รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชีว้ ดั
ประเด็นการประเมิน
ตัวชีว้ ดั ที่ 9 การเปดเผยขอมูล
9.1 ขอมูล
ขอมูลพืน้ ฐาน
พืน้ ฐาน
O1 โครงสราง
- แสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของ
หนวยงาน
- ประกอบดวยตำแหนงที่สำคัญ และการแบงสวนงาน
ภายใน เชน สำนัก กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน
O2 ขอมูลผูบริหาร
- แสดงขอมูลของผูบริหารสูงสุดหรือหัวหนาหนวยงาน
และผูดำรงตำแหนงทางการบริหารของหนวยงาน
- แสดงขอมูล อยางนอยประกอบดวย ดวยชื่อ-นามสกุล
ตำแหนง รูปถาย และชองทางการติดตอของผูบริหาร
แตละคน

O3 อำนาจหนาที่
- แสดงขอมูลหนาที่และอำนาจของหนวยงานตามที่
กฎหมายกำหนด

ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล

แหลงขอมูล/ Link อางอิง

ผูรบั ผิดชอบ

มหาวิทยาลัย คณะ สวนงาน หนวยงาน มีการแสดง
https://www.su.ac.th/th/organization-manage.php
แผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนงานของหนวยงานแก
ผูรับบริการและสาธารณะผานหนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย

- งานสื่อสารองคกร
- สำนักดิจิทัล

มหาวิทยาลัยแสดงรายนามของผูบริหารของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี และ
ผูชวยอธิการบดี รวมทั้ง ผูอำนวยการสำนัก และ
ผูอำนวยการกอง
สวนคณะ/ สวนงาน/ หนวยงาน แสดงรายนามของ
ผูบริหารของคณะ/สวนงาน ไดแก คณบดี รองคณบดี และ
ผูชวยคณบดี หัวหนาภาควิชา เลขานุการคณะ/เทียบเทา
และหัวหนางาน เปนตน
ขอมูลประกอบดวย ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง รูปถาย ชอง
ทางการติดตอของผูบริหาร เชน เบอรโทรศัพท E-mail

http://www.su.ac.th/th/about-acadamicadmin.php

- งานสื่อสารองคกร
- กองทรัพยากรมนุษย
- สำนักดิจิทัล

มหาวิทยาลัยแสดงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2559 และประกาศการแบงสวนงาน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/1/4.
pdf

หนาเว็บไซตคณะ
https://www.su.ac.th/th/faculty-paint.php
หนาเว็บไซตสวนงาน/ หนวยงาน
https://www.su.ac.th/th/organization-section2.php
- กองกฎหมาย

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งสวนงานของ
มหาวิทยาลัย
- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งสวนงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E
/182/26.PDF
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ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล

แหลงขอมูล/ Link อางอิง
- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งสวนงานของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E
/015/T_0015.PDF

ผูรบั ผิดชอบ

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งสวนงานของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E
/257/T_0033.PDF
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายใน
ของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร
- ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ลปากร เรื ่ อ ง การแบ งหน ว ยงาน
ภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/1/20
.pdf
- ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ลปากร เรื ่ อ ง การแบ งหน ว ยงาน
ภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 2)
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/1/b2
-22-11-60.pdf
- ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ลปากร เรื ่ อ ง การแบ งหน ว ยงาน
ภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 3)
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/1/b3
-1-9-61.pdf
- ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ลปากร เรื ่ อ ง การแบ งหน ว ยงาน
ภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/1/bsu-devision12-12-61.pdf
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ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล

แหลงขอมูล/ Link อางอิง
- ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ลปากร เรื ่ อ ง การแบ งหน ว ยงาน
ภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2561
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/1/b5
-21-12-61.pdf

ผูรบั ผิดชอบ

- ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ลปากร เรื ่ อ ง การแบ งหน ว ยงาน
ภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2562
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/1/b6
-4-2-62.pdf
- ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ลปากร เรื ่ อ ง การแบ งหน ว ยงาน
ภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2562
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/1/b7
-27-4-62-1.pdf
- ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ลปากร เรื ่ อ ง การแบ งหน ว ยงาน
ภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 8) พ.ศ.
2562
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/1/bEdu-8-19-6-62.pdf
- ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ลปากร เรื ่ อ ง การแบ งหน ว ยงาน
ภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.
2562
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/8/b9
-11-9-62.pdf
- ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ลปากร เรื ่ อ ง การแบ งหน ว ยงาน
ภายในของสวนงานของมหาวิ ทยาลัย ศิ ลปากร (ฉบับที่ 10)
พ.ศ. 2562
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/8/b1
0-11-9-62.pdf
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O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน
- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหนวยงานที่มีระยะ
มากกวา 1 ป
- มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอยาง เชน
ยุทธศาสตรหรือแนวทาง เปาหมาย ตัวชี้วัด เปนตน
- เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุม ป พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล

แหลงขอมูล/ Link อางอิง
- ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ลปากร เรื ่ อ ง การแบ งหน ว ยงาน
ภายในของสวนงานของมหาวิ ทยาลัย ศิ ลปากร (ฉบับที่ 11)
พ.ศ. 2564

ผูรบั ผิดชอบ

https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-B11-64-4-26L_2104270503.pdf
มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป พ.ศ.
2562-2566 (ฉบับปรับปรุง) และแผนปฏิบัติการประจำป
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพรแกผูรับบริการและสาธารณะผานหนาเว็บไซตของ
กองแผนงาน
- แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป

- แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

- คณะฯมีแผนพัฒนาคณะโบราณคดี 4 ป (พ.ศ. 2561 –
2565) และแผนปฏิบัติงานประจำป คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพรแกผูรับบริการและสาธารณะผานหนาเว็บไซตของ
คณะโบราณคดี
- คณะ/ สวนงาน มีแผนพัฒนาคณะ/ สวนงาน ระยะ 4 ป
และแผนปฏิบัติการประจำป
- แผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ
4 ป ปงบประมาณ 2564- 2567
- แผนยุทธศาสตรของคณะฯ

- กองแผนงาน

http://www.plan.su.ac.th/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=114&Itemid=1104
https://drive.google.com/file/d/1q_RCQZH8P23grABT
CT3r0umPRb2New71/view

http://www.plan.su.ac.th/index.php?option=com_content
&view=article&id=115&Itemid=1105

https://drive.google.com/file/d/1VRSk8KIK0Q4BwTaifBPALb0m2aACJvN/view
https://archae.su.ac.th/wpคณะโบราณคดี
content/uploads/2019/06/1-2561-2565.pdf

http://decorate.su.ac.th/quality-assurance/

คณะมัณฑนศิลป

https://drive.google.com/file/d/13fWSUo9kcCA0neZv คณะอักษรศาสตร
Ven5xlqJpz0p-kdq/view
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O5 ขอมูลการติดตอ อยางนอยประกอบดวย
- ที่อยูหนวยงาน
- หมายเลขโทรศัพท
- หมายเลขโทรสาร
- ที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส

ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
แหลงขอมูล/ Link อางอิง
- แผนยุทธศาสตรคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.educ.su.ac.th/index.php/th/2015-04-03- แผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
08-04-58/2015-04-03-08-12-23
- แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร ระยะ 4 ป พ.ศ.2561-2564 http://www.sc.su.ac.th/download/sc_develop6164.pdf
- แผนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร ระยะ 5 ป (2562-2566)
https://sites.google.com/view/rxsu- แผนปฏิบัติการประจำป 2564
plan/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B
8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B
8%93%E0%B8%B0
- แผนยุทธศาสตร
http://www.eng.su.ac.th/about.php
- แผนปฏิบัติราชการประจำป
- แผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษา
- แผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร http://ms.su.ac.th/th/project/download/28/97
ระยะ 4 ป ปงบประมาณ 2564-2567
- แผนกลยุทธบัณฑิตวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2563https://bit.ly/2OBn1wL
2566
- แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 4 ป พ.ศ. 2563 https://bit.ly/3lzCDgg
2566
- แผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2563-2567 สำนักหอสมุดกลาง
http://www.l.su.ac.th/wpมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับผานคณะกรรมการประจำ
content/uploads/2020/12/Strategy-SULIB-2563สำนักหอสมุดกลาง)
2567Edit.pdf
- แผนพัฒนาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระยะเวลา 4 ป (8 พฤศจิกายน 2562 – 7 พฤศจิกายน
http://www.l.su.ac.th/wp2566)
content/uploads/2017/05/The-Development-Planfinal-SULib-4years.pdf
- แผนพัฒนา ระยะ 4 ป พ.ศ. 2564-2567
http://bdt.su.ac.th/newbdt/wpcontent/uploads/data/ITA/2021/Plan-BDT-25642567-final.pdf
- แผนพัฒนาหอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2561http://www.art-centre.su.ac.th/ita.html
พ.ศ.2565)

ผูรบั ผิดชอบ
คณะศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลัยแสดงขอมูลการติดตอของมหาวิทยาลัย
ไดแก ที่อยูห นวยงาน หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร
ที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส แผนที่ตั้งหนวยงาน
- หนาเว็บไซตมหาวิทยาลัย

- กองในสำนักงาน
อธิการบดี
- งานสื่อสารองคกร

คณะวิทยาศาสตร
คณะเภสัชศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักหอสมุดกลาง

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
หอศิลป

https://www.su.ac.th/th/contact.php
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- แผนที่ตั้งหนวยงาน

O6 กฎหมายที่เกี่ยวของ
- แสดงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน

ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
- หนาเว็บไซตวังทาพระ
- หนาเว็บไซตวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
- หนาเว็บไซตวิทยาเขตเพชรบุรี
คณะ/ สวนงาน/ หนวยงาน แสดงขอมูลการติดตอของ
คณะ/ สวนงาน /หนวยงาน ไดแก ที่อยูห นวยงาน
หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร ทีอ่ ยูไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส แผนที่ตั้งหนวยงาน
1. มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย
2. มีหองสมุดกฎหมาย และ application หองสมุด
กฎหมาย
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559
- หองสมุดกฎหมาย (ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ)

การประชาสัมพันธ
O7 ขาวประชาสัมพันธ
- แสดงขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน
ตามอำนาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงาน
- เปนขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2564

แสดงขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน
ตามอำนาจหนาที่หรือภารกิจของมหาวิทยาลัย
ที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2564
- ขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกีย่ วของกับการดำเนินงานตาม
อำนาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงาน
- ขาวประชาสัมพันธหนาเว็บมหาวิทยาลัยศิลปากร
ดานการเรียนการสอน
- หนาเว็บไซตกองบริหารงานวิชาการ
- หนาเว็บไซตคณะ
- หนาเว็บไซตสวนงาน/ หนวยงาน
- หนาเว็บไซตกองกิจการนักศึกษา
ดานการวิจยั
- หนาเว็บไซต สวนส.

แหลงขอมูล/ Link อางอิง
http://www.su.ac.th/th/wangthapra.php
http://www.su.ac.th/th/sanamchandra.php
http://www.su.ac.th/th/petchaburi.php
หนาเว็บไซตคณะ
https://www.su.ac.th/th/faculty-paint.php

ผูรบั ผิดชอบ

- คณะ/ สวนงาน/
หนวยงาน

หนาเว็บไซตสวนงาน/ หนวยงาน
https://www.su.ac.th/th/organization-section2.php
- กองกฎหมาย

http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/1/4.
pdf
http://www.president.su.ac.th/legal/
https://www.lawapp.su.ac.th/index.html
www.president.su.ac.th/legal

http://www.plan.su.ac.th/
https://www.su.ac.th/th/general.php
http://www.eds.su.ac.th/?cat=1
https://www.su.ac.th/th/faculty-paint.php
https://www.su.ac.th/th/organization-section2.php
https://dsa.su.ac.th/ksu/

- กองแผนงาน
- งานสื่อสารองคกร
- กองบริหารงาน
วิชาการ
- กองกิจการนักศึกษา
- สวนส.
- สำนักงานบริการ
วิชาการ
- หอศิลป

http://www.suric.su.ac.th/
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ประเด็นการประเมิน

การปฏิสมั พันธขอ มูล
O8 Q&A
- แสดงตำแหนงบนเว็บไซตของหนวยงานที่
บุคคลภายนอกสามารถสอบถามขอมูลตาง ๆ ได และ
หนวยงานสามารถสื่อสารใหคำตอบกับผูสอบถามได
โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารไดสองทาง (Q&A)
ยกตัวอยางเชน Web board, กลองขอความถามตอบ เปนตน

O9 Social Network
- แสดงตำแหนงบนเว็บไซตของหนวยงานที่สามารถ
เชื่อมโยงไปยังเครือขายสังคมออนไลนของหนวยงาน
เชน Facebook, Twitter, Instagram เปนตน

ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
ดานการบริการวิชาการ
- หนาเว็บไซตสำนักงานบริการวิชาการ
ดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- หนาเว็บไซตงานการประกวดภาพถายนานาชาติเนื่องใน
งานวันนริศ
- หนาเว็บไซตงานการแสดงภาพพิมพและวาดเสน
นานาชาติ
- หอศิลป

แหลงขอมูล/ Link อางอิง
http://www.thailocalsu.com/training/news
http://www.photo.su.ac.th/
https://www.interprint.su.ac.th/demo/
http://www.art-centre.su.ac.th/

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีชอ งทางที่บุคคลภายนอก
สามารถสอบถามขอมูลตาง ๆ ไดทางเว็บไซตมหาวิทยาลัย
- สายตรงอธิการบดี

https://www.su.ac.th/president/

- FB : Silpakorn University President Chaicharn
Thavaravej
- ผานเว็บไซตใสสะอาด (รับเรื่องรองเรียน)
คณะ/ สวนงาน/ หนวยงาน มีชองทางที่บุคคลภายนอก
สามารถสอบถามขอมูลตาง ๆ ไดทางเว็บไซตของคณะ/
สวนงาน

https://web.facebook.com/Silpakorn-UniversityPresident-Chaicharn-Thavaravej-2349710425300848/
http://www.suclean.su.ac.th/index.php/k2
หนาเว็บไซตคณะ
https://www.su.ac.th/th/faculty-paint.php

มี Social Network มาใชเปนเครื่องมือในการรับ – สง
ขอมูลขาวสารตาง ๆ ทั้งขาวภายในหนวยงานและขาวจาก
แหลงขาวภายนอก เพื่อตองการใหมีการรับรูขอมูลขาวสาร
ไดทันเหตุการณ และเพื่อเปนการปรับตัวของผูอานขาวให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปจจุบัน
ประกอบดวย Facebook Instagram Twitter Youtube
Line เปนตน
นอกจากนี้ มีการดำเนินงานเกีย่ วกับการสื่อสารองคกร
(Digital Content) ในทุกมิติภารกิจของมหาวิทยาลัย
- FB : Silpakorn Corporate Communication

ผูรบั ผิดชอบ

- กองกลาง
- งานสื่อสารองคกร
- กองกฎหมาย

- คณะ/ สวนงาน/
หนวยงาน

หนาเว็บไซตสวนงาน/ หนวยงาน
https://www.su.ac.th/th/organization-section2.php
- งานสื่อสารองคกร
(ทุกกองรายงานการ
ดำเนินงานของกอง)

https://www.facebook.com/Silpakorn.ccd
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ประเด็นการประเมิน

ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
- FB : Silpakorn University
- FB : Silpakorn University President Chaicharn
Thavaravej
- FB : PR Silpakorn Sanamchandra
- FB : SU STYLE
- FB : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
- Instagram : Silpakorn Corporate Communication
- Twitter : Silpakorn Corporate Communication
- Youtube : Silpakorn Channel
- Line : Silpakorn News

แหลงขอมูล/ Link อางอิง
https://web.facebook.com/SilpakornUniversityThaila
nd/
https://web.facebook.com/Silpakorn-UniversityPresident-Chaicharn-Thavaravej-2349710425300848/
https://web.facebook.com/PR.Silpakornsanamchandr
a/
https://web.facebook.com/silapastyle/
https://www.facebook.com/silpakorn.pitc/
https://www.instagram.com/silpakorn_ccd/
https://twitter.com/silpakorn_ccd
https://www.youtube.com/c/SilpakornChannel/featu
red

ผูรบั ผิดชอบ

- Line : เครือขาย PR-SU

- Line : SU PITC Channel

http://line.me/ti/g/-BXQdF64GH

- Line : SU NEWS

- SU SMART : Silpakorn University

คณะ/ สวนงาน/ หนวยงาน มี Social Network มาใช
เปนเครื่องมือในการรับ – สงขอมูลขาวสารตาง ๆ ทั้งขาว
ภายในหนวยงานและขาวจากแหลงขาวภายนอก เพือ่
ตองการใหมีการรับรูขอมูลขาวสารไดทันเหตุการณ และ

http://line.me/ti/g/JN194ZVBe9
https://apps.apple.com/th/app/susmart/id1451470157?l=th&fbclid=IwAR3ZoDH6WMsKEXGfSdXjlU50Fqxc3omhWXt6wLkzsWrg4wJnLI
LKQUWxQU
หนาเว็บไซตคณะ
- คณะ/ สวนงาน/
https://www.su.ac.th/th/faculty-paint.php
หนวยงาน
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9.2 การ
บริหารงาน

ประเด็นการประเมิน
O10 แผนดำเนินงานประจำป
- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหนวยงานที่มีระยะ 1
ป
- มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอยางเชน
โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช ระยะเวลาใน
การดำเนินการ เปนตน
- เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
แหลงขอมูล/ Link อางอิง
เพื่อเปนการปรับตัวของผูอานขาวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง หนาเว็บไซตสวนงาน/ หนวยงาน
ของสังคมในยุคปจจุบัน
https://www.su.ac.th/th/organization-section2.php
1. มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป
พ.ศ. 2562 – 2566 (ฉบับปรับปรุง) และแผนปฏิบัตกิ าร
ประจำป มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564 เผยแพรแกผูรับบริการและสาธารณะผานหนา
เว็บไซตของกองแผนงาน

http://www.plan.su.ac.th/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=114&Itemid=1104
https://drive.google.com/file/d/1q_RCQZH8P23grABT
CT3r0umPRb2New71/view

2. แผนปฏิบัตกิ ารประจำป มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

http://www.plan.su.ac.th/index.php?option=com_content
&view=article&id=115&Itemid=1105

ผูรบั ผิดชอบ

- กองแผนงาน
- กองประกันคุณภาพ
การศึกษา

https://drive.google.com/file/d/1VRSk8KIK0Q4BwTaifBPALb0m2aACJvN/view
3. แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564

http://www.plan.su.ac.th/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=511&Itemid=1172

4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562-2566
คณะ/ สวนงาน มีแผนพัฒนา/ แผนกลยุทธ/ แผนปฏิบัติ
การประจำป ซึ่งมีขอมูลเกี่ยวกับ โครงการหรือกิจกรรม
งบประมาณที่ใช ระยะเวลาในการดำเนินการ เปนตน

http://www.qa.su.ac.th/DATA/ita/7BCD1.PDF
หนาเว็บไซตคณะ
https://www.su.ac.th/th/faculty-paint.php

- คณะฯมีแผนพัฒนาคณะโบราณคดี 4 ป (พ.ศ. 2561 –
2565) และแผนปฏิบัติงานประจำป คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพรแกผูรับบริการและสาธารณะผานหนาเว็บไซตของ
คณะโบราณคดี
- คณะ/ สวนงาน มีแผนพัฒนาคณะ/ สวนงาน ระยะ 4 ป
และแผนปฏิบัติการประจำป
- แผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ
4 ป ปงบประมาณ 2564- 2567

หนาเว็บไซตสวนงาน/ หนวยงาน
https://www.su.ac.th/th/organization-section2.php
https://archae.su.ac.th/wpcontent/uploads/2019/06/1-2561-2565.pdf

http://decorate.su.ac.th/quality-assurance/

- คณะ/ สวนงาน

คณะโบราณคดี

คณะมัณฑนศิลป
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ประเด็นการประเมิน

ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
แหลงขอมูล/ Link อางอิง
- แผนยุทธศาสตรคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.educ.su.ac.th/index.php/th/2015-04-03- แผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
08-04-58/2015-04-03-08-12-23
- แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร ระยะ 4 ป พ.ศ.2561-2564 http://www.sc.su.ac.th/download/sc_develop6164.pdf
- แผนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร ระยะ 5 ป (2562-2566)
https://sites.google.com/view/rxsu- แผนปฏิบัติการประจำป 2564
plan/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B
8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B
8%93%E0%B8%B0
- แผนยุทธศาสตร
http://www.eng.su.ac.th/about.php
- แผนปฏิบัติราชการประจำป
- แผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษา
- แผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร http://ms.su.ac.th/th/project/download/28/97
ระยะ 4 ป ปงบประมาณ 2564-2567
- แผนกลยุทธบัณฑิตวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2563https://bit.ly/2OBn1wL
2566
- แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 4 ป พ.ศ. 2563 –
https://bit.ly/3lzCDgg
2566
- แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
https://bit.ly/3vBpkQN
- แผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2563-2567 สำนักหอสมุดกลาง
http://www.l.su.ac.th/wpมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับผานคณะกรรมการประจำ
content/uploads/2020/12/Strategy-SULIB-2563สำนักหอสมุดกลาง)
2567Edit.pdf
- แผนพัฒนาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระยะเวลา 4 ป (8 พฤศจิกายน 2562 – 7 พฤศจิกายน
http://www.l.su.ac.th/wp2566)
content/uploads/2017/05/The-Development-Planfinal-SULib-4years.pdf
- แผนพัฒนา ระยะ 4 ป พ.ศ. 2564-2567
http://bdt.su.ac.th/newbdt/wpcontent/uploads/data/ITA/2021/Plan-BDT-25642567-final.pdf
- แผนปฎิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
- แผนปฎิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564

http://bdt.su.ac.th/newbdt/wpcontent/uploads/data/ITA/2021/Action-Plan-BDT64.pdf
http://www.art-centre.su.ac.th/ita.html

ผูรบั ผิดชอบ
คณะศึกษาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะเภสัชศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักหอสมุดกลาง

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

หอศิลป
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ประเด็นการประเมิน
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
- แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผน
ดำเนินงานประจำป
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความกาวหนา ยกตัวอยาง
เชน ความกาวหนาการดำเนินการแตละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใชดำเนินงาน เปน
ตน
- เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล

แหลงขอมูล/ Link อางอิง

1. มหาวิทยาลัยมีการติดตามและจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัตกิ ารประจำป
เปนประจำทุกป มีการเผยแพรแกผูรับบริการและสาธารณะ
ผานหนาเว็บไซตของกองแผนงาน โดยในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มีการติดตาม รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12
เดือน
2. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 และ 12
เดือน
3. สวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563
มีการติดตามรอบ 9 และ 12 เดือน

http://www.plan.su.ac.th/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=699:19-32564&catid=109:2014-05-15-06-29-35&Itemid=1148
(อยูระหวางดำเนินการติดตามรอบ 6 เดือน)

- มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการ
ดำเนินงานรอบ 6 เดือน
- รายงานแผนปฏิบัติราชการประจำป 2564 (รอบ 6
เดือน)

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป
- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำป
- มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน
ยกตัวอยางเชน ผลการดำเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เปนตน

ผูรบั ผิดชอบ
- กองแผนงาน
- กองประกันคุณภาพ
การศึกษา

http://www.plan.su.ac.th/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=511&Itemid=1172
(อยูระหวางดำเนินการติดตามรอบ 6 เดือน)
http://www.plan.su.ac.th/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=699:19-32564&catid=109:2014-05-15-06-29-35&Itemid=1148
(อยูระหวางดำเนินการติดตามรอบ 6 เดือน)
http://eng2.su.ac.th/system/conf/file/jjcpc_file_2_32. คณะวิศวกรรมศาสตร
pdf?date=151907.1
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
https://bit.ly/3lorSNG
บัณฑิตวิทยาลัย

- มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำป ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ผานที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก
หอสมุดกลาง และคณะกรรมการชุดตาง ๆ

http://www.l.su.ac.th/?page_id=12093

สำนักหอสมุดกลาง

- การติดตามและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน ประจําป เปนประจํา โดย
เสนอผานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักดิจิทัลฯ

http://bdt.su.ac.th/newbdt/wpcontent/uploads/data/ITA/2021/Action-Plan-BDT-64Report-6M.pdf

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยมีการติดตามและจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารประจำป เปนประจำทุกป
โดยเผยแพรแกผูรับบริการและสาธารณะผานหนาเว็บไซต
ของมหาวิทยาลัย

- กองแผนงาน
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ตัวชีว้ ดั

ประเด็นการประเมิน
- เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2563

ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
- รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563
- รายงานผลการดำเนินงานประจำป
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำป เปนประจำทุกป

การปฏิบตั งิ าน
O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานทีเ่ จาหนาที่ของ
หนวยงานใชยึดถือปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
- มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอยาง
เชน เปนคูมือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจาหนาที่หรือ
พนักงานตำแหนงใด กำหนดวิธกี ารขั้นตอนการปฏิบัติ
อยางไร เปนตน
การใหบริการ*
หมายเหตุ : การใหบริการ หมายถึง การใหบริการตามอำนาจ
หนาที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหนวยงาน สำหรับ
หนวยงานที่มกี ารปฏิบัติงานหรือการใหบริการเปนจำนวนมาก
อาจมุงเนนเผยแพรการปฏิบัติงานหรือการใหบริการที่มี
ความสำคัญตอภารกิจของหนวยงาน

- รายงานผลการดำเนินงานประจำป พ.ศ. 2563
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปรายงาน
ประจำป

แหลงขอมูล/ Link อางอิง
http://www.plan.su.ac.th/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=281&Itemid=1155
https://drive.google.com/file/d/1uBmxvQR_rpEYu3Zm9k_aiufIy-waywD/view
http://decorate.su.ac.th/quality-assurance/

คณะมัณฑนศิลป

https://drive.google.com/file/d/1YIUWHykQ47DIM5T คณะอักษรศาสตร
Nf4Tcco_E2Zn6JCTM/view
http://eng2.su.ac.th/system/conf/file/jjcpc_file_2_26. คณะวิศวกรรมศาสตร
pdf?date=093556.1
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
http://ms.su.ac.th/th/project/download/28/234
คณะวิทยาการจัดการ
http://www.art-centre.su.ac.th/ita.html
หอศิลป

1. มีมาตรฐานกำหนดตำแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย
กำหนดขอบเขตหนาที่รายตำแหนง ตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหนง
2. มีคูมือการปฏิบัติงาน มีผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่ง
แสดงขั้นตอนและระยะเวลาของงานที่ใหบริการ โดยได
เผยแพรแกผูรับบริการและสาธารณะผานหนาเว็บไซตของ
หนวยงานตาง ๆ
http://www.qa.su.ac.th/?page_id=1306
3. คูมือแนวทางดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับ คณะวิชา/ สวนงาน
และสถาบัน)
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-OT64-4-234. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรือ่ ง มาตรฐานและ
9_2104250208.pdf
ความเปนธรรมในการปฏิบัติงานและการใหบริการของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คูมอื / มาตรฐานการปฏิบตั งิ านดานการเงิน
- คูมือการใชระบบบริหารงบประมาณ (Fund
Management : FM)

ผูรบั ผิดชอบ

- กองในสำนักงาน
อธิการบดี

http://www.president.su.ac.th/finance/images/pdf/S
U-ERP-manual/FM-Fund%20Management001.rar
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ตัวชีว้ ดั

ประเด็นการประเมิน

ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
- คูมือการใชระบบบริหารคลังวัสดุ (Material
Management : MM)

แหลงขอมูล/ Link อางอิง
http://www.president.su.ac.th/finance/images/pdf/S
U-ERP-manual/MM-Material%20Management.rar

- คูมือการใชระบบบัญชีการเงิน (Financial Accounting :
FI)

http://www.president.su.ac.th/finance/images/pdf/S
U-ERP-manual/FI-Financial.rar

- คูมือการใชระบบบัญชีบริหาร (Controlling : CO)

http://www.president.su.ac.th/finance/images/pdf/S
U-ERP-manual/CO-Controlling.rar

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานและถาม-ตอบ การตรวจสอบและ
การเบิกจายคารักษาพยาบาลและคาการศึกษาบุตรใน
ภาพรวม
- แผนพับถาม-ตอบสิทธิสวัสดิการคารักษาพยาบาล
พนักงานมหาวิทยาลัย

http://www.president.su.ac.th/finance/images/pdf/Docum
ent/DocFinance/Disburse_Med_Edu%20Welfare.pdf
http://www.president.su.ac.th/finance/images/pdf/Docum
ent/DocFinance/Med_Edu_expenses%20welfare.pdf

- แผนพับถาม-ตอบสารพันปญหาโครงการฝกอบรม

http://www.president.su.ac.th/finance/images/pdf/Docum
ent/DocFinance/Training%20Project.pdf

- คูมือการเบิกจายโครงการตามระเบียบเงินรายได พ.ศ.
2562

http://www.president.su.ac.th/finance/images/pdf/Docum
ent/DocFinance/Disburse%20Project.pdf

- แผนพับคูมือการเดินทางไปเสนองานวิจัยตางประเทศ

http://www.president.su.ac.th/finance/images/pdf/Docum
ent/DocFinance/Research%20Presentation.pdf

คูมอื /มาตรฐานการปฏิบตั งิ านดานบริหารและพัฒนา
บุคลากร
- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดตำแหนงและ
มาตรฐานกำหนดตำแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย ลง
วันที่ 21 สิงหาคม 2561
- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดตำแหนงและ
มาตรฐานกำหนดตำแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 25 มกราคม 2562
- ขั้นตอนการบรรจุและประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย
- มาตรการรักษาความปลอดภัย

ผูรบั ผิดชอบ

http://www.president.su.ac.th/personnel/images/pdf
/Degree/PositionSU61.pdf
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/pdf
/Degree/PositionSU61-1.pdf
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/Flo
wchart/Probation-Chart.pdf
http://www.pitc.su.ac.th/images/pdf/security.pdf
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ตัวชีว้ ดั

ประเด็นการประเมิน

ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
คูมือการปฏิบัติงาน
- คูมือการปฏิบัติงานการคัดแยกและเผาขยะชุมชน
- คูมือการปฏิบัติงานการเขียนแบบกอสรางงาน
สถาปตยกรรมเบื้องตนดวยโปรแกรม autodest revit
2019
- คูมือการปฏิบัติงานการจัดทำคำของบประมาณรายจาย
จากเงินรายไดประจำป กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ
มีการจัดทำคูมือ /มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
คณะฯ
- คูมือการปฏิบัติงานสารบรรณ
การลงทะเบียนรับ – สงหนังสือ

- มีการจัดทำคูมือ ขั้นตอนการปฎิบัติงานของบุคลากร
สำนักงานคณบดีฯ เผยแพรทางเวปไซต
เมนู ดาวนโหลดแบบฟอรม > แผนผังขัน้ ตอนการ
ปฏิบัติงาน
เลือกคลิก
ขั้นตอนขอใชหองตางๆ ภายในอาคารศิลปฯ 3
ขั้นตอนขอยืมเงินทดรองจายโครงการ
ขั้นตอนขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ
ขั้นตอนเชิญอาจารยพิเศษ
ขั้นตอนเบิกจายเงินสดยอย
ขั้นตอนศึกษานอกสถานที่

แหลงขอมูล/ Link อางอิง
http://www.pitc.su.ac.th/index.php/organization/offic
e/111-organization/2019-05-22-02-59-07/312-201806-27-09-52-39

ผูรบั ผิดชอบ

http://www.audit.su.ac.th/?page_id=1336
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https:/ คณะโบราณคดี
/archae.su.ac.th/wpcontent/uploads/2021/03/%E0%B8%84%E0%B8%B9
%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B
%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1
%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2
%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93
%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5
%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80
%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
%E0%B8%A3.pdf&hl=en
http://decorate.su.ac.th/instructor-download/
คณะมัณฑนศิลป
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ตัวชีว้ ดั

ประเด็นการประเมิน

ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
คูมือนักศึกษาใหม
ขั้นตอนพิจารณาจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร (ผานระบบ
CIO)
ขั้นตอนยื่นขอรับทุนการศึกษา
ขั้นตอนอนุมัติโครงการ (กิจกรรมนักศึกษา)
ขั้นตอนขอใชรถและหอง วังทาพระ
ขั้นตอนขอหนังสือรับรองสำหรับนักศึกษา
ขั้นตอนขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
คูมือการปฏิบัติงาน
- งานบริหารลธุรการ
- งานคลังและพัสดุ
- งานบริการการศึกษา
- งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
- งานบริการวิชาการและวิจยั
คณะศึกษาศาสตร มีคูมือการปฏิบัติการ ที่ชัดเจน
เผยแพรประชาสัมพันธ โดยทั่วถึง
คูมือการปฏิบัติงาน การใหบริการ
- คูมือการประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชา/อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร คณะเภสัชศาสตร

แหลงขอมูล/ Link อางอิง

http://www.arts.su.ac.th/images/flowchart-arts-su.pdf คณะอักษรศาสตร

https://docs.google.com/file/d/1E63O2Y1vkK0MLSN2 คณะศึกษาศาสตร
6ZRz0HorQOJkRfy3/edit?filetype=msexcel
http://www.sc.su.ac.th/knowledge.php
คณะวิทยาศาสตร
https://drive.google.com/file/d/1YYzUH4HL3Y2w4Vw คณะเภสัชศาสตร
mlk6TeSjBk9GzjDMw/view?fbclid=IwAR3n59K_lKTKlrI
pCEmTxjQNuLd55si5cUNEEfenPt6gDkcbakciyTkTCZE

- Sop

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Az02LKn
sRfjDxmrxn76_yjpXELZ-c2hr

- คูมือการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร

https://sites.google.com/a/silpakorn.edu/researchlaboratory/raykar-kheruxng-mux-withyasastr

การจัดทำคูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะฯ
- คูมือการจัดประชุมและรายงานการประชุม

ผูรบั ผิดชอบ

http://eng2.su.ac.th/system/conf/file/jjcpc_file_8_15
3.pdf?date=092153.1

คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

- คูมือการปฏิบัติงานการสอบวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท http://eng2.su.ac.th/system/conf/file/jjcpc_file_8_15
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
4.pdf?date=092330.1
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ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
แหลงขอมูล/ Link อางอิง
- คูมือปฏิบัติงานการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
http://ms.su.ac.th/th/project/download/99/233
- คูมือปฏิบัติงานการจัดทำหลักสูตรใหม
- คูมือปฏิบัติงานการฝกงานนักศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ
- คูมือปฏิบัติงานการจัดตารางเรียนตารางสอนนนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต
- คูมือการปฏิบัติงานการรับนักศึกษาผานระบบการ
คัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(Thai University Central Admission System : TCAS )
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผูรบั ผิดชอบ
คณะวิทยาการจัดการ

กระบวนการในการดำเนินการเอกสารเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
- การดำเนินการจัดทำเอกสาร
- การเสนอเอกสารตอผูบริหาร
สำนักหอสมุดกลางใชคูมือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานที่
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดทำตามภารกิจของหนวยงาน
ไดแก
- คูมือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานดานการเงิน
- คูมือการใชระบบบริหารงบประมาณ (Fund
Management : FM)
- คูมือการใชระบบบริหารคลังวัสดุ (Material
Management : MM)
- คูมือการใชระบบบัญชีการเงิน (Financial Accounting :
FI)
- คูมือการใชระบบบัญชีบริหาร (Controlling : CO)
- คูมือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานดานบริหารและพัฒนา
บุคลากร
- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดตำแหนงและ
มาตรฐานกำหนดตำแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย ลง
วันที่ 21 สิงหาคม 2561
- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดตำแหนงและ
มาตรฐานกำหนดตำแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 25 มกราคม 2562

http://bit.ly/3qWinXf

บัณฑิตวิทยาลัย

http://www.president.su.ac.th/finance/images/pdf/S
U-ERP-manual/FM-Fund%20Management.rar
http://www.president.su.ac.th/finance/images/pdf/S
U-ERP-manual/MM-Material%20Management.rar
http://www.president.su.ac.th/finance/images/pdf/S
U-ERP-manual/FI-Financial.rar
http://www.president.su.ac.th/finance/images/pdf/S
U-ERP-manual/CO-Controlling.rar
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/pdf
/Degree/PositionSU61.pdf
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/pdf
/Degree/PositionSU61-1.pdf

สำนักหอสมุดกลาง
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ประเด็นการประเมิน

O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ
- แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผูรับบริการหรือผู
มาติดตอกับหนวยงานใชเปนขอมูลในการขอรับ
บริการหรือติดตอกับหนวยงาน
- มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ยกตัวอยาง เชน
เปนคูมือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการ
ขั้นตอนการใหบริการหรือการติดตออยางไร เปนตน

ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
- มีการจัดทําคูมือ/มาตรฐานการปฏิบัตงิ านตามภารกิจของ
สำนักดิจิทัลฯ (SOP)

แหลงขอมูล/ Link อางอิง
http://qa.cc.su.ac.th/qaweb/index.php/2017-06-1904-36-30/2017-06-19-04-40-08/2017-06-26-08-53-16

ผูรบั ผิดชอบ
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

- คูมือการปฏิบัติงานการดูแลผลงานศิลปกรรม
- คูมือการปฏิบัติงานเกีย่ วกับการประกวดผลงานและการ
จัดแสดงนิทรรศการ

http://www.art-centre.su.ac.th/ita.html

หอศิลป

1. มีกระบวนการรับเรื่อง สงเรื่อง ตามลำดับงานมากอนหลัง
ทั้งจากภายนอกและภายใน ทั้งระบบเอกสาร และระบบ Edocument
2. มีการปฏิบัติเปนการทัว่ ไปตามระเบียบกฎเกณฑและ
หลักเกณฑวิธกี ารในการใหบริการ
3. มีคูมือ และ Flow chart แสดงขั้นตอน ระยะเวลา
และผูรับผิดชอบ ในการดำเนินงานของกระบวนงานตาง ๆ
เปนมาตรฐาน/แนวทางในการใหบริการแบบเดียวกัน
4. มีการใหบริการแบบ Service Mind
5. มีการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการหนางาน
ผาน QR Code
คูมอื /มาตรฐานการใหบริการนักศึกษา
- ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา
- ขั้นตอนการขออมุมัติกองทุนกูย ืมเพื่อการศึกษา
- ขั้นตอนการประกันอุบัติเหตุ
- ขั้นตอนและระเบียบการอยูหอพักนักศึกษา
- การสมัครขอรับทุนการศึกษา
- ขั้นตอนการผอนผันการคัดเลือกทหาร
- ขั้นตอนการขอเอกสารออนไลน (เกีย่ วกับการศึกษา)
- ขั้นตอนวิธกี ารใหบริการของกองบริหารงานวิชาการในชวง
สถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
คูมอื /มาตรฐานการปฏิบตั งิ านดานบริหารและพัฒนา
บุคลากร
- ขั้นตอนการรับสมัครงาน
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเพลิงศพ หรือ
ขอพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษ

- กองในสำนักงาน
อธิการบดี

http://dsa.su.ac.th/ksu/?page_id=6198
http://dsa.su.ac.th/ksu/?page_id=72
http://dsa.su.ac.th/ksu/?page_id=70
http://dsa.su.ac.th/ksu/?page_id=95
http://dsa.su.ac.th/ksu/?page_id=86
http://dsa.su.ac.th/ksu/?page_id=91
http://www.eds.su.ac.th/ornsasi/VDO-online.mp4
https://www.eds.su.ac.th/?p=4963
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/Flo
wchart/Recruitment-Chart.pdf
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/Flo
wchart/Cremation-Chart.pdf
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ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
- การขอหนังสือรับรองผลงานตามสัญญาจางงาน
สิ่งกอสราง
ขั้นตอนการขอเบิกจายเงินตามสัญญาสำหรับ
บุคคลภายนอก
ขัน้ ตอนการดำเนินงานงานบริหารทรัพยากรมนุษย
- ขั้นตอนการรับสมัครงาน
- ขั้นตอนการบรรจุและประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย
- ขั้นตอนการประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ชั่วคราว และลูกจางมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางชั่วคราว
- ขั้นตอนการตรวจสอบพิมพลายนิว้ มือบุคลากร เพื่อบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจำ
- ขั้นตอนการขออนุมัติปรับคุณวุฒิในประเทศและ
ตางประเทศ
- ขั้นตอนการแตงตั้งผูรักษาการแทน
- ขั้นตอนการรับรองประวัตกิ ารทำงานและเวลาทวีคูณ
ระหวางประจำปฏิบัติหนาทีอ่ ยูในเขตทีม่ ีการประกาศใชกฎ
อัยการศึกของขาราชการฯและลูกจางประจำที่ขอรับ
บำเหน็จบำนาญ
-ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเพลิงศพ หรือ
ขอพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษ
- ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ตางประเทศ
- ขั้นตอนการขออนุญาตลาศึกษาตอภายในประเทศ
- ขั้นตอนการขออนุญาตลาฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการ
วิจัย ณ ตางประเทศ
- ขั้นตอนการจัดสรรทุนการสงเสริมการเสนอผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคในตางประเทศ

แหลงขอมูล/ Link อางอิง
http://www.president.su.ac.th/finance/images/pdf/D
ocument/DocMaterial/Work-certificate.pdf
http://www.president.su.ac.th/finance/images/pdf/D
ocument/DocFinance/Transfermoneyintoaccount.pd
f

ผูรบั ผิดชอบ

http://www.president.su.ac.th/personnel/images/Flo
wchart/Recruitment-Chart.pdf
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/Flo
wchart/Probation-Chart.pdf
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/Flo
wchart/SSO-Chart.pdf
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/Flo
wchart/Fingerprint-Chart.pdf
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/Flo
wchart/Adjust_Qualifications-Chart.pdf
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/Flo
wchart/Surrogate-chart.pdf
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/Flo
wchart/Martial_Law-chart.pdf
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/Flo
wchart/Cremation-Chart.pdf
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/Flo
wchart/Foreign-Chart.pdf
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/Flo
wchart/Study_IN-Chart.pdf
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/Flo
wchart/Train-Chart.pdf
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/Flo
wchart/Presentations-Chart.pdf
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ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
- ขั้นตอนการขอรับทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
- ขั้นตอนการขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทาง
วิชาการ
- ขั้นตอนการขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตำราทาง
วิชาการ
ขัน้ ตอนการดำเนินงานงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- ขั้นตอนการเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ
- ขั้นตอนการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช
ในการประเมินผลการสอน
- ขั้นตอนการพิจารณาตอเวลาราชการและตอการจางของ
บุคลากร สายวิชาการทีจ่ ะเกษียณอายุ เมื่อมีอายุครบหก
สิบปบริบูรณ
ขั้นตอนดานการจัดทำแผน และงบประมาณ
กระบวนงานที่ใหบริการของกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ที่
ใหบริการหนางาน/จุดใหบริการ
• ขั้นตอนการออกหนังสือสำคัญสำหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
• ขั้นตอนการใหบริการเรื่องทุน กยศ.
• ขั้นตอนการใหบริการหนวยพยาบาลและสุขอนามัย
• ขั้นตอนการใหบริการงานซอมของผูชวยชางประจำ
หอพัก
• ขั้นตอนการแจงซอมใน Google form ผาน QR
Code
• ขั้นตอนการขอตรวจสอบ/ขอบันทึกกลองวงจรปด
ภายในหอพักนักศึกษา
• ขั้นตอนการขอเบิกจายคาสินไหมทดแทนประกัน
อุบัติเหตุ โดยใช QR Code
• ขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
กิจกรรมนักศึกษา
• ขั้นตอนกระบวนการสงตอนักศึกษาไปโรงพยาบาล

แหลงขอมูล/ Link อางอิง
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/Flo
wchart/Mhesi-Chart.pdf
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/Flo
wchart/Increase-Chart.pdf
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/Flo
wchart/Academic-Chart.pdf
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/Flo
wchart/Position-Chart.pdf

ผูรบั ผิดชอบ

http://www.president.su.ac.th/personnel/images/Flo
wchart/Teaching-Chart.jpg
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/Flo
wchart/Renew-Chart.pdf
http://www.plan.su.ac.th/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=566:flowchart&catid=125:banner
http://www.pitc.su.ac.th/index.php/organization/offic
e/111-organization/2019-05-22-02-59-07/309-201806-27-09-52-38
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ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
• ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองการทำงาน
• ขั้นตอนกระบวนการขออนุมัติจา งลูกจางชาว
ตางประเทศ (กรณีเปลี่ยนประเภทวีซา)
• ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยใน
ตางประเทศของคณาจารย
• ขั้นตอนการทำสัญญาเงินยืมและการสงคืนเงินยืม
• ขั้นตอนการเบิกจายโครงการวิจยั
• ขั้นตอนการยืมเงินทดรองราชการและการสงใชคืนเงิน
ทดรองราชการ
• ขั้นตอนการตั้งหนี้ในระบบ SU-ERP และจายเงินผาน
ธนาคาร
• ขั้นตอนการเบิกคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศ กรณีทำสัญญายืมเงิน
ขั้นตอนการเบิกคาตอบแทนการสอนและจายเงินผาน
ธนาคาร
กระบวนงานที่ใหบริการของกองกลาง
- การออกเลขที่คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
- การออกเลขที่หนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร
- การเสนอเรื่องเขาที่ประชุม ก.บ.ม.
- การขอใชหองเพื่อการเรียนการสอน
- การขอใชหองประชุมและจัดเลี้ยง
- การใชบริการยานพาหนะ
- การซอมบำรุงระบบสาธารณูปโภค
- การบริการอุปกรณโสตสำหรับหองประชุม
- คูมือขั้นตอนการบริหารจัดการเงินทดรองราชการ
มศก. และคูมือการปฏิบัติงานการจัดประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร
- มีการจัดทำคูมือ ขั้นตอนการปฎิบัติงานของบุคลากร
สำนักงานคณบดีฯ เผยแพรทางเวปไซต
เมนู ดาวนโหลดแบบฟอรม > แผนผังขัน้ ตอนการ
ปฏิบัติงาน
เลือกคลิก
ขั้นตอนขอใชหองตางๆ ภายในอาคารศิลปฯ 3
ขั้นตอนขอยืมเงินทดรองจายโครงการ
ขั้นตอนขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ

แหลงขอมูล/ Link อางอิง

ผูรบั ผิดชอบ

http://www.president.su.ac.th/central/index.php/aaa
/2020-03-10-04-01-22/2020-03-10-04-03-33

http://www.audit.su.ac.th/?page_id=1342
http://decorate.su.ac.th/instructor-download/

คณะมัณฑนศิลป
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ประเด็นการประเมิน

ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
ขั้นตอนเชิญอาจารยพิเศษ
ขั้นตอนเบิกจายเงินสดยอย
ขั้นตอนศึกษานอกสถานที่
คูมือนักศึกษาใหม
ขั้นตอนพิจารณาจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร (ผานระบบ
CIO)
ขั้นตอนยื่นขอรับทุนการศึกษา
ขั้นตอนอนุมัติโครงการ (กิจกรรมนักศึกษา)
ขั้นตอนขอใชรถและหอง วังทาพระ
ขั้นตอนขอหนังสือรับรองสำหรับนักศึกษา
ขั้นตอนขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
คูมือการปฏิบัติงาน
- งานบริหารลธุรการ
- งานคลังและพัสดุ
- งานบริการการศึกษา
- งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
- งานบริการวิชาการและวิจยั
- จัดทำคูมือ/ มาตรฐานการใหบริการสำหรับการ
บริการ/ ภารกิจโดยชัดเจน และเผยแพร ประชาสัมพันธ
โดยทั่วถึง และทางเว็บไซต
คูมือการปฏิบัติงาน การใหบริการ
- คูมือการประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชา/อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร คณะเภสัชศาสตร
- Sop
- คูมือการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร
- การจัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะฯ
- การรับ-จายจดหมายพัสดุ
- การออกหนังสือรับรอง (บุคลากร)
- ขออนุมัติการจัดสรรทุนการเผยแพรนำเสนอและแสดงผล
งาน

แหลงขอมูล/ Link อางอิง

ผูรบั ผิดชอบ

http://www.arts.su.ac.th/images/flowchart-arts-su.pdf คณะอักษรศาสตร

https://docs.google.com/file/d/1E63O2Y1vkK0MLSN2 คณะศึกษาศาสตร
6ZRz0HorQOJkRfy3/edit?filetype=msexcel
http://www.sc.su.ac.th/knowledge.php
คณะวิทยาศาสตร
https://drive.google.com/file/d/1YYzUH4HL3Y2w4Vw คณะเภสัชศาสตร
mlk6TeSjBk9GzjDMw/view?fbclid=IwAR31P0iolVyh4Ic
wR0G_vl7EK3FF7-8KLOfnovS9Ov4W_yDVYRgD1vsG-as
https://sites.google.com/a/silpakorn.edu/researchlaboratory/raykar-kheruxng-mux-withyasastr
http://www.eng2.su.ac.th/download_for_staff.php

คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
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ประเด็นการประเมิน

O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ
- แสดงขอมูลสถิติการใหบริการตามภารกิจของ
หนวยงาน
- เปนขอมูลการใหบริการที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
1. การทำวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
2. การขอสำเร็จการศึกษา
3. การขยายระยะเวลาการศึกษา
4. วิธีการตรวจสอบวารสารวาอยูในฐานขอมูลระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ
5. การใชโปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ /การ
คนควาอิสระ (iThesis)
สำนักหอสมุดกลางมีการแสดงผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน/
คูมือเกี่ยวกับการบริการ และการบริหารงาน เผยแพรแก
ผูรับบริการและสาธารณะผานหนาเว็บไซตของสวนงาน
- คูมือ/มาตรฐานการใหบริการ
- คูมือการสืบคนฐานขอมูลออนไลนคูมือการใชงาน
EndNote
- คูมือการใชงาน Turnitin
- คูมือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานดานบริหารและพัฒนา
บุคลากร
คูมือแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (IDP Manual) การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
มหาวิทยาลัยศิลปากร (IDP
- คูมือที่ระบุการใหบริการเคานเตอรเซอรวิส
- ระเบียบการขอใชพื้นที่ของหนวยงาน
- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับระเบียบการสงผล
งานเขาประกวดในโครงการระดับชาติตา งๆ
- Website ของหนวยงาน
มีการแสดงขอมูลสถิติการใหบริการในดานตางๆ ตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย
- ขอมูลสถิติพื้นฐานของมหาวิทยาลัยศิลปากร
- สถิติขอมูลการใหบริการดานสุขอนามัย หองพยาบาล
- สถิติขอมูลการใหบริการดานโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

แหลงขอมูล/ Link อางอิง
1. https://bit.ly/2NrASF6
2. https://bit.ly/3bTvGTT
3. http://bit.ly/38TCpv7
4. https://bit.ly/3qWg8TF
5. http://bit.ly/30R68k9

ผูรบั ผิดชอบ
บัณฑิตวิทยาลัย

http://www.snc.lib.su.ac.th/snclib/index.php/onlinehandbook/
http://www.resource.lib.su.ac.th/web/EndNote/man
ual?menu=manual
http://www.resource.lib.su.ac.th/turnitin/manual/
Instructors03012019.pdf
http://www.l.su.ac.th/wpcontent/uploads/2018/03/IDP_Manual.pdf
-http://www.l.su.ac.th/downloads/humandevelopment-plan/idp/idp_su.pdf

สำนักหอสมุดกลาง

http://bdt.su.ac.th/newbdt/wpcontent/uploads/data/2021/mar/Manual%20SU%20I
T%20Account.pdf
http://www.art-centre.su.ac.th/ita.html

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

http://www.plan.su.ac.th/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=656
http://dsa.su.ac.th/ksu/?p=7303
http://dsa.su.ac.th/ksu/?p=7321

หอศิลป

- กองในสำนักงาน
อธิการบดี
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ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
- สถิติฐานขอมูลศิษยเกา
- สถิติการเขาออกมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร ตามมาตรการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19
- ผลการดำเนินงานของกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
- จัดเก็บสถิตกิ ารรับนักศึกษาเขาศึกษาและการสำเร็จ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
สถิตกิ ารสำเร็จการศึกษา
สถิตกิ ารรับนักศึกษาเขาศึกษา
- จัดเก็บสถิติผูรับบริการของกองแผนงาน
ขอมูลสถิติการใหบริการในดานตางๆ ตามภารกิจของ
กองกลาง
- งานออกเลขที่
- งานบบริการหองประชุม สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
- งานบริการหองบรรยาย/หองเพื่อการเรียนการสอน
- งานบริการจัดเลี้ยงรับรอง
- งานบริการโสตทัศนูปกรณ
- งานบริการยานพาหนะ
- งานบริการซอมระบบไฟฟา
- งานบริการซอมระบบประปา
- งานบริการซอมระบบโทรศัพท
ผลการดำเนินงานของกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
- สถิติขอมูลการใหบริการตามภารกิจของคณะฯ
- สถิติการจำนวนผูเขารวมอบรม/ประชุมโครงการบริการ
วิชาการและ ทำนุฯ ป 2554-2564
- สติการใชบริการศูนยสุขภาพคณะเภสัชศาสตร

แหลงขอมูล/ Link อางอิง
https://datastudio.google.com/reporting/148b26a109aa-4145-963a-ac7ee806a8a0/page/fI3HB)
http://dsa.su.ac.th/ksu/?page_id=8968

ผูรบั ผิดชอบ

http://www.pitc.su.ac.th/index.php/organization/offic
e/94-office/289-plan
http://reg4.su.ac.th/registrar/graduate_date.asp
http://reg4.su.ac.th/registrar/stat_studententry.asp?a
vs507169426=44
http://www2.plan.su.ac.th/index.php?option=com_w
eblinks&view=categories&id=107&Itemid=435
http://www.president.su.ac.th/central/images/pdf/ita
/stat63.pdf

http://www.pitc.su.ac.th/index.php/organization/offic
e/111-organization/2019-05-22-02-59-07/289-plan
https://drive.google.com/file/d/1v6vZX_bq6DpHr2Xu คณะอักษรศาสตร
H8_9jFBHt_GxUtB3/view
https://bit.ly/2P4q14i
คณะเภสัชศาสตร
https://drive.google.com/drive/folders/1O4ZE0zAltGs
CVYsrSvPdJ4oyrjoPqBsC
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ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
- สถิติการใชบริการหองเอกสาร อางอิงคณะภสัชศาสตร

แหลงขอมูล/ Link อางอิง
https://tinyurl.com/yr2nte7n

- สถิติการยืมคืน tablet

http://www.pharmacy.su.ac.th/tablet/staff.php

- สถิติการยืมคืน Pocket wifi

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id
=HUkIeNDjEqsLYom7YheD9rEcBikR2lKhzjOXQ5d8DRUQU9
CSEVPS0g5RUxBWVBISFFPTDJCUjJaTy4u&AnalyzerTo
ken=KvU8FLPTiZEBeRpwSgTlf2MmWOkLuR6Y
http://www.eng2.su.ac.th/about_faculty_performanc
e.php

คณะฯ มีการจัดเก็บสถิตกิ ารใหบริการ ในป พ.ศ. 2564
ประกอบดวย งานตางๆ ดังนี้ การออกหนังสือรับรองการ
เปนนักศึกษา, ขอลงทะเบียนหนวยกิตนอยกวาหรือ
มากกวาเกณฑ, ขอเพิ่มรายวิชาและลงทะเบียนชาเปนกรณี
พิเศษ, ขอถอนรายวิชาเปนกรณีพิเศษ, ขอผอนผัน
คาลงทะเบียนเรียน, ขอลาพักการศึกษา/ขอกลับเขาศึกษา,
ขอสำเร็จการศึกษา, ขอลาออกจากการเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- รายงานผลขอมูลจำนวนรับสมัครนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
- สำนักหอสมุดกลางมีการแสดงขอมูลสถิติการใหบริการ
ทางวิชาการ
- สถิติขอมูลการใหบริการตาง ๆ ของสำนักดิจิทัลฯ ณ
เคานเตอรเซอรวิส
- เอกสารสรุปประเมินผลโครงการประจำป
- เอกสารการประกันคุณภาพประจำป
- รายงานประจำป
- Website ของหนวยงาน

ผูรบั ผิดชอบ

คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

http://bit.ly/3eSRhOe

บัณฑิตวิทยาลัย

http://www.l.su.ac.th/?page_id=11496&preview=true

สำนักหอสมุดกลาง

http://bdt.su.ac.th/newbdt/wpcontent/uploads/data/ITA/2021/Report-ServiceStatistic.pdf
http://www.art-centre.su.ac.th/ita.html

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
หอศิลป
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O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ
- แสดงผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการตาม
อำนาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงาน
- เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2563

ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
สำนักงานอธิการบดี ไดมีการสำรวจความพึงพอใจในการ
ใหบริการ และมีการประเมินสภาพแวดลอมการใหบริการ
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ สำนักงานอธิการบดี
- ผลการประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู
- การสำรวจความพึงพอใจการใหบริการของแตละ
หนวยงาน
- การสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการ และมีการ
ประเมินสภาพแวดลอมการใหบริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ
- รายงานผลความพึงพอใจ เรื่อง “การดำเนินการรับสมัคร
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร” ปการศึกษา 2563
สำนักหอสมุดกลางมีการใหบริการ E-Service
หลากหลายชองทาง ไดแก
- สืบคนทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)
- คลังปญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn
University Repository : SURE)
- e-books
- e-Theses (วิทยานิพนธออนไลน)
- Library Collections
- คนหาฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
- SU Digital Library
แบบคำรองเสนอซื้อหนังสือ
ระบบการจองหองคนควา
SMS Alert
- รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ

แหลงขอมูล/ Link อางอิง

ผูรบั ผิดชอบ
- กองในสำนักงาน
อธิการบดี

http://www.president.su.ac.th/index.php/2019-0627-06-17-41
http://www.pitc.su.ac.th/index.php/organization/offic
e/111-organization/2019-05-22-02-59-07/308-201806-27-09-52-37
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19gZoTcv คณะเภสัชศาสตร
kZSrhLcC7uHx4FLjwRzRgoOUP
http://www.eng2.su.ac.th/about_faculty_performanc คณะวิศวกรรมศาสตร
e.php
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
https://bit.ly/3cHAHy4
บัณฑิตวิทยาลัย
https://bit.ly/3vALsuI
http://l.su.ac.th/ หรือ http://opac.lib.su.ac.th/
สำนักหอสมุดกลาง
http://www.sure.su.ac.th/xmlui/
http://www.l.su.ac.th/?page_id=6322
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/
http://www.l.su.ac.th/?page_id=6070
http://www.l.su.ac.th/?page_id=6413
http://www.l.su.ac.th/?page_id=6576
-https://www.plan.lib.su.ac.th/SuggestAPurchase/
SuggestAPurchase.aspx
https://www.plan.lib.su.ac.th/StudyRoomReservation
/BookStudyRoom.aspx
http://www.l.su.ac.th/?page_id=8792
http://bdt.su.ac.th/newbdt/wpcontent/uploads/data/ITA/2021/Report-SatisfactionSurvey.pdf

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
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ประเด็นการประเมิน
O17 E-Service
- แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการ
กับหนวยงานผานชองทางออนไลน เพื่อชวยอำนวย
ความสะดวกแกผูขอรับบริการ
- สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนได
จากเว็บไซตหลักของหนวยงาน

ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
มีการใหบริการขอมูลเอกสารผานทางระบบ E-Service
- ระบบ e-document
- SU SMART Silpakorn University

- ระบบการคนหาขอมูลบุคลากร
- ระบบการขอหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาผาน
ชองทางออนไลน เชน การขอ transcript เปนตน
- การจายเงินใหบุคคลภายใน ภายนอก ผานระบบ
ออนไลนของธนาคาร
- การขอเอกสารออนไลน (สำหรับนักศึกษา)
- เว็บไซต SU TCAS
- มีการใหบริการขอมูลเอกสารผานทางระบบ edocument
- มีการใหบริการขอมูลเอกสารผานระบบ E-document
- Website คณะวิทยาศาสตร
- สายตรง คณะวิทยาศาสตร 034-147001
- Facebook : Science, Silpakorn University
1. Facebook บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. Facebook iThesis บัณฑิตวิทยาลัย
3. การขอเอกสารสำคัญ ผาน ระบบ REG
4. ระบบ e-learning
5. การใชระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ / การคนควา
อิสระ (iThesis)
6. แบบฟอรม/คำรอง (Form)
7. ทุนการศึกษา
8. วารสารวิชาการ The New Viridian Journal of Arts,
Humanities and Social Sciences
(สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ)
9. โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
10. คําถามที่พบบอย (FAQ)
11. ไลนบัณฑิตวิทยาลัย: gradclinic.student

แหลงขอมูล/ Link อางอิง

ผูรบั ผิดชอบ
- กองในสำนักงาน
อธิการบดี

https://doc.su.ac.th/DocClient/
https://apps.apple.com/th/app/susmart/id1451470157?l=th&fbclid=IwAR3ZoDH6WMsKEXGfSdXjlU50Fqxc3omhWXt6wLkzsWrg4wJnLI
LKQUWxQUงาน
http://mis.su.ac.th/staff/staffsearch.php
http://reg6.su.ac.th/registrar/news.asp?avs284908535
=1
http://www.president.su.ac.th/finance/images/pdf/Do
cument/DocFinance/Transfermoneyintoaccount.pdf
http://reg1.su.ac.th/registrar/home.asp
https://admission.su.ac.th/index.php
http://www.educ.su.ac.th/index.php/th/2015-05-11- คณะศึกษาศาสตร
06-46-08
คณะวิทยาศาสตร
http://www.sc.su.ac.th/index.php
http://www.sc.su.ac.th/knowledge.php

http://coedm.sc.su.ac.th/#our-achievements
1. http://www.facebook.com/graduatesu
2. https://www.facebook.com/ithesis.silpakorn.9
3. www.reg.su.ac.th
4. https://elearning.su.ac.th/
5. http://bit.ly/3qV8w3L
6. http://bit.ly/2Q8iF0e
7. http://bit.ly/3ePxEGT
8. http://bit.ly/30Tw12F
9. http://conference.su.ac.th/register/
10. http://www.graduate.su.ac.th/index.php/faq

บัณฑิตวิทยาลัย
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9.3 การบริหาร
เงินบประมาณ

ประเด็นการประเมิน

แผนการใชจา ยงบประมาณประจำป
O18 แผนการใชจา ยงบประมาณประจำป
- แสดงแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานที่มี
ระยะ 1 ป
- มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอยางเชน
งบประมาณตามแหลงที่ไดรับการจัดสรร งบประมาณ
ตามประเภทรายการใชจา ย เปนตน
- เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
12. อีเมล: Graduateschool.su@gmail.com
สำนักหอสมุดกลางมีการใหบริการ E-Service
หลากหลายชองทาง ไดแก

แหลงขอมูล/ Link อางอิง

ผูรบั ผิดชอบ

http://l.su.ac.th/ หรือ http://opac.lib.su.ac.th/
สำนักหอสมุดกลาง
http://www.sure.su.ac.th/xmlui/
http://www.l.su.ac.th/?page_id=6322
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/
http://www.l.su.ac.th/?page_id=6070
http://www.l.su.ac.th/?page_id=6413
http://www.l.su.ac.th/?page_id=6576
https://www.plan.lib.su.ac.th/SuggestAPurchase/
SuggestAPurchase.aspx
https://www.plan.lib.su.ac.th/StudyRoomReservation
/
BookStudyRoom.aspx
http://www.l.su.ac.th/?page_id=8792

- การใหบริการ สมัครลงทะเบียน SU Net ทางออนไลน

https://elearning.su.ac.th/index.php

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

1. มหาวิทยาลัยมีแผนทำขอตั้งงบประมาณประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งครอบคลุมทั้งระดับ
มหาวิทยาลัย คณะ และสวนงาน
2. มีคณะกรรมการเรงรัดการใชจายงบประมาณ และมี
การประชุมติดตาม การใชจายงบประมาณ และสรุป
รายงานการใชงบประมาณเปนประจำตามรายไตรมาสตาม
คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2312/2563 เรื่อง การ
แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและติดตามเรงรัดการใช
จายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2564

http://www.plan.su.ac.th/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=677:6-10-2563001&catid=109:2014-05-15-06-29-35&Itemid=1148

- กองแผน

https://drive.google.com/file/d/1VSHvZTi3bBDxJ90cr
Z8VHgfkjT_j3h3L/view
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ประเด็นการประเมิน
O19 รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ
ประจำป รอบ 6 เดือน
- แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนการใช
จายงบประมาณประจำป
- มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา ยกตัวอยางเชน
ความกาวหนาการใชจา ยงบประมาณ เปนตน
- เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล

1. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการเรงรัดการใชจาย
งบประมาณ และมีการประชุมติดตาม การใชจาย
งบประมาณ และสรุปรายงานการใชงบประมาณเปนประจำ
ตามรายไตรมาสตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่
2312/2563 เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและ
ติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. มีการจัดทำรายงานแผนการใชจายงบประมาณ
ประจำปของมหาวิทยาลัย
3. คณะ/ หนวยงาน มีการเผยแพรแผนและรายงานผล
การใชจายงบประมาณประจำป
O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป
1. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการเรงรัดการใชจาย
- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใชจาย
งบประมาณ และมีการประชุมติดตาม การใชจาย
งบประมาณประจำป
งบประมาณ และสรุปรายงานการใชงบประมาณเปนประจำ
- มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการใชจายงบประมาณ
ตามรายไตรมาสตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่
ยกตัวอยางเชน ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา
1638/2563 เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและ
อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เปนตน ติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย
- เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2563
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. มีการจัดทำรายงานแผนการใชจายงบประมาณ
ประจำปของมหาวิทยาลัย
3. คณะ/ หนวยงาน มีการเผยแพรแผนและรายงานผล
การใชจายงบประมาณประจำป
การจัดซือ้ จัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
มหาวิทยาลัยมีการการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัย
- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่ ศิลปากร เรื่อง นโยบายการจัดซื้อจัดจางของมหาวิทยาลัย
หนวยงานจะตองดำเนินการตามพระราช บัญญัติการจัดซื้อ ศิลปากร
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และมีการจัดทำเว็บไซตจัดซื้อจัดจาง เพือ่ ใชสำหรับ
- เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในป พ.ศ. 2564
เผยแพรขอมูลการจัดซื้อจัดจาง ผานเว็บไซต
supply.su.ac.th ในทุกๆป
- แผนการจัดซื้อจัดจาง ประจำป 2564

แหลงขอมูล/ Link อางอิง
http://www.president.su.ac.th/finance/images/pdf/B
udget/Budget2564PlanAndResult.pdf

ผูรบั ผิดชอบ
- กองคลัง
- คณะ

http://www.president.su.ac.th/finance/images/pdf/B
udget/RPBud2564-1.pdf

http://www.president.su.ac.th/finance/images/pdf/B
udget/Budget2563PlanAndResult.pdf

- กองคลัง

http://www.president.su.ac.th/finance/images/pdf/B
udget/RPBud2564-1.pdf

https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-OT64-4-233_2104241356.pdf

- กองคลัง
- กองกฎหมาย

http://supply.su.ac.th/index_2.php
http://supply.su.ac.th/index_7.php
http://www.supply.su.ac.th/notice/dw605347d58d04a7.55787842.pdf
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ประเด็นการประเมิน
ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
O22 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
- แสดงประกาศตามที่หนวยงานจะตองดำเนินการตาม
มหาวิทยาลัยมีการจัดทำเว็บไซตจัดซื้อจัดจาง เพื่อใช
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
สำหรับเผยแพรขอ มูลการจัดซื้อจัดจาง ผานเว็บไซต
supply.su.ac.thในทุกๆป
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอยางเชน ประกาศเชิญชวน
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง เปนตน
- แผนการจัดซื้อจัดจาง ประจำป 2564
- เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในป พ.ศ. 2564
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
- แสดงสรุปผลการจัดซือ้ จัดจางของหนวยงาน
- มีขอมูลรายละเอียดผลการจัดซือ้ จัดจาง ยกตัวอยาง
เชน งานที่ซื้อหรือจาง วงเงินที่ซื้อหรือจาง ราคากลาง
วิธีการซื้อหรือจาง รายชือ้ ผูเ สนอราคา และราคาที่
เสนอ ผูไ ดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ ละวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซือ้ หรือ จาง เปนตน
- จำแนกขอมูลเปนรายเดือน (กรณีไมมีการจัดซื้อจัด
จางในรอบเดือนใดใหระบุวาไมมีการจัดซื้อจัดจาง)
- เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในป พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมีการจัดทำเว็บไซตจัดซื้อจัดจาง เพื่อใช
สำหรับเผยแพรขอ มูลการจัดซื้อจัดจาง ผานเว็บไซต
supply.su.ac.th ในทุกๆป

แหลงขอมูล/ Link อางอิง

ผูรบั ผิดชอบ

- http://www.supply.su.ac.th/index_3.php
- http://www.supply.su.ac.th/index_4.php
- http://www.supply.su.ac.th/index_5.php
http://www.supply.su.ac.th/notice/dw605347d58d04a7.55787842.pdf

- กองคลัง

http://supply.su.ac.th/index_7.php

- กองคลัง

- แผนการจัดซื้อจัดจาง ประจำป 2564

http://www.supply.su.ac.th/notice/dw605347d58d04a7.55787842.pdf
- รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจาง ประจำป 2564 ไตรมาส http://www.supply.su.ac.th/notice/dw1
605347d58d1ef8.17479180.pdf
- รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจาง ประจำป 2564 ไตรมาส http://www.supply.su.ac.th/notice/dw2
605347d58e08d6.07136309.pdf
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป
มหาวิทยาลัยมีการจัดทำเว็บไซตจัดซื้อจัดจาง เพื่อใช
http://supply.su.ac.th/index_7.php
- แสดงผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
สำหรับเผยแพรขอ มูลการจัดซื้อจัดจาง ผานเว็บไซต
- มีขอมูลรายละเอียด ยกตัวอยางเชน งบประมาณที่ใชใน supply.su.ac.thในทุกๆป
การจัดซื้อจัดจาง ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ เปนตน - แผนการจัดซื้อจัดจาง ประจำป 2563
http://www.supply.su.ac.th/notice/dw- เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2563
605346b1dc9dd4.18807175.pdf
- รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจาง ประจำป 2563 ไตรมาส http://www.supply.su.ac.th/notice/dw1
605346b1dcb5d0.35409120.pdf
- รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจาง ประจำป 2563 ไตรมาส http://www.supply.su.ac.th/notice/dw2
605346b1dcfdf7.22824850.pdf
- รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจาง ประจำป 2563 ไตรมาส http://www.supply.su.ac.th/notice/dw3
605346b1ddaef6.70400655.pdf

- กองคลัง
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9.4 การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

ประเด็นการประเมิน

ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
แหลงขอมูล/ Link อางอิง
- รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจาง ประจำป 2563 ไตรมาส http://www.supply.su.ac.th/notice/dw4
605346b1de2420.52938780.pdf
- รายงานผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจางประจำป 2563 http://www.supply.su.ac.th/notice/dw605346b1df50a7.85314130.pdf

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. มหาวิทยาลัยมีแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- เปนนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร มหาวิทยาลัย ศิลปากร และสำนักงานอธิการบดี
บุคคลที่ยังใชบังคับในหนวยงานในป พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน
- แสดงนโยบาย/ หรือแผนการบริหารและพัฒนา
ตามแผน บนเว็บไซตกองทรัพยากรมนุษย
ทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค
2. ขอบังคับ ระเบียบเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล
เพื่อกอใหเกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ
โปรงใสและมีคุณธรรม
- เปนนโยบาย/ หรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ของผูบริหารสูงสุดที่กำหนดในนาม
ของหนวยงาน
- แผนอัตรากำลังมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป
- แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2564
- แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอยางเชน การวางแผน
กำลังคน การสรรหาคนดีคนเกงเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน การพัฒนาบุคลากร การสรางทาง
กาวหนาในการอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ
และแตงตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
สงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน
หนวยงาน เปนตน

มหาวิทยาลัยไดเวียนแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลใหทุกคณะวิชา/หนวยงานใชเปนแนวทางในการ
ดำเนินงาน ดานการพัฒนาบุคลากร เพือ่ ใหบรรลุตาม
เปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดใหรายงานผลตาม
แผน ฯ รอบ 9 เดือน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564
โดยมีแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

http://www.president.su.ac.th/personnel/index.php/
%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9A
%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2
%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99
%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1
%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81
%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84
%E0%B8%84%E0%B8%A5.html

ผูรบั ผิดชอบ

- กองทรัพยากรมนุษย

http://www.plan.su.ac.th/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=608&Itemid=1107
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/Re
port/Plan-HR/Plan-HR-SU/64%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E
%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5
%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%81.pdf
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/Re
port/Plan-HR/Plan-HR-SU/64%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E
%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5
%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%81.pdf

- กองทรัพยากรมนุษย
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ประเด็นการประเมิน
- เปนการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายหรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แสดงหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่ยังใชบังคับในหนวยงานในป พ.ศ. 2564 อยางนอย
ประกอบดวย
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร
- การพัฒนาบุคลากร
- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
- การใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกำลังใจ

ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
- แผนอัตรากำลังมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป
- คูมือปฐมนิเทศบุคลากรใหม

แหลงขอมูล/ Link อางอิง
http://www.plan.su.ac.th/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=608&Itemid=1107
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/Proj
ect/Orientation/Orientation62/2-Orientation62.pdf

- แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

http://www.president.su.ac.th/personnel/images/Re
port/Plan-HR/Plan-HR-SU/64%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E
%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5
%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%81.pdf

- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบ 9 เดือน /รอบ
12 เดือน ใหสามารถ ดาวนโหลดไดในเว็บไซตของกอง
ทรัพยากรมนุษย

http://www.president.su.ac.th/personnel/index.php/
%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9A
%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2
%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99
%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1
%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81
%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84
%E0%B8%84%E0%B8%A5.html

มีการรวบรวมหลักเกณฑการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่
เกี่ยวของใหบุคลากรทราบในคูมือปฐมนิเทศบุคลากรใหม
หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ
การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
- ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ
การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเปนลูกจางมหาวิทยาลัย

http://www.president.su.ac.th/personnel/images/pdf
/HRM/SU4-59Personnel.pdf
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/pdf
/HRM/SU4-59Employee.pdf

หลักเกณฑการบรรจุและแตงตัง้ บุคลากร
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

http://www.president.su.ac.th/personnel/images/pdf
/HR/BHR-1-8-59.pdf

ผูรบั ผิดชอบ

- กองทรัพยากรมนุษย
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ประเด็นการประเมิน

ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
หลักเกณฑการใหคณ
ุ ใหโทษ
- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการประเมินผล
การปฏิบัติงานและการดำเนินการกับผูป ฏิบัติงานที่มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำของมหาวิทยาลัยศิลปากร
- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยคาชดเชย พ.ศ.
2559
- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยคาชดเชย (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2561
- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยคาชดเชย (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2562
หลักเกณฑการสรางขวัญกำลังใจ
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหลักเกณฑ วิธกี าร
และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2559
- สวัสดิการและสิทธิประโยชน
- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยคาชดเชย พ.ศ.
2559
- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยคาชดเชย (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2561
- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยคาชดเชย (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2562
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑการจายเงินสวัสดิการ
พ.ศ. 2559

แหลงขอมูล/ Link อางอิง
http://www.president.su.ac.th/personnel/index.php/
2015-02-11-07-19-06/2015-02-12-07-38-09.html

ผูรบั ผิดชอบ

http://www.president.su.ac.th/personnel/images/pdf
/Evaluation/3-Evaluation61.pdf
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/1/1P263-02-11.pdf
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-OT64-4-23-8L_2104250200.pdf
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/6/s1
1-12-592.pdf
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/6/s2
-9-4-61.pdf
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/6/s2-6-12-62.pdf
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/pdf
/HR/SU-Salary22-9-59.pdf
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/Proj
ect/Orientation/Orientation61/3-61Guide_Welfare.pdf
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/6/s1
1-12-592.pdf
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/6/s2
-9-4-61.pdf
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/6/s2-6-12-62.pdf
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/6/s2
.pdf
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ประเด็นการประเมิน

ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑการจายเงินสวัสดิการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑการจายเงินสวัสดิการ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
- คูมือปฐมนิเทศบุคลากรใหม
หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ
การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
- ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ
การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเปนลูกจางมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑการบรรจุและแตงตัง้ บุคลากร
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
- หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำป
- เปนรายงานผลของปที่ผานมา พ.ศ. 2563
- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- มีขอมูลรายละเอียดของการดำเนินการ ยกตัวอยางเชน
ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ผลการวิเคราะหการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เปนตน

หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2563

แหลงขอมูล/ Link อางอิง
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/6/s2
-25-1-61.pdf

ผูรบั ผิดชอบ

http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/6/s3
-23-1-63.pdf
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/Proj
ect/Orientation/Orientation62/2-Orientation62.pdf
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/pdf
/HRM/SU4-59Personnel.pdf
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/pdf
/HRM/SU4-59Employee.pdf
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/pdf
/HR/BHR-1-8-59.pdf
http://www.president.su.ac.th/personnel/index.php/
2015-02-11-07-19-06/2015-02-12-07-38-09.html
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/pdf
/Evaluation/3-Evaluation61.pdf
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/1/1P263-02-11.pdf
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/Re
port/Plan-HR/Report-HR/Report-HR63.pdf

- กองทรัพยากรมนุษย
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ตัวชีว้ ดั
9.5 การ
สงเสริมความ
โปรงใส

ประเด็นการประเมิน
การจัดการเรือ่ งรองเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ
- แสดงคูมือหรือแนวทางการดำเนินการตอเรื่อง
รองเรียนที่เกี่ยวของกับการทุจริตของเจาหนาที่ของ
หนวยงาน
- มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอยางเชน
รายละเอียดวิธกี ารที่บุคคลภายนอกจะทำการ
รองเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธกี ารในการ
จัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดำเนินงาน เปนตน

ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
1. มีประกาศมหาวิทยาลัยกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงาน เกี่ยวกับขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับการทุจริต
ดังนี้
- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแสดง
เจตจำนงสุจริตดานคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564
- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายตอตาน
การรับสินบนเพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แหลงขอมูล/ Link อางอิง

- กองกฎหมาย
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-OT64-4-23-2L_2104241338.pdf
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-OT64-4-234_2104241416.pdf

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการ
จัดการเรื่องรองเรียนของมหาวิทยาลัยศิลปากร

https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-OT64-4-236_2104241442.pdf

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง
รองเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร

https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-OT64-4-231_2104241305.pdf

2. มีรายละเอียดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลา ของ
กระบวนงานในการจัดการขอรองเรียนที่นักศึกษา บุคลากร
ภายใน หรือบุคคลภายนอกรองเรียน และแบบรายงานผล
การจัดการขอรองเรียน
O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิ
มหาวิทยาลัยมีชอ งทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต และ
ชอบ
ประพฤติมิชอบหลากหลายชองทาง เชน การสงเรื่อง
- แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่อง
รองเรียนผานเว็บไซตศิลปากรใสสะอาด สายตรงผูบริหาร
รองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
Google Form กลองรับเรื่องรองเรียน สงเอกสารรองเรียน
เจาหนาที่ของหนวยงานผานทางชองทางออนไลนโดย ทางระบบสารบรรณ เปนตน
แยกตางหากจากชองทางทั่วไป เพื่อเปนการคุมครอง -ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการจัดการ
ขอมูลของผูแจงเบาะแสและเพื่อใหสอดคลองกับแนว เรื่องรองเรียนของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและ
- เว็บไซตศิลปากรใสสะอาด
ประพฤติมิชอบ
- สายตรงอธิการบดี

ผูรบั ผิดชอบ

http://www.president.su.ac.th/images/suclean/flowchart_suclean.pdf
- กองกฎหมาย
- คณะ/ สวนงาน

https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-OT64-4-236_2104241442.pdf
www.suclean.su.ac.th
https://www.su.ac.th/president/
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ประเด็นการประเมิน
- สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนได
จากเว็บไซตหลักของหนวยงาน
O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจำป และ
ประพฤติมิชอบ
- แสดงขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน
- มีขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน
ยกตัวอยางเชน จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแลว
เสร็จ เรื่องที่อยูระหวางดำเนินการ เปนตน (กรณีไมมี
เรื่องรองเรียนใหเผยแพรวาไมมีเรื่องรองเรียน)
- เปนขอมูลในระยะเวลาอยางนอย 6 เดือนแรกของป
พ.ศ. 2564
การเปดโอกาสใหเกิดการมีสว นรวม
O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น
- แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความ
คิดเห็นตอการดำเนินงานตามอำนาจหนาที่หรือ
ภารกิจของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน
- สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนได
จากเว็บไซตหลักของหนวยงาน

ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
- Google Form

แหลงขอมูล/ Link อางอิง
https://docs.google.com/forms/d/1XgJXa7J_b6LMpL
3fxMairUwzRa7BnFE3PKJeDPGRlQ/viewform?edit_requested=true

ผูรบั ผิดชอบ

มีการรายงานความคืบหนาของจำนวนเรื่องรองเรียนตาม http://www.suclean.su.ac.th/images/pdf/19364_1.pd
แบบเพื่อแสดงจำนวนเรื่องรองเรียน สงให สป.อว. ทุกเดือน f

- กองกฎหมาย

มีชองทางเปดโอกาสใหผูรับบริการ บุคคลภายนอก ผูมา
ติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/ การใหบริการของ
หนวยงานใหดีขึ้น โดยผานที่ประชุมคณะกรรมการของสภา
มหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการประจำคณะ/
สวนงาน รวมทั้งมีโครงการกิจกรรมตาง ๆ ที่เปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขาไปมีสวนรวม และใหขอคิดเห็น
- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การใหภาค
ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขามามีสวนรวมในการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร
- เว็บไซตมหาวิทยาลัยศิลปากร / เว็บไซตคณะ และสวน
งาน

- กองในสำนักงาน
อธิการบดี

- เว็บไซตศิลปากรใสสะอาด
- สายตรงอธิการบดี
- ชองทางการรับขอคิดเห็นดาน
สิ่งแวดลอมภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร
- FB : Silpakorn Corporate Communication

https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-OT64-4-237_2104250121.pdf
https://www.su.ac.th
https://www.su.ac.th/th/faculty-paint.php
https://www.su.ac.th/th/organization-section2.php
www.suclean.su.ac.th

https://www.su.ac.th/president/
https://www.adsc.su.ac.th/
https://www.facebook.com/Silpakorn.ccd
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ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
- FB : Silpakorn University
- FB : Silpakorn University President Chaicharn
Thavaravej
- FB : PR Silpakorn Sanamchandra
- FB : SU STYLE
- FB : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
การมีสวนรวมกับชุมชนในการจัดทำโครงการวิจัย

- ชองทางใหบุคคลสามารถแสดงขอคิดเห็นดานตางๆ ผาน
ชองทาง FACEBOOK : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

- สามารถแสดงความคิดเห็นผานทาง FB : Decorative
Arts, Silpakorn University
- ชองทางการรับฟงความคิดเห็นของคณะฯ สามารรถ
ดำเนินการผานระบบ เฟสบุค : คณะอักษรศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร อีเมล และสายตรงคณบดี

แหลงขอมูล/ Link อางอิง
https://web.facebook.com/SilpakornUniversityThaila
nd/
https://web.facebook.com/Silpakorn-UniversityPresident-Chaicharn-Thavaravej-2349710425300848/
https://web.facebook.com/PR.Silpakornsanamchandr
a/
https://web.facebook.com/silapastyle/
https://www.facebook.com/silpakorn.pitc/

ผูรบั ผิดชอบ

http://www.suric.su.ac.th/%E0%B8%A7%E0%B8%B4
%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1
%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%87
%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4
%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2/
http://www.suric.su.ac.th/e-book/
https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B8%9 คณะโบราณคดี
3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A
3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%9
4%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7
%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8
%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2
%E0%B8%81%E0%B8%A3-249520425063208/
https://web.facebook.com/decorativearts
คณะมัณฑนศิลป
Facebook : www.facebook.com/arts.su
E-mail : sysmaster.arts.su@gmail.com
http://www.arts.su.ac.th

คณะอักษรศาสตร
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ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
- หนาเว็บไซตคณะศึกษาศาสตร
- facebook ของคณะศึกษาศาสตร
- Line กลุมตาง ๆ
- E-mail ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร
- สายตรงถึงคณะศึกษาศาสตร
- สายตรงถึงผูบริหารคณะศึกษาศาสตร
- กลองรับคำเสนอแนะ
- ขอรองเรียน ผานระบบ Google Drive
- ขอรองเรียนผาน QR Code

แหลงขอมูล/ Link อางอิง
ผูรบั ผิดชอบ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHw9_ คณะศึกษาศาสตร
NnJ6YATzSOpPjtBtlsg7nWR4tUVq_0ALOsvOMF6x3fQ/
viewform

- มีชองทางใหบุคลากรสามารถแสดงขอคิดเห็นภายใน ผาน
ชองทางออนไลนผานเว็บไซต

http://www.sc.su.ac.th/index.php
https://www.facebook.com/ScienceSilpakornUniversi
ty

คณะวิทยาศาสตร

- มีชองทองที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นตอ
การดำเนินงานไดทางสายตรงคณบดี และผานทาง
Website และ Facebook

http://pharmacy.su.ac.th/main/index.php#

คณะเภสัชศาสตร

มีชองทางการรับฟงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ ผาน
ชองทาง ดังนี้
- สายตรงคณบดี (ระบุไวที่หนาเว็บไซตคณะ)
- Facebook คณบดี
- Facebook ชื่อ Entech Silpakorn
- กลุม Line open สำหรับสื่อสารและตอบขอซักถาม
นักศึกษา
- มีชองทางแสดงความคิดเห็นและรับเรือ่ งรองเรียนผาน
“สายตรงคณบดี” บนเว็นไซตคณะ
- มีชองทางแสดงความคิดเห็น ผานเว็บไซต ไลน facebook
- ชองทางแสดงความคิดเห็น ผานเว็บไซต

https://www.facebook.com/Faculty-of-Pharmacy200230380044847

http://www.eng.su.ac.th/index.php
https://www.facebook.com/entechsu2
https://www.facebook.com/entechsu
https://line.me/R/ti/p/%40iqz8737x
www.music.su.ac.th
https://www.music.su.ac.th/ita
http://www.ms.su.ac.th
Line: MSSU
https://www.facebook.com/mssilpakorn
https://suic.su.ac.th/th/contact-th/

คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

คณะดุริยางคศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
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ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
1. แบบรับแจงความตองการของอาจารยและนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
2. ชองทางการรับฟงขอรองเรียน
3. แบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ

แหลงขอมูล/ Link อางอิง
1. http://bit.ly/3rIAlha
2. http://bit.ly/30TBvdH
3. http://bit.ly/3rx05gd

ผูรบั ผิดชอบ
บัณฑิตวิทยาลัย

4. http://bit.ly/3czWIyN

4. แบบสำรวจคุณภาพบัณฑิต
- มีชองทางการรองเรียนหลายชองทาง เพื่อใหผูใชบริการ
เขาถึงชองทางตาง ๆ ไดอยางสะดวก ดังนี้ เว็บไซต
หนวยงาน, Facebook, e-mail, Line official, กลองรับ
ฟงความคิดเห็น, โทรศัพท,จดหมาย, การรองเรียนดวย
ตนเอง และชองทางอื่น ๆ (สงไปยังมหาวิทยาลัยศิลปากร)

แบบประเมินความพึงพอใจ ไมพึงพอใจของผูใชบริการ
ภายนอก ประเมินทาง online และ onside
www.l.su.ac.th
กลองรับความคิดเห็น
ชองทางโซเชียล ไดแก Facebook, e-mail, Lineoffice
http://www.l.su.ac.th/?page_id=5798

สำนักหอสมุดกลาง

- มีชองทางใหบุคคลสามารถแสดงขอคิดเห็นดานการ
ใหบริการภายในสำนักดิจิทัลฯ ผานชองทางออนไลนไดจาก
เว็บเพจเฟสบุค “สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร”

https://www.facebook.com/Bureau.of.Digital.Technol สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
ogy.Silpakorn.University/

- หนวยงานเปดรับขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจาก
บุคคลภายนอกผานทางชองทางออนไลนที่หลากหลาย

Facebook :

หอศิลป

https://www.facebook.com/ArtCentre.SilpakornUnive
rsity/

Line@ :Art Centre SU
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O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม
- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปด
โอกาสใหผูมีสว นไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการ
ดำเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน ยกตัวอยางเชน
รวมวางแผน รวมดำเนินการ รวมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น หรือรวมติดตามประเมินผล เปนตน
- เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการที่เปดโอกาสใหผูมีสวนได
สวนเสียไดมีสวนรวมในการดำเนินงานตามภารกิจของ
หนวยงาน เชน รวมวางแผน รวมดำเนินการ รวม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือรวมติดตามประเมินผล ไดแก
1. มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559
กำหนดใหสภามหาวิทยาลัย มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปน
กรรมการเพื่อใหขอเสนอแนะในการดำเนินงานและพัฒนา
มหาวิทยาลัย
2. มีขอบังคับของมหาวิทยาลัยกำหนดให
บุคคลภายนอกที่มีความรูความสามารถรวมเปนกรรมการใน
สภาวิชาการ คณะกรรมการประจำคณะและสวนงาน
เพื่อใหขอเสนอแนะในการดำเนินงานและพัฒนา
มหาวิทยาลัย คณะ และสวนงาน
3. มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การใหภาค
ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการของ
หนวยงาน
5. มีการสำรวจสภาพแวดลอม/บริบทภายในและ
ภายนอกของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีผลกระทบตอการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัยในปจจุบันและอนาคตเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 20 ป
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทำกลยุทธและแผนปฏิบัติการ โดยผูบริหารทั้งระดับ
มหาวิทยาลัยและคณะ/สวนงานไดมีสวนรวมในการระดม
ความคิดในการกำหนดกลยุทธและการวางแผนปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ศูนย
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

แหลงขอมูล/ Link อางอิง

ผูรบั ผิดชอบ
- กองในสำนักงาน
อธิการบดี

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A
/049/1.PDF

https://lawapp.su.ac.th/uploads/1-CMA59-12-196_2012160839.pdf

https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-OT64-4-237_2104250121.pdf

http://www.plan.su.ac.th/q/swot/

http://www.president.su.ac.th/personnel/index.php/%E0
%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8
%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-strategydevelopment.html
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ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
แหลงขอมูล/ Link อางอิง
ผูรบั ผิดชอบ
6. มีโครงการ กิจกรรม ที่คณะวิชาเปดโอกาสให
http://www.sc.su.ac.th/index.php
ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสว นเสีย เขาไปมีสวน
รวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/ การใหบริการ
ของหนวยงาน เชน การจัดกิจกรรม งานสัปดาห
วิทยาศาสตร ประจำป และ เขารวมกิจกรรมงานมหกรรม
วันวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจำป กิจกรรมการจัดหางาน
ใหนักศึกษาที่จบใหม เปนตน
7. การรวบรวมความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อ http://www.eds.su.ac.th/wpcontent/uploads/2021/03/%E0%B8%84%E0%B8%B3
ใชเปนขอมูลสำหรับการปรับปรุงหลักสูตร
%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87
%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97
%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1
%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
%E0%B8%AF-2564.pdf
- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งสวนงาน
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
/182/26.PDF
- แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจาง / ผูใชบัณฑิต
http://www.plan.su.ac.th/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=426:2017-09-04-08-5256&catid=125:banner
- ประเมินความพึงพอใจและใหขอเสนอแนะ
https://docs.google.com/a/silpakorn.edu/forms/d/e/
ตอเพจรายงานและสารสนเทศที่สำคัญของมหาวิทยาลัย 1FAIpQLSdBZFbcVfM35MWXศิลปากร
z77vxwjkfiu5iNlMeFQmjycgZ6f3Q5kQw/viewform
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ สำนักงานอธิการบดี
http://www.president.su.ac.th/index.php/2019-0627-06-17-41
- จัดประชุมผูประสานงานโรงเรียนที่รับเปนสนามสอบใน
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbi
การดำเนินการจัดการทดสอบของ สทศ. ประจำป พ.ศ.
d=2807316302853016&id=1679115612339763
2564
- การปรับปรุงหลักสูตรของคณะมัณฑนศิลป เพื่อใชในป
- การประชุมออนไลนเพื่อปรับปรุงหลักสูตรโดยเชิญ
คณะมัณฑนศิลป
การศึกษา 2565 ไดมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก ผูมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ผูมีสว นไดสวนเสีย แลกเปลีย่ นกับ
สวนไดสวนเสีย มารวมแลกเปลี่ยน- ใหขอเสนอแนะนำ
คณาจารย (ไมมี Record)
ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
- มีการสัมมนาคณาจารยคณะฯ เพือ่ รวมกันวางแผน
(รายงานโครงการวิพากษหลักสูตรฯ)
ดำเนินการและเสนอแนะความเห็นตอการพัฒนาคณะฯ
- การรวบรวมความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใช
หนาเพจคณะ
เปนขอมูลสำหรับการปรับปรุงหลักสูตร
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.7149
38189135210&type=3
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ตัวชีว้ ดั ที่ 10 การปองกันการทุจริต
10.1 การ
เจตจำนงสุจริตของผูบ ริหาร
ดำเนินการเพือ่
O34 เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร
ปองกันการ
- แสดงเนื้อหาเจตนารมณหรือคำมั่นวาจะปฏิบัติหนาที่
ทุจริต
และบริหารหนวยงานอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใสและ
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
- ดำเนินการโดยผูบริหารสูงสุดคนปจจุบันของหนวยงาน

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร
- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีสวน
รวมของผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน
- เปนการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการ
ใหความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และสงเสริม
หนวยงานดานคุณธรรมและโปรงใส
- เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
แหลงขอมูล/ Link อางอิง
- มีโครงการ “Monday Morning Talk : การสื่อสารเพื่อ
http://www.eng2.su.ac.th/education_news_detail.ph
การพัฒนาสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ
p?category_id=27&id=218
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร” เพื่อเปนชองทางใหบุคคลสายสนับสนุนสามารถ
แสดงขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานหรือดาน
อื่นๆ โดยในการจัดกิจกรรมทุกครั้งผูบริหาร (คณบดี และ
รองคณบดี) จะเขารวมและใหขอแนะนำการปฎิบัติงาน
เพื่อใหการดำเนินงานของคณะฯ มีความถูกตอง โปรงใส ซึง่
เปนการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหแกเจาหนาทีอ่ กี ทาง
หนึง่

1. มีการประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตของผูบริหาร
มหาวิทยาลัย และมีการทบทวนเพื่อแสดงเจตจำนงของ
ผูบริหารเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-OT64-4-23-2L_2104241338.pdf

2. มหาวิทยาลัยสงเสริมการมีสวนรวมของผูบริหาร ดาน
การตอตานการทุจริต เพื่อถายทอดลงสูคณะวิชาและ
บุคลากร โดยในปงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการ โดยผูบริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและ
คณะ/สวนงานไดมีสวนรวมในการระดมความคิดในการ
กำหนดกลยุทธและการวางแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
โดยอธิการบดีไดบรรยายพิเศษในหัวขอ การบริหารจัดการ
เพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ในวันที่ 11 มีนาคม
2564 ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา

http://www.president.su.ac.th/personnel/index.php/%E0
%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8
% 81% E0% B8% B2% E0% B8% A3- strategydevelopment.html

1. มีการประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตของผูบริหาร
มหาวิทยาลัย และมีการทบทวนเพื่อแสดงเจตจำนงของ
ผูบริหารเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-OT64-4-23-2L_2104241338.pdf

ผูรบั ผิดชอบ
คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

- กองกฎหมาย

- กองกฎหมาย
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การประเมินความเสีย่ งเพือ่ การปองกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป
- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิด
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวมของหนวยงาน
- มีขอมูลรายละเอียดของผลประเมิน ยกตัวอยางเชน
เหตุการณความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการ
และการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เปน
ตน
- เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2564

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสีย่ งการทุจริต
- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
จัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจกอใหเกิดการทุจริต
หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชนสว นรวมของหนวยงาน
- เปนกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคลองกับ
มาตรการหรือการดำเนินการเพือ่ บริหารจัดการความ
เสี่ยงตามขอ O36
- เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
2. มหาวิทยาลัยสงเสริมการมีสวนรวมของผูบริหาร ดาน
การตอตานการทุจริต เพื่อถายทอดลงสูคณะวิชาและ
บุคลากร โดยในปงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการ โดยผูบริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและ
คณะ/สวนงานไดมีสวนรวมในการระดมความคิดในการ
กำหนดกลยุทธและการวางแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
โดยอธิการบดีไดบรรยายพิเศษในหัวขอ การบริหารจัดการ
เพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ในวันที่ 11 มีนาคม
2564 ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา

แหลงขอมูล/ Link อางอิง

http://www.president.su.ac.th/personnel/index.php/%E0
%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8
% 81% E0% B8% B2% E0% B8% A3- strategydevelopment.html

มหาวิทยาลัยมีการการประเมินความเสีย่ งของการ
ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ทอี่ าจกอใหเกิดการทุจริต
หรือ โดยมีมาตรการสนับสนุน ดังนี้
1) ประชาสัมพันธเผยแพรเพือ่ สรางความรูความเขาใจ
ดานกฎหมาย กฎระเบียบ เรื่องผลประโยชนทับซอน หรือ
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม
2) สรางจิตสำนึกและปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรม ไมกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการ
ปองกันผลประโยชนทบั ซอนของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร

http://www.plan.su.ac.th/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=511&Itemid=1172

มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการที่แสดงถึงการจัดการความ
เสี่ยงในกรณีที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการ
ขัดกันระหวางผลประโยชนสว นตนกับผลประโยชนสวนรวม
ของหนวยงาน

http://www.plan.su.ac.th/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=511&Itemid=1172

ผูรบั ผิดชอบ

- กองแผนงาน

https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-OT64-4-235_2104241428.pdf
- กองแผนงาน
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ประเด็นการประเมิน
การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของหนวยงานที่
แสดงถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่
ของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยม ในการปฏิบัติงาน
อยางซื่อสัตยสุจริต อยางชัดเจน
- เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
1. มีการประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตของผูบริหาร
มหาวิทยาลัย ดานวัฒนธรรมในองคกร ตองเปนไปอยางมี
คุณธรรมและธรรมาภิบาล โดยมุงเนนการเสริมสรางความ
นิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตยตอตนเองและตอมหาวิทยาลัย
รวมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานทีช่ ัดเจน เพื่อปองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ
2. มหาวิทยาลัยและคณะมีการกำหนดวัฒนธรรมองคกร
เพื่อเปนแนวทางที่มุงเนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุก
ระดับ และนำไปสูก ารประเมินคุณภาพการศึกษาสูความ
เปนเลิศ (EdPEx)
3. มหาวิทยาลัยและคณะ มีการสงเสริมใหบุคลากรใหม
เขารวมโครงการประชุมสัมมนา เพื่อสรางความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับภาระงาน แผนงานและกิจกรรมในโครงการ
ประจำปตาง ๆ และเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความ
คิดเห็น มีสวนรวมในการดำเนินงานแบบ teamwork
เพื่อใหเกิดความสามัคคี สรางขวัญ กำลังใจ ใหเกิดทัศนคติ
คานิยมไปในทิศทางเดียวกันและเกิดความมุงมั่นในการ
ดำเนินงานรวมกันดวยความโปรงใส ตรวจสอบได
4. มหาวิทยาลัยสงเสริมการมีสวนรวมของผูบริหาร ดาน
การตอตานการทุจริต เพื่อถายทอดลงสูคณะวิชาและ
บุคลากร โดยในปงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการ โดยผูบริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและ
คณะ/สวนงานไดมีสวนรวมในการระดมความคิดในการ
กำหนดกลยุทธและการวางแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
โดยอธิการบดีไดบรรยายพิเศษในหัวขอ การบริหาร
จัดการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ในวันที่ 11
มีนาคม 2564 ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6
รอบพระชนมพรรษา
มีคูมือจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร
- มีการดำเนินงานตามประกาศของมหาวิทยาลัย
กิจกรรมผูบริหารพบประชาคม

แหลงขอมูล/ Link อางอิง
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-OT64-4-23-2L_2104241338.pdf

ผูรบั ผิดชอบ
- กองกฎหมาย
- กองประกันฯ

http://www.qa.su.ac.th/?page_id=1097

http://www.president.su.ac.th/personnel/index.php/
%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87
%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-strategydevelopment.html

http://www.president.su.ac.th/personnel/index.php/%E0
%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8
%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-strategydevelopment.html

http://www.suethics.su.ac.th/images/pdf/d.pdf

http://www.l.su.ac.th/?p=12027
http://www.l.su.ac.th/?p=12037
http://www.l.su.ac.th/?p=12065

สำนักหอสมุดกลาง
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ประเด็นการประเมิน
แผนปองกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัตกิ ารปองกันการทุจริต
- แสดงแผนปฏิบัติการที่มวี ัตถุประสงคเพื่อปองกันการ
ทุจริตหรือพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของ
หนวยงาน
- มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอยางเชน
ความกาวหนาการดำเนินการแตละโครงการ/ กิจกรรม
รายละเอียดงบประมาณที่ใชดำเนินงาน เปนตน
- เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมป พ.ศ.
2564
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริต
ประจำป รอบ 6 เดือน
แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ าร
ปองกันการทุจริต ตามขอ O39

10.2 มาตรการ
ภายในเพือ่
ปองกันการ
ทุจริต

O41 รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป
- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารปองกัน
การทุจริต
- มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ
ยกตัวอยางเชน ผลการดำเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เปนตน
- ใชรายงานผลของป พ.ศ. 2563
มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายใน
หนวยงาน
O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงาน
- แสดงการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในป
พ.ศ. 2563
- มีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห ยกตัวอยางเชน
ประเด็นที่เปนขอบกพรอง หรือจุดออนที่จะตองแกไข
โดยเรงดวน ที่มีความสอดคลองกับผลการประเมินฯ

ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล

แหลงขอมูล/ Link อางอิง
http://www.l.su.ac.th/?p=12070

ผูรบั ผิดชอบ

มีแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

http://www.suclean.su.ac.th/images/pdf/plan_63_64. - กองกฎหมาย
pdf

มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564 รอบ 6
เดือน สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564

http://www.suclean.su.ac.th/index.php/law

มีการติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และ 12
เดือน และไดจัดทำรายงานผลกการดำเนินงานตามแผนกล
ยุทธปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

http://www.suclean.su.ac.th/images/pdf/22464_1.pd
f

- กองกฎหมาย

http://www.suclean.su.ac.th/images/pdf/report_otc_
63_march_64.xlsx

 ระดับมหาวิทยาลัย
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการ ประเมินคุณธรรมและ
http://www.qa.su.ac.th/DATA/ita/คณะกรรมการITA
ความโปรงใสการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. มีการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความ
http://www.qa.su.ac.th/DATA/ita/แผนพัฒนาITA
โปรงใสการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ

- กองกฎหมาย

- ผูอำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี
- กองประกันคุณภาพ
การศึกษา
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ประเด็นการประเมิน
ประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดีขึ้น แนวทางการนำผลการ
วิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน เปนตน
- มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีขึ้น ซึง่ สอดคลอง
ตามผลการวิเคราะหฯ ผลการประเมิน โดยมี
รายละเอียดตาง ๆ ยกตัวอยางเชน การกำหนด
ผูรับผิดชอบหรือผูที่เกี่ยวของ การกำหนดขั้นตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม
ใหนำไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล เปนตน
O43 การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสภายในหนวยงาน
- แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพือ่ สงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน
- มีขอมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานในขอ
O42 ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
- เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงานเพือ่ สนับสนุนขอมูล
แหลงขอมูล/ Link อางอิง
พ.ศ. 2563 และนำผลการวิเคราะหดังกลาวไปกำหนดเปน
แผนปรับปรุงและพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงในการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ทั้งนี้อธิการบดี โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ
2564 ไดใหความเห็นชอบแลว
3. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการ
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-OT64-4-23เปดเผยขอมูลของมหาวิทยาลัยศิลปากร
10_2104250216.pdf
1. มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ วัน
พุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 พิจารณาแผนปรับปรุงและ
พัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. มีหนังสือแจงคณะ/ หนวยงาน รายงานผลการ
ดำเนินการตามมาตรการ ผลการดำเนินงานตามป 2564
3. ประชุมครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน

http://www.qa.su.ac.th/DATA/ita/คณะกรรมการITA
http://www.qa.su.ac.th/DATA/ita/รายงานการประชุม
กรรมการITA1-2564
http://www.qa.su.ac.th/DATA/ita/วาระการประชุม22564.pdf
http://www.qa.su.ac.th/DATA/ita/ติดตามITAสวนงาน.
pdf
http://www.qa.su.ac.th/DATA/ita/ผลการดำเนินงานITA
(อยูระหวางดำเนินการ)

ผูรบั ผิดชอบ

- ผูอำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี
- กองประกันคุณภาพ
การศึกษา
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