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โครงร�างองค�กร 
สํานักงานดิจิทัลเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
บทนํา : โครงร�างองค�กร (Organization Profile) 
P.1.ลักษณะองค�กร (Organizational Description)   

 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดต้ังอย�างเป�นทางการต้ังแต�ป� พ.ศ. 2533 เดิมชื่อ 
“ศูนย*คอมพิวเตอร*” ป,จจุบันได0เปลี่ยนชื่อเพ่ือให0สอดคล0องกับสถานการณ*ป,จจุบันและภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน เป�น   
“สํานักดิจิทัลเทคโนลียี” ซ่ึงเป�นหน�วยงานสนับสนุนในการให0บริการด0านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แก�นักศึกษา บุคลากรและหน�วยงานต�างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และกํากับดูแลให0การใช0งานเป�นไปตาม
ข0อกําหนดของมหาวิทยาลัยและกฎหมายท่ีเก่ียวข0อง และภาระหน0าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได0รับมอบหมาย โดยมี
สํานักงานให0บริการ 5 แห�ง ได0แก� วังท�าพระ สํานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร*
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและเมืองทองธานี  
ก.  สภาพแวดลCอมขององค�กร (Organizational Environment) 
(1) การจัดการศึกษา วิจัยและบริการทางการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีสําคัญตามพันธกิจ (EDUCATION PROGRAM 
AND SERVICE and Service Offerings)  
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีการให0บริการสําคัญๆ ท่ีสอดคล0องกับพันธกิจของสํานักฯ ดังนี้ 
 

บริการหลัก พันธกิจ วิธีการจัดการบริการ 
บริการโครงสร0างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได0แก� Virtual Machine Server 
(VM),  Internet, Intranet, 
LAN, Wireless, E-Mail, VPN, 
Cloud Service, Video 
Streaming, Live Broadcast, 
Video Conference Services 

1)  ให0บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ี
ทันสมัยเพ่ือการสนับสนุนงานด0าน
การเรียน การสอนและการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย   
2)  ให0บริการและสนับสนุนการใช0
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการท่ีดีของ
มหาวิทยาลัย  

ทุกคณะทุกหน�วยงานสามารถท่ี
จะมีบริการ ได0 3 แบบ คือ  
1) Web hosting   
2) Application server    
3) Database Service  
โดยสํานักดิจิทัลฯ เป�น
ผู0รับผิดชอบในการติดต้ังและดูแล
ระบบเครื่องแม�ข�าย Policy 
Network ทุกหน�วยงานสามารถ
เข0าถึงบริการ เครือข�ายท้ัง 
Intranet และ Internet ท่ีสํานัก
ดิจิทัลฯรับผิดชอบผ�านทาง 
Gateway ท่ีสํานักดิจิทัลฯ ติดต้ัง
ไว0ให0ท่ีหน�วยงาน 

บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ได0แก� ระบบ MIS, ระบบ SU-
ERP, ระบบ REG, ระบบ e-
Document, ระบบ e-Learning 
ระบบ e-Meeting, ระบบ SU-

1)  ให0บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ี
ทันสมัยเพ่ือการสนับสนุนงานด0าน
การเรียน การสอนและการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย 

พัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศ
ต�างๆ สําหรับการบริหารจัดการ
ภายในสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีและ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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บริการหลัก พันธกิจ วิธีการจัดการบริการ 
TCAS , ระบบประเมินผู0บริหาร, 
ระบบการจองห0อง  ระบบบันทึก
ข0อมูลการรับวัคซีน ฯลฯ 

2) ให0บริการและสนับสนุนการใช0
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการท่ีดีของ
มหาวิทยาลัย  

บริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได0แก� บริการด0านห0องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร*และบริการงาน
พิมพ* และบริการช�วยเหลือแก0ไข
ป,ญหาและให0คําปรึกษาด0าน IT 
แก�นักศึกษาและบุคลากร 

1) ให0บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ี
ทันสมัยเพ่ือการสนับสนุนงานด0าน
การเรียน การสอนและการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย   
2) ให0บริการและสนับสนุนการใช0
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการท่ีดีของ
มหาวิทยาลัย 

จัดหาเครื่องมือให0นักศึกษาและ
บุคลากรสามารถเข0าใช0บริการ ณ 
จุดให0บริการทุกวิทยาเขต และต้ัง
จุดให0บริการ Counter Services 
ทุกวิทยาเขต และให0บริการผ�าน
ช�องทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส* 
เช�น  Social media 
(Facebook, Line, ) e-Mail 
และโทรศัพท*พ้ืนฐานในการให0
คําแนะนํา คําปรึกษาและการ
แก0ไขป,ญหาการใช0งานแบบ One 
Stop Service แก�นักศึกษาและ
บุคลากรในทุกวิทยาเขต ช�องทาง
ในการเสนอแนะและร0องเรียน
โดยกําหนดให0มีช�องทางดังนี้ 
ทางด0าน Social media ทาง
โทรศัพท*และอ่ืนๆ และแจ0งผล
การดําเนินการอย�างรวดเร็ว การ
เข0าถึงแหล�งรวบรวมข0อมูลท่ีได0ทํา
การบันทึกความรู0ไว0บนระบบ 
FAQ ผู0ใช0บริการสามารถเข0าไป
หาความรู0เก่ียวกับป,ญหาท่ีพบ
บ�อยและแนวทางการแก0ไข โดย
ระบบจะเปsดรับข0อมูลผ�าน 2 
ช�องทางคือ 1) เจ0าหน0าท่ีผู0
ให0บริการเป�นผู0บันทึก และ 2) 
ผู0ใช0บริการเป�นผู0บันทึกเอง 

บริการวิชาการด0านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ให0กับหน�วยงานภายในและ
หน�วยงานภายนอก ได0แก� 
พัฒนาระบบ/โปรแกรม, พัฒนา

3)  ให0บริการทางวิชาการแก�สังคม 
เพ่ือเสริมสร0างความเข็มแข็งแก�
ชุมชนในด0านการพัฒนา และการ
ประยุกต*ใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พร0อมท้ังการให0การสนับสนุนงาน

จัดโครงการบริการด0านวิชาการ
โดยการจัดอบรมและการให0
คําปรึกษาทางด0านเทคโนโลยี
ต�างๆ  มีการพัฒนางานบริการ
โดยนํากระบวนการและวิธีวิจัยมา
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บริการหลัก พันธกิจ วิธีการจัดการบริการ 
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 

บริการวิชาการแก�สังคมของ
มหาวิทยาลัย 
4) พัฒนานวัตกรรมด0านดิจิทัล
เทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากร 
รองรับการปฏิรูปองค*กรสู� 
Digitally Transformed 
University 

ประยุกต*ใช0เพ่ือให0งานท่ีพัฒนาข้ึน
มีคุณภาพและสามารถนําไป
ประยุกต*ใช0ในหน�วยงานอ่ืนได0  

 

(2) พันธกิจ วิสัยทัศน� และค�านิยม (Mission, Vision, and Values) 
พันธกิจ : 1)ให0บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยเพ่ือการสนับสนุนงานด0านการ

เรียน การสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย  2) ให0บริการและสนับสนุนการใช0งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการท่ีดีของมหาวิทยาลัย  3) ให0บริการทางวิชาการแก�
สังคม เพ่ือเสริมสร0างความเข็มแข็งแก�ชุมชนในด0านการพัฒนา และการประยุกต*ใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ พร0อม
ท้ังการให0การสนับสนุนงานบริการวิชาการแก�สังคมของมหาวิทยาลัย  4) พัฒนานวัตกรรมด0านดิจิทัล
เทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากร รองรับการปฏิรูปองค*กรสู� Digitally Transformed University 

วิสัยทัศน� : “สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเป�นผู0นําด0านการบริการและการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี” 
ค�านิยม : DRIVE D: Digital Technology (มีความเป�นเลิศด0านดิจิทัลเทคโนโลยี)   R: Responsibility  

(ความรับผิดชอบต�อหน0าท่ีและการทํางานด0วยจิตบริการ)  I: Innovation & Intelligence (ความคิด
สร0างสรรค* สร0างนวัตกรรมและองค*ความรู0)  V: Vision & Visibility  (มีวิสัยทัศน*การทํางานท่ีก0าวไกล) 
E:Excellence& Expertise & Ethic & Efficiency & Engagement  (ทํางานร�วมกันด0วยความเชี่ยวชาญ
อย�างมีประสิทธิภาพ คุณธรรม และจริยธรรม) 

สมรรถนะหลัก : 1) ระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพดีปลอดภัยและทันสมัย (ระบบ/บริการ)  2) บุคลากรมี
ความรู0สามารถด0านเทคโนโลยีสารสนเทศเป�นอย�างดีและมีจิตบริการ (คน)  3) ธรรมาภิบาล (การบริหาร
จัดการ) 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile) 
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีบุคลากรสายสนับสนุนประกอบด0วย 2 ประเภทคือ พนักงานมหาวิทยาลัย และ

ข0าราชการรวมท้ังหมดจํานวน 63 คน ประกอบด0วย 4 ฝ|ายคือ สํานักงานบริหารงานท่ัวไป 14 ฝ|ายบริหารและ
พัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี 16 คน ฝ|ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 คน ฝ|ายนวัตกรรมและวิจัย 17 คน 
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ตารางท่ี 1 P.1ก(3) จํานวนบุคลากรแยกตามตําแหน�งและระดับตําแหน�ง (ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2564) 
ตําแหน�ง ระดับตําแหน�ง รวม 

 ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ  
ตําแหน�งสายวิชาชีพเฉพาะ      
นักวิชาการคอมพิวเตอร* / นักคอมพิวเตอร* 15 5 6  26 
ตําแหน�งสายสนับสนุน      
วิศวกร   1  1 
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 4   18 
นักวิชาการเงินและบัญชี / นักการเงิน 1  1  2 
นักพัสด ุ 1    1 
นักวิชาการอุดมศึกษา / นักวิชาการศึกษา / 
เจ0าหน0าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

4 3 1  8 

ช�างไฟฟ�า/พนักงานธุรการ/ผู0ปฏิบัติงานช�าง 3    3 
ผู0เช่ียวชาญด0านสารสนเทศภูมิศาสตร*    1 1 
พนักงานท่ัวไป 3    3 

รวมท้ังหมด 41 12 9 1 63 
คิดเปgนรCอยละ 65.08 19.05 14.29 1.58 100 

 
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีบุคลากรสายสนับสนุนแยกเป�นตําแหน�งสายวิชาชีพเฉพาะ จํานวน 26 คน 
และตําแหน�งสายสนนับสนุน จํานวน 37 คน รวมท้ังสิ้น 63 คน จําแนกตามระดับตําแหน�ง แบ�งเป�น ระดับ
ปฏิบัติการตําแหน�งวิชาชีพเฉพาะ จํานวน 15 คน ตําแหน�งสายสนับสนุน จํานวน 26 คน รวมระดับปฏิบัติการ
ท้ังสิ้น จํานวน 41 คน คิดเป�นร0อยละ 65.08  ระดับชํานาญการตําแหน�งวิชาชีพเฉพาะ จํานวน 5 คน ตําแหน�ง
สายสนับสนุน จํานวน 7 คน รวมระดับชํานาญการท้ังสิ้น จํานวน 12 คน คิดเป�นร0อยละ 19.05  ระดับชํานาญ
การพิเศษตําแหน�งวิชาชีพเฉพาะ จํานวน 6 คน ตําแหน�งสายสนับสนุน จํานวน 3 คน รวมระดับชํานาญการ
พิเศษท้ังสิ้น จํานวน 9 คน คิดเป�นร0อยละ 14.29 และระดับเชี่ยวชาญ จํานวน 1 คน คิดเป�นร0อยละ 1.58  
สํานักดิจิทัลฯ มีแผนสนับสนุนให0บุคลากรเสนอผลงานเพ่ือปรับระดับตําแหน�งให0สูงข้ึน รายละเอียดอธิบายใน 
หมวด 5.1  
  

ตารางท่ี 2 P.1ก(3) จํานวนบุคลากรแยกตามอายุบุคลากร อายุงานและประเภทของบุคลากร  

สายสนับสนนุ 
จํานวน 
(คน) 

วุฒิการศึกษา ช�วงอายุ (ป�) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (ป�) 
ตํ่า
กว�า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 20-
30 

31-40 41-50 51 ป�
ขึ้นไป 

นCอย
กว�า  
1 ป� 

1-5 ป� 6-10 
ป� 

11-20 
ป� 

20ป�
ขึ้นไป 

 ขCาราชการ 8 - 4 4 - - - 2 6 - - -  8 
 พนักงานประจํา 47 - 33 11 3 3 10 27 7 1 2 9 27 8 
 พนักงานชั่วคราว 3 1 1 - 1 - 2 - 1 - - 2 1 - 
 ลูกจCางประจํา 2 2 - - - - - - 2 - - - - 2 
 ลูกจCางชั่วคราว 3 3 - - - - - 1 2 - 1 - 2 - 

รวม (คน) 63 6 38 15 4 3 12 30 18 1 3 11 30 18 
รCอยละ 100 9.52 60.32 23.81 6.35 4.76 19.05 47.62 28.57 1.59 4.76 17.46 47.62 28.57 
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 บุคลากรของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีส�วนใหญ�เป�นพนักงานมหาวิทยาลัย ช�วงอายุ 41 - 50 ป� มีวุฒิ
การศึกษา ป.ตรีเป�นส�วนมาก และมีประสบการณ*ในการทํางานต้ังแต� 11 – 20 ป� เป�นหลัก ซ่ึงสะท0อนให0เห็น
ถึงความชํานาญ     ในการปฏิบัติงานและอัตรากําลังท่ีจะเกษียณ สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได0มีการวางแผน
พัฒนาบุคลากรเพ่ือทดแทนอัตรากําลังท่ีจะเกษียณในป� 2566 – 2575 

ปnจจัยขับเคล่ือนสําคัญท่ีทําใหCบุคลากรมุ�งม่ันในการทํางานเพ่ือบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน�ขององค�กร 
 1) นโยบายสนับสนุนการพัฒนาประสบการณ*และทักษะด0านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเป�นสําหรับการ
ทํางานในโลกยุคใหม�เพ่ือความก0าวหน0าและความม่ันคงในสายงานท่ีปฏิบัติ  
 2) การเปsดโอกาสให0บุคลากรมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดทําแผนงานต�าง ๆ ของสํานัก
ดิจิทัลฯ 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน�ของบุคลากร 
 1) สวัสดิการหลักจากมหาวิทยาลัย เช�น ห0องพักชั่วคราว ประกันอุบัติเหตุกลุ�ม ทุนค�าเล�าเรียนบุตร ตรวจ
สุขภาพประจําป� ค�ารักษาพยาบาล กองทุนสวัสดิการทางวิชาการ สหกรณ*ออมทรัพย*  
 2) สวัสดิการจากสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี เช�น ห0องพักในส�วนของสํานักดิจิทัลฯ  สวัสดิการทางวิชาการ 
เพ่ือส�งเสริมคุณภาพชีวิตของครอบครัวของบุคลากร 

(4) สินทรัพย� (Assets) 
 สินทรัพย*ท่ีสําคัญของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีประกอบด0วย 
 1. ประเภทเทคโนโลยี ประกอบด0วย 
  1.1 ระบบโครงสร0างพ้ืนฐานและการสื่อสาร ได0แก� ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข�าย, 
ระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร* มีสายและไร0สาย, ระบบเครื่องคอมพิวเตอร*แม�ข�ายเสมือน, ระบบอีเมล*, Cloud 
Services (Microsoft Office 365, Google for Education) ระบบประชุมทางไกล, ระบบถ�ายทอดสด, ระบบ 
Streaming Server, DR site, Virtual Desktop Interface(VDI) 
  1.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได0แก� ระบบ MIS, ระบบ SU-ERP, ระบบ REG, ระบบ       
e-Meeting, ระบบ  e-Document, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร* 
  1.3 ระบบอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ได0แก� ระบบ Print Servers, ระบบติดตามและให0ข0อมูล
รถบริการภายในและระหว�างวิทยาเขต , Virtual Gallery, ระบบพิพิธภัณฑ*เสมือน, ระบบตรวจข0อสอบ, 
Smart classroom, ระบบ e-Learning (LMS) 
 2. ประเภทอุปกรณ� ประกอบด0วย 
  2.1 ระบบโครงสร0างพ้ืนฐานและการสื่อสาร ได0แก� Router, Switch, UPS สําหรับอุปกรณ* 
เครือข�าย, Access Point, Server, VCS  
  2.2 อุปกรณ*การให0บริการด0านเทคโลยีสารสนเทศ ได0แก� เครื่องคอมพิวเตอร*สําหรับการเรียน
การสอน, เครื่องบริการพิมพ*สี-ขาวดํา, เครื่องตรวจกระดาษคําตอบ, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
 3. ประเภทซอฟต�แวร�การใหCบริการ ได0แก� ซอฟแวร*ลิขสิทธิ์ Site license (Microsoft, Anti 
Virus), SU Mobile Application ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 4. ประเภทอาคารสถานท่ี ประกอบด0วย 
  4.1 ห0องปฏิบัติการคอมพิวเตอร*สําหรับการเรียนการสอน 4 วิทยาเขต 
   - วิทยาเขตเพชรบุรี ขนาด 120 ท่ีนั่ง จํานวน 1 ห0อง 
   - วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร* ขนาด 80 ท่ีนั่ง จํานวน 1 ห0อง 
   - วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร* ขนาด ไม�เกิน 50 ท่ีนั่ง จํานวน 3 ห0อง 
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   - วังท�าพระ ขนาด 60 ท่ีนั่ง จํานวน 1 ห0อง 
  4.2 ห0อง Free Lab สําหรับนักศึกษาค0นคว0าศึกษาด0วยตนเอง 4 วิทยาเขต 
   - วังท�าพระ 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 ท่ีนั่ง รวม 2 ห0อง, ห0องประชุมและห0องประชุมทางไกล 
4 วิทยาเขต ขนาด 20 ท่ีนั่ง รวม 5 ห0อง,ห0องบันทึกเสียง 1 ห0อง ห0องเรียนรู0ด0วยตนเอง ขนาด 34 ท่ีนั่ง จํานวน 
1 ห0อง,ห0อง Data Center 4 ห0อง, ศูนย*ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 100 ท่ีนั่ง 1 ห0อง 

(5)  สภาวะแวดลCอมดCานกฎระเบียบขCอบังคับ (Regulatory Requirements) 
ตารางท่ี 1P.1ก(5) กฎ ระเบียบ ขCอบังคับ 

ดCาน กฎระเบียบ/มาตรฐาน/ขCอบังคับท่ีสําคัญ 
ชีวอนามัยและความปลอดภัย ประกาศจังหวัดนครปฐมการกําหนดมาตรการป�องกันและเฝ�าระวังการ

ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID – 19 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรด0านมาตรการป�องกันและเฝ�าระวังการระบาด
ของโรคติดเชื้อ COVID – 19 

การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

พ.ร.บ.ว�าด0วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร* พ.ศ.2550 
พ.ร.บ.ว�าด0วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส* พ.ศ.2544 แก0ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) 
พ.ศ. 2551 
พ.ร.บ.ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร* 
พ.ร.บ.คุ0มครองข0อมูลส�วนบุคคล 
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ด0านการบริหารจัดการ พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ0างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กฎหมาย ระเบียบ ข0อบังคับ และประกาศต�างๆ ท่ีเก่ียวข0องกับการเงิน 
งบประมาณของกระทรวงการคลัง/กรมบัญชีกลาง 
กฎ ระเบียบ ข0อบังคับ และประกาศต�างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ด0านประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา TQA,EdPEx 
 
ข. ความสัมพันธ�ระดับองค�กร (Organization Relationships) 
(1)  โครงสรCางองค�กร (Organizational Structure) 

 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี แบ�งโครงสร0างออกเป�น 4 ฝ|าย คือ ฝ|ายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี 
ฝ|ายบริการดิจิทัลเทคโนโลยี  ฝ|ายนวัตกรรมและวิชาการ และ สํานักงานสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี โดยมี
ผู0อํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเป�นผู0บริหารสูงสุด บริหารงานภายใต0การควบคุมของอธิการบดีและ
คณะกรรมการประจําสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี และมีรองผู0อํานวยการ 2 ฝ|าย คือ รองผู0อํานวยการฝ|ายบริหาร 
และรองผู0อํานวยการฝ|ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการดําเนินงานในลักษณะของคณะกรรมการดําเนินงาน
ชุดต�างๆ 
 การดําเนินภารกิจต�าง ๆ ของสํานักดิจิทัลฯ มีการกํากับดูแลดังแสดงในภาพท่ี 1P.1-ข(1) 
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ภาพท่ี 1P.1.ข(1) โครงสรCางองค�กร 
 
 
(2)  ลูกคCา ลูกคCากลุ�มอ่ืน และผูCมีส�วนไดCส�วนเสีย (Customers Other Customers and 

Stakeholders) 
 
ตารางท่ี 2 P.1ข.(2) ลูกค0าและผู0มีส�วนได0ส�วนเสีย 

กลุ�มลูกคCา ความตCองการ/ความคาดหวัง 
ผูCเรียน  
 - นักศึกษา -  บริการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความถูกต0อง รวดเร็ว ตรงความต0องการ 

-  ระบบเครือข�าย รวดเร็ว มีความเสถียรครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
-  ระบบสารสนเทศท่ีเข0าถึงง�ายและใช0งานสะดวก 

บุคลากรภายใน  
 - ผู0บริหาร 
 - อาจารย* 
 - เจ0าหน0าท่ี 

-  บริการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความถูกต0อง รวดเร็ว ตรงความต0องการ 
-  ระบบเครือข�าย รวดเร็ว มีความเสถียรครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
-  ระบบสารสนเทศท่ีเข0าถึงง�ายและใช0งานสะดวก ความม่ันคงปลอดภัยสูง 
-  ให0คําปรึกษาแนะนําการใช0งานด0วยอัธยาศัยท่ีดี 
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กลุ�มลูกคCา ความตCองการ/ความคาดหวัง 
หน�วยงานภายใน  
 - คณะวิชา 
 - หน�วยงานสนับสนุน 

-  บริการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความถูกต0อง รวดเร็ว ตรงความต0องการ 
-  ระบบสารสนเทศท่ีเข0าถึงง�ายและใช0งานสะดวก ความม่ันคง 

หน�วยงานภายนอก  
 - หน�วยงานรัฐ 
 - หน�วยงานเอกชน 

-  บริการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความถูกต0อง รวดเร็ว ตรงความต0องการ 
 

บุคคลภายนอก  
 - ศิษย*เก�า 
 - บุคคลท่ัวไป 

-  ระบบเครือข�าย รวดเร็ว มีความเสถียรครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
-  ความรู0เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถไปประยุกต*ใช0งานได0 

 
(3)  ผูCส� งมอบ คู�ความร�วมมือท่ีเปgนทางการละไม� เปgนทางการ (Suppliers Partners and 

Collaborators) 
ตารางท่ี 3P.1ข(3) ผู0ส�งมอบและพันธมิตร 

 บทบาทในระบบงาน ขCอกําหนดในการ
ปฏิบัติงาน 

ช�องทางการส่ือสาร 

ผูCส�งมอบ :  
Hardware supplier 
Software supplier 
Internet Service 
Provider 
 

- ส�งมอบอุปกรณ*และ
บริการให0กับสํานักดิจิทัล
ฯ ตามเกณฑ*ท่ีกําหนด 
 

- ส�งมอบอุปกรณ*และ
บริการตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 
- ถ�ายทอดองค*ความรู0ท่ี
จําเป�นต�อการให0บริการ 

หนังสือราชการ ,สัญญา,
ข0อกําหนดของส�วน
ราชการและเอกชน 

คู�ความร�วมมือ: สถาบัน
ทดสอบทาง การศึกษา
แห�งชาติ (สทศ.), 
UniNet, Internet 
Provider (AIS, DTAC, 
True, ) 

- ส.ท.ศ. สนับสนุนเครื่อง
คอมพิวเตอร*สําหรับการ
เรียนการสอนจํานวน 
100 เครื่อง 
- UniNet เป�นผู0ให0บริการ
หลักด0านการเชื่อมต�อ
อินเทอร*เน็ตและเครือข�าย
ความร�วมมือด0านการ
ให0บริการ ICT ของ
สถาบันอุดมศึกษา 
- ให0บริการจุดเชื่อมต�อ
เครือข�ายไร0สายภายใน
มหาวิทยาลัยและการ
เชื่อมต�อเข0าสู�อินเทอร*เน็ต
ผ�านเครือข�ายของ ISP 

- UniNet ถ�ายทอดองค*
ความรู0ท่ีจําเป�นต�อ
บุคลากร 
- ดําเนินงานตามข0อตกลง
ของแต�ละหน�วยงาน 

การประชุม, เอกสาร 
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 บทบาทในระบบงาน ขCอกําหนดในการ
ปฏิบัติงาน 

ช�องทางการส่ือสาร 

- อํานวยความสะดวก
ให0กับนักศึกษาและ
ผู0ใช0บริการของเครือข�าย
นั้นๆ 
- การร�วมมือคณะ
วิทยาศาสตร*ในเรื่องการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่น 
SU_PersonalWeb และ 
Services Request ของ
มหาวิทยาลัย 

 
P.2. สถานการณ�ขององค�กร (Organizational Situation) 
ก. สภาพแวดลCอมดCานการแข�งขัน (Competitive Environment) 
(1) ลําดับในการแข�งขัน (Competitive Environment) 
 - 
(2)  การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแข�งขัน (Competitiveness Changes) 

 - 
(3)  แหล�งขCอมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) 

 - 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ� (Strategic Context) 
ตารางท่ี 4 P.2ข บริบทเชิงกลยุทธ* 

ดCาน ความทCาทายเชิงกลยุทธ�ท่ีสําคัญ (SC) ความไดCเปรียบเชิงกลยุทธ�สําคัญ (SA) 

การบริการ 1)  ผู0รับบริการมีความต0องการใช0เทคโนโลยี
ท่ีมีความทันสมัยและเสถียรภาพ 
2)  นักศึกษาต0องการพัฒนาทักษะด0าน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและ
นําไปใช0งานได0 

1)  มีเทคโนโลยีด0าน cloud service ท่ีพร0อม
ให0บริการ 
2) มี hardware และ software ใหม�ท่ีทันสมัย 
3) มีการให0บริการวิชาการด0านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย 

การบริหาร
จัดการ 

1)  ต0องมีการพัฒนาระบบการทํางานด0วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช�น ระบบ 
Workflow management  
2)  ความคาดหวังจากผู0รับบริการในการ
ให0บริการท่ีดีและรวดเร็ว 

1)  บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความคุ0นเคยใน
การใช0เทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน 
สามารถพัฒนาต�อยอดได0 
2)  มหาวิทยาลัยสนับสนุนการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ดCาน ความทCาทายเชิงกลยุทธ�ท่ีสําคัญ (SC) ความไดCเปรียบเชิงกลยุทธ�สําคัญ (SA) 

บุคลากร 1) พัฒนาบุคลากรให0มีความรู0 
ความสามารถ ทันต�อการเปลี่ยนแปลงด0าน
เทคโนโลยีและการแข�งขันการให0บริการ 

1)  ผู0บริหารสนับสนุนการพัฒนาของบุคลากร 
 

 
ค.ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ (Performance Improvement) 
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยียึดการดําเนินงานตามรูปแบบและกลไก PDCA เพ่ือปรับปรุงและตอบสนองต�อ

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร*และตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติการประจําป�ของสํานักดิจิทัลฯ และดําเนินงานตาม
แผนการประกันคุณภาพและนโยบายการประกันคุณภาพตามท่ีกองประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
กําหนดให0มีการตรวจสอบตรวจประเมินคุณภาพเป�นประจําอย�างต�อเนื่องทุกป� และเริ่มดําเนินการตามเกณฑ*
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป�นเลิศ (EdPEx) ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

 
หมวด 1 การนําองค�การ (Leadership) 

 
1.1 การนําองค�การโดยผูCนําระดับสูง (Senior Leadership) : 
ก.  กําหนดวิสัยทัศน� ค�านิยม และพันธกิจ (Vision, Values and Mission) 

(1) กําหนดวิสัยทัศน�และค�านิยม (Vision and Values) 
 ผู0บริหารของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได0มีการวิเคราะห*ข0อมูลท้ังสภาพแวดล0อม สถานการณ*ป,จจุบัน ค�านิยม
ขององค*กร (มีความเป�นเลิศด0านดิจิทัลเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบต�อหน0าท่ีและการทํางานด0วยจิตบริการ มี
ความคิดสร0างสรรค*สร0างนวัตกรรมและองค*ความรู0 มีวิสัยทัศน*ก0าวไกลและทํางานร�วมกันด0วยอย�างมี
ประสิทธิภาพ คุณธรรมและจริยธรรม) รวมถึงข0อมูลจากการวิเคราะห* SWOT มากําหนดวิสัยทัศน* คือ “สํานัก
ดิจิทัลเทคโนโลยีเป�นผู0นําด0านการบริการและการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี” และได0จัดทําแผนพัฒนา
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี พ.ศ. 2564-2567 โดยมีพันธกิจ คือ 1) ให0บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารท่ีทันสมัยเพ่ือการสนับสนุนงานด0านการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย  2) ให0บริการและ
สนับสนุนการใช0งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการท่ีดีของ
มหาวิทยาลัย  3) ให0บริการทางวิชาการแก�สังคม เพ่ือเสริมสร0างความเข็มแข็งแก�ชุมชนในด0านการพัฒนาและ
การประยุกต*ใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ พร0อมท้ังการให0การสนับสนุนงานบริการวิชาการแก�สังคมของ 
มหาวิทยาลัย  4) พัฒนานวัตกรรมด0านดิจิทัลเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากร รองรับการปฏิรูปองค*กรสู� 
Digitally Transformed University  
 ผู0บริหารได0นําแผนพัฒนาสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี พ.ศ. 2564-2567 มาถ�ายทอดสื่อสารให0บุคลากรของ
สํานักดิจิทัลฯ ทราบ และถ�ายทอดแผนไปสู�การปฏิบัติระดับฝ|ายและบุคลากรผ�านทางท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักดิจิทัลฯ เพ่ือบรรลุเป�าหมายท่ีกําหนด และมีการติดตามรายงานผลการดําเนินงานในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักดิจิทัลฯ และ ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักดิจิทัลฯ อย�างต�อเนื่อง  ดังรูปท่ี 
1-1 
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(2) การส�งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย�างมีจริยธรรม 
(Promoting Legal and Ethical Behavior)  
ผู0อํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ส�งเสริมการดําเนินงานของสํานักดิจิทัลฯ ให0ถูกต0องตามกฎหมาย 

ข0อบังคับและกฎระเบียบต�างๆ ของมหาวิทยาลัยอย�างเคร�งครัด โดยยึดหลักกฎระเบียบราชการในการ
บริหารงาน ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดได0แก� พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร* วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร* วิจัยและ
นวัตกรรมแห�งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติระเบียบข0าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร และระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร เป�นต0น และ
เนื่องจากสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเป�นหน�วยงานทางด0านการให0บริการเทคโนโลยี ผู0อํานวยการฯ มีนโยบายให0
ดําเนินการตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ หรือกฎระเบียบต�างๆตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม โดยได0จัดทําประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ด0านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 ท่ีมีการเผยแพร�ให0หน�วยงานในมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ต้ังแต� 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เป�นต0นมา นอกจากนี้ผู0อํานวยการสํานักดิจิทัลฯ มีมาตรการในการใช0ซอฟแวร*
ลิขสิทธิ์ ท่ีถูกต0องตามกฎหมาย อย�างจริงจังและต�อเนื่องตลอดมา  

ผู0อํานวยการสํานักดิจิทัลฯ รับฟ,งเรื่องร0องทุกข*จากผู0ใช0บริการ บุคลากรท้ังโดยเอกสารร0องเรียนและ
วาจา และยินดีให0ผู0ร0องทุกข*เข0าพบได0ตลอดเวลา และมีการกําชับให0บุคลากรประพฤติตนให0อยู�ในหลัก
จริยธรรม และเป�นแบบอย�างท่ีดีกับสังคม 

 
ข.  การส่ือสาร (Communication)  
 ผู0นําเปsดโอกาสให0บุคลากรทุกระดับสามารถเข0าพบเพ่ือปรึกษาเม่ือมีป,ญหาในการปฏิบัติงานได0
ตลอดเวลาท้ังการเข0าพบโดยตรงหรือผ�านทางเมล*หรือ ท้ังโดยการพูดคุยสนทนากลุ�มย�อยและกลุ�มใหญ� ท้ังแบบ
เป�นทางการและไม�เป�นทางการ นอกจากนี้ยังให0มีการสื่อสารผ�านไลน*กลุ�มบุคลากรภายในสํานักดิจิทัล
เทคโนโลยี เพ่ือให0บุคลากรท่ีเก่ียวข0องได0รับทราบข0อมูลท่ีเป�นประโยชน*ต�อการให0บริการทราบป,ญหาและการ
แก0ป,ญหา และเรียนรู0ร�วมกันอย�างมีประสิทธิภาพและเป�นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังส�งเสริมให0มีการ

วิเคราะห�องค�กร 
กําหนดนโยบาย

และทิศทาง 

สื่อสารกับ
บุคลากรภายใน

องค�กร 

ถ�ายทอดและนํา
แผนไปสู�การ

ปฏิบัติ 

วางแผนกลยุทธ� 

ติดตามและ
ประเมินผลการ

ดําเนินการ 

รูปท่ี 1-1  ระบบการนําองค�กร 
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นําระบบ Social Media ในการติดต�อสื่อสารกับผู0รับบริการ ทําให0การรับทราบข0อมูลต�างๆ และส�งข0อมูล
กลับไปยังผู0รับบริการได0รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผู0นําส�งเสริมให0มีผลการดําเนินการท่ีดียิ่งข้ึนด0วย
การ จูงใจให0บุคลากรเข0ารับการอบรมและขอทุนเพ่ือพัฒนางานประจําด0วยการวิจัย การเลื่อนข้ันและการ
คัดเลือกบุคลากรผู0ปฏิบัติงานดีเด�นอีกด0วย 
 

ช�องทางการสื่อสาร ขCอมูลในการสื่อสาร กลุ�มเปzาหมาย ความถ่ี 
วิสัยทัศน� 

พันธกิจและ
ค�านิยม 

แผนงาน
และการ

ดําเนินงาน 

การ
ใหCบริการ 

เรื่อง
รCองเรียน 

ข�าวสาร   

การสื่อสารแบบ 2 ทาง        
การประชุมมคณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ 

� � � �  �� ทุกเดือน 

การประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักฯ 

� � � � � �� 2 เดือน/คร้ัง 

การประชุมหวัหน0าฝ|าย   � � � �� ทุกสัปดาห* 
การประชุมคณะกรรม
ดําเนินงานเร่ืองต�างๆ 

  � � � �� ตามระยะเวลา
เร่ืองน้ันๆ 

การสื่อสารทางเดยีว        
ส่ือสังคมออนไลน*   � � � ���� ตลอดเวลา 
เว็บไซต*   � � � ��� ตลอดเวลา 
จดหมาย/หนังสือเวียน   � � � �� ตลอดเวลา 
ประกาศต�างๆ   �  � ���� ตลอดเวลา 

หมายเหตุ � ผู0บริหาร    � บุคลากร    � นักศึกษา     � ผู0รับบริการและประชาชนท่ัวไป 

 
ค. พันธกิจและผลการดําเนินการของสถาบัน (MISSION and  Organizational PERFORMANCE) 
  (1)  การสรCางสภาวะแวดลCอมเพ่ือความสําเร็จ (Creating an Environment for Success) 

ผู0นํามีนโยบายส�งเสริมการพัฒนาคนให0มีความรู0ก0าวทันเทคโนโลยีและกระตุ0นให0มีการขอตําแหน�งงาน
ท่ีสูงข้ึน พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ*ในการให0บริการให0มีความทันสมัยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
และปรับปรุงสภาพแวดล0อมในการทํางานปฏิบัติงานและสถานท่ีให0บริการให0มีความม่ันคงปลอดภัยต�อผู0มาใช0
บริการ ในการปฏิบัติงานท่ีมุ�งเน0นความสําเร็จของงานได0นํากระบวน PDCA มาใช0เป�นกรอบในการทํางานของ
ทุกฝ|ายและมีการกําหนดเป�าหมายของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ*และแผนปฏิบัติการประจําป�เพ่ือเป�นเครื่องมือ
ในการวัดความสําเร็จในการดําเนินงาน และมีการกํากับติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ* 
เป�นระยะๆ  หลังจากนั้นได0นําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานอย�างต�อเนื่อง นอกจากนี้มีการนํา
กระบวนการจัดการความรู0มาประยุกต*ใช0เป�นข้ันตอนหนึ่งของการให0บริการโดยเก็บข0อมูลการให0บริการแก�
ผู0รับบริการท้ังคุณภาพและปริมาณ ณ จุดให0บริการ Counter Service  
 ผู0บริหารสื่อสารกับผู0ปฏิบัติงานโดยผ�านทาง Line กลุ�มและระบบสื่อสารภายในโดยจะเน0นย้ําเรื่องการ
ตอบสนองท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิผลในลักษณะเชิงรุกอยู�เสมอพร0อมท้ังกระตุ0นให0มีการรายงานป,ญหาและ
วิธีการแก0ไขให0กับบุคลากรภายในกลุ�มทุกครั้งท่ีเกิดป,ญหาใหม�ๆ ข้ึนอีกทางหนึ่งด0วย นอกจากนี้ยังรับฟ,งป,ญหา
และวางแผนการดําเนินงานแก0ป,ญหาท่ีเกิดข้ึนร�วมกับบุคลากรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและผู0รับบริการเป�น
สําคัญ 
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 (2) การทําใหCเกิดการปฏิบัติการอย�างจริงจัง (Creating a Focus on Action)  
ผู0บริหารได0กําหนดเป�าหมายความสําเร็จของแผนพัฒนาสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี พ.ศ. 2564 - 2567 ท่ี

ได0มีการนําเสนอต�อสภามหาวิทยาลัย และมีการมอบหมายภาระงานให0แต�ละฝ|ายดําเนินงานตามแผนฯ (ตาม
ตารางท่ี 1) ผ�านการกําหนดตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจําป� ซ่ึงระดับความสําเร็จในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําป� ท้ังในระดับสํานักดิจิทัลฯ ระดับฝ|าย และระดับบุคคล เพ่ือให0มีการผลักดันให0ประสบ
ความสําเร็จบรรลุเป�าหมายของวิสัยทัศน* แผนกลยุทธ* แผนปฏิบัติการประจําป�ของสํานักดิจิทัลฯท่ี จัดทําไว0 
โดยมีการจัดลําดับความสําคัญเรื่องท่ีจะต0องมีการดําเนินการก�อนหลังเพ่ือให0สอดคล0องกับงบประมาณท่ีมี
จํากัดในแต�ละป� โดยมุ�งเน0นไปท่ีการลงทุนพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร0างพ้ืนฐานเพ่ือให0บริการท่ีทันสมัย
กับผู0รับบริการ และการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให0ไปถึงเป�าหมายท่ีกําหนดไว0 ซ่ึงในการกําหนดเป�าหมายการพัฒนา
ได0มีการกําหนดจากกระบวนการวิเคราะห*ความต0องการของผู0รับบริการมาเป�นข0อมูลประกอบการจัดทําแผน
ดังกล�าว 
 
ตารางท่ี 1-1  การมอบหมายภาระงาน 

ผูCท่ีไดCรับมอบหมาย หนCาท่ีหลัก ผูCดําเนินการ การ
ดําเนินการ 

รองฝ|ายบรหิาร กํากับดูแลงานด0านบริหารจัดการของ
สํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี

รองผู0อํานวยการฝ|ายบริหาร ทุกสัปดาห* 

รองฝ|ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

กํากับดูแลงานด0านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

รองผู0อํานวยการฝ|าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทุกสัปดาห* 

ฝ|ายสาํนักงานเลขานุการ บริการงานด0านการบรหิารจัดการของ
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี  

เลขานุการสํานักดจิิทัล
เทคโนโลย ี

ทุกสัปดาห* 

ฝ|ายบรหิารและพัฒนา
ดิจิทัลเทคโนโลย ี

-บริการ ควบคุมดูแลและรักษาความ
ปลอดภัยเครื่องแม�ข�าย -พัฒนากํากับ
ดูแล ระบบสารสนเทศในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย 

หัวหน0าฝ|ายบริหารและ
พัฒนาดิจิทัลเทคโนโลย ี

ทุกสัปดาห* 

ฝ|ายบริการเทคโนโลย ี บริการตดิตั้ง บํารุงรักษาและให0บริการ
ห0องปฎิบัติการคอมพิวเตอร* ท้ัง 4 
วิทยาเขต  

หัวหน0าฝ|ายบริการเทคโนโลย ี ทุกสัปดาห* 

ฝ|ายนวัตกรรมและวิชาการ บริการวิชาการทางด0านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด0านการผลิตสื่อการเรยีน
การสอนททางไกล ด0านระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร*  

หัวหน0าฝ|ายนวัตกรรมและ
วิชาการ 

ทุกสัปดาห* 

คณะกรรมการประจําสํานัก
ดิจิทัลเทคโนโลย ี

ควบคุมกํากับการดําเนินงานสาํนัก
ดิจิทัลเทคโนโลย ี

ผู0อํานวยการสํานัก จัดประชุม 6 
ครั้ง/ป� 

คณะกรรมการบรหิาร
สํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี

วางแผน ขับเคลื่อน การดําเนินการงาน
ต�างๆในสํานักดจิิทัลเทคโนโลย ี

ผู0อํานวยการสํานัก ทุกเดือน 

คณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยง 

กําหนดนโยบายแผน และมาตรการการ
บริหารจัดการความสีย่ง  

รองฝ|ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4 ครั้ง/ป� 

คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร 

วางแผน จัดทํา ติดตาม ประเมินผล
และรายงาน แผนพัฒนาบุคลากร 

รองฝ|ายบรหิาร ทุก 2 เดือน 
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ผูCท่ีไดCรับมอบหมาย หนCาท่ีหลัก ผูCดําเนินการ การ
ดําเนินการ 

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ 

กําหนดนโยบาย วางแผนและ
ดําเนินการด0านการประกันคุณภาพ 
(EdPEx)ของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 

รองฝ|ายบรหิาร 3 ครั้ง /ป� 
หรือเร�งด�วน 

คณะกรรมการบริการ
วิชาการ 

กําหนดนโยบาย วางแผน กํากับ 
ติดตามการดําเนินการในบริการ
วิชาการแก�ชุมชนของสํานักดิจิทัล
เทคโนโลยี  

รองฝ|ายบรหิาร  4 ครั้ง /ป�  

 

1.2  การกํากับดูแลองค�กรและการสรCางประโยชน�ใหCสังคม (Governance and Societal 
Contributions)   
ก. การกํากับดูแลองค�กร (Organizational GOVERNANCE) 

(1) ระบบการกํากับดูแลองค�กร (GOVERNANCE System)  
ผู0อํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเป�นผู0นําสูงสุดของหน�วยงาน มีการจัดทําข0อตกลงการปฏิบัติงาน

กับอธิการบดีเม่ือเข0ารับตําแหน�งจากการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาท่ีสภามหาวิทยาลัยเป�นผู0แต�งต้ัง และ
ทุกต0นป�งบประมาณจะมีการจัดทําข0อตกลงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน และข0อตกลงสมรรถนะต�ออธิการบดี ท้ัง
ด0านการบริหาร การให0บริการและงบประมาณ ผู0อํานวยการฯ จะรายงานผลการปฏิบัติงานต�อมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัยจะมีการประเมินผลการดําเนินงานของส�วนงานและผู0บริหารส�วนงานเป�นประจําทุกป� 
โดยมีการสัมภาษณ*ผู0ใต0บังคับบัญชาและผู0รับบริการประกอบการประเมินผลด0วย และมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานต�อคณะกรรมการประจําศูนย*ฯ ทุก 3 เดือนซ่ึงแต�งต้ังโดยมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสการดําเนินการของหน�วยงานภาครัฐ (ITA) ป�ละ 1 ครั้ง มีการเผยแพร�ข0อมูลการ
ดําเนินการต�างๆ ของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีผ�านเว็บไซต*เพ่ือให0ประชาชนท่ัวไปร�วมตรวจสอบตามหลัก โปร�งใส 
ยุติธรรม ตรวจสอบได0 การแต�งต้ังกรรมการในคณะกรรมการประจําสํานักฯ จะทําโดยการเสนอชื่อเพ่ือให0สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต�งต้ังจาก ผู0ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันและตัวแทนคณะวิชา ตัวแทนผู0ปฏิบัติงานใน
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี มีวาระดํารง ตําแหน�งคราวละ 2 ป�  นอกจากนี้ผู0อํานวยการสํานักดิจิทัลฯ บริหารงาน
โดยยึดหลัก ธรรมภิบาลท้ัง 10 ประการ  (ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง  ความรับผิดชอบ  ความ
โปร�งใส  ความมีส�วนร�วม การกระจายอํานาจ นิติธรรม ความเสมอภาค และฉันทามติ)   

(2) การประเมินผลการดําเนินการ (PERFORMANCE Evaluation)  
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักดิจิทัลฯ ในแต�ละระดับ มีการดําเนินการคือการ

ประเมินผลการดําเนินงานผู0อํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีประเมินโดยสภามหาวิทยาลัย ตามรูปแบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู0นําส�วนงานของมหาวิทยาลัย รองผู0อํานวยการและหัวหน0าฝ|ายทําข0อตกลงการ
ปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผู0อํานวยการสํานักดิจิทัลฯส�วนบุคลากรของสํานักดิจิทัลฯถูก
ประเมินโดยหัวหน0า เพ่ือนร�วมงานแบบ 360 องศา และผู0ใช0บริการ โดยยึดข0อมูลตามแบบฟอร*มการประเมินผล
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และมีบางส�วนท่ีเพ่ิมโดยอยู�ภายใต0การปฏิบัติงานจริงของบุคลากร เช�น ชั่วโมง
การทํางานและภาระงานของบุคลากร ความสําเร็จของแผนในระดับฝ|าย  เป�นต0น  
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ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย�างมีจริยธรรม (Legal and ETHICAL BEHEAVIOR) 
(1) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการรับรองคุณภาพ (Legal, Regulatory, and 
Accreditation Compliance) 

สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข0อบังคับท่ีเก่ียวข0องท้ังด0านการบริหารท่ัวไป 
ด0านการเงินบัญชี งบประมาณ และด0านอ่ืนๆ โดยเฉพาะการดําเนินการในด0านกฎหมายคอมพิวเตอร*ท่ีต0องสร0าง
ความตระหนักและต่ืนตัวให0กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยในเรื่อง พระราชบัญญัติคุ0มครองข0อมูลส�วนบุคคล 
หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) ท่ีเป�นกฎหมายว�าด0วยการให0สิทธิ์กับเจ0าของข0อมูลส�วนบุคคล 
สร0างมาตรฐานการรักษาข0อมูลส�วนบุคคลให0ปลอดภยั และนําไปใช0ให0ตรงตามวัตถุประสงค*ตามความยินยอมของ
เจ0างของข0อมูลท่ีมีผลบังคับใช0 เม่ือ 1 มิถุนายน 2565 ท่ีผ�านมา โดยสํานักดิจิทัลฯ มีบทบาทในการดําเนินการใน
เรื่องนี้ให0กับมหาวิทยาลัย ซ่ึงท่ีผ�านมาสํานักดิจิทัลฯ ได0มีการจัดอบรมให0ความรู0กับผู0บริหารและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยในเรื่องนี้ไปแล0วเม่ือช�วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ* 2565 

 (2) การประพฤติปฏิบัติอย�างมีจริยธรรม (ETHICAL BEHEAVIOR)  
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีระบบจัดการป,ญหาและเรื่องร0องเรียน โดยมีช�องทางให0ผู0รับบริการ ลูกค0ากลุ�ม

อ่ืน และผู0มีส�วนได0ส�วนเสีย ท้ังทางอีเมล* ทางเฟสบุ�ค ทางเว็บไซต*ของหน�วยงานและทางไลน*กลุ�มผู0ปฏิบัติงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ทางโทรศัพท* โทรสาร ซ่ึงรวมท้ังสามารถยื่นเรื่องร0องเรียนได0โดยตรงท่ีอีเมล*ของผู0บริหาร
อีกด0วย จากนั้นจะนําเข0าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาแนวทางจัดการและเผยแพร�แนวปฏิบัติให0
บุคลากรถือปฏิบัติต�อไป นอกจากนี้ยังมีการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสการดําเนินการของหน�วยงาน 
ภาครัฐ (ITA) ในการติดตามและตรวจสอบความโปร�งใสอีกทางหนึ่ง 

 
ค. การสรCางประโยชน�ใหCสังคม (Societal Contributions) 
 (1) ความผาสุกของสังคม (Societal  Well-Being) 
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีคํานึงถึงความผาสุกของสังคมและสิ่งแวดล0อมเป�นประจําเสมอมา โดยเฉพาะ
ในช�วงเวลาและสถานการณ*ป,จจุบันนี้เก่ียกับการแพร�ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สํานัก
ดิจิทัลฯ ได0ดําเนินการตามมาตรการเฝ�าระวังป�องกันและควบคุมโรคระบาด COVID-19 ท่ีมหาวิทยาลัย
ประกาศโดยจัดแอลกอฮอล*เจลและเครื่องวัดไข0 และจุดระยะห�างตามจุดต�างๆสําหรับผู0ใช0บริการ ตามนโยบาย
การป�องกันการระบาดของโรค COVID-19 
 (2)การสนับสนุนชุมชน (Community Support) 

สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีสนับสนุนและสร0างความเข0มแข็งให0แก�ชุมชนโดยใช0กระบวนการ PDCA สํารวจ
ความต0องการของคนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยโดยตรงและประสานงานผ�านหน�วยงานระดับจังหวัด องค*การ
บริหารส�วนท0องถ่ิน สํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษา ครูนักเรียนโรงเรียนในเขตภาคตะวันตก ด0วยการนําความรู0ด0าน
เทคโนโลยีสารสนเทศจากบุคลากรภายในสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไปถ�ายทอดให0ชุมชนได0รู0จักนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช0ให0เกิดประโยชน*ผ�านโครงการบริการวิชาการแก�สังคม โดยการมอบนโยบายจากผู0บริหารให0
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีส�วนหนึ่งท่ีจะร�วมพัฒนาชุมชนอย�างต�อเนื่องเป�นประจําทุกป�  
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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  มาเป�นกรอบในการกําหนดวิสัยทัศน* พันธกิจ ค�านิยมขององค*กร และได0กําหนดวัตถุประสงค*
เชิงกลยุทธ* จัดทําแผนพัฒนาสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ป� 2564 – 2567 และกําหนดแผนปฏิบัติการประจําป�เพ่ือ
นําไปปฏิบัติ พร0อมท้ังติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเป�นประจําทุก
เดือน ส�วนแผนพัฒนาสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีกําหนดให0มีการติดตามประเมินผลทุกป� โดยมีกระบวนการตามรูป
ท่ี 2-1 

 
 
 

(2) นวัตกรรม (Innovation)  
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีการกําหนดโอกาสเชิงกลยุทธ*โดยวิเคราะห*จากจุดแข็ง จุดอ�อน สภาพป,ญหา
และสถานการณ*ป,จจุบันท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนความต0องการของนักศึกษาและอาจารย* และแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากรมุ�งเน0นไปสู�การเปลี่ยนแปลง SU Transformation มากําหนดเป�นยุทธศาสตร* Smart 
Administration ท่ีได0เสนอต�อสภามหาวิทยาลัย และได0นํายุทธศาสาตร*ดังกล�าวมาเป�นแนวทางในการสร0าง
นวัตกรรมใหม�โดยเสนอเป�นวาระในท่ีประชุมกรรมการบริหารสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี และมอบหมายให0กับฝ|าย
ต�างๆ ดําเนินการ เช�น พัฒนาระบบจองห0อง   พัฒนา SU Smart App. เวอร*ชั่นใหม�ท่ีตอบสนองต�อความ
ต0องการและอํานวยความสะดวกให0แก�นักศึกษา   พัฒนา My Silpakorn App. สําหรับอาจารย*และบุคลากร

รูปท่ี 2-1  กระบวนการวางแผนกลยุทธ� 
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ของมหาวิทยาลัย  พัฒนาระบบเก็บข0อมูลการฉีดวัคซีนและตรวจหาเชื้อ COVID-19   พัฒนาระบบการลาของ
บุคลากรของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี เป�นต0น 
 ผู0บริหารสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีการติดตามการพัฒนาระบบงานต�างๆ โดยกําหนดให0ฝ|ายท่ีรับผิดชอบ
ในการพัฒนาระบบงานรายงานความก0าวหน0าในการดําเนินงานผ�านท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักดิจิทัล
เทคโนโลยีเป�นประจําทุกสัปดาห*และทุกเดือน 

(3) การวิเคราะห�และกําหนดกลยุทธ� (Strategy Considerations)  
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได0มีการรวบรวมและวิเคราะห*ข0อมูลสารสนเทศต�างๆ โดยคํานึงถึงความท0าทาย
เชิงกลยุทธ* เช�น ผู0รับบริการมีความต0องการใช0เทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยและเสถียรภาพ  นักศึกษาต0องการ
พัฒนาทักษะด0านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและนําไปใช0งานได0 และความได0เปรียบเชิงกลยุทธ* เช�น มี
เทคโนโลยีด0าน cloud service ท่ีพร0อมให0บริการ  มี hardware และ software ใหม�ท่ีทันสมัย  มหาวิทยาลัย
สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการเก็บข0อมูลความคิดเห็นของนักศึกษา อาจารย* 
และบุคลากรภายในองค*กรจากการสํารวจความพึงพอใจของผู0รับบริการท่ีสํานักดิจิทัลฯ ซ่ึงได0ดําเนินการสํารวจ
เป�นประจําทุกป�อย�างน0อยป�ละ 1 ครั้ง และนําข0อมูลมาวิเคราะห*ตามหลัก SWOT Analysis โดยวิเคราะห*   
จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาสและอุปสรรคต�างๆ ตลอดจนคํานึงถึงพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบและข0อบังคับต�างๆ 
ด0านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีบังคับใช0ในป,จจุบัน   และการบริหารความเสี่ยงและความม่ันคงปลอดภัยด0าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  นํามากําหนดกลยุทธ*ต�างๆ ในการพัฒนาองค*กร ตามกระบวนการวางแผนกลยุทธ*ในรูป
ท่ี 2-1 และนําไปกําหนดแผนปฏิบัติการประจําป�โดยเสนอคณะกรรมการประจําสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
พิจารณาให0ความเห็นชอบก�อนดําเนินการไปปฏิบัติต�อไป 

(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก (Work Systems and Core Competencies)  
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได0มีการกําหนดวิสัยทัศน* พันธกิจ และวางแผนกลยุทธ*ในการสนับสนุนด0าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให0แก�มหาวิทยาลัย การกําหนดกระบวนงานท่ีสําคัญได0คํานึงถึงวัตถุประสงค*เชิงกลยุทธ*
และสมรรถนะหลักของบุคลากรท่ีมีความชํานาญด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมุ�งเน0นการสนับสนุนการ
ดําเนินงานด0านเทคโนโลยีสารสนเทศตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย กระบวนงานท่ีสําคัญด0านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได0แก� 
 - ระบบบริการโครงสร0างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - ระบบบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - ระบบบริการสิ่งอํานวยความสะดวกด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - ระบบบริการวิชาการด0านเทคโนโลย ี
 ท้ังนี้สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีพิจารณาให0ผู0ส�งมอบและคู�ความร�วมมือมีส�วนร�วมในดําเนินการใน
ระบบงาน โดยคํานึงถึงความชํานาญและประสิทธิภาพการให0บริการเป�นสําคัญ 
 
ข. วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� (Strategic Objectives) 

(1) วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ�ท่ีสําคัญ (Key Strategic Objectives)  
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได0กําหนดวัตถุประสงค*เชิงกลยุทธ*ตามยุทธศาสตร*ท่ีได0วางไว0 ได0แก� ยุทธศาสตร*
ท่ี 1 Student Experience  ยุทธศาสตร*ท่ี 2 Smart Administration  ยุทธศาสตร*ท่ี 3 Skilled Staff และ
ยุทธศาสตร*ท่ี 4  SU Transformation และได0กําหนดเป�าประสงค*เชิงกลยุทธ*เพ่ือขับเคลื่อนวิสัยทัศน*และ พันธ
กิจ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2-1  วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� ตัวชี้วัดและเปzาหมาย 

วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� ตัวชี้วัด 
เปzาหมาย 

2564 2565 2566 2567 
พัฒนาคุณภาพการบริการ และ
ประสบการณ*นักศึกษา 

1)  ผลการประเมินความพึง
พอใจ/ความไม�พึงพอใจของ
ผู0เรยีนและลูกค0ากลุ�มอ่ืน 

ร0อยละ 80 ร0อยละ 80 ร0อยละ 80 ร0อยละ 80 

 2) ร0อยละของ up-time ของ
เครือข�ายอินเตอร*เน็ต 

99.9 99.9 99.99 99.99 

 3)  จํานวนนักศึกษาท่ีได0รับการ
พัฒนาทักษะด0านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีจําเป�นต�อการ
ทํางานในศตวรรษท่ี 21 

10 20 30 40 

เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานขององค*กรโดยการ
ประยุกด*ใช0ดิจิทัลเทคโนโลยี 
และส�งเสรมิการบริหารจัดการ
แบบ data-driven 
organization 

1) จํานวนรายงาน BI Report 
เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการ 

5 10 15 20 

2) ร0อยละของฐานข0อมูลหลักท่ี
ถูกนํามาวิเคราะห*ในระบบ BI 
 

60 80 100 100 

พัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัศิลปากรด0าน
เทคโนโลยีเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

1) จํานวนกิจกรรมหรือการจัด
อบรมด0านการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช0 IT เป�นเครื่องมือ 

2 4 4 4 

2)จํานวนผู0เข0ารับบริการเพ่ือ
พัฒนาการจัดการสอนโดยใช0 
IT เป�นเครื่องมือ 

15 20 25 30 

3) จํานวนบุคลากรท่ีได0รับการ
พัฒนาทักษะด0านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสอดคล0องกับ
ความต0องการของ
มหาวิทยาลยั 

30 60 60 60 

สนับสนุนการขับเคลื่อนเพ่ือ
พัฒนาองค*กรตามโครงการ 
Silpakorn University 
Transformation 

1) ร0อยละความสําเร็จของการ
จัดทําคลังข0อมลูด0าน
ศิลปวัฒนธรรมท่ีรวมทุกสาขา 

80 100 100 100 

2) ร0อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผู0เข0าชม
คลังข0อมูลสะสมด0าน
ศิลปวัฒนธรรม 

100 
 

10 10 10 

 3)ร0อยละความสําเร็จของ
โครงการSU Transformation 

>80 >80 >80 >80 

 
(2) การพิจารณาวัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� (Strategic Objectives Considerations)  

 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีการกําหนดวัตถุประสงค*เชิงกลยุทธ*ทท่ีตอบสนองต�อความท0าทายเชิงกลยุทธ*
ท้ังในด0านความต0องการใช0เทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยและเสถียรภาพของผู0รับบริการ ความต0องการพัฒนา
ทักษะด0านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและนําไปใช0งานได0  การพัฒนาระบบการทํางานด0วยเทคโนโลยี
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สารสนเทศ  ความคาดหวังจากผู0รับบริการในการให0บริการท่ีดีและรวดเร็ว และพัฒนาบุคลากรให0มีความรู0 
ความสามารถ ทันต�อการเปลี่ยนแปลงด0านเทคโนโลยีและการแข�งขันการให0บริการ โดยอาศัยสมรรถนะหลัก
ของบุคลากรท่ีมีความรู0ความเชี่ยวชาญในด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมี
เทคโนโลยีด0าน cloud service ท่ีพร0อมให0บริการ   hardware และ software ใหม�ท่ีทันสมัย มีการให0บริการ
วิชาการด0านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย และมหาวิทยาลัยสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภายใต0โอกาสท่ีเหมาะสมและเอ้ือต�อการพัฒนาการใช0งานด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ มากําหนดเป�นตัวชี้วัด
ความสําเร็จของวัตถุประสงค*เชิงกลยุทธ*ตามตารางท่ี 2-1 
 
2.2  การนํากลยุทธ�ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation): 
ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและการถ�ายทอดสู�การปฏิบัติ 

(Action Plan Development and Deployment) 
(1) แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  

 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได0มีการกําหนดแผนงานต�างๆ ท่ีสําคัญตามระยะเวลาในการดําเนินงาน คือ 
แผนระยะยาว ได0แก� แผนพัฒนาสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ป� พ.ศ. 2564 – 2567 และแผนระยะสั้น ได0แก� 
แผนปฏิบัติการประจําป�  
 ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป� ได0มีการดําเนินการรวบรวมข0อมูลจากการประเมินผลการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการในป�ท่ีผ�านมา ประกอบกับแผนกลยุทธ*และวัตถุประสงค*เชิงกลยุทธ*ท่ีได0กําหนด
ไว0มาใช0เป�นแนวทางในการกําหนดแผนปฏิบัติการประจําป� พ.ศ. 2565 โดยได0นําเสนอต�อคณะกรรมการประจํา
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีพิจารณาให0ความเห็นชอบ ก�อนมอบหมายให0แต�ละฝ|ายดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป� พ.ศ. 2565 ในท่ีประชุมกรรมการบบริหารสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
 
ตารางท่ี 2-2  แผนปฏิบัติการประจําป� พ.ศ. 2565 

โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปzาหมาย ผูCรับผิดชอบ 
1. การจัดโครงการส�งเสรมิ
ความรู0ด0าน IT ให0กับ
บุคลากรสายวิชาการ 

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65 

ร0อยละของบุคลากรท่ีผ�านการ
พัฒนาและมีทักษะต�างๆ ตาม
กําหนด (ผู0บรหิาร/สายวิชาการ/
สายสนับสนุน) 

ร0อยละ 80 ฝ|ายนวัตกรรมและ
วิชาการ 

2. การดําเนินการตามแนว
ทางการกํากับดูแลและ
ธรรมมาภิบาลในระดับ A 

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65 

ร0อยละของคณะ/ส�วนงาน (ไม�รวม
สํานักงานอธิการบดี สํานักงาน
สภามหาวิทยาลยั) ท่ีผ�านการ
ประเมิน ด0านการกํากับดูแลและ
ธรรมาภิบาลในระดับ A 

ร0อยละ 85 สํานักงาน
เลขานุการ 

3. จัดทําโครงการในการ
พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร*ม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด0าน
การบริหารจัดการ 

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65 

จํานวนโครงการในการลดต0นทุน 
หรือการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร*ม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด0านการ
บริหารจัดการ (เช�นโครงการลด
การใช0กระดาษ โครงการประหยดั
พลังงาน เป�นต0น) (ตัวช้ีวัดท่ี 56 
ของมหาวิทยาลัย) 

4 โครงการ ทุกฝ|าย 



รายงานประเมินตนเอง EdPEx ป�การศึกษา 2564 
 

 

 20

โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปzาหมาย ผูCรับผิดชอบ 
4. ส�งเสรมิกาพัฒนา
บุคลากรให0มีความสามารถ
ด0าน IT 

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65 

จํานวนของบุคลากรสายสนับสนุน
ท่ีมีความสามารถด0าน IT, 
multiple skill, Job 
rotation(Lagging Indicators 
(สายสนับสนุน) (ตัวช้ีวัดท่ี 58 ของ
มหาวิทยาลยั) 

300 คน ทุกฝ|าย 

  ร0อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
ท่ีได0รับการพัฒนาทักษะต�างๆ ให0
เกิด multiple skill ในการทํางาน 

ร0อยละ 60 ทุกฝ|าย 

5. โครงการปรับปรุง
อุปกรณ*เครือข�ายและ
สายสญัญาณ Fiber Optic 
ภายในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร* 

1 มี.ค. - 31 พ.ค. 
65 

ความเร็วในการเช่ือมต�อโมดูล
ระหว�างอาคารท่ีปรับปรุง 

10 Gbps ฝ|ายบรหิารและ
พัฒนาดิจิทัล
เทคโนโลย ี

6. โครงการปรับปรุงระบบ
เครื่องแม�ข�าย สาํหรับงาน
บริการในแต�ละวิทยาเขต 

1 พ.ย. 64 - 31 
มี.ค. 65 

ร0อยละของการ up-time ในการ
ให0บริการเครือข�ายภายใน
มหาวิทยาลยั 

ร0อยละ 90 ฝ|ายบรหิารและ
พัฒนาดิจิทัล
เทคโนโลย ี

7. โครงการปรับปรุงระบบ
เครือข�ายไร0สาย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 
65 

ร0อยละของพ้ืนท่ีท่ีติดตั้งสามารถ
เช่ือมต�อระบบเครือข�ายไร0สายได0 
หรือใช0ตัวช้ีวัดจาก QS star rating 

ร0อยละ 95 ฝ|ายบรหิารและ
พัฒนาดิจิทัล
เทคโนโลย ี

8. ปรับปรุงความเร็วและ
ความเสถียรของระบบ
เครือข�ายอินเตอร*เน็ตเพ่ือ
รองรับการใช0งานของ
นักศึกษาและบุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน และ
รองรับการทํางานของ
ระบบบริการนักศึกษาอ่ืนๆ 

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65 
 

1)  ผลการประเมินความพึงพอใจ/
ความไม�พึงพอใจของผู0เรยีนและ
ลูกค0ากลุ�มอ่ืน 

ร0อยละ 80 ฝ|ายบรหิารและ
พัฒนาดิจิทัลฯ 
ฝ|ายบริการดจิิทัลฯ 
ฝ|ายนวัตกรรมและ
วิชาการ 
 

2) ร0อยละของ up-time ของ
เครือข�ายอินเตอร*เน็ต 

ร0อยละ 99.9 ฝ|ายบรหิารและ
พัฒนาดิจิทัลฯ 
 

9. พัฒนาระบบตรวจตรา
สถานะเครือข�าย
อินเตอร*เน็ตเพ่ือรองรับการ
กํากับดูแลแบบ real-time 
และการแก0ป,ญหาอย�างทัน
การณ* 

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65 

1)  ร0อยละของจุดเช่ือมต�อท่ีสาํคัญ
ตามโครงข�ายอินเตอร*เน็ตท่ีมี up-
time สูงกว�า 99.9% 

ร0อยละ 70 รองฯ ฝ|าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ฝ|ายบรหิารและ
พัฒนาดิจิทัลฯ 
 

2)  ร0อยละของเซิร*ฟเวอร*บริการ
หลักท่ีมี up-time สูงกว�า 99.9% 

ร0อยละ 90 

10. พัฒนาระบบงาน
อัตโนมัติ (workflow) เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน และการบริการ 

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65 

จํานวน Workflow ท่ีนํามาใช0ใน
การพัฒนาการดําเนินงาน 

10 
กระบวนงานท่ี
ใช0 Workflow 

ฝ|ายบรหิารและ
พัฒนาดิจิทัลฯ 
ฝ|ายบริการดจิิทัลฯ 
ฝ|ายนวัตกรรมและ
วิชาการ 
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โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปzาหมาย ผูCรับผิดชอบ 
11. จัดทํารายงานใน
รูปแบบ Business 
Intelligence (BI) และ 
Dashboard เพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการ เช�น การ
วางแผน การประกัน
คุณภาพ การกํากับดูแล
องค*กร และการนําข0อมูล
เชิงวิเคราะห*ไปใช0ประโยชน*
ในด0านอ่ืนๆ 

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65 

1) จํานวนรายงาน BI Report เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการ 

10 รายงาน รองฯ ฝ|าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ฝ|ายบรหิารและ
พัฒนาดิจิทัลฯ 
 

 2) ร0อยละของฐานข0อมูลหลักท่ีถูก
นํามาวิเคราะห*ในระบบ BI 

ร0อยละ 80  

 
(2) การนําแผนปฏิบัติการไปปฏบัิติ (Action Plan Implementation)  

 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได0มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป�ท่ีได0รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีแล0ว นํามาถ�ายทอดและมอบหมายให0ฝ|ายต�างๆ ท่ีเก่ียวข0องเป�นผู0รับผิดชอบใน
การดําเนินงาน และกําหนดเป�น KPI ระดับฝ|ายเพ่ือใช0ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก
รอบการประเมิน  และได0มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป�เป�นประจํา
ทุกเดือนโดยการรายงานผลฯ ผ�านท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี เพ่ือให0ทราบถึงป,ญหา
และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและเสนอต�อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีต�อไป 

(3) การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation)  
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได0มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป�ท่ีสอดคล0องกับงบประมาณท่ีได0รับจัดสรร
จากมหาวิทยาลัยและยังได0มีการจัดทํารายงานการใช0จ�ายงบประมาณเสนอต�อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเป�นประจําทุกเดือนเพ่ือบริหารงบประมาณให0มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและทําให0เกิด
ความคล�องตัวในการดําเนินงานหากเกิดสถานการณ*ฉุกเฉินท่ีจําเป�นต0องดําเนินการโดยด�วน นอกจากนี้ยังมีการ
จัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู�สําหรับให0บริการด0านเทคโนโลยีสารสนเทศแก�ผู0รับบริการให0สามารถใช0งานได0อย�างมี
ประสิทธิภาพ เช�น การเปลี่ยนอุปกรณ*เครือข�ายท่ีชํารุดได0ทันที 

(4) แผนดCานบุคลากร (Workforce Plan)  
 มีการกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเป�นประจําทุกป� โดยคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี เพ่ือเป�นแนวทางในการสนับสนุนให0บุคลากรพัฒนาความรู0ความสามารถ
เพ่ิมข้ึนและนําไปพัฒนาการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบได0อย�างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได0มอบหมายให0แต�ละ
ฝ|ายจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล เพ่ือเสริมสร0างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และยังมีการจัดทําแผนอัตรากําลังท่ี
สอดคล0องกับแผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยศิลปากร ป� 2562 - 2566 

(5) ตัววัดผลการดําเนินการ (Performance Measures)  
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได0มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จและเป�าหมายของแผนปฏิบัติงานประจําป� 
พ.ศ. 2565 ตามตารางท่ี 2-2 โดยผู0บริหารและหัวหน0าฝ|าย และกําหนดเป�น KPI ระดับฝ|ายเพ่ือใช0ประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร จากนั้นได0มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี
กําหนดเป�นประจําทุกเดือนโดยการรายงานผลการดําเนินงานผ�านท่ีประชุมกรรมการบบริหารสํานักดิจิทัล
เทคโนโลยี และสรุปรายงานเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีต�อไป 
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(6) การคาดการณ�ผลดําเนนิการ (Performance Projections)  
 ผู0บริหารของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีและหัวหน0าฝ|ายได0มีการกําหนดเป�าหมายของแผนปฏิบัติงาน
ประจําป� พ.ศ. 2565 ตามตารางท่ี 2-2 โดยมีเป�าหมาย 6 เดือน และ 12 เดือน เพ่ือเป�นกรอบแนวทางในการ
ดําเนินงาน และให0มีการรายงานผลการดําเนินการเป�นประจําทุกเดือนรวมท้ังให0รายงานถึงป,ญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงาน พร0อมเสนอแนวทางในการแก0ไขป,ญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือให0สามารถดําเนินงานได0ตามเป�าหมายท่ี
ได0วางไว0 หากมีการพิจารณาแล0วเห็นว�าป,ญหาและอุปกสรรคต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้นอาจส�งผลกระทบทําให0ไม�
เป�นไปตามเป�าหมายท่ีได0กําหนดไว0 ก็ให0ดําเนินการทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการ และให0เสนอต�อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีต�อไป 

 
ข. การปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ (Action Plan Modification) 
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีการติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเป�นประจําทุกเดือน โดยแต�ละฝ|าย
ท่ีรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานและป,ญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนให0คณะกรรมการบริหารสํานักดิจิทัล
เทคโนโลยีทราบในประชุม หากเกิดสถานการณ*ท่ีคาดไม�ถึงให0แต�ละฝ|ายเสนอแนวทางในการปรับแผนปฏิบัติ
การทันทีและนําเสนอต�อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีพิจารณาให0ความคิดเห็นในการ
ปรับแผนปฏิบัติการประจําป�ต�อไป 

 
หมวด 3 ลูกคCา (Customer) 

 
3.1 ความคาดหวังของลูกคCา (Customer Expectations): 
ก. การรับฟnงผูCเรียนและลูกคCากลุ�มอ่ืน (Listening to Students and Other Customers) 

(1) ผูCเรียนและลูกคCากลุ�มอ่ืนท่ีมีอยู�ในปnจจุบัน (Current Students and Other Customers)  
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีแบ�งกลุ�มลูกค0าหรือผู0รับบริการออกเป�น 5 กลุ�ม คือ 1) กลุ�มผู0เรียน ได0แก� 
นักศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย  2) กลุ�มบุคลากรภายใน ได0แก� ผู0บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย* และ
เจ0าหน0าท่ี  3) กลุ�มหน�วยงานภายใน ได0แก� คณะวิชาและหน�วยงานภายในมหาวิทยาลัย  4) กลุ�มบุคคลภายนอก 
ได0แก�  ศิษย*เก�าของมหาวิทยาลัย ประชาชนท่ัวไป  5) กลุ�มหน�วยงานภายนอก ได0แก� หน�วยงานของรัฐและ
หน�วยงานเอกชน 
 การรับฟ,งเสียงของผู0รับบริการหรือลูกค0าตามตารางท่ี 4 โดยส�วนใหญ�สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจะใช0สื่อ
สังคมออนไลน*มาใช0ในการสื่อสารกับลูกค0า เช�น Line  facebook  เป�นหลักในการสื่อสารกับผู0รับบริการ 
นอกจากนี้ยังใช0โทรศัพท*  แบบสอบถาม  และจุดให0บริการเป�นลักษณะ one stop service  ซ่ึงมีเจ0าหน0าท่ี
ให0บริการอํานวยความสะดวกกับผู0มาใช0บริการ 
 
ตารางท่ี 3-1ก ช�องทางการรับฟnงเสียงลูกคCา 

กลุ�มลูกคCา ช�องทางการรับฟzงเสียงของลูกคCา 
โทรศัพท� Counter service สื่อสังคมออนไลน� แบบสอบถาม อีเมล� 

นักศึกษา � � � � � 
ผู0บริหารมหาวิทยาลัย � � � � � 
อาจารย* � � � � � 
เจ0าหน0าท่ี � � � � � 
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กลุ�มลูกคCา ช�องทางการรับฟzงเสียงของลูกคCา 
โทรศัพท� Counter service สื่อสังคมออนไลน� แบบสอบถาม อีเมล� 

คณะวิชาและหน�วยงาน
ภายใน 

�  � � � 

หน�วยงานของรัฐและ
เอกชน 

�  � � � 

ศิษย*เก�ามหาวิทยาลัย �  � � � 
ประชาชนท่ัวไป �  �   
ความถ่ี เวลาราชการ เวลาราชการ ตลอดเวลา 1 ครั้งต�อป� ตลอดเวลา 
 
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีดําเนินการจัดช�องทางการรับฟ,งความคิดเห็นจากผู0รับบริการโดยการสร0าง
กระบวนการรับฟ,งเสียงของผู0รับบริการตามรูปท่ี 3-1 
 

 
 

 
 
(2) ผูCเรียนและลูกคCากลุ�มอ่ืนท่ีพึงมี (Potential Students and Other Customers) 

 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีการรับฟ,งความคิดเห็นของลูกค0ากลุ�มอ่ืนท่ีพึงมีได0หลายช�องทาง เช�น การถาม
ตอบ online ผ�านทาง Facebook  ไลน* E-mail ตลอดจนทางโทรศัพท* โดยท่ีผ�านมาสํานักดิจิทัลฯ จัดทํา
ฐานข0อมูล E-mail ของลูกค0าเพ่ือใช0ติดต�อ สื่อสาร ประชาสัมพันธ* แบบส�งถึงผู0สอบถามและในอนาคตจะ
ดําเนินการจัดทําและพัฒนาระบบ FAQ ของการถามตอบในแต�ละเรื่องของลูกค0า ในการไขข0อคําถามและความ
สงสัย ของลูกค0าผ�านทานเว็ปไซด*เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและเข0าถึงง�าย  

  

รูปท่ี 3-1  กระบวนการรับฟnงเสียงของผูCรับบริการ 
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ข. การจําแนกกลุ�มผูCเรียนและลูกคCากลุ�มอ่ืน และการกําหนดหลักสูตรและริการฯ (Student and Other 
Customers Segmentation, and Program and Service Offerings) 

(1) การจําแนกกลุ�มผูCเรียนและลูกคCากลุ�มอ่ืน (Student and Other Customers 
Segmentation) 

สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได0จําแนกกลุ�มลูกค0าออกเป�น 3 ประเภท คือ 1) ผู0เรียน ได0แก� นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก  2) ลูกค0าภายใน ได0แก� ผู0บริหาร  อาจารย* เจ0าหน0าท่ี และคณะวิชา  
ศูนย* สถาบัน สํานัก 3) ลูกค0าภายนอก ได0แก� ศิษย*เก�าของมหาวิทยาลัย ประชาชนท่ัวไป  หน�วยงานภาครัฐ และ
เอกชน และได0มีการเก็บข0อมูลความต0องการของลูกค0าในแต�ละประเภทมาใช0ในการวางแผนการให0บริการด0าน
เทคโนโลยีในอนาคตโดยเน0นการให0บริการแก�กลุ�มผู0เรียนและลูกค0าภายในเป�นสําคัญ เพ่ือให0บริการด0าน
เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและตอบสนองต�อความต0องการมากท่ีสุด เนื่องจากเป�นกลุ�มลูกค0าหลักของสํานัก
ดิจิทัลเทคโนโลยี 

 
ตารางท่ี 3-1ข  สมาชิก SU-Net 

ประเภท ป�การศึกษา 2564 
ปริญญาตร ี 27,003 
บัณฑิตศึกษา 3,015 
อาจารย* 1,424 
เจ0าหน0าท่ี 2,055 

รวมท้ังหมด 33,497 
 

(2) การจัดการศึกษาและบริการฯ (Program and Service Offerings)  
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีดําเนินการรวบรวมความต0องการของกลุ�มผู0เรียนจากการรับแจ0งป,ญหาใน

ช�องทางต�างๆ เช�น จุดให0บริการ Counter service  สื่อสังคมออนไลน* โทรศัพท* เป�นต0น  สําหรับกลุ�มลูกค0า
ภายในรวบรวมความต0องการจากแบบประเมินความพึงพอใจและทางโทรศัพท* ส�วนกลุ�มลูกค0าภายนอก
รวบรวมความต0องการจากแบบประเมินความพึงพอใจเป�นหลัก นํามาสรุปเป�นข0อมูลและรายงานเสนอให0
ผู0บริหารและหัวหน0าฝ|ายรับทราบเพ่ือนําไปใช0ในการกําหนดแนวทางในการแก0ไขป,ญหาในป�ต�อไป หากมีความ
จําเป�นเร�งด�วนจะมีการกําหนดแนวทางในการแก0ไขป,ญหาในทันที 

 
3.2 ความผูกพันของลูกคCา (Customer Engagement): 
ก.  ความสัมพันธ�และการสนับสนุนผูCเรียนและลูกคCกลุ�มอ่ืนๆ (Student and Other Customer 
Relationships and Support) 
 (1)  การจัดการความสัมพันธ� (Relationship Management)  
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีใช0กระบวนการ Customer Relationship Management ในการบริหาร
จัดการความสัมพันธ*กับลูกค0ากลุ�มต�างๆ โดยการสร0างกิจกรรมต�างๆ เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ*กับกลุ�มลูกค0า ตาม
ตารางท่ี 
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ตารางท่ี 3-2 การจัดการความสัมพันธ� 
กลุ�มลูกคCา การสรCางและจัดการความสัมพันธ� ลักษณะการสรCาง

ความสัมพันธ� 
ผู0เรียน -  Counter Service 

-  website, Facebook, Line, e-mail 
-  โทรศัพท* 
-  ปฐมนิเทศ  กิจกรรมวิชาการ  
ซอฟต*แวร*ลิขสิทธิ์ 

- เข0าถึงจุดบริการได0สะดวก 
- รับเรื่องได0อย�างรวดเร็ว 
- สื่อสารโดยตรง 
- รับรู0ข�าวสาร 

บุคลากรภายใน -  Counter Service 
-  website, Facebook, Line, e-mail 
-  โทรศัพท* 
-  ท่ีประชุมต�างๆ ท่ีเก่ียวข0อง  ซอฟต*แวร*
ลิขสิทธ* 
-  จัดอบรม  บริการวิชาการด0าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  หนังสือเวียน 

- เข0าถึงจุดบริการได0สะดวก 
- รับเรื่องได0อย�างรวดเร็ว 
- สื่อสารโดยตรง 
- รับรู0ข�าวสาร 

หน�วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

-  หนังสือเวียน  หนังสือเชิญ  ซอฟแวร*
ลิขสิทธิ์ 

- รับรู0ข�าวสาร 

บุคคลภายนอก -  website, Facebook, Line, e-mail 
-  การจัดอบรม 

- รับเรื่องได0อย�างรวดเร็ว 
- สื่อสารโดยตรง 
- รับรู0ข�าวสาร 

หน�วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย 

-  website, Facebook 
-  หนังสือทางราชการ 

- รับเรื่องได0อย�างรวดเร็ว 
- สื่อสารโดยตรง 
- รับรู0ข�าวสาร 

 
 (2) การเขCาถึงและการสนับสนุนผูCเรียนและลูกคCากลุ�มอ่ืนๆ (Student and Other Customer 
Access and Support) 
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเข0าถึงและสนับสนุนลูกค0าส�วนใหญ�การดําเนินการหลัก คือ  การจัดบริการ
วิชาการทางด0านเทคโนโลยีสู�ชมุชนเพ่ือให0ความรู0และเทคนิคการใช0งาน application ต�างๆ  การจัดกิจกรรม
อบรมสัมนาวิชาการ หรืออบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีการประชาสัมพันธ*ให0กลุ�มลูกค0าแต�ละกลุ�มเข0าร�วมกิจกรรม
ท่ีจัดข้ึนผ�านเว็บไซต* สื่อสังคมออนไลน* และหนังสือเวียนแจ0งไปยังคณะวิชาและหน�วยงาน สําหรับการค0นหา
ความต0องการจะเน0นดําเนินการสํารวจความต0องการจากลูกค0าในแต�ละกลุ�มโดยจําแนกตามกลุ�มผู0รับบริการ 
(ตารางท่ี 3-1ข) โดยรวบรวมข0อมูลจากแหล�งข0อมูลท่ีเป�นผู0รับบริการทุกระดับและข0อมูลจากการให0บริการ
นํามาวิเคราะห*แล0วนํามาจัดทําแผนปรับปรุงการคุณภาพให0บริการให0ตรงตามความต0องการและความคาดหวัง 
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีคิดช�องทางในการเข0าถึงและสืบค0นสารสนเทศไว0หลายช�องทางและเครื่องมือใน
การเข0าถึง เช�น E-mail, Counter Service, website, Social Network, โทรศัพท* และกิจกรรมทางด0าน
บริการวิชาการต�างๆ   
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 (3) การจัดการกับขCอรCองเรียน (Complaint Management)  
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีใช0ช�องทางรับข0อร0องเรียนจากผู0ใช0บริการท้ัง 5 แห�งในหลายช�องทาง คือ 
Facebook,  Line, E-mail, counter service และจากข0อเสนอแนะท่ีได0จากการสํารวจความพึงพอใจการใช0
บริการของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี เม่ือได0รับข0อร0องเรียน ผู0รับข0อร0องเรียนจะวิเคราะห*ว�าข0อร0องเรียนดังกล�าว
เป�นเรื่องหรืองานท่ีเก่ียวข0องกับฝ|ายใด และจะดําเนินการส�งเรื่องร0องเรียนนั้นไปยังฝ|ายท่ีเก่ียวข0อง เพ่ือให0ฝ|าย
นั้นๆ พิจารณาเบ้ืองต0นให0ดําเนินการแก0ไขทันที เม่ือดําเนินการแก0ไขข0อร0องเรียนเรียบร0อยแล0วจะแจ0งให0ผู0
ร0องเรียนทราบต�อไป แต�หากไม�สามารถดําเนินการแก0ไขได0ทันทีก็ให0นําเสนอต�อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีพิจารณาในการวางแผนและหาแนวทางแก0ไขเรื่องร0องเรียนและกําหนดผู0รับผิดชอบ
ดําเนินการแก0ไขต�อไป และแจ0งผู0ร0องเรียนโดยอธิบายรายละเอียดให0ทราบต�อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข.  การคCนหาความพึงพอใจและความผูกพันของผูCเรียนและลูกคCากลุ�มอ่ืนๆ (Determination of 
Student and Other Customer Satisfaction and Engagement) 

(1) ความพึงพอใจ ความไม�พึงพอใจ และความผูกพัน (Satisfaction, Dissatisfaction and 
Engagement)  

สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได0ให0ความสําคัญกับความพึงพอใจ ความไม�พึงพอใจของลูกค0า โดยกําหนด
วัตถุประสงค*และเป�าหมายของดําเนินงานตามเกณฑ*ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป�นการรวมคะแนน
ความพึงพอใจจากการให0บริการโครงการบริการวิชาการแก�สังคม  ความพึงพอใจการให0บริการโดยรวมทุก  

ขCอรCองเรียน/ปnญหา 

 

ไม�สามารถ
แก0ไขได0ทันที 

นําเขCาท่ีประชุม
พิจารณาหาแนวทาง

และผูCรับผิดชอบ 
วิเคราะห�ขCอรCองเรียน 

แก0ไขได0
ทันที 

แจCงผูCเกี่ยวขCองหรือผูCรับผิดชอบ
ดําเนินการแกCไข 

รายงานผลการดําเนินการ
ต�อผูCรCองเรียน 

รูปท่ี 3-2  การจัดการขCอรCองเรียน 
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พันธกิจและ ICT Services โดยดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของลูกค0าท้ังรูปแบบเอกสารและออนไลน* ซ่ึง
ผลการประเมินเฉลี่ยอยู�ในระดับดี  (คะแนน 4.05) และความพึงพอใจการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือ
ต�อการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบด0วยบริการ Counter Services, บริการ Open Learning Space, บริการจุด
เชื่อมต�อ WiFi, บริการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม�, บริการ Print Services และบริการห0องปฏิบัติการคอมพิวเตอร* 
เป�าหมายอยู�ท่ีระดับ 4.11 ในป�ท่ีผ�านมาสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได0มีการทบทวนและปรับปรุงข0อคําถามในการ
ประเมินความพึงพอใจ ความไม�พึงพอใจของลูกค0า รวมถึงปรับปรุงวิธีการเก็บข0อมูลจากแบบสอบถามออนไลน* 
ให0สามารถเข0าถึงแบบประเมิน ได0ง�ายในลักษณะของ QR Code และ short link เพ่ือให0ได0ข0อมูลและ
สารสนเทศสําหรับนําไปใช0ในการจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให0บริการท่ีตรงตามความต0องการ
ของลูกค0ามากยิ่งข้ึน 

(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับองค�กรอ่ืน (Satisfaction Relative to Other Organizations) 
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไม�ดําเนินการเปรียบเทียบกับความพึงพอใจกับคู�แข�ง  แต�สํานักดิจิทัลฯ 

วางแผนจะดําเนินการแลกเปลี่ยนข0อมูลกับสํานักเทคโนโลยีของสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ในอนาคตต�อไป  
 
ค.  การใชCขCอมูลเสียงของลูกคCาและตลาด (Use of Voice-of-The-Customer and Market Data) 

 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีใช0ข0อมูลท่ีจัดเก็บจากความต0องการและข0อเสนอแนะของลูกค0ากลุ�มต�างๆ เสนอ
ต�อผู0บริหารและหัวหน0าฝ|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)  
 การใช0ข0อมูลและสารสนเทศเพ่ือการติตตามงานประจําและวัดผลการดําเนินการโดยรวมของสํานัก

ดิจิทัลฯ ถูกเลือกเพ่ือใช0ในการสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช0ข0อมูลจริง โดยแบ�งเป�น 3 กลุ�มหลัก ประกอบด0วย
คุณภาพการให0บริการด0านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการให0บริการด0านไอทีซับพอร*ท และ
ประสิทธิภาพการเบิกจ�ายงบประมาณ เทียบกับมาตรฐานการให0บริการด0านไอทีในระดับสากล กฎหมาย 
กฎระเบียบ ข0อบังคับท่ีเก่ียวข0อง ข0อมูลจะถูกรวบรวมและจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส*และแบบเอกสาร มี
การนําข0อมูลและสารสนเทศมาติดตามและรายงานผลเป�นประจําทุกเดือนในท่ีประชุมกรรมการบริหารสํานัก
ดิจิทัลฯ  เม่ือครบรอบการดําเนินการในแต�ละป�แต�คณะกรรมการบริหารสํานักดิจิทัลฯ จะนําไปวางแผน
ปรับปรุงงานบริการต�างๆ รวมถึงการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร และแผนการเบิกจ�ายงบประมาณ เพ่ือให0
ม่ันใจว�าจะบรรลุเป�าประสงค*ทางยุทธศาสตร*ท่ีกําหนดไว0แล0ว 
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ตารางท่ี 4-1 ตัววัดท่ีสําคัญ 
 

กลุ�ม ตัวชี้วัด ความถี่ 
คุณภาพการให0บริการระบบ ร0อยละของ up-time ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ทุกเดือน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ร0อยละการดําเนินการด0านความมัน่คงปลอดภัยทางไซ

เบอร* 
ทุกเดือน 

 ร0อยละระดับความเสี่ยงทางกายภาพ ทุกเดือน 
คุณภาพการให0บริการไอทีซับพอร*ท ร0อยละการดําเนินการแล0วเสร็จงานบริการไอทีซับ

พอร*ท 
ทุกเดือน 

 ร0อยละเวลาเฉลี่ยในการตอบเรื่องกลับ ทุก 6 เดือน 
การบริหารจัดการ ร0อยละความสาํเรจ็ตามแผนปฏิบัติการประจําป� ทุก 6 เดือน 
 ร0อยละความสาํเรจ็ตามแผนยุทธศาสตร* ป�ละครั้ง 
 จํานวนบุคลากรท่ีเข0ารับการอบรมตามแผนพัฒนา

รายบุคคล 
ทุก 6 เดือน 

 ร0อยละการเบิกจ�ายงบประมาณประจําป� ทุกเดือน 

 
 นอกจากนี้สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีการติดตามการใช0จ�ายงบประมาณโดยการรวบรวมข0อมูลการใช0จ�าย

งบประมาณในทุกแหล�งเงินและนํามาสรุปเป�นรายงานเสนอต�อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักดิจิทัล
เทคโนโลยีเป�นประจําทุกเดือนให0ผู0บริหารและหัวหน0าฝ|ายทราบและวางแผนทางด0านการเงินของสํานักดิจิทัล
เทคโนโลยีให0เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเสนอต�อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเป�น
ประจําทุก 2 เดือน 

(2)  ขCอมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) 
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเลือกข0อมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบโดยอ0างอิงกับมาตรฐาน SLA (Service 

Level Agreement) ในระดับ 99.9% หรือเทียบเท�ากับการบกพร�องไม�เกิน 45 นาทีต�อเดือน ซ่ึงเป�นมาตรฐาน
การให0บริการอินเทอร*เน็ตในระดับสากล 
 (3)  ความคล�องตัวของการวัด (Measurement Agility) 

 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีระบบมอนิเตอร*ท่ีสามารถช�วยในการค0นพบป,ญหาท่ีนอกเหนือระดับ Real 
Time ท่ีช�วยให0ทราบถึงป,ญหาได0อย�างรวดเร็ว และสามารถแก0ไขได0ทันเวลา โดยการรายงานสถานะเครือข�าย 
(SLA) สามารถรายงานต�อคณะกรรมการประจําสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีและระดับมหาวิทยาลัยได0อย�าง
สมํ่าเสมอ เพ่ือรับฟ,งข0อคิดเห็นและข0อเสนอแนะในการปรับปรุงแก0ไขท้ังภายในและภายนอกสํานักดิจิทัล
เทคโนโลยี 
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ข. การวิเคราะห�และทบทวนผลการดําเนินการ (Performance Analysis and Review) 

 สํานักดิจิทัลฯ มีการรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป�ในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักดิจิทัลฯ เป�นประจําทุกเดือน มีวิเคราะห*และทบทวนผลการดําเนินการและรายงานป,ญหา
อุปสรรคในการดําเนินการ จากนั้นนํามาวิเคราะห*หาแนวทางแก0ไขในการปฏิบัติงานเพ่ือให0บรรลุเป�าหมายท่ีได0
ต้ังไว0ตามแผนฯ และปรับแผนปฏิบัติการตามความจําเป�น และนําเสนอเข0าท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักดิจิทัลฯ เพ่ือพิจารณาและดําเนินการต�อไป  

 
ค. การปรับปรุงผลการดําเนินการ (Performance Improvement) 

 (1)  ผลการดําเนินการในอนาคต (Future Performance) 
 ผู0บริหารและหัวหน0าฝ|ายสํานักดิจิทัลฯ ประชุมหารือในการนําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําป�มาทบทวนและคาดการณ*ผลการดําเนินการในอนาคตโดยนําไปเปรียบเทียบกับเป�าหมายท่ีได0ต้ังไว0 
หากมีความคลาดเคลื่อนจากท่ีกําหนดไว0 จะได0มีการดําเนินการวางแผนและกําหนดแนวทางในการท่ีทําให0
บรรลุเป�าหมายท่ีได0ตั้งไว0 

 สํานักดิจิทัลฯ นําข0อมูลจากการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของสํานักดิจิทัลฯในป�ท่ี
ผ�านมาร�วมกับแผนยุทธศาสตร*ระยะสั้นและระยะยาว ของมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาเทคโนโลยีระดับชาติตาม
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับแนวโน0มเทคโนโลยีในอนาคต มาดําเนินการกําหนดแผน
ยุทธศาสตร*และแผนปฏิบัติการในอนาคต  

 (2)  การปรับปรุงอย�างต�อเนื่องและการสรCางนวัตกรรม (Continuous Improvement 
 And Innovation) 
 สํานักดิจิทัลฯ ได0มีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป� และการนําข0อเสนอแนะ

จากผู0รับบริการในช�องทางต�างๆ มาวิเคราะห*เพ่ือแก0ไขป,ญหาท่ีเกิดข้ึนและหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการ

มอนิเตอร* 
สถานะเครือข�าย 

ตรวจพบป,ญหา รายงานต�อคณะกรรมการ
สํานักฯ/ผู0บริหารมหาวิทยาลัย 

แก0ไขป,ญหา 

ประชาสัมพันธ*ให0
ผู0ใช0งานทราบ 
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บริหารสํานักดิจิทัลฯ เป�นประจําทุกเดือนเพ่ือทบทวนผลการดําเนินการและปรับแผนปฏิบัติการประจําป� 
นําไปสู�การกําหนดแนวทางแก0ไขป,ญหาและถ�ายทอดไปยังบุคลากรท่ีรับผิดชอบดําเนินการต�อไป 

 
4.2  การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรูC (Information and Knowledge Management) 

ก. ขCอมูล และสารสนเทศ (Data and Information) 
(1) คุณภาพ (Quality) 

 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได0มีการจัดเก็บข0อมูลและสารสนเทศในลักษณะต�างๆ เช�น จัดเก็บข0อมูล
ในฐานข0อมูล จัดเก็บข0อมูลในลักษณะ Cloud และ Stand alone โดยเจ0าหน0าท่ีท่ีรับผิดชอบจะดําเนินการ
รวบรวมข0อมูลและรายงานข0อมูลให0ผู0บังคับบัญชาทราบเพ่ือตรวจสอบความถูกต0อง ความน�าเชื่อถือ และความ
เป�นป,จจุบันของข0อมูล ก�อนจัดทําเป�นรายงานสรุปเสนอต�อในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักดิจิทัลฯ 
ทราบ ซ่ึงข0อมูลและสารสนเทศจะนําไปใช0ในการวางแผนหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานต�อไป 

(2) ความพรCอมใชC (Availability) 
 ข0อมูลและสารสนเทศจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส*โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัย
ของข0อมูล รวมถึงการกําหนดสิทธิ์ในการเข0าถึงข0อมูลตามท่ีกฎหมายต�างๆ ด0านเทคโนโลยีสารสนเทศกําหนดไว0
โดยมีการดําเนินการตามมาตรการต�างๆ อย�างเคร�งครัด และข0อมูลท่ีจําเป�นได0ดําเนินการสํารองข0อมูลเป�น
ประจําทุกสัปดาห* สามารถนําข0อมูลมาใช0งานได0ทันทีหากเกิดสถานการณ*ฉุกเฉิน นอกจากนี้สํานักดิจิทัลฯ ได0มี
การตรวจสอบอุปกรณ*ระบบเครือข�ายต�างๆ ของมหาวิทยาลัยเป�นประจําให0อยู�ในสภาพใช0งานได0อย�างปกติ 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งอุปกรณ*เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยทางระบบเครือข�ายท่ีมีการบํารุงรักษาอย�าง
ต�อเนื่อง ทําให0ม่ันใจได0ว�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช0งานได0และมีความน�าเชื่อถือ 

 

ข.  ความรูCของสถาบัน (Organizational Knowledge) 
(1) การจัดการความรูC (Knowledge Management) 

 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีการรวบรวมประเด็นป,ญหาจากผู0ใช0บริการท่ีแจ0งผ�านทาง ICT Service และ
สื่อสังคมออนไลน* นํามาสรุปหาแนวทางแก0ไขประเด็นป,ญหาต�างๆ จากผู0ท่ีมีความรู0ความชํานาญในการแก0ไข
ป,ญหาประเด็นต�างๆ และดําเนินการจัดเก็บเป�นฐานข0อมูลไว0ท่ี ICT Service หรือระบบ FAQ ท่ีได0พัฒนาข้ึน 
เพ่ือเป�นแนวปฏิบัติให0เจ0าหน0าท่ีท่ีรับแจ0งป,ญหาสามารถดําเนินการแก0ไขป,ญหาได0อย�างรวดเร็ว ซ่ึงเจ0าหน0าท่ี
หรือผู0รับบริการสามารถสืบค0นแนวทางแก0ไขป,ญหาได0ง�ายและสะดวกยิ่งข้ึน 
 (2)  วิธีปฏิบัติท่ีเปgนเลิศ (Best Practices) 

 สํานักดิจิทัลฯ กําหนดให0มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ SUITCop ซ่ึงเป�นโครงการสําหรับบุคลากรท่ี
รับผิดชอบการดําเนินงานด0านเทคโนโลยีของทุกหน�วยงานในมหาวิทยาลัย มาร�วมประชุมเป�นประจําทุกป�เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู0และรับทราบการดําเนินงานต�างๆ ท่ีเก่ียวข0องและให0ทุกหน�วยงานนําไปปฏิบัติให0เป�น
แนวทางเดียวกันได0อย�างถูกต0อง  ซ่ึงในหัวข0อท่ีจะดําเนินการเสวนานั้นจะเลือกจากเรื่องท่ีสําคัญและจําเป�นใน
การปฏิบัติงานหรือแนวโน0มทางด0านเทคโนโลยีหรือนโยบาย  
 (3)  การเรียนรูCระดับสถาบัน (Organizational Learning) 
 สํานักดิจิทัลฯ มีการปลูกฝ,งการเรียนรู0ลงไปในวิถีการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยมีนโยบายให0ทุกฝ|าย
จัดประชุมบุคลากรภายในฝ|ายเป�นประจําทุกสัปดาห*เพ่ือหารือประเด็นป,ญหาต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดสัปดาห*
พร0อมแนวทางแก0ไขป,ญหาท่ีถูกต0อง และแลกเปลี่ยนเรียนรู0ภายในฝ|ายให0สามารถนําไปปฏิบัติงานประจําวันได0
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อย�างถูกต0อง ทําให0บุคลากรมีการสร0างองค*ความรู0และแบ�งป,นความรู0อย�างท่ัวถึง  นอกจากนี้ยังได0มีการนําองค*
ความรู0ไปจัดทําเป�นคู�มือการปฏิบัติงานเพ่ือเผยแพร�ให0ผู0อ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติได0อย�างถูกต0อง 
 

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 บุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมดจํานวน 63 คน 
แบ�งเป�นข0าราชการ 8 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 47 คน ลูกจ0างประจํา 2 คน ลูกจ0างชั่วคราว 3 คน และ
พนักงานท่ัวไป 3 คน ซ่ึงดําเนินการตามนโยบายด0านบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงมีกองทรัพยากรมนุษย* 
เป�นผู0ควบคุมดูแล โดยสํานักดิจิทัลฯ มีการทบทวนแผนอัตรากําลังและวิเคราะห*อัตรากําลัง จากการในแต�ละ
ฝ|ายทบทวนอัตรากําลังและยื่นขอเสนอกรอบอัตรากําลังตามความจําเป�นและเหมาะสม ในทุกๆป� และ
ดําเนินการตามข้ันตอนการขอกรอบอัตรากําลังท่ี กองทรัพยากรมนุษย* มหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนด 
 สํานักดิจิทัลฯ มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาประสบการณ*และทักษะด0านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
จําเป�นสําหรับการทํางานในโลกยุคใหม�เพ่ือความก0าวหน0าและความม่ันคงในสายงานท่ีปฏิบัติ โดยวิธีการ
ประเมินขีดความสามารถของบุคลากรได0กําหนดให0บุคลากรสายสนับสนุนท่ีทํางานด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต0องผ�านการทดสอบเกณฑ*มาตรฐาน ITPE  (Information Technology Professional Examination) และ
บุคลากรสายสนับสนุนอ่ืนๆ ต0องผ�านการทดสอบเกณฑ*มาตรฐานอ่ืนๆ เช�น IC3 Digital literacy, IC3 Spark, 
Microsoft Specialist, Adobe และ MTA เป�นต0น  สําหรับการประเมินอัตรากําลังของสํานักดิจิทัลฯ ได0
ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 นอกจากนี้สํานักดิจิทัลฯ ได0กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

(2) บุคลากรใหม� (New Workforce Members) 
 สํานักดิจิทัลฯ มีวิธีการสรรหาบุคลาการใหม� ตามข้ันตอนดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5-1 ขั้นตอนการสรรหาบุคลากรใหม� 
ขั้นตอนท่ี รายละเอียด หมายเหตุ 

1 มหาวิทยาลยัจัดสรรกรอบตําแหน�งอัตรากําลัง ตามแผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย 
2 กําหนดคุณสมบัติตามตําแหน�ง กําหนคุณสมบัตเิฉพาะตามมาตรฐานกําหนด

ตําแหน�ง  ลักษณะงาน  ความรับผิดชอบ และ
สมรรถนะของตําแหน�ง ความรู0  ทักษะเฉพาะ 

3 ประกาศรับสมคัรและกําหนดวิธีการคัดเลือก  
4 รับสมคัร หากไม�มผีู0สมัครเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการรับ

สมัคร ให0ดําเนินการตามขั้นตอนท่ี 2 ใหม� 
5 ตรวจสอบคุณสมบัตผิู0สมัคร หากไม�มผีู0สมัครรายใดผ�านให0ดาํเนินการตาม

ขั้นตอนท่ี 2 ใหม� 
6 ประกาศผู0มสีิทธ์ิเข0ารับการคัดเลือก  
7 สอบคัดเลือก ทดสอบวิชาความรู0ความสามารถท่ัวไป ความรู0

ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง และสอบสมัภาษณ*
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ขั้นตอนท่ี รายละเอียด หมายเหตุ 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมสําหรบัตําแหน�ง
น้ันๆ เช�น สมรรถนะ  ทัศนคติ  ความสนใจ  การ
แสดงออก  มนุษยสัมพันธ* และบุคลิกภาพ 

8 พิจารณาผลการคัดเลือก หากไม�มผีู0สมัครรายใดผ�านให0ดาํเนินการตาม
ขั้นตอนท่ี 2 ใหม� 

9 ประกาศรายช่ือผู0มสีิทธ์ิรับการคัดเลือก ประกาศรายช่ือเรียงตามลาํดับคะแนนท่ีสอบ 
10 รายงานตัวเข0าปฏิบัติงานตามเกณฑ*ท่ีกําหนด หากไม�มผีู0ใดมารายงานตัวให0ดําเนินการตาม

ขั้นตอนท่ี 2 ใหม� 
11 ทําสัญญาจ0างทดลองงาน 6 เดือน  
12 ประเมินผลการปฏิบัติงานช�วงทดลองงาน หากประเมินผลการปฏิบบัติงานไม�ผ�าน ให0

ดําเนินการตามขั้นตอนท่ี 2 ใหม� 
13 ทําสัญญาจ0างเป�นบุคลากร ระยะเวลาของสญัญาจ0างข้ึนอยู�กับประเภทของ

การจ0าง ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะดําเนินการในส�วนน้ี 
14 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม� มหาวิทยาลยัจะดาํเนินการจัดปฐมนิเทศเพ่ือให0

บุคลากรใหม�เรยีนรู0วัฒนธรรมองค*กร 
 
 สํานักดิจิทัลฯ มีวิธีการรักษาและดูแลบุคลากรใหม�โดยจัดให0มีสวัสดิการต�างๆ ตามระเบียบหรือ
ข0อบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนี้ยังจัดให0มีสวัสดิการในส�วนของสํานักดิจิทัลฯ อีกด0วย 

(3) การจัดการการเปล่ียนแปลงดCานบุคลากร (Workforce Change Management) 
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับในการพัฒนาทักษะและ
ประสบการณ*ท่ีตรงกับสายงาน โดยการสนับสนุนให0เข0ารับการฝxกอบรม การศึกษาดูงาน ส�งเสริมให0บุคลากรมี
ความก0าวหน0าในสายงานของตนเอง เช�น การเสนอผลงานเพ่ือขอเลื่อนตําแหน�งให0สูงข้ึนตามข0อบังคับของ
มหาวิทยาลัย และสนับสนุนให0บุคลากรได0ศึกษาต�อเพ่ือให0มีความพร0อมปฏิบัติงานตามหน0าท่ีความรับผิดชอบ
และส�งผลถึงความสําเร็จตามเป�าหมายของส�วนงาน  

(4) การทํางานใหCบรรลุผล (Work Accomplishment) 
 สํานักดิจิทัลฯ บริหารงานท่ีมุ�งเน0นให0บรรลุเป�าหมายตามยุทธศาสตร*ท่ีได0วางไว0โดยการกําหนดให0มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ|าย และมีการถ�ายทอดลงไปสู�การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรซ่ึง
มีการกําหนดภาระงาน หน0าท่ีความรับผิดชอบและ KPI ของบุคลากรโดยการควบคุมของหัวหน0าฝ|ายในแต�ละ
รอบของการประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับในการบริหารงานภายในสํานักดิจิทัลฯ ได0มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช0ในการปฏิบัติงาน ติดต�อสื่อสาร ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน  เช�น Microsoft 
Teams มาใช0ในการประชุมและติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน และใช0ในการลงเวลาการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเพ่ืออํานวยความสะดวกในการบริหารงานบุคคลของสํานักดิจิทัลฯ ส�วนสื่อสังคมออนไลน*ใช0ในการ
ติดต�อสื่อสารระหว�างบุคลากรภายในสํานักดิจิทัลฯ และการรับข0อร0องเรียนหรือป,ญหาการให0บริการจาก
ผู0รับบริการ เพ่ือความรวดเร็วในการแก0ไขป,ญหาท่ีเกิดข้ึน 

ข. บรรยากาศการทํางานของบุคลากร (Workforce Climate) 
(1) สภาพแวดลCอมของการทํางาน (Workforce Environment) 

 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจัดสภาพแวดล0อมภายในองค*กรท่ีเอ้ือต�อการทํางานของบุคลากร ไม�ว�าจะเป�น
การสนับสนุนอุปกรณ*เทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สถานท่ีนั่งทํางาน ห0องทํางาน โต�ะเก0าอ้ี 
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และวัสดุอุปกรณ*ท่ีสํานักงาน เช�น อุปกรณ*เครื่องเขียนท่ีสามารถเบิกไปใช0งานได0 รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวก
ด0านสุขอนามัย เช�น ห0องรับประทานอาหาร ห0องน้ําท่ีสะอาด ห0องนั่งเล�น  และจัดให0มีเจลแอลกอฮอล*และ
หน0ากากอนามัยสําหรับป�องกันการแพร�โรคระบาด COVID-19  ในส�วนของการปฏิบัติงานได0จัดให0มีการลง
เวลาทํางานแบบสแกนนิ้วมือ การลงเวลาทํางานจาก MS-TEAMS นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมเตรียมความ
พร0อมในกรณีฉุกเฉินบนอาคาร เช�น การซ0อมหนีไฟ  สําหรับผลการประเมินความพึงพอใจในสภาพแวดล0อม
ของการทํางานอยู�ในระดับมาก ซ่ึงเป�นข0อมูลท่ีสํานักดิจิทัลฯ ต0องนําไปวางแผนพัฒนาต�อไป  

(2) นโยบาย และสิทธิประโยชน�สําหรับบุคลากร (Workforce Benefits and Policies) 
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีดําเนินการด0านสวัสดิการและสิทธิประโยชน*หลักๆ ด0านการเงิน เช�น เงินเดือน
เงินประจําตําแหน�ง ค�าตอบแทน ค�าเบ้ียเลี้ยง ค�าปฏิบัติงานล�วงเวลา หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบและข0อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ระเบียบกรมบัญชีกลาง และจัดสวัสดิการด0านห0องพักรับรองให0บุคลากรตามระเบียบการจัด
สวัสดิการห0องพักรับรองของสํานักดิจิทัลฯ นอกจากนี้ยังมีการจัดสวัสดิการทางวิชาการตามประกาศของสํานัก
ดิจิทัลเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ*และวิธีการกู0ยืมเงินสวัสดิการทางวิชาการภายในสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
ให0แก�บุคลากรของสํานักดิจิทัลฯ ท้ังข0าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทชั่วคราว  ลูกจ0างมหาวิทยาลัยประเภทประจํา และลูกจ0างมหาวิทยาลัยประเภทชั่วคราว โดยบุคลากร
แต�ละประเภทสามารถใช0สวัสดิการทางวิชาการในวงเงินท่ีแตกต�างกันตามระเบียบ 
 
5.2  ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 

ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of Workforce Engagement) 
(1) ปnจจัยขับเคล่ือนความผูกพัน (Drivers of Engagement) 

 สํานักดิจิทัลฯ มีการกําหนดป,จจัยการขับเคลื่อนความผูกพันจากความก0าวหน0าทางสายวิชาชีพในการ
ปฏิบัติงานและทักษะท่ีจําเป�นต�อการปฏิบัติงานเพ่ือให0บรรลุเป�าหมายของสํานักดิจิทัลฯ ท่ีกําหนดไว0 
นอกจากนี้ยังเปsดโอกาสให0ทุกคนมีส�วนร�วมและแสดงความคิดเห็นเสนอแนวทางในการพัฒนาสํานักดิจิทัลฯ 
โดยอาศัยการสัมมนาประจําป�ท่ีเป�นเวทีให0บุคลากรทุกฝ|ายทุกท�านได0พบปะพูดคุยกัน ระดมความคิดเห็นใน
เรื่องต�างๆ เป�นประจําอย�างต�อเนื่องทุกป�และยังมีการจัดกิจกรรมให0บุคลากรได0ทําร�วมกันเพ่ือได0เรียนรู0ซ่ึงกัน
และกัน  

(2) การประเมินความผูกพัน (Assessment of Engagement) 
 สํานักดิจิทัลฯ ได0มีการประเมินความผูกพันของบุคลากรโดยใช0ประเด็นข0อคําถามหลักๆ ซ่ึงมีป,จจัย 8 
ด0าน คือ ด0านความสุขในการทํางานและความสัมพันธ*ท่ีดีในองค*กร  ด0านงานประจําตามหน0าท่ีและงานท่ีได0รับ
มอบหมาย  ด0านเงินเดือนค�าตอบแทและสวัสดิการ  ด0านการพัฒนาบุคลากรและส�งเสริมความก0าวหน0าในสาย
งาน  ด0านการมีส�วนร�วม  ด0านสภาพแวดล0อมในสถานท่ีทํางาน ด0านความผูกพันต�อองค*กร และด0านความ
เชื่อม่ันต�อองค*กร รายละเอียดประเด็นตัวชี้วัดในรายงานผลการประเมินความผูกพันประจําป� 2565 ซ่ึงผลการ
ประเมินจะนําไปใช0ประกอบในการกําหนดแนวทางในการสร0างความผูกพันของสํานักดิจิทัลฯ  
 
ตารางท่ี 5-2 ผลการประเมินความผูกพัน 

หัวขCอประเมิน ผลการประเมิน 
1. ด0านความสุขในการทํางานและความสัมพันธ*ท่ีดีในองค*กร 88.79 
2. ด0านงานประจําตามหน0าท่ีและงานท่ีได0รับมอบหมาย 89.16 
3. ด0านค�าตอบแทนค�าตอบแทน และสวัสดิการ 85.21 
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หัวขCอประเมิน ผลการประเมิน 
4. ด0านการพัฒนาบุคลากรและส�งเสรมิความก0าวหน0าในสายงาน 87.85 
5. ด0านการมสี�วนร�วม 89.43 
6. ด0านสภาพแวดล0อมในสถานท่ีทํางาน 71.51 
7. ด0านความผูกพันต�อองค*กร 94.01 
8. ด0านความเช่ือมั่นในองค*กร 86.87 
 
 ข. วัฒนธรรมองค�การ (Organizational Culture) 
 สํานักดิจิทัลฯ เป�นหน�วยงานท่ีมีหน0าท่ีหลักในการให0บริการท่ีเน0นให0บุคลากรของสํานักดิจิทัลฯ มีจิต
บริการ (Service mind) เป�นสําคัญและเป�นหัวใจของการทํางานของทุกคนโดยยึดค�านิยมขององค*กร มีความ
รับผิดชอบต�อหน0าท่ี ทํางานร�วมกันอย�างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม สํานักดิจิทัลฯ จัดให0แต�ละ
ฝ|ายมีการประชุมย�อยพูดคุยแก0ป,ญหาและนําเข0าท่ีประชุมกรรมการบริหารสํานักดิจิทัลฯ เป�นประจําทุกเดือน 
และมีการพบปะร�วมกิจกรรมในสัมมนาประจําป�เป�นประจําทุกป�ๆ ละ 1 ครั้ง มีการอนุรักษ*วัฒนธรรมไทยโดย
จัดงานในเทศกาลต�างๆ เช�น วันสงกรานต*  วันข้ึนป�ใหม� เป�นต0น 
 
 ค. การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา (Performance Management and 
Development) 

(1) การจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 
 สํานักดิจิทัลฯ จัดให0มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามระเบียบข0อบังคับของ
มหาวิทยาลัยทุก 6 เดือน ตามข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ตารางท่ี 5-2) โดยมีการต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับข0าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ0างประจํา และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานชั่วคราว ทําหน0าท่ีในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต�ละประเภท ซ่ึงคณะ
กรรมการฯ แต�ละประเภท จะนําแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต�ละคนมาพิจารณาให0คะแนน
ประเมิน และนําคะแนนผลการประเมินมาใช0ในการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานในแบบฟอร*มของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือใช0พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนให0แก�บุคลากรโดยผู0บริหารสํานักดิจิทัลฯ ซ่ึงผู0ท่ีมีผลการประเมิน
ในระดับคะแนนท่ีสูงจะได0เลื่อนข้ันเงินเดือนในอัตราร0อยละท่ีมากกว�าตามไปด0วย 
 สําหรับรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักฯ บุคลากรทุกระดับได0รับการ
กําหนดความก0าวหน0าตามสายงานต้ังแต�ระดับผู0บริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ ร�วมกับการวิเคราะห*ขีด
ความสามารถและอัตรากําลังท่ีต0องการในการบรรลุเป�าประสงค*ตามแผนยุทธศาสตร*ของสํานักดิจิทัลฯ 
บุคลากรจะเข0ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน โดยหลังการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต�ละ
รอบ บุคลากรจะได0รับคําแนะนําในการพัฒนาทักษะและความรู0ท่ีสอดคล0องกับความต0องการของสํานักดิจิทัลฯ 
ท้ังในระดับแผนยุทธศาสตร*และงานประจํา ระดับผลการปฏิบัติงานจะนําไปเป�นส�วนหนึ่งในการพิจารณาเลื่อน
ข้ันเงินเดือน จากนั้นโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป�จะร�วมกันพิจารณาปรับปรุงตัววัดผล
การปฏิบัติงานหากผลลัพธ*ตามแผนยุทธศาสตร*ไม�เป�นไปตามเป�าหมายในแต�ละรอบป� โดยในป�การศึกษา 
2564 ผู0บริหารได0มอบนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติงานใหม�เพ่ือกระตุ0นให0เกิดการบรรลุเป�าประสงค*
ทางยุทธศาสตร* โดยเพ่ิมตัววัดผลการดําเนินการท่ีตอบสนองต�อความต0องการของมหาวิทยาลัยและแผน
ยุทธศาสตร* (Challenging workload) และระดับความสําเร็จตามแผนพัฒนารายบุคคล มีการจัดทําระบบ
สารสนเทศ (Performance Evaluation) เพ่ือใช0ประกอบการรายงานผลและการประเมินผลสําหรับผู0ท่ีทํางาน
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ตอบสนองต�อตัวชี้วัดกลุ�มนี้จะได0รับการพิจารณาการเลื่อนข้ันเป�นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการปฏิบัติงาน
ประจํา 
 
ตารางท่ี 5-2-1 ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ขั้นตอนท่ี รายละเอียด 

1 แต�งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับข0าราชการและพนักงานมหาวิทยาลยั 
แต�งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ0างประจํา  
แต�งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลยั ประเภทพนักงานช่ัวคราว 

2 ผู0รับการประเมินและผู0บังคับบัญชาข้ันต0น จัดทําข0อตกลงร�วมกันตามแบบฟอร*มท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
(เฉพาะข0าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย) 

3 ผู0รับการประเมินจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร*มท่ีกําหนดในข้ันตอนท่ี 2  
4 คณะกรรมการประมินผลการปฏิบัติงานแต�ละชุด ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ*การประเมิน

ของมหาวิทยาลัย 
5 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรเสนอต�อผู0บริหารสํานักดิจิทัลฯ 
6 ผู0บริหารสํานักดิจิทัลฯ พิจารณาเลือ่นข้ันเงินเดือนให0แก�บุคลากร 
7 แจ0งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานให0แก�ข0าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให0รับทราบ 
8 จัดทําผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนของบุคลากรเสนอต�อมหาวิทยาลัย 

 
(2) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Performance Development) 

      สํานักดิจิทัลฯ ได0สนับสนุนให0มีการพัฒนาตนเองท้ังการฝxกอบรมตามความต0องการของบุคลากร
และตามความต0องการของสํานักดิจิทัลฯ เพ่ือให0การปฏิบัติงานตามเป�าหมายท่ีได0กําหนดไว0 โดยแต�ละฝ|ายนํา
ข0อมูลจากการผลประเมินการปฏิบัติงานมาใช0ในการวางแผนพัฒนารายบุคคลตามสมรรถนะท่ีควรจะพัฒนา 
รวมไปถึงความต0องการของบุคลากรท่ีต0องการพัฒนาสรรถนะตามต0องการอีกด0วย นอกจากนี้สํานักดิจิทัลฯ มี
นโยบายให0บุคลากรสามารถลาศึกษาต�อในสายวิชาชีพท่ีปฏิบัติงาน ทําให0เกิดความก0าวหน0าในสายปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเอง ท้ังนี้ได0มีการกําหนดไว0ในแผนพัฒนาบุคลากรท้ังระดับหัวหน0าฝ|ายและเจ0าหน0าท่ีปฏิบัติงาน 
เพ่ือท่ีจะเป�นแนวทางในการพัฒนาตนเองไปสู�ตําแหน�งท่ีสูงข้ึน 

 (3) ประสิทธิผลของการเรียนรูCและการพัฒนา (Learning and Development 
Effectiveness) 
  สํานักดิจิทัลฯ สนับสนุนให0บุคลากรทุกคนมีการเรียนรู0และพัฒนาตนเองอย�างเต็มท่ีท้ังด0านการศึกษา
ต�อ การไปอบรมสัมนา การเป�นวิทยากรเผยแพร�ความรู0ทางด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร0างนวัตกรรม 
ตลอดจนการทํางานวิจัยโดยการกําหนดค�าน้ําหนักในการคิดภาระงานมากกว�างานปกติ เช�น คิดค�าน้ําหนัก
ชั่วโมงละ 1.5 ในขณะท่ีภาระงานปกติคิดค�าน้ําหนักชั่วโมงละ 1  ส�งผลทําให0ผู0ท่ีเรียนรู0และพัฒนามีค�าภาระ
งานท่ีมากข้ึนตามท่ีไปเรียนรู0 อบรม และสัมมนา นอกจากนี้ยังมีข0อตกลงสําหรับผู0ไปฝxกอบรม สัมมนา และดู
งาน เม่ือกลับมาแล0วต0องรายงานผลการไปฝxกอบรม สัมมนา และดูงาน และถ�ายทอดให0ผู0ร�วมงานได0รับรู0 

(4) ความกCาวหนCาในอาชีพการงาน (Career Development) 
 ป,จจุบันสํานักดิจิทัลฯ มีการสนับสนุนความก0าวหน0าในอาชีพการงานสําหรับบุคลากรทุกท�านในการ
ฝxกอบรม การศึกษาต�อ ดูงาน และเสนอผลงานวิชาการ รายละเอียดตามตารางท่ี 5-2-2 
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ตารางท่ี 5-2-2  การฝ�กอบรม การศึกษาต�อ ดูงาน และเสนอผลงานวิชาการ 
กิจกรรม รายละเอียด 

ฝxกอบรม สนับสนุนให0บุคลากรทุกคนเข0ารับการฝxกอบรมหลักสูตรต�างๆ ท่ีบุคลากรต0องการ
นําความรู0มาพัฒนางานอย�างเต็มท่ี โดยมีการจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากร
เป�นประจําทุกป� 

การศึกษาต�อ สนับสนุนให0บุคลากรลาศึกษาต�อโดยการอนุญาตให0บุคลากรท่ีต0องการศึกษาต�อ
ตามความต0องการและตรงกับสายงานท่ีปฏิบัต ิ

ศึกษาดูงาน สนับสนุนให0บุคลากรดูงานตามท่ีบุคลากรต0องการเพ่ือมาพัฒนางานอย�างเต็มท่ีและ
เหมาะสม 

เสนอผลงานวิชาการ สนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรทุกคนท่ีมคุีณสมบัติในการขอ
ตําแหน�งท่ีสูงข้ึน 

เป�นวิทยากร/อาจารย*พิเศษ สนังนุนให0บุคลการเป�นวิทยากร อาจารย*พิเศษให0ความรู0ในเรื่องท่ีตนเองมีความ
เช่ียวชาญ 

 
 นอกจากนี้สํานักดิจิทัลฯ ได0ส�งเสริมให0บุคลากรเตรียมความพร0อมในการเป�นผู0นําหรือหัวหน0าฝ|ายโดย
วางแนส�งบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในตําแหน�งหัวหน0า เข0ารับการฝxกอบรมในหลักสูตรผู0บริหารระดับต0น 
ระดับกลาง และระดับสูง 
 

หมวด 6 การปฏิบัตกิาร (Operations) 
 
6.1  กระบวนการทํางาน (Work Processes): 

ก. การออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต�อพันธกิจอ่ืนๆ และกระบวนการ 
(Program, Service and Process Design) 

(1) การจัดทําขCอกําหนดของการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต�อพันธกิจอ่ืนๆ และ
กระบวนการ (Determination of Program, Service and Process Requirements) 
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีกําหนดกระบวนการทํางานท่ีให0บริการแก�หน�วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ศิลปากรท้ังวังท�าพระ พระราชวังสนามจันทร*   ตลิ่งชัน  เพชรบุรี และเมืองทองธานี โดยแบ�งหน�วยงานภายใน
เป�น 4 ฝ|าย ได0แก� 1) สํานักงานเลขาสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ทําหน0าท่ีให0บริการด0านการบริหารจัดการองค*กร
ของสํานักดิจิทัลฯ 2) ฝ|ายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี ทําหน0าท่ีในการให0บริการเทคโนโลยีเครือข�าย
และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 3) ฝ|ายบริการดิจิทัลเทคโนโลยี ทําหน0าท่ีให0บริการอํานวยความสะดวก
ด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ฝ|ายนวัตกรรมและวิชาการ ทําหน0าท่ีให0บริการวิชาการด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยทุกฝ|ายได0ยึดหลักการบริการท่ีสนองตอบต�อวิสัยทัศน*ท่ีว�า “เป�นผู0นําด0านบริการและการพัฒนานวัตกรรม
ดิจิทัลเทคโนโลยี” 
 (2) กระบวนการทํางานท่ีสําคัญ (Key Work Processes) 
 สํานักดิจิทัลฯ มีการจัดกระบวนการทํางานเพ่ือสนองตอบพันธกิจของสํานักดิจิทัลฯ ท้ัง 4 ข0อ คือ 1)
ให0บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยเพ่ือการสนับสนุนงานด0านการเรียน การสอน
และการวิจัยของมหาวิทยาลัย  2) ให0บริการและสนับสนุนการใช0งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการท่ีดีของมหาวิทยาลัย  3) ให0บริการทางวิชาการแก�สังคม เพ่ือเสริมสร0าง
ความเข็มแข็งแก�ชุมชนในด0านการพัฒนา และการประยุกต*ใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ พร0อมท้ังการให0การ
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สนับสนุนงานบริการวิชาการแก�สังคมของมหาวิทยาลัย  4) พัฒนานวัตกรรมด0านดิจิทัลเทคโนโลยี และพัฒนา
บุคลากร รองรับการปฏิรูปองค*กรสู� Digitally Transformed University โดยมีรายละเอียดการจัด
กระบวนการทํางานดังนี้ 
 
ตารางท่ี 6.1-1 กระบวนงานท่ีสําคัญของสํานกัดิจิทัลเทคโนโลยี 

ผลิตภัณฑ�หลัก ฝ�ายท่ีรับผิดชอบ กระบวนการทํางานท่ีสําคัญ สนองตอบพันธกิจ 
บริการโครงสร0างพ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศได0แก� Virtual Machine 
Server (VM),  Internet, Intranet, 
LAN, Wireless, E-Mail, VPN, Cloud 
Service, Video Streaming, Live 
Broadcast, Video Conference 
Services 

ฝ|ายบรหิารและ
พัฒนาดิจิทัล
เทคโนโลย ี

- งานดูแลระบบรักษาความปลอดภัย
บนระบบเครือข�ายของมหาวิทยาลัย 
- งานบริการเครื่องแม�ข�ายภายใน
มหาวิทยาลยั 
- งานบริหารจัดการระบบผู0ใช0งาน
ระบบเครือข�ายภายในมหาวิทยาลยั 
- งานบริการการใช0งานระบบเครือข�าย
ภายในมหาวิทยาลัย 

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 

ฝ|ายบรหิารและ
พัฒนาดิจิทัล
เทคโนโลย ี

- งานดูแลระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั 
- งานพัฒนาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั 

ข0อ 1 และ ข0อ 2 

บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด0าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได0แก� บริการ
ด0านห0องปฏิบัติการคอมพิวเตอร*และ
บริการงานพิมพ* และบริการช�วยเหลือ
แก0ไขป,ญหาและให0คําปรึกษาด0าน IT 
แก�นักศึกษาและบุคลากร 

ฝ|ายบริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- งานบริการห0องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร*ด0านการเรียนการสอนทุก
วิทยาเขต 
- งานบริการพิมพ*งานเอกสารทุก 
วิทยาเขต 
- งานบริการแก0ไขป,ญหาและให0
คําปรึกษาด0านเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทุกวิทยาเขต 
 

ข0อ 1 และ ข0อ 2 

บริการวิชาการด0านเทคโนโลยี
สารสนเทศให0กับหน�วยงานภายในและ
หน�วยงานภายนอก ได0แก� พัฒนา
ระบบ/โปรแกรม, พัฒนาเว็บไซต*, 
ให0บริการตรวจกระดาษคําตอบ ด0วย
ระบบคอมพิวเตอร*, บริการซอฟต*แวร*
ลิขสิทธ์ิ Google Apps, Microsoft 
Apps, วิเคราะห*ข0อมลูทางสถิติ, 
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ* Art 
work/Computer Graphic, บริการ
บันทึกการเรียนการสอนในรปูแบบ
ดิจิทัล, ฝxกอบรม/วิทยากร/ให0
คําปรึกษา,ให0บริการด0านเทคโนโลยี

ฝ|ายนวัตกรรมและ
วิชาการ 

- งานบริการวิชาการและวิจัย 
- งานจัดการระบบการเรียนการสอน
ออนไลน* 
- งานออกแบบและผลติสื่อประสม 
- งานบริการระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร* 
 

ข0อ 3 และ ข0อ 4 
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ผลิตภัณฑ�หลัก ฝ�ายท่ีรับผิดชอบ กระบวนการทํางานท่ีสําคัญ สนองตอบพันธกิจ 
สารสนเทศภมูิศาสตร*(GIS), และการ
พัฒนางานด0วยกระบวนการวิจัย 
 

(2) แนวคิดการออกแบบ (Design Concepts) 
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีการออกแบบกระบวนการทํางานต�างๆ เพ่ือตอบสนองการให0บริการแก�
ผู0รับบริการตามผลิตภัณฑ*หลัก ซ่ึงมีการกําหนดแนวคิดในการออกแบบโดยใช0หลักการ PDCA และกําหนด 
ซ่ึงคําานึงถึงเทคโนโลยีสมัยใหม� ความรู0ขององค*กร ความพึงพอใจของลูกค0าท่ีรับบริการ ความเสี่ยง และความ
คล�องตัวท่ีอาจต0องการในอนาคตด0วยข0อกําาหนดท่ีสําคัญรวมถึงแนวคิดในการออกแบบบริการและ
กระบวนการทํางานท่ีสําคัญของสํานักดิจิทัลฯ มีรายละเอียดดังตารางท่ี 6.1-2 
 
ตารางท่ี 6.1-2 แนวคิดในการออกแบบบริการและกระบวนการทํางานท่ีสําคัญของสํานกัดิจิทัลฯ 

ผลิตภัณฑ�หลัก กระบวนการทํางานท่ีสําคัญ แนวคิดในการออกแบบ ขCอกําหนดท่ีสําคัญ 
บริการโครงสร0างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- งานดูแลระบบรักษาความ
ปลอดภัยบนระบบเครือข�าย
ของมหาวิทยาลัย 

1. ศึกษาแนวนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 
2. ติดตามและตรวจสอบช�องทาง
การบุกรุกบนระบบเครือข�าย 
3. วิเคราะห*และออกแบบระบบ
รักษาความปลอดภัยบนระบบ
เครือข�าย 
4. จัดซ้ือและติดตั้งระบบรักษา
ความปลอดภัยบนระบบเครือข�าย 
5. ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบ
รักษาความปลอดภัยบนระบบ
เครือข�าย 

1. มีบริการระบบ
เครือข�ายท่ีครอบคลุม
พ้ืนท่ีให0บริการ 
2. ความพร0อมใช0งาน
ของระบบเครือข�าย 
3. มีอุปกรณ*ระบบ
เครือข�ายท่ีมี
มาตรฐาน 
4. การป�องการบุกรุก
บนระบบเครือข�าย 

 - งานบริการเครื่องแม�ข�าย
ภายในมหาวิทยาลัย 

1. สํารวจความต0องการเครื่องแม�
ข�ายภายในมหาวิทยาลัย 
2. วิเคราะห*และออกแบบระบบ
เครื่องแม�ข�ายท่ีให0บริการ 
3. ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่อง
แม�ข�าย 
4. วิเคราะห*และออกแบบระบบ
สํารองข0อมูล 
5. ดําเนินการสํารองข0อมูล 

 - งานบริหารจัดการระบบ
ผู0ใช0งานระบบเครือข�าย
ภายในมหาวิทยาลัย 

1. วิเคราะห*และออกแบบระบบ
บริหารจัดการผู0ใช0งานระบบ
เครือข�าย 
2. ดูแลและบํารุงรักษาระบบ
บริหารจัดการผู0ใช0งานระบบ
เครือข�าย 
3. ตรวจสอบและปรับปรุงข0อมูล
ผู0ใช0งานระบบเครือข�าย 
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ผลิตภัณฑ�หลัก กระบวนการทํางานท่ีสําคัญ แนวคิดในการออกแบบ ขCอกําหนดท่ีสําคัญ 
 - งานบริการการใช0งานระบบ

เครือข�ายภายในมหาวิทยาลัย 
1. สํารวจความต0องการใช0งาน
ระบบเครือข�ายภายในมหาวิทยาลยั 
2. วิเคราะห*และออกแบบระบบ
ระบบเครือข�ายาภายใน
มหาวิทยาลยั 
3. จัดซ้ือและติดตั้งระบบเครือข�าย
ภายในมหาวิทยาลัย 
4. ติดตาม ตรวจสอบและ
บํารุงรักษาระบบเครือข�ายภายใน
มหาวิทยาลยั 

บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- งานดูแลระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย 

1. สํารวจความต0องการเครื่องแม�
ข�ายภายในมหาวิทยาลัย 
2. วิเคราะห*และออกแบบระบบ
เครื่องแม�ข�ายท่ีให0บริการ 
3. ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่อง
แม�ข�าย 
4. วิเคราะห*และออกแบบระบบ
สํารองข0อมูล 
5. ดําเนินการสํารองข0อมูล 

1. ความพร0อมใช0งาน
ระบบสารสนเทศ 
2. ความมั่นคง
ปลอดภัยระบบงาน
สารสนเทศ 
3. ความพึงพอใจของ
ผู0ใช0งานท่ีมีต�อระบบ
สารสนเทศ 
 

 - งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย 

1. สํารวจความต0องการใช0งาน
ระบบสารสนเทศภายใน
มหาวิทยาลยั 
2. วิเคราะห*และออกแบบระบบ
สารสนเทศ 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
4. ติดติ้ง ทดสอบและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ 
5. ดําเนินการสํารองข0อมูลระบบ
สารสนเทศ 

 

บริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกด0านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

- งานบริการห0องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร*ด0านการเรียน
การสอนทุกวิทยาเขต 

1. สํารวจความพร0อมใช0งานเครื่อง
คอมพิวเตอร*ในห0องปฏิบัติการ 
2. วิเคราะห*และออกแบบเครื่อง
คอมพิวเตอร*ในห0องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร* 
3. จัดซ้ือและติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร* 
4. ดูแลและบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร* 

1. ความพร0อมใช0งาน
เครื่องคอมพิวเตอร* 
2. ความพึงพอใจของ
ผู0รับบริการ 
 

 - งานบริการพิมพ*งานเอกสาร
ทุกวิทยาเขต 

1. สํารวจความต0องการใช0งานพิมพ*
เอกสาร 
2. วิเคราะห*และออกแบบการ
บริการพิมพ*เอกสาร 

1. ความพร0อมใช0งาน
ระบบพิมพ*เอกสาร 
2. ความพึงพอใจของ
ผู0รับบริการ 
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ผลิตภัณฑ�หลัก กระบวนการทํางานท่ีสําคัญ แนวคิดในการออกแบบ ขCอกําหนดท่ีสําคัญ 
3. จัดหาและติดตื้งระบบพิมพ*
เอกสาร 
4. ดูแลและบํารุงรักษาระบบพิมพ*
เอกสาร 

 

 - งานบริการแก0ไขป,ญหาและ
ให0คําปรึกษาด0านเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกวิทยาเขต 

1. ให0คําปรึกษาป,ญหาการใช0งาน
คอมพิวเตอร* 
2. วิเคราะห*ป,ญหาท่ีได0รับแจ0ง 
3. ดําเนินการแก0ไขป,ญหา 
4. สรุปป,ญหาและแนวทางแก0ไข 

1. ความพึงพอใจของ
ผู0รับบริการ 
 

บริการวิชาการด0าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให0กับ
หน�วยงานภายในและ
หน�วยงานภายนอก  

- งานบริการวิชาการและวิจัย 
 
 
 

1. สํารวจความต0องการการใช0งาน 
2. วิเคราะห*และออกแบบการ
ให0บริการวิชาการ 
3. ดําเนินการตดิตามการใช0งาน
ซอฟต*แวร*ของมหาวิทยลยั 
4. ดูแลและบํารุงรักษาซอฟต*แวร*
ของมหาวิทยาลัย 

1. ความพร0อมใช0งาน
ด0านบริการวิชาการ 
2. ความพึงพอใจของ
ผู0รับบริการ 
 

 - งานจัดการระบบการเรียน
การสอนออนไลน* 

1. สํารวจความต0องการใช0งาน
ระบบการเรียนการสอนออนไลน* 
2. วิเคราะห*และออกแบบระบบ
การเรยีนการสอนออนไลน* 
3. จัดหาและติดตั้งระบบการเรยีน
การสอนออนไลน* 
4. ดูแลและบํารุงรักษาระบบการ
เรียนการสอนออนไลน* 
5. สํารองข0อมูลระบบการเรียนการ
สอนออนไลน* 

1. ความพร0อมใช0งาน
ระบบการเรียนการ
สอนออนไลน* 
2. ความพึงพอใจของ
ผู0รับบริการ 
 

 - งานออกแบบและผลติสื่อ
ประสม 

1. สํารวจความต0องการในการผลติ
สื่อการสอน 
2. วิเคราะห*และออกแบบสื่อการ
สอน 
3. ดําเนินการผลิตสื่อการสอน 
4. นําเข0าระบบการเรยีนการสอน
ออนไลน* 

 

 - งานบริการระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร* 

1. สํารวจความพร0อมใช0งนระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร* 
2. วิเคราะห*และออกแบบระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร* 
3. ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร* 
4. ติดตั้งระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร* 

1. ความพร0อมใช0งาน
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร* 
2. ความพึงพอใจของ
ผู0รับบริการ 
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ผลิตภัณฑ�หลัก กระบวนการทํางานท่ีสําคัญ แนวคิดในการออกแบบ ขCอกําหนดท่ีสําคัญ 
5. ดูแลและบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร* 

 
ข. การจัดการและปรับปรุงกระบวนการ (Process Management and Improvement) 

(1) การนํากระบวนการไปสู�การปฏิบัติ (Process Implementation) 
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีการกําหนดตัวชี้วัดของผลการดําเนินงานตามกระบวนการทํางานท่ีสําคัญ มี
รายละเอียดตามตาราง 6.1-3  
 
ตารางท่ี 6.1-3 ตัวชี้วัดของผลการดําเนินงานตามกระบวนการทํางานท่ีสําคัญ 

ผลิตภัณฑ�หลัก กระบวนการทํางานท่ีสําคัญ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
บริการโครงสร0างพ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- งานดูแลระบบรักษาความปลอดภัย
บนระบบเครือข�ายของมหาวิทยาลัย 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู0ใช0บริการ 
2. ร0อยละของ up-time ของเครอืข�าย
อินเทอร*เน็ต 
3. ร0อยละของจุดเช่ือมต�อท่ีสําคัญตาม
โครงข�ายอินเทอร*เน็ตท่ีมี up-time สูงกว�า 
99.9% 

 - งานบริการเครื่องแม�ข�ายภายใน
มหาวิทยาลยั 

 - งานบริหารจัดการระบบผู0ใช0งาน
ระบบเครือข�ายภายในมหาวิทยาลยั 

 - งานบริการการใช0งานระบบเครือข�าย
ภายในมหาวิทยาลัย 

บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - งานดูแลระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั 

1. ร0อยละของฐานข0อมูลหลักท่ีถูกนํามา
วิเคราะห*ในระบบ BI 
2. ร0อยละของฐานข0อมูลหลักท่ีได0รับการ
อัพเดทข0อมูล สอบทานข0อมลู ตรวจสอการ
เข0าถึง และผ�านเกณฑ*ประเมินการรักษา
ความปลอดภัยของข0อมูล 
3. ร0อยละความพึงพอใจของผู0ใช0งานระบบ
สารสนเทศ 

 - งานพัฒนาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั 

บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด0าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

- งานบริการห0องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร*ด0านการเรียนการสอนทุก
วิทยาเขต 

1. ร0อยละความพึงพอใจการให0บรกิาร
ห0องปฏิบัติการคอมพิวเตอร*ของผู0รับบริการ 
2.  ร0อยละความพึงพอใจต�อการแก0ไข
ป,ญหาด0านเทคโนโลยสีารสนเทศ  - งานบริการพิมพ*งานเอกสารทุก    

วิทยาเขต 
 - งานบริการแก0ไขป,ญหาและให0

คําปรึกษาด0านเทคโนโลยสีารสนเทศทุก
วิทยาเขต 

บริการวิชาการด0านเทคโนโลยี
สารสนเทศให0กับหน�วยงานภายใน
และหน�วยงานภายนอก  

- งานบริการวิชาการและวิจัย 1. ร0อยละความพึงพอใจของผู0รับบริการ 
 - งานจัดการระบบการเรียนการสอน

ออนไลน* 
- งานออกแบบและผลติสื่อประสม 

 - งานบริการระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร* 
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(2) กระบวนการสนับสนุน (Support Processes) 
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีกระบวนการสนับสนุนเป�นกระบวนการท่ีช�วยสนับสนุนและขับเคลื่อนการ
ทํางานให0บรรลุพันธกิจของสํานักดิจิทัลฯ โดยปฏิบัติตามระเบียบ ข0อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย
อย�างเคร�งครัด มีความถูกต0อง โปร�งใส และตรวจสอบได0 ซ่ึงกระบวนการสนับสนุนมีดังนี้ 
ตารางท่ี 6.1-4  กระบวนการสนับสนุน 

กระบวนการสนับสนนุ ขCอกําหนดการดําเนินงาน 
งานบริหารและธุรการ ยึดหลักการดําเนินงานตามระเบียบสารบรรณของ

มหาวิทยาลยั 
งานคลังและพัสด ุ ยึดหลักการว�าด0วยเรื่องงานคลังและพัสดุตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด โดยมีกองคลังมหาวิทยาลยัเป�นผู0กํากับดูแล 
งานบริหารงานบุคคล ยึดหลักการดําเนินงานเก่ียวกับงานบุคคลมหาวิทยาลัย

ศิลปากรท่ีมีกองทรัพยากรมนุษย*เป�นผู0กํากับดูแล 
งานงบประมาณ นโยบายและแผน และงานประกัน
คุณภาพ 

ยึดหลักการดําเนินงานตามระบบงบประมาณโดยกอง
แผนงานเป�นผู0กํากับดูแล และการประกันคุณภาพการศึกษา
ท่ีมีกองประกันคุณภาพการศึกษาเป�นผู0กํากับดูแล 

 
(3) การปรับปรุงการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต�อพันธกิจอ่ืนๆ และกระบวนการ 

(Program, Service and Processes Improvement) 
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ยึดหลักกระบวนการ PDCA มาใช0ในการปรับปรุงการให0บริการและการทํางาน
ภายในองค*กร โดยการนําผลการประเมินความพึงพอใจในการให0บริการและข0อเสนอแนะ มาวิเคราะห*และ
นํามาเป�นข0อมูลในการปรับปรุงการดําเนินงานในส�วนท่ีเป�นประโยชน*ในการปรับปรุงและพัฒนาองค*กร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการทํางาน 
สํารวจ/วิเคราะห� 
การดําเนินงาน 

นําเขCาผลการวิเคราะห�ส�ง
ใหCฝ�ายท่ีเกี่ยวขCอง 

ฝ�ายท่ีเกี่ยวขCองพิจารณา
ปรับปรุงแกCไข 

สามารถแกCไข/ปรับปรุง 
ไดCทันที 

จัดทําแผนการดําเนินการ
ปรับปรุง 

เขCาท่ีประชุม
กรรมการบริหาร 

ทันที 

ใชCเวลา 

กําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการ 

รูปท่ี 6.1  การปรับปรุงกระบวนการ 
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ค. การจัดการเครือข�ายอุปทาน (Supply-Network management) 
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีการดําเนินการคัดเลือกผู0ส�งมอบในด0านการจัดหา Hardware  Software และ
การบํารุงรักษาอุปกรณ*ต�างๆ เป�นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ0างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย
มีการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รวมท้ังระเบียบ ข0อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย สําหรับ
การคัดเลือกคู�ความร�วมมือได0มีการดําเนินการตามระเบียบ ข0อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข0อง โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค*ท่ีสอดคล0องกัน 
 

ง. การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) 
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได0มีการสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมให0กับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย�างยิ่งการ
พัฒนาระบบจองห0อง   SU Smart App. เพ่ือตอบสนองต�อความต0องการและอํานวยความสะดวกให0แก�
นักศึกษา อาจารย*และบุคลากร รวมท้ังหน�วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมาใช0บริการ ซ่ึงเป�นไปตาม
ยุทธศาสตร*ท่ีกําหนดไว0ในยุทธศาสตร*ท่ี 2 Smart Administration ท่ีมีเป�าประสงค*เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานขององค*กรโดยการประยุกต*ใช0ดิจิทัลเทคโนโลยีและส�งเสริมการจัดการแบบ data-driven 
organization ท่ีประกอบด0วย 3 กลยุทธ* คือ 1) การจัดทํา Dash board และระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจ และการบริหารจัดการ  2) การเชื่อมโยงฐานข0อมูลสู�การบริหารจัดการและการเข0าถึงข0อมูลแบบ
รวมศูนย*  3)  Business Intelligent  ซ่ึงการส�งสริมการพัฒนานวัตกรรมดังกล�าวได0มีการจัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรต�างๆ ท่ีใช0ในการพัฒนา 
 
6.2  ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ (Operational Effectiveness): 

ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ (Process Efficiency and Effectiveness) 
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี มีการบริหารงานให0เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการกําหนดนโยบาย
บริหารงานของสํานักดิจิทัลฯ ให0เป�นไปในแนวทางเดียวกันโดยได0ร�วมกันกําหนดแผนปฏิบัติการประจําป� 
ตัวชี้วัดและเป�าหมายของแผนปฏิบัติการ โดยมีการดําเนินการดังนี้ 
 1)  การจัดทําแผนการปฏิบัติการประจําป� โดยคํานึงถึงแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ความ
ต0องการของผู0รับบริการ และงบประมาณ  
 2)  นําแผนปฏิบัติการเสนอท่ีคณะกรรมการประจําสํานักดิจิทัลฯ ให0ความเห็นชอบ 
 3)  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการท่ีได0กําหนดไว0 
 4)  กํากับและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว0โดยแต�ละฝ|ายรายงานผลการ
ดําเนินการเป�นประจําทุกเดือนในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักดิจิทัลฯ พร0อมท้ังป,ญหาและอุปสรรค 
และรายงานต�อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี   
 5)  เสนอแนวทางแก0ไขป,ญหาปสรรค และปรับแผนปฏิบัติการประจําป� 
 นอกจากนี้ได0มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เช�น ระบบ Cloud Computing  
Google Application  Microsoft Office365 มาเสนอใช0ในการกํากับติดตาม นอกจากนี้สํานักดิจิทัลฯ จัดให0
มีการประเมินคุณภาพหน�วยงานภายในเป�นประจําทุกป� เพ่ือนําข0อเสนอแนะท่ีได0รับหลังการประเมินฯไปจัดทํา
แผนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให0บริการให0ได0มาตรฐาน  มีการประเมินผลความพึงพอใจการ
ให0บริการ และนําผลการประเมินปรับปรุงแก0ไขให0ดีข้ึน  



รายงานประเมินตนเอง EdPEx ป�การศึกษา 2564 
 

 

 44

ข. การเตรียมความพรCอมดCานความปลอดภัยบนโลกไซเบอร� (Security and Cyber security) 
  สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีซ่ึงเป�นผู0ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได0กําหนด
นโยบายสําหรับควบคุมความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร* ตามประการ
คณะกรรมการอิเล็กทรอนิกส* กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความ่ันคงปลอดภัยด0านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 
เพ่ือให0ดําเนินกิจกรรมหรือการให0บริการต�างๆ ของหน�วยงานมีความม่ันคงปลอดภัยและเชื่อถือได0 สามารถ
ขับเคลื่อนดําเนินการด0วนความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยคุกคามต�างๆ ซ่ึง
ประกอบด0วยแนวปฏิบัติต�างๆ ดังนี้ 
 1)  แนวปฏิบัติการเข0าถึงและการควบคุมการใช0งานสารสนเทศ (Access Control Policy) 
 2)  แนวปฏิบัติการใช0งานเครือข�ายคอมพิวเตอร* (Computer Network Policy) 
 3)  แนวปฏิบัติการควบคุมการเข0าถึงระบบเครือข�ายไร0สาย (Wireless LAN Access Policy) 
 4)  แนวปฏิบัติการใช0งานระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยเครือข�ายคอมพิวเตอร*ไฟล*วอลล* 
 5)  แนวปฏิบัติการใช0งานระบบตรวจจับและป�องกันผู0บุกรุก 
 6)  แนวปฏิบัติการใช0งานอินเทอร*เน็ต (Internet Policy) 
และแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ตามประกาศดังกล�าวข0างต0น 

 
ค. การเตรียมความพรCอมดCานความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน (Safety and Emergency 

Preparedness) 
(1) ความปลอดภัย (Safety) 

 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีระบบความปลอดภัยท่ีคํานึงถึงการป�องกันอุบัติเหตุด0านอัคคีภัยโดยจัดให0มี
อุปกรณ*ดับเพลิงตามจุดต�างๆ ภายในสํานักดิจิทัลฯ และมีการตรวจสอบอุปกรณ*ดับเพลิงให0สามารถใช0งานได0
เม่ือเกิดเหตุการณ*อัคคีภัยข้ึน มีการตรวจสอบอุปกรณ*ไฟฟ�าให0อยู�ในสภาพท่ีพร0อมใช0งานอยู�เสมอ และท่ีผ�านมา
ได0มีการจัดโครงการซักซ0อมแผนป�องกันอัคคีภัยเพ่ือให0บุคลากรทราบแนวปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย สําหรับการ
ป�องกันทรัพย*สินสูญหายให0แก�บุคลากรของสํานักดิจิทัลฯ และผู0รับบริการ ได0มีการติดต้ังกล0องวงจรปsดเพ่ือ
ตรวจสอบและคอยเฝ�าระวังการเกิดโจรกรรมทรัพย*สินของบุคลากรและผู0รับบริการ ซ่ึงได0มีการกําหนดไว0ใน
แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี มีการดําเนินการจัดทําการสํารองข0อมูลและการกู0คืนข0อมูล 
(Backup and Restore) ตามมาตรฐานสากลของการสํารองข0อมูลและการกู0คืนข0อมูล 

(2)  ความต�อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity) 
 สํานักดิจิทัลเทคโนลีได0จัดทําแผนบริหารความต�อเนื่องในสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) 
ให0สอดคล0องกับแผนของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป�นแนวทางในการบริหารความต�อเนื่องของการปฏิบัติงานใน
สภาวะวิกฤต โดยกําหนดถึงขอบเขตของแผนบริหารความต�อเนื่องฯ ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากเหตุการณ*
สภาวะวิกฤต การกําหนดทีมบริหารความต�อเนื่องเพ่ือให0ทราบถึงการดําเนินงานของผู0รับผิดชอบและสั่งการ 
กําหนดกระบวนการแจ0งเหตุฉุกเฉินให0กับบุคลากรตามลําดับข้ันตอน และมีการกําหนดกลยุทธ*ความต�อเนื่อง
เพ่ือเป�นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให0มีความพร0อมเม่ือเกิดสภาวะวิกฤต และกําหนด
ระยะเวลาในการกู0คืนสู�สภาพเดิม รวมท้ังการแจ0งสถานการณ*ให0แก0ผู0รับบริการ ผู0ส�งมอบและคู�ความร�วมมือ 
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หมวด 7 ผลลัพธ� (Results) 
 
7.1 ผลลัพธ�ดCานการเรียนรูCของผูCเรียนและบริการท่ีตอบสนองต�อลูกคCากลุ�มอ่ืน และดCานกระบวนการ 
ก. ผลลัพธ�ดCานการเรียนรูCของผูCเรียนและบริการท่ีมุ�งเนCนลูกคCา 
ตารางท่ี 7.1-ก  ผลลัพธ�ดCานการเรียนรูCของผูCเรียนและบริการท่ีมุ�งเนCนลกูคCา 

ลําดับ ตัวชี้วัด หน�วยวัด 
ป�การศึกษา 

2562 2563 2564 
1 ความพึงพอใจต�อการบริการเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีความ

ถูกต0อง รวดเร็ว ตรงความต0องการ 
ร0อยละ - - 81.25 

2 ความพึงพอใจของระบบเครือข�าย รวดเร็ว มีความเสถียร
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 

ร0อยละ - - 81.00 

3 ความพึงพอใจของระบบสารสนเทศท่ีเข0าถึงง�ายและใช0งาน
สะดวก 

ร0อยละ - - 82.67 

 
ข. ผลลัพธ�ดCานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน 
ตารางท่ี 7.1-ข  ผลลัพธ�ดCานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน 

ลําดับ ตัวชี้วัด หน�วยวัด 
ป�การศึกษา 

2562 2563 2564 
1 การ up-time ของเครือข�ายอินเตอร*เน็ต ร0อยละ - 100 97.94 
2 จุดเช่ือมต�อท่ีสําคัญตามโครงข�ายอินเตอร*เน็ตท่ีมี up-time 

สูงกว�า 99.9% 
ร0อยละ - 100 100 

3 ความสําเร็จของการดาํเนินงานด0านระบบป�องกันหรือรับมือ
กับภัยคุกคามหรือความเสีย่งทางไซเบอร* 

ร0อยละ - 85.80 82.18 

 
ค. ผลลัพธ�ดCานการจัดการห�วงโซ�อุปทาน 
ตารางท่ี 7.1-ค  ผลลัพธ�ดCานการจัดการห�วงโซ�อุปทาน 

ลําดับ ตัวชี้วัด หน�วยวัด 
ป�การศึกษา 

2562 2563 2564 
1 การส�งมอบรายการท่ีจดัซ้ือจัดจ0างได0ทันกําหนดเวลา ร0อยละ 100 100 100 

 
7.2 ผลลัพธ�ดCานลูกคCา 
ก. ผลลัพธ�ดCานการมุ�งเนCนผูCเรียนและลูกคCากลุ�มอ่ืน 
ตารางท่ี 7.2-ก  ผลลัพธ�ดCานการมุ�งเนCนผูCเรียนและลูกคCากลุ�มอ่ืน 

ลําดับ ตัวชี้วัด หน�วยวัด 
ป�การศึกษา 

2562 2563 2564 
1 ความพึงพอใจในการให0บริการระบบเครือข�าย ร0อยละ 76.0 65.20 81.00 
2 ความพึงพอใจของผู0ใช0งานระบบ WiFi มหาวิทยาลัย ร0อยละ 75.60 65.20 81.00 
3 ความพึงพอใจในการให0บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ร0อยละ 76.20 71.40 82.67 
4 ความพึงพอใจของผู0ใช0บริการห0องปฏิบัติการคอมพิวเตอร* ร0อยละ 81.40 73.20 82.33 
5 ความพึงพอใจในการให0บริการพิมพ*งาน ร0อยละ 80.40 73.20 N/A 
6 ความพึงพอใจของผู0ใช0งานระบบ e-Learning ร0อยละ 78.60 76.20 79.67 
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7.3 ผลลัพธ�ดCานบุคลากร 
ก. ผลลัพธ�ดCานการมุ�งเนCนบุคลากร 
ตารางท่ี 7.3-ก  ผลลัพธ�ดCานการมุ�งเนCนบุคลากร 

ลําดับ ตัวชี้วัด หน�วยวัด 
ป�การศึกษา 

2562 2563 2564 
1 จํานวนของบุคลากรในหน�วยงานท่ีได0รับการพัฒนาตาม

สาขาท่ีเก่ียวข0อง 
คน 17 7 48 

2 จํานวนบุคลากรท่ีเสนอผลงานทางวิชาการ คน - 4 7 
3 ความพึงพอใจต�อบรรยากาศการทํางานและความปลอดภัย ร0อยละ - 71.76 72.55 
4 ความผูกพันท่ีมีต�อสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี ร0อยละ - 85.38 93.58 

 
7.4 ผลลัพธ�ดCานการนําองค�กรและกํากับดูแลองค�กร 
ก. ผลลัพธ�ดCานนําองค�กร การกํากับดูแลองค�กร และการสรCางประโยชน�ใหCสังคม 
ตารางท่ี 7.4-ก  ผลลัพธ�ดCานนําองค�กร การกํากับดูแลองค�กร และการสรCางประโยชน�ใหCสังคม 

ลําดับ ตัวชี้วัด หน�วยวัด 
ป�การศึกษา 

2562 2563 2564 
1 ความสําเร็จในการกํากับดูแลและขับเคลื่อนองค*กร ร0อยละ 90 90.56 อยู�ระหว�าง

ดําเนินการ 
2 การสื่อสาร ถ�ายทอด และสร0างความเข0าใจทิศทางของ

องค*กรให0ผู0บริหาร และประชาคมได0เข0าใจอย�างสม่ําเสมอ
และต�อเน่ือง 

ร0อยละ 84 90.59 92.83 

3 การสร0างบรรยากาศท่ีดี เพ่ือสร0างความผูกพันร�วมมือท่ัวท้ัง
องค*กร รวมท้ังสร0างแรงจูงใจเพ่ือผลักดันผลการปฏิบัติงาน
ตามเป�าหมาย 

ร0อยละ 80.89 87.45 86.42 

4 การมอบหมายงาน และการกระจายอํานาจการบริหารงาน
ได0ตรงตามความสามารถของบุคลากร 

ร0อยละ 80.78 89.80 86.79 

5 ความเช่ือมั่นในการบรหิารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ร0อยละ 83.78 91.70 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

6 ความสําเร็จของความร�วมมือในการทํางาน และการสร0าง
เครือข�ายกับหน�วยงานภายนอก 

ร0อยละ 80.78 82.09 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

 
7.5 ผลลัพธ�ดCานงบประมาณ การเงิน การตลาด และกลยุทธ� 
ก. ผลลัพธ�ดCานงบประมาณ การเงิน และตลาด 
ตารางท่ี 7.5-ก  ผลลัพธ�ดCานงบประมาณ การเงิน และตลาด 

ลําดับ ตัวชี้วัด หน�วยวัด 
ป�การศึกษา 

2562 2563 2564 
1 อัตราการเบิกจ�ายงบประมาณต�องบประมาณ

ท่ีตั้งท้ังหมด 
ร0อยละ 95.90 89.35 67.23* 

2 จํานวนงบประมาณเงินรายได0ท่ีได0รับการ
จัดสรร  

บาท 35,981,633.01 45,384,798.44 22,454,287.38* 

3 จํานวนงบประมาณแผ�นดินท่ีได0รับการ
จัดสรร 

บาท 16,914947.70 12,590,700.00 15,340,400.00 
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ลําดับ ตัวชี้วัด หน�วยวัด 
ป�การศึกษา 

2562 2563 2564 
4 สัดส�วนงบประมาณเงินรายได0ท่ีสํานักดิจิทัล

เทคโนโลยีได0รับต�องบประมาณเงินรายได0
ท้ังหมดของมหาวิทยาลัย 

ร0อยละ 2.31 2.24 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

5 จํานวนเงินรายได0จากการให0บริการวิชาการ บาท 561,908.16 322,002.52 228,692.16 * 
หมายเหต ุ  *  ขCอมูล ณ ปnจจุบัน 

 
ข. ผลลัพธ�ดCานนํากลยุทธ�ไปปฏิบัติ 
ตารางท่ี 7.5-ข  ผลลัพธ�ดCานนํากลยุทธ�ไปปฏิบัติ 

ลําดับ ตัวชี้วัด หน�วยวัด 
ป�การศึกษา 

2562 2563 2564 
1 ความสําเร็จในการดําเนินงานบรรลุเป�าหมายตาม

แผนปฏิบัติการ 
ร0อยละ 89.74 94.87 75.00* 

หมายเหต ุ  *  ขCอมูล ณ ปnจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 
ประจําป�การศึกษา 2564 

ตรวจประเมินวันท่ี 11 – 12 กรกฎาคม 2565 
 
 
อ.กิตติพงษ� เตมียะประดษิฐ�  ประธานคณะกรรมการ 
ผู0ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

 

  
ผศ. นันทพล  จ่ันเงิน กรรมการ 
ผู0อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

  
รศ. ดร. ประสพชัย  พสุนนท� กรรมการ 

รองคณบดีฝ|ายบริหาร  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

  
อ. สุภาพร  หนูกCาน ผูCฝ�กประสบการณ� 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  
นางสาวสาวิตตรี  ศิลประเสริฐ    เลขานุการ 
กองประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยศิลปากร    
 
นางสาวป�ติชา  ชัยสุวรรณ    ผูCช�วยเลขานุการ 
กองประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยศิลปากร    
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กําหนดการ การตรวจประเมินคุณภาพ 
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยศิลปากร ป�การศึกษา 2564  

ณ. หCองประชุมช้ัน 4  สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี อาคารหม�อมหลวงป��น มาลากุล  
 

วัน / เวลา กิจกรรม 
วันจันทร�ท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. (Consensus) 

09.00 – 16.00  คณะกรรมการประชุมตรวจประเมินคุณภาพ          
 

 
วัน / เวลา กิจกรรม 

วันอังคารท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
09:00 - 09:30 น. กล�าวต0อนรับและรายงานผลการดําเนินงานประจําป�การศึกษา 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* (ต�อ) 
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว�าง  
14.45 – 1615 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯสรุปผลการตรวจประเมินฯ ในเบ้ืองต0น 
16.15  - 16.30 น. ปsดการตรวจประเมินคุณภาพฯ 

 
 


