รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวชี้วดั
ประเด็นการประเมิน
ตัวชี้วดั ที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
9.1 ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
พื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
- แสดงตาแหน่งที่สาคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง
เช่น สานัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แสดงแผนผังโครงสร้าง
ทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจา
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
- แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดารงตาแหน่งทางการบริหาร
ของหน่ วยงาน อย่ างน้ อยประกอบด้ วย ผู้ บริ หารสู งสุ ดและรอง
ผู้บริหารสูงสุด
- แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง รูปถ่าย
และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน
*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แสดงข้อมูลผู้บริหารในฝ่ายการเมือง
และฝ่ายข้าราชการประจา

ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง

ผู้รับผิดชอบ

มหาวิทยาลัย คณะ ส่วนงาน หน่วยงาน มีการ
แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของ
หน่วยงานแก่ผู้รับบริการและสาธารณะผ่านหน้า
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

- โครงสร้างมหาวิทยาลัย
https://www.su.ac.th/th/organizationmanage.php

- กองแผนงาน
- งานสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยแสดงรายนามของผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ อธิการบดี รอง
อธิการบดี และผู้ชว่ ยอธิการบดี รวมทั้ง ผู้อานวยการ
สานัก และผู้อานวยการกอง
ส่วนคณะ/ ส่วนงาน/ หน่วยงาน แสดงรายนาม
ของผู้บริหารของคณะ/ส่วนงาน ได้แก่ คณบดี รอง
คณบดี และผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา
เลขานุการคณะ/เทียบเท่า และหัวหน้างาน เป็นต้น
ข้อมูลประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง
รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร เช่น เบอร์
โทรศัพท์ E-mail

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
https://www.su.ac.th/th/aboutacadamicadmin.php

- งานสื่อสารองค์กร

O3 อานาจหน้าที่
- แสดงข้ อ มู ล หน้ า ที่ แ ละอ านาจของหน่ ว ยงานตามที่ ก ฎหมาย
มหาวิทยาลัยแสดงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
กาหนด
ศิลปากร พ.ศ. 2559 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่ า ด้ ว ยส่ ว นงาน แ ละ หน่ ว ยงานภายใน ก า ร
บริ ห ารงานและการก าหนดต าแหน่ ง ระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ในการแบ่ง การรวม การยุบเลิกและบริหารภาควิชา
รวมทั้งประกาศการแบ่งส่วนงาน

- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559
- กองกฎหมาย
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/255
9/A/049/1.PDF
- ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว่ า ด้ ว ยส่ ว นงานและ
หน่วยงานภายใน กาบริหารงานและการกาหนดตาแหน่ง
https://lawapp.su.ac.th/uploads/1-B59-9-22L_2012040839.pdf
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ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
- ระเบี ย บมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ารในการแบ่ ง การรวม การยุ บ เลิ ก และบริ ห าร
ภาควิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
https://lawapp.su.ac.th/uploads/2-B2-61-7-31L_2012040840.pdf

ผู้รับผิดชอบ

- ระเบี ย บมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ารในการแบ่ ง การรวม การยุ บ เลิ ก และบริ ห าร
ภาควิชา พ.ศ. 2561
https://lawapp.su.ac.th/uploads/2-B61-1-25L_2012040841.pdf
- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-B3-62-9- 12L_2012040749.pdf
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-B2-61-12-21L_2012040835.pdf
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3 - B5 9 - 7 - 1 5 L_2012040836.pdf
- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน
ภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-B12-64-8-30L_2108300732.pdf
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-B11-64-4-26L_2104270503.pdf
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-B10-62-9-12L_2012040750.pdf
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-B9-62-9- 11L_2012040752.pdf
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-B8-62-6- 19L_2012040752.pdf
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-B7-62-4- 27L_2012040753.pdf
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3 - B6 - 6 2 - 2 - 4 L_2012040753.pdf
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ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
- แสดงแผนการด าเนิ นภารกิ จ ของหน่ ว ยงานที่ มี ระยะมากกว่ า
มหาวิทยาลัยมีการจัดทาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
1 ปี
ศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565-2579 และ
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2565-2567
หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-B5-61-12-21L_2012040837.pdf
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-B4-61-12-12L_2012040837.pdf
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-B3-61-10-1L_2012040838.pdf
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-B2-60-11-22L_2012040845.pdf
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3 - B5 9 - 9 - 1 4 L_2012040839.pdf
- แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ.
2565-2579
https://silpakorn.sharepoint.com/:b:/s/suPlanWe
bStorage/EdAZ_mXJrqpBuq270g8RaYcB4pnmdA
RieLeCDnmKvkABHw?e=EnBf64

ผู้รับผิดชอบ

- กองแผนงาน

- แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565-2567
https://www.su-plan.org?i=612e27e9d223a
- แผนปฏิบัติการ สานักงานอธิการบดี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
https://www.su-plan.org?i=6231906c63474
O5 ข้อมูลการติดต่อ
- แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
- ที่อยู่หน่วยงาน
- หมายเลขโทรศัพท์
- E-mail
- แผนที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยแสดงข้อมูลการติดต่อของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ทีอ่ ยูห่ น่วยงาน หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน สาหรับปีหน้า

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

- งานสื่อสารองค์กร

- หน้าเว็บไซต์วังท่าพระ-ตลิ่งชัน
http://www.su.ac.th/th/wangthapra.php
http://www.president.su.ac.th/central/index.php
/2018-02-13-07-46-22/2018-02-13-07-46-23

- กองกลาง
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ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหรือการปฏิบัติงาน 1. มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
ของหน่วยงาน
2559
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย
2. มีห้องสมุดกฎหมาย และ application ห้องสมุด
กฎหมาย
การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามอานาจ
แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ดาเนินงานตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของ
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัย ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565
ด้านการเรียนการสอน/ นักศึกษา

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
- หน้าเว็บไซต์วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
http://www.su.ac.th/th/sanamchandra.php
https://www.adsc.su.ac.th/Contact/ContactMain.
html
- หน้าเว็บไซต์วิทยาเขตเพชรบุรี
http://www.su.ac.th/th/petchaburi.php
http://www.pitc.su.ac.th/index.php/bonus-pages5/about-page-5

ผู้รับผิดชอบ
- กองงานวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์

- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/
1/4.pdf
- ห้องสมุดกฎหมาย (ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ)
http://www.president.su.ac.th/legal/
https://www.lawapp.su.ac.th/index.html

- กองกฎหมาย

https://www.su.ac.th/th/general.php

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
สื่อสารองค์กร
- งานสื่อสารองค์กร
- สวนส.
- กองบริหารงาน
วิชาการ
- กองกิจการนักศึกษา
- กองงานวิทยาเขต
เพชรบุรี
- สานักดิจิทัลเทคโนโลยี
- สานักงานบริการ
วิชาการ
- หอศิลป์

- หน้าเว็บไซต์ SU-TCAS
https://admission.su.ac.th/
- หน้าเว็บไซต์กองบริหารงานวิชาการ
http://www.eds.su.ac.th/
- หน้าเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา
http://dsa.su.ac.th/ksu/?page_id=245
- หน้าเว็บไซต์กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
http://www.pitc.su.ac.th/

ด้านการวิจัย

- กองงานวิทยาเขต
เพชรบุรี

-หน้าเว็บไซต์สานักดิจิทัลเทคโนโลยี
https://bdt.su.ac.th/newbdt/
- หน้าเว็บไซต์ สวนส.
http://www.suric.su.ac.th/
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ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล
ด้านการบริการวิชาการ
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวอย่างประชาสัมพันธ์ของคณะ/ส่วนงาน

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
- หน้าเว็บไซต์สานักงานบริการวิชาการ
http://www.thailocalsu.com/training/news
- หน้าเว็บไซต์หอศิลป์
http://www.art-centre.su.ac.th/

ผู้รับผิดชอบ

- หน้าเว็บไซต์งานสื่อสารองค์กร
https://www.mac.su.ac.th/pr-news/
- คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
http://finearts.su.ac.th/news.php
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
https://arch.su.ac.th/index.php/mactivities/msne
ws/msnews1.html
- คณะโบราณคดี
https://archae.su.ac.th/category/news/
- คณะมัณฑนศิลป์
http://decorate.su.ac.th/news-event/news/
- คณะอักษรศาสตร์
http://www.arts.su.ac.th/
- คณะศึกษาศาสตร์
http://www4.educ.su.ac.th/index.php/th
- คณะวิทยาศาสตร์
http://www.sc.su.ac.th/index.php#menu01
- คณะเภสัชศาสตร์
https://pharmacy.su.ac.th/main/index.php
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
http://www.eng2.su.ac.th/education_news.php
- คณะดุริยางคศาสตร์
https://music.su.ac.th/
- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
http://ita-asat.su.ac.th/?p=210#page-content
- คณะวิทยาการจัดการ
http://www.ms.su.ac.th/th/student/list/63
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
https://ict.su.ac.th/about/news/1
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การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
- แสดงต าแหน่ ง บนเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานที่ บุ ค คลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสาร
ให้คาตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการของสื่อสารได้
สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น
Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ, Messenger Live Chat,
Chatbot เป็นต้น

มหาวิทยาลัยและมีช่องทางการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ
สามารถให้คาตอบแก่ผู้สอบถามได้ในลักษณะสอง
ทาง โดยได้เชื่อมโยงกับเฟสบุ๊กแฟนเพจ ที่มีแอดมิ
นตอบคาถาม และสายตรงอธิการบดี ซึง่ สามารถ
สื่อสารโดยตรงกับท่านอธิการบดี และช่องทางการ
สื่อสารของแต่ละคณะ/ ส่วนงาน

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
- วิทยาลัยนานาชาติ
https://www.suic.su.ac.th/news
- บัณฑิตวิทยาลัย
http://graduate.su.ac.th/
- สานักหอสมุดกลาง
http://ita-sulib.su.ac.th/?p=210#page-content
- สานักดิจิทัลเทคโนโลยี
https://bdt.su.ac.th/newbdt/?cat=1
- หอศิลป์
http://ita-art-centre.su.ac.th/?p=210
- สายตรงอธิการบดี
https://www.su.ac.th/president/
- ช่องทางถามตอบกองกลาง
https://www.facebook.com/SU.GeneralAffairsDivi
sion/?_rdc=2&_rdr
- ช่องทางถามตอบกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
http://www.pitc.su.ac.th/index.php/k2listing/item/676-q-a

ผู้รับผิดชอบ

- กองกลาง
- งานสื่อสารองค์กร
- กองงานวิทยาเขต
เพชรบุรี
- กองงานวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์
- กองบริหารงาน
วิชาการ

- ช่องทางถามตอบกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์
https://www.adsc.su.ac.th/Contact/ContactMain.
html
- ช่องทางถามตอบกองกิจการนักศึกษา
http://dsa.su.ac.th/ksu/
- ช่องทางถามตอบสานักดิจิทัลเทคโนโลยี
https://bdt.su.ac.th/newbdt/
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ตัวชี้วดั

ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล

ด้านการเรียนการสอน/ นักศึกษา
ติดต่อสอบถามเกีย่ วกับการเรียนการสอน

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
- ระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อบันทึกประวัติการรับวัคซีน
และผลการตรวจหาเชื้อ ของนักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
https://silpakorn.sharepoint.com/sites/BDTTeam/Vaccination_Information/_layouts/15/Acce
ssDenied.aspx?Source=https%3A%2F%2Fsilpakor
n%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FBDT%2DTe
am%2FVaccination%5FInformation%2FSitePages
%2FPersonal%20Vaccination%20Record%2Easpx
%3Fsw%3Dbypass&correlation=7be137a0%2D40
3c%2D1000%2D18d8%2D59473aaabe1f&Type=it
em&name=172926ac%2D49bd%2D4f01%2D92b
5%2D8bd2aba82c2b&listItemId=2
- หน้าเว็บไซต์ SU-TCAS
https://admission.su.ac.th/

ผู้รับผิดชอบ

- หน้าเว็บไซต์กองบริหารงานวิชาการ
http://www.eds.su.ac.th/
- หน้าเว็บไซต์กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
http://www.pitc.su.ac.th/index.php/k2listing/item/676-q-a
-หน้าเว็บไซต์สานักดิจิทัลเทคโนโลยี
https://bdt.su.ac.th/newbdt/
- หน้าเว็บไซต์ REG
http://reg6.su.ac.th/registrar/feedback_allans.asp
?avs809951775=79
- หน้าเว็บไซต์คณะ ICT
https://ict.su.ac.th/academic/faq
- เพจ SUTCAS
https://www.facebook.com/SUTCAS
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ตัวชี้วดั

ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล

ด้านการวิจัย
ด้านการบริการวิชาการ
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
- เพจ กองบริหารงานวิชาการ
https://www.facebook.com/Division.of.Academic.
Administration

ผู้รับผิดชอบ

- หน้าเว็บไซต์ (Get In Touch: กล่องข้อความถาม-ตอบ)
http://www.resource.lib.su.ac.th/web/feedback/l
istsuggestion
- หน้าเว็บไซต์ สวนส.
http://www.suric.su.ac.th/
- หน้าเว็บไซต์สานักงานบริการวิชาการ
http://www.thailocalsu.com/training/contact
- หอศิลป์
http://www.art-centre.su.ac.th/
- หน้าเว็บไซต์งานสื่อสารองค์กร
https://www.mac.su.ac.th/pr-news/

O9 Social Network
- แสดงตาแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยง ไปยัง
มี Social Network มาใช้เป็นเครื่องมือในการรับ
- งานสื่อสารองค์กร
เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ข องหน่ ว ยงาน ยกตั ว อย่ า งเช่ น – ส่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้งข่าวภายในหน่วยงาน
(ทุกกองรายงานการ
Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
และข่าวจากแหล่งข่าวภายนอก เพือ่ ต้องการให้มี
ดาเนินงานของกอง)
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเหตุการณ์ และเพื่อเป็น
การปรับตัวของผู้อ่านข่าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในยุคปัจจุบัน ประกอบด้วย Facebook
Instagram Twitter Youtube Line เป็นต้น
นอกจากนี้ มีการดาเนินงานเกีย่ วกับการสื่อสาร
องค์กร (Digital Content) ในทุกมิติภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
- FB : Silpakorn Corporate Communication https://www.facebook.com/Silpakorn.ccd
- FB : Silpakorn University
https://web.facebook.com/SilpakornUniversityTh
ailand/
- FB : Silpakorn University President
https://web.facebook.com/Silpakorn-UniversityChaicharn Thavaravej
President-Chaicharn-Thavaravej2349710425300848/
- FB : PR Silpakorn Sanamchandra
https://web.facebook.com/PR.Silpakornsanamch
andra/
- FB : SU STYLE
https://web.facebook.com/silapastyle/
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ตัวชี้วดั

ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล
- FB : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี
- FB : งานพัฒนานักศึกษา ม.ศิลปากรเพชรบุรี
- Instagram : Silpakorn Corporate
Communication
- Twitter : Silpakorn Corporate
Communication
- Youtube : Silpakorn Channel
- ช่อง youtube : Silpakorn University
Phetchaburi IT Campus
- Line : Silpakorn News

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
https://www.facebook.com/silpakorn.pitc/

ผู้รับผิดชอบ

https://www.facebook.com/sdd.su.pitc/
https://www.instagram.com/silpakorn_ccd/
https://twitter.com/silpakorn_ccd
https://www.youtube.com/c/SilpakornChannel/f
eatured
https://www.youtube.com/channel/UCAAU7YBN
QBsKgQ4h8SlaXBA/videos

- Line : เครือข่าย PR-SU
http://line.me/ti/g/-BXQdF64GH
- Line : SU PITC Channel

- Line : SU NEWS
http://line.me/ti/g/JN194ZVBe9
- SU SMART : Silpakorn University

https://apps.apple.com/th/app/susmart/id1451470157?l=th&fbclid=IwAR3ZoDH6WMsKEXGfSdXjlU50Fqxc3omhWXt6wLkzsWrg4
wJnLILKQUWxQU
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ตัวชี้วดั

9.2 การ
บริหารงาน

ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล
- twitter : SU-TCAS มหาวิทยาลัยศิลปากร

O10 แผนดาเนินงานประจาปี
แผนปฎิบัติการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี
- แสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ
หรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ และระยะเวลาในการดาเนินการ
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562-2566
O11 รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานประจาปี รอบ 6 เดือน
มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดาเนินงานตาม
- แสดงความก้ า วหน้ า ในการด าเนิ น งานตามแผนด าเนิ น งาน แผนปฏิบัติราชการ ทุกรอบ 6 , 9 และ 12 เดือน
ประจาปีในข้อ o10
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
ความก้ า วหน้ า การด าเนิ น การแต่ ล ะโครงการ/ กิ จ กรรมและ
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดาเนินงาน
- สามารถจัดทาข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย
6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.
2565

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
ผู้รับผิดชอบ
https://twitter.com/sutcas?ref_src=twsrc%5Etfw
%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm
%5Eprofile%3Asutcas%7Ctwgr%5EeyJ0ZndfZXh
wZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsi
YnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfS
widGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1N
SI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWx
sfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoi
b2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&ref_url=https%
3A%2F%2Fadmission.su.ac.th%2F
- แผนปฎิบัติการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
- กองแผนงาน
https://silpakorn.sharepoint.com/:b:/s/suPlanWe
bStorage/Ef9qWagdNqxDkFVWpRjkQ6UBTXkU75G
A0SQ8kWBYbImNMg?e=uy5DUf
- เอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (จาแนกตามแผนงาน โครงการ
งบประมาณ รายคณะ ส่วนงาน และหน่วยงาน)
https://drive.google.com/file/d/1LJtUTbGI_tdE2
WO0OITtjKb0SAVMS5aZ/view
https://drive.google.com/drive/folders/1yIbl2vBh
rmKIwstyexdF72Y0bKpQ7X6z
http://www.qa.su.ac.th/DATA/ita/7BCD1.PDF
- ตัวชีว้ ัด คาอธิบายตัวชีว้ ัด
กองแผนงาน
https://silpakorn.sharepoint.com/:f:/s/suPlanWeb
Storage/EvOLK_PXbJJKojLAlvyeLbMBYj8ItO0HPjp
HuOXdRqQ3LA?e=R6Q1QY
- แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน
https://silpakorn.sharepoint.com/:w:/s/suPlanWe
bStorage/EUp4c2ydBr9DoHzjPt33oX0B1KyB3p8w
4FS-t--WYBi6lw?e=314ahr
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ตัวชี้วดั

ประเด็นการประเมิน

O12 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
- แสดงผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
- มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดสรุ ป ผลการด าเนิ น งาน อย่ า งน้ อ ย
ประกอบด้วย ผลการดาเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สาหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตาแหน่ง
ใด และกาหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
- จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ

ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล

มหาวิทยาลัยมีการติดตามและจัดทารายงานผล
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี เป็น
ประจาทุกปี โดยเผยแพร่แก่ผู้รับบริการและ
สาธารณะผ่านหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
ผู้รับผิดชอบ
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการสานักงาน
อธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
ขอลิงก์สาหรับการใส่ผลตามแผนรอบ 6 เดือน
https://www.su-plan.org?i=626b93817a57b
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน
https://www.su-plan.org?i=626b93d3b329b
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
กองแผนงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
https://silpakorn.sharepoint.com/:b:/s/suPlanWe
bStorage/ET9eRoNQv2BBoHQHHIOF15YBYJAjFlN3e8oWA8mNc0vZg?e=CiAVM0

1. มีมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัย กาหนดขอบเขตหน้าที่รายตาแหน่ง
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
2. มีคู่มือการปฏิบัติงาน มีผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงขั้นตอนและระยะเวลาของงานที่
ให้บริการ โดยได้เผยแพร่แก่ผู้รับบริการและ
สาธารณะผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ
3. คูมือแนวทางดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับ คณะ
วิชา/ สวนงาน และสถาบัน)
4. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรือ่ ง มาตรฐาน
และความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัยศิลปากร
หมวดแผน บริหารงานวิชาการ และบริหารงาน
ทั่วไป

- ทุกกอง

- คู่มือด้านแผน การให้บริการการศึกษา และบริหารงาน
ทั่วไป
http://www.president.su.ac.th/index.php/201611-24-07-43-46?view=faq&catid=2
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ตัวชี้วดั

ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล

หมวดการเงินและบัญชี

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
- คู่มือการใช้ระบบ CIO กองแผนงาน
https://silpakorn.sharepoint.com/:b:/s/suPlanWe
bStorage/ESgSfsvvXFNgxULnFIhIUkBqTFoQxPXzqfSNpDa_n92w?e=6pS8Hz

ผู้รับผิดชอบ

- คู่มือการใช้งาน GROUP-Reninventing Follow up
กองแผนงาน
https://silpakorn.sharepoint.com/:w:/s/suPlanWe
bStorage/EbwIryN2iONNpdVSYGVs9JIBhgRrDdIeVkN2HEklwtu6w?e=jx81DC
- คู่มือการปฏิบัติงานการคัดแยกและเผาขยะชุมชน
http://www.pitc.su.ac.th/images/pdf/news/manu
al1.pdf
- คู่มือการปฏิบัติงานการเขียนแบบก่อสร้างงาน
สถาปัตยกรรมเบื้องต้นด้วยโปรแกรม autodest revit
2019
http://www.pitc.su.ac.th/images/pdf/news/manu
al2.pdf
- คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ประจาปี กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.pitc.su.ac.th/images/pdf/news/manu
al3.pdf
- คู่มือด้านการเงินและบัญชี
http://www.president.su.ac.th/index.php/201611-24-07-43-46?view=faq&catid=3
- บทสรุปสาคัญโดยย่อคู่มือปฏิบัติงานเรือ่ ง การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(http://www.president.su.ac.th/finance/images/p
df/Document/DocFinance/Summary-OTPiyawan.pdf)
12

ตัวชี้วดั

ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
- มีบทสรุปสาคัญโดยย่อคู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การเบิกจ่าย
ค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน ระดับ
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(http://www.president.su.ac.th/finance/images/p
df/Document/DocFinance/SummaryTUITIONFEE-Ladawan.pdf)
- คู่มือการใช้ระบบบริหารงบประมาณ (Fund
Management : FM)
http://www.president.su.ac.th/finance/images/pd
f/SU-ERP-manual/FMFund%20Management001.rar
- คู่มือการใช้ระบบบริหารคลังวัสดุ (Material
Management : MM)
http://www.president.su.ac.th/finance/images/pd
f/SU-ERP-manual/MMMaterial%20Management.rar
- คู่มือการใช้ระบบบัญชีการเงิน (Financial Accounting
: FI)
http://www.president.su.ac.th/finance/images/pd
f/SU-ERP-manual/FI-Financial.rar
- คู่มือการใช้ระบบบัญชีบริหาร (Controlling : CO)
http://www.president.su.ac.th/finance/images/pd
f/SU-ERP-manual/CO-Controlling.rar
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานและถาม-ตอบ การตรวจสอบและ
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรใน
ภาพรวม

ผู้รับผิดชอบ

http://www.president.su.ac.th/finance/images/pdf/Do
cument/DocFinance/Disburse_Med_Edu%20Welfare.
pdf

- แผ่นพับถาม-ตอบสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
พนักงานมหาวิทยาลัย
http://www.president.su.ac.th/finance/images/pdf/Do
cument/DocFinance/Med_Edu_expenses%20welfare.
pdf
13

ตัวชี้วดั

ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
- แผ่นพับถาม-ตอบสารพันปัญหาโครงการฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบ

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

- แผ่นพับคู่มือการเดินทางไปเสนองานวิจัยต่างประเทศ
http://www.president.su.ac.th/finance/images/pdf/Do
cument/DocFinance/Research%20Presentation.pdf

หมวดกฎหมาย
หมวดบริหารงานบุคคล

- การสอบสวนข้อเท็จจริง
http://www.president.su.ac.th/index.php/201611-24-07-43-46?view=faq&catid=4
- การลาหยุดราชการเพื่อฝึกอบรม ดูงาน ฝึกอบรมในเชิง
วิจัยและสร้างสรรค์หรือไปปฏิบัติการวิจยั หรือสร้างสรรค์
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.president.su.ac.th/index.php/201611-24-07-43-46?view=faq&catid=5
- การบริหารงานตามแผนอัตรากาลัง
http://www.president.su.ac.th/personnel/images
/Flowchart/ITA-HR01.pdf
- การบริหารทรัพยากรบุคคล
http://www.president.su.ac.th/personnel/images
/Flowchart/ITA-HR02.pdf
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
http://www.president.su.ac.th/personnel/images
/Flowchart/ITA-HR03.pdf
- การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการและตาแหน่งที่สูงขึ้น
http://www.president.su.ac.th/personnel/images
/Flowchart/ITA-HR04.pdf
- คู่มือและขั้นตอนการดาเนินการลงฐานข้อมูลบุคลากร
http://www.president.su.ac.th/personnel/images
/Flowchart/ITA-HR05.pdf
- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดตาแหน่ง
และมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561
http://www.president.su.ac.th/personnel/images
/pdf/Degree/PositionSU61.pdf
14

ตัวชี้วดั

ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล

หมวดพัสดุ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติ
ที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการ
ขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย เป็น
บริการหรือภารกิจใด และกาหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการ
หรือการติดต่ออย่างไร
- หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

1. มีกระบวนการรับเรื่อง ส่งเรื่อง ตามลาดับงานมา
ก่อนหลัง ทั้งจากภายนอกและภายใน ทั้งระบบเอกสาร
และระบบ E-document
2. มีการปฏิบัติเป็นการทัว่ ไปตามระเบียบ
กฎเกณฑ์และหลักเกณฑ์วิธกี ารในการให้บริการ
3. มีคู่มือ และ Flow chart แสดงขั้นตอน
ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ ในการดาเนินงานของ
กระบวนงานต่าง ๆ เป็นมาตรฐาน/แนวทางในการ
ให้บริการแบบเดียวกัน
4. มีการให้บริการแบบ Service Mind
5. มีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
หน้างาน ผ่าน QR Code
คู่มือ/ขั้นตอนการให้บริการด้านการศึกษา

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดตาแหน่ง
และมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 มกราคม 2562
http://www.president.su.ac.th/personnel/images
/pdf/Degree/PositionSU61-1.pdf
- ขั้นตอนการบรรจุและประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย
http://www.president.su.ac.th/personnel/images
/Flowchart/Probation-Chart.pdf
- มาตรการรักษาความปลอดภัย
http://www.pitc.su.ac.th/images/pdf/security.pdf
- คู่มือด้านการพัสดุ
http://www.president.su.ac.th/index.php/201611-24-07-43-46?view=faq&catid=6

- ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
http://www.pitc.su.ac.th/index.php/organization/
office/111-organization/2019-05-22-02-5907/309-2018-06-27-09-52-38
- ระบบการให้บริการนักศึกษาและบุคลากรผ่านอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่แบบไร้สาย (SU Smart Plus Mobile
Application)
https://reg1.su.ac.th/registrar/manual/MAN_MBSU62-REG-01.Student.pdf

ผู้รับผิดชอบ

ทุกกอง
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ตัวชี้วดั

ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
- ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา
2564
https://www.eds.su.ac.th/manual_student.pdf

ผู้รับผิดชอบ

- คู่มือการสมัครระบบ SU-TCAS 65 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
https://www.admission.su.ac.th/fileupload/manu
al.pdf
- ขั้นตอนขอหนังสือสาคัญออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
https://www.youtube.com/watch?v=CKcIAJkMJqg
- ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา
http://dsa.su.ac.th/ksu/?page_id=6198
- ขั้นตอนการขออมุมัติกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา
http://dsa.su.ac.th/ksu/?page_id=72
- ขั้นตอนการประกันอุบัติเหตุ
http://dsa.su.ac.th/ksu/?page_id=70
- ขั้นตอนและระเบียบการอยู่หอพักนักศึกษา
http://dsa.su.ac.th/ksu/?page_id=95
- การสมัครขอรับทุนการศึกษา
http://dsa.su.ac.th/ksu/?page_id=86
- ขั้นตอนการผ่อนผันการคัดเลือกทหาร
http://dsa.su.ac.th/ksu/?page_id=91
- คู่มือ/ขั้นตอนการให้บริการแก่บุคคลทัว่ ไป
ขั้นตอนการรับสมัครงาน
http://www.president.su.ac.th/personnel/images
/Flowchart/Recruitment-Chart.pdf
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ตัวชี้วดั

ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
- คู่มือที่ระบุการให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสให้กับ
บุคลากร/นักศึกษา
http://bdt.su.ac.th/newbdt/wpcontent/uploads/data/2021/mar/Manual%20SU
%20IT%20Account.pdf

- ขั้นตอนวิธกี ารให้บริการของกองบริหารงานวิชาการ
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19)
https://www.eds.su.ac.th/?p=4963
ขั้นตอนการดาเนินงานงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ - ขั้นตอนการรับสมัครงาน
http://www.president.su.ac.th/personnel/images
/Flowchart/Recruitment-Chart.pdf
- ขั้นตอนการบรรจุและประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย
http://www.president.su.ac.th/personnel/images
/Flowchart/Probation-Chart.pdf
- ขั้นตอนการประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานชั่วคราว และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภท
ลูกจ้างชั่วคราว
http://www.president.su.ac.th/personnel/images
/Flowchart/SSO-Chart.pdf
- ขั้นตอนการตรวจสอบพิมพ์ลายนิว้ มือบุคลากร เพื่อ
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจา
http://www.president.su.ac.th/personnel/images
/Flowchart/Fingerprint-Chart.pdf
- ขั้นตอนการขออนุมัติปรับคุณวุฒิในประเทศและ
ต่างประเทศ
http://www.president.su.ac.th/personnel/images
/Flowchart/Adjust_Qualifications-Chart.pdf
- ขั้นตอนการแต่งตั้งผู้รักษาการแทน
http://www.president.su.ac.th/personnel/images
/Flowchart/Surrogate-chart.pdf
- ขั้นตอนการรับรองประวัตกิ ารทางานและเวลาทวีคูณ
ระหว่างประจาปฏิบัติหน้าทีอ่ ยู่ในเขตทีม่ ีการประกาศใช้

ผู้รับผิดชอบ

กองทรัพยากรมนุษย์
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ตัวชี้วดั

ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการงานทัว่ ไป

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
กฎอัยการศึกของข้าราชการฯและลูกจ้างประจาที่ขอรับ
บาเหน็จบานาญ
http://www.president.su.ac.th/personnel/images
/Flowchart/Martial_Law-chart.pdf
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเพลิงศพ หรือ
ขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
http://www.president.su.ac.th/personnel/images
/Flowchart/Cremation-Chart.pdf
- การขอหนังสือรับรองผลงานตามสัญญาจ้างงาน
สิง่ ก่อสร้าง
http://www.president.su.ac.th/finance/images/pd
f/Document/DocMaterial/Work-certificate.pdf
- ขั้นตอนการขอเบิกจ่ายเงินตามสัญญาสาหรับ
บุคคลภายนอก
http://www.president.su.ac.th/finance/images/pd
f/Document/DocFinance/Transfermoneyintoacco
unt.pdf
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
http://www.pitc.su.ac.th/index.php/organization/
office/111-organization/2019-05-22-02-5907/312-2018-06-27-09-52-39

ผู้รับผิดชอบ

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเพลิงศพ
หรือขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
http://www.president.su.ac.th/personnel/images
/Flowchart/Cremation-Chart.pdf
- คู่มือการใช้ระบบ CIO กองแผนงาน
https://silpakorn.sharepoint.com/:b:/s/suPlanWe
bStorage/ESgSfsvvXFNgxULnFIhIUkBqTFoQxPXzqfSNpDa_n92w?e=XkCpQ9
- คู่มือการใช้งาน GROUP-Reninventing Follow up
กองแผนงาน
18

ตัวชี้วดั

ประเด็นการประเมิน

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
- สามารถจัดทาข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย
6 เดือ น ที่มีข้ อ มูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือ นแรก ของปี
พ.ศ. 2565

ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล

มีการแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการในด้านต่างๆ

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
https://silpakorn.sharepoint.com/:w:/s/suPlanWe
bStorage/EbwIryN2iONNpdVSYGVs9JIBhgRrDdIeVkN2HEklwtu6w?e=jx81DC
- ขั้นตอนการทางาน ถาม-ตอบ เรื่องการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
http://www.president.su.ac.th/finance/images/pd
f/Document/DocFinance/Disburse_Med_Edu%20
Welfare.pdf
- ข้อมูลสถิตกิ ารให้บริการงานในด้านต่างๆ เช่น
งานออกเลขที่ งานบริการห้องประชุม สานักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน งานบริการห้องบรรยาย/ห้องเพื่อการ
เรียนการสอน งานบริการจัดเลี้ยงรับรอง
http://www.president.su.ac.th/central/images/pd
f/ita/stat63.pdf
- ข้อมูลสถิตกิ ารให้บริการงานในพื้นที่วทิ ยาเขตเพชรบุรี
1. การให้บริการงานซ่อมบารุง (งานบริการกลาง)
2. การใช้ห้องเรียน/ยืม-คืน อุปกรณ์โสตฯ (งานบริการ
การสอน)
3.การให้บริการห้องประชุม/หนังสือรับรองการทางาน/
บัตรประจาตัวพนักงาน/ขอใช้ยานพาหนะ/ขอหนังสือ
รับรองของนักศึกษา (งานบริหารทั่วไป)
4.การให้บริการนักศึกษาในหอพัก (งานพัฒนานักศึกษา)
http://www.pitc.su.ac.th/index.php/organization/
office/111-organization/2019-05-22-02-5907/289-plan
- ข้อมูลสถิตกิ ารให้บริการงานเกี่ยวกับกิจการนักศึกษา
สถิติข้อมูลการให้บริการด้านสุขอนามัย ห้องพยาบาล
http://dsa.su.ac.th/ksu/?p=7303

ผู้รับผิดชอบ

- ทุกกอง

กองงานวิทยาเขต
เพชรบุรี

กองกิจการนักศึกษา

- สถิติข้อมูลการให้บริการด้านโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
http://dsa.su.ac.th/ksu/?p=7321
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ตัวชี้วดั

ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
- สถิติข้อมูลติดตามเพือ่ สนับสนุนมาตรการและการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร์ เพื่อเฝ้าระวังและคัดกรองการแพร่เชื้อไวรัส
COVID-19
http://dsa.su.ac.th/ksu/?page_id=8968
- สถิติข้อมูลการให้บริการ ด้าน ICT Services
https://bdt.su.ac.th/corporate/wpcontent/uploads/ITA/2022/15.pdf
- สถิติการได้รับวัคซีนโควิด 19
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDI2MW
NkN2UtOGE5Yi00N2E0LThlZGItMDEwODdkYjY3N
mIzIiwidCI6IjIxM2U0OTFkLTQzZTMtNGE4Yy1hYzJ
kLThhMjZlZDg4NWUwZiIsImMiOjEwfQ%3D%3D&
pageName=ReportSection
- สถิตินักศึกษาจาแนกตามสถานภาพนักศึกษาคงอยู่
http://reg1.su.ac.th/registrar/stat_studententry.as
p?avs809477147=1
- สถิติจานวนนักศึกษาลงทะเบียน
http://reg1.su.ac.th/registrar/stat_enroll.asp?avs8
09477147=35
- สถิติแสดงจานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
จาแนกตามสายวิชาการและสายสนับสนุน
http://www.president.su.ac.th/personnel/

O16 รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แสดงผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

สานักงานอธิการบดี ได้มีการสารวจความพึงพอใจ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ สานักงานอธิการบดี
ในการให้บริการ และมีการประเมินสภาพแวดล้อม http://www.president.su.ac.th/index.php/2019การให้บริการ
06-27-06-17-41

ผู้รับผิดชอบ

สานักดิจิทัลฯ

กองทรัพยากรมนุษย์

- ทุกกอง

- ผลการประเมินสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
http://www.pitc.su.ac.th/images/pdf/news/pan2
2964.pdf
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ตัวชี้วดั

ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
- รายงานผลการสารวจความพึงพอใจในการใหบริการ
https://bdt.su.ac.th/corporate/wpcontent/uploads/ITA/2022/16.pdf
ตัวอย่างผลประเมินความพึงพอใจของคณะ/ส่วนงาน - คณะอักษรศาสตร์
http://ita-arts.su.ac.th/?cat=36#page-content

ผู้รับผิดชอบ
สานักดิจิทัล

- คณะศึกษาศาสตร์
ความพึงอใจต่อโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- คณะเภสัชศาสตร์
http://ita-pharmacy.su.ac.th/wpcontent/uploads/2022/03/%E0%B8%A8%E0%B8
%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0
%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B
8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%84%E0%B8%A7%E
0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B
6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B
9%83%E0%B8%882564.pdf
- คณะดุริยางคศาสตร์
http://ita-music.su.ac.th/wpcontent/uploads/2022/02/%E0%B9%80%E0%B8
%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0
%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2
%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8
%82-8.pdf
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ตัวชี้วดั

ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล

O17 E-Service
- แสดงช่ อ งทางการให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล หรื อ ธุ ร กรรมภาครั ฐ ที่
มีการให้บริการข้อมูลเอกสารผ่านทางระบบ Eสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย Service
ผู้ขอรับบริการไม่จาเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก เว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
- คณะวิทยาการจัดการ
http://www.ms.su.ac.th/ckeditor/upload/files/id1
8/ITA/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E
0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9
A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B
9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E
0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8
0%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B
8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E
0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8
C.pdf
- บัณฑิตวิทยาลัย
http://www.graduate.su.ac.th/images/report_g/re
port_r_63.pdf
- สานักหอสมุดกลาง
http://www.l.su.ac.th/?page_id=5787
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร,
มหาวิทยาลัยศิลปากร
https://doc.su.ac.th/DocClient/
- ระบบการจองยานพาหนะ
http://dsa.su.ac.th/ksu/?page_id=9373
- SU SMART Silpakorn University
https://apps.apple.com/th/app/susmart/id1451470157?l=th&fbclid=IwAR3ZoDH6WMsKEXGfSdXjlU50Fqxc3omhWXt6wLkzsWrg4
wJnLILKQUWxQU

ผู้รับผิดชอบ

- กองบริหารงาน
วิชาการ
- กองงานวิทยาเขต
เพชรบุรี
- กองกิจการนักศึกษา
- กองกฎหมาย
- กองคลัง
(ทุกกองรายงานการ
ดาเนินงานของกอง)

- ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-TCAS65)
https://www.admission.su.ac.th/
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ตัวชี้วดั

ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
- ระบบบริการการศึกษา
www.reg.su.ac.th

ผู้รับผิดชอบ

- การจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต
https://www.lifelong.su.ac.th/
- การขอเอกสารออนไลน์ (สาหรับนักศึกษา)
http://reg1.su.ac.th/registrar/home.asp
- การลงทะเบียนเรียนออนไลน์
http://reg6.su.ac.th/enrollguide/enrollguide.asp
- มีการให้บริการ ระบบ elearning
https://elearning.su.ac.th/index.php
- ระบบการค้นหาข้อมูลบุคลากร
http://mis.su.ac.th/staff/staffsearch.php
- ระบบการขอหนังสือสาคัญแสดงวุฒิการศึกษาผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เช่น การขอ transcript เป็นต้น
http://reg6.su.ac.th/registrar/news.asp?avs284908
535=1
- สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)
http://opac.lib.su.ac.th/
- คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn
University Repository : SURE)
http://www.sure.su.ac.th/xmlui/
- e-Books
http://www.l.su.ac.th/?page_id=6322
- e-Theses (วิทยานิพนธ์ออนไลน์)
http://www.sure.su.ac.th/xmlui/browse?value=T
hesis&type=type
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ตัวชี้วดั

ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
- Library Collections
http://www.l.su.ac.th/?page_id=6070

ผู้รับผิดชอบ

- ค้นหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
http://www.l.su.ac.th/?page_id=6413
- SU Digital Library
http://www.l.su.ac.th/?page_id=6576
- แบบคาร้องเสนอซื้อหนังสือ
https://www.plan.lib.su.ac.th/SuggestAPurchase/
SuggestAPurchase.aspx
- ระบบการจองห้องค้นคว้า
https://www.plan.lib.su.ac.th/StudyRoomReserva
tion/BookStudyRoom.aspx
- SMS Alert
http://www.l.su.ac.th/?page_id=8792

- การจ่ายเงินให้บุคคลภายใน ภายนอก ผ่านระบบ
ออนไลน์ของธนาคาร
http://www.president.su.ac.th/finance/images/pdf
/Document/DocFinance/Transfermoneyintoaccou
nt.pdf
9.3 การบริหาร แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
เงินบประมาณ O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
- มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดของแผนฯ อย่ า งน้ อ ยประกอบด้ ว ย
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณ ตาม
ประเภทรายการใช้จ่าย
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565

1. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ และมีการประชุมติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณ และสรุปรายงานการใช้งบประมาณเป็น
ประจาตามรายไตรมาสตามคาสั่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ 2914/2564 เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานและติดตามเร่งรัดการใช้
จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
2. มีการจัดทารายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีของมหาวิทยาลัย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี งบประมาณเงิน
รายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จาแนกราย
คณะ ส่วนงาน และหน่วยงาน)
https://drive.google.com/file/d/1LJtUTbGI_tdE2
WO0OITtjKb0SAVMS5aZ/view

- กองคลัง
- กองแผนงาน

- รายงานแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปี
http://www.president.su.ac.th/finance/images/pd
f/Budget/Budget2565PlanAndResult2update.pdf
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ตัวชี้วดั

ประเด็นการประเมิน
O19 รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี รอบ 6
เดือน
- แสดงความก้ า วหน้ า ในการด าเนิ น งานตามแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณประจาปีในข้อ O18
- มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดความก้ า วหน้ า อย่ า งน้ อ ยประกอบด้ ว ย
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
- สามารถจัดทาข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย
6 เดือ น ที่มีข้ อ มูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือ นแรก ของปี
พ.ศ. 2565

ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล
1. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ และมีการประชุมติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณ และสรุปรายงานการใช้งบประมาณเป็น
ประจาตามรายไตรมาสตามคาสั่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ 2914/2564 เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานและติดตามเร่งรัดการใช้
จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
2. มีการจัดทารายงานผลตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีของมหาวิทยาลัย

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
ผู้รับผิดชอบ
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ทุกรายไตร - กองคลัง
มาส
http://www.president.su.ac.th/finance/images/pd
f/Budget/Budget2565PlanAndResult2update.pdf

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
- แสดงผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
- มีข้ อ มูลรายละเอี ย ดสรุป ผลการใช้จ่ า ยงบประมาณ อย่า งน้อย
ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

1. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ และมีการประชุมติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณ และสรุปรายงานการใช้งบประมาณเป็น
ประจาตามรายไตรมาสตามคาสั่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ 2312/2563 เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานและติดตามเร่งรัดการใช้
จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
2. มีการจัดทารายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีของมหาวิทยาลัย

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ทุกรายไตร
มาส
- กองคลัง
http://www.president.su.ac.th/finance/images/pd
f/Budget/Budget2564PlanAndResult4update3.pd
f

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1. มหาวิทยาลัยมีการจัดทาเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง
- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่ หน่วยงาน เพื่อใช้สาหรับเผยแพร่ขอ้ มูลการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน
จะต้องดาเนินการตามพระราชบั ญญั ติการจั ดซื้อ จั ดจ้ างและการ เว็บไซต์ supply.su.ac.thในทุกๆปี
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. มีการจัดทารายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
ประจาปีของมหาวิทยาลัย
* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่
กฎหมายไม่ได้ กาหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงาน
อธิบายเพิ่มเติม โดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณี
ดังกล่าว

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (egp) : ทุุกคณะ/วิชา
http://www.supply.su.ac.th/index_2.php

- กองคลัง

- แบบรายงานแผนปฎิบัตกิ ารจัดซื้อ/จัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.supply.su.ac.th/index_7.php
(http://www.supply.su.ac.th/notice/dw624ea275ec6d18.77343067.pdf)
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ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- มหาวิทยาลัยมีการจัดทาเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ
- แสดงประกาศการจั ดซื้อจั ดจ้ างตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนิ นการ ใช้สาหรับเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน
ตามพระราชบั ญญั ติการจั ดซื้อจั ดจ้ างและการบริหารพั สดุภาครั ฐ เว็บไซต์ supply.su.ac.thในทุกๆปี
พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผล การจัดซื้อ
จัดจ้าง เป็นต้น
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
- ร่าง TOR ร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสาร
ประกวดราคา
http://www.supply.su.ac.th/index_3.php

ผู้รับผิดชอบ
- กองคลัง

- เอกสารประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา (ebidding
http://www.supply.su.ac.th/index_4.php
- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
http://www.supply.su.ac.th/index_5.php

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
มหาวิทยาลัยมีการจัดทาเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง
- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
เพื่อใช้สาหรับเผยแพร่ขอ้ มูลการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อ เว็บไซต์ supply.su.ac.th ในทุกๆปี
หรื อ จ้ า ง วงเงิ น ที่ ซื้ อ หรื อ จ้ า ง ราคากลาง วิ ธี ก ารซื้ อ หรื อ จ้ า ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
- เป็ นข้ อ มูลแบบรายเดือ น ที่มีข้ อ มูลครอบคลุมในระยะเวลา 6
เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
* กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ เผยแพร่ว่าไม่มีก าร
จัดซื้อจัดจ้าง ในเดือนนั้น

- แบบรายงานแผนปฎิบัตกิ ารจัดซื้อ/จัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.supply.su.ac.th/notice/dw624ea275ec6d18.77343067.pdf
- แผนจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ
http://www.supply.su.ac.th/index_7.php

- กองคลัง

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี 2565
http://www.supply.su.ac.th/notice/dw624ea275ec6d18.77343067.pdf
- รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี 2565 ไตร
มาส 1
http://www.supply.su.ac.th/notice/dw624ea275eca268.13441103.pdf
- รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี 2565 ไตร
มาส 2
http://www.supply.su.ac.th/notice/dw624ea275ed0595.41387852.pdf
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ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี
มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี 2564 และ
- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
รายงานผลการดาเนินงานทุกรายไตรมาส
- มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ด อย่ า งน้ อ ยประกอบด้ ว ย งบประมาณ
ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี 2564
http://www.supply.su.ac.th/notice/dw624ea1dbf28457.71897531.pdf

ผู้รับผิดชอบ
- กองคลัง

- รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี 2564 ไตร
มาส 1
http://www.supply.su.ac.th/notice/dw624ea1dbf2aa79.10079349.pdf
- รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี 2564 ไตร
มาส 2
http://www.supply.su.ac.th/notice/dw624ea1dbf32eb3.68726754.pdf
- รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี 2564 ไตร
มาส 3
http://www.supply.su.ac.th/notice/dw624ea1dbf40fd9.01726582.pdf
- รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี 2564 ไตร
มาส 4
http://www.supply.su.ac.th/notice/dw624ea1dc00b557.57215480.pdf
- รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจาปี 2564
http://www.supply.su.ac.th/notice/dw624ea1dc015da4.90634414.pdf

9.4 การบริหาร การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และพัฒนา
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยมีแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร
ทรัพยากร
- เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยัง บุคคล มหาวิทยาลัย ศิลปากร และสานักงาน
บุคคล
ใช้บงั คับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งรายงานผล
- แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและ พัฒนา การดาเนินงานตามแผน
ทรัพยากรบุคคลที่กาหนดในนามของหน่วยงาน

- มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ก.บ.ม.ทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารงานบุคคลตามที่
- กองทรัพยากรมนุษย์
กาหนดไว้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
2559
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/255
9/A/049/1.PDF
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O26 การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- แสดงการดาเนิ นการที่มี ความสอดรับตามนโยบาย หรื อแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ o25
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2565

ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล

- มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565
และจะเวียนแจ้งคณะ/หน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรและติดตามผลการดาเนินงาน
รอบ 6 เดือน ต่อไป

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
- มหาวิทยาลัยได้กาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลโดยได้จัดทาเป็นข้อบังคับระเบียบประกาศ
http://www.president.su.ac.th/legal/#
หมวดบริหารทัว่ ไป บริหารบุคคล สวัสดิการ

ผู้รับผิดชอบ

- มหาวิทยาลัยได้มีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
http://www.president.su.ac.th/personnel/index.p
hp/%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
- มหาวิทยาลัยได้มีการดาเนินการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
- กองทรัพยากรมนุษย์
2559 ข้อบังคับระเบียบ ประกาศ เกีย่ วกับการบริหารงาน
บุคคลโดยได้มีการนาเสนอต่อที่ประชุม ก.บ.ม.
http://www.president.su.ac.th/central/index.php
/2018-02-08-08-49-19
- มีตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยศิลปากร แผนรายงานผลการดาเนินงานเป็น
ประจาทุกปี รอบ 9 เดือน /รอบ 12 เดือน โดยสามารถ
ดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ของกองทรัพยากรมนุษย์
http://www.president.su.ac.th/personnel/index.p
hp/%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
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ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้ บังคับใน ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการ
หน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
- การพัฒนาบุคลากร
- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
* กรณี ห น่ ว ยงานใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ข ององค์ ก รกลางบริ ห ารงานบุ ค คล
หน่ ว ยงาน สามารถน าหลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า วเผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ข อง
หน่วยงาน
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84
%E0%B8%A5.html
- การรวบรวมหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องให้บุคลากรทราบในคู่มือปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
http://www.president.su.ac.th/personnel/images
/Project/Orientation/Orientation62/2Orientation62.pdf

ผู้รับผิดชอบ
- กองทรัพยากรมนุษย์

- ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์
การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
http://www.president.su.ac.th/personnel/images
/pdf/HRM/SU4-59Personnel.pdf
- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถทางด้านภาอังกฤษของอาจารย์ประจาที่
รับเข้าใหม่ ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-P59-8-1L_2012180254.pdf

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

- ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์
การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย
http://www.president.su.ac.th/personnel/images
/pdf/HRM/SU4-59Employee.pdf
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
http://www.president.su.ac.th/personnel/images
/pdf/HR/BHR-1-8-59.pdf
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ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
- การพัฒนาบุคลากร
http://www.president.su.ac.th/personnel/index.p
hp/2015-02-11-07-19-06/2015-02-12-07-3809.html

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561
http://www.president.su.ac.th/personnel/images
/pdf/Evaluation/3-Evaluation61.pdf

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ

ผู้รับผิดชอบ

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/
1/1-P263-02-11.pdf
- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่าของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/
1/ita-assessment7-6-61.pdf
- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ.
2559
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/
6/s11-12-592.pdf
- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยค่าชดเชย (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2561
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/
6/s2-9-4-61.pdf
- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยค่าชดเชย (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2562
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/
6/s-2-6-12-62.pdf
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ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล

หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกาลังใจ

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยค่าชดเชย (ฉบับที่
4) พ.ศ. 2563
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/
6/2-s63-4-6-10.pdf
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2559
http://www.president.su.ac.th/personnel/images
/pdf/HR/SU-Salary22-9-59.pdf

ผู้รับผิดชอบ

- สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
http://www.president.su.ac.th/personnel/images
/Project/Orientation/Orientation61/3-61Guide_Welfare.pdf
- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ.
2559
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/
6/s11-12-592.pdf
- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยค่าชดเชย (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2561
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/
6/s2-9-4-61.pdf
- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยค่าชดเชย (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2562
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/
6/s-2-6-12-62.pdf
- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยค่าชดเชย (ฉบับที่
4) พ.ศ. 2563
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/
6/2-s63-4-6-10.pdf
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ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
สวัสดิการ พ.ศ. 2559
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/
6/s2.pdf

ผู้รับผิดชอบ

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
สวัสดิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/
6/s2-25-1-61.pdf

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรประจาปี
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและ
- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
สวัสดิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/
6/s3-23-1-63.pdf
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
http://www.president.su.ac.th/personnel/index.p
hp/%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

- กองทรัพยากรมนุษย์
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9.5 การ
ส่งเสริมความ
โปร่งใส

ประเด็นการประเมิน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
- แสดงคู่ มื อ หรื อ แนวทางการด าเนิ น การต่ อ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้า หน้าที่ ของ
หน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
รายละเอี ย ดวิ ธี ก ารที่ บุ ค คลภายนอกจะท าการร้ อ งเรี ย น
รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจั ดการต่อ เรื่อ งร้อ งเรีย น
ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง

1. มีประกาศมหาวิทยาลัยกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงาน เกี่ยวกับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริต ดังนี้
- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแสดง
เจตจานงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบาย
ต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบาย
การจัดการเรื่องร้องเรียนของมหาวิทยาลัยศิลปากร
- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
เรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแสดงเจตจานง
สุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-OT64-4-23-2L_2104241338.pdf

ผู้รับผิดชอบ
- กองกฎหมาย

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายต่อต้าน
การรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-OT64-4-234_2104241416.pdf
- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการจัดการ
เรื่องร้องเรียนของมหาวิทยาลัยศิลปากร
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-OT64-4-236_2104241442.pdf

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-OT64-4-231_2104241305.pdf
2. มีรายละเอียดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลา ของ - ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน
กระบวนงานในการจัดการข้อร้องเรียนที่นักศึกษา
http://www.president.su.ac.th/images/suบุคลากรภายใน หรือบุคคลภายนอกร้องเรียน และ
clean/flowchart_suclean.pdf
แบบรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน
3. มหาวิทยาลัยศิลปากรและมีเว็บไซด์สาหรับ
บุคคลภายนอกและบุคคลภายใน ส่งเรื่องมา
ร้องเรียนได้

- ช่องทางการส่งเรื่องร้องเรียน
http://202.28.72.222/suclean/index.php/k2

33

ตัวชี้วดั

ประเด็นการประเมิน
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
- แสดงช่ อ งทางที่ บุ ค คลภายนอกสามารถแจ้ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
เกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
หน่ ว ยงาน ผ่ า นทางช่ อ งทางออนไลน์ข องหน่ว ยงาน โดยแยก
ต่ า งหากจากช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย นเรื่ อ งทั่ ว ไป เพื่ อ เป็ น การ
คุ้มครองข้ อ มูลของผู้แจ้ งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก เว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน

ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล
แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
มหาวิทยาลัยมีชอ่ งทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
-ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการจัดการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบหลากหลายช่องทาง เช่น เรื่องร้องเรียนของมหาวิทยาลัยศิลปากร
การส่งเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ศิลปากรใสสะอาด https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-OT64-4-23สายตรงผู้บริหาร Google Form กล่องรับเรื่อง
6_2104241442.pdf
ร้องเรียน ส่งเอกสารร้องเรียนทางระบบสารบรรณ
เป็นต้น

- มหาวิทยาลัยศิลปากรและมีเว็บไซด์สาหรับ
บุคคลภายนอกและบุคคลภายใน ส่งเรื่องมา
ร้องเรียนได้
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- มีข้ อ มูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้อ งเรีย นการทุจ ริตและ
ประพฤติมิชอบ อย่า งน้อยประกอบด้วย จ านวนเรื่องร้องเรียน
ทั้งหมด จานวนเรื่องที่ดาเนินการแล้วเสร็จ และจานวนเรื่องที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ
- สามารถจัดทาข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย
6 เดือ น ที่มีข้ อ มูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือ นแรก ของปี
พ.ศ. 2565
* กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน

- เว็บไซต์ศิลปากรใสสะอาด
www.suclean.su.ac.th
- สายตรงอธิการบดี
https://www.su.ac.th/president/
- Google Form
https://docs.google.com/forms/d/1XgJXa7J_b6L
MpL3fxMairUwzRa7BnFE3PKJeDPGRlQ/viewform?edit_requested=true
- ช่องทางการส่งเรื่องร้องเรียน
http://202.28.72.222/suclean/index.php/k2
- สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
http://www.suclean.su.ac.th/images/pdf/28465_
4.pdf

ผู้รับผิดชอบ
- กองกฎหมาย

- กองกฎหมาย
- กองกฎหมาย
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ประเด็นการประเมิน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ
ดาเนินงานตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน

ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง

มีช่องทางเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
บุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดาเนินงาน/ การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น โดย
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ คณะกรรมการประจาคณะ/ ส่วนงาน
รวมทั้งมีโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วม และให้ข้อคิดเห็น

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ภาค
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-OT64-4-237_2104250121.pdf

ผู้รับผิดชอบ
- กองกฎหมาย
(ทุกกองรายงานการ
ดาเนินงานของกอง)

- เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร / เว็บไซต์คณะ และส่วน
งาน
https://www.su.ac.th
https://www.su.ac.th/th/faculty-paint.php
https://www.su.ac.th/th/organizationsection2.php
- เว็บไซต์ศิลปากรใสสะอาด
www.suclean.su.ac.th

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

•

กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
Tel : 0-3259-4029 ถึง 30
Website : http://www.pitc.su.ac.th
Facebook Fanpage : silpakorn.pitc
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
Tel : 0-3259-4037 ถึง 8 และ 0-3289-9686
ต่อ 311010
Website : http://www.asat.su.ac.th
Facebook Fanpage
: asat.silpakorn และ asatsu

- ช่องทางการรับข้อคิดเห็นด้าน
สิ่งแวดล้อมภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร
https://www.adsc.su.ac.th/
http://www.pitc.su.ac.th/index.php/ita?layout=e
dit&id=319

กองงานวิทยาเขต
เพชรบุรี

Facebook: มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี
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ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล
คณะวิทยาการจัดการ
Tel : 0-3259-4028, 0-3259-4031, 0-32899686 ต่อ 312004, 312005
Website : http://www.ms.su.ac.th
Facebook Fanpage : mssilpakorn
• คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Tel : 0-3259-4033, 0-3289-9686 ต่อ 313002
Website : https://ict.su.ac.th
Facebook Fanpage : ictsilpakorn

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
Facebook: งานพัฒนานักศึกษา ม.ศิลปากรเพชรบุรี
https://www.facebook.com/sdd.su.pitc/

กองบริหารงานวิชาการมีชอ่ งทางการแสดงความ
คิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการดาเนินงานของหน่วยงานได้ ดังนี้
- face book : SUTCAS มหาวิทยาลัยศิลปากร
- face book :กองบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- face book : SU4Life
- twitter : SU-TCAS มหาวิทยาลัยศิลปากร

- face book : SU4Life
https://www.facebook.com/SU4Life.Silpakorn/

•

ผู้รับผิดชอบ

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มไลน์สาหรับคณาจารย์และบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี
Line : SU PITC Channel

กองบริหารงานวิชาการ

- face book : SUTCAS มหาวิทยาลัยศิลปากร
https://www.facebook.com/SUTCAS/
- face book :กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
https://www.facebook.com/Division.of.Academic.
Administration
- twitter : SU-TCAS มหาวิทยาลัยศิลปากร
https://twitter.com/sutcas?ref_src=twsrc%5Egoo
gle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

กองกิจการนักศึกษามีช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ผ่านเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษาเว็บไซต์กองกิจการ
นักศึกษา
เฟสบุ๊กแฟนเพจ Silpakorn Act
ไลน์ Silpakorn Act

ช่องทางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์กองกิจการ
นักศึกษา
http://dsa.su.ac.th/ksu/wp-login.php

กองกิจการนักศึกษา

เฟสบุ๊กแฟนเพจ SilpakornAct
https://www.facebook.com/Silpakorn.ACT/
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ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล
แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
ช่องทางสาหรับบุคคลภายนอกแสดงความคิดเห็นต่อ ไลน์ออฟฟิศเชียล
การดาเนินงานของหนวยงาน ผ่านแบบประเมิน
https://page.line.me/gpu6235f?openQrModal=tr
ความพึงพอใจหลังการให้บริการกองกิจการนักศึกษา ue

ผู้รับผิดชอบ

แบบประเมินความพึงพอใจหลังการให้บริการ
https://docs.google.com/forms/d/1IgFuPICXt2bjKwBI8t7Q0hRE83uVplitfzMZZYLhxw/edit
แบบประเมินความพึงพอใจหลังการให้บริการ
https://docs.google.com/forms/d/1iX138Px47YG
5YClTStskFo9nmOwU98Qq3NwcxxMtoVw/edit

มีช่องทางออนไลน์ให้บุคคลสามารถแสดงข้อคิดเห็น
ด้านต่างๆ ผ่านช่องทาง Facebook กองกฎหมาย
,E-mail ของกองกฎหมาย

สายตรงรองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา
http://line.me/ti/p/%40fmt5118t
- Facebook ของกองกฎหมาย
https://www.facebook.com/sulegal

กองกฎหมาย

- เว็บไซต์ใสสะอาด (รับเรื่องร้องเรียน)
http://www.suclean.su.ac.th/index.php/k2
- รับข้อร้องเรียน
http://202.28.72.222/suclean/index.php/k2
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O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- แสดงการดาเนินการหรือ กิจกรรมที่แสดงถึ งการเปิ ดโอกาสให้
บุ คคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2565

ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล
มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการที่เปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วม
ดาเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วม
ติดตามประเมินผล ได้แก่
1. มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
2559 กาหนดให้สภามหาวิทยาลัย มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเป็นกรรมการเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินงานและพัฒนามหาวิทยาลัย
2. มีข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกาหนดให้
บุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถร่วมเป็น
กรรมการในสภาวิชาการ คณะกรรมการประจาคณะ
และส่วนงาน เพือ่ ให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
และพัฒนามหาวิทยาลัย คณะ และส่วนงาน
3. มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้
ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
- กลุ่มไลน์ “เครือข่ายร้านค้าหลังมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (เพชรบุรี)” สมาชิก 77 คน
กลุ่มไลน์ “หอพักนอก-ในสู้ภัย Covid-19” สมาชิก
40 คน

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
ผู้รับผิดชอบ
- มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/255 - กองแผนงาน
9/A/049/1.PDF
- กองบริหารงาน
วิชาการ
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการ
- กองงานวิทยาเขต
ประจาคณะ
เพรชบุรี
https://lawapp.su.ac.th/uploads/1-CMA59-12-19- - กองงานวิทยาเขต
6_2012160839.pdf
พระราชวังสนามจันทร์
(ทุกกองรายงานการ
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ภาคประชาชนหรือผู้ ดาเนินงานของกอง)
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-OT64-4-237_2104250121.pdf

กลุ่มไลน์ “เครือข่ายร้านค้าหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร
(เพชรบุรี)”

- กองงานวิทยาเขต
เพชรบุรี

กลุ่มไลน์ “หอพักนอก-ในสู้ภัย Covid-19”

-รายงานการถอดบทเรียนสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ระหว่าง เมษายน 2563-กรกฎาคม 2564)
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ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีขอใช้พื้นที่
บางส่วนของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี สาหรับเป็นพื้นที่กักตัวผู้ติดเชื้อ
และผู้มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ (Local Quarantine)
ประจาปี 2565 ในพื้นที่หอพัก 1 โดยเริ่มดาเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และพืน้ ที่หอพัก 4
เริ่มดาเนินการในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
-วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนาย
ภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอาเภอชะอา ลงพื้นที่ตรวจ
เยี่ยมให้กาลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมรับฟัง
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน ภายในพื้นที่
กักตัวผู้ติดเชื้อและผู้มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ (Local
Quarantine) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรแี ละขอบคุณมหาวิทยาลัย
ศิลปากรสาหรับความร่วมมือในการช่วยแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของ
จังหวัดเพชรบุรี
บุคคลภายนอกสามารถมีสว่ นร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการดาเนินงานของ
หน่วยงานได้ผ่านช่องทางการประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการหน้างานของกองกิจการนักศึกษา และ
สามารถเสนอผ่านสายตรงรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
มีการประชุมสัมมนาแนวทางการพิจารณากาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านในวันที่ 9 และ 17
มีนาคม 2565 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ และเปิดโอกาสให้
ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้มี
โอกาสเสนอความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการพิจารณากาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
- รายงานการถอดบทเรียนสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระหว่าง
เมษายน 2563-กรกฎาคม 2564)

ผู้รับผิดชอบ

- ประมวลภาพกิจกรรมในเว็บไซต์
http://www.pitc.su.ac.th/images/pdf/news/report
%20covid.pdf
http://www.pitc.su.ac.th/images/pdf/news/20220
210104825205.pdf
https://www.facebook.com/sdd.su.pitc/photos/p
cb.2071298286363913/2071298179697257/
http://www.pitc.su.ac.th/index.php/2018-08-2209-58-22

- แบบประเมินความพึงพอใจหลังการให้บริการ
https://docs.google.com/forms/d/1IgFuPICXt2bjKwBI8t7Q0hRE83uVplitfzMZZYLhxw/edit
- สายตรงรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
http://line.me/ti/p/%40fmt5118t
- การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ
http://www.president.su.ac.th/personnel/images
/pdf/Form/BV/Bv0010.pdf

กองกิจการนักศึกษา

กองทรัพยากรมนุษย์
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ประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับ
เทศบาลหัวหิน

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
10.1 การ
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
ดาเนินการเพื่อ O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ป้องกันการ
- แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่
1. มีการประกาศการแสดงเจตจานงสุจริตของ
ทุจริต
มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และมีการทบทวนเพื่อแสดง
- ดาเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
เจตจานงของผู้บริหารเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2565
* ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สานักงาน ป.ป.ท. กาหนด
2. มีการประกาศเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและ
ของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift
Policy ไม่รับ – ไม่ให้” และถ่ายทอดสูบ่ ุคลากรทุก
ระดับทั่วทั้งองค์กร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม ของ
1. มีการประกาศการแสดงเจตจานงสุจริตของ
ผู้บริหารสูงสุด
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และมีการทบทวนเพื่อแสดง
เจตจานงของผู้บริหารเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
- เป็ น การด าเนิ น การหรื อ กิ จ กรรมที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การให้ 2. ผู้บริหารสูงสุดสื่อสารนโยบาย
ความสาคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการแสดง
คุณธรรม และโปร่งใส
เจตจาจงสุจริตของผู้บริหาร และ
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2565
มีการประกาศเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของ
กานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift
Policy ไม่รับ – ไม่ให้”และถ่ายทอดสู่บคุ ลากรทุก
ระดับทั่วทั้งองค์กร

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
http://www.asat2.su.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8
%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0
%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3
%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8
%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0
%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1
%e0%b8%b7%e0%b8%ad/
- หอศิลป์
http://ita-art-centre.su.ac.th/?p=268#pagecontent

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

ผู้รับผิดชอบ

- กองกฎหมาย

- ประกาศนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้”
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3 - OT6 5 - 3 - 2 L_2203240605.pdf
- ประกาศเจตจานงสุจริต
- กองกฎหมาย
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-OT64-4-23-2L_2104241338.pdf
- การประชาสัมพันธ์นโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – - กองกฎหมาย
ไม่ให้”
https://www.su.ac.th/th/news_detail.php?newsID
=1119&newsCatID=6
- VDO “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้”
https://drive.google.com/file/d/11Z2X3XhIEN8gj8OVsQejGzqerLt-8MT/view
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3. คณะ/ ส่วนงาน ได้มีส่วนร่วมในการจัดทาข้อมูล
และมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ระดับ
คณะ/ ส่วนงาน เผยแพร่ที่หน้าเว็บไซต์ของแต่ละ
คณะ/ ส่วนงาน

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
- เว็บไซต์ของคณะวิชา
https://www.su.ac.th/th/faculty-architecture.php

ผู้รับผิดชอบ

- เว็บไซต์สานักดิจิทัลเทคโนโลยี
https://bdt.su.ac.th/newbdt/
- เว็บไซต์สานักหอสมุดกลาง
https://www.su.ac.th/th/organi-libraly.php
- เว็บไซต์หอศิลป์
http://www.art-centre.su.ac.th/

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจาปี
- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือ การปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- มีข้ อมู ลรายละเอี ยดของผลการประเมิ น อย่างน้อยประกอบด้ วย
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการ และการ
ดาเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยมีการการประเมินความเสีย่ งของการ
ดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ทอี่ าจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือ โดยมีมาตรการสนับสนุน ดังนี้
1) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพือ่ สร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบ เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
2) สร้างจิตสานึกและปลูกฝังให้บุคลากรมี
คุณธรรมจริยธรรม ไม่กระทาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
3) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบาย
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ย งมหาวิทยาลัย ศิลปากร ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 โดยการประเมินความเสี่ยงด้านป้อ งกัน
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือความเสี่ยงด้านการ
ทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผลการประเมินความเสี่ยง
พบว่ า โอกาสในการเกิ ด ความเสี่ ย งยั ง มี อ ยู่ แต่
มหาวิ ทยาลัยยังคงดาเนินการเพื่อป้ องกันมิให้เกิด
การทุจ ริตและประพฤติมิชอบจึงยังคงกาหนดเป็น
ความเสี่ยงสาหรับปีต่อไป

- แผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2565
https://silpakorn.sharepoint.com/:b:/s/suPlanWe
bStorage/Ed9bF2cGsWJEqfCBoH-8deQBkcuEKnJCYozCfOUk5o-oQ?e=4cYXrU

- กองแผนงาน

41

ตัวชี้วดั

ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล
5) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยยังคงมาตรการ
เพื่ อ ป้ อ งกั น ด้ า นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยมิ ช อบหรื อ
ความเสี่ยงด้านการทุจริตเพื่อให้เกิดความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน
6) กาหนดมาตรการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบ และถ่ายทอดให้แก่ทกุ หน่วยงานรับทราบและ
ถือปฏิบัติ และส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของบุคลากรในหน่วยงาน
O37 การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการที่แสดงถึงการ
- แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง จัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
ในกรณี ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของ หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
หน่วยงาน
กับผลประโยชน์สว่ นรวมของหน่วยงาน
- เป็นกิจกรรมหรือการดาเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือ
การดาเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้เกิดการป้องกันการทุจริต
ในองค์กร และกาหนดเป็นนโยบายด้านการป้องกัน
การทุจริตทั่วทั้งองค์กร โดย
- ถ่ายทอดตัวชีว้ ัดเกี่ยวกับการพัฒนาธรรมาภิบาล
ขององค์กรแก่คณะ/ ส่วนงาน
- จัดทาแผนปรับปรุงและพัฒนา ITA/ แผนบริหาร
ความเสี่ยง
- การประกาศเจตจานงสุจริต
- การประกาศนโยบาย “No Gift Policy”

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง

ผู้รับผิดชอบ

- แบบติดตามแผนความเสี่ยง 6 เดือน
https://silpakorn.sharepoint.com/:f:/s/suPlanWeb - กองแผนงาน
Storage/ErO0lUgTnFNJknUNL7KZ6LwBnxXXwKSU
WSYo3O0uCoR2QA?e=RZ6CkR

- แผนปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใน
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
http://www.qa.su.ac.th/DATA/ita/2565/%E0%B9
%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0
%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2I
TA.pdf
- ประกาศเจตจานงสุจริต
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-OT64-4-23-2L_2104241338.pdf
- การประกาศนโยบาย “No Gift Policy”
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-OT65-3-2L_2203240605.pdf

42

ตัวชี้วดั

ประเด็นการประเมิน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
- แสดงถึ ง การเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข อง
หน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
มีจิตสานึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- เป็นการดาเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดาเนินการเอง
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2565

แผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต หรือ
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดาเนินการ
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง

1. มีการประกาศการแสดงเจตจานงสุจริตของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ด้านวัฒนธรรมในองค์กร ต้อง
เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้น
การเสริมสร้างความนิยมเกี่ยวกับความซือ่ สัตย์ต่อ
ตนเองและต่อมหาวิทยาลัย รวมทั้งกาหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

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

2. มหาวิทยาลัยและคณะมีการกาหนดวัฒนธรรม
องค์กร เพื่อเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกระดับ และนาไปสู่การประเมินคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

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

3. มหาวิทยาลัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ด้านการต่อต้านการทุจริต เพือ่ ถ่ายทอดลงสู่คณะ
วิชาและบุคลากร โดยในปีงบประมาณ 2565
อธิการบดีถ่ายทอดนโยบายและส่งเสริมให้ทุก
หน่วยงานมีการดาเนินงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส และประกาศนโยบายดังกล่าวในที่ประชุม
ก.บ.ม. เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 และถ่ายทอดสู่
บุคลากรทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

- การประชาสัมพันธ์นโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ –
ไม่ให้”
https://www.su.ac.th/th/news_detail.php?newsID
=1119&newsCatID=6

- มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 - พ.ศ. 2569
- มีแบบรายงานการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.
2565)

- มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2569
http://www.suclean.su.ac.th/images/pdf/plan65-69.pdf

ผู้รับผิดชอบ
- กองกฎหมาย
- กองประกันฯ

- VDO “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้”
https://drive.google.com/file/d/11Z2X3XhIEN8gj8OVsQejGzqerLt-8MT/view
- กองกฎหมาย

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

ประเด็นการประเมิน
O40 รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี รอบ
6 เดือน
- แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกัน
การทุจริตตามข้อ O39
- มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดความก้ า วหน้ า อย่ า งน้ อ ยประกอบด้ ว ย
ความก้ า วหน้า การด าเนิน การแต่ล ะโครงการ/ กิ จ กรรม และ
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดาเนินงาน
- สามารถจัดทาข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย
6 เดือ น ที่มีข้ อ มูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือ นแรก ของปี
พ.ศ. 2565
O41 รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี
- แสดงผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดสรุ ป ผลการด าเนิ น การ อย่ า งน้ อ ย
ประกอบด้วย ผลการดาเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
10.2 มาตรการ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ภายในเพื่อ
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ป้องกันการ
- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใน
ทุจริต
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564
- มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดการวิ เ คราะห์ อย่ า งน้ อ ยประกอบด้ ว ย
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
ประเด็ น ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั ผ ลการ
ประเมินฯ
- มีการกาหนดแนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ หรือ
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ ผล
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย
การก าหนดผู้รับ ผิดชอบหรือ ผู้ที่เกี่ย วข้ อง การก าหนดขั้ นตอน
หรื อ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ การก าหนดแนวทางการก ากั บ ติ ด ตาม ให้
นาไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล

ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล
มีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6
เดือน

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
- สรุปรายงานการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร สาหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
http://www.suclean.su.ac.th/images/pdf/28465_
1.pdf
- รายงานการดาเนินการตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร สาหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
http://www.suclean.su.ac.th/images/pdf/28465_
2.pdf
มีรายงานฯแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม - รายงานการดาเนินการตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและ
การทุจริต-มศก-ปีงบประมาณ-2564
ปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
http://www.suclean.su.ac.th/images/pdf/27165_
2564.pdf

มีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment :
ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนาผล
การวิเคราะห์ดังกล่าวไปกาหนดเป็นแผนปรับปรุง
และพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

- แผนปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใน
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
http://www.qa.su.ac.th/DATA/ita/2565/%E0%B9
%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0
%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2I
TA.pdf

ผู้รับผิดชอบ
- กองกฎหมาย

กองกฎหมาย

- ผู้อานวยการสานักงาน
อธิการบดี
- กองประกันคุณภาพ
การศึกษา

- รายงานการประชุม
http://www.qa.su.ac.th/DATA/ita/2565/%E0%B8
%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0
%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2
%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8
%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A132564.pdf
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ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล
O43 การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มีการติดตามและรายงานผลการดาเนินการรอบ
ภายในหน่วยงาน
6 เดือน
- แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดาเนินการตามมาตรการ เพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติ อย่าง
เป็นรูปธรรม
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2565

แหล่งข้อมูล/ Link อ้างอิง
- การติดตามผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
http://www.qa.su.ac.th/DATA/ita/2565/%E0%B8
%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0
%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%89
%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8
%B2%E0%B8%A16%E0%B9%80%E0%B8%94%E
0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf
http://www.qa.su.ac.th/?page_id=1352

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้อานวยการสานักงาน
อธิการบดี
- กองประกันคุณภาพ
การศึกษา

- รายงานผลการดาเนินงานฯ รอบ 6 เดือน
http://www.qa.su.ac.th//DATA/ita/2565/%E0%B8
%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0
%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2
%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8
%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0
%B8%99%E0%B8%B2ITA%E0%B8%9B%E0%B8%
B565%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A6.pd
f
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