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โครงรางองคกร
สํานักงานดิจิทัลเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยศิลปากร
บทนํา : โครงรางองคกร (Organization Profile)
P.1.ลักษณะองคกร (Organizational Description)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดตั้งอยางเปนทางการตั้งแตป พ.ศ. 2533 เดิมชื่อ
“ศูนย*คอมพิวเตอร*” ป,จจุบันได0เปลี่ยนชื่อเพื่อให0สอดคล0องกับสถานการณ*ป,จจุบันและภารกิจที่เพิ่มขึ้น เปน
“สํานักดิจิทัลเทคโนลียี” ซึ่งเปนหนวยงานสนับสนุนในการให0บริการด0านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แกนักศึกษา บุคลากรและหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และกํากับดูแลให0การใช0งานเปนไปตาม
ข0อกําหนดของมหาวิ ทยาลัย และกฎหมายที่เ กี่ยวข0 อง และภาระหน0าที่ อื่นๆ ตามที่ได0รับ มอบหมาย โดยมี
สํานักงานให0บริการ 5 แหง ได0แก วังทาพระ สํานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน วิทยาเขตพระราชวังสนามจั นทร*
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและเมืองทองธานี
ก. สภาพแวดลCอมขององคกร (Organizational Environment)
(1) การจัดการศึกษา วิจัยและบริการทางการศึกษาอื่นๆ ที่สําคัญตามพันธกิจ (EDUCATION PROGRAM
AND SERVICE and Service Offerings)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีการให0บริการสําคัญๆ ที่สอดคล0องกับพันธกิจของสํานักฯ ดังนี้
บริการหลัก
บริการโครงสร0างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได0แก Virtual Machine Server
(VM), Internet, Intranet,
LAN, Wireless, E-Mail, VPN,
Cloud Service, Video
Streaming, Live Broadcast,
Video Conference Services

พันธกิจ
1) ให0บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัยเพื่อการสนับสนุนงานด0าน
การเรียน การสอนและการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย
2) ให0บริการและสนับสนุนการใช0
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการที่ดีของ
มหาวิทยาลัย

วิธีการจัดการบริการ
ทุกคณะทุกหนวยงานสามารถที่
จะมีบริการ ได0 3 แบบ คือ
1) Web hosting
2) Application server
3) Database Service
โดยสํานักดิจิทัลฯ เปน
ผู0รับผิดชอบในการติดตั้งและดูแล
ระบบเครื่องแมขาย Policy
Network ทุกหนวยงานสามารถ
เข0าถึงบริการ เครือขายทั้ง
Intranet และ Internet ที่สํานัก
ดิจิทัลฯรับผิดชอบผานทาง
Gateway ที่สํานักดิจิทัลฯ ติดตั้ง
ไว0ให0ที่หนวยงาน
บริการระบบเทคโนโลยี
1) ให0บริการระบบเทคโนโลยี
พัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ
สารสนเทศและการสื่อสารที่
ตางๆ สําหรับการบริหารจัดการ
ได0แก ระบบ MIS, ระบบ SUทันสมัยเพื่อการสนับสนุนงานด0าน ภายในสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีและ
ERP, ระบบ REG, ระบบ eการเรียน การสอนและการวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
Document, ระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย
ระบบ e-Meeting, ระบบ SU1
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บริการหลัก
TCAS , ระบบประเมินผู0บริหาร,
ระบบการจองห0อง ระบบบันทึก
ข0อมูลการรับวัคซีน ฯลฯ
บริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได0แก บริการด0านห0องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร*และบริการงาน
พิมพ* และบริการชวยเหลือแก0ไข
ป,ญหาและให0คําปรึกษาด0าน IT
แกนักศึกษาและบุคลากร

บริการวิชาการด0านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ให0กับหนวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอก ได0แก
พัฒนาระบบ/โปรแกรม, พัฒนา
2

พันธกิจ
2) ให0บริการและสนับสนุนการใช0
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการที่ดีของ
มหาวิทยาลัย
1) ให0บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัยเพื่อการสนับสนุนงานด0าน
การเรียน การสอนและการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย
2) ให0บริการและสนับสนุนการใช0
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการที่ดีของ
มหาวิทยาลัย

3) ให0บริการทางวิชาการแกสังคม
เพื่อเสริมสร0างความเข็มแข็งแก
ชุมชนในด0านการพัฒนา และการ
ประยุกต*ใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ
พร0อมทั้งการให0การสนับสนุนงาน

วิธีการจัดการบริการ

จัดหาเครื่องมือให0นักศึกษาและ
บุคลากรสามารถเข0าใช0บริการ ณ
จุดให0บริการทุกวิทยาเขต และตั้ง
จุดให0บริการ Counter Services
ทุกวิทยาเขต และให0บริการผาน
ชองทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส*
เชน Social media
(Facebook, Line, ) e-Mail
และโทรศัพท*พื้นฐานในการให0
คําแนะนํา คําปรึกษาและการ
แก0ไขป,ญหาการใช0งานแบบ One
Stop Service แกนักศึกษาและ
บุคลากรในทุกวิทยาเขต ชองทาง
ในการเสนอแนะและร0องเรียน
โดยกําหนดให0มีชองทางดังนี้
ทางด0าน Social media ทาง
โทรศัพท*และอื่นๆ และแจ0งผล
การดําเนินการอยางรวดเร็ว การ
เข0าถึงแหลงรวบรวมข0อมูลที่ได0ทํา
การบันทึกความรู0ไว0บนระบบ
FAQ ผู0ใช0บริการสามารถเข0าไป
หาความรู0เกี่ยวกับป,ญหาที่พบ
บอยและแนวทางการแก0ไข โดย
ระบบจะเปsดรับข0อมูลผาน 2
ชองทางคือ 1) เจ0าหน0าที่ผู0
ให0บริการเปนผู0บันทึก และ 2)
ผู0ใช0บริการเปนผู0บันทึกเอง
จัดโครงการบริการด0านวิชาการ
โดยการจัดอบรมและการให0
คําปรึกษาทางด0านเทคโนโลยี
ตางๆ มีการพัฒนางานบริการ
โดยนํากระบวนการและวิธีวิจัยมา
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บริการหลัก
เว็บไซต*, ให0บริการตรวจ
กระดาษคําตอบ ด0วยระบบ
คอมพิวเตอร*, บริการซอฟต*แวร*
ลิขสิทธิ์ Google Apps,
Microsoft Apps, วิเคราะห*
ข0อมูลทางสถิติ, ออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพ* Art work/Computer
Graphic, บริการบันทึกการ
เรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัล,
ฝxกอบรม/วิทยากร/ให0คําปรึกษา
,ให0บริการด0านเทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร*(GIS), และ
การพัฒนางานด0วย
กระบวนการวิจัย

พันธกิจ
บริการวิชาการแกสังคมของ
มหาวิทยาลัย
4) พัฒนานวัตกรรมด0านดิจิทัล
เทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากร
รองรับการปฏิรูปองค*กรสู
Digitally Transformed
University

วิธีการจัดการบริการ
ประยุกต*ใช0เพื่อให0งานที่พัฒนาขึ้น
มีคุณภาพและสามารถนําไป
ประยุกต*ใช0ในหนวยงานอื่นได0

(2) พันธกิจ วิสัยทัศน และคานิยม (Mission, Vision, and Values)
พันธกิจ : 1)ให0บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยเพื่อการสนับสนุนงานด0านการ
เรี ย น การสอนและการวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย 2) ให0 บ ริ ก ารและสนั บ สนุ น การใช0 ง านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย 3) ให0บริการทางวิชาการแก
สังคม เพื่อเสริมสร0างความเข็มแข็งแกชุมชนในด0านการพัฒนา และการประยุกต*ใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ พร0อม
ทั้ ง การให0 ก ารสนั บ สนุ น งานบริ ก ารวิ ช าการแกสั ง คมของมหาวิ ท ยาลั ย 4) พั ฒ นานวั ต กรรมด0 า นดิ จิ ทั ล
เทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากร รองรับการปฏิรูปองค*กรสู Digitally Transformed University
วิสัยทัศน : “สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเปนผู0นําด0านการบริการและการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี”
คานิยม : DRIVE D: Digital Technology (มีความเปนเลิศด0านดิจิทัลเทคโนโลยี) R: Responsibility
(ความรั บ ผิ ด ชอบตอหน0 า ที่ แ ละการทํ า งานด0 ว ยจิ ต บริ ก าร) I: Innovation & Intelligence (ความคิ ด
สร0 า งสรรค* สร0 า งนวั ต กรรมและองค* ความรู0) V: Vision & Visibility (มี วิ สั ย ทั ศน* การทํ า งานที่ ก0า วไกล)
E:Excellence& Expertise & Ethic & Efficiency & Engagement (ทํางานรวมกันด0วยความเชี่ยวชาญ
อยางมีประสิทธิภาพ คุณธรรม และจริยธรรม)
สมรรถนะหลัก : 1) ระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพดีปลอดภัยและทันสมัย (ระบบ/บริการ) 2) บุคลากรมี
ความรู0สามารถด0านเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางดีและมีจิตบริการ (คน) 3) ธรรมาภิบาล (การบริหาร
จัดการ)
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีบุคลากรสายสนับสนุนประกอบด0วย 2 ประเภทคือ พนักงานมหาวิทยาลัย และ
ข0าราชการรวมทั้งหมดจํานวน 63 คน ประกอบด0วย 4 ฝ|ายคือ สํานักงานบริหารงานทั่วไป 14 ฝ|ายบริหารและ
พัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี 16 คน ฝ|ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 คน ฝ|ายนวัตกรรมและวิจัย 17 คน

3
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ตารางที่ 1 P.1ก(3) จํานวนบุคลากรแยกตามตําแหนงและระดับตําแหนง (ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564)
ตําแหนง
ปฏิบัติการ
ตําแหนงสายวิชาชีพเฉพาะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร* / นักคอมพิวเตอร*
ตําแหนงสายสนับสนุน
วิศวกร
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการเงินและบัญชี / นักการเงิน
นักพัสดุ
นักวิชาการอุดมศึกษา / นักวิชาการศึกษา /
เจ0าหน0าที่บริหารงานทั่วไป
ชางไฟฟ€า/พนักงานธุรการ/ผู0ปฏิบตั ิงานชาง
ผู0เชี่ยวชาญด0านสารสนเทศภูมิศาสตร*
พนักงานทั่วไป
รวมทั้งหมด
คิดเปgนรCอยละ

15
14
1
1
4

ระดับตําแหนง
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
5

6

26

1

1

1
18
2
1
8

9
14.29

3
1
3
63
100

4
1
3

3
1
3
41
65.08

12
19.05

รวม

1
1.58

สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีบุคลากรสายสนับสนุนแยกเปนตําแหนงสายวิชาชีพเฉพาะ จํานวน 26 คน
และตําแหนงสายสนนับสนุน จํานวน 37 คน รวมทั้งสิ้น 63 คน จําแนกตามระดับตําแหนง แบงเปน ระดับ
ปฏิบัติการตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ จํานวน 15 คน ตําแหนงสายสนับสนุน จํานวน 26 คน รวมระดับปฏิบัติการ
ทั้งสิ้น จํานวน 41 คน คิดเปนร0อยละ 65.08 ระดับชํานาญการตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ จํานวน 5 คน ตําแหนง
สายสนับสนุน จํานวน 7 คน รวมระดับชํานาญการทั้งสิ้น จํานวน 12 คน คิดเปนร0อยละ 19.05 ระดับชํานาญ
การพิเศษตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ จํานวน 6 คน ตําแหนงสายสนับสนุน จํานวน 3 คน รวมระดับชํานาญการ
พิเศษทั้งสิ้น จํานวน 9 คน คิดเปนร0อยละ 14.29 และระดับเชี่ยวชาญ จํานวน 1 คน คิดเปนร0อยละ 1.58
สํานักดิจิทัลฯ มีแผนสนับสนุนให0บุคลากรเสนอผลงานเพื่อปรับระดับตําแหนงให0สูงขึ้น รายละเอียดอธิบายใน
หมวด 5.1
ตารางที่ 2 P.1ก(3) จํานวนบุคลากรแยกตามอายุบุคลากร อายุงานและประเภทของบุคลากร
วุฒิการศึกษา
จํานวน ต่ํา ป.ตรี ป.โท ป.เอก
สายสนับสนุน
(คน) กวา
ป.ตรี
ขCาราชการ
8
4
4
พนักงานประจํา
47
33 11 3
พนักงานชั่วคราว 3
1
1
1
ลูกจCางประจํา
2
2
ลูกจCางชั่วคราว
3
3
รวม (คน)
63
6 38 15 4
รCอยละ
100 9.52 60.32 23.81 6.35

4

ชวงอายุ (ป)
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (ป)
20- 31-40 41-50 51 ป นCอย 1-5 ป 6-10 11-20 20ป
30
ขึ้นไป กวา
ป
ป ขึ้นไป
1ป
2
6
8
3 10 27
7
1
2
9
27 8
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
3 12 30 18
1
3
11 30 18
4.76 19.05 47.62 28.57 1.59 4.76 17.46 47.62 28.57
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บุคลากรของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีสวนใหญเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ชวงอายุ 41 - 50 ป มีวุฒิ
การศึกษา ป.ตรีเปนสวนมาก และมีประสบการณ*ในการทํางานตั้งแต 11 – 20 ป เปนหลัก ซึ่งสะท0อนให0เห็น
ถึงความชํานาญ ในการปฏิบัติงานและอัตรากําลังที่จะเกษียณ สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได0มีการวางแผน
พัฒนาบุคลากรเพื่อทดแทนอัตรากําลังที่จะเกษียณในป 2566 – 2575
ปnจจัยขับเคลื่อนสําคัญที่ทําใหCบุคลากรมุงมั่นในการทํางานเพื่อบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนขององคกร
1) นโยบายสนับสนุนการพัฒนาประสบการณ*และทักษะด0านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปนสําหรับการ
ทํางานในโลกยุคใหมเพื่อความก0าวหน0าและความมั่นคงในสายงานที่ปฏิบัติ
2) การเปsดโอกาสให0บุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดทําแผนงานตาง ๆ ของสํานัก
ดิจิทัลฯ
สวัสดิการและสิทธิประโยชนของบุคลากร
1) สวัสดิการหลักจากมหาวิทยาลัย เชน ห0องพักชั่วคราว ประกันอุบัติเหตุกลุม ทุนคาเลาเรียนบุตร ตรวจ
สุขภาพประจําป คารักษาพยาบาล กองทุนสวัสดิการทางวิชาการ สหกรณ*ออมทรัพย*
2) สวัสดิการจากสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี เชน ห0องพักในสวนของสํานักดิจิทัลฯ สวัสดิการทางวิชาการ
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของครอบครัวของบุคลากร
(4) สินทรัพย (Assets)
สินทรัพย*ที่สําคัญของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีประกอบด0วย
1. ประเภทเทคโนโลยี ประกอบด0วย
1.1 ระบบโครงสร0างพื้นฐานและการสื่อสาร ได0แก ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือขาย,
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร* มีสายและไร0สาย, ระบบเครื่องคอมพิวเตอร*แมขายเสมือน, ระบบอีเมล*, Cloud
Services (Microsoft Office 365, Google for Education) ระบบประชุมทางไกล, ระบบถายทอดสด, ระบบ
Streaming Server, DR site, Virtual Desktop Interface(VDI)
1.2 ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได0 แ ก ระบบ MIS, ระบบ SU-ERP, ระบบ REG, ระบบ
e-Meeting, ระบบ e-Document, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร*
1.3 ระบบอํานวยความสะดวกอื่นๆ ได0แก ระบบ Print Servers, ระบบติดตามและให0ข0อมูล
รถบริ การภายในและระหวางวิ ทยาเขต , Virtual Gallery, ระบบพิ พิธ ภั ณฑ* เ สมื อน, ระบบตรวจข0 อสอบ,
Smart classroom, ระบบ e-Learning (LMS)
2. ประเภทอุปกรณ ประกอบด0วย
2.1 ระบบโครงสร0างพื้นฐานและการสื่อสาร ได0แก Router, Switch, UPS สําหรับอุปกรณ*
เครือขาย, Access Point, Server, VCS
2.2 อุปกรณ*การให0บริการด0านเทคโลยีสารสนเทศ ได0แก เครื่องคอมพิวเตอร*สําหรับการเรียน
การสอน, เครื่องบริการพิมพ*สี-ขาวดํา, เครื่องตรวจกระดาษคําตอบ, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
3. ประเภทซอฟตแวรการใหC บ ริ ก าร ได0 แ ก ซอฟแวร* ลิ ข สิ ท ธิ์ Site license (Microsoft, Anti
Virus), SU Mobile Application ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
4. ประเภทอาคารสถานที่ ประกอบด0วย
4.1 ห0องปฏิบัติการคอมพิวเตอร*สําหรับการเรียนการสอน 4 วิทยาเขต
- วิทยาเขตเพชรบุรี ขนาด 120 ที่นั่ง จํานวน 1 ห0อง
- วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร* ขนาด 80 ที่นั่ง จํานวน 1 ห0อง
- วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร* ขนาด ไมเกิน 50 ที่นั่ง จํานวน 3 ห0อง
5
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- วังทาพระ ขนาด 60 ที่นั่ง จํานวน 1 ห0อง
4.2 ห0อง Free Lab สําหรับนักศึกษาค0นคว0าศึกษาด0วยตนเอง 4 วิทยาเขต
- วังทาพระ จํานวน 3 ห0อง มีเครื่องคอมพิวเตอร* จํานวน 125 เครื่อง
- วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร* จํานวน 1 ห0อง มีเครื่องคอมพิวเตอร* จํานวน 58
เครื่อง
- ตลิ่งชัน จํานวน 1 ห0อง มีเครื่องคอมพิวเตอร* จํานวน 48 เครื่อง
- วิทยาเขตเพชรบุรี จํานวน 1 ห0อง มีเครื่องคอมพิวเตอร* จํานวน 12 เครื่อง
4.3 ห0องบรรยาย ขนาด 120 และ 200 ที่นั่ง รวม 2 ห0อง, ห0องประชุมและห0องประชุมทางไกล
4 วิทยาเขต ขนาด 20 ที่นั่ง รวม 5 ห0อง,ห0องบันทึกเสียง 1 ห0อง ห0องเรียนรู0ด0วยตนเอง ขนาด 34 ที่นั่ง จํานวน
1 ห0อง,ห0อง Data Center 4 ห0อง, ศูนย*ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน จํานวน 100 ที่นั่ง 1 ห0อง
(5) สภาวะแวดลCอมดCานกฎระเบียบขCอบังคับ (Regulatory Requirements)
ตารางที่ 1P.1ก(5) กฎ ระเบียบ ขCอบังคับ
ดCาน
กฎระเบียบ/มาตรฐาน/ขCอบังคับที่สําคัญ
ชีวอนามัยและความปลอดภัย ประกาศจั ง หวั ด นครปฐมการกํ า หนดมาตรการป€ อ งกั น และเฝ€ า ระวั ง การ
ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID – 19
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรด0านมาตรการป€องกันและเฝ€าระวังการระบาด
ของโรคติดเชื้อ COVID – 19
การบริการเทคโนโลยี
พ.ร.บ.วาด0วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร* พ.ศ.2550
สารสนเทศ
พ.ร.บ.วาด0วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส* พ.ศ.2544 แก0ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
พ.ศ. 2551
พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร*
พ.ร.บ.คุ0มครองข0อมูลสวนบุคคล
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ด0านการบริหารจัดการ
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ0างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎหมาย ระเบียบ ข0อบังคับ และประกาศตางๆ ที่เกี่ยวข0องกับการเงิน
งบประมาณของกระทรวงการคลัง/กรมบัญชีกลาง
กฎ ระเบียบ ข0อบังคับ และประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ด0านประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษา TQA,EdPEx
ข. ความสัมพันธระดับองคกร (Organization Relationships)
(1) โครงสรCางองคกร (Organizational Structure)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี แบงโครงสร0างออกเปน 4 ฝ|าย คือ ฝ|ายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี
ฝ| า ยบริ การดิ จิ ทัล เทคโนโลยี ฝ| า ยนวั ต กรรมและวิ ช าการ และ สํ า นั กงานสํ า นั ก ดิ จิ ทัล เทคโนโลยี โดยมี
ผู0 อํา นวยการสํ า นั กดิ จิทัล เทคโนโลยี เ ปนผู0 บริ ห ารสู งสุ ด บริ ห ารงานภายใต0 การควบคุ มของอธิ การบดีและ
คณะกรรมการประจําสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี และมีรองผู0อํานวยการ 2 ฝ|าย คือ รองผู0อํานวยการฝ|ายบริหาร
และรองผู0อํานวยการฝ|ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการดําเนินงานในลักษณะของคณะกรรมการดําเนินงาน
ชุดตางๆ
การดําเนินภารกิจตาง ๆ ของสํานักดิจิทัลฯ มีการกํากับดูแลดังแสดงในภาพที่ 1P.1-ข(1)
6
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ภาพที่ 1P.1.ข(1) โครงสรCางองคกร
(2) ลูกคCา ลูกคCากลุมอื่น และผูCมีสวนไดCสวนเสีย (Customers Other Customers and
Stakeholders)
ตารางที่ 2 P.1ข.(2) ลูกค0าและผู0มีสวนได0สวนเสีย
กลุมลูกคCา
ความตCองการ/ความคาดหวัง
ผูCเรียน
- นักศึกษา
- บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความถูกต0อง รวดเร็ว ตรงความต0องการ
- ระบบเครือขาย รวดเร็ว มีความเสถียรครอบคลุมทุกพื้นที่
- ระบบสารสนเทศที่เข0าถึงงายและใช0งานสะดวก
บุคลากรภายใน
- ผู0บริหาร
- บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความถูกต0อง รวดเร็ว ตรงความต0องการ
- อาจารย*
- ระบบเครือขาย รวดเร็ว มีความเสถียรครอบคลุมทุกพื้นที่
- เจ0าหน0าที่
- ระบบสารสนเทศที่เข0าถึงงายและใช0งานสะดวก ความมั่นคงปลอดภัยสูง
- ให0คําปรึกษาแนะนําการใช0งานด0วยอัธยาศัยที่ดี
7
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กลุมลูกคCา
หนวยงานภายใน
- คณะวิชา
- หนวยงานสนับสนุน
หนวยงานภายนอก
- หนวยงานรัฐ
- หนวยงานเอกชน
บุคคลภายนอก
- ศิษย*เกา
- บุคคลทั่วไป

ความตCองการ/ความคาดหวัง
- บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความถูกต0อง รวดเร็ว ตรงความต0องการ
- ระบบสารสนเทศที่เข0าถึงงายและใช0งานสะดวก ความมั่นคง
- บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความถูกต0อง รวดเร็ว ตรงความต0องการ
- ระบบเครือขาย รวดเร็ว มีความเสถียรครอบคลุมทุกพื้นที่
- ความรู0เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสามารถไปประยุกต*ใช0งานได0

(3) ผูC ส งมอบ คู ความรวมมื อ ที่ เ ปg น ทางการละไมเปg น ทางการ (Suppliers Partners and
Collaborators)
ตารางที่ 3P.1ข(3) ผู0สงมอบและพันธมิตร
บทบาทในระบบงาน
ขCอกําหนดในการ
ชองทางการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน
ผูCสงมอบ :
Hardware supplier
Software supplier
Internet Service
Provider

- สงมอบอุปกรณ*และ
- สงมอบอุปกรณ*และ หนังสือราชการ ,สัญญา,
บริการให0กับสํานักดิจิทัล บริการตามระยะเวลาที่ ข0อกําหนดของสวน
ฯ ตามเกณฑ*ที่กําหนด กําหนด
ราชการและเอกชน
- ถายทอดองค*ความรู0ที่
จําเปนตอการให0บริการ

คูความรวมมือ: สถาบัน
ทดสอบทาง การศึกษา
แหงชาติ (สทศ.),
UniNet, Internet
Provider (AIS, DTAC,
True, )

- ส.ท.ศ. สนับสนุนเครื่อง
คอมพิวเตอร*สําหรับการ
เรียนการสอนจํานวน
100 เครื่อง
- UniNet เปนผู0ให0บริการ
หลักด0านการเชื่อมตอ
อินเทอร*เน็ตและเครือขาย
ความรวมมือด0านการ
ให0บริการ ICT ของ
สถาบันอุดมศึกษา
- ให0บริการจุดเชื่อมตอ
เครือขายไร0สายภายใน
มหาวิทยาลัยและการ
เชื่อมตอเข0าสูอินเทอร*เน็ต
ผานเครือขายของ ISP
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- UniNet ถายทอดองค* การประชุม, เอกสาร
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ของแตละหนวยงาน
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บทบาทในระบบงาน

ขCอกําหนดในการ
ปฏิบัติงาน

ชองทางการสื่อสาร

- อํานวยความสะดวก
ให0กับนักศึกษาและ
ผู0ใช0บริการของเครือขาย
นั้นๆ
- การรวมมือคณะ
วิทยาศาสตร*ในเรื่องการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่น
SU_PersonalWeb และ
Services Request ของ
มหาวิทยาลัย
P.2. สถานการณขององคกร (Organizational Situation)
ก. สภาพแวดลCอมดCานการแขงขัน (Competitive Environment)
(1) ลําดับในการแขงขัน (Competitive Environment)
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness Changes)
(3) แหลงขCอมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data)
ข. บริบทเชิงกลยุทธ (Strategic Context)
ตารางที่ 4 P.2ข บริบทเชิงกลยุทธ*
ดCาน
ความทCาทายเชิงกลยุทธที่สําคัญ (SC)
ความไดCเปรียบเชิงกลยุทธสําคัญ (SA)
การบริการ 1) ผู0รับบริการมีความต0องการใช0เทคโนโลยี
ที่มีความทันสมัยและเสถียรภาพ
2) นักศึกษาต0องการพัฒนาทักษะด0าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและ
นําไปใช0งานได0

1) มีเทคโนโลยีด0าน cloud service ที่พร0อม
ให0บริการ
2) มี hardware และ software ใหมที่ทันสมัย
3) มีการให0บริการวิชาการด0านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย

การบริหาร 1) ต0องมีการพัฒนาระบบการทํางานด0วย
จัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ระบบ
Workflow management
2) ความคาดหวังจากผู0รับบริการในการ
ให0บริการที่ดีและรวดเร็ว

1) บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความคุ0นเคยใน
การใช0เทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน
สามารถพัฒนาตอยอดได0
2) มหาวิทยาลัยสนับสนุนการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ดCาน

ความทCาทายเชิงกลยุทธที่สําคัญ (SC)

ความไดCเปรียบเชิงกลยุทธสําคัญ (SA)

บุคลากร 1) พัฒนาบุคลากรให0มีความรู0
1) ผู0บริหารสนับสนุนการพัฒนาของบุคลากร
ความสามารถ ทันตอการเปลี่ยนแปลงด0าน
เทคโนโลยีและการแขงขันการให0บริการ
ค.ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ (Performance Improvement)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยียึดการดําเนินงานตามรูปแบบและกลไก PDCA เพื่อปรับปรุงและตอบสนองตอ
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร*และตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติการประจําปของสํานักดิจิทัลฯ และดําเนินงานตาม
แผนการประกั น คุ ณ ภาพและนโยบายการประกั น คุ ณ ภาพตามที่ ก องประกั น คุ ณ ภาพของมหาวิ ท ยาลั ย
กําหนดให0มีการตรวจสอบตรวจประเมินคุณภาพเปนประจําอยางตอเนื่องทุกป และเริ่มดําเนินการตามเกณฑ*
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

หมวด 1 การนําองคการ (Leadership)
1.1 การนําองคการโดยผูCนําระดับสูง (Senior Leadership) :
ก. กําหนดวิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ (Vision, Values and Mission)
(1) กําหนดวิสัยทัศนและคานิยม (Vision and Values)
ผู0บริหารของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได0มีการวิเคราะห*ข0อมูลทั้งสภาพแวดล0อม สถานการณ*ป,จจุบัน คานิยม
ขององค*กร (มีความเปนเลิศด0านดิจิทัลเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบตอหน0าที่และการทํางานด0วยจิตบริการ มี
ความคิดสร0างสรรค*สร0างนวัตกรรมและองค*ความรู0
มีวิสัยทัศน*ก0าวไกลและทํางานรวมกันด0วยอยางมี
ประสิทธิภาพ คุณธรรมและจริยธรรม) รวมถึงข0อมูลจากการวิเคราะห* SWOT มากําหนดวิสัยทัศน* คือ “สํานัก
ดิจิทัลเทคโนโลยีเปนผู0นําด0านการบริการและการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี” และได0จัดทําแผนพัฒนา
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี พ.ศ. 2564-2567 โดยมีพันธกิจ คือ 1) ให0บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัยเพื่อการสนับสนุนงานด0านการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย 2) ให0บริการและ
สนับสนุนการใช0งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีของ
มหาวิทยาลัย 3) ให0บริการทางวิชาการแกสังคม เพื่อเสริมสร0างความเข็มแข็งแกชุมชนในด0านการพัฒนาและ
การประยุกต*ใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ
พร0อมทั้งการให0การสนับสนุนงานบริการวิชาการแกสังคมของ
มหาวิทยาลัย 4) พัฒนานวัตกรรมด0านดิจิทัลเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากร รองรับการปฏิรูปองค*กรสู
Digitally Transformed University
ผู0บริหารได0นําแผนพัฒนาสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี พ.ศ. 2564-2567 มาถายทอดสื่อสารให0บุคลากรของ
สํานักดิจิทัลฯ ทราบ และถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติระดับฝ|ายและบุคลากรผานทางที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักดิจิทัลฯ เพื่อบรรลุเป€าหมายที่กําหนด และมีการติดตามรายงานผลการดําเนินงานในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักดิจิทัลฯ และ ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักดิจิทัลฯ อยางตอเนื่อง ดังรูปที่
1-1
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วิเคราะหองคกร

กําหนดนโยบาย
และทิศทาง

วางแผนกลยุทธ

ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินการ

ถายทอดและนํา
แผนไปสูการ
ปฏิบัติ

สื่อสารกับ
บุคลากรภายใน
องคกร

รูปที่ 1-1 ระบบการนําองคกร

(2) การสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอยางมีจริยธรรม
(Promoting Legal and Ethical Behavior)
ผู0อํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี สงเสริมการดําเนินงานของสํานักดิจิทัลฯ ให0ถูกต0องตามกฎหมาย
ข0อบังคับและกฎระเบียบตางๆ ของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด โดยยึดหลักกฎระเบียบราชการในการ
บริหารงาน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดได0แก พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร* วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร* วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ
พ.ศ.
2562
พระราชบัญญัติระเบียบข0าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร และระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร เปนต0น และ
เนื่องจากสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเปนหนวยงานทางด0านการให0บริการเทคโนโลยี ผู0อํานวยการฯ มีนโยบายให0
ดําเนินการตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ หรือกฎระเบียบตางๆตามที่กระทรวงดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม โดยได0จัดทําประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด0านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 ที่มีการเผยแพรให0หนวยงานในมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ตั้งแต
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เปนต0นมา นอกจากนี้ผู0อํานวยการสํานักดิจิทัลฯ มีมาตรการในการใช0ซอฟแวร*
ลิขสิทธิ์ ที่ถูกต0องตามกฎหมาย อยางจริงจังและตอเนื่องตลอดมา
ผู0อํานวยการสํานักดิจิทัลฯ รับฟ,งเรื่องร0องทุกข*จากผู0ใช0บริการ บุคลากรทั้งโดยเอกสารร0องเรียนและ
วาจา และยินดีให0ผู0ร0องทุกข*เข0าพบได0ตลอดเวลา และมีการกําชับให0บุคลากรประพฤติตนให0อยูในหลัก
จริยธรรม และเปนแบบอยางที่ดีกับสังคม
ข. การสื่อสาร (Communication)

ผู0นําเปsดโอกาสให0บุคลากรทุกระดับสามารถเข0าพบเพื่อปรึกษาเมื่อมีป,ญหาในการปฏิบัติงานได0
ตลอดเวลาทั้งการเข0าพบโดยตรงหรือผานทางเมล*หรือ ทั้งโดยการพูดคุยสนทนากลุมยอยและกลุมใหญ ทั้งแบบ
เปนทางการและไมเปนทางการ
นอกจากนี้ยังให0มีการสื่อสารผานไลน*กลุมบุคลากรภายในสํานักดิจิทัล
เทคโนโลยี เพื่อให0บุคลากรที่เกี่ยวข0องได0รับทราบข0อมูลที่เปนประโยชน*ตอการให0บริการทราบป,ญหาและการ
แก0ป,ญหา และเรียนรู0รวมกันอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังสงเสริมให0มีการ
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นําระบบ Social Media ในการติดตอสื่อสารกับผู0รับบริการ ทําให0การรับทราบข0อมูลตางๆ และสงข0อมูล
กลับไปยังผู0รับบริการได0รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู0นําสงเสริมให0มีผลการดําเนินการที่ดียิ่งขึ้นด0วย
การ จูงใจให0บุคลากรเข0ารับการอบรมและขอทุนเพื่อพัฒนางานประจําด0วยการวิจัย การเลื่อนขั้นและการ
คัดเลือกบุคลากรผู0ปฏิบัติงานดีเดนอีกด0วย
ชองทางการสื่อสาร

ขCอมูลในการสื่อสาร
วิสัยทัศน แผนงาน
การ
เรื่อง
พันธกิจและ และการ ใหCบริการ รCองเรียน
คานิยม ดําเนินงาน

การสื่อสารแบบ 2 ทาง
การประชุมมคณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ
การประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักฯ
การประชุมหัวหน0าฝ|าย
การประชุมคณะกรรม
ดําเนินงานเรื่องตางๆ
การสื่อสารทางเดียว
สื่อสังคมออนไลน*
เว็บไซต*
จดหมาย/หนังสือเวียน
ประกาศตางๆ
หมายเหตุ ผู0บริหาร
บุคลากร

กลุมเปzาหมาย

ความถี่

ขาวสาร

ทุกเดือน
2 เดือน/ครั้ง
ทุกสัปดาห*
ตามระยะเวลา
เรื่องนั้นๆ
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
นักศึกษา

ผู0รับบริการและประชาชนทั่วไป

ค. พันธกิจและผลการดําเนินการของสถาบัน (MISSION and Organizational PERFORMANCE)
(1) การสรCางสภาวะแวดลCอมเพื่อความสําเร็จ (Creating an Environment for Success)
ผู0นํามีนโยบายสงเสริมการพัฒนาคนให0มีความรู0ก0าวทันเทคโนโลยีและกระตุ0นให0มีการขอตําแหนงงาน
ที่สูงขึ้น พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ*ในการให0บริการให0มีความทันสมัยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
และปรับปรุงสภาพแวดล0อมในการทํางานปฏิบัติงานและสถานที่ให0บริการให0มีความมั่นคงปลอดภัยตอผู0มาใช0
บริการ ในการปฏิบัติงานที่มุงเน0นความสําเร็จของงานได0นํากระบวน PDCA มาใช0เปนกรอบในการทํางานของ
ทุกฝ|ายและมีการกําหนดเป€าหมายของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ*และแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อเปนเครื่องมือ
ในการวัดความสําเร็จในการดําเนินงาน และมีการกํากับติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ*
เปนระยะๆ หลังจากนั้นได0นําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง นอกจากนี้มีการนํา
กระบวนการจัดการความรู0มาประยุกต*ใช0เปนขั้นตอนหนึ่งของการให0บริการโดยเก็บข0อมูลการให0บริการแก
ผู0รับบริการทั้งคุณภาพและปริมาณ ณ จุดให0บริการ Counter Service
ผู0บริหารสื่อสารกับผู0ปฏิบัติงานโดยผานทาง Line กลุมและระบบสื่อสารภายในโดยจะเน0นย้ําเรื่องการ
ตอบสนองที่รวดเร็วและมีประสิทธิผลในลักษณะเชิงรุกอยูเสมอพร0อมทั้งกระตุ0นให0มีการรายงานป,ญหาและ
วิธีการแก0ไขให0กับบุคลากรภายในกลุมทุกครั้งที่เกิดป,ญหาใหมๆ ขึ้นอีกทางหนึ่งด0วย นอกจากนี้ยังรับฟ,งป,ญหา
และวางแผนการดําเนินงานแก0ป,ญหาที่เกิดขึ้นรวมกับบุคลากรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและผู0รับบริการเปน
สําคัญ
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(2) การทําใหCเกิดการปฏิบัติการอยางจริงจัง (Creating a Focus on Action)
ผู0บริหารได0กําหนดเป€าหมายความสําเร็จของแผนพัฒนาสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี พ.ศ. 2564 - 2567 ที่
ได0มีการนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย และมีการมอบหมายภาระงานให0แตละฝ|ายดําเนินงานตามแผนฯ (ตาม
ตารางที่ 1) ผานการกําหนดตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งระดับความสําเร็จในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําป ทั้งในระดับสํานักดิจิทัลฯ ระดับฝ|าย และระดับบุคคล เพื่อให0มีการผลักดันให0ประสบ
ความสําเร็จบรรลุเป€าหมายของวิสัยทัศน* แผนกลยุทธ* แผนปฏิบัติการประจําปของสํานักดิจิทัลฯที่ จัดทําไว0
โดยมีการจัดลําดับความสําคัญเรื่องที่จะต0องมีการดําเนินการกอนหลังเพื่อให0สอดคล0องกับงบประมาณที่มี
จํากัดในแตละป โดยมุงเน0นไปที่การลงทุนพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร0างพื้นฐานเพื่อให0บริการที่ทันสมัย
กับผู0รับบริการ และการพัฒนาบุคลากรเพื่อให0ไปถึงเป€าหมายที่กําหนดไว0 ซึ่งในการกําหนดเป€าหมายการพัฒนา
ได0มีการกําหนดจากกระบวนการวิเคราะห*ความต0องการของผู0รับบริการมาเปนข0อมูลประกอบการจัดทําแผน
ดังกลาว
ตารางที่ 1-1 การมอบหมายภาระงาน
ผูCที่ไดCรับมอบหมาย
รองฝ|ายบริหาร
รองฝ|ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ฝ|ายสํานักงานเลขานุการ
ฝ|ายบริหารและพัฒนา
ดิจิทัลเทคโนโลยี
ฝ|ายบริการเทคโนโลยี
ฝ|ายนวัตกรรมและวิชาการ

คณะกรรมการประจําสํานัก
ดิจิทัลเทคโนโลยี
คณะกรรมการบริหาร
สํานักดิจิทลั เทคโนโลยี
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร

หนCาที่หลัก

ผูCดําเนินการ

กํากับดูแลงานด0านบริหารจัดการของ
สํานักดิจิทลั เทคโนโลยี
กํากับดูแลงานด0านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
บริการงานด0านการบริหารจัดการของ
สํานักดิจิทลั เทคโนโลยี
-บริการ ควบคุมดูแลและรักษาความ
ปลอดภัยเครื่องแมขาย -พัฒนากํากับ
ดูแล ระบบสารสนเทศในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย
บริการติดตั้ง บํารุงรักษาและให0บริการ
ห0องปฎิบัติการคอมพิวเตอร* ทั้ง 4
วิทยาเขต
บริการวิชาการทางด0านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด0านการผลิตสื่อการเรียน
การสอนททางไกล ด0านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร*
ควบคุมกํากับการดําเนินงานสํานัก
ดิจิทัลเทคโนโลยี
วางแผน ขับเคลื่อน การดําเนินการงาน
ตางๆในสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
กําหนดนโยบายแผน และมาตรการการ
บริหารจัดการความสีย่ ง
วางแผน จัดทํา ติดตาม ประเมินผล
และรายงาน แผนพัฒนาบุคลากร

รองผู0อํานวยการฝ|ายบริหาร

การ
ดําเนินการ
ทุกสัปดาห*

รองผู0อํานวยการฝ|าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขานุการสํานักดิจิทัล
เทคโนโลยี
หัวหน0าฝ|ายบริหารและ
พัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี

ทุกสัปดาห*

หัวหน0าฝ|ายบริการเทคโนโลยี

ทุกสัปดาห*

หัวหน0าฝ|ายนวัตกรรมและ
วิชาการ

ทุกสัปดาห*

ผู0อํานวยการสํานัก
ผู0อํานวยการสํานัก
รองฝ|ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รองฝ|ายบริหาร

ทุกสัปดาห*
ทุกสัปดาห*

จัดประชุม 6
ครั้ง/ป
ทุกเดือน
4 ครั้ง/ป
ทุก 2 เดือน
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ผูCที่ไดCรับมอบหมาย
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ
คณะกรรมการบริการ
วิชาการ

หนCาที่หลัก
กําหนดนโยบาย วางแผนและ
ดําเนินการด0านการประกันคุณภาพ
(EdPEx)ของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
กําหนดนโยบาย วางแผน กํากับ
ติดตามการดําเนินการในบริการ
วิชาการแกชุมชนของสํานักดิจิทัล
เทคโนโลยี

ผูCดําเนินการ
รองฝ|ายบริหาร
รองฝ|ายบริหาร

การ
ดําเนินการ
3 ครั้ง /ป
หรือเรงดวน
4 ครั้ง /ป

1.2 การกํากับดูแลองคกรและการสรCางประโยชนใหCสังคม (Governance and Societal

Contributions)
ก. การกํากับดูแลองคกร (Organizational GOVERNANCE)
(1) ระบบการกํากับดูแลองคกร (GOVERNANCE System)
ผู0อํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเปนผู0นําสูงสุดของหนวยงาน มีการจัดทําข0อตกลงการปฏิบัติงาน
กับอธิการบดีเมื่อเข0ารับตําแหนงจากการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาที่สภามหาวิทยาลัยเปนผู0แตงตั้ง และ
ทุกต0นปงบประมาณจะมีการจัดทําข0อตกลงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน และข0อตกลงสมรรถนะตออธิการบดี ทั้ง
ด0านการบริหาร การให0บริการและงบประมาณ ผู0อํานวยการฯ จะรายงานผลการปฏิบัติงานตอมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัยจะมีการประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานและผู0บริหารสวนงานเปนประจําทุกป
โดยมีการสัมภาษณ*ผู0ใต0บังคับบัญชาและผู0รับบริการประกอบการประเมินผลด0วย และมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตอคณะกรรมการประจําศูนย*ฯ ทุก 3 เดือนซึ่งแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ปละ 1 ครั้ง มีการเผยแพรข0อมูลการ
ดําเนินการตางๆ ของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีผานเว็บไซต*เพื่อให0ประชาชนทั่วไปรวมตรวจสอบตามหลัก โปรงใส
ยุติธรรม ตรวจสอบได0 การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจําสํานักฯ จะทําโดยการเสนอชื่อเพื่อให0สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งจาก ผู0ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันและตัวแทนคณะวิชา ตัวแทนผู0ปฏิบัติงานใน
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี มีวาระดํารง ตําแหนงคราวละ 2 ป นอกจากนี้ผู0อํานวยการสํานักดิจิทัลฯ บริหารงาน
โดยยึดหลัก ธรรมภิบาลทั้ง 10 ประการ (ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ความรับผิดชอบ ความ
โปรงใส ความมีสวนรวม การกระจายอํานาจ นิติธรรม ความเสมอภาค และฉันทามติ)
(2) การประเมินผลการดําเนินการ (PERFORMANCE Evaluation)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักดิจิทัลฯ ในแตละระดับ มีการดําเนินการคือการ
ประเมินผลการดําเนินงานผู0อํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีประเมินโดยสภามหาวิทยาลัย ตามรูปแบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู0นําสวนงานของมหาวิทยาลัย รองผู0อํานวยการและหัวหน0าฝ|ายทําข0อตกลงการ
ปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผู0อํานวยการสํานักดิจิทัลฯสวนบุคลากรของสํานักดิจิทัลฯถูก
ประเมินโดยหัวหน0า เพื่อนรวมงานแบบ 360 องศา และผู0ใช0บริการ โดยยึดข0อมูลตามแบบฟอร*มการประเมินผล
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และมีบางสวนที่เพิ่มโดยอยูภายใต0การปฏิบัติงานจริงของบุคลากร เชน ชั่วโมง
การทํางานและภาระงานของบุคลากร ความสําเร็จของแผนในระดับฝ|าย เปนต0น
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ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอยางมีจริยธรรม (Legal and ETHICAL BEHEAVIOR)
(1) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการรับรองคุณภาพ (Legal, Regulatory, and
Accreditation Compliance)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข0อบังคับที่เกี่ยวข0องทั้งด0านการบริหารทัว่ ไป
ด0านการเงินบัญชี งบประมาณ และด0านอื่นๆ โดยเฉพาะการดําเนินการในด0านกฎหมายคอมพิวเตอร*ที่ต0องสร0าง
ความตระหนักและตื่นตัวให0กบั บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยในเรื่อง พระราชบัญญัติคุ0มครองข0อมูลสวนบุคคล
หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) ที่เปนกฎหมายวาด0วยการให0สิทธิ์กับเจ0าของข0อมูลสวนบุคคล
สร0างมาตรฐานการรักษาข0อมูลสวนบุคคลให0ปลอดภัย และนําไปใช0ให0ตรงตามวัตถุประสงค*ตามความยินยอมของ
เจ0างของข0อมูลที่มีผลบังคับใช0 เมื่อ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผานมา โดยสํานักดิจิทัลฯ มีบทบาทในการดําเนินการใน
เรื่องนี้ให0กับมหาวิทยาลัย ซึง่ ที่ผานมาสํานักดิจิทัลฯ ได0มีการจัดอบรมให0ความรู0กับผู0บริหารและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยในเรื่องนี้ไปแล0วเมื่อชวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ* 2565
(2) การประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม (ETHICAL BEHEAVIOR)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีระบบจัดการป,ญหาและเรื่องร0องเรียน โดยมีชองทางให0ผู0รับบริการ ลูกค0ากลุม
อื่น และผู0มีสวนได0สวนเสีย ทั้งทางอีเมล* ทางเฟสบุŠค ทางเว็บไซต*ของหนวยงานและทางไลน*กลุมผู0ปฏิบัติงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ทางโทรศัพท* โทรสาร ซึ่งรวมทั้งสามารถยื่นเรื่องร0องเรียนได0โดยตรงที่อีเมล*ของผู0บริหาร
อีกด0วย จากนั้นจะนําเข0าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแนวทางจัดการและเผยแพรแนวปฏิบัติให0
บุคลากรถือปฏิบัติตอไป นอกจากนี้ยังมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินการของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) ในการติดตามและตรวจสอบความโปรงใสอีกทางหนึ่ง
ค. การสรCางประโยชนใหCสังคม (Societal Contributions)
(1) ความผาสุกของสังคม (Societal Well-Being)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีคํานึงถึงความผาสุกของสังคมและสิ่งแวดล0อมเปนประจําเสมอมา โดยเฉพาะ
ในชวงเวลาและสถานการณ*ป,จจุบันนี้เกี่ยกับการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สํานัก
ดิจิทัลฯ ได0ดําเนินการตามมาตรการเฝ€าระวังป€องกันและควบคุมโรคระบาด COVID-19 ที่มหาวิทยาลัย
ประกาศโดยจัดแอลกอฮอล*เจลและเครื่องวัดไข0 และจุดระยะหางตามจุดตางๆสําหรับผู0ใช0บริการ ตามนโยบาย
การป€องกันการระบาดของโรค COVID-19
(2)การสนับสนุนชุมชน (Community Support)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีสนับสนุนและสร0างความเข0มแข็งให0แกชุมชนโดยใช0กระบวนการ PDCA สํารวจ
ความต0องการของคนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยโดยตรงและประสานงานผานหนวยงานระดับจังหวัด องค*การ
บริหารสวนท0องถิ่น สํานักงานพื้นที่การศึกษา ครูนักเรียนโรงเรียนในเขตภาคตะวันตก ด0วยการนําความรู0ด0าน
เทคโนโลยีสารสนเทศจากบุคลากรภายในสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไปถายทอดให0ชุมชนได0รู0จักนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช0ให0เกิดประโยชน*ผานโครงการบริการวิชาการแกสังคม โดยการมอบนโยบายจากผู0บริหารให0
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีสวนหนึ่งที่จะรวมพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป
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หมวด 2 กลยุทธ (Strategy)
2.1 การจัดทํากลยุทธ (Strategy Development) :
ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ (Strategy Development Process)
(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning Process)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได0มีการวิเคราะห*สภาพแวดล0อมโดยผู0บริหารและบุคลากรระดมความคิดในการ
จัดทํา SWOT มาเปนกรอบในการกําหนดวิสัยทัศน* พันธกิจ คานิยมขององค*กร และได0กําหนดวัตถุประสงค*
เชิงกลยุทธ* จัดทําแผนพัฒนาสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ป 2564 – 2567 และกําหนดแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อ
นําไปปฏิบัติ พร0อมทั้งติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเปนประจําทุก
เดือน สวนแผนพัฒนาสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีกําหนดให0มีการติดตามประเมินผลทุกป โดยมีกระบวนการตามรูป
ที่ 2-1

รูปที่ 2-1 กระบวนการวางแผนกลยุทธ
(2) นวัตกรรม (Innovation)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีการกําหนดโอกาสเชิงกลยุทธ*โดยวิเคราะห*จากจุดแข็ง จุดออน สภาพป,ญหา
และสถานการณ*ป,จจุบันที่เกิดขึ้น
ตลอดจนความต0องการของนักศึกษาและอาจารย*
และแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากรมุงเน0นไปสูการเปลี่ยนแปลง SU Transformation มากําหนดเปนยุทธศาสตร* Smart
Administration ที่ได0เสนอตอสภามหาวิทยาลัย และได0นํายุทธศาสาตร*ดังกลาวมาเปนแนวทางในการสร0าง
นวัตกรรมใหมโดยเสนอเปนวาระในที่ประชุมกรรมการบริหารสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี และมอบหมายให0กับฝ|าย
ตางๆ ดําเนินการ เชน พัฒนาระบบจองห0อง พัฒนา SU Smart App. เวอร*ชั่นใหมที่ตอบสนองตอความ
ต0องการและอํานวยความสะดวกให0แกนักศึกษา พัฒนา My Silpakorn App. สําหรับอาจารย*และบุคลากร
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ของมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบเก็บข0อมูลการฉีดวัคซีนและตรวจหาเชื้อ COVID-19 พัฒนาระบบการลาของ
บุคลากรของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี เปนต0น
ผู0บริหารสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีการติดตามการพัฒนาระบบงานตางๆ โดยกําหนดให0ฝ|ายที่รับผิดชอบ
ในการพัฒนาระบบงานรายงานความก0าวหน0าในการดําเนินงานผานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักดิจิทัล
เทคโนโลยีเปนประจําทุกสัปดาห*และทุกเดือน
(3) การวิเคราะหและกําหนดกลยุทธ (Strategy Considerations)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได0มีการรวบรวมและวิเคราะห*ข0อมูลสารสนเทศตางๆ โดยคํานึงถึงความท0าทาย
เชิงกลยุทธ* เชน ผู0รับบริการมีความต0องการใช0เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและเสถียรภาพ นักศึกษาต0องการ
พัฒนาทักษะด0านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและนําไปใช0งานได0 และความได0เปรียบเชิงกลยุทธ* เชน มี
เทคโนโลยีด0าน cloud service ที่พร0อมให0บริการ มี hardware และ software ใหมที่ทันสมัย มหาวิทยาลัย
สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการเก็บข0อมูลความคิดเห็นของนักศึกษา อาจารย*
และบุคลากรภายในองค*กรจากการสํารวจความพึงพอใจของผู0รับบริการที่สํานักดิจิทัลฯ ซึ่งได0ดําเนินการสํารวจ
เปนประจําทุกปอยางน0อยปละ 1 ครั้ง และนําข0อมูลมาวิเคราะห*ตามหลัก SWOT Analysis โดยวิเคราะห*
จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคตางๆ ตลอดจนคํานึงถึงพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบและข0อบังคับตางๆ
ด0านเทคโนโลยีสารสนเทศที่บังคับใช0ในป,จจุบัน
และการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยด0าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ นํามากําหนดกลยุทธ*ตางๆ ในการพัฒนาองค*กร ตามกระบวนการวางแผนกลยุทธ*ในรูป
ที่ 2-1 และนําไปกําหนดแผนปฏิบัติการประจําปโดยเสนอคณะกรรมการประจําสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
พิจารณาให0ความเห็นชอบกอนดําเนินการไปปฏิบัติตอไป
(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก (Work Systems and Core Competencies)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได0มีการกําหนดวิสัยทัศน* พันธกิจ และวางแผนกลยุทธ*ในการสนับสนุนด0าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให0แกมหาวิทยาลัย การกําหนดกระบวนงานที่สําคัญได0คํานึงถึงวัตถุประสงค*เชิงกลยุทธ*
และสมรรถนะหลักของบุคลากรที่มีความชํานาญด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งมุงเน0นการสนับสนุนการ
ดําเนินงานด0านเทคโนโลยีสารสนเทศตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
กระบวนงานที่สําคัญด0านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได0แก
- ระบบบริการโครงสร0างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ระบบบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ระบบบริการสิ่งอํานวยความสะดวกด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ระบบบริการวิชาการด0านเทคโนโลยี
ทั้งนี้สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีพิจารณาให0ผู0สงมอบและคูความรวมมือมีสวนรวมในดําเนินการใน
ระบบงาน โดยคํานึงถึงความชํานาญและประสิทธิภาพการให0บริการเปนสําคัญ
ข. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Objectives)
(1) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สําคัญ (Key Strategic Objectives)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได0กําหนดวัตถุประสงค*เชิงกลยุทธ*ตามยุทธศาสตร*ที่ได0วางไว0 ได0แก ยุทธศาสตร*
ที่ 1 Student Experience ยุทธศาสตร*ที่ 2 Smart Administration ยุทธศาสตร*ที่ 3 Skilled Staff และ
ยุทธศาสตร*ที่ 4 SU Transformation และได0กําหนดเป€าประสงค*เชิงกลยุทธ*เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน*และ พันธ
กิจ ดังนี้
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ตารางที่ 2-1 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดและเปzาหมาย
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัด

พัฒนาคุณภาพการบริการ และ
ประสบการณ*นักศึกษา

1) ผลการประเมินความพึง
พอใจ/ความไมพึงพอใจของ
ผู0เรียนและลูกค0ากลุมอื่น
2) ร0อยละของ up-time ของ
เครือขายอินเตอร*เน็ต
3) จํานวนนักศึกษาที่ได0รับการ
พัฒนาทักษะด0านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จําเปนตอการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21
1) จํานวนรายงาน BI Report
เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการ
2) ร0อยละของฐานข0อมูลหลักที่
ถูกนํามาวิเคราะห*ในระบบ BI

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานขององค*กรโดยการ
ประยุกด*ใช0ดิจิทลั เทคโนโลยี
และสงเสริมการบริหารจัดการ
แบบ data-driven
organization
พัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรด0าน
เทคโนโลยีเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

สนับสนุนการขับเคลื่อนเพื่อ
พัฒนาองค*กรตามโครงการ
Silpakorn University
Transformation

1) จํานวนกิจกรรมหรือการจัด
อบรมด0านการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช0 IT เปนเครื่องมือ
2)จํานวนผู0เข0ารับบริการเพื่อ
พัฒนาการจัดการสอนโดยใช0
IT เปนเครื่องมือ
3) จํานวนบุคลากรทีไ่ ด0รับการ
พัฒนาทักษะด0านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สอดคล0องกับ
ความต0องการของ
มหาวิทยาลัย
1) ร0อยละความสําเร็จของการ
จัดทําคลังข0อมูลด0าน
ศิลปวัฒนธรรมที่รวมทุกสาขา
2) ร0อยละที่เพิ่มขึ้นของผู0เข0าชม
คลังข0อมูลสะสมด0าน
ศิลปวัฒนธรรม
3)ร0อยละความสําเร็จของ
โครงการSU Transformation

เปzาหมาย
2564
2565
2566
2567
ร0อยละ 80 ร0อยละ 80 ร0อยละ 80 ร0อยละ 80
99.9

99.9

99.99

99.99

10

20

30

40

5

10

15

20

60

80

100

100

2

4

4

4

15

20

25

30

30

60

60

60

80

100

100

100

100

10

10

10

>80

>80

>80

>80

(2) การพิจารณาวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Objectives Considerations)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีการกําหนดวัตถุประสงค*เชิงกลยุทธ*ทที่ตอบสนองตอความท0าทายเชิงกลยุทธ*
ทั้งในด0านความต0องการใช0เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและเสถียรภาพของผู0รับบริการ ความต0องการพัฒนา
ทักษะด0านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและนําไปใช0งานได0
การพัฒนาระบบการทํางานด0วยเทคโนโลยี
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สารสนเทศ ความคาดหวังจากผู0รับบริการในการให0บริการที่ดีและรวดเร็ว และพัฒนาบุคลากรให0มีความรู0
ความสามารถ ทันตอการเปลี่ยนแปลงด0านเทคโนโลยีและการแขงขันการให0บริการ โดยอาศัยสมรรถนะหลัก
ของบุคลากรที่มีความรู0ความเชี่ยวชาญในด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบกับสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมี
เทคโนโลยีด0าน cloud service ที่พร0อมให0บริการ hardware และ software ใหมที่ทันสมัย มีการให0บริการ
วิชาการด0านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมหาวิทยาลัยสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายใต0โอกาสที่เหมาะสมและเอื้อตอการพัฒนาการใช0งานด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ มากําหนดเปนตัวชี้วัด
ความสําเร็จของวัตถุประสงค*เชิงกลยุทธ*ตามตารางที่ 2-1
2.2 การนํากลยุทธไปปฏิบัติ (Strategy Implementation):
ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและการถายทอดสูการปฏิบัติ
(Action Plan Development and Deployment)
(1) แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได0มีการกําหนดแผนงานตางๆ ที่สําคัญตามระยะเวลาในการดําเนินงาน คือ
แผนระยะยาว ได0แก แผนพัฒนาสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ป พ.ศ. 2564 – 2567 และแผนระยะสั้น ได0แก
แผนปฏิบัติการประจําป
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ได0มีการดําเนินการรวบรวมข0อมูลจากการประเมินผลการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการในปที่ผานมา ประกอบกับแผนกลยุทธ*และวัตถุประสงค*เชิงกลยุทธ*ที่ได0กําหนด
ไว0มาใช0เปนแนวทางในการกําหนดแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2565 โดยได0นําเสนอตอคณะกรรมการประจํา
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีพิจารณาให0ความเห็นชอบ กอนมอบหมายให0แตละฝ|ายดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป พ.ศ. 2565 ในที่ประชุมกรรมการบบริหารสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
ตารางที่ 2-2 แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2565
โครงการ / กิจกรรม
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
1. การจัดโครงการสงเสริม 1 ต.ค. 64 - 30 ร0อยละของบุคลากรทีผ่ านการ
ความรู0ด0าน IT ให0กับ
ก.ย. 65
พัฒนาและมีทักษะตางๆ ตาม
บุคลากรสายวิชาการ
กําหนด (ผู0บริหาร/สายวิชาการ/
สายสนับสนุน)
2. การดําเนินการตามแนว 1 ต.ค. 64 - 30 ร0อยละของคณะ/สวนงาน (ไมรวม
ทางการกํากับดูแลและ
ก.ย. 65
สํานักงานอธิการบดี สํานักงาน
ธรรมมาภิบาลในระดับ A
สภามหาวิทยาลัย) ที่ผานการ
ประเมิน ด0านการกํากับดูแลและ
ธรรมาภิบาลในระดับ A
3. จัดทําโครงการในการ 1 ต.ค. 64 - 30 จํานวนโครงการในการลดต0นทุน
พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร*ม ก.ย. 65
หรือการพัฒนาดิจิทลั แพลตฟอร*ม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด0าน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด0านการ
การบริหารจัดการ
บริหารจัดการ (เชนโครงการลด
การใช0กระดาษ โครงการประหยัด
พลังงาน เปนต0น) (ตัวชี้วัดที่ 56
ของมหาวิทยาลัย)

เปzาหมาย
ร0อยละ 80

ผูCรับผิดชอบ
ฝ|ายนวัตกรรมและ
วิชาการ

ร0อยละ 85

สํานักงาน
เลขานุการ

4 โครงการ

ทุกฝ|าย
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โครงการ / กิจกรรม
ระยะเวลา
4. สงเสริมกาพัฒนา
1 ต.ค. 64 - 30
บุคลากรให0มีความสามารถ ก.ย. 65
ด0าน IT

5. โครงการปรับปรุง
อุปกรณ*เครือขายและ
สายสัญญาณ Fiber Optic
ภายในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร*
6. โครงการปรับปรุงระบบ
เครื่องแมขาย สําหรับงาน
บริการในแตละวิทยาเขต
7. โครงการปรับปรุงระบบ
เครือขายไร0สาย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
8. ปรับปรุงความเร็วและ
ความเสถียรของระบบ
เครือขายอินเตอร*เน็ตเพื่อ
รองรับการใช0งานของ
นักศึกษาและบุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน และ
รองรับการทํางานของ
ระบบบริการนักศึกษาอื่นๆ
9. พัฒนาระบบตรวจตรา
สถานะเครือขาย
อินเตอร*เน็ตเพื่อรองรับการ
กํากับดูแลแบบ real-time
และการแก0ปญ
, หาอยางทัน
การณ*
10. พัฒนาระบบงาน
อัตโนมัติ (workflow) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน และการบริการ
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ตัวชี้วัด
จํานวนของบุคลากรสายสนับสนุน
ที่มีความสามารถด0าน IT,
multiple skill, Job
rotation(Lagging Indicators
(สายสนับสนุน) (ตัวชี้วัดที่ 58 ของ
มหาวิทยาลัย)
ร0อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
ที่ได0รับการพัฒนาทักษะตางๆ ให0
เกิด multiple skill ในการทํางาน
1 มี.ค. - 31 พ.ค. ความเร็วในการเชื่อมตอโมดูล
65
ระหวางอาคารที่ปรับปรุง

1 พ.ย. 64 - 31
มี.ค. 65

ร0อยละของการ up-time ในการ
ให0บริการเครือขายภายใน
มหาวิทยาลัย
1 ก.พ. - 30 มิ.ย. ร0อยละของพื้นที่ที่ติดตั้งสามารถ
65
เชื่อมตอระบบเครือขายไร0สายได0
หรือใช0ตัวชี้วัดจาก QS star rating
1 ต.ค. 64 - 30 1) ผลการประเมินความพึงพอใจ/
ก.ย. 65
ความไมพึงพอใจของผู0เรียนและ
ลูกค0ากลุมอื่น

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

เปzาหมาย
300 คน

ผูCรับผิดชอบ
ทุกฝ|าย

ร0อยละ 60

ทุกฝ|าย

10 Gbps

ฝ|ายบริหารและ
พัฒนาดิจิทัล
เทคโนโลยี

ร0อยละ 90

ฝ|ายบริหารและ
พัฒนาดิจิทัล
เทคโนโลยี
ฝ|ายบริหารและ
พัฒนาดิจิทัล
เทคโนโลยี
ฝ|ายบริหารและ
พัฒนาดิจิทัลฯ
ฝ|ายบริการดิจิทัลฯ
ฝ|ายนวัตกรรมและ
วิชาการ

ร0อยละ 95
ร0อยละ 80

2) ร0อยละของ up-time ของ
เครือขายอินเตอร*เน็ต

ร0อยละ 99.9 ฝ|ายบริหารและ
พัฒนาดิจิทัลฯ

1) ร0อยละของจุดเชื่อมตอที่สาํ คัญ
ตามโครงขายอินเตอร*เน็ตที่มี uptime สูงกวา 99.9%
2) ร0อยละของเซิร*ฟเวอร*บริการ
หลักที่มี up-time สูงกวา 99.9%

ร0อยละ 70

จํานวน Workflow ที่นํามาใช0ใน
การพัฒนาการดําเนินงาน

ร0อยละ 90

รองฯ ฝ|าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ฝ|ายบริหารและ
พัฒนาดิจิทัลฯ

10
ฝ|ายบริหารและ
กระบวนงานที่ พัฒนาดิจิทัลฯ
ใช0 Workflow ฝ|ายบริการดิจิทัลฯ
ฝ|ายนวัตกรรมและ
วิชาการ
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โครงการ / กิจกรรม
ระยะเวลา
11. จัดทํารายงานใน
1 ต.ค. 64 - 30
รูปแบบ Business
ก.ย. 65
Intelligence (BI) และ
Dashboard เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ เชน การ
วางแผน การประกัน
คุณภาพ การกํากับดูแล
องค*กร และการนําข0อมูล
เชิงวิเคราะห*ไปใช0ประโยชน*
ในด0านอื่นๆ

ตัวชี้วัด
1) จํานวนรายงาน BI Report เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ

เปzาหมาย
ผูCรับผิดชอบ
10 รายงาน รองฯ ฝ|าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ฝ|ายบริหารและ
พัฒนาดิจิทัลฯ

2) ร0อยละของฐานข0อมูลหลักที่ถูก
นํามาวิเคราะห*ในระบบ BI

ร0อยละ 80

(2) การนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ (Action Plan Implementation)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได0มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่ได0รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีแล0ว นํามาถายทอดและมอบหมายให0ฝ|ายตางๆ ที่เกี่ยวข0องเปนผู0รับผิดชอบใน
การดําเนินงาน และกําหนดเปน KPI ระดับฝ|ายเพื่อใช0ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก
รอบการประเมิน และได0มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปเปนประจํา
ทุกเดือนโดยการรายงานผลฯ ผานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อให0ทราบถึงป,ญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นและเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีตอไป
(3) การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได0มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคล0องกับงบประมาณที่ได0รับจัดสรร
จากมหาวิทยาลัยและยังได0มีการจัดทํารายงานการใช0จายงบประมาณเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเปนประจําทุกเดือนเพื่อบริหารงบประมาณให0มีประสิทธิภาพมากที่สุดและทําให0เกิด
ความคลองตัวในการดําเนินงานหากเกิดสถานการณ*ฉุกเฉินที่จําเปนต0องดําเนินการโดยดวน นอกจากนี้ยังมีการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยูสําหรับให0บริการด0านเทคโนโลยีสารสนเทศแกผู0รับบริการให0สามารถใช0งานได0อยางมี
ประสิทธิภาพ เชน การเปลี่ยนอุปกรณ*เครือขายที่ชํารุดได0ทันที
(4) แผนดCานบุคลากร (Workforce Plan)
มีการกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเปนประจําทุกป
โดยคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อเปนแนวทางในการสนับสนุนให0บุคลากรพัฒนาความรู0ความสามารถ
เพิ่มขึ้นและนําไปพัฒนาการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได0อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได0มอบหมายให0แตละ
ฝ|ายจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อเสริมสร0างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และยังมีการจัดทําแผนอัตรากําลังที่
สอดคล0องกับแผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยศิลปากร ป 2562 - 2566
(5) ตัววัดผลการดําเนินการ (Performance Measures)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได0มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จและเป€าหมายของแผนปฏิบัติงานประจําป
พ.ศ. 2565 ตามตารางที่ 2-2 โดยผู0บริหารและหัวหน0าฝ|าย และกําหนดเปน KPI ระดับฝ|ายเพื่อใช0ประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร จากนั้นได0มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จที่
กําหนดเปนประจําทุกเดือนโดยการรายงานผลการดําเนินงานผานที่ประชุมกรรมการบบริหารสํานักดิจิทัล
เทคโนโลยี และสรุปรายงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีตอไป
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(6) การคาดการณผลดําเนินการ (Performance Projections)
ผู0บริหารของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีและหัวหน0าฝ|ายได0มีการกําหนดเป€าหมายของแผนปฏิบัติงาน
ประจําป พ.ศ. 2565 ตามตารางที่ 2-2 โดยมีเป€าหมาย 6 เดือน และ 12 เดือน เพื่อเปนกรอบแนวทางในการ
ดําเนินงาน และให0มีการรายงานผลการดําเนินการเปนประจําทุกเดือนรวมทั้งให0รายงานถึงป,ญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงาน พร0อมเสนอแนวทางในการแก0ไขป,ญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให0สามารถดําเนินงานได0ตามเป€าหมายที่
ได0วางไว0 หากมีการพิจารณาแล0วเห็นวาป,ญหาและอุปกสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นนั้นอาจสงผลกระทบทําให0ไม
เปนไปตามเป€าหมายที่ได0กําหนดไว0 ก็ให0ดําเนินการทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการ และให0เสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีตอไป
ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ (Action Plan Modification)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีการติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเปนประจําทุกเดือน โดยแตละฝ|าย
ที่รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานและป,ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นให0คณะกรรมการบริหารสํานักดิจิทัล
เทคโนโลยีทราบในประชุม หากเกิดสถานการณ*ที่คาดไมถึงให0แตละฝ|ายเสนอแนวทางในการปรับแผนปฏิบัติ
การทันทีและนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีพิจารณาให0ความคิดเห็นในการ
ปรับแผนปฏิบัติการประจําปตอไป

หมวด 3 ลูกคCา (Customer)
3.1 ความคาดหวังของลูกคCา (Customer Expectations):
ก. การรับฟnงผูCเรียนและลูกคCากลุมอื่น (Listening to Students and Other Customers)
(1) ผูCเรียนและลูกคCากลุมอื่นที่มีอยูในปnจจุบัน (Current Students and Other Customers)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีแบงกลุมลูกค0าหรือผู0รับบริการออกเปน 5 กลุม คือ 1) กลุมผู0เรียน ได0แก
นักศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย 2) กลุมบุคลากรภายใน ได0แก ผู0บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย* และ
เจ0าหน0าที่ 3) กลุมหนวยงานภายใน ได0แก คณะวิชาและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 4) กลุมบุคคลภายนอก
ได0แก ศิษย*เกาของมหาวิทยาลัย ประชาชนทั่วไป 5) กลุมหนวยงานภายนอก ได0แก หนวยงานของรัฐและ
หนวยงานเอกชน
การรับฟ,งเสียงของผู0รับบริการหรือลูกค0าตามตารางที่ 4 โดยสวนใหญสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจะใช0สื่อ
สังคมออนไลน*มาใช0ในการสื่อสารกับลูกค0า เชน Line facebook เปนหลักในการสื่อสารกับผู0รับบริการ
นอกจากนี้ยังใช0โทรศัพท* แบบสอบถาม และจุดให0บริการเปนลักษณะ one stop service ซึ่งมีเจ0าหน0าที่
ให0บริการอํานวยความสะดวกกับผู0มาใช0บริการ
ตารางที่ 3-1ก ชองทางการรับฟnงเสียงลูกคCา
กลุมลูกคCา
ชองทางการรับฟzงเสียงของลูกคCา
โทรศัพท Counter service สื่อสังคมออนไลน
แบบสอบถาม
นักศึกษา
ผู0บริหารมหาวิทยาลัย
อาจารย*
เจ0าหน0าที่
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กลุมลูกคCา
โทรศัพท
คณะวิชาและหนวยงาน
ภายใน
หนวยงานของรัฐและ
เอกชน
ศิษย*เกามหาวิทยาลัย
ประชาชนทั่วไป
ความถี่

เวลาราชการ

ชองทางการรับฟzงเสียงของลูกคCา
Counter service สื่อสังคมออนไลน
แบบสอบถาม

เวลาราชการ

ตลอดเวลา

1 ครั้งตอป

อีเมล

ตลอดเวลา

สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีดําเนินการจัดชองทางการรับฟ,งความคิดเห็นจากผู0รับบริการโดยการสร0าง
กระบวนการรับฟ,งเสียงของผู0รับบริการตามรูปที่ 3-1

รูปที่ 3-1 กระบวนการรับฟnงเสียงของผูCรับบริการ

(2) ผูCเรียนและลูกคCากลุมอื่นที่พึงมี (Potential Students and Other Customers)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีการรับฟ,งความคิดเห็นของลูกค0ากลุมอื่นที่พึงมีได0หลายชองทาง เชน การถาม
ตอบ online ผานทาง Facebook ไลน* E-mail ตลอดจนทางโทรศัพท* โดยที่ผานมาสํานักดิจิทัลฯ จัดทํา
ฐานข0อมูล E-mail ของลูกค0าเพื่อใช0ติดตอ สื่อสาร ประชาสัมพันธ* แบบสงถึงผู0สอบถามและในอนาคตจะ
ดําเนินการจัดทําและพัฒนาระบบ FAQ ของการถามตอบในแตละเรื่องของลูกค0า ในการไขข0อคําถามและความ
สงสัย ของลูกค0าผานทานเว็ปไซด*เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเข0าถึงงาย
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ข. การจําแนกกลุมผูCเรียนและลูกคCากลุมอื่น และการกําหนดหลักสูตรและริการฯ (Student and Other
Customers Segmentation, and Program and Service Offerings)
(1) การจําแนกกลุมผูCเรียนและลูกคCากลุมอื่น (Student and Other Customers
Segmentation)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได0จําแนกกลุมลูกค0าออกเปน 3 ประเภท คือ 1) ผู0เรียน ได0แก นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 2) ลูกค0าภายใน ได0แก ผู0บริหาร อาจารย* เจ0าหน0าที่ และคณะวิชา
ศูนย* สถาบัน สํานัก 3) ลูกค0าภายนอก ได0แก ศิษย*เกาของมหาวิทยาลัย ประชาชนทั่วไป หนวยงานภาครัฐ และ
เอกชน และได0มีการเก็บข0อมูลความต0องการของลูกค0าในแตละประเภทมาใช0ในการวางแผนการให0บริการด0าน
เทคโนโลยีในอนาคตโดยเน0นการให0บริการแกกลุมผู0เรียนและลูกค0าภายในเปนสําคัญ
เพื่อให0บริการด0าน
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองตอความต0องการมากที่สุด เนื่องจากเปนกลุมลูกค0าหลักของสํานัก
ดิจิทัลเทคโนโลยี
ตารางที่ 3-1ข สมาชิก SU-Net
ประเภท
ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา
อาจารย*
เจ0าหน0าที่
รวมทั้งหมด

ปการศึกษา 2564
27,003
3,015
1,424
2,055
33,497

(2) การจัดการศึกษาและบริการฯ (Program and Service Offerings)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีดําเนิน การรวบรวมความต0องการของกลุ มผู0เรีย นจากการรับ แจ0งป,ญ หาใน
ชองทางตางๆ เชน จุดให0บริการ Counter service สื่อสังคมออนไลน* โทรศัพท* เปนต0น สําหรับกลุมลูกค0า
ภายในรวบรวมความต0 องการจากแบบประเมิ น ความพึ งพอใจและทางโทรศั พท* สวนกลุ มลู กค0 า ภายนอก
รวบรวมความต0องการจากแบบประเมินความพึงพอใจเปนหลัก นํามาสรุปเปนข0อมูลและรายงานเสนอให0
ผู0บริหารและหัวหน0าฝ|ายรับทราบเพื่อนําไปใช0ในการกําหนดแนวทางในการแก0ไขป,ญหาในปตอไป หากมีความ
จําเปนเรงดวนจะมีการกําหนดแนวทางในการแก0ไขป,ญหาในทันที
3.2 ความผูกพันของลูกคCา (Customer Engagement):
ก. ความสัมพันธและการสนับสนุนผูCเรียนและลูกคCกลุมอื่นๆ (Student and Other Customer
Relationships and Support)
(1) การจัดการความสัมพันธ (Relationship Management)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีใช0กระบวนการ Customer Relationship Management ในการบริหาร
จัดการความสัมพันธ*กับลูกค0ากลุมตางๆ โดยการสร0างกิจกรรมตางๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ*กับกลุมลูกค0า ตาม
ตารางที่
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ตารางที่ 3-2 การจัดการความสัมพันธ

กลุมลูกคCา
ผู0เรียน

บุคลากรภายใน

หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
บุคคลภายนอก

หนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย

การสรCางและจัดการความสัมพันธ
- Counter Service
- website, Facebook, Line, e-mail
- โทรศัพท*
- ปฐมนิเทศ กิจกรรมวิชาการ
ซอฟต*แวร*ลิขสิทธิ์
- Counter Service
- website, Facebook, Line, e-mail
- โทรศัพท*
- ที่ประชุมตางๆ ที่เกี่ยวข0อง ซอฟต*แวร*
ลิขสิทธ*
- จัดอบรม บริการวิชาการด0าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หนังสือเวียน
- หนังสือเวียน หนังสือเชิญ ซอฟแวร*
ลิขสิทธิ์
- website, Facebook, Line, e-mail
- การจัดอบรม
- website, Facebook
- หนังสือทางราชการ

ลักษณะการสรCาง
ความสัมพันธ
- เข0าถึงจุดบริการได0สะดวก
- รับเรื่องได0อยางรวดเร็ว
- สื่อสารโดยตรง
- รับรู0ขาวสาร
- เข0าถึงจุดบริการได0สะดวก
- รับเรื่องได0อยางรวดเร็ว
- สื่อสารโดยตรง
- รับรู0ขาวสาร

- รับรู0ขาวสาร
- รับเรื่องได0อยางรวดเร็ว
- สื่อสารโดยตรง
- รับรู0ขาวสาร
- รับเรื่องได0อยางรวดเร็ว
- สื่อสารโดยตรง
- รับรู0ขาวสาร

(2) การเขCาถึงและการสนับสนุนผูCเรียนและลูกคCากลุมอื่นๆ (Student and Other Customer
Access and Support)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเข0าถึงและสนับสนุนลูกค0าสวนใหญการดําเนินการหลัก คือ การจัดบริการ
วิชาการทางด0านเทคโนโลยีสูชุมชนเพื่อให0ความรู0และเทคนิคการใช0งาน application ตางๆ การจัดกิจกรรม
อบรมสัมนาวิชาการ หรืออบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีการประชาสัมพันธ*ให0กลุมลูกค0าแตละกลุมเข0ารวมกิจกรรม
ที่จัดขึ้นผานเว็บไซต* สื่อสังคมออนไลน* และหนังสือเวียนแจ0งไปยังคณะวิชาและหนวยงาน สําหรับการค0นหา
ความต0องการจะเน0นดําเนินการสํารวจความต0องการจากลูกค0าในแตละกลุมโดยจําแนกตามกลุมผู0รับบริการ
(ตารางที่ 3-1ข) โดยรวบรวมข0อมูลจากแหลงข0อมูลที่เปนผู0รับบริการทุกระดับและข0อมูลจากการให0บริการ
นํามาวิเคราะห*แล0วนํามาจัดทําแผนปรับปรุงการคุณภาพให0บริการให0ตรงตามความต0องการและความคาดหวัง
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีคิดชองทางในการเข0าถึงและสืบค0นสารสนเทศไว0หลายชองทางและเครื่องมือใน
การเข0าถึง เชน E-mail, Counter Service, website, Social Network, โทรศัพท* และกิจกรรมทางด0าน
บริการวิชาการตางๆ
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(3) การจัดการกับขCอรCองเรียน (Complaint Management)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีใช0ชองทางรับข0อร0องเรียนจากผู0ใช0บริการทั้ง 5 แหงในหลายชองทาง คือ
Facebook, Line, E-mail, counter service และจากข0อเสนอแนะที่ได0จากการสํารวจความพึงพอใจการใช0
บริการของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี เมื่อได0รับข0อร0องเรียน ผู0รับข0อร0องเรียนจะวิเคราะห*วาข0อร0องเรียนดังกลาว
เปนเรื่องหรืองานที่เกี่ยวข0องกับฝ|ายใด และจะดําเนินการสงเรื่องร0องเรียนนั้นไปยังฝ|ายที่เกี่ยวข0อง เพื่อให0ฝ|าย
นั้นๆ พิจารณาเบื้องต0นให0ดําเนินการแก0ไขทันที เมื่อดําเนินการแก0ไขข0อร0องเรียนเรียบร0อยแล0วจะแจ0งให0ผู0
ร0องเรียนทราบตอไป แตหากไมสามารถดําเนินการแก0ไขได0ทันทีก็ให0นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีพิจารณาในการวางแผนและหาแนวทางแก0ไขเรื่องร0องเรียนและกําหนดผู0รับผิดชอบ
ดําเนินการแก0ไขตอไป และแจ0งผู0ร0องเรียนโดยอธิบายรายละเอียดให0ทราบตอไป
ขCอรCองเรียน/ปnญหา

วิเคราะหขCอรCองเรียน

ไมสามารถ
แก0ไขได0ทันที

นําเขCาที่ประชุม
พิจารณาหาแนวทาง
และผูCรับผิดชอบ

แก0ไขได0
ทันที
แจCงผูCเกี่ยวขCองหรือผูCรับผิดชอบ
ดําเนินการแกCไข

รายงานผลการดําเนินการ
ตอผูCรCองเรียน
รูปที่ 3-2 การจัดการขCอรCองเรียน

ข. การคCนหาความพึงพอใจและความผูกพันของผูCเรียนและลูกคCากลุมอื่นๆ (Determination of
Student and Other Customer Satisfaction and Engagement)
(1) ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความผูกพัน (Satisfaction, Dissatisfaction and
Engagement)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได0ให0ความสําคัญกับความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจของลูกค0า โดยกําหนด
วัตถุประสงค*และเป€าหมายของดําเนินงานตามเกณฑ*ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปนการรวมคะแนน
ความพึงพอใจจากการให0บริการโครงการบริการวิชาการแกสังคม
ความพึงพอใจการให0บริการโดยรวมทุก
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พันธกิจและ ICT Services โดยดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของลูกค0าทั้งรูปแบบเอกสารและออนไลน* ซึ่ง
ผลการประเมินเฉลี่ยอยูในระดับดี (คะแนน 4.05) และความพึงพอใจการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อ
ตอการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด0วยบริการ Counter Services, บริการ Open Learning Space, บริการจุด
เชื่อมตอ WiFi, บริการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม, บริการ Print Services และบริการห0องปฏิบัติการคอมพิวเตอร*
เป€าหมายอยูที่ระดับ 4.11 ในปที่ผานมาสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได0มีการทบทวนและปรับปรุงข0อคําถามในการ
ประเมินความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจของลูกค0า รวมถึงปรับปรุงวิธีการเก็บข0อมูลจากแบบสอบถามออนไลน*
ให0สามารถเข0าถึงแบบประเมิน ได0งายในลักษณะของ QR Code และ short link เพื่อให0ได0ข0อมูลและ
สารสนเทศสําหรับนําไปใช0ในการจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให0บริการที่ตรงตามความต0องการ
ของลูกค0ามากยิ่งขึ้น
(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับองคกรอื่น (Satisfaction Relative to Other Organizations)
สํ า นั ก ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี ไ มดํ า เนิ น การเปรี ย บเที ย บกั บ ความพึ ง พอใจกั บ คู แขง แตสํ า นั ก ดิ จิ ทัล ฯ
วางแผนจะดําเนินการแลกเปลี่ยนข0อมูลกับสํานักเทคโนโลยีของสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในอนาคตตอไป
ค. การใชCขCอมูลเสียงของลูกคCาและตลาด (Use of Voice-of-The-Customer and Market Data)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีใช0ข0อมูลที่จัดเก็บจากความต0องการและข0อเสนอแนะของลูกค0ากลุมตางๆ เสนอ
ตอผู0บริหารและหัวหน0าฝ|ายนําไปพิจารณาดําเนินการตัดสินใจในการวางแผนกลยุทธ*ในการปรับปรุงการ
ให0บริการด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรูC (Measurement, Analysis and
Knowledge Management)
4.1 การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผลการดําเนินการของสถาบัน :
ก. การวัดผลการดําเนินการ (Performance Measurement)
(1) ตัววัดผลการดําเนินการ (Performance Measurement)
การใช0ข0อมูลและสารสนเทศเพื่อการติตตามงานประจําและวัดผลการดําเนินการโดยรวมของสํานัก
ดิจิทัลฯ ถูกเลือกเพื่อใช0ในการสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช0ข0อมูลจริง โดยแบงเปน 3 กลุมหลัก ประกอบด0วย
คุ ณ ภาพการให0 บ ริ ก ารด0 า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คุ ณ ภาพการให0 บ ริ ก ารด0 า นไอที ซั บ พอร* ท และ
ประสิทธิภาพการเบิ กจายงบประมาณ เทียบกับมาตรฐานการให0 บริ การด0านไอทีในระดับสากล กฎหมาย
กฎระเบียบ ข0อบังคับที่เกี่ยวข0อง ข0อมูลจะถูกรวบรวมและจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส*และแบบเอกสาร มี
การนําข0อมูลและสารสนเทศมาติดตามและรายงานผลเปนประจําทุกเดือนในที่ประชุมกรรมการบริหารสํานัก
ดิ จิ ทัล ฯ เมื่ อครบรอบการดํ าเนิน การในแตละปแตคณะกรรมการบริ หารสํ านั กดิจิ ทัลฯ จะนํ าไปวางแผน
ปรับปรุงงานบริการตางๆ รวมถึงการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร และแผนการเบิกจายงบประมาณ เพื่อให0
มั่นใจวาจะบรรลุเป€าประสงค*ทางยุทธศาสตร*ที่กําหนดไว0แล0ว
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ตารางที่ 4-1 ตัววัดที่สําคัญ
กลุม
คุณภาพการให0บริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณภาพการให0บริการไอทีซับพอร*ท
การบริหารจัดการ

ตัวชี้วัด
ร0อยละของ up-time ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร0อยละการดําเนินการด0านความมัน่ คงปลอดภัยทางไซ
เบอร*
ร0อยละระดับความเสี่ยงทางกายภาพ
ร0อยละการดําเนินการแล0วเสร็จงานบริการไอทีซับ
พอร*ท
ร0อยละเวลาเฉลี่ยในการตอบเรื่องกลับ
ร0อยละความสําเร็จตามแผนปฏิบตั ิการประจําป
ร0อยละความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร*
จํานวนบุคลากรที่เข0ารับการอบรมตามแผนพัฒนา
รายบุคคล
ร0อยละการเบิกจายงบประมาณประจําป

ความถี่
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุก 6 เดือน
ทุก 6 เดือน
ปละครั้ง
ทุก 6 เดือน
ทุกเดือน

นอกจากนี้สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีการติดตามการใช0จายงบประมาณโดยการรวบรวมข0อมูลการใช0จาย
งบประมาณในทุกแหลงเงินและนํามาสรุปเปนรายงานเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักดิจิทัล
เทคโนโลยีเปนประจําทุกเดือนให0ผู0บริหารและหัวหน0าฝ|ายทราบและวางแผนทางด0านการเงินของสํานักดิจิทัล
เทคโนโลยีให0เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเปน
ประจําทุก 2 เดือน
(2) ขCอมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเลือกข0อมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบโดยอ0างอิงกับมาตรฐาน SLA (Service
Level Agreement) ในระดับ 99.9% หรือเทียบเทากับการบกพรองไมเกิน 45 นาทีตอเดือน ซึ่งเปนมาตรฐาน
การให0บริการอินเทอร*เน็ตในระดับสากล
(3) ความคลองตัวของการวัด (Measurement Agility)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีระบบมอนิเตอร*ที่สามารถชวยในการค0นพบป,ญหาที่นอกเหนือระดับ Real
Time ที่ชวยให0ทราบถึงป,ญหาได0อยางรวดเร็ว และสามารถแก0ไขได0ทันเวลา โดยการรายงานสถานะเครือขาย
(SLA) สามารถรายงานตอคณะกรรมการประจํ า สํ า นั กดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี และระดั บ มหาวิ ทยาลั ย ได0 อ ยาง
สม่ําเสมอ เพื่อรับฟ,งข0อคิดเห็นและข0 อเสนอแนะในการปรับ ปรุงแก0ไขทั้ งภายในและภายนอกสํานั กดิ จิ ทัล
เทคโนโลยี
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มอนิเตอร*
สถานะเครือขาย

ตรวจพบป,ญหา

รายงานตอคณะกรรมการ
สํานักฯ/ผู0บริหารมหาวิทยาลัย

แก0ไขป,ญหา

ประชาสัมพันธ*ให0
ผู0ใช0งานทราบ
ข. การวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินการ (Performance Analysis and Review)
สํานักดิจิทัลฯ มีการรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักดิจิทัลฯ เปนประจําทุกเดือน มีวิเคราะห*และทบทวนผลการดําเนินการและรายงานป,ญหา
อุปสรรคในการดําเนินการ จากนั้นนํามาวิเคราะห*หาแนวทางแก0ไขในการปฏิบัติงานเพื่อให0บรรลุเป€าหมายที่ได0
ตั้งไว0ตามแผนฯ และปรับแผนปฏิบัติการตามความจําเปน และนําเสนอเข0าที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักดิจิทัลฯ เพื่อพิจารณาและดําเนินการตอไป
ค. การปรับปรุงผลการดําเนินการ (Performance Improvement)
(1) ผลการดําเนินการในอนาคต (Future Performance)
ผู0บริหารและหัวหน0าฝ|ายสํานักดิจิทัลฯ ประชุมหารือในการนําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปมาทบทวนและคาดการณ*ผลการดําเนินการในอนาคตโดยนําไปเปรียบเทียบกับเป€าหมายที่ได0ตั้งไว0
หากมีความคลาดเคลื่อนจากที่กําหนดไว0 จะได0มีการดําเนินการวางแผนและกําหนดแนวทางในการที่ทําให0
บรรลุเป€าหมายที่ได0ตั้งไว0
สํานักดิจิทัลฯ นําข0อมูลจากการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของสํานักดิจิทัลฯในปที่
ผานมารวมกับแผนยุทธศาสตร*ระยะสั้นและระยะยาว ของมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาเทคโนโลยีระดับชาติตาม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับแนวโน0มเทคโนโลยีในอนาคต มาดําเนินการกําหนดแผน
ยุทธศาสตร*และแผนปฏิบัติการในอนาคต
(2) การปรับปรุงอยางตอเนื่องและการสรCางนวัตกรรม (Continuous Improvement
And Innovation)
สํานักดิจิทัลฯ ได0มีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป และการนําข0อเสนอแนะ
จากผู0รับบริการในชองทางตางๆ มาวิเคราะห*เพื่อแก0ไขป,ญหาที่เกิดขึ้นและหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ
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บริหารสํานักดิจิทัลฯ เปนประจําทุกเดือนเพื่อทบทวนผลการดําเนินการและปรับ แผนปฏิบัติการประจํ า ป
นําไปสูการกําหนดแนวทางแก0ไขป,ญหาและถายทอดไปยังบุคลากรที่รับผิดชอบดําเนินการตอไป
4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรูC (Information and Knowledge Management)
ก. ขCอมูล และสารสนเทศ (Data and Information)
(1) คุณภาพ (Quality)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได0มีการจัดเก็บข0อมูลและสารสนเทศในลักษณะตางๆ เชน จัดเก็บข0อมูล
ในฐานข0อมูล จัดเก็บข0อมูลในลักษณะ Cloud และ Stand alone โดยเจ0าหน0าที่ที่รับผิดชอบจะดําเนิน การ
รวบรวมข0อมูลและรายงานข0อมูลให0ผู0บังคับบัญชาทราบเพื่อตรวจสอบความถูกต0อง ความนาเชื่อถือ และความ
เปนป,จจุบันของข0อมูล กอนจัดทําเปนรายงานสรุปเสนอตอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักดิ จิทัลฯ
ทราบ ซึ่งข0อมูลและสารสนเทศจะนําไปใช0ในการวางแผนหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานตอไป
(2) ความพรCอมใชC (Availability)
ข0อมูลและสารสนเทศจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส*โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัย
ของข0อมูล รวมถึงการกําหนดสิทธิ์ในการเข0าถึงข0อมูลตามที่กฎหมายตางๆ ด0านเทคโนโลยีสารสนเทศกําหนดไว0
โดยมีการดําเนินการตามมาตรการตางๆ อยางเครงครัด และข0อมูลที่จําเปนได0ดําเนินการสํารองข0อมูลเปน
ประจําทุกสัปดาห* สามารถนําข0อมูลมาใช0งานได0ทันทีหากเกิดสถานการณ*ฉุกเฉิน นอกจากนี้สํานักดิจิทัลฯ ได0มี
การตรวจสอบอุปกรณ*ระบบเครือขายตางๆ ของมหาวิทยาลัยเปนประจําให0อยูในสภาพใช0งานได0อยางปกติ
โดยเฉพาะอยางยิ่งอุปกรณ*เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางระบบเครือขายที่มีการบํารุงรักษาอยาง
ตอเนื่อง ทําให0มั่นใจได0วาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช0งานได0และมีความนาเชื่อถือ
ข. ความรูCของสถาบัน (Organizational Knowledge)
(1) การจัดการความรูC (Knowledge Management)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีการรวบรวมประเด็นป,ญหาจากผู0ใช0บริการที่แจ0งผานทาง ICT Service และ
สื่อสังคมออนไลน* นํามาสรุปหาแนวทางแก0ไขประเด็นป,ญหาตางๆ จากผู0ที่มีความรู0ความชํานาญในการแก0ไข
ป,ญหาประเด็นตางๆ และดําเนินการจัดเก็บเปนฐานข0อมูลไว0ที่ ICT Service หรือระบบ FAQ ที่ได0พัฒนาขึ้น
เพื่อเปนแนวปฏิบัติให0เจ0าหน0าที่ที่รับแจ0งป,ญหาสามารถดําเนินการแก0ไขป,ญหาได0อยางรวดเร็ว ซึ่งเจ0าหน0าที่
หรือผู0รับบริการสามารถสืบค0นแนวทางแก0ไขป,ญหาได0งายและสะดวกยิ่งขึ้น
(2) วิธีปฏิบัติที่เปgนเลิศ (Best Practices)
สํานักดิจิทัลฯ กําหนดให0มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ SUITCop ซึ่งเปนโครงการสําหรับบุคลากรที่
รับผิดชอบการดําเนินงานด0านเทคโนโลยีของทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย มารวมประชุมเปนประจําทุกปเพื่อ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู0 และรั บ ทราบการดํ า เนิ น งานตางๆ ที่ เ กี่ ย วข0 องและให0 ทุกหนวยงานนํ าไปปฏิ บั ติให0 เปน
แนวทางเดียวกันได0อยางถูกต0อง ซึ่งในหัวข0อที่จะดําเนินการเสวนานั้นจะเลือกจากเรื่องที่สําคัญและจําเปนใน
การปฏิบัติงานหรือแนวโน0มทางด0านเทคโนโลยีหรือนโยบาย
(3) การเรียนรูCระดับสถาบัน (Organizational Learning)
สํานักดิจิทัลฯ มีการปลูกฝ,งการเรียนรู0ลงไปในวิถีการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยมีนโยบายให0ทุกฝ|าย
จัดประชุมบุคลากรภายในฝ|ายเปนประจําทุกสัปดาห*เพื่อหารือประเด็นป,ญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห*
พร0อมแนวทางแก0ไขป,ญหาที่ถูกต0อง และแลกเปลี่ยนเรียนรู0ภายในฝ|ายให0สามารถนําไปปฏิบัติงานประจําวันได0
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อยางถูกต0อง ทําให0บุคลากรมีการสร0างองค*ความรู0และแบงป,นความรู0อยางทั่วถึง นอกจากนี้ยังได0มีการนําองค*
ความรู0ไปจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงานเพื่อเผยแพรให0ผู0อื่นสามารถนําไปปฏิบัติได0อยางถูกต0อง

หมวด 5 บุคลากร (Workforce)
5.1 สภาพแวดลCอมของบุคลากร (Workforce Environment)
ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลัง (Workforce Capability and Capacity)
(1) ความจําเปgนดCานขีดความสามารถและอัตรากําลัง (Capability and Capacity)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ณ ป,จจุบัน ประกอบด0วย บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดจํานวน 63 คน
แบงเปนข0าราชการ 8 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 47 คน ลูกจ0างประจํา 2 คน ลูกจ0างชั่วคราว 3 คน และ
พนักงานทั่วไป 3 คน ซึ่งดําเนินการตามนโยบายด0านบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีกองทรัพยากรมนุษย*
เปนผู0ควบคุมดูแล โดยสํานักดิจิทัลฯ มีการทบทวนแผนอัตรากําลังและวิเคราะห*อัตรากําลัง จากการในแตละ
ฝ|ายทบทวนอัตรากําลังและยื่นขอเสนอกรอบอัตรากําลังตามความจําเปนและเหมาะสม ในทุกๆป และ
ดําเนินการตามขั้นตอนการขอกรอบอัตรากําลังที่ กองทรัพยากรมนุษย* มหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนด
สํานักดิจิทัลฯ มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาประสบการณ*และทักษะด0านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
จําเปนสําหรับการทํางานในโลกยุคใหมเพื่อความก0าวหน0าและความมั่นคงในสายงานที่ปฏิบัติ โดยวิธีการ
ประเมินขีดความสามารถของบุคลากรได0กําหนดให0บุคลากรสายสนับสนุนที่ทํางานด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต0องผานการทดสอบเกณฑ*มาตรฐาน ITPE (Information Technology Professional Examination) และ
บุคลากรสายสนับสนุนอื่นๆ ต0องผานการทดสอบเกณฑ*มาตรฐานอื่นๆ เชน IC3 Digital literacy, IC3 Spark,
Microsoft Specialist, Adobe และ MTA เปนต0น สําหรับการประเมินอัตรากําลังของสํานักดิจิทัลฯ ได0
ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร
นอกจากนี้สํานักดิจิทัลฯ ได0กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
(2) บุคลากรใหม (New Workforce Members)
สํานักดิจิทัลฯ มีวิธีการสรรหาบุคลาการใหม ตามขั้นตอนดังนี้
ตารางที่ 5-1 ขั้นตอนการสรรหาบุคลากรใหม
ขั้นตอนที่
รายละเอียด
1
มหาวิทยาลัยจัดสรรกรอบตําแหนงอัตรากําลัง
2
กําหนดคุณสมบัติตามตําแหนง
3
4

ประกาศรับสมัครและกําหนดวิธีการคัดเลือก
รับสมัคร

5

ตรวจสอบคุณสมบัตผิ สู0 มัคร

6
7

ประกาศผู0มสี ิทธิ์เข0ารับการคัดเลือก
สอบคัดเลือก

หมายเหตุ
ตามแผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย
กําหนคุณสมบัตเิ ฉพาะตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ และ
สมรรถนะของตําแหนง ความรู0 ทักษะเฉพาะ
หากไมมีผสู0 มัครเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการรับ
สมัคร ให0ดําเนินการตามขั้นตอนที่ 2 ใหม
หากไมมีผสู0 มัครรายใดผานให0ดาํ เนินการตาม
ขั้นตอนที่ 2 ใหม
ทดสอบวิชาความรู0ความสามารถทั่วไป ความรู0
ความสามารถเฉพาะตําแหนง และสอบสัมภาษณ*
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ขั้นตอนที่

รายละเอียด

8

พิจารณาผลการคัดเลือก

9
10

ประกาศรายชื่อผู0มสี ิทธิ์รับการคัดเลือก
รายงานตัวเข0าปฏิบัติงานตามเกณฑ*ที่กําหนด

11
12

ทําสัญญาจ0างทดลองงาน 6 เดือน
ประเมินผลการปฏิบัติงานชวงทดลองงาน

13

ทําสัญญาจ0างเปนบุคลากร

14

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม

หมายเหตุ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสําหรับตําแหนง
นั้นๆ เชน สมรรถนะ ทัศนคติ ความสนใจ การ
แสดงออก มนุษยสัมพันธ* และบุคลิกภาพ
หากไมมีผสู0 มัครรายใดผานให0ดาํ เนินการตาม
ขั้นตอนที่ 2 ใหม
ประกาศรายชื่อเรียงตามลําดับคะแนนที่สอบ
หากไมมีผู0ใดมารายงานตัวให0ดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่ 2 ใหม
หากประเมินผลการปฏิบบัติงานไมผาน ให0
ดําเนินการตามขั้นตอนที่ 2 ใหม
ระยะเวลาของสัญญาจ0างขึ้นอยูกับประเภทของ
การจ0าง ซึ่งมหาวิทยาลัยจะดําเนินการในสวนนี้
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดปฐมนิเทศเพื่อให0
บุคลากรใหมเรียนรู0วัฒนธรรมองค*กร

สํานักดิจิทัลฯ มีวิธีการรักษาและดูแลบุคลากรใหมโดยจัดให0มีสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบหรือ
ข0อบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนี้ยังจัดให0มีสวัสดิการในสวนของสํานักดิจิทัลฯ อีกด0วย
(3) การจัดการการเปลี่ยนแปลงดCานบุคลากร (Workforce Change Management)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับในการพัฒนาทักษะและ
ประสบการณ*ที่ตรงกับสายงาน โดยการสนับสนุนให0เข0ารับการฝxกอบรม การศึกษาดูงาน สงเสริมให0บุคลากรมี
ความก0าวหน0าในสายงานของตนเอง เชน การเสนอผลงานเพื่อขอเลื่อนตําแหนงให0สูงขึ้นตามข0อบังคับของ
มหาวิทยาลัย และสนับสนุนให0บุคลากรได0ศึกษาตอเพื่อให0มีความพร0อมปฏิบัติงานตามหน0าที่ความรับผิดชอบ
และสงผลถึงความสําเร็จตามเป€าหมายของสวนงาน
(4) การทํางานใหCบรรลุผล (Work Accomplishment)
สํานักดิจิทัลฯ บริหารงานที่มุงเน0นให0บรรลุเป€าหมายตามยุทธศาสตร*ที่ได0วางไว0โดยการกําหนดให0มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ|าย และมีการถายทอดลงไปสูการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่ง
มีการกําหนดภาระงาน หน0าที่ความรับผิดชอบและ KPI ของบุคลากรโดยการควบคุมของหัวหน0าฝ|ายในแตละ
รอบของการประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับในการบริหารงานภายในสํานักดิจิทัลฯ ได0มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช0ในการปฏิบัติงาน ติดตอสื่อสาร ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน เชน Microsoft
Teams มาใช0ในการประชุมและติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน และใช0ในการลงเวลาการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเพื่ออํานวยความสะดวกในการบริหารงานบุคคลของสํานักดิจิทัลฯ สวนสื่อสังคมออนไลน*ใช0ในการ
ติดตอสื่อสารระหวางบุคลากรภายในสํานักดิจิทัลฯ และการรับข0อร0องเรียนหรือป,ญหาการให0บริการจาก
ผู0รับบริการ เพื่อความรวดเร็วในการแก0ไขป,ญหาที่เกิดขึ้น
ข. บรรยากาศการทํางานของบุคลากร (Workforce Climate)
(1) สภาพแวดลCอมของการทํางาน (Workforce Environment)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจัดสภาพแวดล0อมภายในองค*กรที่เอื้อตอการทํางานของบุคลากร ไมวาจะเปน
การสนับสนุนอุปกรณ*เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สถานที่นั่งทํางาน ห0องทํางาน โตŠะเก0าอี้
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และวัสดุอุปกรณ*ที่สํานักงาน เชน อุปกรณ*เครื่องเขียนที่สามารถเบิกไปใช0งานได0 รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวก
ด0านสุขอนามัย เชน ห0องรับประทานอาหาร ห0องน้ําที่สะอาด ห0องนั่งเลน และจัดให0มีเจลแอลกอฮอล*และ
หน0ากากอนามัยสําหรับป€องกันการแพรโรคระบาด COVID-19 ในสวนของการปฏิบัติงานได0จัดให0มีการลง
เวลาทํางานแบบสแกนนิ้วมือ การลงเวลาทํางานจาก MS-TEAMS นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมเตรียมความ
พร0อมในกรณีฉุกเฉินบนอาคาร เชน การซ0อมหนีไฟ สําหรับผลการประเมินความพึงพอใจในสภาพแวดล0อม
ของการทํางานอยูในระดับมาก ซึ่งเปนข0อมูลที่สํานักดิจิทัลฯ ต0องนําไปวางแผนพัฒนาตอไป
(2) นโยบาย และสิทธิประโยชนสําหรับบุคลากร (Workforce Benefits and Policies)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีดําเนินการด0านสวัสดิการและสิทธิประโยชน*หลักๆ ด0านการเงิน เชน เงินเดือน
เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง คาปฏิบัติงานลวงเวลา หรืออื่นๆ ตามระเบียบและข0อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ระเบียบกรมบัญชีกลาง และจัดสวัสดิการด0านห0องพักรับรองให0บุคลากรตามระเบียบการจัด
สวัสดิการห0องพักรับรองของสํานักดิจิทัลฯ นอกจากนี้ยังมีการจัดสวัสดิการทางวิชาการตามประกาศของสํานัก
ดิจิทัลเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ*และวิธีการกู0ยืมเงินสวัสดิการทางวิชาการภายในสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
ให0แกบุคลากรของสํานักดิจิทัลฯ ทั้งข0าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทชั่วคราว ลูกจ0างมหาวิทยาลัยประเภทประจํา และลูกจ0างมหาวิทยาลัยประเภทชั่วคราว โดยบุคลากร
แตละประเภทสามารถใช0สวัสดิการทางวิชาการในวงเงินที่แตกตางกันตามระเบียบ
5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)
ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of Workforce Engagement)
(1) ปnจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน (Drivers of Engagement)
สํานักดิจิทัลฯ มีการกําหนดป,จจัยการขับเคลื่อนความผูกพันจากความก0าวหน0าทางสายวิชาชีพในการ
ปฏิบัติงานและทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานเพื่อให0บรรลุเป€าหมายของสํานักดิจิทัลฯ ที่กําหนดไว0
นอกจากนี้ยังเปsดโอกาสให0ทุกคนมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นเสนอแนวทางในการพัฒนาสํานักดิจิทัลฯ
โดยอาศัยการสัมมนาประจําปที่เปนเวทีให0บุคลากรทุกฝ|ายทุกทานได0พบปะพูดคุยกัน ระดมความคิดเห็นใน
เรื่องตางๆ เปนประจําอยางตอเนื่องทุกปและยังมีการจัดกิจกรรมให0บุคลากรได0ทํารวมกันเพื่อได0เรียนรู0ซึ่งกัน
และกัน
(2) การประเมินความผูกพัน (Assessment of Engagement)
สํานักดิจิทัลฯ ได0มีการประเมินความผูกพันของบุคลากรโดยใช0ประเด็นข0อคําถามหลักๆ ซึ่งมีป,จจัย 8
ด0าน คือ ด0านความสุขในการทํางานและความสัมพันธ*ที่ดีในองค*กร ด0านงานประจําตามหน0าที่และงานที่ได0รับ
มอบหมาย ด0านเงินเดือนคาตอบแทและสวัสดิการ ด0านการพัฒนาบุคลากรและสงเสริมความก0าวหน0าในสาย
งาน ด0านการมีสวนรวม ด0านสภาพแวดล0อมในสถานที่ทํางาน ด0านความผูกพันตอองค*กร และด0านความ
เชื่อมั่นตอองค*กร รายละเอียดประเด็นตัวชี้วัดในรายงานผลการประเมินความผูกพันประจําป 2565 ซึ่งผลการ
ประเมินจะนําไปใช0ประกอบในการกําหนดแนวทางในการสร0างความผูกพันของสํานักดิจิทัลฯ
ตารางที่ 5-2 ผลการประเมินความผูกพัน
หัวขCอประเมิน
1. ด0านความสุขในการทํางานและความสัมพันธ*ที่ดีในองค*กร
2. ด0านงานประจําตามหน0าที่และงานที่ได0รับมอบหมาย
3. ด0านคาตอบแทนคาตอบแทน และสวัสดิการ

ผลการประเมิน
88.79
89.16
85.21
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หัวขCอประเมิน
4. ด0านการพัฒนาบุคลากรและสงเสริมความก0าวหน0าในสายงาน
5. ด0านการมีสวนรวม
6. ด0านสภาพแวดล0อมในสถานที่ทาํ งาน
7. ด0านความผูกพันตอองค*กร
8. ด0านความเชื่อมั่นในองค*กร

ผลการประเมิน
87.85
89.43
71.51
94.01
86.87

ข. วัฒนธรรมองคการ (Organizational Culture)
สํานักดิจิทัลฯ เปนหนวยงานที่มีหน0าที่หลักในการให0บริการที่เน0นให0บุคลากรของสํานักดิจิทัลฯ มีจิต
บริการ (Service mind) เปนสําคัญและเปนหัวใจของการทํางานของทุกคนโดยยึดคานิยมขององค*กร มีความ
รับผิดชอบตอหน0าที่ ทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม สํานักดิจิทัลฯ จัดให0แตละ
ฝ|ายมีการประชุมยอยพูดคุยแก0ป,ญหาและนําเข0าที่ประชุมกรรมการบริหารสํานักดิจิทัลฯ เปนประจําทุกเดือน
และมีการพบปะรวมกิจกรรมในสัมมนาประจําปเปนประจําทุกปๆ ละ 1 ครั้ง มีการอนุรักษ*วัฒนธรรมไทยโดย
จัดงานในเทศกาลตางๆ เชน วันสงกรานต* วันขึ้นปใหม เปนต0น
ค. การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา (Performance Management and
Development)
(1) การจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
สํานักดิจิทัลฯ จัดให0มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามระเบียบข0อบังคับของ
มหาวิทยาลัยทุก 6 เดือน ตามขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ตารางที่ 5-2) โดยมีการตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับข0าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ0างประจํา และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานชั่วคราว ทําหน0าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในแตละประเภท ซึ่งคณะ
กรรมการฯ แตละประเภท จะนําแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแตละคนมาพิจารณาให0คะแนน
ประเมิน และนําคะแนนผลการประเมินมาใช0ในการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานในแบบฟอร*มของ
มหาวิทยาลัยเพื่อใช0พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให0แกบุคลากรโดยผู0บริหารสํานักดิจิทัลฯ ซึ่งผู0ที่มีผลการประเมิน
ในระดับคะแนนที่สูงจะได0เลื่อนขั้นเงินเดือนในอัตราร0อยละที่มากกวาตามไปด0วย
สําหรับรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักฯ บุคลากรทุกระดับได0รับการ
กําหนดความก0าวหน0าตามสายงานตั้งแตระดับผู0บริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ รวมกับการวิเคราะห*ขีด
ความสามารถและอัตรากําลังที่ต0องการในการบรรลุเป€าประสงค*ตามแผนยุทธศาสตร*ของสํานักดิจิทัลฯ
บุคลากรจะเข0ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน โดยหลังการประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละ
รอบ บุคลากรจะได0รับคําแนะนําในการพัฒนาทักษะและความรู0ที่สอดคล0องกับความต0องการของสํานักดิจิทัลฯ
ทั้งในระดับแผนยุทธศาสตร*และงานประจํา ระดับผลการปฏิบัติงานจะนําไปเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน จากนั้นโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปจะรวมกันพิจารณาปรับปรุงตัววัดผล
การปฏิบัติงานหากผลลัพธ*ตามแผนยุทธศาสตร*ไมเปนไปตามเป€าหมายในแตละรอบป โดยในปการศึกษา
2564 ผู0บริหารได0มอบนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติงานใหมเพื่อกระตุ0นให0เกิดการบรรลุเป€าประสงค*
ทางยุทธศาสตร* โดยเพิ่มตัววัดผลการดําเนินการที่ตอบสนองตอความต0องการของมหาวิทยาลัยและแผน
ยุทธศาสตร* (Challenging workload) และระดับความสําเร็จตามแผนพัฒนารายบุคคล มีการจัดทําระบบ
สารสนเทศ (Performance Evaluation) เพื่อใช0ประกอบการรายงานผลและการประเมินผลสําหรับผู0ที่ทํางาน
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ตอบสนองตอตัวชี้วัดกลุมนี้จะได0รับการพิจารณาการเลื่อนขั้นเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากการปฏิบัติงาน
ประจํา
ตารางที่ 5-2-1 ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ขั้นตอนที่
รายละเอียด
1
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับข0าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ0างประจํา
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว
2
ผู0รับการประเมินและผู0บังคับบัญชาขั้นต0น จัดทําข0อตกลงรวมกันตามแบบฟอร*มที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(เฉพาะข0าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย)
3
ผู0รับการประเมินจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร*มที่กําหนดในขั้นตอนที่ 2
4
คณะกรรมการประมินผลการปฏิบตั ิงานแตละชุด ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ*การประเมิน
ของมหาวิทยาลัย
5
สรุปผลการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรเสนอตอผู0บริหารสํานักดิจิทลั ฯ
6
ผู0บริหารสํานักดิจิทัลฯ พิจารณาเลือ่ นขั้นเงินเดือนให0แกบุคลากร
7
แจ0งผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานให0แกข0าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให0รับทราบ
8
จัดทําผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรเสนอตอมหาวิทยาลัย

(2) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Performance Development)
สํานักดิจิทัลฯ ได0สนับสนุนให0มีการพัฒนาตนเองทั้งการฝxกอบรมตามความต0องการของบุคลากร
และตามความต0องการของสํานักดิจิทัลฯ เพื่อให0การปฏิบัติงานตามเป€าหมายที่ได0กําหนดไว0 โดยแตละฝ|ายนํา
ข0อมูลจากการผลประเมินการปฏิบัติงานมาใช0ในการวางแผนพัฒนารายบุคคลตามสมรรถนะที่ควรจะพัฒนา
รวมไปถึงความต0องการของบุคลากรที่ต0องการพัฒนาสรรถนะตามต0องการอีกด0วย นอกจากนี้สํานักดิจิทัลฯ มี
นโยบายให0บุคลากรสามารถลาศึกษาตอในสายวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน ทําให0เกิดความก0าวหน0าในสายปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเอง ทั้งนี้ได0มีการกําหนดไว0ในแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระดับหัวหน0าฝ|ายและเจ0าหน0าที่ปฏิบัติงาน
เพื่อที่จะเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองไปสูตําแหนงที่สูงขึ้น
(3) ประสิทธิผลของการเรียนรูCและการพัฒนา (Learning and Development
Effectiveness)
สํานักดิจิทัลฯ สนับสนุนให0บุคลากรทุกคนมีการเรียนรู0และพัฒนาตนเองอยางเต็มที่ทั้งด0านการศึกษา
ตอ การไปอบรมสัมนา การเปนวิทยากรเผยแพรความรู0ทางด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร0างนวัตกรรม
ตลอดจนการทํางานวิจัยโดยการกําหนดคาน้ําหนักในการคิดภาระงานมากกวางานปกติ เชน คิดคาน้ําหนัก
ชั่วโมงละ 1.5 ในขณะที่ภาระงานปกติคิดคาน้ําหนักชั่วโมงละ 1 สงผลทําให0ผู0ที่เรียนรู0และพัฒนามีคาภาระ
งานที่มากขึ้นตามที่ไปเรียนรู0 อบรม และสัมมนา นอกจากนี้ยังมีข0อตกลงสําหรับผู0ไปฝxกอบรม สัมมนา และดู
งาน เมื่อกลับมาแล0วต0องรายงานผลการไปฝxกอบรม สัมมนา และดูงาน และถายทอดให0ผู0รวมงานได0รับรู0
(4) ความกCาวหนCาในอาชีพการงาน (Career Development)
ป,จจุบันสํานักดิจิทัลฯ มีการสนับสนุนความก0าวหน0าในอาชีพการงานสําหรับบุคลากรทุกทานในการ
ฝxกอบรม การศึกษาตอ ดูงาน และเสนอผลงานวิชาการ รายละเอียดตามตารางที่ 5-2-2
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ตารางที่ 5-2-2 การฝ…กอบรม การศึกษาตอ ดูงาน และเสนอผลงานวิชาการ
กิจกรรม
รายละเอียด
ฝxกอบรม
สนับสนุนให0บุคลากรทุกคนเข0ารับการฝxกอบรมหลักสูตรตางๆ ที่บุคลากรต0องการ
นําความรู0มาพัฒนางานอยางเต็มที่ โดยมีการจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากร
เปนประจําทุกป
การศึกษาตอ
สนับสนุนให0บุคลากรลาศึกษาตอโดยการอนุญาตให0บุคลากรที่ต0องการศึกษาตอ
ตามความต0องการและตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ
ศึกษาดูงาน
สนับสนุนให0บุคลากรดูงานตามที่บคุ ลากรต0องการเพื่อมาพัฒนางานอยางเต็มที่และ
เหมาะสม
เสนอผลงานวิชาการ
สนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรทุกคนที่มคี ุณสมบัติในการขอ
ตําแหนงที่สูงขึ้น
เปนวิทยากร/อาจารย*พเิ ศษ
สนังนุนให0บุคลการเปนวิทยากร อาจารย*พิเศษให0ความรู0ในเรื่องที่ตนเองมีความ
เชี่ยวชาญ

นอกจากนี้สํานักดิจิทัลฯ ได0สงเสริมให0บุคลากรเตรียมความพร0อมในการเปนผู0นําหรือหัวหน0าฝ|ายโดย
วางแนสงบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตําแหนงหัวหน0า เข0ารับการฝxกอบรมในหลักสูตรผู0บริหารระดับต0น
ระดับกลาง และระดับสูง

หมวด 6 การปฏิบัตกิ าร (Operations)
6.1 กระบวนการทํางาน (Work Processes):
ก. การออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองตอพันธกิจอื่นๆ และกระบวนการ
(Program, Service and Process Design)
(1) การจัดทําขCอกําหนดของการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองตอพันธกิจอื่นๆ และ
กระบวนการ (Determination of Program, Service and Process Requirements)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีกําหนดกระบวนการทํางานที่ให0บริการแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
ศิลปากรทั้งวังทาพระ พระราชวังสนามจันทร* ตลิ่งชัน เพชรบุรี และเมืองทองธานี โดยแบงหนวยงานภายใน
เปน 4 ฝ|าย ได0แก 1) สํานักงานเลขาสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ทําหน0าที่ให0บริการด0านการบริหารจัดการองค*กร
ของสํานักดิจิทัลฯ 2) ฝ|ายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี ทําหน0าที่ในการให0บริการเทคโนโลยีเครือขาย
และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 3) ฝ|ายบริการดิจิทัลเทคโนโลยี ทําหน0าที่ให0บริการอํานวยความสะดวก
ด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ฝ|ายนวัตกรรมและวิชาการ ทําหน0าที่ให0บริการวิชาการด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยทุกฝ|ายได0ยึดหลักการบริการที่สนองตอบตอวิสัยทัศน*ที่วา “เปนผู0นําด0านบริการและการพัฒนานวัตกรรม
ดิจิทัลเทคโนโลยี”
(2) กระบวนการทํางานที่สําคัญ (Key Work Processes)
สํานักดิจิทัลฯ มีการจัดกระบวนการทํางานเพื่อสนองตอบพันธกิจของสํานักดิจิทัลฯ ทั้ง 4 ข0อ คือ 1)
ให0บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยเพื่อการสนับสนุนงานด0านการเรียน การสอน
และการวิจัยของมหาวิทยาลัย 2) ให0บริการและสนับสนุนการใช0งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย 3) ให0บริการทางวิชาการแกสังคม เพื่อเสริมสร0าง
ความเข็มแข็งแกชุมชนในด0านการพัฒนา และการประยุกต*ใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ พร0อมทั้งการให0การ
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สนับสนุนงานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย 4) พัฒนานวัตกรรมด0านดิจิทัลเทคโนโลยี และพัฒนา
บุคลากร รองรับการปฏิรูปองค*กรสู Digitally Transformed University โดยมีรายละเอียดการจัด
กระบวนการทํางานดังนี้
ตารางที่ 6.1-1 กระบวนงานที่สําคัญของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑหลัก
ฝ‡ายที่รับผิดชอบ
บริการโครงสร0างพื้นฐานเทคโนโลยี
ฝ|ายบริหารและ
สารสนเทศได0แก Virtual Machine
พัฒนาดิจิทัล
Server (VM), Internet, Intranet,
เทคโนโลยี
LAN, Wireless, E-Mail, VPN, Cloud
Service, Video Streaming, Live
Broadcast, Video Conference
Services

กระบวนการทํางานที่สําคัญ
- งานดูแลระบบรักษาความปลอดภัย
บนระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย
- งานบริการเครื่องแมขายภายใน
มหาวิทยาลัย
- งานบริหารจัดการระบบผู0ใช0งาน
ระบบเครือขายภายในมหาวิทยาลัย
- งานบริการการใช0งานระบบเครือขาย
ภายในมหาวิทยาลัย
- งานดูแลระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย
- งานพัฒนาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย

สนองตอบพันธกิจ
ข0อ 1 และ ข0อ 2

บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได0แก ระบบ MIS, ระบบ SU-ERP,
ระบบ REG, ระบบ e-Document,
ระบบ e-Learning ระบบ e-Meeting,
ระบบ SU-TCAS , ระบบประเมิน
ผู0บริหาร, ระบบการจองห0อง ฯลฯ
บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด0าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได0แก บริการ
ด0านห0องปฏิบัติการคอมพิวเตอร*และ
บริการงานพิมพ* และบริการชวยเหลือ
แก0ไขป,ญหาและให0คําปรึกษาด0าน IT
แกนักศึกษาและบุคลากร

ฝ|ายบริหารและ
พัฒนาดิจิทัล
เทคโนโลยี

ข0อ 1 และ ข0อ 2

ฝ|ายบริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

- งานบริการห0องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร*ดา0 นการเรียนการสอนทุก
วิทยาเขต
- งานบริการพิมพ*งานเอกสารทุก
วิทยาเขต
- งานบริการแก0ไขป,ญหาและให0
คําปรึกษาด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกวิทยาเขต

ข0อ 1 และ ข0อ 2

บริการวิชาการด0านเทคโนโลยี
สารสนเทศให0กับหนวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอก ได0แก พัฒนา
ระบบ/โปรแกรม, พัฒนาเว็บไซต*,
ให0บริการตรวจกระดาษคําตอบ ด0วย
ระบบคอมพิวเตอร*, บริการซอฟต*แวร*
ลิขสิทธิ์ Google Apps, Microsoft
Apps, วิเคราะห*ข0อมูลทางสถิติ,
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ* Art
work/Computer Graphic, บริการ
บันทึกการเรียนการสอนในรูปแบบ
ดิจิทัล, ฝxกอบรม/วิทยากร/ให0
คําปรึกษา,ให0บริการด0านเทคโนโลยี

ฝ|ายนวัตกรรมและ
วิชาการ

- งานบริการวิชาการและวิจัย
- งานจัดการระบบการเรียนการสอน
ออนไลน*
- งานออกแบบและผลิตสื่อประสม
- งานบริการระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร*

ข0อ 3 และ ข0อ 4
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สารสนเทศภูมิศาสตร*(GIS), และการ
พัฒนางานด0วยกระบวนการวิจัย

ฝ‡ายที่รับผิดชอบ

กระบวนการทํางานที่สําคัญ

สนองตอบพันธกิจ

(2) แนวคิดการออกแบบ (Design Concepts)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีการออกแบบกระบวนการทํางานตางๆ เพื่อตอบสนองการให0บริการแก
ผู0รับบริการตามผลิตภัณฑ*หลัก ซึ่งมีการกําหนดแนวคิดในการออกแบบโดยใช0หลักการ PDCA และกําหนด
ซึ่งคําานึงถึงเทคโนโลยีสมัยใหม ความรู0ขององค*กร ความพึงพอใจของลูกค0าที่รับบริการ ความเสี่ยง และความ
คลองตัวที่อาจต0องการในอนาคตด0วยข0อกําาหนดที่สําคัญรวมถึงแนวคิดในการออกแบบบริการและ
กระบวนการทํางานที่สําคัญของสํานักดิจิทัลฯ มีรายละเอียดดังตารางที่ 6.1-2
ตารางที่ 6.1-2 แนวคิดในการออกแบบบริการและกระบวนการทํางานที่สําคัญของสํานักดิจิทัลฯ
ผลิตภัณฑหลัก
กระบวนการทํางานที่สําคัญ
แนวคิดในการออกแบบ
บริการโครงสร0างพื้นฐาน
- งานดูแลระบบรักษาความ
1. ศึกษาแนวนโยบายความมั่นคง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปลอดภัยบนระบบเครือขาย ปลอดภัยสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย
2. ติดตามและตรวจสอบชองทาง
การบุกรุกบนระบบเครือขาย
3. วิเคราะห*และออกแบบระบบ
รักษาความปลอดภัยบนระบบ
เครือขาย
4. จัดซื้อและติดตั้งระบบรักษา
ความปลอดภัยบนระบบเครือขาย
5. ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบ
รักษาความปลอดภัยบนระบบ
เครือขาย
- งานบริการเครื่องแมขาย
1. สํารวจความต0องการเครื่องแม
ภายในมหาวิทยาลัย
ขายภายในมหาวิทยาลัย
2. วิเคราะห*และออกแบบระบบ
เครื่องแมขายที่ให0บริการ
3. ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่อง
แมขาย
4. วิเคราะห*และออกแบบระบบ
สํารองข0อมูล
5. ดําเนินการสํารองข0อมูล
- งานบริหารจัดการระบบ
1. วิเคราะห*และออกแบบระบบ
ผู0ใช0งานระบบเครือขาย
บริหารจัดการผู0ใช0งานระบบ
ภายในมหาวิทยาลัย
เครือขาย
2. ดูแลและบํารุงรักษาระบบ
บริหารจัดการผู0ใช0งานระบบ
เครือขาย
3. ตรวจสอบและปรับปรุงข0อมูล
ผู0ใช0งานระบบเครือขาย
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ขCอกําหนดที่สําคัญ
1. มีบริการระบบ
เครือขายที่ครอบคลุม
พื้นที่ให0บริการ
2. ความพร0อมใช0งาน
ของระบบเครือขาย
3. มีอุปกรณ*ระบบ
เครือขายที่มี
มาตรฐาน
4. การป€องการบุกรุก
บนระบบเครือขาย
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บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กระบวนการทํางานที่สําคัญ
- งานบริการการใช0งานระบบ
เครือขายภายในมหาวิทยาลัย

- งานดูแลระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย

- งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย

บริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกด0านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- งานบริการห0องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร*ดา0 นการเรียน
การสอนทุกวิทยาเขต

- งานบริการพิมพ*งานเอกสาร
ทุกวิทยาเขต

แนวคิดในการออกแบบ
1. สํารวจความต0องการใช0งาน
ระบบเครือขายภายในมหาวิทยาลัย
2. วิเคราะห*และออกแบบระบบ
ระบบเครือขายาภายใน
มหาวิทยาลัย
3. จัดซื้อและติดตั้งระบบเครือขาย
ภายในมหาวิทยาลัย
4. ติดตาม ตรวจสอบและ
บํารุงรักษาระบบเครือขายภายใน
มหาวิทยาลัย
1. สํารวจความต0องการเครื่องแม
ขายภายในมหาวิทยาลัย
2. วิเคราะห*และออกแบบระบบ
เครื่องแมขายที่ให0บริการ
3. ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่อง
แมขาย
4. วิเคราะห*และออกแบบระบบ
สํารองข0อมูล
5. ดําเนินการสํารองข0อมูล
1. สํารวจความต0องการใช0งาน
ระบบสารสนเทศภายใน
มหาวิทยาลัย
2. วิเคราะห*และออกแบบระบบ
สารสนเทศ
3. พัฒนาระบบสารสนเทศ
4. ติดติ้ง ทดสอบและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ
5. ดําเนินการสํารองข0อมูลระบบ
สารสนเทศ
1. สํารวจความพร0อมใช0งานเครื่อง
คอมพิวเตอร*ในห0องปฏิบัติการ
2. วิเคราะห*และออกแบบเครื่อง
คอมพิวเตอร*ในห0องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร*
3. จัดซื้อและติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร*
4. ดูแลและบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร*
1. สํารวจความต0องการใช0งานพิมพ*
เอกสาร
2. วิเคราะห*และออกแบบการ
บริการพิมพ*เอกสาร

ขCอกําหนดที่สําคัญ

1. ความพร0อมใช0งาน
ระบบสารสนเทศ
2. ความมั่นคง
ปลอดภัยระบบงาน
สารสนเทศ
3. ความพึงพอใจของ
ผู0ใช0งานที่มีตอระบบ
สารสนเทศ

1. ความพร0อมใช0งาน
เครื่องคอมพิวเตอร*
2. ความพึงพอใจของ
ผู0รับบริการ

1. ความพร0อมใช0งาน
ระบบพิมพ*เอกสาร
2. ความพึงพอใจของ
ผู0รับบริการ
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กระบวนการทํางานที่สําคัญ

- งานบริการแก0ไขป,ญหาและ
ให0คําปรึกษาด0านเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกวิทยาเขต
บริการวิชาการด0าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให0กับ
หนวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอก

- งานบริการวิชาการและวิจัย

- งานจัดการระบบการเรียน
การสอนออนไลน*

- งานออกแบบและผลิตสื่อ
ประสม

- งานบริการระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร*
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แนวคิดในการออกแบบ
3. จัดหาและติดตื้งระบบพิมพ*
เอกสาร
4. ดูแลและบํารุงรักษาระบบพิมพ*
เอกสาร
1. ให0คําปรึกษาป,ญหาการใช0งาน
คอมพิวเตอร*
2. วิเคราะห*ปญ
, หาที่ได0รับแจ0ง
3. ดําเนินการแก0ไขป,ญหา
4. สรุปป,ญหาและแนวทางแก0ไข
1. สํารวจความต0องการการใช0งาน
2. วิเคราะห*และออกแบบการ
ให0บริการวิชาการ
3. ดําเนินการติดตามการใช0งาน
ซอฟต*แวร*ของมหาวิทยลัย
4. ดูแลและบํารุงรักษาซอฟต*แวร*
ของมหาวิทยาลัย
1. สํารวจความต0องการใช0งาน
ระบบการเรียนการสอนออนไลน*
2. วิเคราะห*และออกแบบระบบ
การเรียนการสอนออนไลน*
3. จัดหาและติดตั้งระบบการเรียน
การสอนออนไลน*
4. ดูแลและบํารุงรักษาระบบการ
เรียนการสอนออนไลน*
5. สํารองข0อมูลระบบการเรียนการ
สอนออนไลน*
1. สํารวจความต0องการในการผลิต
สื่อการสอน
2. วิเคราะห*และออกแบบสื่อการ
สอน
3. ดําเนินการผลิตสื่อการสอน
4. นําเข0าระบบการเรียนการสอน
ออนไลน*
1. สํารวจความพร0อมใช0งนระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร*
2. วิเคราะห*และออกแบบระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร*
3. ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร*
4. ติดตั้งระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร*

ขCอกําหนดที่สําคัญ

1. ความพึงพอใจของ
ผู0รับบริการ

1. ความพร0อมใช0งาน
ด0านบริการวิชาการ
2. ความพึงพอใจของ
ผู0รับบริการ

1. ความพร0อมใช0งาน
ระบบการเรียนการ
สอนออนไลน*
2. ความพึงพอใจของ
ผู0รับบริการ

1. ความพร0อมใช0งาน
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร*
2. ความพึงพอใจของ
ผู0รับบริการ
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ผลิตภัณฑหลัก

กระบวนการทํางานที่สําคัญ

แนวคิดในการออกแบบ
5. ดูแลและบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร*

ขCอกําหนดที่สําคัญ

ข. การจัดการและปรับปรุงกระบวนการ (Process Management and Improvement)
(1) การนํากระบวนการไปสูการปฏิบัติ (Process Implementation)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีการกําหนดตัวชี้วัดของผลการดําเนินงานตามกระบวนการทํางานที่สําคัญ มี
รายละเอียดตามตาราง 6.1-3
ตารางที่ 6.1-3 ตัวชี้วัดของผลการดําเนินงานตามกระบวนการทํางานที่สําคัญ
ผลิตภัณฑหลัก
กระบวนการทํางานที่สําคัญ
บริการโครงสร0างพื้นฐานเทคโนโลยี - งานดูแลระบบรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ
บนระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย
- งานบริการเครื่องแมขายภายใน
มหาวิทยาลัย
- งานบริหารจัดการระบบผู0ใช0งาน
ระบบเครือขายภายในมหาวิทยาลัย
- งานบริการการใช0งานระบบเครือขาย
ภายในมหาวิทยาลัย
บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - งานดูแลระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย
- งานพัฒนาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย

บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด0าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการวิชาการด0านเทคโนโลยี
สารสนเทศให0กับหนวยงานภายใน
และหนวยงานภายนอก

- งานบริการห0องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร*ดา0 นการเรียนการสอนทุก
วิทยาเขต
- งานบริการพิมพ*งานเอกสารทุก
วิทยาเขต
- งานบริการแก0ไขป,ญหาและให0
คําปรึกษาด0านเทคโนโลยีสารสนเทศทุก
วิทยาเขต
- งานบริการวิชาการและวิจัย
- งานจัดการระบบการเรียนการสอน
ออนไลน*
- งานออกแบบและผลิตสื่อประสม
- งานบริการระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร*

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
1. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู0ใช0บริการ
2. ร0อยละของ up-time ของเครือขาย
อินเทอร*เน็ต
3. ร0อยละของจุดเชื่อมตอที่สําคัญตาม
โครงขายอินเทอร*เน็ตที่มี up-time สูงกวา
99.9%
1. ร0อยละของฐานข0อมูลหลักที่ถูกนํามา
วิเคราะห*ในระบบ BI
2. ร0อยละของฐานข0อมูลหลักที่ได0รับการ
อัพเดทข0อมูล สอบทานข0อมูล ตรวจสอการ
เข0าถึง และผานเกณฑ*ประเมินการรักษา
ความปลอดภัยของข0อมูล
3. ร0อยละความพึงพอใจของผู0ใช0งานระบบ
สารสนเทศ
1. ร0อยละความพึงพอใจการให0บริการ
ห0องปฏิบัติการคอมพิวเตอร*ของผูร0 ับบริการ
2. ร0อยละความพึงพอใจตอการแก0ไข
ป,ญหาด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ร0อยละความพึงพอใจของผู0รับบริการ
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(2) กระบวนการสนับสนุน (Support Processes)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีกระบวนการสนับสนุนเปนกระบวนการที่ชวยสนับสนุนและขับเคลื่อนการ
ทํางานให0บรรลุพันธกิจของสํานักดิจิทัลฯ โดยปฏิบัติตามระเบียบ ข0อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย
อยางเครงครัด มีความถูกต0อง โปรงใส และตรวจสอบได0 ซึ่งกระบวนการสนับสนุนมีดังนี้
ตารางที่ 6.1-4 กระบวนการสนับสนุน
กระบวนการสนับสนุน
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานบริหารงานบุคคล
งานงบประมาณ นโยบายและแผน และงานประกัน
คุณภาพ

ขCอกําหนดการดําเนินงาน
ยึดหลักการดําเนินงานตามระเบียบสารบรรณของ
มหาวิทยาลัย
ยึดหลักการวาด0วยเรื่องงานคลังและพัสดุตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด โดยมีกองคลังมหาวิทยาลัยเปนผู0กํากับดูแล
ยึดหลักการดําเนินงานเกี่ยวกับงานบุคคลมหาวิทยาลัย
ศิลปากรที่มีกองทรัพยากรมนุษย*เปนผู0กํากับดูแล
ยึดหลักการดําเนินงานตามระบบงบประมาณโดยกอง
แผนงานเปนผู0กํากับดูแล และการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่มีกองประกันคุณภาพการศึกษาเปนผู0กํากับดูแล

(3) การปรับปรุงการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองตอพันธกิจอื่นๆ และกระบวนการ
(Program, Service and Processes Improvement)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ยึดหลักกระบวนการ PDCA มาใช0ในการปรับปรุงการให0บริการและการทํางาน
ภายในองค*กร โดยการนําผลการประเมินความพึงพอใจในการให0บริการและข0อเสนอแนะ มาวิเคราะห*และ
นํามาเปนข0อมูลในการปรับปรุงการดําเนินงานในสวนที่เปนประโยชน*ในการปรับปรุงและพัฒนาองค*กร
สํารวจ/วิเคราะห
การดําเนินงาน

กระบวนการทํางาน

นําเขCาผลการวิเคราะหสง
ใหCฝ‡ายที่เกี่ยวขCอง

ฝ‡ายที่เกี่ยวขCองพิจารณา
ปรับปรุงแกCไข

สามารถแกCไข/ปรับปรุง
ไดCทันที

ใชCเวลา

เขCาที่ประชุม
กรรมการบริหาร

ทันที
จัดทําแผนการดําเนินการ
ปรับปรุง

รูปที่ 6.1 การปรับปรุงกระบวนการ
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ค. การจัดการเครือขายอุปทาน (Supply-Network management)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีการดําเนินการคัดเลือกผู0สงมอบในด0านการจัดหา Hardware Software และ
การบํารุงรักษาอุปกรณ*ตางๆ เปนไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ0างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย
มีการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รวมทั้งระเบียบ ข0อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย สําหรับ
การคัดเลือกคูความรวมมือได0มีการดําเนินการตามระเบียบ ข0อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข0อง โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค*ที่สอดคล0องกัน
ง. การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได0มีการสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมให0กับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
พัฒนาระบบจองห0อง SU Smart App. เพื่อตอบสนองตอความต0องการและอํานวยความสะดวกให0แก
นักศึกษา อาจารย*และบุคลากร รวมทั้งหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่มาใช0บริการ ซึ่งเปนไปตาม
ยุทธศาสตร*ที่กําหนดไว0ในยุทธศาสตร*ที่ 2 Smart Administration ที่มีเป€าประสงค*เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานขององค*กรโดยการประยุกต*ใช0ดิจิทัลเทคโนโลยีและสงเสริมการจัดการแบบ data-driven
organization ที่ประกอบด0วย 3 กลยุทธ* คือ 1) การจัดทํา Dash board และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจ และการบริหารจัดการ 2) การเชื่อมโยงฐานข0อมูลสูการบริหารจัดการและการเข0าถึงข0อมูลแบบ
รวมศูนย* 3) Business Intelligent ซึ่งการสงสริมการพัฒนานวัตกรรมดังกลาวได0มีการจัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรตางๆ ที่ใช0ในการพัฒนา
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ (Operational Effectiveness):
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ (Process Efficiency and Effectiveness)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี มีการบริหารงานให0เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการกําหนดนโยบาย
บริหารงานของสํานักดิจิทัลฯ ให0เปนไปในแนวทางเดียวกันโดยได0รวมกันกําหนดแผนปฏิบัติการประจําป
ตัวชี้วัดและเป€าหมายของแผนปฏิบัติการ โดยมีการดําเนินการดังนี้
1) การจัดทําแผนการปฏิบัติการประจําป โดยคํานึงถึงแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ความ
ต0องการของผู0รับบริการ และงบประมาณ
2) นําแผนปฏิบัติการเสนอที่คณะกรรมการประจําสํานักดิจิทัลฯ ให0ความเห็นชอบ
3) ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ได0กําหนดไว0
4) กํากับและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ ที่กําหนดไว0โดยแตละฝ|ายรายงานผลการ
ดําเนินการเปนประจําทุกเดือนในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักดิจิทัลฯ พร0อมทั้งป,ญหาและอุปสรรค
และรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
5) เสนอแนวทางแก0ไขป,ญหาปสรรค และปรับแผนปฏิบัติการประจําป
นอกจากนี้ได0มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เชน ระบบ Cloud Computing
Google Application Microsoft Office365 มาเสนอใช0ในการกํากับติดตาม นอกจากนี้สํานักดิจิทัลฯ จัดให0
มีการประเมินคุณภาพหนวยงานภายในเปนประจําทุกป เพื่อนําข0อเสนอแนะที่ได0รับหลังการประเมินฯไปจัดทํา
แผนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให0บริการให0ได0มาตรฐาน มีการประเมินผลความพึงพอใจการ
ให0บริการ และนําผลการประเมินปรับปรุงแก0ไขให0ดีขึ้น
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ข. การเตรียมความพรCอมดCานความปลอดภัยบนโลกไซเบอร (Security and Cyber security)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีซึ่งเปนผู0ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได0กําหนด
นโยบายสําหรับควบคุมความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร* ตามประการ
คณะกรรมการอิเล็กทรอนิกส* กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความั่นคงปลอดภัยด0านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เพื่อให0ดําเนินกิจกรรมหรือการให0บริการตางๆ ของหนวยงานมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได0 สามารถ
ขับเคลื่อนดําเนินการด0วนความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามตางๆ ซึ่ง
ประกอบด0วยแนวปฏิบัติตางๆ ดังนี้
1) แนวปฏิบัติการเข0าถึงและการควบคุมการใช0งานสารสนเทศ (Access Control Policy)
2) แนวปฏิบัติการใช0งานเครือขายคอมพิวเตอร* (Computer Network Policy)
3) แนวปฏิบัติการควบคุมการเข0าถึงระบบเครือขายไร0สาย (Wireless LAN Access Policy)
4) แนวปฏิบัติการใช0งานระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือขายคอมพิวเตอร*ไฟล*วอลล*
5) แนวปฏิบัติการใช0งานระบบตรวจจับและป€องกันผู0บุกรุก
6) แนวปฏิบัติการใช0งานอินเทอร*เน็ต (Internet Policy)
และแนวปฏิบัติอื่นๆ ตามประกาศดังกลาวข0างต0น
ค. การเตรียมความพรCอมดCานความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน (Safety and Emergency
Preparedness)
(1) ความปลอดภัย (Safety)
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีระบบความปลอดภัยที่คํานึงถึงการป€องกันอุบัติเหตุด0านอัคคีภัยโดยจัดให0มี
อุปกรณ*ดับเพลิงตามจุดตางๆ ภายในสํานักดิจิทัลฯ และมีการตรวจสอบอุปกรณ*ดับเพลิงให0สามารถใช0งานได0
เมื่อเกิดเหตุการณ*อัคคีภัยขึ้น มีการตรวจสอบอุปกรณ*ไฟฟ€าให0อยูในสภาพที่พร0อมใช0งานอยูเสมอ และที่ผานมา
ได0มีการจัดโครงการซักซ0อมแผนป€องกันอัคคีภัยเพื่อให0บุคลากรทราบแนวปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย สําหรับการ
ป€องกันทรัพย*สินสูญหายให0แกบุคลากรของสํานักดิจิทัลฯ และผู0รับบริการ ได0มีการติดตั้งกล0องวงจรปsดเพื่อ
ตรวจสอบและคอยเฝ€าระวังการเกิดโจรกรรมทรัพย*สินของบุคลากรและผู0รับบริการ ซึ่งได0มีการกําหนดไว0ใน
แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี มีการดําเนินการจัดทําการสํารองข0อมูลและการกู0คืนข0อมูล
(Backup and Restore) ตามมาตรฐานสากลของการสํารองข0อมูลและการกู0คืนข0อมูล
(2) ความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity)
สํานักดิจิทัลเทคโนลีได0จัดทําแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan)
ให0สอดคล0องกับแผนของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนแนวทางในการบริหารความตอเนื่องของการปฏิบัติงานใน
สภาวะวิกฤต โดยกําหนดถึงขอบเขตของแผนบริหารความตอเนื่องฯ ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ*
สภาวะวิกฤต การกําหนดทีมบริหารความตอเนื่องเพื่อให0ทราบถึงการดําเนินงานของผู0รับผิดชอบและสั่งการ
กําหนดกระบวนการแจ0งเหตุฉุกเฉินให0กับบุคลากรตามลําดับขั้นตอน และมีการกําหนดกลยุทธ*ความตอเนื่อง
เพื่อเปนแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให0มีความพร0อมเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต และกําหนด
ระยะเวลาในการกู0คืนสูสภาพเดิม รวมทั้งการแจ0งสถานการณ*ให0แก0ผู0รับบริการ ผู0สงมอบและคูความรวมมือ
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หมวด 7 ผลลัพธ (Results)
7.1 ผลลัพธดCานการเรียนรูCของผูCเรียนและบริการที่ตอบสนองตอลูกคCากลุมอื่น และดCานกระบวนการ
ก. ผลลัพธดCานการเรียนรูCของผูCเรียนและบริการที่มุงเนCนลูกคCา
ตารางที่ 7.1-ก ผลลัพธดCานการเรียนรูCของผูCเรียนและบริการที่มุงเนCนลูกคCา
ลําดับ
1
2
3

ตัวชี้วัด
ความพึงพอใจตอการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความ
ถูกต0อง รวดเร็ว ตรงความต0องการ
ความพึงพอใจของระบบเครือขาย รวดเร็ว มีความเสถียร
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ความพึงพอใจของระบบสารสนเทศที่เข0าถึงงายและใช0งาน
สะดวก

ร0อยละ

2562
-

ปการศึกษา
2563
-

2564
81.25

ร0อยละ

-

-

81.00

ร0อยละ

-

-

82.67

ปการศึกษา
2563
100
100

2564
97.94
100

หนวยวัด

ข. ผลลัพธดCานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน
ตารางที่ 7.1-ข ผลลัพธดCานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน
ลําดับ

ตัวชี้วัด

หนวยวัด

1
2

การ up-time ของเครือขายอินเตอร*เน็ต
จุดเชื่อมตอที่สําคัญตามโครงขายอินเตอร*เน็ตที่มี up-time
สูงกวา 99.9%
ความสําเร็จของการดําเนินงานด0านระบบป€องกันหรือรับมือ
กับภัยคุกคามหรือความเสีย่ งทางไซเบอร*

ร0อยละ
ร0อยละ

2562
-

ร0อยละ

-

85.80

82.18

2562
100

ปการศึกษา
2563
100

2564
100

2562
76.0
75.60
76.20
81.40
80.40
78.60

ปการศึกษา
2563
65.20
65.20
71.40
73.20
73.20
76.20

2564
81.00
81.00
82.67
82.33
N/A
79.67

3

ค. ผลลัพธดCานการจัดการหวงโซอุปทาน
ตารางที่ 7.1-ค ผลลัพธดCานการจัดการหวงโซอุปทาน
ลําดับ
1

ตัวชี้วัด
การสงมอบรายการที่จดั ซื้อจัดจ0างได0ทันกําหนดเวลา

หนวยวัด
ร0อยละ

7.2 ผลลัพธดCานลูกคCา
ก. ผลลัพธดCานการมุงเนCนผูCเรียนและลูกคCากลุมอื่น
ตารางที่ 7.2-ก ผลลัพธดCานการมุงเนCนผูCเรียนและลูกคCากลุมอื่น
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ตัวชี้วัด
ความพึงพอใจในการให0บริการระบบเครือขาย
ความพึงพอใจของผู0ใช0งานระบบ WiFi มหาวิทยาลัย
ความพึงพอใจในการให0บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความพึงพอใจของผู0ใช0บริการห0องปฏิบัติการคอมพิวเตอร*
ความพึงพอใจในการให0บริการพิมพ*งาน
ความพึงพอใจของผู0ใช0งานระบบ e-Learning

หนวยวัด
ร0อยละ
ร0อยละ
ร0อยละ
ร0อยละ
ร0อยละ
ร0อยละ
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7.3 ผลลัพธดCานบุคลากร
ก. ผลลัพธดCานการมุงเนCนบุคลากร
ตารางที่ 7.3-ก ผลลัพธดCานการมุงเนCนบุคลากร
คน

2562
17

ปการศึกษา
2563
7

2564
48

คน
ร0อยละ
ร0อยละ

-

4
71.76
85.38

7
72.55
93.58

ลําดับ

ตัวชี้วัด

หนวยวัด

1

จํานวนของบุคลากรในหนวยงานที่ได0รับการพัฒนาตาม
สาขาที่เกี่ยวข0อง
จํานวนบุคลากรที่เสนอผลงานทางวิชาการ
ความพึงพอใจตอบรรยากาศการทํางานและความปลอดภัย
ความผูกพันที่มีตอสํานักดิจิทลั เทคโนโลยี

2
3
4

7.4 ผลลัพธดCานการนําองคกรและกํากับดูแลองคกร
ก. ผลลัพธดCานนําองคกร การกํากับดูแลองคกร และการสรCางประโยชนใหCสังคม
ตารางที่ 7.4-ก ผลลัพธดCานนําองคกร การกํากับดูแลองคกร และการสรCางประโยชนใหCสังคม
ลําดับ

ตัวชี้วัด

หนวยวัด

ปการศึกษา
2563
90.56

1

ความสําเร็จในการกํากับดูแลและขับเคลื่อนองค*กร

ร0อยละ

2562
90

2

การสื่อสาร ถายทอด และสร0างความเข0าใจทิศทางของ
องค*กรให0ผู0บริหาร และประชาคมได0เข0าใจอยางสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง
การสร0างบรรยากาศที่ดี เพื่อสร0างความผูกพันรวมมือทั่วทั้ง
องค*กร รวมทั้งสร0างแรงจูงใจเพื่อผลักดันผลการปฏิบัติงาน
ตามเป€าหมาย
การมอบหมายงาน และการกระจายอํานาจการบริหารงาน
ได0ตรงตามความสามารถของบุคลากร
ความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ความสําเร็จของความรวมมือในการทํางาน และการสร0าง
เครือขายกับหนวยงานภายนอก

ร0อยละ

84

90.59

2564
อยูระหวาง
ดําเนินการ
92.83

ร0อยละ

80.89

87.45

86.42

ร0อยละ

80.78

89.80

86.79

ร0อยละ

83.78

91.70

ร0อยละ

80.78

82.09

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

3
4
5
6

7.5 ผลลัพธดCานงบประมาณ การเงิน การตลาด และกลยุทธ
ก. ผลลัพธดCานงบประมาณ การเงิน และตลาด
ตารางที่ 7.5-ก ผลลัพธดCานงบประมาณ การเงิน และตลาด
ปการศึกษา
2563
89.35

ลําดับ

ตัวชี้วัด

หนวยวัด

1

อัตราการเบิกจายงบประมาณตองบประมาณ
ที่ตั้งทั้งหมด
จํานวนงบประมาณเงินรายได0ที่ได0รับการ
จัดสรร
จํานวนงบประมาณแผนดินที่ได0รับการ
จัดสรร

ร0อยละ

2562
95.90

บาท

35,981,633.01

45,384,798.44 22,454,287.38*

บาท

16,914947.70

12,590,700.00 15,340,400.00

2
3
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ร0อยละ

2562
2.31

ปการศึกษา
2563
2.24

บาท

561,908.16

322,002.52

ลําดับ

ตัวชี้วัด

หนวยวัด

4

สัดสวนงบประมาณเงินรายได0ที่สํานักดิจิทัล
เทคโนโลยีได0รับตองบประมาณเงินรายได0
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
จํานวนเงินรายได0จากการให0บริการวิชาการ

5

2564
อยูระหวาง
ดําเนินการ
228,692.16 *

หมายเหตุ * ขCอมูล ณ ปnจจุบัน

ข. ผลลัพธดCานนํากลยุทธไปปฏิบัติ
ตารางที่ 7.5-ข ผลลัพธดCานนํากลยุทธไปปฏิบัติ
ลําดับ
1

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จในการดําเนินงานบรรลุเป€าหมายตาม
แผนปฏิบัติการ

หนวยวัด
ร0อยละ

2562
89.74

ปการศึกษา
2563
94.87

2564
75.00*

หมายเหตุ * ขCอมูล ณ ปnจจุบัน
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ประจําปการศึกษา 2564
ตรวจประเมินวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2565
อ.กิตติพงษ เตมียะประดิษฐ
ผู0ทรงคุณวุฒิภายนอก

ประธานคณะกรรมการ

ผศ. นันทพล จั่นเงิน
ผู0อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ

รศ. ดร. ประสพชัย พสุนนท
รองคณบดีฝ|ายบริหาร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ

อ. สุภาพร หนูกCาน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผูCฝ…กประสบการณ

นางสาวสาวิตตรี ศิลประเสริฐ
กองประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยศิลปากร

เลขานุการ

นางสาวปติชา ชัยสุวรรณ
กองประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยศิลปากร

ผูCชวยเลขานุการ

กําหนดการ การตรวจประเมินคุณภาพ
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2564
ณ. หCองประชุมชั้น 4 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี อาคารหมอมหลวงปŠ‹น มาลากุล
วัน / เวลา
กิจกรรม
วันจันทรที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. (Consensus)
09.00 – 16.00
คณะกรรมการประชุมตรวจประเมินคุณภาพ
วัน / เวลา
กิจกรรม
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
09:00 - 09:30 น.
กลาวต0อนรับและรายงานผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2563 ของ
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีและแนะนําบุคลากรสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
โดย ผู0อํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี (อาจารย* ดร.สุภาพ เกิดแสง)
09:30 – 12.00 น. คณะกรรมการแนะนําตัว
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและสัมภาษณ*
12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ* (ตอ)
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารวาง
14.45 – 1615 น.
คณะกรรมการตรวจประเมินฯสรุปผลการตรวจประเมินฯ ในเบื้องต0น
16.15 - 16.30 น. ปsดการตรวจประเมินคุณภาพฯ

