัถปุระสงค์ของการด าเนินการ

ผอ.กองบริหารงานวชิาการ /

ผอ.กองงานวทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ /

 ผอ.กองงานวทิยาเขตเพชรบุรี /ผอ.กองคลัง

จ านวนโครงการ/กจิกรรม สนับสนุนนโยบายพัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชวีติใน

มหาวทิยาลัยของนักศึกษา ที่มคีวามส าเร็จหรือบรรลุวตัถปุระสงค์ของการด าเนินการ

ผอ.กองกจิการนักศึกษา /

ผอ.กองงานวทิยาเขตเพชรบุรี/ผอ.กอง

บริหารงานวชิาการ

จ านวนโครงการ/กจิกรรม สนับสนุนนโยบายพัฒนานักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่

 21 เป็นSmart Student มทีักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 ที่มคีวามส าเร็จหรือ

บรรลุวตัถปุระสงค์ของการด าเนินการ

ผอ.กองกจิการนักศึกษา /

ผอ.กองงานวทิยาเขตเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานอธิการบดีใหพ้ร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

ตวัชี้วดั ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดั

จ านวนโครงการ/กจิกรรม ด้านการบริหารจดัการเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง  ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ.

ที่มคีวามส าเร็จหรือบรรลุวตัถปุระสงค์ของการด าเนินการ

จ านวนกระบวนงานตามกระบวนการ SIPOC เพื่อรองรับการประเมนิด้วยเกณฑ์คุณภาพ  ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ. /

การศึกษาและการพัฒนาความเป็นเลิศ (EdPEx) (หน่วยงานละ 5 กระบวนงาน) งานส่ือสารองค์กร

งานส่ือสารองค์กร

ร้อยละของคู่มอื/สรุปสาระส าคัญของคู่มอืที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระยะเวลา ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ. /

(สรุปไมเ่กนิ 5 หน้า)

จ านวนระบบงานที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงด้วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ.

ร้อยละของบุคลากรที่มกีารจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนางาน ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ.

(บุคลากรช านาญการพิเศษขึ้นไป) หรือ แนวคิดการพัฒนางานของหัวหน้างานในระดับ

ช านาญการพิเศษ
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หน่วยวดั เป้าหมาย

11. โครงการ/

กจิกรรม

5

กจิกรรม

ส่วนงาน รวมทั้งหน่วยงานภายนอก) ที่มคีวามส าเร็จหรือบรรลุวตัถปุระสงค์

12. โครงการ/

กจิกรรม

5

กจิกรรม

เปา้ประสงค์ที่ 3 เปน็หน่วยงานที่สามารถใหบ้ริการอย่างมีคุณภาพ

หน่วยวดั เป้าหมาย

13. กระบวนงาน 8

14. ค่าเฉล่ีย 3.60

เปา้ประสงค์ที่ 4 บคุลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบและพันธกิจของหน่วยงาน

หน่วยวดั เป้าหมาย

15. ร้อยละ 85

16. โครงการ 10

17. ร้อยละ 82

18. ร้อยละความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในสังกดัส านักงานอธกิารบดี ร้อยละ 80

19. ร้อยละของบุคลากรที่ท าหน้าที่ด้านการให้บริการหน้างานที่ได้รับการอบรม ร้อยละ 80

เร่ืองการให้บริการที่ดี (Service Mind)

หน่วยวดั เป้าหมาย

20. โครงการ/

กจิกรรม

6

21. โครงการ/

กจิกรรม

2

ตวัชี้วดั ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดั

จ านวนโครงการ/กจิกรรม สนับสนุนการจดัการความรู้/ให้ความรู้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ.

ระหวา่งเครือขา่ยของส านักงานอธกิารบดี (เครือขา่ยระดับกอง หรือเครือขา่ยกบัคณะ/ 

จ านวนโครงการ/กจิกรรม  สนับสนุนการด าเนินงานของมหาวทิยาลัย/ ส านักงานอธกิารบดี ผอ.กองประกนัฯ

ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมนิมหาวทิยาลัย ตามเกณฑ์ EdPEx และ ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ.

ที่มคีวามส าเร็จหรือบรรลุวตัถปุระสงค์

ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ.

ตวัชี้วดั ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดั

จ านวนกระบวนงานที่มกีารให้บริการหน้างาน ผอ.ทุกกองที่มกีารให้บริการหน้างาน

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนงานที่มใีห้บริการหน้างาน ผอ.ทุกกองที่มกีารให้บริการหน้างาน

ยทุธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาบุคลากรและคุณภาพชีวติการท างาน

ตวัชี้วดั ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดั

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ผอ.กองทรัพยากรมนุษย์

จ านวนโครงการ/กจิกรรม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ที่มกีารบูรณาการระหวา่งหน่วยงาน ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ.

จ านวนโครงการที่จดัขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากร ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ.

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะตามต าแหน่งงาน ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ.

ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ.

ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ.

เปา้ประสงค์ที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พ่ือพัฒนาองค์กร

ตวัชี้วดั ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดั

จ านวนโครงการ/กจิกรรม ที่มกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้ (หน่วยงานละ 1 โครงการ/กจิกรรม) ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ.
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เปา้ประสงค์ที่ 1  เปน็หน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย

หน่วยวดั เป้าหมาย

1. โครงการ/

กจิกรรม

4

2. โครงการ/

กจิกรรม

6

3. โครงการ/

กจิกรรม

5

4. โครงการ/

กจิกรรม

10

5. โครงการ/

กจิกรรม

10 ผอ.กองกจิการนักศึกษา /

ผอ.กองงานวทิยาเขตเพชรบุรี

จ านวนโครงการ/กจิกรรม สนับสนุนนโยบายพัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชวีติใน

มหาวทิยาลัยของนักศึกษา ที่มคีวามส าเร็จหรือบรรลุวตัถปุระสงค์ของการด าเนินการ

ผอ.กองกจิการนักศึกษา /

ผอ.กองงานวทิยาเขตเพชรบุรี/ผอ.กอง

บริหารงานวชิาการ

จ านวนโครงการ/กจิกรรม สนับสนุนนโยบายพัฒนานักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตใน

ศตวรรษที่ 21 เป็นSmart Student มทีักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 ที่มี

ความส าเร็จหรือบรรลุวตัถปุระสงค์ของการด าเนินการ

จ านวนโครงการ/กจิกรรม สนับสนุนนโยบายพัฒนาด้านการบริการวชิาการและท านุ

บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ที่มคีวามส าเร็จหรือบรรลุวตัถปุระสงค์ของการด าเนินการ

ผอ.กองกลาง / ผอ.กองงานวทิยาเขตเพชรบุรี

ผอ.กองงานวทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ /

ผอ.กองกจิการนักศึกษา/ งานส่ือสารองค์กร 

จ านวนโครงการ/กจิกรรม สนับสนุนนโยบาย SMART AND GREEN ADMINISTRATION

 เพื่อรองรับการเป็น Digital Transformation University /พัฒนาระบบ กลไกและ

เคร่ืองมอืในการบริหารจดัการที่มคีวามส าเร็จหรือบรรลุวตัถปุระสงค์ของการด าเนินการ

ผอ.กองบริหารงานวชิาการ /

ผอ.กองงานวทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ /

 ผอ.กองงานวทิยาเขตเพชรบุรี /ผอ.กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการ SMART ADMINISTRATION เพ่ือรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย

ตวัชี้วดั

จ านวนโครงการ/กจิกรรม สนับสนุนนโยบายสร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทาง และ

ความมชีื่อเสียงด้านวชิาการ : ACADEMIC REPUTATION ที่มคีวามส าเร็จหรือบรรลุ

วตัถปุระสงค์ของการด าเนินการ

ผอ.กองประกนัคุณภาพการศึกษา/ 

ผอ.กองบริหารงานวชิาการ/ งาน

วเิทศสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดั
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนางานเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย

           ได้รับการยอมรับ social values :  ACADEMIC REPUTATION
หน่วยวดั เป้าหมาย

1. โครงการ/

กจิกรรม

4

เงินแผ่นดนิ เงินรายได้ เงินแหลง่อ่ืน รวม

1. โครงการสร้างความรู้ความเขา้ใจ New Criteria Aun-QA  พ.ย.-ธ.ค.63

2. โครงการอบรม เร่ือง “Outcome-Based Education (OBE) ส าหรับ

ผู้บริหารและอาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตร”

ธ.ค.63-ม.ค.64

3. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ "การท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA

ธ.ค.63-ม.ค.64

4. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ เร่ือง “การพัฒนาอาจารยเ์พื่อการพัฒนา

หลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนเท่าทันการเปล่ียนแปลงใน

ปัจจบุันและแนวโน้มการศึกษาในอนาคต”

424,060     424,060 ต.ค.63-พ.ย.64

5. โครงการอบรม เร่ือง “การพัฒนาหลักสูตรสหกจิศึกษาและการบูรณา

การการท างานกบัการเรียนรู้ (CWIE)” (Curriculum Development 

Corresponding to Cooperative and Work Integrated 

Education; CWIE)

175,940     175,940 ต.ค.63-ธ.ค.64

6. โครงการพัฒนาอาจารยส์ าหรับการออกแบบหลักสูตร Non-degree 

รุ่นที่ 1-2

125,300 125,300

7. การบริหารภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติของมหาวทิยาลัยศิลปากร 100,000 100,000 ต.ค.63-ก.ย.64

8. การสนับสนุนการเจรจาความร่วมมอืทางวชิาการกบัสถาบันอดุมศึกษา

ต่างประเทศ

500,000 500,000
ต.ค.63-ก.ย.64

9. การสนับสนุนกจิกรรมภายใต้โครงการทุนพระราชทานความชว่ยเหลือ

แกร่าชอาณาจกัรกมัพูชา

200,000 200,000
ต.ค.63-ก.ย.64

รวม 9 โครงการ จ านวนงบประมาณ 1,525,300   1,525,300 

หน่วยวดั เป้าหมาย

2. โครงการ/

กจิกรรม

6

เงินแผ่นดนิ เงินรายได้ เงินแหลง่อ่ืน รวม

1. โครงการบริการวชิาการ เร่ือง การใชพ้ื้นที่ของมหาวทิยาลัยศิลปากร 

วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

2,210,212   2,210,212  กองงานวทิยาเขต

เพชรบุรี

ต.ค.63-ก.ย.64

โครงการดา้นการบริการวชิาการ

จ านวนโครงการ/กจิกรรม สนับสนุนนโยบายพัฒนาด้านการบริการวชิาการและท านุ

บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ที่มคีวามส าเร็จหรือบรรลุวตัถปุระสงค์ของการด าเนินการ

ผอ.กองกลาง / ผอ.กองงานวทิยาเขตเพชรบุรี

ผอ.กองงานวทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ /

ผอ.กองกจิการนักศึกษา/ งานส่ือสารองค์กร 

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ระยะเวลา

ด าเนินงาน

ตวัชี้วดั

 กองประกนั

คุณภาพการศึกษา

งาน

วเิทศสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดั

มาตรการที่ 2 สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายพัฒนาด้านการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กองบริหารงาน

วชิาการ

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา

ด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

โครงการ/กิจกรรม สนับสนุน สง่เสริมการสร้างชื่อเสยีงดา้นวชิาการตามมาตรฐานสากล

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ จ าแนกตามกลยุทธ์และมาตรการ

มาตรการที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนนโยบาย ส่งเสริมการสร้างชือ่เสียงด้านวิชาการตามมาตรฐานสากล 

ตวัชี้วดั ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดั

จ านวนโครงการ/กจิกรรม สนับสนุนนโยบายสร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทาง 

และความมชีื่อเสียงด้านวชิาการ : ACADEMIC REPUTATION ที่มคีวามส าเร็จหรือบรรลุ

วตัถปุระสงค์ของการด าเนินการ

ผอ.กองประกนัคุณภาพการศึกษา/ 

ผอ.กองบริหารงานวชิาการ/ งาน

วเิทศสัมพันธ์
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เงินแผ่นดนิ เงินรายได้ เงินแหล่งอ่ืน รวม

2. โครงการวันศิลป์ พรีะศรี 300,000 300,000      

3. พธิีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2564 210,000 210,000      

4. โครงการประเพณีท าบุญตักบาตรและสรงน  าพระวันสงกรานต์ ประจ าปี

 พ.ศ. 2564

30,000 30,000        

5. โครงการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพนัธ์และการจัดงานเลี ยง

สังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564

50,000 เงิน

สวัสดิการ

อธิการบดีวัง

ท่าพระ

150,000

200,000      

6. โครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 410,000 410,000 ต.ค.63-ก.ย.64

7. โครงการวันหม่อมหลวงปิน่ มาลากุล 100,000      100,000      ต.ค.63

8. โครงการวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 136,800      136,800      พ.ย.63

9. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมศิลปากรร่วมสร้างสรรค์ชุมชน 90,000        90,000        ต.ค.63-ส.ค.64

10 โครงการสมเด็จฯเจ้าฟา้เพชรรัตนราชสุดาฯกตัญญูตาคุณานุสรณ์   

เหนือเกล้าศิลปากรนิรันดร์ ปีการศึกษา 2564

60,000        60,000        ต.ค.63-ก.พ.64

11. โครงการแลกเปล่ียนและบริการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 600,000 600,000

12. โครงการความร่วมมือจัดกิจกรรม Street Art ในพื นที ่จ.สตูล ประจ าปี

 พ.ศ. 2564

250,000 250,000

13. โครงการความร่วมมือทางศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัย

ศิลปากรและจังหวัดเลย ในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑผ้าฝ้าย 

จังหวัดเลย

250,000 250,000

14. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ในการเทิดทูนต่อสถาบัน

พระมหากษตัริย์

200,000 200,000

15. นิทรรศการผลงานภาพถ่ายนานาชาติของนักถ่ายภาพทีไ่ด้รับรางวัลจาก

การส่งผลงานภาพถ่ายนานาชาติ

500,000 500,000

16. โครงการสืบสานงานบุญประเพณีวันขึ นปีใหม่ ประจ าปีพทุธศักราช 

2564

      50,000         50,000 ธ.ค.63

17. โครงการงานบุญประเพณีสงกรานต์         30,000         30,000 เม.ย.64

18. โครงการถวายเทียนพรรษา         15,000         15,000 ก.ค.64

รวม 18 โครงการ จ านวนงบประมาณ 3,231,800   2,410,212 5,642,012   

ต.ค.63-ก.ย.64

กองงานวิทยา

เขตเพชรบุรี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ระยะเวลา

ด าเนินงาน

 กองกิจการ

นักศึกษา

ต.ค.63-ก.ย.64
 งานส่ือสาร

องค์กร

 กองงานวิทยา

เขตพระราชวัง

สนามจันทร์

โครงการสืบสานและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กองกลาง
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           Digital Transformation University
หน่วยวัด เปา้หมาย

3. โครงการ/

กิจกรรม

5

เงินแผ่นดนิ เงินรายได้ เงินแหล่งอ่ืน รวม

1. การรับ-ส่งหนังสือราชการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการ

ทีเ่ป็นนิติบุคคล

กองกลาง ต.ค.63-ก.ย.64

2. โครงการปรับปรุงระบบ Server CCTV 400,000      400,000      

3. โครงการปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 400,000      400,000      

4. โครงการปรับปรุงระบบ Monitor CCTV 100,000      100,000      

5. โครงการปรับปรุงเคร่ืองส ารองไฟฟา้ส่วนกลางภายในวิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์

100,000      100,000      

6. โครงการเปล่ียนโคมไฟส่องสว่างเส้นทางจักรยานจากเมธัลฮาไลด์เป็น

โคม LED เพือ่อนุรักษแ์ละลดการใช้พลังงาน ระยะที ่1

250,000      250,000      ต.ค.63-มี.ค.64

7. โครงการท าปุย๋จากใบไม้และแก้วไบโอพลาสติก 5,000          5,000          ต.ค.63-ก.ย.64

รวม 7 โครงการ จ านวนงบประมาณ 1,255,000   1,255,000   

หน่วยวัด เปา้หมาย

4. โครงการ/

กิจกรรม

10

เงินแผ่นดนิ เงินรายได้ เงินแหล่งอ่ืน รวม

1. โครงการปรับปรุงโถงพกั อาคารเอนกประสงค์พืน้ทีส่่วนขยายการจัด

การศึกษา City Campus มหาวิทยาลัยศิลปากร

เงินกันเหล่ือม

 200,000

200,000      

2. การขยายพืน้ทีใ่นการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมส าหรับนักศึกษา

และบุคลากร ภายในพืน้ทีเ่มืองทองธานี

3. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดเพือ่ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

ของนักศึกษา บุคลากรและมหาวิทยาลัย ภายในพืน้ทีเ่มืองทองธานี

330,000 330,000      

4. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองยนต์ดับเพลิงเพือ่ทดแทนเคร่ืองยนต์ดับเพลิง      

ทีช่ ารุด ส าหรับอาคารส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน

500,000 500,000      

5. โครงการดูแลและบ ารุงรักษาต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร 250,000 250,000      ต.ค. 63-ก.ย. 64

6. โครงการศูนย์เรียนรู้สถาปัตยกรรมไทยและประวัติศาสตร์ เรือนพระ

กรรมสักขี และเรือนพระสุรภ ีเรือนทับเจริญ นครปฐม

600,000      600,000       กองงานวิทยา

เขตพระราชวัง

สนามจันทร์

ต.ค.63-ก.ย.64

กองกลาง

ต.ค.63-ก.ย.64

ต.ค.63-มี.ค.64

การด าเนินการ ผอ.กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี/ งานวิเทศสัมพนัธ์

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ระยะเวลา

ด าเนินงาน

 กองงานวิทยา

เขตพระราชวัง

สนามจันทร์

ต.ค.63-ก.ย.64

 กองงานวิทยา

เขตเพชรบุรี

มาตรการที่ 4 สง่เสริม สนับสนุนนโยบายมหาวทิยาลยัดา้นพัฒนาประสบการณแ์ละคุณภาพชวีติในมหาวทิยาลยัของนักศึกษา

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชวีิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

มาตรการที่ 3 สง่เสริม สนับสนุนนโยบายมหาวทิยาลยัดา้นพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมอืในการบริหารจดัการเปน็  

จ านวนโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนนโยบายพฒันาประสบการณ์และคุณภาพชีวิต ผอ.กองกลาง /ผอ.กองแผนงาน/ 

ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ทีม่ีความส าเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงค์ของ ผอ.กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์/

ตวัชีว้ัด ผู้รับผิดชอบตวัชีว้ัด

ตวัชีว้ัด ผู้รับผิดชอบตวัชีว้ัด

จ านวนโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนนโยบาย SMART AND GREEN 

ADMINISTRATION เพือ่รองรับการเป็น Digital Transformation University /

พฒันาระบบ กลไกและเคร่ืองมือในการบริหารจัดการทีม่ีความส าเร็จหรือบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ

ผอ.กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ / 

ผอ.กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี / ผอ.กองกลาง

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ระยะเวลา

ด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ
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เงินแผ่นดนิ เงินรายได้ เงินแหลง่อ่ืน รวม
7. การสนับสนุนการจดัอบรม สัมมนาวชิาการ นิทรรศการการศึกษา 

โครงการบริการวชิาการ และการด าเนินงานด้านทุนการศึกษา        

เพื่อพัฒนาประสบการณ์และคุณภาพของนักศึกษา

100,000 400 ยูโร

(131,774 อัตรา

แลกเปล่ียน ณ 

วันที่ 28 ต.ค. 62)

 100,000

400 ยูโร 

(ขึ้นอยู่กับอัตรา

แลกเปล่ียน ณ 

วันที่แลกเปล่ียน)

งาน

วเิทศสัมพันธ์

ต.ค.63-ก.ย.64

8. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นพื้นที่บูรณาการการเรียนการสอนและพัฒนา

กจิกรรมนักศึกษา

8.1 วางแผนการใชป้ระโยชน์ภายในอาคารกจิกรรมและนันทนาการ 

รวมทั้งจดัเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนากจิกรรมนักศึกษา

5,000         5,000         

8.2 ปรับปรุงร้าน Smart Market Co. 300,000       300,000      

9. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงหอพักนักศึกษาประจ าปี 5,000         5,000         ม.ีค.-ก.ค.64

10. จดัซ้ือครุภัณฑ์ประจ าหอพักนักศึกษาเพื่อทดแทนของเดิมที่เส่ือมสภาพ 60,000    210,000      270,000      ต.ค.63-ม.ีค.64

11. ปรับปรุงสนามกฬีาและสถานที่ออกก าลังกาย 115,000      115,000      ม.ิย.-ก.ค.64

12. โครงการเตรียมความพร้อมชว่ยเหลือฉกุเฉนิแกน่ักศึกษาที่ได้รับ

ผลกระทบจากสภาวะวกิฤต

      386,300      386,300 ต.ค.63-ก.ย.64

13. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าลานจอดรถยนต์และบันไดหนีไฟอาคาร

ส านักงานอธกิารบดี ตล่ิงชนั เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

50,000 50,000

14. โครงการศึกษาและวเิคราะห์ความแขง็แรงของโครงสร้างบันไดหนีไฟ

และพื้นดินที่ติดกบับันไดหนีไฟ พร้อมจดัท าแบบรายการปรับปรุง 

อาคารส านักงานอธกิารบดี ตล่ิงชนั

200,000 200,000

รวม 14 โครงการ จ านวนงบประมาณ 60,000   2,951,300   300,000     3,311,300  

หน่วยวดั เป้าหมาย

5. โครงการ/

กจิกรรม

10

เงินแผ่นดนิ เงินรายได้ เงินแหลง่อ่ืน รวม

1. โครงการ We need to talk (show) English Makeover 20,000        20,000       ม.ค.-ม.ีค.64

2. โครงการส่งเสริมสุขภาพชมุชนรอบมหาวทิยาลัยศิลปากรสู่ความแขง็แรง

ที่ยั่งยนื

50,000        50,000       ม.ค.-ม.ีค.64

3. โครงการแลกเปล่ียนประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาศิลปากร 395,200      395,200      ต.ค.63-ก.ย.64

4. โครงการต้ังการ์ด 70,000        70,000       ม.ค.-ม.ีค.64

5. โครงการ"ศิลปากรสร้างโอกาส ตลาดนัดวชิาชพี Silpakron Job'S Fair 

2021"

30,000        30,000       ม.ค.-ม.ีค.64

6. โครงการค่ายพัฒนาคุณภาพชวีติ และสุขภาพจติแกน่ักศึกษา คร้ังที่ 2 

(ศูนยร์ะบายศิลป์)

150,000      150,000      พ.ค.-ก.ค.64

7. โครงการพัฒนาทักษะการด าเนินชวีติของนักศึกษาด้วยกลุ่มการปรึกษา

เชงิจติวทิยาเพื่อนชว่ยเพื่อน

20,000        20,000       1-30พ.ย.63

8. โครงการกจิกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาประสบการณ์ในมหาวทิยาลัยของ

นักศึกษา

890,000      890,000      ต.ค.63-ก.ย.64

9. โครงการกจิกรรมที่พัฒนาความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอก/ชมุชน 

เพื่อพัฒนานักศึกษา

120,000      120,000      ต.ค.63-ก.ย.64

10. โครงการ SU Happiness Together 20,000        20,000       ธ.ค.63-เม.ย.64

รวม 10 โครงการ จ านวนงบประมาณ 1,765,200   1,765,200  

ระยะเวลา

ด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็น Smart Student มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21

ต.ค.63-ก.ย.64

 กองงานวทิยา

เขตเพชรบุรี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ระยะเวลา

ด าเนินงาน

กองแผนงาน

มาตรการที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนนโยบายพัฒนานักศึกษา เปน็ Smart Student มีทกัษะที่จ าเปน็ส าหรับศตวรรษที่ 21
ตวัชี้วดั ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดั

จ านวนโครงการ/กจิกรรม สนับสนุนนโยบายพัฒนานักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตใน

ศตวรรษที่ 21 เป็น Smart Student มทีักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 ที่มี

ความส าเร็จหรือบรรลุวตัถปุระสงค์ของการด าเนินการ

ผอ.กองกจิการนักศึกษา /

ผอ.กองงานวทิยาเขตเพชรบุรี

 กองกจิการ

นักศึกษา

 กองงานวทิยา

เขตเพชรบุรี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
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เปา้ประสงค์ที่ 2  ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

หน่วยวดั เป้าหมาย

6. โครงการ/

กจิกรรม

5

กจิกรรม

7. กระบวนงาน 55

8. ร้อยละ 100

ส าหรับบุคลากรที่ผ่านการประเมนิระดับช านาญงาน/ช านาญการ (เฉพาะบุคลากรรายใหม)่

9. ระบบงาน 2

10. ร้อยละ 80

 

11. โครงการ/

กจิกรรม

5

กจิกรรม

รวมทั้งหน่วยงานภายนอก) ที่มคีวามส าเร็จหรือบรรลุวตัถปุระสงค์

12. โครงการ/

กจิกรรม

5

กจิกรรมในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมนิมหาวทิยาลัย ตามเกณฑ์ EdPEx 

ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ.

จ านวนโครงการ/กจิกรรม  สนับสนุนการด าเนินงานของมหาวทิยาลัย/ ส านักงานอธกิารบดี

และ ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ.

ช านาญการพิเศษ

ผอ.กองประกนัฯ

เครือขา่ยของส านักงานอธกิารบดี (เครือขา่ยระดับกอง หรือเครือขา่ยกบัคณะ/ ส่วนงาน 

ที่มคีวามส าเร็จหรือบรรลุวตัถปุระสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานอธิการบดีใหพ้ร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

ตวัชี้วดั ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดั

จ านวนโครงการ/กจิกรรม ด้านการบริหารจดัการเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงเป็น  ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ.

ที่มคีวามส าเร็จหรือบรรลุวตัถปุระสงค์ของการด าเนินการ

จ านวนกระบวนงานตามกระบวนการ SIPOC เพื่อรองรับการประเมนิด้วยเกณฑ์คุณภาพ  ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ. /

ร้อยละของคู่มอื/สรุปสาระส าคัญของคู่มอืที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระยะเวลา ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ. /

งานส่ือสารองค์กร

งานส่ือสารองค์กร

การศึกษาและการพัฒนาความเป็นเลิศ (EdPEx) (หน่วยงานละ 5 กระบวนงาน) 

ร้อยละของบุคลากรที่มกีารจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนางาน

จ านวนระบบงานที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงด้วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ.

ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ.

จ านวนโครงการ/กจิกรรม สนับสนุนการจดัการความรู้/ให้ความรู้ เพื่อสร้างความสัมพันธร์ะหวา่ง

(สรุปไมเ่กนิ 5 หน้า)

(บุคลากรช านาญการพิเศษขึ้นไป) หรือ แนวคิดการพัฒนางานของหัวหน้างานในระดับ
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หน่วยวดั เป้าหมาย
6. โครงการ/

กจิกรรม

5

กจิกรรม

เงินแผ่นดนิ เงินรายได้ เงินแหลง่อ่ืน รวม

1. การติดต้ังระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์บนเคร่ืองแมข่า่ยใหม่ 21,400 21,400        

2. การรับ-ส่งหนังสือราชการในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์ระหวา่งส่วนราชการที่เป็น   

นิติบุคคล ตามนโยบายของรัฐบาล

3. โครงการพัฒนาระบบโครงขา่ยอจัฉริยะภายในวทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 1,000,000 1,000,000     กองงานวทิยา

เขตพระราชวงั

สนามจนัทร์

ม.ค.-ก.ย.64

4. โครงการปฏิรูปมหาวทิยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Transformation)

4.1 โครงการปฏิรูปมหาวทิยาลัยศิลปากร ระยะที่ 1 3,000,000 6,000,000 9,000,000 ต.ค.63-ม.ีค.64

4.2 โครงการปฏิรูปมหาวทิยาลัยศิลปากร ระยะที่ 2-3 13,469,900 13,469,900 ม.ีค.-ก.ย.64

5. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กรด้านทรัพยากรบุคคล มหาวทิยาลัย

ศิลปากร (SU-ERP HRM) ระยะที่ 2

14,300,000 14,300,000   กองทรัพยากร

มนุษย,์ กองคลัง

 และส านัก

ดิจทิัลเทคโนโลยี

ต.ค.63- ก.ย.64

6. โครงการ Mobile Application ระบบบุคลากร 700,000 700,000       กองทรัพยากร

มนุษย ์และ

ส านักดิจทิัล

เทคโนโลยี

ต.ค.63- ก.ย.64

7. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจดัการศึกษา   

ตลอดชวีติและระบบคลังหน่วยกติ ระยะที่ 1

4,000,000 4,000,000 ต.ค.63-ก.ย.64

8. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการบริหาร

จดัการหลักสูตรและการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระยะที่ 1

1,000,000 1,000,000 ต.ค.63-ก.ค.64

9. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ด้านทรัพยากรบุคคล  (SU-ERP 

HRM) ระยะที่ 2 ในส่วนระบบของสวสัดิการพนักงานมหาวทิยาลัย

กองคลัง ต.ค.63-ก.ย.64

รวม 9 โครงการ จ านวนงบประมาณ 13,469,900 24,021,400  6,000,000  43,491,300

กระบวนงานตามกระบวนการ SIPOC (ทบทวนกระบวนการ)
หน่วยวดั เป้าหมาย

7. กระบวนงาน 55

1.

2.

3.

4.

5.

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการปฏบิตัิงานของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี เพ่ือรองรับทศิทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
มาตรการที่ 6 ปรังปรุงและพัฒนากระบวนการปฏบิตัิงานใหม้ีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ระยะเวลา

ด าเนินงาน

ตวัชี้วดั ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดั

จ านวนโครงการ/กจิกรรม ด้านการบริหารจดัการเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง  ผอ.สนอ.

ที่มคีวามส าเร็จหรือบรรลุวตัถปุระสงค์ของการด าเนินการ ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ.

ต.ค.63 - ม.ีค.64

ระยะเวลาด าเนินงาน

การท าสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม

การรับเร่ืองร้องเรียนผ่านเวบ็ไซด์ "ศูนยป์ระสานมหาวทิยาลัยศิลปากรใสสะอาด"

การร่างกฎหมาย

ผู้รับผิดชอบกระบวนงานกระบวนงานตามกระบวนการ SIPOC

การเสนอความเห็นทางกฎหมาย

การอทุธรณ์ของพนักงานมหาวทิยาลัย

กองกฎหมาย

 กองแผนงาน

การศึกษาและการพัฒนาความเป็นเลิศ (EdPEx) (หน่วยงานละ 5 กระบวนงาน) 

โครงการ/กิจกรรม ดา้นการบริหารจดัการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง

ตวัชี้วดั ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดั

จ านวนกระบวนงานตามกระบวนการ SIPOC เพื่อรองรับการประเมนิด้วยเกณฑ์คุณภาพ  ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ. /

งานส่ือสารองค์กร

กองบริหาร 

งานวชิาการ

 กองกลาง ต.ค.63-ก.ย.64
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6.

7.

8. การขอใช้ห้องบรรยายเพือ่จดัการเรียนการสอนหรืออบรมสัมมนา

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

ต.ค.63 - ก.ย. 64

การให้บริการพืน้ที่ส่วนกลาง ตล่ิงชัน-วงัท่าพระ

การซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค ในพืน้ที่ส่วนกลางที่รับผิดชอบ (พัฒนาจากกระบวนงานเดิม)

กองกลาง

การออกเลขที่ค าส่ังมหาวทิยาลัย (พัฒนาจากกระบวนงานเดิม)

การจดัท าและจดัส่งหนังสือเชิญประชุม (พัฒนาจากกระบวนงานเดิม)

การพัฒนาบุคลากรตามสายงาน/ความเชี่ยวชาญ

กระบวนการเสนอปรับปรุงหลักสูตรตามแบบ สมอ.08 

กระบวนงานให้บริการด้านห้องเรียน

กระบวนงานจดัซ้ือ/จดัจา้งพัสดุ

กระบวนงานบริหารงานบุคคล

กระบวนงานจดัจา้งลูกจา้งชาวต่างประเทศ

การเสนอขอก าหนดระดับต าแหน่งเพือ่แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน)

การสรรหาและแต่งต้ังผู้อ านวยการกอง เลขานุการคณะ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่า

กองกิจการนักศึกษา

การดูแลรักษาพยาบาลนักศึกษา

การจดัสรรนักศึกษาเข้าอยูห่อพัก

การขออนุมัติปรับคุณวฒิุในประเทศและต่างประเทศ

การรับสมัครงาน

การประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร

กองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา

การขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม

การปิดเงินสดประจ าวนั

การจดัสรรรายรับจริงเงินรายได้

การสร้างข้อมูลสินทรัพยถ์าวร (ครุภัณฑ์)

การจดัท าแผนพัฒนาของมหาวทิยาลัย

การจดัท าแผนอัตราก าลังของมหาวทิยาลัย ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2563-2566

การติดตาม ประเมินผล และการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวทิยาลัย

ระยะเวลาด าเนินงานผู้รบัผิดชอบกระบวนงานกระบวนงานตามกระบวนการ SIPOC

กระบวนงานให้บริการนักศึกษาในหอพัก

การดูแลอาคารสถานที่

การรักษาความปลอดภัย

การจดัหารายได้จากการใช้สถานที่

การจดัการอาคารสถานที่รักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (ด้วยกล้อง CCTV)

การลดระยะเวลาการซ่อมต่างๆ (งานบริการกลาง)

การรับเงินหน้าเคาเตอร์ ระบบ REG

การเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ

กองงานวทิยาเขต

พระราชวงัสนามจนัทร์

ต.ค.63 - ก.ย.64

กระบวนการยืน่เอกสารรายงานตัวส าหรับการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม/่ เปิดบัญชีและท าบัตรนักศึกษา 

ระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา

กองทรัพยากรมนุษย์

กองงานวทิยาเขตเพชรบุรี

กองแผนงาน

กองประกันคุณภาพการศึกษา

กองบริหารงานวชิาการ
กระบวนการก าหนดรหัสประจ าตัวนักศึกษา + ต้ังหนี้ภาระค่าใช้จา่ย

กระบวนการลงทะเบียนและเพิม่ถอนรายวชิาเรียน

กระบวนการงานตรวจสอบจบ

การก ากับติดตามหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ องค์ประกอบที่ 1

การสมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 ของ สป.อว.

การสร้างผู้ประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA และ EdPEx

การจดัท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ/ส่วนงานและระดับสถาบัน

เสนอรายชื่อประกอบการจดัท าชื่อผู้ใช้งานและสิทธผู้ิใช้ระบบ CHEQA Online

การจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี เงินแผ่นดิน

การจดัท างบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได้ประจ าปี

 ต.ค.63 - มี.ค.64

 ต.ค.63 - มี.ค.64

 ต.ค.63 - มี.ค.64

 ต.ค.63 - มี.ค.64

กองคลัง  ต.ค.63-ก.ย.64

 ต.ค.63 - มี.ค.64

ต.ค.63 - ก.ย.64
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51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

หน่วยวดั เป้าหมาย

8. ร้อยละ 100

ส ำหรับบุคลำกรที่ผ่ำนกำรประเมนิระดับช ำนำญงำน/ช ำนำญกำร (เฉพำะบุคลำกรรำยใหม)่

หน่วยวดั เป้าหมาย

9. ระบบงำน 2

เงินแผ่นดนิ เงินรายได้ เงินแหลง่อ่ืน รวม

1. กำรพัฒนำเวบ็ไซต์กองกลำง กองกลำง ต.ค.63-ก.ย.64

2. โครงกำรปรับปรุงระบบบุคลำกรและเงินเดือน (ระบบ MIS) 170,000 170,000      กอง

ทรัพยำกร

มนุษย ์และ

กองคลัง

ต.ค.63-ก.ย.64

3. กำรปรับปรุงระบบวำงแผนงบประมำณ BPM 300,000 300,000  กองแผนงำน ต.ค.63-ก.ย.64

4. โครงกำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบขอ้มลูสำรสนเทศ (AIS: Audit 

Information System)

2,000,000 2,000,000  ส ำนักงำน

ตรวจสอบ

ภำยใน

พ.ย.63-ก.ค.64

รวม 4 เรื่อง/ภารกิจ/กระบวนงาน 2,470,000  2,470,000 

เรื่อง/ภารกิจ/กระบวนงาน
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ระยะเวลา

ด าเนินงาน

ระบบงานที่ไดร้ับการพัฒนาปรับปรุงดว้ยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการและการบริการ

มาตรการที่ 7 จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฐานข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการบริหารและการปฏบิตัิงาน

ตวัชี้วดั ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดั

จ ำนวนระบบงำนที่ได้รับกำรพัฒนำปรับปรุงด้วยระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ ผอ.ทุกหน่วยงำนใน สนอ.

 ต.ค.63 - ม.ีค.64

รวม 60 กระบวนงาน จ านวนงบประมาณ

กำรผลิตส่ือประชำสัมพันธเ์ผยแพร่ขำ่วสำร/ กจิกรรมที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของ มศก. และ

กลุ่มเป้ำหมำยภำยในและภำยนอก

กำรผลิตคลิปวดิีทัศน์เผยแพร่กำรจดักจิกรรม/ กจิกรรมควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนภำยนอก

กำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร: โคงกำรจดัท ำของที่ระลึกและบัตรอวยพรของมศก. ประจ ำปี2564 

กำรสร้ำงควำมร่วมมอืด้ำนศิลปวฒันธรรมกบัหน่วยงำนและองค์กรภำยในและภำยนอกประเทศ

งำนส่ือสำรองค์กร

กำรเขยีนขำ่ว ปชส. กำรจดักจิกรรมต่ำง ๆ ของ มศก. เพื่อเผยแพร่ทำงส่ือออนไลน์

ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน

ติดตำมผลกำรตรวจสอบ

 ต.ค.63 - ม.ีค.64

กระบวนงานตามกระบวนการ SIPOC ผู้รับผิดชอบกระบวนงาน ระยะเวลาด าเนินงาน

กำรเตรียมกำรตรวจสอบ

กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ

สรุปผลกำรตรวจสอบและรำยงำนผลกำรตรวจสอบ

กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ

               ส ำหรับบุคลำกรที่ผ่ำนกำรประเมนิระดับช ำนำญงำน/ช ำนำญกำร (เฉพำะบุคลำกรรำยใหม)่ (รำยงำนรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน)

ร้อยละของคู่มอื/สรุปสำระส ำคัญของคู่มอืที่แสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ตำมระยะเวลำ 

ตวัชี้วดั ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดั

*หมำยเหตุ  ทุกหน่วยงำนใน สนอ. รำยงำน/สรุปสำระส ำคัญของคู่มอืที่แสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ตำมระยะเวลำ

(สรุปไมเ่กนิ 5 หน้ำ)*

ผอ.ทุกหน่วยงำนใน สนอ. /

งำนส่ือสำรองค์กร
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หน่วยวดั เป้าหมาย

10. ร้อยละ 80

หน่วยวดั เป้าหมาย

11. 5

 รวมทั้งหน่วยงานภายนอก) ที่มคีวามส าเร็จหรือบรรลุวตัถปุระสงค์

เงินแผ่นดนิ เงินรายได้ เงินแหลง่อ่ืน รวม

1. Knowledge Management and Data Analytic for Performance 

Excellence Framework (การจดัการความรู้และวเิคราะห์ขอ้มลูตามแนว

ทางการบริหารจดัการเพื่อความเป็นเลิศ) (สถาบันเพิ่มผลผลิต)

 กองประกนั

คุณภาพ

การศึกษา

พ.ย.-ธ.ค.63

2. การเพิ่มประสิทธภิาพการให้บริการ (งานบริหารงานทั่วไป)  กองงานวทิยา

เขตพระราชวงั

สนามจนัทร์

ต.ค.63-ก.ย.64

3. โครงการการประชาสัมพันธก์ารจดัการศึกษาในระบบคลังหน่วยกติ 153,900 153,900 ต.ค.63-ก.ค.64

4. โครงการนโยบายและกลไกการขบัเคล่ือนการจดัการศึกษา ในระบบคลัง

หน่วยกติและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุน รุ่น 1-2

120,800 120,800 ต.ค.63 - ธ.ค.64

5. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านนโยบายและแผนของเครือขา่ยการวางแผน

อดุมศึกษา

กองแผนงาน ต.ค.63-ก.ย.64

รวม 5 โครงการ จ านวนงบประมาณ 274,700    274,700    

หน่วยวดั เป้าหมาย

12. โครงการ/ 5

กจิกรรม

เงินแผ่นดนิ เงินรายได้ เงินแหลง่อ่ืน รวม

1. กจิกรรมการวพิากษ์ OP : จดัท าโครงร่างองค์กร (OP) อยา่งไรให้เป็นระบบ

ตามเกณฑ์ EdPEx 

70,000 70,000 ต.ค.-พ.ย.63

2. กจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ เร่ือง การวเิคราะห์รายงานป้อนกลับ 

(feedback report) เพื่อน าไปสู่การจดัท าแผนพัฒนาคุณภาพองค์กรของ

คณะ/ส่วนงาน

120,000 120,000 ต.ค.63-ม.ค.64

3. กจิกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพองค์กร

ระดับสถาบัน ด้วยเกณฑ์ EdPEx มหาวทิยาลัยศิลปากร” 

60,000 60,000 พ.ย.-ธ.ค.63

ช านาญการพิเศษ*

ตวัชี้วดั ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดั

ร้อยละของบุคลากรที่มกีารจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนางาน ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ.

(บุคลากรช านาญการพิเศษขึ้นไป) หรือ แนวคิดการพัฒนางานของหัวหน้างานในระดับ

กองบริหาร 

งานวชิาการ

*หมายเหตุ ทุกหน่วยงานใน สนอ. รายงานชื่อผลงานการวเิคราะห์ หรือ แนวคิดการพัฒนางาน (รายงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน)

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก

มาตรการที่ 8 ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย เพ่ือใหเ้กิดช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ร่วมมือทั้งภายในและภายนอก

ตวัชี้วดั ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดั

จ านวนโครงการ/กจิกรรม สนับสนุนการจดัการความรู้/ให้ความรู้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ โครงการ/

กจิกรรม

ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ.

ระหวา่งเครือขา่ยของส านักงานอธกิารบดี (เครือขา่ยระดับกอง หรือเครือขา่ยกบัคณะ/ส่วนงาน

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ระยะเวลา

ด าเนินงาน

โครงการดา้นการจดัการความรู้/ให้ความรู้

ตวัชี้วดั ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดั

จ านวนโครงการ/กจิกรรม  สนับสนุนการด าเนินงานของมหาวทิยาลัย/ ส านักงานอธกิารบดี ผอ.สนอ.

ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมนิมหาวทิยาลัย ตามเกณฑ์ EdPEx ผอ.กองประกนัฯ

โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั/ ส านักงานอธกิารบดใีนการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินมหาวทิยาลยั ตามเกณฑ์ EdPEx 

   - โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพคณะ/ส่วนงาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ( EdPEx) โดยมกีจิกรรม ดังนี้ 

 กองประกนั

คุณภาพ

การศึกษา

ที่มคีวามส าเร็จหรือบรรลุวตัถปุระสงค์ และ ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ.

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ระยะเวลา

ด าเนินงาน
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เงินแผ่นดนิ เงินรายได้ เงินแหลง่อ่ืน รวม

4. กจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ เร่ือง การวเิคราะห์รายงานป้อนกลับ 

(feedback report) เพื่อน าไปสู่การจดัท าแผนพัฒนาคุณภาพองค์กรของ

ส านักงานอธกิารบดี

90,000 90,000 ม.ค.-ก.พ.64

5. กจิกรรมการวพิากษ์ SAR : จดัท า SAR อยา่งไรให้เป็นระบบตามเกณฑ์ EdPEx 90,000 90,000 ม.ค.-ก.พ.64

6. กจิกรรม Retreat การพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)       

สภามหาวทิยาลัยศิลปากร

60,000 60,000 ก.พ.-ม.ีค.64

7. กจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ เร่ือง “การวเิคราะห์ขดีความสามารถของ

บุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน”

60,000 60,000  กองประกนั

คุณภาพ

การศึกษาและ

กองทรัพยากร

มนุษย์

ก.พ.-ม.ีค.64

รวม 7 โครงการ จ านวนงบประมาณ 550,000 550,000

เปา้ประสงค์ที่ 3 เปน็หน่วยงานที่สามารถใหบ้ริการอย่างมีคุณภาพ
หน่วยวดั เป้าหมาย

13. กระบวนงาน 8

14. ค่าเฉล่ีย 3.60

หน่วยวดั เป้าหมาย

13. กระบวนงาน 8

เงินแผ่นดนิ เงินรายได้ เงินแหลง่อ่ืน รวม

กระบวนงานที่มีการใหบ้ริการหน้างาน
1. กระบวนการรับสมคัรงาน  กองทรัพยากร

มนุษย์

ต.ค. 63-ก.ย. 64

2. การออกหนังสือส าคัญส าหรับนักศึกษา กองงานวทิยา

เขตเพชรบุรี

ต.ค.63-ก.ย.64

3. กระบวนงานการออกเลขที่ค าส่ัง  กองกลาง ต.ค.63-ก.ย.64

4. กระบวนงานการซ่อมงานชา่ง  กองงานวทิยา

เขตพระราชวงั

สนามจนัทร์

ต.ค.63-ก.ย.64

5. การรับเงินและการจา่ยเงินค่ารักษาพยาบาล  กองคลัง ต.ค.63-ก.ย.64

6. กระบวนการขอหนังสือส าคัญออนไลน์  กองบริหารงาน

วชิาการ

ต.ค.63-ก.ย.64

7. การเบิกจา่ยเงินค่าประกนัอบุัติเหตุ  กองกจิการ

นักศึกษา

ต.ค.63-ก.ย.64

8. กระบวนการจดัท าสัญญา  กองกฎหมาย ต.ค.63-ก.ย.64

รวม 8 กระบวนงาน จ านวนงบประมาณ

หน่วยวดั เป้าหมาย

14. ค่าเฉล่ีย 3.60
*หมายเหตุ  ทุกหน่วยงานใน สนอ. รายงานความความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนงานที่มใีห้บริการหน้างาน (รายงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน)

มาตรการที่ 9 สนับสนุนใหท้กุหน่วยงานมีการปรับปรุง/ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการบริการ
ตวัชี้วดั ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดั

จ านวนกระบวนงานที่มกีารให้บริการหน้างาน ผอ.ทุกกองที่มกีารให้บริการหน้างาน

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ระยะเวลา

ด าเนินงาน

ตวัชี้วดั ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดั

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนงานที่มใีห้บริการหน้างาน* ผอ.ทุกกองที่มกีารให้บริการหน้างาน

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพงานบริการ

ตวัชี้วดั ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดั

จ านวนกระบวนงานที่มกีารให้บริการหน้างาน ผอ.ทุกกองที่มกีารให้บริการหน้างาน

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนงานที่มใีห้บริการหน้างาน ผอ.ทุกกองที่มกีารให้บริการหน้างาน

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ระยะเวลา

ด าเนินงาน

 กองประกนั

คุณภาพ

การศึกษา
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เปา้ประสงค์ที่ 4 บคุลากรไดร้ับการพัฒนาอยา่งตอ่เน่ือง สอดคลอ้งกับภาระงานที่รับผิดชอบและพันธกิจของหน่วยงาน

หน่วยวัด เปา้หมาย

15. ร้อยละ 85

16. โครงการ 10

17. ร้อยละ 82

18. ร้อยละความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในสังกัดส านักงานอธิการบดี ร้อยละ 80

19. ร้อยละของบุคลากรทีท่ าหน้าทีด้่านการใหบ้ริการหน้างานทีไ่ด้รับการอบรม ร้อยละ 80

เร่ืองการใหบ้ริการทีดี่ (Service Mind)

หน่วยวัด เปา้หมาย

15. ร้อยละ 85

16. โครงการ 10

เงินแผ่นดนิ เงินรายได้ เงินแหล่งอ่ืน รวม

1. โครงการการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 30,000 30,000       กองกลาง ต.ค.63-ก.ย.64

2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

470,000 470,000     มี.ค.-ม.ิย.64

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา

ระดับกลาง (สายสนับสนุน)"

500,000 500,000     ก.พ.-เม.ย.64

4. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี 

2563-2564

500,000 500,000     มิ.ย.64

5. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การใหบ้ริการทีเ่ป็นเลิศ สู่ความ

ประทับใจ"

70,000 70,000       มี.ค.64

6. โครงการศึกษาดูงานการใหบ้ริการ 30,000        30,000       พ.ค.64

7. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีผู้่ใหบ้ริการ (service mind) 10,000        10,000       มิ.ย.64

8. ศึกษาดูงานส านักงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10,000 10,000 กองกฎหมาย มี.ค.64

9. จัดอบรมเร่ืองเทคนิคในการน าเสนอข้อมูลและการส่ือสาร ใหก้ับ

บุคลากรของกองคลัง

 กองคลัง ต.ค.-พ.ย.63

10. จัดอบรมการเชือ่มโยงของระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (SU-ERP)

 ใหก้ับบุคลากรของกองคลัง

ต.ค.-พ.ย.63

11. โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ส าหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจ าทีบ่รรจุใหม่ ยังไม่

เคยเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทพนักงานประจ าทีม่ีการเปล่ียน/หมุนเวียนการท างาน

พ.ย.-ธ.ค.63

กลยทุธท์ี่ 6 พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรู้ ความสามารถ ทกัษะและทศันคตทิี่เหมาะสม

มาตรการที่ 10 จดัโครงการพัฒนาบคุลากรทกุสายงาน

ยทุธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาบุคลากรและคุณภาพชีวิตการท างาน

ตวัชีว้ัด

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพฒันาบุคลากร

จ านวนโครงการทีจ่ัดขึน้เพือ่พฒันาบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการอบรมเพือ่เพิม่ทักษะและสมรรถนะตามต าแหน่งงาน

ผอ.กองทรัพยากรมนุษย์

ผู้รับผิดชอบตวัชีว้ัด

ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ.

ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ.

ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ.

ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ.

ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ.

จ านวนโครงการทีจ่ัดขึน้เพือ่พฒันาบุคลากร ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ.

ตวัชีว้ัด ผู้รับผิดชอบตวัชีว้ัด

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพฒันาบุคลากร ผอ.กองทรัพยากรมนุษย์

ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ.

 กองคลังและงาน

จัดการทรัพยากร

มหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา

ด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

 กองงานวิทยาเขต

เพชรบุรี

โครงการทีจ่ัดขึน้เพ่ือพัฒนาบคุลากร

 กองทรัพยากร

มนุษย์
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เงินแผ่นดนิ เงินรายได้ เงินแหล่งอ่ืน รวม
12. จัดอบรมผู้บริหารใหม้ีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมัน่คงปลอดภยั ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร 

(SU-ERP)

กองคลังและงาน

จัดการทรัพยากร

มหาวิทยาลัย

เม.ย.-พ.ค.64

รวม 12 โครงการ จ านวนงบประมาณ 1,620,000   1,620,000  

หน่วยวัด เปา้หมาย

17. ร้อยละ 82

หน่วยวัด เปา้หมาย

18. ร้อยละ 80

หน่วยวัด เปา้หมาย

19. ร้อยละ 80

เร่ืองการใหบ้ริการทีดี่ (Service Mind)*

หน่วยวัด เปา้หมาย

20. โครงการ/

กิจกรรม

6

21. โครงการ/

กิจกรรม

2

เงินแผ่นดนิ เงินรายได้ เงินแหล่งอ่ืน รวม

1. โครงการจัดการความรู้ เร่ือง การรับ-ส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

30,000 30,000       กองกลาง ม.ค.-ก.ย.64

2. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพือ่พฒันากระบวนงานสนับสนุนการจัด

การศึกษารองรับภาวะวิกฤติ
กองบริหารงาน

วิชาการ

3. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ืองการขอต าแหน่งทางวิชาการของ

บุคลากรสายสนับสนุน

5,000          5,000          กองงานวิทยาเขต

เพชรบุรี

เม.ย.-ก.ค.64

4. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านแผนและงบประมาณ กองแผนงาน ต.ค.63-ก.ย.64

5. โครงการการแลกเปล่ียนเรียนรู้ "การวิเคราะห ์GAP Analysis เพือ่

การพฒันาหลักสูตร”

350,000 350,000  กองประกัน

คุณภาพการศึกษา

6. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เกีย่วกับกระบวนการควบคุมภายในของ 

 คณะ/ส่วนงาน ทีไ่ด้จากการลงพืน้ทีต่รวจ

 ส านักงาน

ตรวจสอบภายใน

ต.ค.63-ก.ย.64

7. จัดประชุม เร่ือง การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ระบบบริหารทรัพยากร

องค์กร (SU-ERP)
กองคลังและงาน

จัดการทรัพยากร

มหาวิทยาลัย

ต.ค.-พ.ย.63

รวม 7 โครงการ จ านวนงบประมาณ      385,000     385,000

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ระยะเวลา

ด าเนินงาน

กลยทุธท์ี่ 7 พัฒนาบคุลากรใหม้สีมรรถนะตามสายงานอยา่งเปน็ระบบและตอ่เน่ือง
มาตรการที่ 11 สง่เสริม สนับสนุนใหบ้คุลากรเขา้รับการฝึกอบรมสมัมนา และพัฒนาตนเอง

ตวัชีว้ัด ผู้รับผิดชอบตวัชีว้ัด

จ านวนโครงการ/กิจกรรม ทีม่ีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (หน่วยงานละ 1 โครงการ/

กิจกรรม)

ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ.

*หมายเหตุ ทุกหน่วยงานใน สนอ. รายงานจ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับการอบรมเพือ่เพิม่ทักษะและสมรรถนะตามต าแหน่งงาน

เปา้ประสงค์ที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร

ตวัชีว้ัด ผู้รับผิดชอบตวัชีว้ัด

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการอบรมเพือ่เพิม่ทักษะและสมรรถนะตามต าแหน่งงาน* ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ.

              (รายงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน)

ตวัชีว้ัด

ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ.

*หมายเหตุ กองทรัพยากรมนุษย์ รายงานร้อยละความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในสังกัดส านักงานอธิการบดี รอบ 12 เดือน

จ านวนโครงการ/กิจกรรม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทีม่ีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ.

ผู้รับผิดชอบตวัชีว้ัด

ร้อยละความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในสังกัดส านักงานอธิการบดี*

              (รายงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน)

ตวัชีว้ัด ผู้รับผิดชอบตวัชีว้ัด

ร้อยละของบุคลากรทีท่ าหน้าทีด้่านการใหบ้ริการหน้างานทีไ่ด้รับการอบรม ผอ.ทุกหน่วยงานใน สนอ.

*หมายเหตุ ทุกหน่วยงานใน สนอ. รายงานจ านวนบุคลากรทีท่ าหน้าทีด้่านการใหบ้ริการหน้างานทีไ่ด้รับการอบรมเร่ืองการใหบ้ริการทีดี่

โครงการ/กิจกรรม ทีม่ีการแลกเปลีย่นเรียนรู้

ระยะเวลา

ด าเนินงาน

กลยทุธท์ี่ 8 สร้างเครือขา่ยความร่วมมอืการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การปฏบิตัิ
มาตรการ 12 สง่เสริมและสนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส านักงานอธกิารบดี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
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เงินแผ่นดนิ เงินรายได้ เงินแหล่งอ่ืน รวม

1. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง "กระบวนการจัดซ้ือ/จัดจ้างงาน

ก่อสร้าง"

50,000        50,000         กองคลัง กอง

งานวิทยาเขต

พระราชวังสนาม

จันทร์ และกอง

งานวิทยาเขต

เพชรบุรี

ต.ค.63-ธ.ค.63

2. โครงการจัดการความรู้ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกีย่วกับการ

ลาออกของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
 กองทรัพยากร

มนุษย์และกอง

กฎหมาย

ต.ค.63-ก.ย.64

รวม 2 โครงการ จ านวนงบประมาณ 50,000 50,000

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ระยะเวลา

ด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม การแลกเปลีย่นเรียนรู้ทีม่ีการบรูณาการระหว่างหน่วยงาน
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การก ากับดูแลการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ 
   1. การเผยแพร่และการจัดประชุมสัมมนาท าความเข้าใจในแผนปฏิบัติการประจ าปี และนโยบายต่างๆ 
ให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติราชการ ได้ท าความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของตนเอง และบุคคลอ่ืน เกี่ยวกับการเป็นตัวจักรส าคัญของการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม เพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายในแต่ละด้านให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
 2. ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักระดับผู้อ านวยการกอง/ผู้อ านวยการหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่ากอง ในแต่ละตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการส านักงานอธิการบดี เพ่ือก ากับดูแล และเฝ้าระวังให้ผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย  
  3. ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 และ 12 เดือน  
ทั้งนี้ ได้ก าหนดนิยามศัพท์ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด สูตรการค านวณ / วิธีการนบั 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการ SMART ADMINISTRATION เพื่อรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที ่1 เป็นหน่วยงานสนับสนนุการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 
1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม สนับสนุน

นโยบายสร้างความโดดเด่น เป็นเลิศ
เฉพาะทาง และความมีช่ือเสยีงด้าน
วิชาการ : ACADEMIC REPUTATION 
ที่มีความส าเร็จหรือบรรลุวตัถุประสงค์ 

ผลรวมของโครงการ/กิจกรรม ท่ีสนับสนุนนโยบายสร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทาง 
และความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ ที่หน่วยงานด าเนินการแล้วเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้
 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรม สนับสนุน
นโยบายพัฒนาด้านการบริการวิชาการ
และท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมที่มี
ความส าเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงค์ 

ผลรวมของโครงการ/กิจกรรม ท่ีสนับสนุนนโยบายพัฒนาด้านการบริการวิชาการและ 
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่หน่วยงานด าเนินการแล้วเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว ้
 

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรม สนับสนุน
นโยบาย SMART AND GREEN 
ADMINISTRATION เพื่อรองรับการเป็น 
Digital Transformation University /
พัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการ
บริหารจดัการที่มคีวามส าเรจ็หรือบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ผลรวมของโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนนโยบาย SMART AND GREEN ADMINISTRATION 
เพื่อรองรับการเป็น Digital Transformation University /พัฒนาระบบ กลไกและ
เครื่องมือในการบริหารจัดการ ที่หน่วยงานด าเนินการแล้วเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้
 

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรม สนับสนุน
นโยบายพัฒนาประสบการณ์และ
คุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของ
นักศึกษา ที่มีความส าเร็จหรือบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 
 

ผลรวมของโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนนโยบายพัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิต
ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ที่หน่วยงานด าเนินการแล้วเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว ้
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ตัวช้ีวัด สูตรการค านวณ / วิธีการนบั 
5. จ านวนโครงการ/กิจกรรม สนับสนุน

นโยบายพัฒนานักศึกษา เพื่อผลิต
บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 เป็น Smart 
Student   มีทักษะที่จ าเป็นส าหรบั
ศตวรรษที่ 21 ท่ีมีความส าเร็จหรอืบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ผลรวมของโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนนโยบายพัฒนานักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21 เป็น Smart Student มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 ที่หน่วยงาน
ด าเนินการแล้วเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานอธิการบดีให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค์ที่ 2 ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวและมีประสทิธิภาพ 
6.  จ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้านการบริหาร

จัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่มี
ความส าเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงค์ 

ผลรวมของโครงการ/กิจกรรม ที่ สนับสนุนด้านการบริหารจัดการเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง หน่วยงานด าเนินการแล้วเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

7.  จ านวนกระบวนงานตามกระบวนการ 
SIPOC เพื่อรองรับการประเมินด้วยเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาความ
เป็นเลิศ (EdPEx) 

ผลรวมของกระบวนงานตามกระบวนการ SIPOC เพื่อรองรับการประเมินด้วยเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาความเป็นเลิศ (EdPEx) (หน่วยงานละ 5 กระบวนงาน) 

8.  ร้อยละของคู่มือ/สรุปสาระส าคัญของคู่มือ
ที่ แสดงขั้นตอนการปฏิบั ติ งาน ตาม
ระยะเวลาส าหรับบุคลากรที่ผ่านการ
ประเมินระดับช านาญงาน/ช านาญการ 
(เฉพาะบุคลากรรายใหม่)  

     (สรุปไม่เกิน 5 หน้า) 

จ านวนบุคลากรที่ผ่านการประเมนิระดับช านาญงาน/ช านาญการ 
     (เฉพาะบุคลากรรายใหม่) ทีไ่ดจ้ัดท าคู่มือ/สรุปสาระส าคัญ 

            แสดงขั้นตอนการปฏิบัตงิานตามระยะเวลา               x  100 
      จ านวนบุคลากรระดบัช านาญงาน/ช านาญการ 
              (เฉพาะบุคลากรรายใหม่) ทั้งหมด 
 

9. จ านวนระบบงานที่ ได้ รั บการพัฒนา
ปรับปรุงด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลรวมของระบบงานที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10.ร้อยละของบุคลากรที่มี การจั ดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
เพื่อพัฒนางาน (บุคลากรช านาญการ
พิเศษขึ้นไป) หรือ แนวคิดการพัฒนา
งานของหัวหน้าในระดับช านาญการพิเศษ 

จ านวนบุคลากรช านาญการพเิศษขึ้นไปท่ีจัดท ารายงาน 
                 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน                 x  100 
      จ านวนบุคลากรช านาญการพิเศษข้ึนไปทั้งหมด 
 

หมายเหตุ  ไม่นับรวมบุคลากรช านาญการพิเศษข้ึนไปท่ีด ารงต าแหน่ง 
               ผู้อ านวยการกอง 

11. จ านวนโครงการ/กิจกรรม สนับสนุน
การจัดการความรู้/ให้ความรู้ เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายของ
ส านักงานอธิการบดี (เครือข่ายระดับกอง 
หรือเครือข่ายกับคณะ/ ส่วนงาน รวมทั้ง
หน่วยงานภายนอก) ที่มีความส าเร็จหรือ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

 
 

ผลรวมของโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนการจัดการความรู้ /ให้ความรู้ เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายของส านักงานอธิการบดี (เครือข่ายระดับกอง หรือ
เครือข่ายกับคณะ/ ส่วนงาน รวมทั้งหน่วยงานภายนอก) ที่มีความส าเร็จหรือบรรลุ
วัตถุประสงค์ 




