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  รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี  3.1  รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  รองอธิการบดี (วิชาการและวิจัย) ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาววัชรี  นอยพิทักษ 

โทรศัพท :  0 2880 7374  โทรศัพท :   034 255 808 

คําอธิบาย : 
• เปรียบเทียบบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ในวารสารวิชาการท่ีมีระบบการพิจารณาจาก

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ (refereed journal) หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา โดยแสดงผลในรูปรอยละ •  

• refereed journal หมายถึง วารสารวิชาการ ซึ่งบทความท่ีตีพิมพจะตองไดรับการอานและพิจารณาจาก
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางในศาสตร หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของกับบทความวิจัย ทั้งน้ี 
วารสารดังกลาว ตองมีลักษณะตรงตามเกณฑของการเปนวารสารวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ดังน้ี 

1. วารสารวิชาการระดับชาติ ไดแก วารสารวิชาการอยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติ ทั้งน้ีวารสารระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลระดับชาติจะสามารถนํามานับรวมไดก็ตอเมื่อ1) วารสารฉบับน้ันมี
ผูประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ (Peer Review) 2) คณะบรรณาธิการฉบับน้ันเปนผูที่มีช่ือเสียงในสาขาวิชาที่เก่ียวของ
กับวารสาร และ 3) กองบรรณาธิการจะตองมาจากสถาบันอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ 25 

2. วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไดแก วารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการระดับสากลที่เปนที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งน้ีวารสารระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลสากลจะสามารถนํามานับรวมไดก็ตอเมื่อ
วารสารน้ันมีคณะบรรณาธิการเปนชาวตางประเทศอยางนอย 1 คน และมีบทความวิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพดวย 
อยางนอย 1 เรื่อง หรือ 1 บทความ ในแตละฉบับที่ตีพิมพในปงบประมาณพ.ศ. 2552 

• การนับวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ สามารถนับรวมวารสารที่อยูในฐานขอมูล ซึ่งทาง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหการรับรองดวยได 

• ฐานขอมูลระดับชาติ หมายถึง ฐานขอมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศท่ีมีในประเทศไทย โดยอาจอยูใน  รูปแบบ
ของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพของรัฐบาล ฯลฯ รายละเอียดของสารสนเทศ ครอบคลุมถึงรายการ   
บรรณานุกรม สาระสังเขปประกอบ หรืออาจมีเน้ือหาเต็มดวย ทั้งน้ีสามารถสืบคนขอมูลการอางอิงใน   
ฐานขอมูลระดับชาติ จากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre; TCI) 
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/tcidatabase.html 

• ฐานขอมูลระดับนานาชาติ หมายถึง ฐานขอมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศจากนานาประเทศ โดยอาจอยูใน
รูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพของรัฐบาล ฯลฯ รายละเอียดของสารสนเทศครอบคลุมถึง รายการ
บรรณานุกรม สาระสังเขป และเน้ือหาเต็ม 

 
ตัวอยางฐานขอมูลสําหรับสืบคนการอางอิงบทความวิจัย 
• ฐานขอมูลนานาชาติท่ีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหการรับรอง โดยใชประกอบการพิจารณา

ใหทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (http://rgj.trf.or.th/thai/rgj44.asp) 
 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/tcidatabase.html
http://rgj.trf.or.th/thai/rgj44.asp
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  รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

1. สาขาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1.1 SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0034.html 
1.2 MEDLINE = http://medline.cos.com/ 
1.3 BIOSIS = http://www.biosis.org/ 
1.4 CA SEARCH = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0399.html 
1.5 EiCOMPENDEX = http://www.ei.org/databases/compendex.html 
1.6 INSPEC = http://www.theiet.org/publishing/inspec/ 

2. สาขาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
2.1 Social SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0007.html 
2.2 ERIC = http://www.eric.ed.gov/ 
2.3 PsycINFO = http://www.apa.org/psycinfo/ 
2.4 Sociological Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/socioabs-set-c.php 
2.5 Arts & Humanities Search = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0439.html  
2.6 Linguistics and Language Behavior Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/llba-set-c.php 

3. วารสารท่ีตีพิมพในประเทศไทยและ สกว. ยอมรับ โดยบทความวิจัยน้ันตองตีพิมพเปนภาษาอังกฤษ 
3.1 Journal of Medical Association of Thailand 
3.2 Thai Journal of Surgery 
3.3 Shoauit hJeoausrtn aAls oiaf nS Juorguernrya l of Tropical Medicine and Public Health 
3.4 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 
3.5 ScienceAsia 
3.6 Thai Journal of Agricultural Science 
3.7 Manusya 
3.8 Journal of Population and Social Studies 
3.9 Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Linguistics and Language 

• ฐานขอมูลมาตรฐานสากลอ่ืนๆ 
1. ISI = http://portal.isiknowledge.com/ 
2. MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet 
3. ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/ 
4. Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/ 
5. Biosisi = http://www.biosis.org/ 
6. Scopus = http://www.info.scopus.com/ 
7. Pubmed = http://www.pubmed.gov/ 
8. Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohost and then academic 

search premium) 

http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0439.html
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  รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

9. Infotrieve = http://www.infotrieve.com 
10. Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 

• ใหนับบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
เพียงครั้งเดียว ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัยน้ันจะไดรับการอางอิงหลายครั้งก็ตาม 

• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงานรวมถึงอาจารย
พิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา 9 เดือน) ทั้งน้ีใหนับอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย 

• นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่า
กวา 9 เดือน) ทั้งน้ีใหนับนักวิจัยที่ลาศึกษาตอดวย 
ขอมูลท่ีตองการ :  
 1. จํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการอางอิง (citation)  ใน refereed journal 
หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ท้ังน้ีสามารถนับผลงานของนักวิจัยประจํา
และผลงานของอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอไดดวย 
 2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด รวมทั้งนักวิจัยประจําและอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ทั้งน้ีตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป เชนถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จะตองรายงานขอมูล
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2549 , 2550 และ 2551  
สูตรการคํานวณ : 
 

 จํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน 
refereed journal  หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

B จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

x 100 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2550 2551 2552 

จํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการ
อางอิง (citation) ใน refereed journal  หรือในฐานขอมูลระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

105 
N/A 

(รอขอมูลดิบ
จากสมศ.) 

198 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 

946 946 1,020 

รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  
journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา 

11.10 17.2074 19.4118 

 

http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/
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เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
2 4 6 8 15  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ท่ีได 

คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน 
refereed  journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

2.5 
รอยละ
19.4118 

5.0000 0.1250 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีจํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการอางอิง (citation)  

ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวน 198  เรื่อง มีจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา (นับรวมลาศึกษาตอ) จํานวน 1,020 คน คิดเปนรอยละ 19.2157 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 มหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะวิชามีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยทํางานวิจัยเผยแพร

ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -     
 มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดการสอน 14 คณะวิชา คณะวิชาทางศิลปะ มี 4 คณะวิชา ไดแก คณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะดุริยางคศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร และคณะมัณฑนศิลป) เปนคณะวิชาที่ผลิต
งานสรางสรรค อาจารยประมาณ 70 % ของ 4 คณะจึงไมไดผลิตผลงานวิจัยที่จะถูกนําไปสูการอางอิง (Citation) ได 
ผลงานสวนใหญจึงมาจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 

หลักฐานอางอิง :   รวมเอกสารท้ังหมด  - เลม 
 เอกสารบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) จาก website ของ ISI 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยจําแนกรายคณะวิชา 
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รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  3.2  จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  รองอธิการบดี (วิชาการและวิจัย) ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาววัชรี  นอยพิทักษ 

โทรศัพท :  0 2880 7374  โทรศัพท :   034 255 808 

คําอธิบาย :  
• การนับจํานวนการจดทะเบียนจะนับไดตอเมื่อไดรับการจดทะเบียนแลวเทาน้ัน ไมนับรวมกรณีอยูในระหวาง

ยื่นจดทะเบียน 
• จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร 

หรืออนุสิทธิบัตร  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  สามารถนับไดทั้งการจดทะเบียนในประเทศและตางประเทศ ทั้งน้ีไมนับ
การจดลิขสิทธิ์ 
ขอมูลท่ีตองการ : 

• จํานวนและรายการการจดทะเบียนสิทธิบัตร โดยระบุ ช่ือผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  จําแนกในประเทศ
หรือตางประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552   

• จํานวนและรายการการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร โดยระบุ ช่ือผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  จําแนกใน
ประเทศหรือตางประเทศ ปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2550 2551 2552 

จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร 

0 1 0 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ท่ีได 

คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

2.5 0 ช้ิน 0.0000 0.0000 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
 มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยรองอธิการบดี (ประกันคุณภาพการศึกษา) มีการถายทอดตัวบงช้ี  และหลักเกณฑใน

การดําเนินการเพ่ือจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรใหแกคณะวิชาและหนวยงานทราบ พรอมทั้งสนับสนุนให
อาจารยประจําและนักวิจัยประจาํนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปดําเนินการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 
 มหาวิทยาลัยมีสํานักบริการวิชาการ  ทําหนาที่ใหบริการจดทะเบียนสิทธิบัตรและใหคําปรึกษา 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   -        
 ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตองใชระยะเวลานาน และเสียคาใชจายสวนหน่ึง 
 ระยะเวลาในการพิจารณาของกรมทรัพยสินทางปญญา ในการรับจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรในแตละเรื่อง

ตองใชระยะเวลานานหลายป มหาวิทยาลัยอยูในระหวางยื่นขอจดสิทธิบัตร 2 รายการ 

หลักฐานอางอิง :  รวมเอกสารท้ังหมด   -  เลม  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  3.3  จํานวนงานสรางสรรคสิ่งประดิษฐท่ีมีคุณคาเทียบเคียงกับงานวิจัย 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  รองอธิการบดี (ศิลปะและวัฒนธรรม)            ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาววัชรี  นอยพิทักษ 

โทรศัพท :  0 2880 7374  โทรศัพท :   034 255 808 

คําอธิบาย :  
 จํานวนผลงานสรางสรรค และงานคิดคนที่มีคุณคาหรือผลงานสิ่งประดิษฐ ซึ่งไมจําเปนตองเปนงานวิจัยที่ไดจัด
แสดงเผยแพรตอสาธารณะ ของ 4 คณะวิชา คือ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
คณะมัณฑนศิลป และคณะดุริยางคศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
 ผลงานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการท่ีไมจําเปนตองมีกระบวนการในการดําเนินการแบบงานวิจัย โดย
อาจเปนการศึกษาคนควา หรือแสดงออกทางศิลปะ ไดแก ผลงานสรางสรรคดานจิตรกรรม (painting) ประติมากรรม 
(sculpture) ภาพพิมพ (graphic Arts) ผลงานสรางสรรคดานสถาปตยกรรม (architecture) ผลงานสรางสรรคดานการ
ออกแบบ (design) ผลงานสรางสรรคดานศิลปะการแสดง (performing arts) และผลงานสรางสรรคทางดนตรี (music) และ
ภาพยนตร (motion picture)  และศิลปะอื่น ๆ ที่เก่ียวของ (related fields) ที่ไดรับการเผยแพรตอสาธารณะ เชน การจัด
นิทรรศการ การจัดแสดง พรอมคําอธิบายท่ีตีพิมพเผยแพร ซึ่งมีบทวิเคราะหที่อธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือความคิด
เชิงทฤษฎี (แนวความคิดเชิงทฤษฎี และ/หรือการสรางสรรคเชิงทฤษฎี) รวมท้ังกระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสราง
งาน มีการใหขอมูลและขอวินิจฉัยที่เอื้อใหเกิดการตีความและการประเมินคุณคาในหมูของผูรับงาน โดยผานการคัดสรร
จากกรรมการหรือผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน  

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2550 2551 2552 

จํานวนงานสรางสรรค สิ่งประดิษฐ ที่มีคุณคาเทียบเคียงกับงานวิจัย 0 0 37 

• จํานวนงานสรางสรรคหรืองานคิดคนที่มีคุณคาที่ไดรับการเผยแพร   
(ยังไมผานการ Peer review)  

205 326 - 

     1. คณะจิตรกรรมฯ 50 40 - 

     2. คณะสถาปตยกรรมฯ 20 16 - 

     3. คณะมัณฑนศิลป 135 270 - 

     4. คณะดุริยางคศาสตร 0 0 - 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ไมเกิน 245  ช้ินงาน ไมเกิน 255 ช้ินงาน ไมเกิน 265 ช้ินงาน ไมเกิน 275 ช้ินงาน ไมเกิน 285 ช้ินงาน 

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยไมขอยืนยันเกณฑการใหคะแนนตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร.เสนอ  จึงไดทําบันทึกขอเสนอให
สํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาเกณฑการใหคะแนนใหมดังขางตนน้ี ซึ่งอยูระหวางรอการพิจารณาผลจากสํานักงาน ก.พ.ร. 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ท่ีได 

คาคะแนน      
ถวงนํ้าหนัก 

จํานวนงานสรางสรรค สิ่งประดิษฐ ที่มีคุณคาเทียบเคียง
กับงานวิจัย 

2.5 37 ช้ิน 1.0000 0.0250 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคณะวิชาทางดานศิลปะและการออกแบบ และสรางสรรค จํานวน 4 คณะวิชาคือ คณะ

จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะมัณฑนศิลป และ คณะดุริยางคศาสตร ทั้งน้ี
อาจารยบางสาขาวิชาเปนทฤษฎีศิลป และสาขาท่ีไมไดผลิตผลงานศิลปะในลักษณะงานสรางสรรค ซึ่งมีประมาณ 70%   
จึงมีจํานวนงานสรางสรรค สิ่งประดิษฐ ที่มีคุณคาเทียบเคียงกับงานวิจัย จํานวน 37 ชิ้นงาน  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 
 คณะวิชาทางดานศิลปะและการออกแบบ มีอาจารยที่มีศักยภาพในการผลิตผลงานสรางสรรค สิ่งประดิษฐ ที่มี

ช่ือเสียงจํานวนมาก 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   -        
 การจัดแสดงผลงานทางศิลปะของอาจารยแตละทานเกิดจากการสะสมผลงานใหมีจํานวนมาก จึงนํามาจัดแสดง

และจํานวนผลงานในอดีตยังไมมีเกณฑ การคัดสรรผลงานจากคณะกรรมการหรือผูทรงคุณวุฒิ จึงไมสามารถนําขอมูลเดิม
มาเปนเกณฑประเมินได 100% 

 สํานักงาน ก.พ.ร. ยังไมยืนยันเกณฑตามท่ีมหาวิทยาลัยเจรจา จึงยังขาดความชัดเจนในการคิดคาคะแนน 

หลักฐานอางอิง :  รวมเอกสารท้ังหมด   -  เลม  
                               รายช่ือผลงานสรางสรรค สิ่งประดิษฐ ที่มีคุณคาเทียบเคียงกับงานวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  3.4  ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนผูนํานักศึกษาใหมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  รองอธิการบดี (กิจการนักศึกษา)      ผูจัดเก็บขอมูล :   นายวีรศักด์ิ ศรีปูณะ 

โทรศัพท :  034-253849 โทรศัพท :   034-253849 

คําอธิบาย :  
 วัตถุประสงคของตัวชี้วัด : เพ่ือสงเสริมใหผูนํานักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพของสถาบัน โดยเฉพาะ
ดานการจัดการเรียนการสอน ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ อีกทั้งเปนการสราง 
Quality awareness และเปนการปลูกฝงวัฒนธรรมคุณภาพใหกับนักศึกษา ซึ่งจะเติบโตเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพใหกับสังคม
การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กิจกรรมท่ีผูนํานักศึกษาไดมีสวนรวมในวงจรคุณภาพทั้ง 4 
ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 คือ การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ ขั้นตอนที่ 2 คือ การดําเนินการประกันคุณภาพ
ของสถาบันโดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ขั้นตอนที่ 3 คือการติดตามและประเมินผลภายใน เชน 
การเขาไปเปนสวนหน่ึงของกรรมการประเมินภายใน ขั้นตอนที่ 4 คือการนําผลการประเมินไปใชเพ่ือปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพของสถาบัน โดยการเฉพาะการเรียนการสอน การพัฒนากิจกรรม นักศึกษาตางๆ รวมทั้งการขยายเครือขายการ
ประกันคุณภาพในหมูนักศึกษา และการใชกระบวนการประกันคุณภาพในชีวิตนักศึกษา เปนตน 

ผูนํานักศึกษา หมายถึง ผูแทนนักศึกษาในระดับสถาบัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งไดแกนายกสโมสร และ
กรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษา ประธานชมรมตางๆ เปนตน 
โดยท่ี: 

ขั้นตอนท่ี เกณฑการใหคะแนน 
1 มีแผนใหผูนํานักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทุกวงจรคุณภาพ โดย

ระบุกลุมเปาหมายนักศึกษาอยางชัดเจน 

2 ผูนํานักศึกษารอยละ 50 ขึ้นไป มีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทุกวงจร
คุณภาพ และมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 

3 ผูนํานักศึกษารอยละ 75 ขึ้นไป มีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทุกวงจร
คุณภาพ และมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 

4 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานระหวางการดําเนินงาน ซึ่งแสดงถึงผลผลิตที่เกิดขึ้นและนําผลการ
ประเมินไปใชปรับปรุงคุณภาพของสถาบัน 

5 มีการประเมินผลผลิต/ ผลลัพธของโครงการ ซึ่งแสดงใหเห็นวาเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค
ของแผน และมีการขยายผลโดยการสรางเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาที่สงเสริมการมีสวน
รวมของผูนํานักศึกษา และนักศึกษา 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ข อมูลผลการดําเนินงาน :   

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2550 2551 2552 

ระดับความสําเร็จของการขับเคล่ือนผูนํานักศึกษาใหมีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

- - 2 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดเปนระดับขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี 

ขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับคะแนน 
ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 

 
ขั้นตอนท่ี 5 

 
1      
2      
3      
4      
5       

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ท่ีได 

คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนผูนํานักศึกษาใหมีสวน
รวมในการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.5 2 ประเด็น 2.0000 0.0500 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกองกิจการนักศึกษา ซึ่งมาจากตัวแทนนักศึกษาของคณะตางๆ  โดยกองกิจ   

การนักศึกษามีการการสงเสริมและขับเคลื่อนผูนํานักศึกษาใหมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการ
ดําเนินการตามประเด็นตางๆ ดังน้ี 

 ประเด็นที่ 1 กองกิจการนักศึกษามีแผนใหผูนํานักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยระบุ
กลุมเปาหมายอยางชัดเจน 

 ประเด็นที่ 2 โครงการกิจกรรมนักศึกษามีผูนํานักศึกษารอยละ 50 เขารวม โดยมีการใชวงจรคุณภาพ เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของสถาบัน โดยการเฉพาะดานการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 
 กองกิจการนักศึกษาไดจัดสัมมนาอาจารยที่ปรึกษากิจการนักศึกษาและจัดสัมมนาผูนํานักศึกษา เพ่ือใหเขาใจ

บทบาทของนักศึกษา กับการประกันคุณภาพการศึกษา และฝกทําโครงการท่ีครอบคลุมวงจรคุณภาพ PDCAทั้งยังมีแผนให
นักศึกษาทําหนาที่ประเมินผลการดําเนินงานของกองกิจการนักศึกษา 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   -        
 โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาบางโครงการมีผูเขารวมจํานวนมากจึงยากตอการประเมินความพึง

พอใจของผูเขารวมโครงการ  

หลักฐานอางอิง :  รวมเอกสารท้ังหมด   -  เลม  
                              แผนใหผูนํานักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
                              รายงานการประชุมประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาที่กองกิจการนักศึกษาจัดขึ้น   

                              รายงานการประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา 
                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  รองอธิการบดี (วางแผนและพัฒนา)                ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวเสาวณีย   คูพูลทรัพย 

โทรศัพท :  0 2880 7374 โทรศัพท :   0 2880 7374 ตอ 2701 

คําอธิบาย :  
• ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ป 

นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กับจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ไมนับรวมผูท่ีมีงานทํา
กอนเขาศึกษา และผูศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาค
นอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 
หรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ไดงานทําภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพ
อิสระอยูกอนแลว) 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ 
และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในสาขาน้ันๆ และมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ปนับ
จากวันที่สําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระอยูกอนแลว) 

• ในการเก็บขอมูลผลงานตามตัวช้ีวัดน้ี ใหใชกลุมเปาหมายคือผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือ
ภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่มีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อยางนอย
รอยละ 80) และคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา) 

• หากกลุมตัวอยางเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของผูสําเร็จการศึกษา   
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ต้ังแตรอยละ 80 ขึ้นไป และเปนตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา)ใหคํานวณโดยใชสูตรท่ี 1 

• หากกลุมตัวอยางไมเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของผูสําเร็จการศึกษา   
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตํ่ากวารอยละ 80 และ/หรือไมเปนตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา) ใหคํานวณโดยใชสูตรท่ี 2 

• ไมใหนําขอมูลบัณฑิตที่จบการศึกษานอกเหนือจากปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาคํานวณดวย 
• สถาบันอุดมศึกษาใดที่ไมสามารถประมวลผลขอมูลและจัดทํารายงานผลการสํารวจได ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 

2552 (วันสุดทายของการสงรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน) ใหใส N/A ไวกอนเมื่อไดขอมูลแลวใหรายงาน
ไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2553 

• สถาบันอุดมศึกษาสามารถใชผลสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สํารวจโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแทนการสํารวจขอมูลดวยตนเองได ทั้งน้ีตองใชสูตรการคํานวณใหสอดคลองกับจํานวนกลุม
ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด และระบุมาในรายงานการประเมินตนเองใหชัดเจนวาใชผล
การสํารวจจากแหลงใด 

• หากสถาบันอุดมศึกษากําหนดวันสํารวจขอมูลเปนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ทําใหไมสามารถสงรายงาน
ผลการดําเนินงานไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ไดภายในเวลาที่กําหนดสถาบันอุดมศึกษาควรปรับเปลี่ยนวิธีการสํารวจ 
เน่ืองจากหากไมสามารถรายงานผลสํารวจไดภายในวันท่ี 13 ก.พ. 2553 สถาบันจะไดรับผลการประเมินเปน 1 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

สูตรการคํานวณ :  

 (จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ไมรวมผูศึกษาตอและผูท่ีมีงานทําอยูแลว) 

 (จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีั้งหมดท่ีสําเรจ็การศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552) 
ไมรวมผูศึกษาตอและผูท่ีมีงานทําอยูแลว) 

X 100 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2550 2551 2552 

จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในปงบประมาณ  2552   
(ปการศึกษา 2551) 

2,383 2,805 N/A 

จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 1,331 1,465 N/A 

จํานวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายใน 1 ป นับ
จากวันที่สําเร็จการศึกษา 

- - N/A 

จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ 327 380 N/A 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ป 

58.05 67.2944 N/A 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
74 77 80 83 86  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ท่ีได 

คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 

3 N/A N/A N/A 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีแนวทางในการดําเนินการเก็บขอมูลตัวช้ีวัดน้ี โดยการใหนักศึกษาที่จะลงทะเบียนรับ

พระราชทานปริญญาบัตร กรอกขอมูลภาวะการมีงานทําลงในฐานขอมูลของ สกอ. โดยศูนยคอมพิวเตอรจะเปนหนวยงาน
รับผิดชอบในการจัดทํา Link และขอความเชิญชวนใหนักศึกษาที่จะลงทะเบียนรับปริญญา กรอกขอมูลใหถูกตอง 
ครบถวน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนตอตัวนักศึกษาเอง                   



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

 คณะวิชาจะ ติดตามใหบัณฑิตกรอกขอมูลของตนเองผ านระบบภาวะการมี ง านทํ าของบัณฑิต 
http:www.job.mua.go.th (ซึ่งจัดทําขึ้นโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และใชขอมูลดังกลาวรายงาน ก.พ.ร. 
รอบ 12 เดือน                               

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 มหาวิทยาลัยใหความสําคัญและเปดชองทางในการกรอกขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต โดยนําเทคโนโลยี

เขามาใช เพ่ือตอบสนองตามเจตนารมณของ สกอ. และกรรมการสโมสรนักศึกษาเขามามีสวนรวมในการสรางเครือขาย
กับพ่ีบัณฑิต 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
 ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันสงผลตอการไดงานทําของนักศึกษาตํ่าลงกวาปที่ผานมา 
 นักศึกษาบางสาขาวิชาประกอบอาชีพอิสระสูง จึงไมใหขอมูลภาวะมีงานทํา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะสรางความเขาใจ

กับนักศึกษาใหมากยิ่งขึ้น 

หลักฐานอางอิง :   รวมเอกสารท้ังหมด  - เลม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  4.1.2  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  รองอธิการบดี (วางแผนและพัฒนา)               ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวเสาวณีย   คูพูลทรัพย 

โทรศัพท :  0 2880 7374 โทรศัพท :   0 2880 7374 ตอ 2701 

คําอธิบาย :  
• ใหเปรียบเทียบจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตร ไดแก ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

และภาคนอกเวลาราชการ)ที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา กับผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
ทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมนับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา และผูท่ีศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา โดย
นําเสนอในรูปรอยละ 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลา
ราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ หรือ
ภาคนอกเวลาราชการ ที่ไดงานทําภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระอยู
กอนแลว) 

• การไดงานทําตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา หมายถึง บัณฑิตที่ไดงานทําตรงตามวิชาชีพหรือบัณฑิตไดนําความรูที่ได
จากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปใชในการประกอบอาชีพไมนอยกวารอยละ 75 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ และภาค
พิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในสาขาน้ันๆ และมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระอยูกอนแลว) 

• ในการเก็บขอมูลผลงานตามตัวช้ีวัดน้ี ใหใชกลุมเปาหมายคือผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอก
เวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่มีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อยางนอยรอยละ 80) และ
คุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา) 

• หากกลุมตัวอยางเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของผูสําเร็จการศึกษา ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ต้ังแตรอยละ 80 ขึ้นไป และเปนตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา) ใหคํานวณโดยใชสูตรท่ี 1 

• หากกลุมตัวอยางไมเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของผูสําเร็จการศึกษา ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตํ่ากวารอยละ 80 และ/หรือไมเปนตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา) ใหคํานวณโดยใชสูตรท่ี 2 

• ไมใหนําขอมูลบัณฑิตท่ีจบการศึกษานอกเหนือจากปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาคํานวณดวย 
• สถาบันอุดมศึกษาใดท่ีไมสามารถประมวลผลขอมูลและจัดทํารายงานผลการสํารวจได ภายในวันท่ี 30 ตุลาคม 2552 

(วันสุดทายของการสงรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน) ใหใส N/A ไวกอนเม่ือไดขอมูลแลวใหรายงานไปยัง 
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2553 

• สถาบันอุดมศึกษาสามารถใชผลสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สํารวจโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแทนการสํารวจขอมูลดวยตนเองได ทั้งน้ีตองใชสูตรการคํานวณใหสอดคลองกับจํานวนกลุม
ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด และระบุมาในรายงานการประเมินตนเองใหชัดเจนวาใชผลการ
สํารวจจากแหลงใด 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

• หากสถาบันอุดมศึกษากําหนดวันสํารวจขอมูลเปนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ทําใหไมสามารถสงรายงานผล
การดําเนินงานไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ไดภายในเวลาท่ีกําหนดสถาบันอุดมศึกษาควรปรับเปลี่ยนวิธีการสํารวจ เน่ืองจาก
หากไมสามารถรายงานผลสํารวจไดภายในวันท่ี 13 ก.พ. 2553 สถาบันจะไดรับผลการประเมินเปน 1 
 

สูตรการคํานวณ : 
 

 (จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไมรวมผูที่มีงานทําอยูแลวและผูศึกษาตอ) 

 (จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

นับจําวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ไมรวมผูที่มีงานทําอยูแลวและผูศึกษาตอ) 

 

 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2550 2551 2552 

จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษา 

917 1,079 N/A 

จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 2,383 2,805 N/A 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาท่ี
สําเร็จการศึกษา 

68.90 73.6518 N/A 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
72 77 82 87 92  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน นํ้าหนัก ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ท่ีได ประกอบตัวชี้วัด (รอยละ) 

คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

2 N/A N/A N/A 
 

x 100 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีแนวทางในการดําเนินการเก็บขอมูลตัวช้ีวัดน้ี โดยการใหนักศึกษาที่จะลงทะเบียนรับ

ปริญญา กรอกขอมูลภาวการณมีงานทําลงในฐานขอมูลของ สกอ. โดยศูนยคอมพิวเตอรจะเปนหนวยงานรับผิดชอบใน
การจัดทํา Link และขอความเชิญชวนใหนักศึกษาที่จะลงทะเบียนรับปริญญา กรอกขอมูลใหถูกตอง ครบถวน ทั้งน้ีก็เพ่ือ
ประโยชนตอตัวนักศึกษาเอง                   

 คณะวิชาจะ ติดตามใหบัณฑิตกรอกขอมูลของตนเองผ านระบบภาวะการมี ง านทําของบัณฑิต 
http:www.job.mua.go.th (ซึ่งจัดทําขึ้นโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และใชขอมูลดังกลาวรายงาน ก.พ.ร. 
รอบ 12 เดือน                               

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 มหาวิทยาลัยใหความสําคัญและเปดชองทางในการกรอกขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต โดยนําเทคโนโลยี

เขามาใช เพ่ือตอบสนองตามเจตนารมณของ สกอ. และกรรมการสโมสรนักศึกษาเขามามีสวนรวมในการสรางเครือขาย
กับพ่ีบัณฑิต 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
 ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันสงผลตอการไดงานทําของนักศึกษาตํ่าลงกวาปที่ผานมา 
 นักศึกษาบางสาขาวิชาประกอบอาชีพอิสระสูง จึงไมใหขอมูลภาวะมีงานทํา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะสรางความเขาใจ

กับนักศึกษาใหมากยิ่งขึ้น 

หลักฐานอางอิง :   รวมเอกสารท้ังหมด  - เลม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ตัวช้ีวัดท่ี  4.1.3  รอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ ในรอบ 3 ปท่ี
ผานมา ตอจํานวนผูเขาสอบท้ังหมด 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  รองอธิการบดี (ประกันคุณภาพการศึกษา) ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสายสมร  สุระแสง 

โทรศัพท :  0 2880 7374  โทรศัพท :   0 2880 7374 ตอ 2726 

คําอธิบาย : 
• ใหเปรียบเทียบจํานวนบัณฑิตที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ กับบัณฑิตที่สอบใบประกอบวิชาชีพ ในรอบ 

3 ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2552) โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 
• แจงนับเฉพาะบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาที่เขาสอบใบประกอบวิชาชีพ ในรอบ 3 ปที่ผานมา(ปงบประมาณ พ.ศ. 

2550-2552) ใน 4 สาขาวิชาโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

สาขาวิขา องคกรผูจัดสอบและอนุมัติใบประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมศาสตร 
 

สภาวิศวกร 
http://www.thaiengineering.com/Council-of-Engineers/ 
โทรศัพท 0 2935 6868 

เภสัชศาสตร สภาเภสัชกรรม 
http://www.pharmacycouncil.org/ 
โทรศัพท 0 2590 1877 

แพทยศาสตร แพทยสภา 
http://www.tmc.or.th/ 
โทรศัพท 0 2590 1880-1 

พยาบาลศาสตร สภาการพยาบาล 
http://www.tnc.or.th/index.php 
โทรศัพท 0 2951 0145-51 

 

• บัณฑิตท่ีสอบใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในกลุมสาขาวิชาที่ตองสอบใบประกอบ
วิชาชีพ และสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2552) โดยใหนับไดทั้งบัณฑิต
ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาราชการ 

• บัณฑิตท่ีผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตที่สามารถสอบผานและไดรับใบประกอบวิชาชีพ
ในสาขาที่สําเร็จการศึกษา ตามเกณฑที่สภา/สมาคมวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับวามีมาตรฐานเปนผูกําหนด ท้ังน้ีสําหรับ
การสอบใบประกอบวิชาชีพท่ีมีกระบวนการสอบหลายขั้นตอน จะนับผลเม่ือสิ้นสุดครบถวนตามกระบวนการสุดทาย
ของการสอบเทาน้ัน 

 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

สูตรการคํานวณ : 
 

  (Wi x SMi)   (W1 x SM1) +  (W2 x SM2) +…+ (Wi x SMi) 

  Wi 
 

หรือ 
 W1 + W2+…+ Wi 

 

โดยท่ี : 
W   หมายถึง   นํ้าหนักความสําคัญที่ใหกับสาขาวิชาที่อนุมัติใบประกอบวิชาชีพ และผลรวมของน้ําหนักของทุก 

KPISM ( Wi) = 1 โดยที่ นํ้าหนักรอยละของสาขาวิชาที่อนุมัติใบประกอบวิชาชีพแตละลําดับ (i) 
เปนไปตามท่ีที่ปรึกษาการประเมินกําหนด 

SM  หมายถึง   รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปที่ผานมา ตอจํานวน
ผูเขาสอบทั้งหมด 

i      หมายถึง    ลําดับที่ของสาขาวิชาที่อนุมติัใบประกอบวิชาชีพ i = 1 , 2 , 3,…, n 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2550 2551 2552 
จํานวนบัณฑิตทั้งหมดที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพใน
งบประมาณ พ.ศ. 2552 - 

N/A 
( N/A รอขอมูลดิบจาก 

สมศ.) 

จํ านวนบัณฑิตทั้ งหมดที่ เ ข าสอบใบประกอบวิชาชีพ  ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 

N/A 
( N/A รอขอมูลดิบจาก 

สมศ.) 
รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพจากผูเขาสอบทั้งหมด 

- 42.5639 N/A 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
65 70 75 80 85  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน นํ้าหนัก ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ท่ีได ประกอบตัวชี้วัด (รอยละ) 

คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละเฉล่ียของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบ
ใบประกอบวิชาชีพจากผูเขาสอบทั้งหมด 

3 N/A N/A N/A 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีคณะวิชาที่บัณฑิตถูกกําหนดใหสอบใบประกอบวิชาชีพ โดยเกณฑของ ก.พ.ร. 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คือ คณะเภสัชศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตรฯ และการถายทอดตัวช้ีวัดไดสรางความเขาใจ
ใหกับคณะวิชาไปสูผูปฏิบัติตามลําดับ 

 คณะสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาเปนรายงานขอมูลตัวช้ีวัดน้ี 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
 - 

หลักฐานอางอิง :   รวมเอกสารท้ังหมด  - เลม 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 4.1.4   รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ท่ีตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  รองอธิการบดี (วิชาการและวิจัย)   ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสายสมร สุระแสง 

โทรศัพท :  0 2880 7374 โทรศัพท :   02 434 1791 

คําอธิบาย : 
• วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไดแก วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการระดับสากลที่เปนที่

ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งน้ีวารสารระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลสากลจะสามารถนํามานับรวมไดก็ตอเมื่อ
วารสารน้ันมีคณะบรรณาธิการเปนชาวตางประเทศอยางนอย 1 คน และมีบทความวิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพดวย อยาง
นอย 1 เรื่องหรือ 1 บทความ ในแตละฉบับ ที่ตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

• การนับวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ สามารถนับรวมวารสารที่อยูในฐานขอมูล ซึ่งทาง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหการรับรองดวยได 

• ฐานขอมูลระดับชาติ หมายถึง ฐานขอมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศท่ีมีในประเทศไทย โดยอาจอยูใน รูปแบบของ
บทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพของรัฐบาล ฯลฯ รายละเอียดของสารสนเทศ ครอบคลุมถึงรายการบรรณานุกรม 
สาระสังเขปประกอบ หรืออาจมีเน้ือหาเต็มดวย ทั้งน้ีสามารถสืบคนขอมูลการอางอิงในฐานขอมูลระดับชาติ จากศูนยดัชนี
การอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre; TCI) http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/tcidatabase.html 

• ฐานขอมูลระดับนานาชาติ หมายถึง ฐานขอมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศจากนานาประเทศโดยอาจอยูในรูปแบบ
ของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพของรัฐบาล ฯลฯ รายละเอียดของสารสนเทศครอบคลุมถึง รายการบรรณานุกรม 
สาระสังเขป และเน้ือหาเต็ม 

ตัวอยางฐานขอมูลระดับชาติ/ นานาชาติ 
• ฐานขอมูลนานาชาติท่ีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหการรับรอง โดยใชประกอบการ

พิจารณาใหทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (http://rgj.trf.or.th/thai/rgj44.asp) 
1. สาขาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1.1 SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0034.html 
1.2 MEDLINE = http://medline.cos.com/ 
1.3 BIOSIS = http://www.biosis.org/ 
1.4 CA SEARCH = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0399.html 
1.5 EiCOMPENDEX = http://www.ei.org/databases/compendex.html 
1.6 INSPEC = http://www.theiet.org/publishing/inspec/ 

2. สาขาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
2.1 Social SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0007.html 
2.2 ERIC = http://www.eric.ed.gov/ 
2.3 PsycINFO = http://www.apa.org/psycinfo/ 
2.4 Sociological Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/socioabs-set-c.php 

 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/tcidatabase.html
http://www.csa.com/factsheets/socioabs-set-c.php
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 

22 
   
        

 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

2.5 Arts & Humanities Search = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0439.html  
2.6 Linguistics and Language Behavior Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/llba-set-c.php 

3. วารสารท่ีตีพิมพในประเทศไทยและ สกว. ยอมรับ โดยบทความวิจัยน้ันตองตีพิมพเปนภาษาอังกฤษ 
3.1 Journal of Medical Association of Thailand 
3.2 Thai Journal of Surgery 
3.3 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 
3.4 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 
3.5 ScienceAsia 
3.6 Thai Journal of Agricultural Science 
3.7 Manusya 
3.8 Journal of Population and Social Studies 
3.9 Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Linguistics and Language 

• ฐานขอมูลมาตรฐานสากลอ่ืนๆ 
1. ISI = http://portal.isiknowledge.com/ 
2. MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet 
3. ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/ 
4. Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/ 
5. Biosisi = http://www.biosis.org/ 
6. Scopus = http://www.info.scopus.com/ 
7. Pubmed = http://www.pubmed.gov/ 
8. Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohostand then academic search 

premium) 
9. Infotrieve = http://www.infotrieve.com 
10. Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 

• การแจงนับบทความวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมนับซ้ําแมวาบทความน้ันจะมีการตีพิมพเผยแพรหลายคร้ัง/หลายฉบับ หรือผูสําเร็จการศึกษา
น้ันมีผลงานตีพิมพหลายชิ้น 

• ผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกทั้งภาคปกติ 
และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ไดรับการอนุมัติวิทยานิพนธใหสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 

สูตรการคํานวณ : 

 (จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรอืเอก ของผูสําเร็จการศึกษา 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่ไดตีพิมพเผยแพรโดยไมนับซ้ํา) 

 (จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอก ของผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552) 

x 100 

 
 

http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0439.html
http://www.csa.com/factsheets/llba-set-c.php
http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2550 2551 2552 
จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ของผูสําเร็จ
ก า ร ศึ ก ษ า  ใ น ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 5 2 ที่ ไ ด     
ไมนับซ้ํา 

59 N/A  54 

จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอก  ของผูสํ า เร็จ
การศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

278 278 339 

รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ
เผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาโทหรือเอก 

21.22 22.0238 15.9292 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
24 29 34 39 67.5  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ท่ีได 

คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก   
ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 

2 15.9292 1.0000 0.0200 

 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีจํานวนบทความวิทยานิพนธนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพร 

ระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 54  ช้ินงาน เมื่อเทียบกับจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทและเอกท้ังหมดจํานวน   
339 ช้ินงาน คิดเปน รอยละ 15.9292 

 ทั้งน้ี ขอมูลมาจากคณะเภสัชศาสตร คณะวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
คณะโบราณคดี   มัณฑนศิลป คณะวิทยาการจัดการ และคณะศึกษาศาสตร  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนบัณฑิตในการตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
 การศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความหลากหลายในสาขาวิชาดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ศิลปะและการออกแบบ ซึ่งหลักสูตรที่ทําศิลปะ
นิพนธ  ไมสามารถตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ไดแตใชเผยแพรโดยการจัดแสดงผลงานศิลปะ
นิพนธ 

 วิทยาลัยนานาชาติ จัดการเรียนการการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คือ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว ซึ่งนักศึกษาเลือกฝกปฏิบัติงาน จัดทําและนําเสนอรายงานการฝกปฏิบัติงาน โดยมีผูแทนจากมหาวิทยาลัย
แปรปญญองซึ่งวิทยาลัยนานาชาติรวมกันจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกลาว เปนกรรมการสอบปากเปลาเปน
ประจําทุกป จึงทําใหนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติไมมีบทความวิทยานิพนธที่ไดรับการเผยแพรและ/หรือนําเสนอในท่ี
ประชุมสัมมนาระดับชาติหรือนานาชาติ 

หลักฐานอางอิง :  รวมเอกสารท้ังหมด   -  เลม 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.1  รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ หรือระดับ นานาชาติตออาจารย
ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  รองอธิการบดี (วิชาการและวิจัย) ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาววัชรี  นอยพิทักษ 

โทรศัพท :  0 2880 7374  โทรศัพท :   034 255 808 

คําอธิบาย : 
• เปรียบเทียบงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารย

ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งน้ีการเปนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ใหนับ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษา
ตอ 

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับ
สาขาวิชาเพ่ือใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม 

• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควาหรือแสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดงความกาวหนาทาง
วิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการท่ีเปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน 
หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชาน้ัน รวมทั้งสิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและ
จิตรกรรม 

• การตีพิมพงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง การท่ีบทความทางวิชาการหรือ
งานสรางสรรค จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ในสถาบันอุดมศึกษา ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่มีผูประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ (Peer Review) ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่ไมได
สอนหรือปฏิบัติงานในสถาบันของผูสงบทความทําหนาที่พิจารณาตีพิมพประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

• การเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง การท่ีบทความทางวิชาการหรือ
งานสรางสรรค จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ในสถาบันอุดมศึกษา ไดรับการ
เผยแพรที่เทียบเทาวารสาร เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมทั้งบทความงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการนําเสนอใน
การประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยตองเปนบทความท่ีไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุม(Proceedings) ที่เปนการตีพิมพบทความฉบับเต็ม (Full text) 

• วารสารวิชาการระดับชาติ ไดแก วารสารวิชาการอยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
ทั้งน้ีวารสารระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลระดับชาติจะสามารถนํามานับรวมไดก็ตอเมื่อ 

1) วารสารน้ันมีผูประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ (Peer Review) 2) คณะบรรณาธิการฉบับน้ันเปนผูที่มีช่ือเสียง
ในสาขาวิชาที่เก่ียวของกับวารสาร และ 3) กองบรรณาธิการจะตองมาจากสถาบันอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ 25 

• วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไดแก วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการระดับสากลท่ีเปนที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งน้ีวารสารระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลสากลจะสามารถนํามานับรวมไดก็ตอเมื่อ
วารสารน้ันมีคณะบรรณาธิการเปนชาวตางประเทศอยางนอย 1 คน และมีบทความวิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพ อยางนอย 1 
เรื่องหรือ 1 บทความ ในแตละฉบับ ที่ตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

• การนับวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ สามารถนับรวมวารสารที่อยูในฐานขอมูล ซึ่งทาง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ใหการรับรองไดดวย 

• ฐานขอมูลระดับชาติ หมายถึง ฐานขอมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศท่ีมีในประเทศไทย โดยอาจอยูในรูปแบบของ
บทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพของรัฐบาล ฯลฯ รายละเอียดของสารสนเทศ ครอบคลุมถึงรายการบรรณานุกรม 
สาระสังเขปประกอบ หรืออาจมีเน้ือหาเต็มดวย ทั้งน้ีสามารถสืบคนขอมูลการอางอิงในฐานขอมูลระดับชาติ จากศูนยดัชนี
การอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre; TCI) http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/tcidatabase.html 

• ฐานขอมูลระดับนานาชาติ หมายถึง ฐานขอมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศจากนานาประเทศโดยอาจอยูใน
รูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพของรัฐบาล ฯลฯ รายละเอียดของสารสนเทศครอบคลุมถึง รายการ
บรรณานุกรม สาระสังเขป และเน้ือหาเต็ม 
ตัวอยางฐานขอมูลระดับชาติ/นานาชาติ 

• ฐานขอมูลนานาชาติท่ีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหการรับรอง โดยใชประกอบการ
พิจารณาใหทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (http://rgj.trf.or.th/thai/rgj44.asp) 

1. สาขาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1.1 SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0034.html 
1.2 MEDLINE = http://medline.cos.com/ 
1.3 BIOSIS = http://www.biosis.org/ 
1.4 CA SEARCH = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0399.html 
1.5 EiCOMPENDEX = http://www.ei.org/databases/compendex.html 
1.6 INSPEC = http://www.theiet.org/publishing/inspec/ 

2. สาขาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
2.1 Social SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0007.html 
2.2 ERIC = http://www.eric.ed.gov/ 
2.3 PsycINFO = http://www.apa.org/psycinfo/ 
2.4 Sociological Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/socioabs-set-c.php 
2.5 Arts & Humanities Search = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0439.html  
2.6 Linguistics and Language Behavior Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/llba-set-c.php 

3. วารสารท่ีตีพิมพในประเทศไทยและ สกว. ยอมรับ โดยบทความวิจัยน้ันตองตีพิมพเปนภาษาอังกฤษ 
3.1 Journal of Medical Association of Thailand 
3.2 Thai Journal of Surgery 
3.3 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 
3.4 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 
3.5 ScienceAsia 
3.4 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 
3.5 ScienceAsia 
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3.6 Thai Journal of Agricultural Science 
3.7 Manusya 
3.8 Journal of Population and Social Studies 
3.9 Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Linguistics and Language 

• ฐานขอมูลมาตรฐานสากลอ่ืนๆ 
1. ISI = http://portal.isiknowledge.com/ 
2. MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet 
3. ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/ 
4. Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/ 
5. Biosisi = http://www.biosis.org/ 
6. Scopus = http://www.info.scopus.com/ 
7. Pubmed = http://www.pubmed.gov/ 
8. Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohostand then academic 

search premium) 
9. Infotrieve = http://www.infotrieve.com 
10. Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 
 

• การแจงนับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จะไมนับซ้ําแมวาบทความนั้นจะมีการตีพิมพเผยแพรหลายคร้ัง/หลายฉบับก็ตาม 

• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารย
พิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา 9 เดือน) ทั้งน้ีใหนับเฉพาะอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ 

• นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไม
ตํ่ากวา 9 เดือน) ทั้งน้ีใหนับเฉพาะนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ 
 

สูตรการคํานวณ : 
 (จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพร 

ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมนับซ้ํา) 
 (จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

โดยไมนับรวมผูที่ลาศึกษาตอ) 

x 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/
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ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2550 2551 2552 

จํานวนงานวิจัยและ/หรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมนับซ้ํา 

550 
 

N/A 
(รอขอมูล
ดิบจากสม

ศ.) 

415 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

831 

N/A 
(รอขอมูล
ดิบจากสม

ศ.) 

890 

รอยละของงานวิจัยและ/หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ 
และ/หรือระดับ นานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

66.19 
 

94.0449 46.6292 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

24 27 30 33 36 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของงานวิจัยและ/หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติ และ/หรือระดับ นานาชาติตอ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

4 46.6292 5 0.2000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีจํานวนงานวิจัยและ/หรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับการ

ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติ จํานวน 258 เรื่อง และ/หรือระดับนานาชาติ จํานวน 157 เรื่อง รวม 415 เรื่อง  เมื่อเทียบ
กับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริงจํานวน  890 คน คิดเปนรอยละ 46.6292 

ทั้งน้ีขอมูลมาจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร  คณะโบราณคดี  คณะมัณฑนศิลป  คณะอักษรศาสตร  คณะ
ศึกษาศาสตร  คณะวิทยาศาสตร   คณะเภสัชศาสตร   วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะสัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ  และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 มหาวิทยาลัยและคณะวิชามีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยดําเนินการวิจัย โดยมีหนวยงานกลาง 

(สถาบันวิจัยและพัฒนา) เปนผูประสานงานและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานวิจัยพรอมทั้งสงเสริมใหอาจารย
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
 ไมมี 

 

หลักฐานอางอิง :  รวมเอกสารท้ังหมด   -  เลม  
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ตัวชี้วัดท่ี 4.2.2  รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตออาจารยประจําและ/
หรือนักวิจัยประจํา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  รองอธิการบดี (วิชาการและวิจัย) ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาววัชรี  นอยพิทักษ 

โทรศัพท :  0 2880 7374  โทรศัพท :   034 255 808 

คําอธิบาย : 
• เปรียบเทียบงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตอจํานวนอาจารยประจําและ/ 

หรือนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งน้ีการเปนอาจารยประจําและ/ หรือนักวิจัยประจํา 
ใหนับเฉพาะผูที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ 

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชา
เพ่ือใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม 

• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควาหรือแสดงออกทางศิลปะ 
ดนตรี อันเปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการท่ีเปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดงความ
เปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชาน้ัน รวมทั้ง สิ่งประดิษฐหรืองาน
สรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม 

• การนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หมายถึง การมีหลักฐานแสดงวาไดมีการ
นําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะที่ระบุไวในรายงานการวิจัยอยางถูกตอง และ
มีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริง ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัย และงาน
สรางสรรค มีดังน้ี 

1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ เชน การใชประโยชนในการใหบริการวิชาการ(สอน/ บรรยาย/ ฝกอบรม) การใช
ประโยชนในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเขียนตํารา แบบเรียน การใชประโยชนในดานการใหบริการ หรือ เปน
งานวิจัยเพื่อตอยอดโครงการวิจัย เปนตน 

2. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สรางองคความรูแกสาธารณชนในเรื่องตางๆ เชน 
องคความรูในดานศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุข การบริหารจัดการ สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ประชาธิปไตย
ภาคประชาชน วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน อันเปนผลมาจากการนําขอความรูจากการ
วิจัยไปใช เปนสิ่งที่สะทอนถึงการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน 

3. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย หรือระดับประเทศ เชน งานวิจัยเชิงนโยบาย ไมวาจะเปนการนําผลงานวิจัยที่เก่ียวของ
กับเรื่องน้ัน ๆ ไปเปนขอมูลสวนหน่ึงของการประกาศใชกฎหมายหรือมาตรการตาง ๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐ และ
เอกชน 

4. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยและ/หรืองานสรางสรรคเพ่ือพัฒนาสิ่งประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซึ่ง
กอใหเกิดรายไดตามมา 

• การแจงนับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน ใหนับจากวันที่นําผลงานวิจัยมา
ใชและเกิดผลอยางชัดเจนภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) โดยจะไมนับซ้ําแมวางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค น้ันจะมีการนําไปใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนหลายครั้งก็ตาม ทั้งน้ีหากมีการนําไปใชหลายครั้ง ให
สถาบันอุดมศึกษาคัดสรรผลจากการนําไปใชอันกอใหเกิดประโยชนที่ชัดเจนที่สุดหรือมีคุณคามากที่สุดมานําเสนอ 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงานรวมถึงอาจารยพิเศษที่
มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา 9 เดือน) ทั้งน้ีใหนับเฉพาะอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ 

• นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา 
9 เดือน) ทั้งน้ีใหนับเฉพาะนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ 
 

ตัวอยางหลักฐานการนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน 
• หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนําสิ่งประดิษฐอันเปนผลจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

มาใชตามวัตถุประสงคของงานวิจัย เชน บันทึกซึ่งแสดงระยะเวลาท่ีสามารถลดไดในการปอกเปลือกกุง เมื่อนําเครื่องปอก
เปลือกกุงซึ่งเปนสิ่งประดิษฐจากการวิจัยไปใชงาน เปนตน 

• หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํางานวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน มาใชในการแกไข
ปญหาการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในงานวิจัย เชน ผลจากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ผลจากการ
สัมภาษณอาจารย บันทึก ผลการทดสอบวัดความรู/ทักษะของนักศึกษาที่แสดงไดวา นักศึกษามีพัฒนาการทางการเรียนดีขึ้น 
หรือมีพฤติกรรมระหวางการเรียนดีขึ้น เปนตน 

• หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํานโยบาย/กฏหมาย/มาตรการ ที่เปนผลมาจากงานวิจัย
นโยบาย มาใชในองคกร/คณะ/สถาบัน เชน มีจํานวนคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาท่ีทํางานวิจัยดานสหวิทยาการมากขึ้น 
หลังจากสถาบันฯไดกําหนดนโยบายที่จะเปนผูนําทางดานการวิจัยสหวิทยการภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยนโยบาย
ดังกลาว เปนผลจากการวิจัยนโยบายเพ่ือกําหนดทิศทางดานการทําวิจัยของสถาบัน เปนตน 

• หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม จากการนําหลักสูตรการสอน/ ทฤษฎีการสอน/โสตทัศนูปกรณ
ประกอบการเรียนการสอน/ ตําราประกอบการสอน ฯลฯ ที่เปนผลจากการวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชตามวัตถุประสงค
ของการวิจัย เชน ผลจากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ผลจากการสัมภาษณอาจารย บันทึก ผลการทดสอบวัดความรู/ ทักษะ
ของนักศึกษาที่แสดงไดวา นักศึกษามีพัฒนาการทางการเรียนดีขึ้น หรือมพีฤติกรรมระหวางการเรียนดีขึ้น เปนตน 

สูตรการคํานวณ : 
 (จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมนับซ้ํา) 
 (จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

โดยไมนับรวมผูที่ลาศึกษาตอ) 

x 100 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2550 2551 2552 

จํานวนงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยาง
ชัดเจนในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมนับซ้ํา 

550 N/A 64 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 831 N/A 890 

รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยาง
ชัดเจนในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

66.19 N/A 7.1910 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

11 13 15 20 30  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิด
ประโยชนอยางชัดเจน ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

3 7.1910 1.0000 0.0300 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีจํานวนงานวิจัยและ/หรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยที่มีการนําไปใชอัน

กอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน จํานวน 64 เรื่อง  เมื่อเทียบกับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริงจํานวน  890 
คน คิดเปนรอยละ 7.1910 

ทั้งน้ีขอมูลมาจาก คณะสถาปตยกรรมศาสตร  คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป  คณะอักษรศาสตร คณะ
วิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะดุริยางคศาสตร และ  คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร  
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยดําเนินการวิจัย โดยมีหนวยงานกลาง (สถาบันวิจัยและ

พัฒนา) เปนผูประสานงานและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานวิจัยพรอมทั้งสงเสริมใหอาจารยไดแสดงผลงานและ
เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ และมีการประชุมสรางความเขาใจ เพ่ือ
กอใหเกิดการถายทอดตัวช้ีวัดไปสูการปฏิบัติหลายครั้ง 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
 ไมมี 

 

หลักฐานอางอิง :  รวมเอกสารท้ังหมด   -  เลม  
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.2.3  รอยละของผลงานวิชาการท่ีไดรับการจดลิขสิทธ์ิและ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีเชื่อถือไดตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  รองอธิการบดี (วิชาการและวิจัย) ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาววัชรี  นอยพิทักษ 

โทรศัพท :  0 2880 7374  โทรศัพท :   034 255 808 

คําอธิบาย : 
• ลิขสิทธ์ิ หมายถึง สิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทําการใด ๆ เก่ียวกับงานท่ีผูสรางสรรคไดริเริ่มโดยการใชสติปญญา

ความรู ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสรางสรรค โดยไมลอกเลียนงานของผูอื่น โดยงานที่
สรางสรรคตองเปนงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ใหคุมครอง โดยผูสรางสรรคจะไดรับความคุมครองทันทีที่สรางสรรค
โดยไมตองจดทะเบียน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หมวด 1 

มาตรา 6 ไดใหความคุมครองแกงานสรางสรรค 9 ประเภท ไดแก 
1. งานวรรณกรรม (หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ คําปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ) 
2. งานนาฏกรรม (ทารํา ทาเตน ฯลฯ) 
3. งานศิลปกรรม (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพถาย ศิลปประยุกต ฯลฯ) 
4. งานดนตรีกรรม (ทํานอง ทํานองและเน้ือรอง ฯลฯ) 
5. งานสิ่งบันทึกเสียง (เทป ซีดี) 
6. งานโสตทัศนวัสดุ (วีซีดี ดีวีดี ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง) 
7. งานภาพยนตร 
8. งานแพรเสียงแพรภาพ 
9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร หรือศิลปะ 
• การดําเนินการแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ เพ่ือขอหนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์โดยกรมทรัพยสิน   

ทางปญญา ใหอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจําผูสรางสรรคผลงาน ยื่นขอหนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์   
ได ที่ ก รมทรั พย สิ นท า งปญญา  โดยให ด าวน โหลดแบบฟอร มคํ า ขอแจ ง ข อมู ล ลิ ขสิ ทธิ์ ไ ด ที่
http://www.ipthailand.org/ipthailand/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=777&Itemid=428 และสามารถ
ดําเนินการยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ไดโดยตรงที่กรมทรัพยสินทางปญญา โดยใชเวลาในการดําเนินการประมาณ 2 สัปดาห 

• การนับจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธ  ิ์ จะนับไดตอเมื่องานมีหลักฐานเปนหนังสือรับรองความเปน
เจาของงานลิขสิทธ์ิ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่ออกใหในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จากหนวยงานภายนอก
สถาบันอุดมศึกษาที่เช่ือถือไดแลวเทาน้ัน โดยไมนับรวมงานวิชาการที่อยูในระหวางยื่นจดลิขสิทธิ์ 

• ผลงานวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เปนตําราหรือหนังสือตามที่กําหนดในประกาศ ก.พ.อ.2 ดังน้ี 
- ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพ่ือตอบสนองเน้ือหาทั้งหมดของรายวิชา

หรือเปนสวนหน่ึงของวิชาหรือหลักสูตรก็ไดโดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูที่เก่ียวของ และสะทอนใหเห็น
ความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเขียนขึ้นเพ่ือเผยแพรความรู ไปสูวงวิชาการและ/หรือผูอานทั่วไป โดยไม
จําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหน่ึง ทั้งน้ี จะตองเปน
เอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการท่ีมั่นคง และใหทัศนะของผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

• การนับจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ จะนับไดตอเมื่อผลงานวิชาการน้ัน ไดรับการพิจารณาให
ตีพิมพเผยแพรในรูปแบบหนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ตามมาตรฐานของหลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. โดยสํานักพิมพที่มีระบบการพิจารณาตนฉบับ จากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ 
และไดรับการตีพิมพภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2552 โดยนับการตีพิมพเพียงครั้งเดียวตองานวิชาการ 1 เลม ไมนับซ้ํา
กรณีไดรับการตีพิมพหลายครั้ง และไมนับรวมงานวิชาการที่อยูในระหวางกระบวนการตีพิมพ 

• หนวยงานท่ีเชื่อถือไดในการรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ หมายถึง หนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศที่มีอํานาจถูกตองตามกฎหมาย และมีกระบวนการอยางเปนระบบและประกันคุณภาพในการ
พิจารณาคุณภาพผลงานวิชาการ โดยเปนหนวยงานที่จัดพิมพผลงานทางวิชาการท่ีมีกระบวนการพิจารณาตนฉบับจาก
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือพิชญพิจารณ (Peer Review) ซึ่งเปนที่ยอมรับวามีความรูความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่
เก่ียวของกอนการตีพิมพ ทั้งน้ี การไดรับพิจารณาใหตีพิมพผลงานทางวิชาการผานสํานักพิมพ หรือหนวยงานจัดพิมพที่
เช่ือถือได จะเปนเครื่องรับรองรองคุณภาพใหแกงานวิชาการน้ัน 

• ตัวอยางผลงานวิชาการที่สามารถขอจดลิขสิทธ์ิ และ/หรือไดรับรองคุณภาพ เชน หนังสือ ตํารา โปรแกรม
คอมพิวเตอร ผลการประดิษฐคิดคนทางนาฏกรรม (ทารํา) ศิลปกรรม และดนตรีกรรมซึ่งเปนผลจากการศึกษา/ขอคนพบทาง
วิชาการ เปนตน 

• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษ
ที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา 9 เดือน) ทั้งน้ีใหนับเฉพาะอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ 

• นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา 
9 เดือน) ทั้งน้ีใหนับเฉพาะนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ 
 

สูตรการคํานวณ : 
 (จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือ ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เช่ือถือได 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552) 
 (จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

โดยไมนับรวมผูที่ลาศึกษาตอ) 

x 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2550 2551 2552 

จํานวนผลงานวิชาการท่ีไดรับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือ ไดรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานที่เช่ือถือได ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมนับซ้ํา 

4 10 26 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - - 890 

รอยละของผลงานวิชาการท่ีไดรับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือ ไดรับรองคุณภาพ
จากหนวยงานที่เช่ือถือได ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ตออาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา 

- - 2.9213 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

60 70 80 90 100  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของผลงานวิชาการท่ีไดรับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือ 
ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีเช่ือถือได ตออาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา 

3 2.9213 1.0000 1.0000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่

เช่ือถือ จํานวน 26 เรื่อง เมื่อเทียบกับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริงจํานวน  890  คน คิดเปนรอยละ 
2.9213 

ทั้งน้ีขอมูลมาจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร   คณะโบราณคดี  คณะศึกษาศาสตร  คณะอักษรศาสตร คณะ
วิทยาศาสตร  คณะเภสัชศาสตร และวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทาน้ัน  
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 ไมมี 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :     
 ผลงานของอาจารยมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หมวด 1 ทําใหอาจารยไมสนใจยื่นขอหนังสือ

รับรอบ 

หลักฐานอางอิง :  รวมเอกสารท้ังหมด   -  เลม 

  

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 5   ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  รองอธิการบดี (ประกันคุณภาพการศึกษา)       ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสายสมร  สุระแสง 

โทรศัพท :  0 2880 7374  โทรศัพท :   0 2880 7374 ตอ 2726 

คําอธิบาย :  
                การพัฒนาสถาบันสูระดับสากล หมายถึง การสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดรับการยอมรับทางวิชาการในระดับ
นานาชาติ โดยไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําของโลก ในระดับสถาบันหรือระดับสาขาวิชาจากองคกรจัด
อันดับช้ันนําของโลก ทั้งน้ี ไมนับรวมการจัดอันดับของ webometrics.info 
 

ข อมูลผลการดําเนินงาน :     

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลผลการดําเนินงาน 

2550 2551 2552 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 2 3 1 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ไมไดรับการจัดอันดับ 

2           - 

3 ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําของโลกในระดับสถาบันหรือสาขาวิชา 

4 ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําของโลกในระดับสถาบันและอยางนอย 1 สาขาวิชา 

5 ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําของโลกในระดับสถาบันอยางนอย 2 สาขาวิชา  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ท่ีได 

คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 5 1 1.0000 0.0500  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 มหาวิทยาลัยมีจุดแข็งดานศิลปะ แตไมพบวามีเว็บไซต ใดใหความสําคัญกับการจัดอันดับโดยใชผลงานศิลปะ 
 มหาวิทยาลัยศิลปากรยังไมไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําของโลกท้ังในระดับสถาบัน หรือระดับ

สาขาวิชา  แตมีความมุงหมายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยใหไปสูการจัดอันดับช้ันนําของโลก ซึ่งขณะน้ีอยูระหวางการศึกษา รวบรวม
ขอมูลจากหนวยงานกลางในการจัดอันดับ เก่ียวกับระบบและวิธีการจัดอันดับ เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถถูกจัดอันดับเปน
สถาบันอุดมศึกษาช้ันนําของโลกตอไป 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

    ไมมี 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -   
    ไมมี 

หลักฐานอางอิง :   รวมเอกสารท้ังหมด   -  เลม 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 

38 
   
        

 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 6.1   รอยละของระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  รองอธิการบดี (วางแผนและพัฒนา)                ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวเสาวณีย  คูพูลทรัพย    

โทรศัพท :  0 2880 7374   โทรศัพท :   0 2880 7374 ตอ 2701 

คําอธิบาย :  
• บัณฑิต หมายถึง บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา

ราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (สําหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ใหหมายถึง บัณฑิตระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2551) 

• ผูใชบัณฑิต หมายถึง นายจาง ผูประกอบการ และผูที่บัณฑิตทํางานเก่ียวของดวย 
• ระดับความพึงพอใจ หมายถึง คาเฉล่ียของความพึงพอใจ (เทียบจากคา 5 ระดับ) ของนายจาง ผูประกอบการ และ

ผูที่บัณฑิตทํางานเก่ียวของ จากการประเมินบัณฑิตที่ทํางานดวย ประมาณ 1 ป 
• ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ พิจารณาจากคุณสมบัติหลักของบัณฑิตที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งประกอบดวย 3 ประเด็น ดังน้ี 
1) ความพึงพอใจดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขาน้ันๆ 
2) ความพึงพอใจดานความรูความสามารถพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน 
3) ความพึงพอใจดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ข อมูลผลการดําเนินงาน :   

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลผลการดําเนินงาน 

2550 2551 2552 

ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต - 84.4000 N/A 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
65 70 75 80 85  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ท่ีได 

คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 2.5 N/A N/A N/A 

 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 ประเมินโดยผูประเมินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : -  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  -    

หลักฐานอางอิง :   รวมเอกสารท้ังหมด   -  เลม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 6.2   รอยละของระดับความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  รองอธิการบดี (วางแผนและพัฒนา)                ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวเสาวณีย  คูพูลทรัพย    

โทรศัพท :  0 2880 7374  ตอ 2413 โทรศัพท :   0 2880 7374 ตอ 2701 

คําอธิบาย :  
• นิสิตนักศึกษา หมายถึง นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ   

ที่ลงทะเบียนเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (สําหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ใหหมายถึง นักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกที่ลงทะเบียนเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2552) 

• ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ ประกอบดวย 2 ประเด็น ดังน้ี 
1) ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน 
2) ความพึงพอใจตอการใหบริการของคณะ/สํานัก 

 

ข อมูลผลการดําเนินงาน :   

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลผลการดําเนินงาน 

2550 2551 2552 
ระดับความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา - - N/A 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
65 70 75 80 85  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ท่ีได 

คาคะแนน      
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 2.5 N/A N/A N/A  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 ประเมินโดยผูประเมินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : -  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  -    

หลักฐานอางอิง :   รวมเอกสารท้ังหมด   -  เลม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  รองอธิการบดี (ประกันคุณภาพการศึกษา)      ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสายสมร  สุระแสง   

โทรศัพท :  0 2880 7374  โทรศัพท :  0 2880 7374 ตอ 2726 

คําอธิบาย :  
             ความสําเร็จของการประกันคุณภาพตามขั้นตอนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดใหมีระบบและกลไก
ในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาจะตองกําหนดระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และ
กระบวนการประเมินคุณภาพภายในเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาตามปรัชญาที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดหรือตามที่
หนวยงานตนสังกัดไดกําหนดไว และนําผลท่ีไดจากการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในมาใชในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายหรือแผนของสถาบันอุดมศึกษา 
โดยท่ี: 

ขั้นตอนท่ี เกณฑการใหคะแนน 
1 ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษาทบทวนระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาให

สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานการจัดการศึกษา
นอกที่ต้ัง และเหมาะสมกับเอกลักษณของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงาน 

2 ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินตนเองที่ได
มาตรฐาน โดยไดรับการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และสงตนสังกัด หนวยงานที่
เก่ียวของ และรายงานใหสาธารณชนทราบ 

3 ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการนําผลการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกไปใชปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงานและสถาบันอุดมศึกษาใหดีขึ้น
อยางสม่ําเสมอ โดยมีแผนหรือมาตรการเพื่อพัฒนาคุณภาพอันสืบเน่ืองจากรายงานการประเมิน
ตนเองหรือจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

4 ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในใหเปนสวน
หน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5 สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการประเมินผลลัพธของระบบประกันคุณภาพจากทุกหนวยงานของ
สถาบันและระดับสถาบันอุดมศึกษา และใชขอมูลเพ่ือยกยองหนวยงานที่เกิดผลสําเร็จจากการ
ดําเนินงานจากการประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหน่ึงของการบริหารการศึกษาจนเปนแบบอยาง
แกหนวยงานอื่นในสถาบันหรือสถาบันอื่นรวมทั้ง    มีแนวทางและการเตรียมการท่ีจะนําผลที่ไดจาก
การประเมินผลลัพธมาสังเคราะหขอมูลเพื่อใชประโยชนในการทบทวนนโยบายการศึกษา แนว
ทางการจัดการศึกษา และระบบประกันคุณภาพของสถาบันในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ข อมูลผลการดําเนินงาน :   

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2550 2551 2552 

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

- 4 4 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดเปนระดับขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี 

ขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 

1      
2      
3      
4      
5       

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ท่ีได 

คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 7 4 4.0000 0.2800 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ ตามขั้นตอนตางๆ ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยมีสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ทําหนาที่ติดตาม ใหทุกหนวยงานทบทวนระบบและ

กลไกประกันคุณภาพ และนําผลการประเมินไปพัฒนาอยางตอเน่ือง 
 ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําป โดยทุกคณะวิชา และทุก

หนวยงานสนับสนุนมีการจัดทํารายงาน IQA และมีการประเมินโดยใชเกณฑ สกอ. ซึ่งพบวาทําใหเกิดการพัฒนาการทํางาน
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้นตามลําดับ 

 ขั้นตอนที่ 3 มหาวิทยาลัยและคณะวิชา/หนวยงาน มีการนําผลการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกไปปรับปรุงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและคณะวิชา/หนวยงาน พรอมทั้งมีแผนการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกคณะวิชา/หนวยงาน 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 

43 
   
        

 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

 ขั้นตอนที่ 4 ทุกคณะวิชาหนวยงาน ดําเนินงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง พรอมทั้งรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2551 ซึ่งมีกําหนดแลวเสร็จภายในเดือนกรกฏาคม 2552 และตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2552 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
  มหาวิทยาลัยมีสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ทําหนาที่พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหเขาใจระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    
 ไมมี 

หลักฐานอางอิง :   รวมเอกสารท้ังหมด   -  เลม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหนวยงาน 
 โครงการกิจกรรมที่ทุกหนวยงานจัดขึ้นเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป พ.ศ. 2552 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 7.2  ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ. 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  รองอธิการบดี (ประกันคุณภาพการศึกษา)       ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสายสมร  สุระแสง  

โทรศัพท :  0 2880 7374  โทรศัพท :   0 2880 7374 ตอ 2726 

คําอธิบาย :  
  พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 

ของ สมศ. และใชผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดังกลาวเปนเกณฑการใหคะแนนตามตัวช้ีวัด เชน สถาบันอุดมศึกษา
ไดผลประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. เทากับ 3.5000 จะไดรับคะแนนตามตัวช้ีวัดน้ี เทากับ 3.5000 เปนตน 

ข อมูลผลการดําเนินงาน :   

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลผลการดําเนินงาน 

2550 2551 2552 

ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ. - 4.11 4.11 

เกณฑการใหคะแนน 
1. พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ของ สมศ.  
2. ใชผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดังกลาวเปนเกณฑการใหคะแนนตามตัวช้ีวัด เชน สถาบันอุดมศึกษาไดผล

ประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. เทากับ 3.5000 จะไดรับคะแนนตามตัวช้ีวัดน้ีเทากับ 3.5000 เปนตน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ. 3 4.11 4.1100 0.1233 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ 

 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัยในภาพรวม 7 มาตรฐาน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.11 อยู
ในระดับ ดี เมื่อพิจารณารายมาตรฐานพบวา มาตรฐานท่ีอยูในระดับดีมาก ไดแกมาตรฐานดานการบริการวิชาการ  
ดานระบบการประกันคุณภาพ โดยมีคาเฉลี่ยถวงนํ้าหนักอยูท่ี 5.00  สวนมาตรฐาน ดานคุณภาพบัณฑิต ดานการ
พัฒนาสถาบันและบุคลากร และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยูในระดับดี  มีคาเฉล่ียถวงนํ้าหนักท่ี  
3.75  4.45  และ 4.50   ตามลําดับ สวนมาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน   ดานการวิจัยและงาน
สรางสรรคมีผลการดําเนินงานอยูท่ี  คะแนน 3.33 ในระดับพอใช  

หลักฐานอางอิง :   รวมเอกสารท้ังหมด   -  เลม 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  รองอธิการบดี (บริหาร) 
                                    รองอธิการบดี (พระราชวังสนามจันทร) 
                                    รองอธิการบดี (เพชรบุรี)   

ผูจัดเก็บขอมูล :   นายสนอง เกาเจริญ  

โทรศัพท :  02 880 9235 โทรศัพท :   02 880 7365 

คําอธิบาย :  
• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษาจะพิจารณาจากความ

ครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง (ลิตร) ขอมูลพ้ืนฐาน
สําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ จํานวนบุคลากร พ้ืนที่ของอาคารที่การใหบริการ เปนตน และพิจารณา
ปริมาณพลังงานที่แตละหนวยงานในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาใชจริง โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ที่หนวยงาน
ควรจะใชอยางเหมาะสมตามปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล 
www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

• พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
1. ไฟฟา 
2. นํ้ามัน 

ส
  

ูตรการคํานวณ : 

คาดัชนีการใชไฟฟา/นํ้ามัน = คาการใชไฟฟา/นํ้ามันมาตรฐาน – คาการใชไฟฟา/นํ้ามันจริง 
คาการใชไฟฟา/นํ้ามันจริง 

 

เง่ือนไข : 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชขอมูล

ที่สถาบันอุดมศึกษาไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของสวนอนุรักษพลังงานและพลังงานหมุนเวียน สํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน 

สถาบันอุดมศึกษาจะตองไดคะแนนเต็มในขั้นตอนที่ 1 และ 2 จึงจะไดรับการประเมินผลคาคะแนนดัชนีการใชพลังงาน 
ในขั้นตอนที่ 3-5  

หนวยงานที่มีคาดัชนีการใชพลังงานตํ่ากวา -0.500 หรือเปนหนวยงานที่มีปริมาณการใชพลังงานจริงเปน 2 เทาของ
ปริมาณการใชพลังงานมาตรฐานขึ้นไป จะไมไดคะแนนในขั้นตอนที่ 3-5 

ในกรณีท่ี สนพ. พบวาขอมูลตางๆท่ีหนวยงานกรอกขอมูลเขาสูระบบน้ันไมสอดคลองกับความเปนจริง โดยมีแนวโนมท่ี
จะบิดเบือนขอมูลเพื่อใหไดผลการประเมินท่ีดี สนพ. จะทําการประเมินผลหนวยงานดังกลาวใหได 1 คะแนน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2550 2551 2552 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

- 3 2 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน :  
 1.  ไฟฟา 

ระดับคะแนน คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 0.5 มีการทบทวนการจัดต้ังคณะทํางานลดใชพลังงาน โดยมีอธิการบดีหรือผูที่ไดรับ

มอบหมายเปนประธาน และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานที่เกิดจากความ
มีสวนรวมของเจาหนาที่ และมีแผนติดตามผล 

2 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงาน (kWh) ครบถวน และขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนี
การใชพลังงานครบถวน 

3 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยมีคาดัชนีการใช
พลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334 

4 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยมีคาดัชนีการใช
พลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167 

5 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐานโดยมีคาดัชนี
การใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.166 ถึง 0ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟาจริงนอยกวา
ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐานหรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟามากกวา 0 จะได
คะแนนเต็มในการประเมินผลดานไฟฟา (2.5 คะแนน) 

 2.  นํ้ามัน 

ระดับคะแนน คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 0.5 มีการทบทวนการจัดต้ังคณะทํางานลดใชพลังงาน โดยมีอธิการบดีหรือผูที่ไดรับ

มอบหมายเปนประธาน และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานที่เกิดจากความมี
สวนรวมของเจาหนาที่ และมีแผนติดตามผล 

2 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานนํ้ามัน (ลิตร) ครบถวน และขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทํา
ดัชนีการใชพลังงานครบถวน 

3 0.5 ปริมาณการใชนํ้ามันจริง มากกวาปริมาณการใชนํ้ามันมาตรฐาน โดยมีคาดัชนีการใช
พลังงานนํ้ามันอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334 

4 0.5 ปริมาณการใชนํ้ามันจริง มากกวาปริมาณการใชนํ้ามันมาตรฐาน โดยมีคาดัชนีการใช
พลังงานนํ้ามันอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167 

5 0.5 ปริมาณการใชนํ้ามันจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชนํ้ามันมาตรฐานโดยมีคาดัชนี
การใชพลังงานนํ้ามันอยูในชวง -0.166 ถึง 0 ในกรณีที่ปริมาณการใชนํ้ามันจริงนอยกวา
ปริมาณการใชนํ้ามันมาตรฐานหรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานนํ้ามันมากกวา 0 จะได
คะแนนเต็มในการประเมินผลดานนํ้ามัน (2.5 คะแนน)  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ท่ีได 

คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 

2 2 2.0000 0.0400 

    ไฟฟา 1 1 1.0000 0.0200 

    นํ้ามัน 1 1 1.0000 0.0200 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
1. ดานไฟฟา 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 มีการทบทวนการจัดต้ังคณะทํางานลดใชพลังงาน โดยมีอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปน

ประธาน และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานที่เกิดจากความมีสวนรวมของเจาหนาที่ และ
มีแผนติดตามผล 
      มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะกรรมการรณรงคและประเมินผลการประหยัดพลังงานไดดําเนินการ
บันทึกขอมูลปริมาณการใชไฟฟา ต้ังแตปงบประมาณ 2546 เปนตนมา ใน www.e-report.energy.go.th ตามท่ี 
สนพ. ออกแบบไว โดยไดแยกเปน 3 วิทยาเขต คือ 

1. มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ – ตล่ิงชัน 
2. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

2 ขอมูลปริมาณการใชพลังงาน (kWh) ครบถวน และขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน
ครบถวน 
      มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะกรรมการรณรงคและประเมินผลการประหยัดพลังงานไดดําเนินการ
บันทึกขอมูลเก่ียวกับดัชนีการใชพลังงาน ประจําปงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 – มีนาคม 2552)  ใน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว โดยไดแยกเปน 3 วิทยาเขต คือ 

1. มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ – ตล่ิงชัน 
2. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

3 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยมีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยู
ในชวง -0.500 ถึง -0.334 
    รอขอมูลการใชไฟฟาใหสมบูรณ เมื่อสิ้นปงบประมาณ 2552 

4 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยมีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยู
ในชวง -0.333 ถึง -0.167 
    รอขอมูลการใชไฟฟาใหสมบูรณ เมื่อสิ้นปงบประมาณ 2552 

  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐานโดยมีคาดัชนีการใชพลังงาน
ไฟฟาอยูในชวง -0.166 ถึง 0ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟาจริงนอยกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐานหรือ 
มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟามากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานไฟฟา (2.5 คะแนน) 
    รอขอมูลการใชไฟฟาใหสมบูรณ เมื่อสิ้นปงบประมาณ 2552 

2. นํ้ามัน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 มีการทบทวนการจัดต้ังคณะทํางานลดใชพลังงาน โดยมีอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปน

ประธาน และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานที่เกิดจากความมีสวนรวมของเจาหนาที่ และมี
แผนติดตามผล 

     มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะกรรมการรณรงคและประเมินผลการประหยัดพลังงานไดดําเนินการ
บันทึกขอมูลปริมาณการใชไฟฟา ต้ังแตปงบประมาณ 2546 เปนตนมา ใน www.e-report.energy.go.th ตามท่ี 
สนพ. ออกแบบไว โดยไดแยกเปน 3 วิทยาเขต คือ 

1. มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ – ตล่ิงชัน 
2. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

2 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานนํ้ามัน (ลิตร) ครบถวน และขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใช
พลังงานครบถวน 

     มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะกรรมการรณรงคและประเมินผลการประหยัดพลังงานไดดําเนินการ
บันทึกขอมูลเก่ียวกับดัชนีการใชพลังงาน ประจําปงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 – มีนาคม 2552)  
ใน www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว โดยไดแยกเปน 3 วิทยาเขต คือ 

1. มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ – ตล่ิงชัน 
2. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

3 ปริมาณการใชนํ้ามันจริง มากกวาปริมาณการใชนํ้ามันมาตรฐาน โดยมีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยู
ในชวง -0.500 ถึง -0.334 

    รอขอมูลการใชนํ้ามันใหสมบูรณ เมื่อสิ้นปงบประมาณ 2552 
4 ปริมาณการใชนํ้ามันจริง มากกวาปริมาณการใชนํ้ามันมาตรฐาน โดยมีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยู

ในชวง -0.333 ถึง -0.167 

   รอขอมูลการใชนํ้ามันใหสมบูรณ เมื่อสิ้นปงบประมาณ 2552 

5 ปริมาณการใชนํ้ามันจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชนํ้ามันมาตรฐานโดยมีคาดัชนีการใชพลังงาน
นํ้ามันอยูในชวง -0.166 ถึง 0 ในกรณีที่ปริมาณการใชนํ้ามันจริงนอยกวาปริมาณการใชนํ้ามันมาตรฐานหรือ 
มีคาดัชนีการใชพลังงานนํ้ามันมากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมนิผลดานนํ้ามัน (2.5 คะแนน) 
    รอขอมูลการใชนํ้ามันใหสมบูรณ เมื่อสิ้นปงบประมาณ 2552 

   



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    มีการวางแผนการดําเนินการ ดังน้ี  

      1. มีคณะกรรมการรณรงคและประเมินผลการประหยัดพลังงาน คณะอนุกรรมการรณรงคและประเมินผลการประหยัด
พลังงานประจําวิทยาเขต 

      2. มีการกรอกขอมูลการใชพลังงานทุกเดือน 
      3. มีการติดแผนปายผาประชาสัมพันธเชิญชวนบุคลากรใหประหยัดพลังงาน 
      4. มีการจางบริษัทที่ปรึกษาสํารวจและตรวจสอบการใชพลังงานของอุปกรณไฟฟาเพ่ือหามาตรการเพ่ือปรับปรุง

อุปกรณที่เสื่อมสภาพ                 
 ผูบริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการประหยัดพลังงาน ดังจะเห็นวาคณะวิชา

และหนวยงานสวนใหญจะมีการกําหนดนโยบายในการประหยัดไฟฟาและนํ้ามัน เชน การปดไฟ เครื่องปรับอากาศ และ
คอมพิวเตอรในชวงเวลาพักเที่ยง เปนตน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
   แมหนวยงานตางๆ จะมีการเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษาชวยประหยัดพลังงานแลว แตเน่ืองจากหนวยงานตางๆ มี

การเติบโตขึ้น มีการรับนักศึกษาเพ่ิมขึ้น มีกิจกรรมตางๆ มากขึ้น และมีหนวยงานเพ่ิมจากงบประมาณ พ.ศ. 2546  จึงดู
เสมอืนวาไมมีการประหยัดหรือลดการใชพลังงาน  

   มีหนวยงานภายนอกมาขอความอนุเคราะหในการใชอาคารสถานที่เปนประจํา  เชน  เปนศูนยสอบคัดเลือก การใช
เปนสถานที่จัดประชุมของหนวยงานภายนอก จึงตองมีการไฟฟาเพ่ิมขึ้น 

   เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีที่พัก หรือหอพักของนักศึกษาและบุคลากร  และมีการพัฒนานักศึกษาโดยจัดกิจกรรม
ในชวงค่ําบอยครั้ง การใชไฟสองทางจึงมีความจําเปนเพ่ือความปลอดภัยตอรางกายและทรัพยสินของนักศึกษาและบุคลากร 
อาจทําใหการใชไฟฟาไมลดลง นอกจากน้ี ยังมีการใหบริการดานหองสมุดแกนักศึกษาและอาจารยในชวงหัวค่ํา ซึ่งเปน
ความจําเปนและความสําคัญในการศึกษาคนควา 

หลักฐานอางอิง :   รวมเอกสารท้ังหมด   -  เลม 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 9 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  รองอธิการบดี (บริหาร)              ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวนพพร อมรเมธ  

โทรศัพท :  02 880 9235 โทรศัพท :   02 880 9941 

คําอธิบาย :    
• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของ

สถาบันอุดมศึกษาท้ังที่เบิกจายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจายเงินของ
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ีไมรวมงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงิน
งบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ 
• รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและทรัพยสินที่ไมมี

ตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจโดยผูรับไมตองจายคืนใหรัฐบาล
และผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจากรหัสงบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงาน
ตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

              เงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจาย    x 100 
                        วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับ 

หมายเหตุ 
1. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนจะไมรวมเงินงบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาประหยัดได และไมได

นําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอ ทั้งน้ีขอใหสถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัด
ไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพ่ือใชประกอบการประเมินผล 

2. ในกรณีสถาบันอุดมศึกษานําเงินงบประมาณท่ีประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใชในโครงการอ่ืน ๆการเบิก
จายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย 
3. สามารถตรวจสอบการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับผานทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลางwww.cgd.go.th 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2550 2551 2552 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 24.49 59.23 27.1930 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
68 71 74 77 80 

***  เกณฑการใหคะแนนดังกลาวไดจากการประสานงานกับ สํานักงาน ก.พ.ร. ในเบ้ืองตน ตองรอการยืนยันจาก 
สํานักงาน ก.พ.ร. อยางเปนทางการ 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ท่ีได 

คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 2 27.1930 1.0000 0.0039 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน จํานวน 58,996,834.50 บาท เมื่อเทียบกับ

วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนในภาพรวมท่ีไดรับจํานวน 216,954,400.00 บาท คิดเปนรอยละ 27.1930 โดยในการ
ดําเนินงานไดมีคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งคณะกรรมการจะมาจาก
ผูแทนของทุกหนวยงานโดยมีรองอธิการ (บริหาร) เปนประธาน  จะทําหนาที่ติดตามความการใชเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุนโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือรายงานความคืบหนาในการใชจายเงินสองเดือนตอครั้ง รวมถึงมีการสรุป
ปญหาอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการเบิกจายเพ่ือนําเขาที่ประชุมคณบดี    สําหรับวิธีการในการดําเนินงานการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุนของมหาวิทยาลัยศิลปากรน้ันจะใหทุกคณะวิชา/หนวยงาน รายงานการเบิกจายผานระบบ MIS 
ของมหาวิทยาลัยในทุกเดือน โดยใหเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือน และทางมหาวิทยาลัยจะตองรายงานผานระบบ GFMIS ของ
กรมบัญชีกลางอีกครั้งหน่ึง  
                           

  ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 มหาวิทยาลัยมีระบบ MIS ใหคณะวิชาและหนวยงานไดรายงานขอมูลผานระบบ โดยไดรับความรวมมือจาก

บุคลากรผ สวนใหญ  และมีแผนการดําเนินงานดานรายการครุภัณฑของมหาวิทยาลัย ูที่รับผิดชอบเปน
                           

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
 ในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนดานรายการที่ดินสิ่งกอสรางจะมีปญหาในเรื่องแบบกอสรางเสร็จ

ลาชาไมทันพรอมกับการประมูลงานกอสรางของมหาวิทยาลัย และปญหาในการรายงานขอมูลของบางหนวยงานท่ียังมี
ความลาชา  

  

หลักฐานอางอิง :   รวมเอกสารท้ังหมด   -  เลม 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 

52 
   
        

 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  รองอธิการบดี (บริหาร) 
                                    รองอธิการบดี (พระราชวังสนามจันทร) 
                                    รองอธิการบดี (เพชรบุรี) 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสายสมร สุระแสง    

โทรศัพท :  0 2880 7374  โทรศัพท :   0 2880 7374 ตอ 2726 

คําอธิบาย :  
• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักของผูรับบริการท่ีไดรับบริการตามรอบระยะเวลา

มาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผูรับบริการท้ังหมด ในแตละกระบวนงานบริการ 
• รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาเฉล่ียที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการไดจริง และไดแจง

ระยะเวลาเฉลี่ยดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และปงบประมาณ พ.ศ. 2551 แลวแตกรณี 

• กระบวนงานที่นํา มาประเมินผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง กระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษาคัดเลือกมา
ดําเนินการจํานวนไมนอยกวา 5 กระบวนงานจากกระบวนงานท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด และตองครอบคลุมผูรับบริการ
ทั้ง 3 กลุม ไดแก นิสิต/นักศึกษา คณาจารยและบุคลากร บุคคล/ประชาชนหรือหนวยงานภายนอก 

• งานบริการใดสามารถใหบริการไดเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน สถาบันอุดมศึกษาตองระบุเวลาเปนช่ัวโมง หรือนาที โดย
กําหนดให 1 วัน เทากับ 7 ช่ัวโมง 

• การจัดเก็บขอมูลผูรับบริการ ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังน้ี 
- กรณีผูรับบริการตอวันไมถึง 30 ราย ใหเก็บขอมูลทุกราย 
- กรณีผูรับบริการในแตละวันมีจํานวนมาก ใหเก็บขอมูลโดยสุมเพียงจํานวน 30 ราย/วัน 
เง่ือนไขการประเมินผล : 
สํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณากระบวนงานหลักที่สําคัญหรือมีผูรับบริการจํานวนมากหรือมีผลกระทบตอผูรับบริการของ

สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 12 กระบวนงาน ซึ่งครอบคลุมผูรับบริการใน 3 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 นิสิตนักศึกษา กลุมที่ 2 
คณาจารยและบุคลากร และกลุมที่ 3 บุคคล/ประชาชนหรือหนวยงานภายนอก โดยกําหนดเง่ือนไขการประเมินผล ดังน้ี 

1. ใหสถาบันอุดมศึกษาคัดเลือกกระบวนงานจํานวนไมนอยกวา 5 กระบวนงานจากกระบวนงานที่กําหนดให โดย
กระบวนงานที่คัดเลือกมาตองครอบคลุมกลุมผูรับบริการครบทั้ง 3 กลุม เพ่ือนํามาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

2. ใหสถาบันอุดมศึกษาระบุนํ้าหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษาคัดเลือกเพื่อนําไปประเมินผล
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยกําหนดใหมีการถวงนํ้าหนักตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน หากไมระบุนํ้าหนัก ใหถือ
วาทุกกระบวนงานมีนํ้าหนักเทากัน 

3. สําหรับกระบวนงานของสถาบันอุดมศึกษาที่มีวิทยาเขตเพ่ือใหบริการหลายแหงใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกวิทยาเขต โดยใชรอบระยะเวลาเฉล่ียของการใหบริการของทุกวิทยาเขต เปน
ขอมูลผลการดําเนินงาน (ทั้งน้ี ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุรอบระยะเวลาการใหบริการของแตละวิทยาเขตตามแบบฟอรม
รายงานระยะเวลาเฉล่ียของการใหบริการโดยแนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับผูประเมิน) 

4. ใหสถาบันอุดมศึกษานํากระบวนงานที่คัดเลือกเลือกตามขอ 1 ไปดําเนินการในหนวยงานภายใน รวมทั้งวิทยาเขต
หรืออื่นๆ ทั้งที่ปรากฏและไมปรากฏในกฎกระทรวง และใหรายงานผลการดําเนินงานรวมไปกับสถาบันอุดมศึกษาตนสังกัด 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

5. ใหสถาบันอุดมศึกษาประกาศข้ันตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานท่ีเปนรอบระยะเวลา
มาตรฐาน ใหประชาชนหรือนิสิตนักศึกษาหรือผูรับบริการทราบอยางชัดเจน 

6. ใหสถาบันอุดมศึกษาแจงสํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือพิจารณาหากมีการขอปรับเปล่ียนเกี่ยวกับกระบวนงานที่ได
คัดเลือก 

กระบวนงานท่ีกําหนดเพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาคัดเลือก : 
ผูรับบริการกลุมที่ 1 นิสิต/นักศึกษา 
1. การลงทะเบียนเรียน 
2. การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
3. การใหทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 
4. การขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา 
5. การอนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา 
6. การขอหนังสือรับรองความประพฤติของนักศึกษา (หรือการขอหนังสือรับรองการทํากิจกรรมของนักศึกษา) 

ผูรับบริการกลุมที่ 2 คณาจารย/บุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษา 
7. การขอทุนงานวิจัย 
8. การอนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 
9. การออกหนังสือรับรองขาราชการและบุคลากร 
10. การบริการเบิกจายดานการเงินและ/หรือสวัสดิการขาราชการและบุคลากร 
ผูรับบริการกลุมที่ 3 บุคคล/ประชาชนหรือหนวยงานภายนอก 
11. การใชบริการหองสมุด 
12. การขออนุญาตใชอาคาร สถานท่ี 
ปฏิทินการเก็บขอมูลผูรับบริการ : 
• กระบวนงานท่ี 1 การลงทะเบียนเรียน กําหนดปฏิทินการเก็บขอมูลผลการดําเนินงานจริงตามปฏิทินการ

ลงทะเบียนเรียนของสถาบันอุดมศึกษา ที่อยูในชวงเดือนมกราคม 2552 ถึง เดือนกันยายน 2552 ทั้งน้ี หากมีผูใชบริการตอ
วันไมถึง 30 ราย ใหเก็บขอมูลทุกราย แตกรณีมีผูใชบริการตอวันจํานวนมาก ใหเก็บขอมูล โดยสุมเพียงจํานวน 30 ราย/วัน 

• กระบวนงานท่ี 2 ถึงกระบวนงานท่ี 12 ใหเก็บขอมูลผลการดําเนินงานจริงที่มีผูรับบริการในชวงระยะเวลา 9 เดือน 
คือต้ังแตเดือนมกราคม 2552 ถึง เดือนกันยายน 2552 ทั้งน้ี หากมีผูรับบริการตอวันไมถึง 30 ราย ใหเก็บขอมูลทุกราย แต
กรณีมีผูรับบริการตอวันจํานวนมาก ใหเก็บขอมูลโดยสุมเพียงจํานวน 30 ราย/วัน 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 

จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x 100 

จํานวนผูรับบริการทั้งหมดท่ีไดรับบริการในแตละงานบริการ 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ
รอยละของผูรับบริการท่ีไดรับ
บริการตามมาตรฐานเวลา (Si) 

ผลการปฏิบัติราชการโดดเดนดาน
การปรับปรุงกระบวนงาน (Oi) 

5 

กระบวนงาน 
(i) 

น้ําหนัก 
(Wi) 1 2 3 4 

0.25 0.50 0.75 1.00 

คะแนนท่ีได 
(Ci) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนัก     
  (Wi x Ci) 

1 W1 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% C1 = S1 + O1 (W1 x C1) 
2 W2 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% C2 = S2 + O2 (W2 x C2) 
3 W3 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% C3 = S3 + O3 (W3 x C3) 
4 W4 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% C4 = S4 + O4 (W4 x C4) 
5 W5 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% C 5 = S5 + O5 (W5 x C5) 

นํ้าหนักรวม Σ Wi =1 คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ Σ (Wi x Ci) 
 

โดยท่ี : 

W หมายถึง นํ้าหนักความสําคัญที่ใหกับแตละงานบริการ และผลรวมของน้ําหนักของทุกงานบริการเทากับ 1 

C หมายถึง คะแนนที่ไดจากผลรวมระหวางรอยละของผูรับบริการท่ีไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน
เทียบกับจํานวนผูรับบริการทั้งหมด และผลการปฏิบัติราชการโดดเดนดานการปรับปรุงกระบวนงาน 

i  หมายถึง ลําดับที่ของงานบริการ i = 1, 2,…, n 

หมายเหตุ :  
ใหสถาบันอุดมศึกษาแนบเอกสารหลักฐานขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงานตามแบบฟอรมทั้ง 

3 แบบฟอรม มาพรอมกับรายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ(Self Assessment Report: SAR) รอบ 6 
เดือน และรอบ 12 เดือน ทั้งน้ี เอกสารตามแบบฟอรมที่ 10.2 ใหจัดสงไปเพียงตัวอยางที่แสดงใหเห็นวามีการจัดเก็บขอมูลจริง
เทาน้ัน โดยใหเก็บเอกสารท้ังหมดไวที่สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือใหผูตรวจประเมินเขาไปตรวจสอบอีกครั้งตอไป 
เหตุผล :   

สืบเน่ืองจากในการดําเนินการลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของทุก
สถาบันอุดมศึกษานับต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2551 ทุกสถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการครบทุกกระบวนงานแลว ดังน้ัน เพ่ือผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนของ
สถาบันอุดมศึกษาอยางตอเน่ือง สถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน (Process) การใหบริการดวยรูปแบบ
หรือวิธีที่หลากหลาย โดยคํานึงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ คุณภาพของเจาหนาที่ผู
ใหบริการ คุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวก และคุณภาพการใหบริการในภาพรวม ตามหลักเกณฑและแนวทางการพิจารณา
รางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน ประจําป 2550 ของ สํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาสามารถนําหลักเกณฑและ
แนวทางฯ ดังกลาวมาใชประกอบการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานใหสอดคลองกับความตองการ และความคาดหวังของ
ประชาชน หรือผูใชบริการได อยางไรก็ตามในปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 
แนวทางการประเมินผลกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษารักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการตอไป เพ่ือสรางความไววางใจใน
คุณภาพการบริการของหนวยงานภาครัฐใหมากยิ่งขึ้น 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2550 2551 2552 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ 

- 4.7212 3.4367 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 Σ (Wi x Ci) = 1 
2 Σ (Wi x Ci) = 2 
3 Σ (Wi x Ci) = 3 
4 Σ (Wi x Ci) = 4 
5 Σ (Wi x Ci) = 5  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ท่ีได 

คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

3 3.4367 3.4367 0.0976 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการคัดเลือกกระบวนงานจํานวน 5 กระบวนงาน ไดแก 1. การขอใบแสดงผลการศึกษา 

(transcript)  2. การขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา  3. การอนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา   4. การออกหนังสือรับรอง
ขาราชการและบุคลากร  5. การใชบริการหองสมุด  โดยครอบคลุมกลุมผูรับบริการครบ 3 กลุม พรอมทั้งแจงกระบวนงาน
หรืองานบริการท่ีคัดเลือกมาประเมินผลเพ่ือรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 5 งานบริการ ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยระบุพรอมกับ
รายละเอียดตัวช้ีวัด ตามแบบฟอรม 10.1 รายช่ือกระบวนงาน นํ้าหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐานท่ีสถาบันอุดมศึกษา
เสนอประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามบันทึกหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ ศธ 0520.101.5/059 ลงวันที่ 28 
มกราคม 2552 เรื่อง แจงรายช่ือกระบวนงานที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเสนอประเมินผลในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

   มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดดําเนินการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 5 กระบวนงาน คือ 
1. การขอใบแสดงผลการศึกษา (transcript)  ไดแก กองบริการการศึกษา มีผลการดําเนินงานเทากับ 3.6286 
2. การขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา ไดแก คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร คณะโบราณคดี  คณะเภสัชศาสตร  คณะมัณฑนศิลป  คณะวิทยาศาสตร  คณะศึกษาศาสตร 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

3. การอนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา ไดแก  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  คณะโบราณคดี  คณะเภสัชศาสตร  คณะมัณฑนศิลป  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร  
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะศึกษาศาสตร  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  คณะสัตวศาสตร   
และเทคโนโลยีการเกษตร  คณะอักษรศาสตร  วิทยาลัยนานาชาติ  และกองกิจการนักศึกษา   มีผลการดําเนินงานเทากับ 
2.4194 

4. การออกหนังสือรับรองขาราชการและบุคลากร ไดแก กองการเจาหนาที่ ตล่ิงชัน  งานการเจาหนาที่ กองงาน
วิทยาเขต และ สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีผลการดําเนินงานเทากับ 5.0000 

5. การใชบริการหองสมุด ไดแก สํานักหอสมุดกลาง มีผลการดําเนินงานเทากับ  3.0426 
ดังน้ัน คะแนนเฉล่ียถวงนํ้าหนักของผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามเกณฑคะแนนระดับดับ 5 จึงเทากับ 3.4267 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 บุคลากรผูรับผิดชอบในการดําเนินงานและจัดเก็บขอมูลใหความรวมมือในการเก็บขอมูลเปนอยางดี 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -     
 - 

หลักฐานอางอิง :    
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

แบบฟอรม 10.1  รายชื่อกระบวนงาน นํ้าหนัก  และรอบระยะเวลามาตรฐานที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอประเมินผลใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

ชื่อกระบวนงาน 
 ปงบประมาณท่ี
เสนอลดรอบ
ระยะเวลา 

 นํ้าหนัก 
   รอบระยะเวลา
มาตรฐาน  (ท่ี
ใหบริการจริง) 

1. การขอใบแสดงผลการศึกษา (transcript)       
 (กองบริการการศึกษา) 

2547 0.2 1 ช่ัวโมง 

2. การขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา 
(คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ, คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,คณะโบราณคดี
,คณะเภสัชศาสตร,คณะมัณฑนศิลป,คณะวิทยาศาสตร
,คณะศึกษาศาสตร,คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม,คณะสถาปตยกรรมศาสตร,
วิทยาลัยนานาชาติ,บัณฑิตวิทยาลัย)               

 - 0.2 2 วัน  
(14 ช่ัวโมง) 

3. การอนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา   
(คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ, คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,คณะโบราณคดี
,คณะเภสัชศาสตร,คณะมัณฑนศิลป,คณะวิทยาการ
จัดการ,คณะวิทยาศาสตร,คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม,คณะศึกษาศาสตร,คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร,คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร,คณะอักษรศาสตร,วิทยาลัย
นานาชาติ,กองกิจการนักศึกษา)               

 - 0.2 7 วัน  
( 49 ช่ัวโมง) 

4. การออกหนังสือรับรองขาราชการและบุคลากร 
(กองการเจาหนาที่ ตล่ิงชัน,งานการเจาหนาที่ กองงาน
วิทยาเขต , สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 

 - 0.2 4 ช่ัวโมง 

5. การใชบริการหองสมุด  
(สํานักหอสมุดกลาง)  

 - 0.2 30 นาที  
( 0.5 ช่ัวโมง) 

รวม 1  
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

แบบฟอรม 10.2  การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน 
 

ชื่อกระบวนงาน วิธีการเก็บขอมูล 
ระยะเวลาการใหบริการ 

ตัวอย าง เอกสารในการ เ ก็บ
ขอมูลระยะเวลาการใหบริการ 

1. การขอใบแสดงผลการศึกษา (transcript)       
 (กองบริการการศึกษา) 

ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข 1 

2. การขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา 
(คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ, 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
,คณะโบราณคดี,คณะเภสัชศาสตร,คณะ
มัณฑนศิลป,คณะวิทยาศาสตร,คณะ
ศึกษาศาสตร,คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม,คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร,วิทยาลัยนานาชาติ,บัณฑิตวิทยาลัย)           

ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข 2 

3. การอนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา   
(คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ, 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
,คณะโบราณคดี,คณะเภสัชศาสตร,คณะ
มัณฑนศิลป,คณะวิทยาการจัดการ,คณะ
วิทยาศาสตร,คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม,คณะศึกษาศาสตร
,คณะสถาปตยกรรมศาสตร,คณะสัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร,คณะอักษรศาสตร,
วิทยาลัยนานาชาติ,กองกิจการนักศึกษา)               

ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข 3 

4. การออกหนังสือรับรองขาราชการและ
บุคลากร (กองการเจาหนาที่ ตล่ิงชัน,งานการ
เจาหนาที่ กองงานวิทยาเขต , สํานักงานวิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี) 

ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข 4 

5. การใชบริการหองสมุด  
(สํานักหอสมุดกลาง)  

ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข 5 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

แบบฟอรม 10.3 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน (ระดับ1-4) 

ชื่อกระบวนงาน  น้ําหนัก 
รอบ

ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการท่ี
ไดรับบริการ
ตามรอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ
ท้ังหมด 

รอยละของ
ผูรับบริการท่ีไดรับ
บริการตามรอบ

ระยะเวลามาตรฐาน
เทียบกับจํานวน

ผูรับบริการท้ังหมด 

คะแนน  
(ท่ีไดตาม
เกณฑระดับ 

1-4)  

คะแนนถวง
น้ําหนัก 

[1] [2] [3] [4] [5] [6]=[4]/[5]*100 [7] [8]=[7]*[2] 

1. การขอใบแสดงผล
การศึกษา (transcript)   

0.2 1 ช่ัวโมง 1617 1874 86.2860 2.6286 0.5257 

2. การขอหนังสือ
รับรองการเปน
นักศึกษา    

0.2 2 วัน 614 679 90.4271 2.0427 0.4085 

3. การอนุมัติโครงการ
กิจกรรมนักศึกษา    

0.2 7 วัน 110 132 83.3333 1.4194 0.2839 

4. การออกหนังสือ
รับรองขาราชการและ
บุคลากร  

0.2 4 ช่ัวโมง 208 208 100.0000 4.0000 0.8000 

5. การใชบริการ
หองสมุด  

0.2 30 นาที 51 59 86.4407 2.2926 0.4585 

รวม 1.00 
ผลคะแนนของตัวชีว้ัดตามเกณฑคะแนนระดับ 1-4 (หรือผลรวมของคะแนนถวง

น้ําหนักของทุกกระบวนงาน) 
2.4767 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

แบบฟอรม 10.4 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน ตามระดับคะแนนที่ 5 

ชื่อกระบวนงาน  น้ําหนัก 

รอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน 
(ชั่วโมง) 

จํานวน
ผูรับบริกา
รทั้งหมด 

ผลรวมของ
ระยะเวลา

ใหบริการแก
ผูรับบริการ
ทุกราย 

(ชั่วโมง) 

ระยะเวลา
เฉลี่ยที่
สามารถ

ใหบริการได 
(ชั่วโมง) 

รอยละท่ีลดลงของ
ระยะเวลาเฉลีย่ที่
สามารถใหบริการ
ไดเม่ือเทยีบกับ

ระยะเวลามาตรฐาน 

คะแนน  
(ที่ไดตาม
เกณฑ
ระดับ 5)   

[1] [2] [3] [4] [5] [6]=[5]/[4] 
[7]= 

[3]-[6]/[3]*100 
[8] 

ตัวอยาง 0.2 1 45 11 0.24 75.56 1 

1. การขอใบ
แสดงผลการศึกษา 
(transcript)   

0.2 1 1874 1128.56 0.6022 39.7780 1.0000 

2. การขอหนังสือ
รับรองการเปน
นักศึกษา   

0.2 14 627 6172.83 9.8450 29.6784 1.0000 

3. การอนุมัติ
โครงการกิจกรรม
นักศึกษา   

0.2 49 131 4304.15 32.8561 32.9467 1.0000 

4. การออกหนังสือ
รับรองขาราชการ
และบุคลากร  

0.2 4 208 226.3 1.0880 72.8005 1.0000 

5. การใชบริการ
หองสมุด  

0.2 0.5 59 24.31 0.4120 17.5932 0.7500 

รอยละเฉลี่ยของทุกกระบวนงาน 38.5594 1.0000 

รวม 1.00 
      

  ผลคะแนนของตัวช้ีวัดตาม
เกณฑคะแนนระดับ 5 

 1.0000 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ตารางคะแนนท่ีไดจากผลรวมระหวางรอยละของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกับจํานวน
ผูรับบริการทั้งหมด และผลการปฏิบัติราชการโดดเดนดานการปรับปรุงกระบวนงาน 

ช่ือกระบวนงาน  
น้ํา 
หนัก 

รอยละของผูรับบริการ
ที่ไดรับบริการตามรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน
เทียบกบัจํานวน

ผูรับบริการทั้งหมด (ผล
จากแบบฟอรม 10.3)   

คะ 
แนน (ที่
ไดตาม
เกณฑ
ระดับ 1-

4)  

รอยละที่ลดลงของระยะเวลา
เฉลี่ยที่สามารถใหบริการไดเมื่อ
เทียบกบัระยะเวลามาตรฐาน 

(ผลจากแบบฟอรม 14.4) 

คะแนน 
(ที่ไดตาม
เกณฑ
ระดับ 5) 

คะแนน
เฉลี่ยถวง
น้ําหนัก 

     เกณฑระดับคะแนน 1-4    เกณฑระดับคะแนน 5     

    1 2 3 4   0.25 
0.5
0 

0.75 1.00     

    70 80 90 100   5% 
10
% 

15% 20%   

คะแนนที่ไดจาก
ผลรวมระหวางรอย
ละของผูรับบริการที่
ไดรับบริการตามรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน
เทียบกบัจํานวน

ผูรับบริการทั้งหมด 
และผลการปฏิบัติ
ราชการโดดเดนดาน

การปรับปรุง
กระบวนงาน 

  

[1] [2] 
[3] 

[4] 
[5] 

[6] [7]=[4]+[6] 
[8]= 

[2]*[7] 

1. การขอใบแสดงผล
การศึกษา 
(transcript)   

0.2 
86.2860 2.6286 39.7780 1.0000 3.6286 0.7257 

2. การขอหนังสือ
รับรองการเปน
นักศึกษา    

0.2 
84.3284 2.4328 17.0754 0.7500 3.1828 0.6366 

3. การอนุมัติ
โครงการกิจกรรม
นักศึกษา    

0.2 
74.1935 1.4194 16.9355 0.7500 2.1694 0.4339 

4. การออกหนังสือ
รับรองขาราชการ
และบุคลากร  

0.2 
100.0000 4.0000 74.2773 1.0000 5.0000 1.0000 

5. การใชบริการ
หองสมุด  

0.2 
82.9268 2.2926 3.6585 0.0000 2.2926 0.4585 

รวม 1.00 ผลคะแนนของตัวชี้วัดตามเกณฑคะแนนระดับ 5 3.2547 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  11 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  รองอธิการบดี (บริหาร)               ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวนพพร อมรเมธ  

โทรศัพท :  0-2880-9235 โทรศัพท :   0-2880-9941  
คําอธิบาย :  
             ความสําเร็จของการประกันคุณภาพตามข้ันตอนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดใหมีระบบและ
กลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาจะตองกําหนดระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร 
งบประมาณ และกระบวนการประเมินคุณภาพภายในเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาตามปรัชญาที่สถาบันอุดมศึกษา
กําหนดหรือตามที่หนวยงานตนสังกัดไดกําหนดไว และนําผลที่ไดจากการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในมา
ใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายหรือแผนของสถาบันอุดมศึกษา 
โดยท่ี: 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1 จัดทํา หรือทบทวนแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการดํา เนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ระดับ 2 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอ

หัวทุกกลุมสาขาวิชา (หนวยนับเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา : Full Time Equivalent 
Student) ตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนดสําหรับงวด 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 (ภาคการศึกษาที่ 2/2551) และรายงานผลการคํานวณตนทุนรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

ระดับ 3 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตสําหรับทุกผลผลิต เชน ผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอน ดาน
วิจัย ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนตน ตามหลักเกณฑที่
กรมบัญชีกลางกําหนดสําหรับงวด 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ภาคการศึกษาที่ 
2/2551) และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

ระดับ 4 นํา ผลการคํานวณระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ไปกําหนดแผนการเพิ่มประสิทธิภาพดําเนินงานสําหรับ
งวด 6 เดือนหลังของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ระดับ 5 มีการดํา เนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการดํา เนินงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

หมายเหตุ 
กลุมสาขาวิชา จําแนกดังน้ี 

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ            2. วิทยาศาสตรกายภาพ                    3. วิศวกรรมศาสตร 
4. สถาปตยกรรมศาสตร          5. เกษตรศาสตร                                6. บริหารธุรกิจ 

                        7. ครุศาสตร                             8. ศิลปกรรมศาสตร                          9. สังคมศาสตร 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ข อมูลผลการดําเนินงาน :   

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2550 2551 2552 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต - 3 3 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดเปนระดับขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี 

ขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5 

1      
2      
3      
4      
5       

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ท่ีได 

คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 3 3 3.0000 0.09 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกองคลัง มีการดําเนินการตามประเด็นตางๆ ดังน้ี 
 ระดับที่ 1 มหาวิทยาลัยมีระบบฐานขอมูลโดยไดมาจากระบบ MIS (LG) ระบบการหักเงินนักศึกษาเพ่ือใชในการ

คํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตโดยมีคณะกรรมการกําหนดนโยบายจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้ง
ที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2552 และตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 436/2550 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2550 เพ่ือกําหนด
หลักเกณฑ ขอบเขตคาใชจายที่จะนํามาใชในการคํานวณตามสูตร ซึ่งเก่ียวของกับการปนสวนคาใชจายลงสูคณะและหนวยงาน 
ซึ่งสามารถคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตทางดานการศึกษาไดทุกกลุมสาขา โดยแบงได 9 กลุมสาขาวิชาและดําเนินการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยการพัฒนาและปรับปรุงระบบเพ่ือใหครอบคลุมทุกผลผลิต
และสามารถคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตไดทุกผลผลิต ตามเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนดสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 ระดับที่ 2 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัวทุก
กลุมสาขาวิชา (หนวยนับเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา : Full Time Equivalent Student) ตามหลักเกณฑที่
กรมบัญชีกลางกําหนดสําหรับงวด 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ภาคการศึกษาที่ 2/2551) และรายงานผลกาคํานวณ



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

 ระดับที่ 3 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตสําหรับทุกผลผลิต เชน ผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอน ดาน
วิจัย ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนตน ตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดสําหรับงวด 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ภาคการศึกษาที่ 2/2552 และรายงานผลการคํานวณตนทุน
ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

         ไดจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตสําหรับทุกผลผลิต เชน ผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอน  ดานวิจัย 
ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนตน ตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด
สําหรับปงบประมาณ 2551 และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดเสนอใหสํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ เพ่ือใหครอบคลุมไปถึงงวด 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 (ภาคเรียนการศึกษาที่ 2/2551) 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 
  ผูบริหารสนับสนุนทางดานการพัฒนาและปรับปรุงระบบ MIS อยางตอเน่ืองโดยใหมีการประชุมหารือระหวาง

บุคลากรทุคณะวิชา 
  สนับสนุนบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรูโดยใหมีการเขารวมอบรมเฉพาะดาน เพ่ือนํามาใชในการพัฒนาระบบ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
 อยูในระหวางการติดตามปรับปรุงขอมูลเพ่ือใหการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตถูกตองตามความเปนจริง 

มากที่สุด และสงสํานักพัฒนาระบบตนทุนทุกผลผลิต เชน ผลผลิตดานจัดการเรียนการสอน ดานการวิจัย  ดานการ
ใหบริการวิชาการแกชุมชน ดานการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม โดยจะนําผลการดําเนินงานที่ไดไปกําหนดแนวทาง 
หรือแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

หลักฐานอางอิง :   รวมเอกสารท้ังหมด  - เลม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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            รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  12.1 : ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดี (บริหาร)              ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวฉวีวรรณ  หลิมวัฒนา 

โทรศัพท :   0 2880 8685 โทรศัพท :      0 2880  7365 

คําอธิบาย :  
• สภามหาวิทยาลัยถือวาเปนองคกรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง 

นโยบาย อัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา ที่จะนําไปสูแนวทางการปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในระยะสั้น   
และระยะยาว 

• หนาท่ีและบทบาทของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน หมายถึง การดําเนินงานตามขอบเขตของอํานาจหนาที่ตามที่
กฎหมายบัญญัติไวใหแกสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เชน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หรือตามกฎหมาย
วาดวยการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาน้ัน เปนตน โดยการกระจายอํานาจไปยังองคกรอํานาจรวมตามท่ีกฎหมายกําหนดใน
รูปคณะกรรมการท่ีมีอํานาจหนาที่เฉพาะ อาทิ สภาวิชาการ สภาคณาจารยและขาราชการ คณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ และ/หรือคณะกรรมการอ่ืน โดยการกํากับดูแลของสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบันใหมีความรับผิดรับชอบ (Accountability) ที่ตรวจสอบได 

• ระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี (Self-good governance) หมายถึง การท่ีสภามหาวิทยาลัย/สถาบันมีกลไกและ
กระบวนการท่ีเปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและการตรวจสอบการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน และสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ัง การควบคุมและการตรวจสอบความรับผิดชอบในดานตาง ๆ ของผูบริหารสูงสุด
ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งหมายรวมถึง การมีคณะกรรมการท่ีกํากับกรอบการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา การ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินการของผูบริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา การตรวจสอบดานการเงิน การจัดการ
ความเสี่ยง ความโปรงใสและการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

• การกระจายอํานาจการตัดสินใจ (Empowerment) หมายถึง การที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันมีกระบวนการที่
ชัดเจนในการใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและดําเนินการใหแกบุคลากรรวมถึง การมอบอํานาจ 
(Authorization) โดยมุงเนนใหบุคลากรสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การ
ปรับปรุงกระบวนการ การเพ่ิมผลผลิตหรือผลิตภาพ (Productivity) เพ่ือผลการดําเนินการที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ี 
ระบบการกระจายอํานาจการตัดสินใจท่ีดี ตองสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และมีขอมูล
สนับสนุนเพ่ือใหเกิดการตัดสินใจท่ีเหมาะสม 
โดยท่ี  

ประเด็น เกณฑการใหคะแนน 
1 สภามหาวิทยาลัยมีการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีและการกํากับดูแล

สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการกํากับดูแลการดํา เนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันที่สอดคลองกับหลัก   
ธรรมาภิบาล 

2 สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดีที่ทําใหเกิดการ
ควบคุมและการตรวจสอบ โดยที่ 
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            รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

� มีคณะกรรมการท่ีกํากับกรอบการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 
� มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินการของผูบริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา โดยมี
หลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา 
� มีการตรวจสอบดานการเงิน จากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในการสอบบัญชีโดย
ผูสอบบัญชีภายนอก และการปดบัญชีประจําป พ.ศ. 2552 เพ่ือสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
(สตง.) ภายในเวลา 60 วันนับต้ังแตวันสิ้นงวดของปบัญชี 
� มีการจัดการความเส่ียง มีความโปรงใส และมีการเปดเผยขอมูลขาวสารรวมทั้ง สภา
มหาวิทยาลัยควบคุมกํากับใหสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการตามระบบอยางตอเน่ือง 

3 สภามหาวิทยาลัยมีการกระจายอํา นาจการตัดสินใจ และกํา หนดใหคณะกรรมการตามกฎหมาย
และสถาบันอุดมศึกษาทบทวนความเหมาะสมของการกระจายอํานาจของสภามหาวิทยาลัยและ
สถาบันอุดมศึกษา โดยมุงประโยชนเพ่ือผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และเพ่ือผลการดําเนินการ
ที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา 

4 สภามหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอและกําหนดใหมี
ระบบการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญตามภารกิจหลักอยางครบถวน รวมท้ัง การติดตามผลการ
ดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตามกฎหมายและ/หรือตอสถาบันอุดมศึกษา 

5 สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหมีระบบการประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาทของสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน และดําเนินการตามระบบนั้น โดยอาจใชผลจากคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือนําผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่
ของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 

ข อมูลผลการดําเนินงาน :   

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2550 2551 2552 

ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 4.79 4.0888 4 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน  

1 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

2 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

3 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

4 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น  
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
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            รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ท่ีได 

คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน 

5 4 4.0000 0.2000 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัย มีการดําเนินการตามประเด็นตางๆ ดังน้ี 
 ประเด็นท่ี 1 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 16 ไดกําหนดใหสภามหาวิทยาลัยมี

อํานาจและหนาที่ดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 
- วางนโยบายของมหาวิทยาลัย เก่ียวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- วางระเบียบ และออกขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบอํานาจใหสวนราชการในมหาวิทยาลัยเปนผู

วางระเบียบและออกขอบังคับสําหรับสวนราชการน้ันเปนเรื่องๆ ไปก็ได 
- อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร 
- พิจารณาจัดต้ัง การรวมและยุบเลิก สํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย 

หรือหนวยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะรวมทั้งการแบงสวนของหนวยงานดังกลาว 
- อนุมัติการรับเขาสมทบหรือยกเลิกหรือการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาช้ันสูงและสถาบันวิจัย 
- พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด 
- พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังและพิจารณาถอดถอนอธิการบดี 
- แตงต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการสถาบัน/ผูอํานวยการสํานัก

หรือหัวหนาหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทา
ภาควิชา 

- พิจารณาเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังและพิจารณาถอดถอนศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ 
- แตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารยเกีรยติคุณ 
- วางระเบียบและออกขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวกับการเงิน และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
- พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
- แตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเสนอความคิดเห็นในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงหรือเพ่ือมอบหมายใหปฏิบัติการ

อยางหน่ึงอยางใดในอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 
- ปฏิบัติหนาที่อื่นเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดใหเปนหนาที่ของผูใด 
สภามหาวิทยาลัยมีไดมีการควบคุมกํากับ ติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามบทบาทหนาที่ ที่กําหนด

ไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 โดยในการกํากับดูแลน้ัน สภามหาวิทยาลัยไดมีการทบทวนการ
ควบคุมกํากับดูแลมหาวิทยาลัยตลอดเวลาท้ังในวาระของการประชุม โดยพิจารณาทบทวน ปรับเปล่ียนระบบ วิธีการ
กํากับติดตามทันทีที่พบวาการทํางาน การบริหารจัดการ การอนุมัติ การแตงต้ังฯ มีปญหาอุปสรรค ทั้งน้ีเพ่ือใหสามารถ
แกไขปญหาไดทันตามสถานการณ หรือการทบทวน การกํากับ เมื่อสิ้นป ทั้งน้ีเพ่ือใหการทํางานของมหาวิทยาลัยและสภา
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            รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

1. การประชุมสภามหาวิทยาลัย ในชวงป พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยทุก 2 เดือน ในวันพุธ สัปดาหที่ 2 เวลา 9.30 น. เปนตนไป แตในชวงป 2550-2551 มหาวิทยาลัยมีการ
เปลี่ยนแปลงผูบริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยทําใหการกํากับดูแลผานการประชุมสภาฯ มีความไมตอเน่ือง มีวาระ
ที่คางการพิจารณาจํานวนมาก ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจึงไดพิจารณาทบทวน กําหนดการประชุมสภาฯ ใหมีการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ทุก 1 เดือน เพ่ือใหการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ชวยใหสภามหาวิทยาลัย
สามารถพิจารณาเรื่องตางๆ ไดรวดเร็วมากขึ้น และยังคงใหมีการถายทอดสดทาง  Internet  ใหบุคลากรไดสามารถติดตาม
การประชุมไดตลอดเวลาและตรวจสอบนโยบายตาง ๆ ได ซึ่งเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ดานการเงินและงบประมาณ สภามหาวิทยาลัยมีหนาที่อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย และกําหนดใหมหาวิทยาลัยรายงานสถานะทางการเงินทั้งเงินงบประมาณรายจายจากเงินรายไดโครงการ
ปกติและโครงการพิเศษ ใหสภามหาวิทยาลัยทราบทุกๆ เดือน เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยทราบสถานะทางการเงินและใช
ประกอบการพิจารณาการตัดสินใจโดยมีขอมูลที่เปนปจจุบัน และเปนการกํากับดูแลการใชจายงบประมาณ ใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ คุมคา สอดคลองกับภารกิจและการพัฒนา 

3. การประเมินผูบริหาร สภามหาวิทยาลัย ไดกําหนดใหมีการประเมินผูบริหารของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับ
หัวหนาภาควิชา คณบดี ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก และอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 
10 กุมภาพันธ 2549 และไดใชตอเน่ืองมาถึงป พ.ศ. 2552 โดยประเมินทุกรอบ 2 ป ของการดํารงตําแหนง แตที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2551 วันที่ 23 กรกฎาคม 2551 ไดทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑวิธีการประเมินบุคคลผูดํารง
ตําแหนงบริหารต้ังแตระดับคณบดี ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก และอธิการบดีใหม จึงมีมติใหต้ังคณะกรรมการข้ึนมา
ศึกษาทบทวนระบบการประเมินผูบริหารใหมเพ่ือใหการประเมินมีความชัดเจน สรางสรรคสามารถนําไปใชในการพัฒนา
งานของผูบริหารไดอยางแทจริง 

4. ดานหลักสูตร สภามหาวิทยาลัย ไดมีการทบทวนการกํากับดูแล การอนุมัติหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยใหมี
คุณภาพมากขึ้น และจะกอใหเกิดประโยชนแกทั้งมหาวิทยาลัย นักศึกษา และผูมีสวนเก่ียวของ โดยที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2552 และ ครั้งที่ 5/2552 ไดมีการทบทวน เรื่องการเสนอหลักสูตรใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ เชน 

(1) ใหมหาวิทยาลัยจัดทํากรอบระยะเวลาในการเสนอขออนุมัติหลักสูตร โดยใหเสนอหลักสูตรลวงหนา
เพ่ือใหกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร และสภามหาวิทยาลัยมีระยะเวลาในการพิจารณาหลักสูตรอยาง
รอบคอบ 

(2) ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ความตองการของตลาด 
(3) การใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
(4) การบูรณาการกับหลักสูตรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย และการประกันคุณภาพการศึกษา 

ซึ่งการทบทวนการกํากับ การอนุมัติน้ีลวนสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 
5. ดานแผนยุทธศาสตร สภามหาวิทยาลัยมีหนาที่ในการวางนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งในสวนน้ีสภา

มหาวิทยาลัยไดมีการกํากับติดตามการจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการประจําป พรอมทั้งให
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สภามหาวิทยาลัย จึงไดพิจารณา การดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคในดานตางๆ และไดทบทวนการกํากับการ
ดําเนินงาน โดยการปรับผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีเพ่ือใหสามารถดําเนินการได
อยางบรรลุเปาหมายและทันตามกําหนดเวลา 

 

 ประเด็นท่ี 2 สภามหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ ดังน้ี 
1. สภามหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ซึ่งมีหนาที่ เปนที่ปรึกษาของสภา

มหาวิทยาลัยศิลปากร กํากับดูและเชิงนโยบายในระบบตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายใน เพ่ือสงเสริมใหการ
ทํางานของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีประสิทธิภาพ  วางแผนงานตรวจสอบมาตรฐานความเสี่ยงใหสํานักงานตรวจสอบ
ภายในดําเนินการ โดยมีรูปแบบการตรวจสอบอ่ืนๆ เพ่ิมเติมนอกจากการตรวจสอบการดําเนินการใหสอดคลองตาม
ระเบียบและตรวจสอบการเงิน 

2. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินบุคคลผูดํารงตําแหนงบริหาร ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2549 โดยตามเกณฑดังกลาวของมหาวิทยาลัยกําหนดใหมี
การประเมินผูบริหารทุกรอบ 2 ป ของวาระการดํารงตําแหนง และมีหลักเกณฑการประเมินที่ทราบลวงหนา 

3. สํานักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย มีการรายงานผลการตรวจสอบทางดานการเงินใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบทุกรายไตรมาส และมีการตรวจสอบดานการเงิน โดย สตง. ภายใน 60 วัน นับแตวันสิ้นงวดของปบัญชี 

4. สภามหาวิทยาลัย ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย พิจารณาแนวทางวางระบบ
การเงิน การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

นอกจากน้ันในสวนของมหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยศิลปากร (คําสั่งที่ 1/2552 ลงวันที่ 7 มกราคม 2552) โดยมีหนาที่ 

(1) ประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2) เสนอแนะและปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(3) กําหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยง วิเคราะหและระบุปจจัยที่ เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นใน

มหาวิทยาลัยรวมทั้งจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
5. มหาวิทยาลัยมีการเปดเผยขอมูลขาวสารการจัดซื้อ จัดจาง และรายงานการประเมินตนเองในเว็บไซตของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือความโปรงใสและเผยแพรใหสาธารณะชนไดทราบ 
 

 ประเด็นท่ี 3 สภามหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ ดังน้ี 
1. สภามหาวิทยาลัยไดมีการต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ กลุม

สาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และกลุมสาขาวิทยาศาสตร เพ่ือชวยพิจารณาการเสนอหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน พรอมใหความเห็นและขอเสนอแนะและนําเสนอสภาอนุมัติ/ใหความเห็นชอบ ซึ่งจะชวยแบงเบาภาระงานและ
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2. สภามหาวิทยาลัยไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ โดยมอบใหพิจารณา
กลั่นกรองผลงานทางวิชาการของผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามหลักเกณฑและเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ ซึ่งชวยใหการทํางานของสภามหาวิทยาลัยรวดเร็วขึ้น กอใหเกิดประโยชนแกผูขอตําแหนงทางวิชาการ 

3. สภามหาวิทยาลัยไดมีการต้ังคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑการตอเวลาราชการและแผนอัตราบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ. 2552-2556) โดยมอบใหพิจารณาการตออายุราชการใหเปนไปตามหลักเกณฑ และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ชวยใหการทํางานของสภามหาวิทยาลัยมีความถูกตอง โปรงใส และกอใหเกิดประโยชนแก
มหาวิทยาลัย และผูตออายุราชการ 

4. สภามหาวิทาลัยมีมติมอบอํานาจใหนายกสภามหาวิทยาลัยดําเนินการในเรื่อง 
(1) อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา แลวรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ ซึ่งชวยใหการทํางานเปนไป

ดวยความรวดเร็ว กอใหเกิดประโยชนแกบัณฑิต 
(2) อนมัติการแตงต้ังหัวหนาภาควิชาแลวรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ ซึ่งจะชวยใหการทํางานมีความ

รวดเร็วกอใหเกิดประโยชนในการบริหารจัดการ 
(3) ใหความเห็นชอบหลักสูตร ที่มีการปรับเล็กนอยที่ไมกระทบโครงสรางหลักสูตร แลวรายงานสภา

มหาวิทยาลัยทราบ ซึ่งจะชวยใหการทํางานมีความรวดเร็วกอใหเกิดประโยชนในการบริหารจัดการ 
(ครั้งที่ 4/2549 วันที่  กรกฎาคม 2549) 

 

 ประเด็นท่ี 4 สภามหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ ดังน้ี 
1. สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหมีประชุมทุก 1 เดือน ในชวง ตุลาคม 2551 – มิถุนายน 2552 มีการประชุม 9 ครั้ง 

มีกรรมการเขารวมประชุมเฉล่ีย 78.68 %  
2. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จะมีหนาที่ในการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทุก

ครั้งภายหลักการประชุม ประมาณ 2 สัปดาห และจะรายงานผลการติดตามเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้ง
ตอไป รวมท้ังจะมีการติดตามการดําเนินงานในวาระที่ยังไมเสร็จสิ้นใหสภามหาวิทยาลัยทราบความคืบหนาเปนระยะๆ 
อยางตอเน่ือง และหากเกิดกรณีมีปญหาอุปสรรคสภามหาวิทยาลัยสามารถชวยเหลือแกไขปญหาตอไป 

3. การรายงานผลการติดตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัยทราบน้ัน สภามหาวิทยาลัยได
ใหความสําคัญโดยกําหนดไวเปนวาระประจําในการประชุมทุกครั้ง และสภามหาวิทยาลัย จะใหขอเสนอแนะ ชวยแกไข
ปญหา ซึ่งลวนเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงพัฒนา เชน 

 (1)   การติดตามการใชจายงบประมาณกรณีที่การเบิกจายไมเปนไปตามแผน กรรมการสภา มหาวิทยาลัยจะ
ใหคําแนะนําและใหเรงรัดการเบิกจาย 

(2)    ดานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก เพ่ือใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ไดกําหนดใหทุก
คณะวิชา/หนวยงาน จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 

 

 ประเด็นท่ี 5 สภามหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ ดังน้ี 
ในสวนของสภามหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย/

สถาบัน น้ัน ไมมีการการดําเนินการ แตไดพิจารณานําเอาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ของ สมศ. เปนขอมูล
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นอกจากน้ียังใชขอมูลจากการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป 2551 ซึ่งสรุปผลการทํางานทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยและสะทอนถึงการทํางานของสภามหาวิทยาลัย มาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการทํางานของสภา
มหาวิทยาลัย 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 
   

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
  

หลักฐานอางอิง :   รวมเอกสารท้ังหมด  - เลม 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  12.2 : ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดี (บริหาร)              ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวฉวีวรรณ  หลิมวัฒนา 

โทรศัพท :   0 2880 8685 โทรศัพท :           0 2880  7365 

คําอธิบาย :  
การนํานโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดไปสูการปฏิบัติ ถือเปนเปาหมายบทบาท

สําคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ ดังน้ัน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองถายทอดเปาหมาย
ดังกลาวไปสูการกําหนดแนวทางปฏิบติัและการดํา เนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

• คานิยมหลัก (Core Values) หมายถึง คุณลักษณะและบรรทัดฐานที่มีความเปนลักษณะเฉพาะของแตละ
สถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดไวเพ่ือใหบุคลากรยึดถือปฏิบัติรวมกัน และสงผลตอพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในสถาบันและความสําเร็จของสถาบัน 

• ระบบการสื่อสาร หมายถึง กระบวนการการสื่อสารดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ซึ่งหมายรวมถึง การสื่อสารดวย
วาจา กริยาทาทาง การประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดี และการสื่อสารที่เปนลายลักษณอักษรที่ปรากฏเปนเอกสาร ซึ่งมีการ
ออกแบบชองทางการสื่อสารใหสอดคลองกับธรรมชาติของผูเก่ียวของทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษาที่จะทํา
ใหเขาถึงองคกรและบุคคลที่เก่ียวของ โดยเปนการสื่อสาร แบบ 2 ทิศทาง คือ การสื่อสารที่มีปฏิสัมพันธระหวางกันทั้งผู
สื่อสารและผูรับสาร และตองมีการนําขอมูลจากการส่ือสารผานชองทางตาง ๆ มาใชใหเกิดประโยชนในระดับปฏิบัติ
เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จในการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติได 

• แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนซึ่งจัดทําขึ้นเพ่ือใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกฝายไดมีแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงในระดับองคกรที่ชัดเจนและสามารถนําไปประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในระดับคณะ/
สํานักได โดยครอบคลุมสาระสําคัญเรื่องความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเส่ียงดานการดําเนินงาน 
(Operational Risk) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงดานปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 
(Compliance Risk) 

• แผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) หมายถึง แผนภาพที่แสดงใหเห็นวา สถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการ
อยางไรท่ีจะสามารถสรางคุณคาการดําเนินงานโดยการเช่ือมโยงยุทธศาสตร (Strategy) วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ 
(Mission) ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) เปาประสงค (Goal) ของสถาบันสูการปฏิบัติระดับคณะ/สํานัก ที่แสดง
ความสัมพันธในรูปของสาเหตุและผลซึ่งสามารถบงบอกถึงทิศทางและการเช่ือมโยงเปาหมายตาง ๆ ขององคกรในแตละ
ดานไดอยางเปนรูปธรรม และเปนเสมือนเครื่องมือสื่อสารและการถายทอดกลยุทธไปสูบุคลากรในสถาบันใหมีเขาใจได
อยางชัดเจน 
โดยท่ี  

ประเด็น เกณฑการใหคะแนน 
1 สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก รวมท้ังการปรับแผนปฏิบัติ

ราชการใหสอดคลองกับนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันกําหนด 
และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพ่ือ
นําไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา 

  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

2 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการสื่อสารเพื่อถายทอดนโยบาย กรอบทิศทางแนวทางการดําเนินงาน รวมถึง
แผนปฏิบัติราชการและเปาหมายของสถาบันอุดมศึกษาตามประเด็นที่ 1 ใหกับบุคลากรในระดับตาง ๆ 
โดยมีการนําขอมูลจากระบบการสื่อสารมาใชใหเกิดประโยชนในระดับปฏิบัติเพ่ือให 
เกิดผลสําเร็จในการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติได 

3 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรของหนวยงานในระดับคณะ/สํานัก โดยกําหนด
เปาประสงคแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เก่ียวของกับหนวยงานดังกลาวใหเช่ือมโยงกับเปาประสงคและ
ประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง ดําเนินการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับ
สถาบันลงสูทุกหนวยงานในระดับคณะ/สํานัก โดยใหมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานเปนลาย
ลักษณอักษร และสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจแกบุคลากรท่ัวทั้งสถาบัน 

4 สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับสถาบันและระดับคณะ/
สํานัก ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจโดยเฉพาะการบริหารความเส่ียงในเรื่องเก่ียวกับนโยบาย
การกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่ดี ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด และสื่อสารไปยังบุคลากร 
ทุกระดับ 

5 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการอยาง
สม่ําเสมอ โดยจัดทําเปนรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับคณะ/สํานัก และแสดงใหเห็นถึง
กระบวนการและผลที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายที่กําหนด 

6 สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนและนําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมาใชเปนขอมูลสําคัญ
ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบ 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2550 2551 2552 

ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ - - 5 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 
ในประเด็นที่ 1 
และประเด็นที่ 2 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

ในประเด็นที่ 1 และ 
ประเด็นที่ 2 

และประเด็นอื่น 
อีก 1 ประเด็น 

(รวม 3 ประเด็น) 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

ในประเด็นที่ 1 และ 
ประเด็นที่ 2 

และประเด็นอื่น 
อีก 2 ประเด็น 

(รวม 4 ประเด็น) 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

ในประเด็นที่ 1 และ 
ประเด็นที่ 2 

และประเด็นอื่น 
อีก 3 ประเด็น 

(รวม 5 ประเด็น) 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

ในประเด็นที่ 1 และ 
ประเด็นที่ 2 

และประเด็นอื่น 
อีก 4 ประเด็น 

(รวม 6 ประเด็น)  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ท่ีได 

คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน 

5 5 5.0000 0.2500 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัย มีการดําเนินการตามประเด็นตางๆ ดังน้ี 
 ประเด็นท่ี 1   

1. มหาวิทยาลัยไดเสนอแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551-2554) มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับปรับปรุง
รายละเอียดตัวช้ีวัดมาตรการ) และในป พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยไดนําเสนอแผนปฏิบัติราชการป พ.ศง. 2552 – 2556 
เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 

2. มหาวิทยาลัยไดเสนอแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2551 วันที่ 
17 ธันวาคม 2551 และสภามหาวิทยาลัยใหนํากลับไปพิจารณาอีกครั้งพรอมให 

 

 ประเด็นท่ี 2  
มหาวิทยาลัยมีการการถายทอดนโยบาย กรอบทิศทางแนวทางการดําเนินงาน สูประชาคมทุกระดับ โดยมีการ

ถายทอดสดการประชุมสภามหาวิทยาลัย และมีการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และ
กลไกของการประชุมในระดับตางๆ  เชน การประชุมคณบดี 

สภามหาวิทยาลัย ใหมหาวิทยาลัยรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฎิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ใหบุคลากรทราบอยางทั่วถึง 

 

 ประเด็นท่ี 3  
1. คณะวิชา/หนวยงาน มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรซึ่งเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัยมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมาย โดยใหคณะวิชารวมแสดงความคิดเห็นแบบมีสวนรวม 
2. มีการทําขอตกลงการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรระหวางอธิการบดีกับผูบริหารในคณะวิชา/หนวยงาน/

สํานักงานอธิการบดี 
 

 ประเด็นท่ี 4  
1. มหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร (คําสั่งที่ 1/2552 ลงวันที่ 7 มกราคม 2552) โดยมีหนาที่ 
(1) ประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2) เสนอแนะและปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(3) กําหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยง วิเคราะหและระบุปจจัยที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นใน

มหาวิทยาลัยรวมทั้งจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
นอกจากน้ันในระดับสภามหาวิทยาลัยมีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

2. คณะวิชา/หนวยงาน มีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยการสื่อสารไปยังบุคลากรน้ัน ใน
สวนของมหาวิทยาลัยจะผานทางที่ประชุมในระดับตางๆ คือ ที่ประชุมคณบดี ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  และ
การเผยแพรขอมูลผานสื่ตางๆ ของมหาวิทยาลัย เชน หนังสือเวียน Website 

 

 ประเดน็ท่ี 5   
1. มหาวิทยาลัยมีการติดตามและประเมินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ เชน การติดตามการใชจาย

งบประมาณ ทุกรายไตรมาส การประเมินหลักสูตร แผนพัฒนาบุคลากร รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยติดตามอยางตอเน่ือง 

2. มหาวิทยาลัยไดรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดย สมศ. และสภามหาวิทยาลัย ได
มอบหมายใหคณะวิชาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกา และ
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา/หนวยงาน และมหาวิทยาลัย 

3. มีการรายงาน ก.พ.ร. ทุกรอบ 3 เดือน 
4. มหาวิทยาลัยไดรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และสภามหาวิทยาลัยไดใหมหาวิทยาลัยโดยศูนยคอมพิวเตอรจัดทําฐานขอมูล
หรือเว็บไซต เพ่ือรองรับการใหขอมูลพ้ืนฐานของคณะวิชา/หนวยงาน 
 

 ประเด็นท่ี 6  
มหาวิทยาลัยไดเสนอแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับปรับปรุง

รายละเอียดตัวช้ีวัดมาตรการ) ใหสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ และตอมาไดเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 
2552-2554 เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของรัฐบาล 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 
 มีการถายทอดสดการประชุมสภาฯ สูประชาคม 
 สภามหาวิทยาลัย มีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เปนฝายสนับสนุนการทํางาน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
 กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิเปนผูมีช่ือเสียง และมีตําแหนงหนาที่สําคัญ ทําใหมีสามารถมารวมประชุมไดทุกครั้ง 

หลักฐานอางอิง :   รวมเอกสารท้ังหมด  - เลม 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 13 : ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม   
                        ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  รองอธิการบดี (ประกันคุณภาพฯ) ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสายสมร  สุระแสง    

โทรศัพท :  0 2880 7374 ตอ 2411 โทรศัพท :   0 2880 7374 ตอ 2726 

คําอธิบาย :  
• ตัวช้ีวัดเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนไดกําหนดไวในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา มาต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยใหสถาบันอุดมศึกษาเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมซึ่งเปนการกําหนดชองทางหรือกลไกการใหขอมูลขาวสารและรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวม หรือการบริหารราชการในระบบเปดจาก
การปฏิบัติจริง และไดพัฒนาเพ่ิมระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ
กับภาคประชาชนท่ีมีคุณภาพมากขึ้น 

• การประเมินผลจะพิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือ
กระตุนการปรับระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบ
ราชการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

• การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการท่ีประชาชนและผูที่เก่ียวของมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู 
เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เก่ียวของรวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา 
รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา โดยระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชน มี 5 ระดับ คือ 

ระดับการใหขอมูล เปนการเผยแพรขอมูลขาวสารซ่ึงเปนการสื่อสารทางเดียว แตเปนระดับที่สําคัญ เพราะเปน
การเริ่มตนที่สวนราชการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมซึ่งจะนําไปสูกระบวนการอ่ืนๆ ตอไป 

ระดับการปรึกษาหารือ เปนการรับฟงความคิดเห็น โดยเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น บอกขอ
ปญหา และขอเสนอแนะตางๆ กับสวนราชการ 

ระดับการเขามาเก่ียวของ เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมหรือเก่ียวของในกระบวนการกําหนด
นโยบาย การวางแผนงาน/โครงการ การมีสวนรวมในระดับน้ี อาจดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาค
ประชาชนเขามารวม 

ระดับการรวมมือ เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในบทบาทหรือฐานะหุนสวนหรือภาคีในการ
ดําเนินกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐ 

ระดับการเสริมอํานาจประชาชน เปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวมของประชาชนซึ่งเปนระดับของการมอบ
อํานาจการตัดสินใจใหประชาชนเปนผูกําหนด 

•  กิจกรรมสรางความสัมพันธ หมายถึง กิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความ
เขาใจท่ีตรงกันระหวางสถาบันอุดมศึกษา กับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีเปาหมายสําคัญในการเปดโอกาส
ที่จะนํามาซึ่งความรวมมือรวมใจจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียใหไดมีสวนรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ และ
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

 

โดยท่ี 

ประเด็น เกณฑการใหคะแนน 
1 � สถาบันอุดมศึกษากําหนดประเด็นที่จะนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ประจํา 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยการทบทวนผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะจากการดําเนินงานในปที่
ผานมา และ/หรือวิเคราะหและทบทวนแนวทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมที่จะ 
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหสอดคลองกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่สําคัญของ
สถาบันอุดมศึกษา 
� สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีหรือทบทวนองคประกอบของคณะทํางานภาคประชาชนใหเหมาะสมกับ
ประเด็นขางตน โดยวิเคราะหประชาชนกลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของกับภารกิจหลัก
หรือยุทธศาสตรที่สําคัญอยางครอบคลุมและชัดเจน 

2 � สถาบันอุดมศึกษาจัดทําแนวทางที่เหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมตาม
ประเด็นที่กําหนดขางตน โดยพิจารณาจากระดับการมีสวนรวมทั้ง 5 ระดับ และนําผลการทบทวนและ/
หรือผลการวิเคราะหขางตนมาใชประกอบดวย 
� สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีชองทางหรือกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนกลุมเปาหมาย
หรือผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของกับประเด็นที่กําหนด และรายงานสรุปผลความคิดเห็น รวมท้ัง
ดําเนินการสงเสริมกิจกรรมสรางความสัมพันธกับประชาชนกลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดสวนเสียตาม
ประเด็นที่กําหนด 

3 สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันจัดทําแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามประเด็นที่กําหนด โดยวิเคราะหรายงานสรุปผลความคิดเห็นฯ มา
ใชประกอบ และคํานึงถึงความสอดคลองกับแนวทางท่ีจัดทําไวในประเด็นที่ 2 โดยแผนงาน/โครงการฯ 
ควรระบุวัตถุประสงค กิจกรรม ระยะเวลาการดํา เนินงานกลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จและเปาหมายที่สามารถวัดและประเมินผลไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม และนําเสนอ
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจพิจารณาใหความเห็นชอบภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 

4 สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวน
รวมไดแลวเสร็จครบถวน มีการติดตามความกาวหนาของการดํา เนินงานอยางสมํ่า เสมอ และจัดทํา 
รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตอผูบริหารและคณะทํางานภาคประชาชนรวมทั้งสื่อสารให
ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ 

5 สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมเสนอตอ
ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา และคณะทํา งานภาคประชาชน รวมทั้งเผยแพรรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานดังกลาวแกประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบอยางชัดเจนเปนรูปธรรม 

6 สถาบันอุดมศึกษานําสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมจากประเด็นที่ 5 ไป
วิเคราะหและจัดทําเปนแนวทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

 

เหตุผล :  
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและ

การบริหารราชการแบบมีสวนรวม โดยกําหนดใหมีกลไกในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารงานของภาครัฐมากขึ้น ตัวอยางเชน กําหนดไวในแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐในสวนที่ 3 และสวนที่ 10 ดังน้ี 

- สวนที่ 3 แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน เชน ในมาตรา 78 (5) ไดบัญญัติใหรัฐตอง “จัด
ระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่นเพ่ือใหการจัดทําและการใหบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน” 

- สวนที 10 แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน ในมาตรา 87 กําหนดวารัฐตองดําเนินการตาม
แนวนโยบายดานการมีสวนรวมประชาชน โดยตองสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในเรื่องตางๆ อยางครบวงจรเริ่มต้ังแต
การกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ การติดตามตรวจสอบ 
2. สํานักงาน ก.พ.ร. ไดขับเคล่ือนแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ตามเจตนารมณของกฎหมาย ไดแก 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555) โดยการใชกลยุทธในการพัฒนา 2 ดาน คือ การพัฒนาจากภายในภาคราชการและ
พัฒนาจากภายนอกภาคราชการ โดยการสรางความพรอมใหภาคราชการ และภาคประชาชน ดวยการสงเสริมใหภาค
ราชการมีความรูความเขาใจ และตระหนักในเรื่องการบริหารราชการแบบมีสวนรวมที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมรับรู รวมแสดงความคิดเห็น รวมตัดสินใจ รวมการดําเนินการ และรวมติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
บริหารราชการพรอมกับเสริมสรางศักยภาพใหกับเครือขายภาคประชาชนใหมีความรูความเขาใจ ที่สามารถเขามารวม
ดําเนินงานกับภาครัฐในฐานะหุนสวนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี เพ่ือใหการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือราชการ
ระบบเปดเกิดผลเปนรูปธรรม มีความตอเน่ืองและยั่งยืน โดยทุกสวนราชการจะตองปรับระบบการบริหารงานใหเปน
ระบบการบริหารราชการแบบมีสวนรวม และฝงรากเปนวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของสวนราชการ มีการปรับเปล่ียน
วิธีการทํางาน กระบวนทัศนของคนในหนวยงานใหสามารถทํางานรวมกับประชาชนในลักษณะหุนสวน มีการทํางานใน
ลักษณะเครือขาย มีการออกกฎเกณฑและแนวทางการทํางานที่เปนธรรมเนียมปฏิบัติของหนวยงานในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารระดับสูงตองใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบายเพ่ือสงเสริม
การบริหารราชการแบบมีสวนรวม 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2550 2551 2552 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

- 1 3 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

ในประเด็นที่ 1 และ 
ประเด็นที่ 2 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 
ในประเด็นที่ 1, 2, 

และ 3 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 
ในประเด็นที่ 1, 2, 

3, และ 4 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 
ในประเด็นที่ 1, 2, 

3, 4 และ 5 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 
ในประเด็นที่ 1, 2, 

3, 4, 5 และ 6  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ท่ีได 

คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ 

2 3 2.0000 0.0400 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มีการดําเนินการตามประเด็นตางๆ ดังน้ี 
 ประเด็นที่ 1 สนง.ประกันคุณภาพการศึกษา เสนอเรื่อง การเปดโอกาสใหประชาชนเขามาสวนรวม เขาสูที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 11 มีนาคม 2552 เพ่ือทบทวนแนวทาง/แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมที่จะ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ใหสอดคลองกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา และ
ทบทวนองคประกอบของคณะทํางานใหเหมาะสม มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แผนและคณะทํางานภาค
ประชาชนเพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2552 

 ประเด็นที่ 2  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2551 ประชุมคณะกรรมการประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้ง
ที่ 2/2552 ระเบียบวาระที่ 4.4.3 มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหมีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นในพันธกิจดานบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน ซึ่งจะเชิญมาเพ่ือแสดงความคิดเห็น ไดแก ผูแทนภาคธุรกิจ 
ผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปราชญชาวบาน ผูปกครอง ศิษยเกา นายจาง เปนตน 

 ประเด็นที่ 3 คณะทํางานภาคประชาชนฯ ประชุมรวมกัน เพ่ือเลือกประเด็นและจัดแผนงาน/โครงการแบบมีสวน
รวมจากภาคประชาชน มติ ทํา 2 โครงการ คือ 1) โครงการใชศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสรางสุขภาวะของประชาชน 
2) โครงการใหความรูเพ่ือใหประชาชน เขาใจวิธีใชพลาสติกและโฟมใหปลอดภัย หางไกลจากมะเร็งและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 
  ไมมี 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
 ไมมี 

หลักฐานอางอิง :   รวมเอกสารท้ังหมด  - เลม 

                               คณะทํางานภาคประชาชนฯ 
...............................โครงการการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
...............................รายงานการประชุม/ภาพถาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  14 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงิน
อุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  รองฯ (วิชาการและวิจัย) ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสุภาพ   กลอมจิตต  

โทรศัพท :  0 2880 7374  โทรศัพท :   0-3425-5813 ตอ 651 

คําอธิบาย :  
ความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา หมายถึง การดําเนินการรวมกันในการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลอุดมศึกษา ซึ่งประกอบดวย ขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในปการศึกษา 
1/2552 ขอมูลดานงบประมาณ และขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปนการดําเนินงานที่
ตอเน่ืองมา ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 การพัฒนาระบบฐานขอมูลจะรวมถึงการ
พัฒนาระบบขอมูลอื่นที่สําคัญตอการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด 

• ระบบฐานขอมูล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลดวยคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือบํารุงรักษา
ขอสนเทศ (Maintain information) ใหมีความถูกตอง ทันสมัย และสามารถเรียกใชขอมูลไดอยางรวดเร็ว ในเวลาที่
ตองการ และลดความซ้ํา ซอนของขอมูล โดยระบบฐานขอมูลที่ดีตองประกอบดวยการกําหนดระบบความปลอดภัยของ
ขอมูลและสิทธิการเขาถึงขอมูล ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อปองกันความเสียหายท่ี
อาจเกิดขึ้นกับฐานขอมูล 

• กระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง กระบวนการที่มีความสําคัญสูงสุดในการปฏิบัติตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาและสรางคุณคาใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มักเปนกระบวนการที่เก่ียวของกับบุคลากร
สวนใหญ ซึ่งมีไดหลายกระบวนการ หลายลักษณะที่แตกตางกันตามภารกิจของสถาบันฯเชน กระบวนการจัดการเรียน
การสอน กระบวนการจัดหรือพัฒนาหลักสูตร เปนตน  
โดยท่ี 

ประเด็น เกณฑการใหคะแนน 
1 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรการเงิน

อุดมศึกษา และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ตามรูปแบบมาตรฐานกลางท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดทั้ง 5 ฐานขอมูล 

2 สถาบันอุดมศึกษาจัดสงขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา และ
ระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รวมทั้ง รายช่ือเว็บไซตที่เผยแพรรายงานขอมูลที่
เก่ียวของ พรอมรายช่ือคณะทํางานผูรับผิดชอบจัดทําขอมูลชองทางการติดตอสื่อสาร (ตาม
ประเด็นที่ 1) ให สกอ. ภายในเวลาที่กําหนด 

3 สถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร หรือแผนปฏิบัติ
ราชการ รวมท้ังผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
ที่ครบถวน ถูกตอง และทันสมัย 

4 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําหรือทบทวนฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่
สรางคุณคา อยางนอย 1 กระบวนการ 

  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

5 สถาบันอุดมศึกษาใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหบริการขอมูลดานนักศึกษาบุคลากร 
หลักสูตร ระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และขอมูลอื่นๆ ไดแก แผนยุทธศาสตร
หรือแผนปฏิบัติราชการ และคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 เพ่ือให
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูบริหาร ผูปฏิบัติ และประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเหมาะสม 

6 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นใน
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหรือตามแผนงาน/
โครงการสําคัญ  

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2550 2551 2552 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา 
บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมี
งานทําของบัณฑิต 

- 5 1 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 
ในประเด็นที่ 1 

และ 2 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

ในประเด็นที่ 1 และ 2 
และประเด็นอื่น 
อีก 1 ประเด็น 

(รวม 3 ประเด็น) 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

ในประเด็นที่ 1 และ 2 
และประเด็นอื่น 
อีก 2 ประเด็น 

(รวม 4 ประเด็น) 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

ในประเด็นที่ 1 และ 2 
และประเด็นอื่น 
อีก 3 ประเด็น 

(รวม 5 ประเด็น) 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

ในประเด็นที่ 1 และ 2 
และประเด็นอื่น 
อีก 4 ประเด็น 

(รวม 6 ประเด็น)  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ท่ีได 

คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา
ดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และ
ระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

3 2 1 0.0300 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยศูนยคอมพิวเตอร มีการดําเนินการตามประเด็นตางๆ ดังน้ี 
 ประเด็นที่ 1 ศูนยคอมพิวเตอรดําเนินการรวบรวมขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา 

และภาวการมีงานทําใหตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่ สกอ. กําหนด 
 ประเด็นที่ 2  ศูนยคอมพิวเตอรสงขอมูลตามประเด็นที่ 1 รวมทั้งรายช่ือเว็บไซตที่เผยแพรรายงานและรายช่ือ

ผูรับผิดชอบจัดทําขอมูล ชองทางการติดตอสื่อสาร ให สกอ. ทราบ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 
 ประเด็นที่ 3 ศูนยคอมพิวเตอรอยูระหวางการดําเนินการนําขอมูลดานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยจากกองแผนงานมาขึ้นเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 
 ประเด็นที่ 5 ศูนยคอมพิวเตอรอยูระหวางการนําขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ภาวะการมีงานทําของ

บัณฑิต รวมทั้งขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย มาเผยแพรขอมูลผานระบบเครือขาย
อิเล็กทรอนิกสใหกับผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูบริหาร ผูปฏิบัติ และประชาชนทั่วไปทราบ 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 
  หนวยงานที่เปนเจาของขอมูลเขาใจรายละเอียดของเกณฑการประเมิน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
 การติดตอใหบัณฑิตที่จบการศึกษาแลวการกรอกขอมูลภาวะการมีงานทําผานระบบฯ ของบัณฑิตหลังจากที่

ไดรับปริญญาบัตรแลว  

หลักฐานอางอิง :   รวมเอกสารท้ังหมด  - เลม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  15 : ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  รองอธิการบดี (บริหาร) 
                                    รองอธิการบดี (พระราชวังสนามจันทร) 
                                    รองอธิการบดี (เพชรบุรี) 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวอัปสร กิจเจริญคา 

โทรศัพท :  0-2880-9235 โทรศัพท :   0 2880 7365 

คําอธิบาย :  
• แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง แนวทาง กลยุทธ หรือวิธีการท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนดไวเพ่ือใชในการพัฒนา

บุคลากรของสถาบันฯ ทุกระดับทุกประเภท ตามลักษณะงานและสาขาวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาบุคลากรภายในสถาบันให
เปนไปตามคุณลักษณะบุคลากรที่ตองการ ไดแก มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่น ต้ังใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานท่ี
กําหนด ไดรับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล มีความพึงพอใจในการทํางาน 
กอใหเกิดสมรรถนะในการปฏิบัติงานไดดี มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และมีความกาวหนาในวิชาชีพตามสายงานที่ปฏิบัติ
หนาที่ (Career path) 

• บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง อาจารยประจํา และบุคลากรประจําสายสนับสนุน 
• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษ

ที่มีสัญญาการจางท้ังปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา 9 เดือน) 
• บุคลากรประจําสายสนับสนุน หมายถึง ขาราชการสาย ข และ ค พนักงานมหาวิทยาลัยดานสนับสนุนวิชาการ 

และการบริหารจัดการ และธุรการ ซึ่งมีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา 9 เดือน) 
• การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล

หรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ และนําไปเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหทุกคนในสถาบันอุดมศึกษา
สามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลให
สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด 

• กระบวนการจัดการความรู ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวมการจัดระบบจัดเก็บความรู 
การเขาถึงขอมูลเพ่ือสรางเปนความรู และการแลกเปล่ียนความรูทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา การสราง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบันอุดมศึกษาการกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาใหดียิ่งขึ้น 
โดยท่ี 

ประเด็น เกณฑการใหคะแนน 
1 สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดหนาที่รับผิดชอบ และสมรรถนะ (Competencies) ที่ตองการของ

บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาแตละตําแหนงที่สอดคลองกับภารกิจ ลักษณะงานความจําเปนของ
สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายงานเพ่ือการสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใชกระบวนการจัดการความรูเปนเคร่ืองมือ ในการประเมินความ
ตองการจําเปน (Needs assessment) เพ่ือการพัฒนาของบุคลากรฯที่จะชวยใหบุคลากรฯ สามารถ
ปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดและมีความกาวหนาในวิชาชีพ 

  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

2 สถาบันอุดมศึกษานําขอมูลตามประเด็นที่ 1 คือความตองการจําเปนของบุคลากรฯมาวิเคราะห
ชองวางระหวางสมรรถนะปจจุบัน เปรียบเทียบกับสมรรถนะเปาหมายท่ีสถาบันอุดมศึกษา
ตองการ และนํามาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร พรอมทั้ง ทบทวนกระบวนการจัดการความรูที่ได
กําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มาปรับปรุงใหมีความเหมาะสมสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 โดยเช่ือมโยงการจัดการความรูกับการพัฒนาบุคลากรฯ ใหสอดคลองกับสมรรถนะหลัก 
คานิยม และวัฒนธรรมการทํางานของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งแผนดังกลาวไดรับความเห็นชอบจาก
ผูมีอํานาจหรือจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 

3 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําเอกสารเผยแพรองคความรู คูมือ แผนพับ หรือใชชองทางการสื่อสารที่
หลากหลายรูปแบบ เพ่ือใหบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไดมีการแลกเปล่ียนความรู 
ประสบการณ การทํางาน และขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการปฏิบัติงานโดยตองแสดงให
เห็นถึงประสิทธิภาพของชองทางการสื่อสารตาง ๆ 

4 สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป และแผนรายป รวมท้ังดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาบุคลากรไดอยางครบถวน โดยใชกระบวนการจัดการความรู 

5 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรอยาง
สม่ําเสมอ และจัดทํารายงานเสนอตอผูมีอํานาจ รวมท้ัง นําผลการติดตามไปปรับปรุงการเนินงาน
อยางตอเน่ือง โดยใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานที่เสริมสรางประสิทธิภาพและเอื้อ
ตอการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันอุดมศกึษา 

6 สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางหรือกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษา ที่ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงานท่ีกําหนด 
รวมท้ัง ผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรฯ โดยเช่ือมโยงกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาและระบบการใหสิ่งจูงใจอ่ืนของสถาบันอุดมศึกษา 

7 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการประเมินสัมฤทธิผลของแผนดังกลาว โดยพิจารณาถึงผลท่ีเกิดขึ้นตอ
ตัวบุคลากรฯ และผลตอการพัฒนางานท่ีรับผิดชอบเปนสําคัญ และจัดทํารายงานสรุปผลการเนิน
งานและรายงานสรุปประสบการณ ปญหา ขอจํากัด แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ เสนอตอผูมี
อํานาจหรือสภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพ่ือพิจารณา และนําไปเปนขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุง
แผนพัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรู 
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2550 2551 2552 

ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูเพ่ือพัฒนา
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

- 3.9000 N/A 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

3 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

4 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

6 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

7 ประเด็น  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ท่ีได 

คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการ
ความรูเพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

5 N/A N/A N/A 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกองการเจาหนาที่ มีการดําเนินการในประเด็นตางๆ ดังน้ี 
 ประเด็นท่ี 1  

เกณฑการใหคะแนนระบุวา “สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ และสมรรถนะ 
(Competency) ที่ตองการของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาแตละตําแหนง ...” ซึ่งเปนเกณฑเบื้องตนที่จะตองดําเนินการ
เพ่ือนําไปสูประเด็นที่ 2 – 7 ตอไป ดังน้ัน มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดจัดทําหนาที่ความรับผิดชอบเพื่อใหมีการประเมินในองคประกอบ 2 ดาน 
ดังน้ี 

1. ผลงาน โดยใหประเมินจากปจจัยวัดผลงานดานตัวช้ีวัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) มี
นํ้าหนัก 70% 

2. ความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency) โดยใหประเมินจากปจจัยวัดผลงานดาน
ความสามารถหรือสมรรถนะ (Competency) มีนํ้าหนัก 30% ซึ่งประกอบดวย 
2.1 ความสามารถหรือสมรรถนะหลัก (Core Competency)  
2.2 ความสามารถหรือสมรรถนะทางการบริหารจัดการ (Managerial Competency)  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

2.3 ความสามารถหรือสมรรถนะตามตําแหนงงาน (Functional Competency)  
ทั้งน้ี กองการเจาหนาที่ไดปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติงาน พรอมกับไดจัดทําเอกสารแบบใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description) แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางดังกลาว และแบบการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลแลว  

อน่ึง เน่ืองจากในการดําเนินงานตามประเด็นที่ 2-7 จําเปนตองใชขอมูลที่ไดจากการประเมินใน
องคประกอบ 2 ดาน ของแตละรายบุคคลทั่วทั้งองคกร สําหรับรอบ 6 เดือน แรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (1 ตุลาคม 
2551 – 31 มีนาคม 2552) เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาดําเนินการอยางตอเน่ืองเพ่ือใหสําเร็จลุลวงในอีก 6 ประเด็นที่เหลือ  

 
 ประเด็น 2  

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําแนวทางและแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดของสมรรถนะ   
ที่ตองการของบุคลากรในแตละตําแหนง และแบบการจัดทําแผนการพัฒนารายบุคคลตามประกาศหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใหทดสอบการใชแบบประเมินกับ 3 หนวยงาน ไดแก กองการเจาหนาที่ กองงานวิทยาเขต 
และกองบริการอาคารฯ ในชวง 6 เดือนหลังของปงบประมาณ 2552 โดยใชคูกับแบบประเมินเดิม 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 
  ไมมี 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
 ไมมี 

หลักฐานอางอิง :   รวมเอกสารท้ังหมด  - เลม 

รายงานการประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 11/2552 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2552 ณ หองประชุมนริศรานุ
วัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  16 : ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  รองอธิการบดี (วิชาการและวิจัย)    ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวสายชนม  สัจจานิตย  

โทรศัพท :  0 2433 8005 โทรศัพท :   0 2221 3903 

คําอธิบาย :  
• ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 

กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดแนวทาง วิธีการ ใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย โดยให
กําหนดไวเปนลายลักษณอักษร และใหมีกระบวนการสงเสริมผูเก่ียวของปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยมีเอกสารประกอบหรือมี
พยานหลักฐานชัดเจนพรอมใหวินิจฉัยได 
โดยท่ี 

ประเด็น รายละเอียดการดําเนินการ 
1 สถาบันอุดมศึกษาสรุปรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณาจารยประจําของสถาบัน ในปที่ผานๆ มา และนําผลสรุปมาทบทวนองคประกอบและบทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการฯ ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน โดยมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการฯ 
ชุดใหม หรือปรับปรุงบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการฯ ชุดเดิม ใหปฏิบัติหนาที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 

2 สถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินการสงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) วันที่ 8 
พฤษภาคม 2550 ในรอบปที่ผานมา และนํามาทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใหเหมาะสมทันสมัย
ยิ่งขึ้น พรอมทั้งกําหนดแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยมีเปาหมายที่เปนรูปธรรม
ในการสงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ที่สถาบันประกาศใช 

3 จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและแนวทางการดําเนินงานที่กําหนดขึ้นตามประเด็นที่ 2 ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบหรือผูมีอํานาจ ทั้งน้ี ตองมีการจัดทําคูมือและมีการประกาศใช
อยางเปนทางการเพ่ือใหคณาจารยและผูเก่ียวของรับทราบอยางกวางขวางและปฏิบัติได 

4 สถาบันอุดมศึกษาสรางชองทางการติดตอสื่อสารที่หลากหลาย เพ่ือรับขอมูลปอนกลับและความคิดเห็น
ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งขอรองเรียนอื่นที่มีตอคณาจารยของสถาบันในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยจากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสียประโยชน และสถาบันนําขอมูลน้ีไปใชอยางเปนระบบใน
การกํากับดูแลและการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

5 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการกํากับดูแลและการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยใหดียิ่งขึ้น มีการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณฯ มีการกําหนดหรือ
ปรับปรุงมาตรการกํากับดูแลและดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ อยางจริงจังรวมทั้ง มี
แนวทางการใหรางวัลผูปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่เปนแบบอยางได 

6 สถาบันอุดมศึกษามีการติดตามความกาวหนาและมีการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และจัดทําเปนรายงานเสนอตอผูมีอํานาจและ/หรือผูบริหารสถาบัน  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2550 2551 2552 

ระดับความสําเร็จของของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของ
สถาบันอุดมศึกษา 

- 2 N/A 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 
1 - 2 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

3 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

4 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

6 ประเด็น  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ท่ีได 

คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา 

3 N/A N/A N/A 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 6/2552 วันที่ 10 กันยายน 2551 มีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ......   และมอบหมายใหมหาวิทยาลัยปรับแก
ในสวนที่เก่ียวกับโทษใหสอดคลองกับประกาศ กพอ. ฉบับใหม และมีการลงนาม และประกาศใชเมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2552 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 
  ไมมี 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
 กพอ. มีประกาศฉบับใหม การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยจึงลาชากวากําหนด เน่ืองจากตองปรับแกไขใหม 

หลักฐานอางอิง :   รวมเอกสารท้ังหมด  - เลม 

                            ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ประกาศใชเมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2552 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 17 : ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  รองอธิการบดี (วิชาการและวิจัย)    ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวสายชนม  สัจจานิตย 

โทรศัพท :  0 2433 8005 โทรศัพท :   0 2221 3903 

คําอธิบาย :  
• ประสิทธิภาพการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนดใหอาจารยประจําของ

สถาบันมีการจัดกระบวนการสอนท่ีคํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนิสิตนักศึกษา และจัดใหนิสิตนักศึกษามีสวนรวม
ในกิจกรรมการสอนมากที่สุด เชน การเปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การ
เปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนไดหลากหลายวิชาทั้งในและนอกคณะ โดยสถาบันเปดรายวิชาเลือกเสรีที่
ครอบคลุมองคความรูตางๆ การจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยการกําหนดจํานวนหนวยกิตหรือจํานวน
ช่ัวโมงเรียนภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการและการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จัดทําโครงงาน มีการใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของอาจารยและผูเรียน มีการเรียนการสอนทาง
เครือขายคอมพิวเตอร (Internet) มีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอที่นิสิตนักศึกษาจะศึกษาหา
ความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง 

• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงานรวมถึงอาจารยพิเศษ
ที่มีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา 9 เดือน) ทั้งน้ี ใหนับเฉพาะอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ 

• สถาบันอุดมศึกษาอาจมีแนวทางในทางการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชการ
เก็บขอมูลจริงจากอาจารยประจําของสถาบัน โดยพิจารณาจากการเขียนแผนการจัดประสบการณหรือการจัดกิจกรรมใน
ช่ัวโมงการเรียนการสอน สัดสวนจํานวนหนวยกิตหรือจํานวนช่ัวโมงเรียนภาคปฏิบัติกับช่ัวโมงเรียนในช้ันเรียน การ
สํารวจขอมูลจากนิสิตนักศึกษาและอาจารยประจําของสถาบัน หรือการวิจัยหรือการประเมินผลหรือการจัดเก็บรองรอย
หลักฐานจากการศึกษาขอมูลดวยวิธีการอ่ืนๆ ที่นาเช่ือถือเชน การสังเกตการเรียนการสอน การสังเกตวิธีการต้ังปญหาหรือ
ต้ังโจทยของผูสอน และพิจารณาจากงานท่ีผูสอนมอบหมาย เปนตน แลวจัดทําสรุปผลดังกลาวในระดับสถาบันอุดมศึกษา 
ซึ่งอาจจัดทําเปนรายงานวิจัยประเมินผลก็ได 
โดยท่ี 

ประเด็น รายละเอียดการดําเนินการ 
1 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารย

ประจํา) มีความรูความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และ
ดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนด 

2 สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารย
ประจํา) ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคลและนําผลการ
วิเคราะหศักยภาพผูเรียนน้ีมาปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมี
ความเหมาะสมย่ิงขึ้น 

3 สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญของคณาจารยประจําของสถาบัน และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการ



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

4 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 
ของคณาจารยประจํา) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและ
ผูเรียน 

5 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญประเมินผลการจัดการ
สอนของคณาจารยประจําของสถาบันที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผู เรียนและอิง
พัฒนาการของผูเรียนโดยเปนการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพ่ือตัดสินผลการ
เรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และสามารถนํา ผลที่ไดมาปรับเปล่ียนการจัดการสอน 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได 

6 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารย
ประจํา) ทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน และนําผลการวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

7 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของ
คณาจารยประจํา) มีการนําผลการประเมินการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2550 2551 2552 

ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ - 3 N/A 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 
1 – 3 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

4 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

6 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 
ทั้ง 7 ประเด็น  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ท่ีได 

คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 5 N/A N/A N/A 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
กองบริการการศึกษา เปนผูจัดทําวิจัยประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของคณาจารยประจํา  
 ประเด็นท่ี 1   
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาไดนําแบบประเมินตนเองของอาจารยเพ่ือพัฒนาการสอนไปสูกระบวนการ

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ลงเว็บไซตเพ่ือใหทุกคณะวิชานําไปสํารวจและสรุปแนวทางเปาหมาย และปรับปรุง
การจัดการศึกษา 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 
  ไมมี 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
 ไมมี 

หลักฐานอางอิง :   รวมเอกสารท้ังหมด  - เลม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 18 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท่ีสรางคุณคา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  รองอธิการบดี (วิชาการและวิจัย)    ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวสายชนม  สัจจานิตย  

โทรศัพท :  0 2433 8005 โทรศัพท :   0 2221 3903 

คําอธิบาย :  
• กระบวนการท่ีสรางคุณคา หมายถึง กระบวนการท่ีมีความสําคัญสูงสุดในการปฏิบัติตามภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษาและสรางคุณคาใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มักเปนกระบวนการที่เก่ียวของกับบุคลากร
สวนใหญ ซึ่งมีไดหลายกระบวนการ หลายลักษณะที่แตกตางกันตามภารกิจของสถาบันฯ เชน กระบวนการจัดการเรียน
การสอน กระบวนการจัดหรือพัฒนาหลักสูตร เปนตน 

• ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการท่ีสรางคุณคา หมายถึง สิ่งที่เปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ ของ
กระบวนการท่ีสรางคุณคาตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนดขึ้น โดยตองสอดคลองกับความคาดหวังหรือความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งน้ี ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการท่ีสรางคุณคา อาจมีมากกวา 1 ขอก็ได เชน 
นิสิตนักศึกษาคาดหวังวาจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานขอกําหนด ที่สําคัญในเรื่องน้ีคือ การจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อาจารยผูสอนแหลงคนควา เปนตน ซึ่งหลังจากไดขอกําหนดแลว สถาบันอุดมศึกษา
จะนํามาออกแบบกระบวนการและจัดทําเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานตอไป 
โดยท่ี 

ระดับ
ความสําเร็จ 

เกณฑการใหคะแนน 

1 สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดกระบวนการท่ีสรางคุณคาซึ่งเปนกระบวนการท่ีสงผลโดยตรงตอ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และพันธกิจหลักของสถาบัน สอดคลองกับความคาดหวังและความ
ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ที่จะทําใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้น ชวย
ลดคาใชจายในการดําเนินงานของสถาบัน โดยมีการวิเคราะหความเช่ือมโยงระหวางกระบวนการท่ี
สรางคุณคาเพ่ือทําใหการดําเนินงานของสถาบันมีความสอดคลองกัน 

2 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการท่ีสรางคุณคาจากความคาดหวัง
และความตองการของผูรับบริการ ตามขั้นตอนที่ 1 

3 สถาบันอุดมศึกษามีการออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญตามขั้นตอนที่ 2 และจัดทํา 
คูมือการปฏิบัติงาน พรอมทั้งการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยรวมกันทําหนาที่ศึกษาความ
เปนไปได พิจารณาความคุมคา ความเสี่ยง และกรอบระยะเวลาในการดําเนินกระบวนการ 

4 สถาบันอุดมศึกษามีการปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือทําใหงานมีประสิทธิภาพ 
(การควบคุมตนทุน ลดระยะเวลาการดําเนินงาน) และมีการติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน
อยางสมํ่าเสมอ เชน มีแผนหรือมาตรการลดคาใชจายของหนวยงาน เปนตน 

5 สถาบันอุดมศึกษามีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงตามขั้นตอนที่ 4 และจัดทํา 
รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการเสนอตอผูมีอํานาจเพ่ือใหพิจารณาและใหขอเสนอแนะที่จะเปน
แนวทางในการกําหนดกระบวนการท่ีสรางคุณคาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตอไป  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 

94 
   
        

 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2550 2551 2552 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา - - 1 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดเปนระดับขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี 

ขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับคะแนน 
ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 

 
ขั้นตอนท่ี 5 

 
1      
2      
3      
4      
5       

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ท่ีได 

คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่
สรางคุณคา 

2 1 1.0000 0.0200 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  

 ประเด็นท่ี 1 
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคา 1 กระบวนการ คือ กระบวนการเรียนการสอนที่เนน   

ผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งเปนกระบวนการท่ีสงผลโดยตรงตอเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และพันธกิจหลักของสถาบัน 
สอดคลองกับความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย คือ นักศึกษา ในการประชุม
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552   
ครั้งที่ 1/2552วันพุธที่ 18 มีนาคม 2552 ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน  
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 

  ไมมี 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  รอบ 9 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
 ไมมี 

หลักฐานอางอิง :   รวมเอกสารท้ังหมด  - เลม 
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