
a  
 

  SAR - EdPEx  Art Centre Silpakorn University 2020  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b  
 

  SAR - EdPEx  Art Centre Silpakorn University 2020  

 

 
 
 
 
 
 

นิยามศัพท์และค าย่อ 

มหาวิทยาลยั   =  มหาวิทยาลยัศิลปากร  
หน่วยงาน   =  หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ผู้อ านวยการ   =  ผู้อ านวยการหอศลิป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พ.ร.บ.   =  พระราชบัญญัต ิ
A   =  Annually (ทุกป)ี 
AP   =  Action Plan (แผนปฏิการ) 
BCP   =  Business Continuity Plan (การจัดท าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ) 
CCTV   = Closed-circuit television (iะบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องวงจรปิด) 
ICOM   = International Councilof Museums (สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ) 
ITA   =  Integrity and Transparency Assessment 
    การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
KM   =  Knowledge Management (การจัดการความรู้) 
KPIs   =  Key Performance Indicator (ดชันีช้ีวัดผลงานหรือความส าเร็จของงาน) 
M   = Monthly (ทุกเดือน) 
MOU   =  Memorandum of Understanding (บันทึกความเข้าใจ) 
N   =  as needed (ตามที่ต้องการ) 
PDCA   =  Plan Do Check and Act or Deming Cycle (วงจรการบริหารงานคุณภาพ) 
RT-PCR   = Real Time Polymerase Chain Reaction  

(การตรวจหาเชื้อไวรสัโดยดูจากสารพันธุกรรม RNA ของไวรัสเป็นวธิีมาตรฐานสากล (Gold 
Standard) ใช้ตรวจตรวจหาเชื้อโควิด-19) 

SA   =  Strategic Advantage (ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์) 
SC   =  Strategic Challenge (ความท้าทายเชิงกลยุทธ์) 
SWOT   = SWOT Analysis (การวิเคราะหจ์ดุแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส และอุปสรรค) 
SU-ERP   =  Silpakorn University Enterprise Resource Planning 
      (ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยศลิปากร) 
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โครงร่างองค์กร 
 

P.1 ลักษณะองค์กร (Organizational Description)   
   หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งข้ึนในปี 2522 เป็นหน่วยงานสนับสนุนเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัย มีพันธกิจ
หลักในการเผยแพร่ศิลปะรว่มสมัย ผ่านการจัดนิทรรศการและกิจกรรมบริการวิชาการทางด้านศิลปะแก่สังคม อาทิ การจัดกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการ การบรรยายและเสวนาและกิจกรรมต่าง ๆ ดูแลจัดการคลังสะสมศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร และมีพื้นที่แกลเลอ
รี่ตั้งอยู่ใน 2 วิทยาเขต คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดย
แบ่งพื้นที่การใช้งาน ดังนี้ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ สร้างขึ้นภายหลังที่ โดยเป็นกลุ่มอาคารอนุรักษ์วัง
ตะวันตกหรือวังท่าพระ เป็นหอศิลป์หลักของมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นสถานที่ท าการและจัดกิจกรรมทางศิลปะต่าง ๆ ประกอบไปด้วย
ท้องพระโรง ต าหนักกลาง และต าหนักพรรณราย โดยท้องพระโรงใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมวิชาการและศิลปะด้านต่าง ๆ ส าหรับบุคคล
ทั่วไป พ้ืนท่ีต าหนักกลางท้ังช้ันล่างและช้ันบนใช้เป็นพื้นที่แกเลอรี่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ต าหนักพรรณรายซึ่งเป็นอาคารสองช้ัน โดยชั้นล่างเป็นที่ท าการของส านักงานเลขานุการหอศิลป์ และร้านค้าศิลปะ ส่วนพื้นที่ด้านบนเป็น
พื้นที่แกเลอรี่ส าหรับจัดกิจกรรมและจัดแสดงศิลปะที่เปิดให้บุคคลภายนอกใช้พื้นที่ หอศิลป์สนามจันทร์ เป็นหอศิลป์ที่ขยาย ไปยังวิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม เนื่องจากเล็งเห็นความส าคัญของการเพิ่มโอกาสต่อบุคลากรมหาวิทยาลัย ผู้ที่สนใจในการ
แสดงออกทางศิลปะ รวมไปถึงรองรับการให้บริการศิลปะแก่สังคม เปิดให้บริการในปี 2548 เป็นอาคารให้บริการ 3 ช้ัน สร้างเสร็จในปี 
2551 ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานนามหอศิลป์ที่มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จากสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามว่า หอ
ศิลป์สนามจันทร์ เป็นพื้นที่เก็บรักษาและจัดแสดงคลังสะสมศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเช่ือมโยงกับสวนประติมากรรมด้าน
นอกอาคาร พื้นที่กิจกรรมการเรียนรู้หมุนเวียน และพื้นที่สืบค้นข้อมูลศิลปกรรมร่วมสมัย นอกจากนี้ยังดูแลพื้นที่ ช้ัน 1 ของศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ที่ใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน กิจกรรมทางด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมของทางมหาวิทยาลัย 
 

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment)  
  (1) หลักสูตรและบริการทางการศึกษาอื่น ๆ ท่ีส าคัญตามพันธกิจ (EDUCATIONAL PROGRAM AND SERVICE and Service Offerings)  

 หน่วยงานมีภาระหน้าที่หลักคือ การส่งเสริมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศิลปะร่วมสมัย อนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ รวมทั้งมี
หน้าที่ในการรักษาและจัดการผลงานศิลปกรรมสะสมของมหาวิทยาลัยศิลปากร จากเวทีการประกวดศิลปกรรมในระดับชาติ คือ การ
แสดงศิลปกรรมแห่งชาติ การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ และการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ เพื่อให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ส าคัญของประเทศ พร้อมทั้งมีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริ มและสนับสนุนงาน
สร้างสรรค์ สนับสนุนการศึกษาด้านศิลปะและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (ตารางที่ P.1-1) 
ดังนี ้
 

ตารางที่ P.1ก-1 การบริการของหน่วยงาน ความส าคัญ และกลไกการส่งมอบบริการ  
การบริการ ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ กลไกการส่งมอบการบริการ 

แหล่งเรียนรู้ศิลปกรรม
ร่วมสมัย 

การให้บริการแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมนี้ จดัอยู่ในพันธกิจ
หลักของหน่วยงานในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปะและ
วัฒนธรรมร่วมสมัยที่เชื่อมโยงชุมชนทั้งภายในและ
ภายนอก และการอนุรักษ ์ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน
ศิลปกรรมสะสมมหาวิทยาลัยศิลปากร ครอบคลุมกิจกรรม
ต่างๆได้แก่ การจัดการและเผยแพร่คลังสะสม
มหาวิทยาลัยศิลปากร นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย การ
ประกวดศิลปกรรมระดับชาตแิละนิทรรศการจากการ
ประกวด ซ่ึงให้บริการทั้งในพื้นที่ และผา่นระบบดิจิตอล 

เป็นบริการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดย
เปน็กิจกรรมที่มีความส าคัญในระดับชาติ อีกทั้งเป็นการสร้าง
ความร่วมมือกับหนว่ยงานพันธมิตรที่ส าคัญ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในประเทศและระดับนานาชาติ รวมไปถึงการสร้าง
ความร่วมมือกับสถาบันศิลปะในส่วนภูมภิาคทั่วประเทศ และ
ยังเป็นบริการที่ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม และมุ่งไปสู่การใช้
เครื่องมือสารสนเทศดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนอง
ลูกค้าในปัจจุบันไปยังระดับสากล 
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การบริการวิชาการ ในการบริการวิชาการของหน่วยงาน ครอบคลุมโครงการ
และกิจกรรมบริการวิชาการศิลปะในรูปแบบต่างๆ ทั้งใน
พื้นที่ นอกพื้นที่ และผ่านระบบดจิิตอล ได้แก่ กิจกรรม
ศิลปะเชิงวิชาการ กิจกรรมศิลปะเชิงปฏบิัติการ กจิกรรม
ศิลปะเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์อื่น ศิลปะสู่ชุมชน และ
ค่ายศิลปะ  

กิจกรรมบริการวิชาการของหนว่ยงาน เป็นกิจกรรมที่จัดท าขึ้น
ตามความสอดคล้องของลูกค้าในลักษณะที่หลากหลาย ตรง
ตามความต้องการและเสียงของผู้รับบริการ มีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านศิลปะแขนงต่างๆ และองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ
ร่วมสมัยสู่สังคม อีกทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
ทางสังคมอย่างรอบด้าน ทั้งชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ชุมชน
ที่มีศักยภาพภายในประเทศ เพื่อขยายให้เกิดความเข้มแข็งทาง
กิจกรรมและวิชาการของหนว่ยงานกบัสงัคมอย่างยั่งยืน 

 

  (2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรม (MISSION, VISION, VALUES, and Culture) 
 วิสัยทัศน์   แหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยในระดับนานาชาติ 
 พันธกิจ   1. พัฒนาแหล่งเรียนรูด้้านศลิปะและวัฒนธรรมร่วมสมยั ท่ีเชื่อมโยงชุมชนภายในและภายนอกเข้าด้วยกัน              
  2. ให้บริการด้านวิชาการศิลปะแก่ชุมชุนและสังคม เพื่อสร้างรากฐานการเรียนรู้ด้านศิลปะและศาสตร์ต่าง ๆ  

               ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มผู้ชมทุกวัย  
  3. อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่คุณค่าและองค์ความรู้ของผลงานศิลปกรรมสะสมมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ค่านิยม ค่านิยมหอศิลป์ “RURCA” หรือ “เลอค่า”   

R (relationship) ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก U (Unity) กลมเกลียวผูกพัน มีความเป็น
หนึ่งเดียว R (responsibility) ความรับผิดชอบต่อสังคม C (Contemporary) ความร่วมสมัย ปรับตัว เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง A (art-appreciation) รักในศิลปะ เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่  

วัฒนธรรมองค์กร  TEAM SPIRIT การมีความร่วมมือร่วมใจในการท างานร่วมกันเป็นทีม มุ่งสู่ความส าเร็จที่ได้รับร่วมกันทั้งทีม ไม่ใช่
รายบุคคล 
สมรรถนะหลัก    

การจัดการศิลปะ : การจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย การจัดประกวดศิลปกรรม การจัดการคลังสะสม การเผยแพร่องค์ความรู้
ศิลปะเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และกิจกรรมการศึกษา (meseum education) 
บุคลากร 

หน่วยงานประกอบด้วยบุคลากรหลัก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มงานสนับสนุนงานบริหาร กลุ่มงานนิทรรศการและกิจกรรม
การศึกษา (ตารางที่ P.1-3) ปัจจัยส าคัญที่ท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อหน่วยงานมีความสอดคลอ้งกันในทุกกลุ่มพนักงาน ประกอบด้วย 
การได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงาน การได้รับการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมตามความเช่ียวชาญ และ
ความสามารถของแต่ละบุคคล นอกจากนี้หน่วยงานได้ให้ความส าคัญด้านการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร การได้รับ
สวัสดิการในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสม  
 

ตารางที่ P.1ก -3 หน้าที่ คุณวุฒิ และอายุบุคลากรของหน่วยงาน 

บุคลากร หน้าที่หลัก ระดับการศึกษา รวม 
ต่ ากว่า  
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

ผู้อ านวยการ 
หอศิลป์ 

บริหารหน่วยงานวาระ 4 ปี     1 1 

กลุ่มผู้บริหาร บริหารจัดการใหบ้รรลุเป้าหมาย - - - 1 1 
กลุ่มงานสนับสนุน
งานบริหาร 

สารบรรณ การเจ้าหนา้ที่ อาคารสถานที ่พัสดุ 
การเงินและบัญชี แผนและนโยบาย ประกัน
คุณภาพ ประชาสัมพันธ ์ข้อมูล และประเมินผล 

- 9 3 - 12 
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อายุบุคลากร    (ไม่รวมผู้อ านวยการ)        อายุงานของบุคลากร (ไม่รวมผู้อ านวยการ)  
อายุ จ านวน ร้อยละ  อายุ จ านวน ร้อยละ 

< 30 ป ี 3 12.5  < 10 ปี 14 58.3 
30-40 ปี 9 37.5  10-20 ปี 6 25 
40-50 ปี 6 25  20-30 ปี 3 12.5 
> 50 ป ี 6 25  > 30 ปี 1 4.16 

 
(4) สินทรัพย์ (Assets) 

 อาคารสถานท่ี มีพื้นท่ีในการบริหารจัดการ 1) วิทยาเขตวังท่าพระ กรุงเทพฯ อยู่ในพื้นที่อาคารอนุรักษ์ ประกอบด้วย ท้องพระ
โรง ต าหนักกลาง และต าหนักพรรณราย 2) วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ประกอบไปด้วย หอศิลป์สนามจันทร์ ซึ่งเป็ น
อาคารที่มีรูปแบบทันสมัยและยังมีพื้นที่ช้ัน 1 ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาซึ่งดูแลร่วมกับ
มหาวิทยาลัย อาคารสถานที่ของหน่วยงานมีความพร้อมรองรับการจัดนิทรรศการหมุนเวียน กิจกรรม และเชิงปฏิบัติการทางศิลปะ 
เนื่องจากมีพื้นท่ีที่มีความเหมาะรองรับการจัดกิจกรรมย่อยต่าง ๆ ตลอดปี เทคโนโลยี ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์
ทางเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานและการท ากิจกรรมปฏิบัติการทางศิลปะ ถูกลิขสิทธ์ทางกฎหมาย ทั้งที่ส าหรับการสอนการท างานใน
ระบบงานเอกสาร รวมไปถึงอุปกรณ์ส าหรับการท ากิจกรรมหมุนเวียนทางด้านศิลปะ อุปกรณ์ ความพร้อมอุปกรณ์ด้านการปฏิบัติงาน 
และเครื่องมือท่ีพร้อมใช้งานเสมอเพื่อรองรับการท างานและการด าเนินกิจกรรมทางด้านศิลปะ เครื่องมือในการเคลื่อนย้ายและติดตั้งการ
แสดงนิทรรศการ ห้องปฏิบัติการทางด้านศิลปะและสื่อมัลติมีเดีย  
 (5) สภาวะแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Environment) (ตารางที่ P.1-4) 
 

ตารางที ่P.1ก-4 กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ข้อก าหนด และจริยธรรมของหน่วยงาน 
      ด้าน กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ ข้อก าหนดและเกณฑ์ 
1. ด้านกฎหมาย •  พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  

•  พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559     •  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 2559 
•  พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

2. ด้านการบริการ •  หลักจริยธรรม ICOM code of ethics for museums 2017 โดย ICOM หรือ สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ 
•  จรรยาบรรณวิชาชีพภัณฑารักษ์ Code of Ethics for Curators โดย American Association of Museums Curators 
Committee 2009 

3. ด้านการบริหาร 
จัดการ 

•  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
•  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561  
•  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
•  ขอ้บังคับมหาวิทยาลยัศิลปากร วา่ด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ.2552 
•  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าหอศิลป์ 2559 

4. ด้านพัสดุและ 
การเงิน 

•  ระเบียบการเงินและงบประมาณ กระทรวงการคลัง   
• ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์อัตราจ่าย เง่ือนไขและวิธีการในการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ มศก. พ.ศ.2562 
• ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
 
 
 

กลุ่มงานนิทรรศการ
และกิจกรรม
การศึกษา 

นิทรรศการ คลังสะสมผลงานศิลปะ          การ
จัดการศิลปะ วิจยั ค้นคว้า เผยแพร ่ข้อมูลศิลปะ 
กิจกรรมวิชาการศิลปะ 

3 5 3 - 11 

รวมบุคลากรหน่วยงาน และผู้อ านวยการ     24 (+1) 
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationships)  
(1) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) (ภาพท่ี P.1ข-1) 
  หน่วยงานแบ่งส่วนงานเป็น 2 หมวดงาน คือ งานสนับสนุนงานบริหาร และงานนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา ซึ่งก ากับ
ดูแลโดยหัวหน้างาน โดยมีคณะกรรมการประจ า ประกอบด้วยผู้อ านวยการ ซึ่งเสนอช่ือโดยผู้อ านวยการต่อที่ประชุมกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดีจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ และค่านิยมของหน่วยงาน ให้ค าปรึกษา เห็นชอบต่อกิจกรรมและการด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
 

ภาพที่ P.1ข-1 ผังโครงสร้างหน่วยงาน    

 
                             
 

 

 

 

 

การก ากับดูแลการบริหารหน่วยงาน หน่วยงานด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการหอศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 คน กรรมการประเภทคณาจารย์ประจ า 3 
คน และเลขานุการหน่วยงาน รวม 8 คน การบริหารและการก ากับนโยบายตามหลักธรรมาภิบาลสู่การปฏิบัติผ่า นแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ งบประมาณ และคณะกรรมการด าเนินงาน 6 ฝ่ายของหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
สัมฤทธ์ิผลในบริการหลัก 2 บริการของหน่วยงาน ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมร่วมสมัย และการบริการวิชาการ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม
ของหน่วยงานท้ัง 8 กิจกรรม 1. คลังสะสมมหาวิทยาลยัศิลปากร 2. นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย 3. การประกวดศิลปกรรมและนิทรรศการ
จากการประกวด 4. กิจกรรมศิลปะเชิงวิชาการ 5. กิจกรรมศิลปะเชิงปฏิบัติการ 6. กิจกรรมศิลปะเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์อื่น 7. 
ศิลปะสู่ชุมชม 8. ค่ายศิลปะ โดยผู้อ านวยการหอศิลป์ในการก ากับและดูแลจากคณะกรรมการประจ า และรายงานต่อมหาวิทยาลัย
ศิลปากรต่อไป การก ากับดูแลตามพันธกิจ ผู้อ านวยการมอบหมายให้เลขานุการ รับผิดชอบบริหาร ก ากับ สนับสนุน ประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดและมาตรฐานต่าง ๆ ตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมของหน่วยงาน ฝ่ายงานของหน่วยงานให้
ด าเนินการตามนโยบายของหน่วยงานและเป้าหมายที่ก าหนด การบริหารงานของหน่วยงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนงานคือ งานสนับสนุน
งานบริหารและงานนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา โดยมีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ก ากับการด าเนินงาน นอกจากนี้แบ่งการท างานของ
หน่วยงาน ด้วยการบริหารงานจากคณะกรรมการหน่วยงาน 6 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะกรรมการด าเนินงานนิทรรศการ และคณะกรรมการด าเนินงานฝ่าย ระบบการรายงาน 1) เลขานุการคณะกรรมการในแต่
ละฝ่าย และหัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายให้กับเลขานุการ หลังเสร็จสิ้นการประชุมหารือในแต่ละครั้ง 2) 
เลขานุการรวบรวมผลงาน และรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ต่อผู้อ านวยการทราบ ในที่ประชุมบุคลากร
หน่วยงาน 3) บุคลากรของหน่วยงานรับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการการด าเนินงานแต่ละฝ่าย 4) ผู้อ านวยการ รายงานผล
การด าเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ า 5) รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่อ
มหาวิทยาลัยตามระบบต่าง ๆ ในระยะเวลาที่ก าหนด 6) รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ผ่านระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx  

 
 

ผู้อ านวยการหอศิลป์ คณะกรรมการประจ าหอศิลป์ 

รองผู้อ านวยการหอศิลป์ (1) 

เลขานุการหอศิลป์ 

ครอบคลุมหน้าที่ดังนี้ 
- สารบรรณ  - พัสดุ  - การเจ้าหน้าที่  - อาคารสถานที่ 
- การเงินและบัญชี  - ประชาสัมพันธ์ - แผนและนโยบาย   
- ประกันคุณภาพ  - ข้อมูลและประเมินผล 
 

งานสนับสนุนงานบริหาร – หัวหน้างาน (1) 

รองผู้อ านวยการหอศิลป์ (2) 

งานนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา – หัวหน้างาน (1) 

ครอบคลุมหน้าที่ดังนี้ 
- นิทรรศการ  - คลังสะสมผลงานศิลปะ - การจัดการศิลปะ 
- กิจกรรมวิชาการศิลปะ  - วิจัย ค้นคว้า เผยแพร่  ข้อมูลศิลปะ 
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(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Students, Other CUSTOMERS and STAKEHOLDERS) 
  หน่วยงานได้มีการจ าแนกลูกค้า ออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียน กลุ่มนักศึกษา ทั้งที่เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
และจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ กลุ่มศิลปิน กลุ่มนักจัดการศิลปะ และกลุ่มผู้สนใจศิลปะ ท่ีเข้ามารับบริการของหน่วยงาน โดยผลส ารวจตาม
ความคาดหวังและความต้องการ (ตารางท่ี P.1ข-2) 
 

ตารางที่ P.1ข-2 ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
ลูกค้า ความต้องการ / ความคาดหวังของผู้รับบริการ 
1. นักเรียน บริการหรือกจิกรรมที่เสริมการเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนและสามารถน าไปพฒันาศักยภาพด้านตา่งๆได้ 
2. นักศึกษา 
 

นิทรรศการและกิจกรรมทางด้านศิลปะร่วมสมัยที่มีคุณภาพ รวมถึงมีการบูรณาการกับศาสตร์อื่นที่เกีย่วขอ้ง ส่งเสริม
การเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 

3. ศิลปินผู้รับบริการ บริการ กจิกรรม และนิทรรศการ ที่พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของศิลปินในด้านศิลปะร่วมสมัยอย่างเท่าทันยุค
สมัย รวมถึงศาสตร์อื่นๆที่เกีย่วขอ้ง 

4. นักจัดการศิลปะ บริการและกจิกรรมที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปะร่วมสมัย ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติที่สามารถน าไป
ต่อยอดด้านการจัดการศิลปะได้อย่างสร้างสรรค์  

5. ผู้สนใจศิลปะ 
 

บริการและกจิกรรมที่น าเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยที่สามารถน าไปต่อยอดประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
รวมถึงกิจกรรมฝึกสอนทกัษะแก่บุคคลทั่วไปให้มีความหลากหลายและครอบคลุมทุกช่วงวัย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ / ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. ศิลปินผู้แสดงงาน การจัดนิทรรศการและกิจกรรมที่มีมาตรฐาน มีกระบวนการท างานที่สะดวกรวดเร็ว 
2. ผู้สนับสนุน นิทรรศการ กิจกรรม และบริการที่เข้ามาสนับสนุนมีคุณภาพที่ดี 
 

(3) ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ (Suppliers, PARTNERS, and COLLABORATORS) 
 หน่วยงานได้ค านึงถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของคู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งมีบทบาทต่อ
ความส าเร็จของหน่วยงาน โดยก าหนดข้อก าหนดของคู่ความร่วมมือ ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานของแต่ละพันธกิจ โดยรายละเอียดผู้ส่ง
มอบและคู่ความร่วมมือมีบทบาทส าคัญในการก าหนดแนวนโยบายการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และการบริ การวิชาการของหน่วยงาน 
(ตารางที่ P.1ข-3) ด้วยวิธีการสื่อสารแบบสองทางจากการร่วมประชุมก่อน ระหว่างและหลังการด าเนินการ โดยผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์
หลักร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อจัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญของการด าเนินการ กิจกรรมโครงการการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และการบริการวิชาการของหน่วยงาน 
ตารางที่ P.1ข-3 คู่ความร่วมมือ ผู้มีส่วนได้เสีย พันธมิตรของหน่วยงานและระบบกลไกท่ีเกี่ยวข้อง 
ประเภท ความเกี่ยวข้องกับระบบงาน ข้อก าหนดที่ส าคัญ กลไกการสื่อสารที่ส าคัญ 
คู่ความร่วมมือ  
มหาวิทยาลัยส่วนภูมภิาค 
(8 มหาวิทยาลยัทั่วประเทศ) 

การแสดงนิทรรศการสัญจร(การ
แสดงศิลปกรรมแห่งชาติ และ
การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย
ของศิลปินรุ่นเยาว์)  

เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการ
ด าเนินโครงการความร่วมมือ
ระดับชาติ ด าเนินความรว่มมือ
ผ่านการลงนามในข้อตกลง ทวิ
ภาคีระหวา่งหน่วยงาน และ
มหาวิทยาลัยในส่วนภูมภิาค 

การประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการ และประชุมของ
หน่วยงานกับตัวแทนของ
มหาวิทยาลัยสว่นภูมภิาค /
ติดต่อสื่อสารผ่าน line group 
ของกลุ่มคณะท างานจาก
มหาวิทยาลัยสว่นภูมภิาค 

ภาคเอกชน 
บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) 
 

ร่วมมือด าเนินโครงการประกวด
ศิลปกรรมปตท. 

เป็นหน่วยงานเอกชนที่มี
วิสัยทัศน์ด้านศิลปะที่สอดคล้อง
กัน ด าเนินความรว่มมือผ่าน
บันทึกระบุความรว่มมือรายป ี

ประชุมร่วมกันระหว่างหนว่ยงาน 
ผ่านการประชุมระหว่างตัวแทน
หน่วยงาน 

หน่วยงานดา้นศิลปวัฒนธรรมของ
เอกชนต่างๆ เช่น เดอ ลาแป อาร์

ร่วมมือในการด าเนินโครงการ
นิทรรศการ และกิจกรรมการ

เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ 
ความช านาญ และศักยภาพตรง

การประชุมพูดคุยอย่างไม่เป็น
ทางการ /ติดต่อสื่อสารผา่น e-
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ทสเปซ, WTF Gallery and 
Café, documentary club 

เรียนรู้ ในด้านสถานที่ และ
เนื้อหากิจกรรม 

ตามที่หน่วยงานต้องการ ด าเนิน
ความร่วมมือผ่านบันทึกทาง
เอกสารอิเล็กโทรนิกส ์

mail  โทรศัพท์ 

หน่วยงานของรัฐ  
เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ 
หอศิลป์ กรมศิลปากร  

เป็นสถานที่ในการจัดแสดง
นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ 

เป็นหน่วยงานระดับชาติที่มี
ศักยภาพด้านสถานที่ตรงตามที่
หน่วยงานต้องการ ด าเนินความ
ร่วมมือผ่านบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ระหวา่ง
หน่วยงาน และพพิิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ      

การด าเนินงานผ่านการประชุม
คณะกรรมการอ านวยการ 

หน่วยงานในระดบันานาชาต ิ
Google Cultural Institute 

เป็นหน่วยงานความร่วมมือใน
การน าผลงานไปเผยแพร่ใน
ระบบฐานข้อมูลดิจิตอล ใน
โครงการ Google Arts and 
Culture ผ่านการสนับสนุน
เครื่องมือ บุคลากรที่ให้
ค าปรึกษา และระบบฐานข้อมูล 

เป็นองค์กรนานาชาติที่มี
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญตรง
ตามที่หน่วยงานต้องการ ด าเนิน
ความร่วมมือผ่าน MOU กับ 
Google Cultural Insitute ใน
โครงการ Google Arts and 
Culture 

การประชุมพูดคุยอย่างเป็น
ทางการ ไม่เป็นทางการ และการ
ท าหนังสือข้อตกลงร่วมกัน /
ติดต่อสื่อสารผ่าน e-mail   

พันธมิตร    
คณะวิชาและหน่วยงานภายใน 
มศก. 
เช่น คณะโบราณคดี คณะดุริ
ยางคศาสตร์ เป็นต้น 

ด าเนินโครงการต่างๆร่วมกัน 
การแลกเปลี่ยนบุคลากรใน
กิจกรรม การสนับสนุนสถานที่
ระหว่างหนว่ยงาน  

เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนา
หน่วยงานไปด้วยกัน มีศักยภาพ
ในด้านต่างๆที่สนับสนุนซ่ึงกัน
และกัน  

การประชุมพูดคุยอย่างเป็น
ทางการ ไม่เป็นทางการ ติดต่อ
ผ่าน e-mail และ line group 

 

P.2 สถานการณ์ของสถาบัน (Organizational Situation) 
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment)  
(1) ล าดับในการแข่งขัน (Competitive Position) 
    หน่วยงานคู่เทียบที่ด าเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกับหน่วยงาน คือ หอศิลป์ภาครัฐ หอศิลป์ภาคเอกชน หรือ หอศิลป์ของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีอยู่ประมาณ 50 แห่งทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาโครงสร้างการบริหาร ผู้รับบริการ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จะพบว่าการให้บริการและกลุ่มผู้รับบริการมีความเป็นอิสระจากกัน คู่แข่งขันในเชิงของส่วนแบ่งตลาดหรือจ านวนลูกค้า จึงไม่เป็น
ประเด็นส าคัญแต่อย่างใด แต่ความท้าทายขององค์กร คือ คุณภาพของการให้บริการ และการเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้านศิลปะ
ร่วมสมัยของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานเป็นคลังสะสมผลงานศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีเก็บรวบรวมผลงานศิลปกรรม
อันทรงคุณค่าจากเวทีการแสดงศิลปกรรมที่ส าคัญของชาติ อันเป็นหน้าที่ที่ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย เมื่อเทียบกับคู่เทียบ
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน 
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Changes) 
   ปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขัน ผลกระทบ และโอกาส  (ตารางที่ P.2ข-2) ประกอบไปด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโค
วิด 19 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสาธารณสุขของประเทศ ท าให้เกิดข้อจ ากัดต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การแพร่ระบาด ส่งผลต่อการด าเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านมา หน่วยงานจึงได้มีการปรับ รูปแบบการน าเสนอนิทรรศการและการ
น าเสนอต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดและข้อจ ากัดที่เกิดขึ้น เช่น การชมสถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอกของกลุ่มอาคาร
อนุรักษ์ วังท่าพระ แบบ Virtual Tour และ Virtual Exhibition ของนิทรรศการการแสดงศิลปกรรม เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในโลกแห่ง Disruption Technology สะท้อนพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้รับบริการ เพื่อให้ได้รับบริการที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานเพิ่มช่องทางการให้บริการสื่อสารสนเทศ อาทิเช่น การสร้าง online content การน าสื่อสารสนเทศ
เสมือนจริงมาใช้อย่างเต็มรูปแบบทั้งทาง Virtual media และ การใช้ช่องทาง Google Arts and Culture เผยแพร่ผลงานศิลปกรรม 
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การเผยแพร่ DIY Boardgames เป็นต้น รวมไปถึงข้อจ ากัดในการได้รับงบประมาณประจ า ท าให้หน่วยงานต้องแสวงหาโอกาสในการท า
โครงการที่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอ่ืน การหาคู่ความร่วมมือภายในจากคณะวิชาเพื่อด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ใหม่ของรัฐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) 
  ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและแหล่งข้อมูลส าหรับการเปรียบเทียบ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับคู่เทียบ (ตารางที่ P.2ก-3) ได้แก่ 
การบริหารจัดการ ความพึงพอใจในการให้บริการ ความพึงพอใจของกิจกรรมการศึกษา และกิจกรรมศิลปะ (1) มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้ (Museum Siam : Discovery Museum) ภายใต้ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่ง
แรกที่เน้น การสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของ แหล่งเรียนรู้ที่น่ารื่นรมย์ และช่วยยกระดับ
มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ให้กับประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วย นิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียน กิจกรรมเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ และ (2) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art and Culture Centre : BACC) โดยส านักงานมูลนิธิ
หอศิลปกรุงเทพฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนนิทรรศการหลัก ส่วนนิทรรศการย่อย กิจกรรมศิลปะ ร้านค้า และห้องสมุด 

 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) 
  หน่วยงานได้วางแผนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมหน่วยงานที่วางไว้ ตามกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) (ฉบับปรับปรุง) และแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) โดยได้มีการทบทวนความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (SC) และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
(SA) โดยการน า SC และ SA มาใช้ประโยชน์เพื่อท าให้แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของหน่วยงานส าเร็จ (ตารางที่ P.2ข-1) 
 
 
 
 

ตารางที่ P.2ข-2 ปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขัน ผลกระทบ และโอกาส   
ปัจจัยที่ผลต่อการแข่งขัน ผลกระทบ โอกาสในการสร้างนวัตกรรม 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เช้ือโควิด 19 

ประชาชนมีความไม่สะดวกในการเดินทาง และมาตรการการ
ป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ดว้ยการปิดสถานที่ 

- ปรับรูปแบบการน าเสนอนิทรรศการ 

Virtual Exhibition 
Disruption พฤติกรรมของผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลงไปตามการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโลยียุคปัจจบุัน 
เพิ่มช่องทางการให้บริการส่ือสารสนเทศ 
อาทิเช่น การสร้าง online content การ
น าสื่อสารสนเทศเสมือนจริงมาใช้อย่างเต็ม
รูปแบบ (Virtual media) DIY 
Boardgames 

นโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐ มีข้อจ ากัดในการได้รับงบประมาณประจ า แสวงหาโอกาสในการท าโครงการที่ได้รับ
งบประมาณจากแหล่งอื่น การหาคู่ความ
ร่วมมือภายใน เพื่อด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่ของรัฐ 

ตารางที่ P.2ก-3 คู่เทียบและประเด็นการเปรียบเทียบ 
คู่เทียบ ประเด็นการเทียบ ผลการด าเนินงานเมื่อ

เปรียบเทียบกับคู่แข่ง 
ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ประสบ
ความส าเร็จ 

(1) มิวเซียมสยาม พิพธิภัณฑ์การ
เรียนรู้ (Museum Siam : 
Discovery Museum) 
(2) หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Art 
and Culture Centre : BACC) 

- การบริหารจัดการ 
- ความพึงพอใจในการ   
  ให้บริการ 
- ความพึงพอใจของกจิกรรม 
  การศึกษา กิจกรรมศิลปะ 

- ในแง่ของคุณภาพการ 
  ให้บริการมีความแตกต่าง  
  กันเล็กน้อย 
- รูปแบบการจัดกิจกรรมม ี
  ความใกล้เคียงกัน 

- บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
  เกี่ยวกับการด าเนินงานนิทรรศการ 
- บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
  เกี่ยวกับการจัดการด้านศิลปะ 
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ตารางที่ P.2ข-1 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
ก. ความท้าทายเชิงกลยทุธ์ (SC) ข. ความไดเ้ปรยีบเชิงกลยทุธ์ (SA) 

ก.1 การพัฒนาของเทคโนโลยีมีช่องทางสื่อสารสารสนเทศให้เลือกจ านวนมาก  
และความบันเทิงจากสื่อออนไลน์ จากเครื่องมือสื่อสารส่วนบุคคล โดยไม่ต้อง
เดินทาง 

ข.1 มีอาคารแสดงหลักที่มีคุณค่าทั้งด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ 
สถาปัตยกรรม ที่เป็นจุดสังเกตที่ส าคัญ (landmark) ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

ก.2 ภาครัฐให้ความส าคัญกับการพัฒนาเมือง ชุมชน และการท่องเท่ียวโดยใช้
ศิลปะร่วมสมัย และศิลปะประจ าถิ่นมาขับเคลื่อน 

ข.2 มีผลงานศิลปกรรมสะสมของมหาวทิยาลัยศิลปากรซ่ึงมีคุณค่า
ในระดับชาติ และมีนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยที่หลากหลาย และ
แสดงผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและนานาชาต ิ

 ก.3 ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และการบริหารอัตราก าลังบุคลากรที่ส่งผลต่อ
การให้ความส าคัญต่อบุคลากรที่มีอยู่ใหม้ีทักษะที่หลากหลาย และเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

ข.3 มีเครือข่ายพันธมิตรด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เข้มแข็งใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

 ก.4 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และ
สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือ รวมไปถึง
แนวโน้มของผู้เรียนและผู้รับบริการ ทีแ่สวงหาความรู้ตามอัธยาศัย จากแหล่ง
เรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม 

ข.4 บุคลากรในหน่วยงานมีทักษะเฉพาะทาง สามารถขับเคลื่อน
เป็นทีม และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรบรรยากาศในการท างานเป็น
กันเอง 

 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ (PERFORMANCE Improvement System) 
    หน่วยงาน มีระบบปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยใช้การประกันคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานเป็นกรอบการท างานเพื่อ
ปรับปรุงผลการท างานด้านต่าง ๆ และให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง และการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ แล้วประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามหลัก PDCA ทั้งในระดับโครงการ กิจกรรมและแผนกลยุทธ์ต่าง 
ๆ เพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการติดตามการด าเนินงานทั้งด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการ
บริการวิชาการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และพันธกิจที่ได้วางไว้ จากการติดตามการด าเนินงานภายในหน่วยงานจากการประชุม
บุคลากร และการประชุมกรรมการประจ า และการติดตามการด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัย อาทิ การรายงานแผนการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี การรายงานแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร การรายงานแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การรายงานผลการวิเคราะห์
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานผา่นการใช้จ่ายงบประมาณ และการรายงานด้านการประเมนิคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี
การพัฒนาระบบและกลไกคุณภาพการศึกษา รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กร ตามแนวทางการประเมินระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของตามเกณฑ์เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2563-2566 ซึ่ง
เรียบเรียงจาก 2019-2020 Baldrige Excellence Framework (Education) Proven leadership and management practices 
for high performance โดยแนวทางและวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงาน ได้แก่ การทบทวน และปรับปรุงกระบวนการโดย
ใช้แนวคิด PDCA การใช้การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และการใช้ข้อมูล
ย้อนกลับจากการประเมินคุณภาพภายในเพื่อวางแนวทางพัฒนาองค์กร 
 

หมวดที่ 1 การน าองค์กร (Leadership) 
 

1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง (Senior Leadership) 
 (1) ก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม (VISION and VALUES) 
 หน่วยงานโดยผู้น าระดับสูง ได้ด าเนินการประเมินสถานภาพ สถานการณ์ของหน่วยงาน ซึ่งใช้แนวทาง SWOT Analysis , 

TOWS Matrix มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ให้มีความสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551 -2565) แผน
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-
2566) แล้วท าการระดมความคิดจากบุคลากรต่อการท างานของหอศิลป์ น าไปสู่ 4 ยุทธศาสตร์หลัก 10 นโยบาย ซึ่งครอบคลุมแผนการ
ด าเนินงานต่าง ๆ โดยยึดแนวทางตามพันธกิจ กิจกรรม การบริหารจัดการ และสภาวะแวดล้อมของวงการศิลปะในปัจจุบันมาเป็นฐานใน
การระดมความคิด จากนั้นถ่ายทอดสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ ค่านิยมขององค์กร ตลอดจนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน เพื่อให้
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บุคลากรมีความเข้าใจ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้ากลุ่มต่างๆ คู่ความร่วมมือ และถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติโดยร่วมกับบุคลากร 
จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนพัฒนาหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2565)  หน่วยงานได้สร้าง
แนวทางในการพิจารณาและปรับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมไปถึงการปรับแผนปฏิบัติการให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ผ่านก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติระยะสั้น และระยะยาว และทบทวนแผน ตัวช้ีวัดต่างๆ โดยในปีที่ผ่านมาทาง
หน่วยงานได้ระดมความคิดร่วมกันกับบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมของหน่วยงาน และปรับค่านิยม
ของหน่วยงานใหม่ (ตารางที่ 1.1ก-1) ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อสนองต่อพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมของหน่วยงาน 
หน่วยงานโดยคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ได้แจ้งให้ส่วนงานและบุคลากรด าเนินนโยบายตามแผน เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร 
ผู้รับบริการ พัฒนาโครงการกิจกรรม รวมไปถึงคณะอนุกรรมการด าเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อด าเนินการตามแผนการด าเนินงานตลอดทั้งปี 
โดยได้มีการแจ้งส่วนงานต่าง ๆ เสนอแผนงานโครงการกิจกรรมย่อยตลอดทั้งปี และส่งโครงการต่าง ๆ มายังคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ เพื่อน าเสนอต่อผู้อ านวยการและคณะกรรมการประจ า เพื่อมีข้อคิดเห็นปรับปรุงแก้ไขและอนุมัติ จากนั้นจะได้
น ามาสู่การถ่ายทอดให้กับส่วนงานและบุคลากรทุกคนปฏิบัติต่อไป แผนปฏิบัติการจึงเป็นส่วนงานท่ีทุกคนมีส่วนร่วม  
 

ตารางที่ 1.1ก-1 วิธีการด าเนินงานและการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ค่านิยม 
เรื่อง วิธีด าเนินการ การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏบิัต ิ
วิสัยทัศน์ จัดท าก าหนดแผนพัฒนาหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับ

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-
2565) แผนกลยุทธ์ และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
โดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์ สร้างแนวทางในการ
พิจารณาและปรับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมไป
ถึงแผนปฏิบัติการให้มีความสอดคล้องกบัสถานการณ์
ปัจจุบัน รวมทั้งรับฟังเสียงของลูกค้าเพื่อมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ คือ แหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมร่วม
สมัยในระดับนานาชาติ 

การถ่ายทอดวิสยัทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของหน่วยงาน เพื่อน าไปปฏิบัติ แยกเปน็ 
- ประชุมบุคลากรหน่วยงาน เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่ต้องด าเนินการให้บรรลุผล 
- เผยแพรพ่ันธกจิ วิสัยทัศน์ ค่านยิมหนว่ยงาน แผนปฏิบัตกิารของหนว่ยงาน และ
ข้อตกลงการปฏิบัติงานของหนว่ยงานผา่นกลไกต่าง ๆ สือ่สารได้ทั่วถึงทุกระดับ  
- ถ่ายทอดพันธกจิ ค่านยิม ยุทธศาสตร์ ในที่ประชุมสัมมนาบุคลากรของหนว่ยงาน  
ผลการด าเนินงานและนโยบายการบริหารเป็นประจ าทุกปี พร้อมทั้งรับฟังความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรทุกระดับ น ามาใช้ในการวางแผนปีตอ่ไป 

ค่านิยม ผู้น าระดับสูงและบุคลากรในหน่วยงานทบทวน
ค่านิยมเดิมเพื่อปรับใหม่ ผ่านการจัดกิจกรรมระดม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยม ด้วยการประชุม
บุคลากรร่วมกันในงานต่างๆ จัดล าดับความส าคัญ 
แล้วคัดเลือกค่านิยมร่วมกัน  

- จัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ 
- เผยแพร่รูปแบบเอกสารภายใน   
- เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน โปสเตอร์ สื่อโซเชียลมีเดีย 
- สอดแทรกผา่นการด าเนินงาน และการก าหนดการประเมิน KPIs ของบุคลากร 

 

นอกจากน้ีหน่วยงาน ได้พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันระดับชาติและสถาบันระดับ
นานาชาติ อาทิเช่น ความร่วมมือทางทวิภาคีในการจัดนิทรรศการศิลปกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับมหาวิทยาลัยในส่วน
ภูมิภาค ในนิทรรศการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์และนิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ระหว่างหน่วยงานกับ
สถาบันในส่วนภูมิภาคจ านวน 8 แห่ง ซึ่งจะมีการพบปะกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน และมีการประชุมผ่านคณะกรรมการ
ด าเนินงานประจ าปีอย่างน้อยปีละครัง้ นอกจากน้ันยังได้เชิญภาคเอกชนและหน่วยงานจากภายนอก ให้ได้มีส่วนร่วมในโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีหน่วยงานเอกชนที่ให้เงินสนับสนุน เป็นเงินรางวัลสนับสนุน เงินสนับสนุนการด าเนินงาน และสนับสนุนการพิมพ์
เอกสารเผยแพร่ นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ คือ Google Cultural Institute 
ในการร่วมพัฒนาฐานข้อมูลภาพดิจิตอลของหน่วยงานสู่ Google Arts and Culture Project เพื่อตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  (2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม (Promoting Legal and ETHICAL BEHAVIOR) 
ผู้อ านวยการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลและบริหารงานภายใต้ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการบริหารงาน และด าเนินงาน
ด้วยความโปร่งใส โดยมีการจัดท ายุทธศาสตร์ พันธกิจค่านิยม แผนกลยุทธ์ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน มีการติดตามผลสัมฤทธิ์อย่าง
ต่อเนื่อง และปรับแผนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตลอดจนมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย และรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
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ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกเพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงการบริหารจัดการหอศิลป์ นอกจากนั้นยังได้มีการเน้นย้ าในการ
ประชุมบุคลากรของหน่วยงาน ยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยกัน ต่อผู้รับบริการใน
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อจะด ารงไว้ซึ่งความเสมอภาค สามารถตรวจสอบได้ ในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้เน้นให้
ด าเนินการอย่างเป็นธรรมกับทุกคนโดยให้มีคณะกรรมการเป็นผู้ด าเนินการและเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถร้องเรียนหากไม่ได้รับความ
เป็นธรรม 
 

ข. การสื่อสาร (Communication) 
ผู้อ านวยการในฐานะผู้น าของหน่วยงานภายใต้การก ากับและดูแลโดยคณะกรรมการประจ าของหน่วยงาน ได้มีการสื่อสารกับ

บุคลากรด้วยช่องทางที่หลากหลาย (ตารางท่ี 1.1ข-1) โดยหน่วยงานได้ท าการสื่อสารพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของหน่วยงานให้กับ
บุคลากรทุกกลุ่มทุกระดับ ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนการสื่อสารเชิงรุกผ่าน
การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน โดยมุ่งหวังถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยที่เป็นประโยชน์สู่ประชาชน ทั้งการสื่อสารทางตรง
และสองทาง เป็นการสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรและผู้รับบริการวิชาการกับหน่วยงานอีกด้วยช่องทางการสื่อสารดังกล่าวข้างต้น 
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานเกิดการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา และเป็นไปในลักษณะทั่วถึงทั้งหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงานกับองค์กรภายนอกภายใต้ความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีหลักฐานการสื่อสารเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบภายหลัง
ผ่านรายงานการประชุม บันทึกการประชุม ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจที่ส าคัญได้ โดยผู้อ านวยการมุ่งเน้นการปฏิบัติให้
บรรลุผลส าเร็จตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน และ พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่การบรรลุ และให้การ
ด าเนินงานเกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง บรรลุวัตถุประสงค์ตามมุ่งหวังไว้ทุกประการ ผู้อ านวยการได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติที่ส าคัญ  
 

ค. พันธกิจและผลการด าเนินการของสถาบัน (MISSION and Organizational PERFORMANCE) 
(1) การสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อความส าเร็จ (Creating an Environment for Success) และ (2) การท าให้เกิดการ

ปฏิบัติการอย่างจริงจัง (Creating a Focus on Action) 
ผู้บริหารหน่วยงานมีการสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อความส าเร็จ (ตารางที่ 1.1ค-1) เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานเกิดการ

ปฏิบัติในแต่ละด้านอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้อ านวยการ และคณะกรรมการประจ าได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมให้มีกิจกรรม ผู้อ านวยการ
ผลักดันให้หน่วยงาน เป็นองค์กรเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยเป็นผู้น าในการวางแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว การ
ถ่ายทอดพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และค่านิยมหน่วยงานสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและมุ่งปรับปรุงผลการด าเนินงานโดยใช้
กระบวนการ PDCA โดยผู้อ านวยการเป็นผู้น าประชุมทุกครั้ง และติดตามก ากับผลการด าเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจ า เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งด้านการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 

ตารางที่ 1.1ค-1 กิจกรรม การปฏิบัติงาน และเป้าหมายของหน่วยงาน 
กิจกรรม การปฏบิัต ิ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

1. ผลการปฏิบัติงานในแต่ละ
ฝ่าย 

รายงานที่ประชุมคณะกรรมการประจ าทราบ ประเมิน
และทบทวนแผนเป็นระยะ 

ผู้รับผิดชอบ 
แต่ละงาน 

พิจารณาจากตัวชีว้ัดที่ได้ก าหนดไว้ 

2. การรับและพจิารณาแก้ไข
ข้อร้องเรียน 

มีคณะกรรมการรับและพิจารณา 
แก้ไขข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน 

มีคณะกรรมการรับและพิจารณาแก้ไข
ข้อร้องเรียน จากบุคลากร และมีการ
ด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

3. เข้าใจ ตระหนัก พันธกิจ 
ค่านิยม ของหนว่ยงาน 

แจ้งในที่ประชุมบุคลากร สอดแทรกในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน และเผยแพร่ไปยังกลุ่มผู้รับบริการ 

ผู้อ านวยการ ผลประเมินการรับรู้และความเขา้ใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. วิเคราะห์กระบวนการ
ท างาน 

วิเคราะห์ด้วย PDCA เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมของ
กระบวนการท างาน ลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการท างาน 

กรรมการประจ า
และผู้อ านวยการ  

พิจารณาจากตัวชีว้ัดที่ได้ก าหนดไว้ 
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1.2 การก ากับดูแลองค์กรและการสร้างประโยชน์ให้สังคม (Governance and Societal Contributions) 
ก. การก ากับดูแลองค์กร (Organizational GOVERNANCE) 

(1) ระบบการก ากับดูแลองค์กร (GOVERNANCE System) (ตารางที่ 1.2ข-1) 
การก ากับดูแลการบริหารหน่วยงาน ด าเนินการโดยคณะกรรมการประจ า 7 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอก รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการประเภทคณาจารย์ประจ า จากการแต่งตั้งโดยอธิการบดี โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการมหาวิทยาลัย โดยรับผิดชอบในการตรวจสอบความโปร่งใส และการด าเนินงานโดยทั่วไปของหน่วยงาน รวมไปถึงการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโดยสภามหาวิทยาลัย และการก ากับดูแล
ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ ผู้อ านวยการมอบหมายให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบบริหารก ากับ สนับสนุน ประเมินผล และรายงานผล การ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และรับผิดชอบตัวช้ีวัดทั้งตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมาตรฐานต่าง ๆ ตามพันธกิจ 
โดยฝ่ายแผนและพัฒนาของหน่วยงาน มีหน้าที่รวบรวม วิเคราะห์ และรายงานผลตามตัวช้ีวัดให้กับมหาวิทยาลยั และน าเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ า 
 (2) การประเมินผลการด าเนินการ (PERFORMANCE Evaluation) 

  ผู้อ านวยการในฐานะผู้น าระดับสูงของหน่วยงาน ได้ก าหนดแนวทางในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และบุคลากร
ภายใน โดยใช้ระบบของมหาวิทยาลัยศิลปากร ก าหนดให้บุคลากรแต่ละคนจัดท าแผนผลการท างานของตนเองตลอดทั้งปี และมีการ
ก ากับติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติ งานของบุคลากรตามตัวช้ีวัดในรอบทุก 6 เดือน ใน
รูปแบบคณะกรรมการ และน าผลการประเมินของแต่ละคนมาวิเคราะห์ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยรายงานผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการประจ า เพื่อให้ผู้บริหารน าผลที่ได้รับการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน พร้อมวางแผนการฝึกอบรมให้ผู้ บริหารทุก
ระดับในทุกด้านต่อไป 

 

ตารางที่ 1.2ข-1 ตัวอย่างการด าเนินการทบทวนและท าให้ประสบความส าเร็จในระบบการก ากับดูแลของหน่วยงาน 
ระบบการก ากับดูแล การทบทวนและท าให้ประสบความส าเร็จ ผลลัพธ ์

1. ความรับผิดชอบในการกระท าของผูน้ าระดับสูง สภามหาวิทยาลัยประเมินผูน้ าระดับสูงประจ าปี และผูน้ าระดับสูงประเมินหัวหน้าส่วนงานทกุ 
6 เดือน 

7.4ก-1 

2. ความรับผิดชอบต่อกลยุทธ ์ มีการประเมินประสิทธิผลการก ากับดแูลของผู้น าระดับสูง จากความก้าวหน้าของการ
ด าเนนิการตามแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบัตกิาร 

7.4ก-2 

3. ความรับผิดชอบด้านการเงิน พิจารณา/ ทบทวน ผลการใช้งบประมาณในด้านการให้บรกิาร และจัดท าแผนบริหาร
งบประมาณโดยมีผูน้ าระดับสูงรับผิดชอบ 

7.5ก-1 

4. ความโปร่งใสในการด าเนินการ ด าเนนิการตามแผนและรายงานผลการป้องกันและปราบปรามการทจุริตประจ าปีให้แก่
มหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติตามเกณฑ์ของ ITA 

7.4ก-3 

5. ความเป็นอิสระและมีประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบภายในและภายนอก 

ได้รับการตรวจสอบภายในจากมหาวทิยาลยั และการตรวจสอบภายนอกจาก สตง. 7.4ก-3 

6. การวางแผนสืบทอดต าแหน่งส าหรับผูน้ า
ระดับสูง 

พิจารณา/ ทบทวน ประเมินคุณสมบัติ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรทีม่ีความสามารถ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพเพื่อไปสู่ต าแหนง่ผู้น าระดับสูงในอนาคต 

- 

7. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการ
ก ากับดแูลหน่วยงาน (คณะกรรมการปะจ า) 

ด าเนนิการตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการก ากับดูแลหน่วยงาน - 

8. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการ
คัดเลือกและตัดสินศิลปกรรม 

ด าเนนิการตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการคัดเลอืกและตดัสินศิลปกรรม - 

 

ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม (Legal and ETHICAL BEHAVIOR) 
(1) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการรับรองคุณภาพ (Legal, Regulatory, and Accreditation Compliance) 

และ (2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (ETHICAL BEHAVIOR) 
  หน่วยงานมีการบริหารการด าเนินงานในแต่ละรอบปีการศึกษา ตามนโยบายและพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยมี
คณะกรรมการด าเนินงานหอศิลป ์6 ชุด ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดท าแผนบริหาร 
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ตารางที่ 1.1ข-1 การสื่อสารของผู้น าระดับสูง 

Communication Channels 
(ช่องทางการสื่อสาร) 

รูปแบบการ
สื่อสาร 

Key Stakeholders (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ) 

คว
าม

ถี่ใ
นก

าร
สื่อ

สา
ร *

 

Key Messages 
(วัตถุประสงค์/ใจความหลัก) 

ผู้รับผิดชอบ ทบทวน 
ประสิทธิ 

ผล 
/ช่องทาง 
การสื่อสาร 

คกก. ผู้บริหาร บุคลากร ผู้รับบริการ      คู่ความร่วมมือ 

On
e-

wa
y 

(ท
าง

เด
ียว

) 

Tw
o-

wa
y 

(ส
อง

ทา
ง)

 

คก
ก.

ปร
ะจ

 าห
อศ

ลิป
์ 

คก
ก.

/ค
ณ

ะท
 าง

าน
ชุด

ต่า
งๆ

 

ผู้อ
 าน

วย
กา

รห
อศ

ลิป
์ 

เล
ขา

นกุ
าร

หอ
ศิล

ป ์

หัว
หน

้าง
าน

 

งา
นส

นับ
สน

ุนง
าน

บร
ิหา

ร 

งา
นนิ

ทร
รศ

กา
รแ

ละ
กิจ

กร
รม

ฯ 

นัก
เรีย

น 

นัก
ศึก

ษา
 

 ศิล
ปิน

 

นัก
จัด

กา
รศ

ิลป
ะ 

ผู้ส
นใ

จศ
ิลป

ะ 

มห
าว

ิทย
าล

ยัส
่วน

ภูม
ภิา

ค 

หน
่วย

งา
นภ

าค
รัฐ

 

หน
่วย

งา
นภ

าค
เอ

กช
น 

หน
่วย

งา
นใ

นร
ะด

ับน
าน

าช
าต

ิ 

วิส
ัยท

ัศน
์ พ

ันธ
กิจ

 ค
่าน

ิยม
 

กา
รต

ัดส
ินใ

จท
ี่ส า

คญั
 

กา
รบ

ริก
าร

หล
ักข

อง
หน

่วย
งา

น 

กา
รบ

ริห
าร

ทร
ัพย

าก
รบ

ุคค
ล 

อื่น
 ๆ

 (ร
ะบ

ุ**
) 

การสื่อสารต่อหนา้ทั้งในพ้ืนที่และระบบประชุมทางไกล (Face to face Communication) 
การประชุมผู้น าระดับสูง                   N      ผู้อ านวยการ A 
การประชุมคกก.ประจ าหอศิลป์                   2M      ผู้อ านวยการ A 
การประชุมคกก./คณะท างานชุดต่างๆ                   3M     2 ประธานคณะ 

กรรมการ 
A 

การประชุมบุคลากร                   A     2 ผู้อ านวยการ A 
การรับฟังข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็น
บุคลากร 

                  N      ผู้อ านวยการ A 

การรับฟังข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นกลุ่ม
ลูกค้า 

                  N     1 คณะท างาน A 

การประเมินผลงานรายบุคคล                   6M      ผู้อ านวยการ A 
การสื่อสารโดยใช้สื่อ (Platform Communication) 
Email                   N     2 คณะท างาน A 
โทรศัพท์                    N     1 คณะท างาน A 
เว็บไซต์                   N     2 คณะท างาน A 
Line group                   N     1 คณะท างาน A 
Facebook                   N      คณะท างาน A 
สื่อสิ่งพิมพ์ (Publication Communication) 
บันทึก/จดหมาย/poster                   N     1 คณะท างาน A 
การสื่อสารงานโครงการ (Event Communication) 

งานท าบุญประจ าปี                   A      เลขานุการ A 
การสัมมนาบุคลากรประจ าปี                   A      หัวหน้าฝ่ายฯ A 

หมายเหตุ * M-monthly, A-annually, N-as needed    **1.ข่าวสารที่ต้องการสื่อสารในทันทีอย่างไม่เป็นทางการ 2.ข่าวสารที่ต้องการสื่อสารในทันทีอย่างเป็นทาง
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เมื่อคณะกรรมการหอศิลป์ชุดเดิมหมดวาระ / 
สิ้นสุดลงบางต าแหน่ง 

เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกและ
ตัดสินชุดเดิมหมดวาระ / สิ้นสุดลง

บางต าแหน่ง 

ความเสี่ยง คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะกรรมการด าเนินงานนิทรรศการ คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายกิจกรรม
การศึกษา และคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ท าหน้าที่ในการก ากับติดตามการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพ และค านึงถึงหลักการด าเนินการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลในทุกด้าน จัดระบบการท างานให้ชัดเจนเข้าใจง่าย โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกจุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการใช้จ่ายเงิน ต้องโปร่งใสไม่
มีการรับสินบน และเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดทั้งสิ้น เมื่อมีปัญหามีการแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามกฎระเบียบ
ราชการและกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด มีกลไกการประเมินและตรวจสอบในการบริหารงานของหน่วยงาน อาทิ ด้าน
การบริหารงาน ด้านการเงิน การด าเนินงานของผู้อ านวยการและบุคลากร เป็นต้น อีกทั้งผู้อ านวยการบริหารงานหน่วยงานปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ เช่น กระบวนการสรรหาและคัดเลือก เช่น คณะกรรมการประจ าหอศิลป์ คณะกรรมการคัดเลือกและ
ตัดสินในโครงการต่าง ๆ (ภาพที่ 1.2ข-1) รวมไปถึงปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณ เช่น พ.ร.บ.โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 หลักจริยธรรม ICOM code of ethics for museums 2017 
โดย ICOM หรือ สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางด้านจริยธรรมในการด าเนินงานของหน่วยงาน หลักจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพภัณฑารักษ์ Code of Ethics for Curators โดย American Association of Museums Curators Committee 
2009 เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงานภัณฑารักษ์ของหน่วยงาน 

 

ภาพที่ 1.2ข-1 กระบวนการสรรหาและคัดเลือก หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

คณะกรรมการประจ าหอศลิป์  

 

 

 

คณะกรรมการคัดเลือกและตดัสินในโครงการต่าง ๆ 

 

 
 
 
 
 

ค. การสร้างประโยชน์ให้สังคม (Societal Contributions) 
(1) ความผาสุกของสังคม (Societal Well-Being) 

  หน่วยงานมีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนการค านึงถึงความผาสุกของสังคมด้านสิ่งแวดล้อม (ภาพที่ 1.2ค-3)  ด้าน
สังคมและด้านศิลปวัฒนธรรม โดยได้จัดท าแผนและมอบหมายคณะท างานตามฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดให้ค านึงถึงเรื่องประโยชน์ของ
สังคมในด้านต่าง ๆ ผ่านการปฏิบัติหน้าท่ีประจ าวัน และการด าเนินกิจกรรมจนถึงโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยก าหนดวัตถุประสงค์ 
3 (ตารางที่ 1.2ค-1) และสร้างกลไกในการตรวจสอบเนื้อหาข้อมูลก่อนเผยแพร่ออกสู่สาธารณะเพื่อลดผลกระทบทางลบต่อสังคม (ภาพที่ 
1.2ค-2) 
ตารางที่ 1.2ค-1 การสร้างประโยชน์ให้สังคมของหน่วยงาน  
วัตถุประสงค์ รายละเอียด ผลลัพธ ์
ด้านสิ่งแวดล้อม - จัดท าแผนการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อปฏิบัติประจ าวนัในส านักงาน 

- วางแผนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลงานศลิปกรรมและการขนส่งเพือ่ให้มีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
7.4ก-5 

หอศิลป์ฯ ประชุมหารือ 
เพื่อสรรหารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 

เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
ไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 

น ารายชื่อผู้ได้รับการสรรหา 
 เสนอ ที่ประชุม กบม. 

ที่ประชุม กบม. 
พิจารณารายชื่อตามองค์ประกอบฯ 

แต่งต้ังตามมติ ที่ประชุม กบม. 
ลงนามค าสั่งแต่งต้ังโดยอธิการบดี 

 

คณะกรรมการอ านวยการฯ  
แต่ละโครงการ ประชุมหารือ 

เพื่อสรรหารายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามความเหมาะสมแต่ละโครงการฯ 

ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ  
แต่ละโครงการ ใช้วิธีการโหวตให้ได้จ านวนที่

เหมาะสม ตามความเหมาะสมแต่ละโครงการฯ 

น ารายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน 
ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเสนอต่อมหาวิทยาลัย อธิการบดีลงนามค าสั่งแต่งต้ัง 

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ทางสื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทางต่างๆ 
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ด้านสังคม - จัดท าโครงการทีน่ าสื่อศิลปะเข้าไปสู่ชุมชนเพื่อการตระหนักรู้ด้านวัฒนธรรมของชมุชน ในโครงการศิลปะสู่ชมุชน  
- ด าเนนิโครงการวจิัยศิลปะร่วมสมัยกับการสร้างอัตลกัษณ์มรดกวัฒนธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาตอ่ยอดทุนทาง
วัฒนธรรมเพือ่สร้างนวัตกรรมส าหรับเศรษฐกจิชุมชนพื้นที่ภูมิภาคตะวันตก 
 (ได้รับทุนจาก สกสว.) 
- ด าเนนิโครงการพัฒนาสื่อเรียนรู้เพือ่เสริมสุขภาพจิตผู้สูงวัย (ได้รับทุนจากมวิเซียมสยาม) 
- สร้างกลไกในการตรวจสอบเนื้อหาข้อมูลกอ่นเผยแพร่เพือ่ไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคม 

7.4ก-5 

ด้านศิลปวฒันธรรม - จัดท าเนือ้หาศิลปะต่างๆ เพือ่เผยแพร่ผ่านช่องทางสารสนเทศสู่ผู้เรียนทกุกลุ่ม ส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีพ 
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปะร่วมสมัย เพือ่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้านศิลปะ 
- การจัดท าเนื้อหาและเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนรุักษ์โบราณสถานวังท่าพระ 

7.4ก-5 

 

ภาพที่ 1.2ค-2 การสร้างกลไกการตรวจสอบเนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ ก่อนเผยแพร่ (Checklist flow) ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
  

 

ภาพที่ 1.2ค-3 กระบวนการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 
 
 

 (2) การสนับสนุนชุมชน (Community Support)   
หน่วยงานได้ก าหนดชุมชนที่ส าคัญในการให้บริการของหน่วยงานผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆออกเป็น 1) ชุมชนภายใน 

ได้แก่ นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร 2) ชุมชนรายรอบ ได้แก่ นักเรียน และนักศึกษา จากสถาบันการศึกษารายรอบ
พื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ 3) ชุมชนภาคีเครือข่าย ได้แก่ 
สถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาคที่หน่วยงานมีความร่วมมือในการน านิทรรศการไปสัญจรและจัดกิจกรรมเผยแพร่ นักเรียน นักศึกษาและ
ชุมชนรายรอบ 4) ชุมชนในพื้นที่ท่ีก าหนดอื่นๆ ได้แก่ ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินโครงการศิลปะสู่ชุมชน โครงการวิจัยในพื้นที่
เฉพาะ และกิจกรรมอื่นๆ โดยก าหนดกิจกรรมที่หน่วยงานจะเข้าไปมีส่วนร่วมจาก 1) สมรรถนะหลักของหน่วยงาน 2) บริการหลักของ
หน่วยงาน 3) ความต้องการและความคาดหวังของชุมชน 

 

หมวดที่ 2 กลยุทธ์ (Strategy) 
 

2.1 การจัดท ากลยุทธ์ (Strategy Development) 
ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ (Strategy Development PROCESS) 

(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning PROCESS) (ภาพท่ี 2.1ก-1) 
   หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ระยะยาว 5 ปี ซึ่งระบุไว้ในแผนพัฒนาหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนตุลาคม 2565 ท่ีสอดคล้องตามแผนพัฒนาประเทศและมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยให้บุคลากรภายในองค์กรมี
ส่วนร่วมในการระดมความคิด ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอกของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้น าระดับสูงได้พิจารณษก าหนดเป็น
โอกาสทางกลยุทธ์ โดยมีกระบวนการเป็นขั้นตอน เริ่มจาก 1) รวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากปัจจัยภายในภายนอก แผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 -2566) (ฉบับปรับปรุง) สภาพการณ์ของ

แต่งต้ังคณะท างาน ประเมินสถานภาพ ก าหนดนโยบาย ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

ก าหนดเป้าหมายและการอนุรักษ์พลังงาน/กิจกรรม ด าเนินการตามแผน 

 

ก ากับ/ติดตาม/ประเมิน ทบทวน/วิเคราะห์/ปรับปรุง 

ประชุม
คณะกรรมกา
รด าเนินงานที่

ฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 

ก าหนดการ
ตรวจสอบเนื้อหา
และข้อมูลต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน 
ก่อนเผยแพร่สู่

สาธารณะ 

Checklist 
- ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม / ผู้ชม - ไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรมสังคม และกฎหมาย 
- เนื้อหามีความถูกต้องบนพื้นฐานหลักวิชาการ - อ้างอิงแหล่งข้อมูล สามารถตรวจสอบได้ 
- ไม่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคล - ไม่มีความกระทบต่อความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม 
- ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ในทุกกรณี - เนื้อหาเปิดกว้าง ไม่ปิดกั้นกลุ่มคนใดเป็นพิเศษ 

ประเมิน
และวัดผล 
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หน่วยงาน เสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  2) ระดมความคิดร่วมกับบุคลากรภายใน วิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis เพื่อ
ออกแบบกลยุทธ์และใช้ TOWS Matrix เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ S, W, O, T ให้ครบทุกบริบทและมิติ 3)  ก าหนดวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ ตัววัดผล และค่าเป้าหมาย 4) วางแผนจัดสรรทรัพยากร และแผนด าเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาบุคลากร แผน
บริหารความเสี่ยง แผนกลยุทธ์การเงิน แผนนิทรรศการ แผนกิจกรรมการศึกษา และแผนประกันคุณภาพการศึกษา 5) และจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ผ่านแผนพัฒนาหอศิลป์ 6) เสนอแผนต่อคณะกรรมการประจ าหอศิลป์ให้ได้ทราบและพิจารณารับฟัง
ข้อเสนอแนะและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 7) เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ผู้น าระดับสูงช้ีแจงพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม 
และแผนพัฒนา ทั้งต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากรทุกระดับ ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการด าเนินงานที่
เกี่ยวข้อง และบุคลากรทุกคน ในรูปการณ์ประชุมบุคลากร เอกสาร และเว็บไซต์ 8) ประเมินผล ทบทวนกระบวนการด าเนินงานและ
แผนปฏิบัติระยะสั้น และยาว เพื่อพิจารณาการปรับแผนต่อไป หากมีการปรับแผนจะกลับสู่ขั้นตอนกระบวนการวางแผน จัดท าและ
ปรับปรุง 

 
 

ภาพที ่2.1ก-1 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์หอศิลป์  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2) นวัตกรรม (INNOVATION)  
 ผู้บริหารวิเคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ จากนโยบายของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
จากการเปลี่ยนแปลง และนโยบายของสังคมประเทศชาติ สมรรถนะหลักขององค์กรและความสามารถในการแข่งขัน เป็นโอกาสในการ
สร้างนวัตกรรมในยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านศิลปะสร้างสรรค์ ท่ีมีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคม และความท้าทายอื่นที่ส าคัญของ
สังคมและประเทศ ตลอดจนนวัตกรรมด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีขั้นตอนคือ 1) วิเคราะห์โอกาส อุปสรรค และ
สถานการณ์ปัจจัยภายนอก 2) ทบทวนเป้าหมายของพันธกิจ 3) วางแผนพัฒนานวัตกรรมจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 4) เสนอผู้บริหาร 
ปรับปรุง เสนอแนะ 5) น าไปปฏิบัติ 6) ติดตามวัดผล และทบทวน 

(3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Considerations) 
หน่วยงานรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเป็นสารสนเทศในการ

จัดท าแผนพัฒนาหน่วยงาน การประชุมระดมสมองบุคลากร ก าหนดแนวทางการพัฒนา พร้อมทั้งแปลงแผนสู่การปฏิบัติในรูปของ
โครงการ หลังจากนั้นคณะกรรมการทบทวนและก ากับแผนพัฒนา น ามาพิจารณาอีกครั้งเพื่อความเป็นไปได้ในการบรรลุผลตามที่ก าหนด 
(ตารางที่ 2.1ก-3) 

 
 
 
 

7 

รวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีจ าเป็น ปจัจยั

ภายในและภายนอก SWOT /VOC/VOS 

ระดมความคิดบุคลากรเพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูลสภาพการณ์  
                         

ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

ก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

วางแผนจัดสรรทรัพยากร และ

แผนด าเนินการด้านต่างๆ  

ประเมินผล ทบทวน กระบวนการด าเนนิงาน แผนปฏิบัติการระยะสั้น 

แผนปฏิบัติการระยะยาว เพ่ือพิจารณาปรบัแผน 

1 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์หอศิลป์

มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีประกอบด้วย

แผนระยะยาว แผนระยะสัน้  

เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหอ

ศิลป์ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลยั 

เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์หอศิลป์ 

ถ่ายทอดสู่การปฏบิัติ และ

กระบวนการท างานที่สอดคล้อง 

2 3 

4 

5 6 

8 
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ตารางที่ 2.1ก-3 การรวบรวมข้อมูลมาใช้ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
ปัจจัยท่ีน ามาประกอบการ

จัดท าแผนพัฒนา 
ข้อมูลส าคัญ 

 
แหล่งข้อมูล ความถ่ีรวบรวม

ข้อมูล 
สารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ 

ปัจจัยภายใน 
1.จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ภาวะคุกคาม 

- SU for Change: วิสัยทัศน์ทิศทางการพัฒนา   
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- สารสนเทศจากการประชุมสัมมนาของบุคลากร 
- ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560–2579 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
  ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564 
- กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-
2565) 

มศก. ปีงบ 
ประมาณ 

แนวโน้ม ทิศทาง 
สถานะ 
ประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน 

ผู้อ านวยการ 
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 6 
ฝ่าย 

2. ความต้องการ ความคาดหวัง
ท้ังระยะสั้นและระยะยาวของ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสยี 

- สรุปผลการด าเนินการแผนพัฒนาประจ าปี 
  ที่ผ่านมา 
- รายงานความต้องการและความคาดหวัง 
  ของผู้รับบริการ 

งานสนับสนุนงาน
บริหาร 

ปีงบ 
ประมาณ 

แนวโน้ม ทิศทาง 
สถานะ 
ประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 6 
ฝ่าย 

3. นวัตกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงส าคัญทาง
เทคโนโลยีและอื่นๆท่ีอาจมีต่อ
บริการและด าเนินงาน 

- สรุปผลการทบทวนกระบวนการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ 

งานนิทรรศการและ
กิจกรรมการศึกษา 
งานสนับสนุนงาน
บริหาร 

รายเดือน ปัญหา อุปสรรค 
แนวโน้ม 
ประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน 

หัวหน้างาน 

ปัจจัยภายนอก 
5. สภาพการแข่งขัน 
สภาวการณ์ท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ 

- แหล่งข้อมูลในสื่อสารสนเทศต่าง เว็บไซต์ สื่อ
สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ แนวโน้ม ทิศทาง 
สถานการณ์การ
แข่งขัน 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 6 
ฝ่าย 

 
(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก (WORK SYSTEMS and CORE COMPETENCIES) 
ผู้อ านวยการและทีมบริหารน าเอาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ สมรรถนะหลัก ปริมาณงาน แผนปฏิบัติการต่าง ๆ 

ลักษณะงาน นโยบายมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย รวมทั้งลักษณะการบริการของหน่วยงาน มาวิเคราะห์
จัดระบบงานให้รองรับยุทธศาสตร์ เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพต่อลูกค้า และสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ย นแปลง แล้วน ามาใช้
ออกแบบระบบงานของหน่วยงานผ่าน 2 บริการหลักของหน่วยงาน นั่นคือ แหล่งเรียนรู้ศิลปะกรรมร่วสมัย และการบริการวิชาการ ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรม 8 ประเภท คือ คลังสะสมมหาวิทยาลัยศิลปากร การจัดนิทรรศการ การจัดประกวดศิลปกรรม โครงการศิลปะสู่ชุม
ชม กิจกรรมศิลปะเชิงวิชาการ กิจกรรมศิลปะเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมศิลปะเชิงบูรณาการ และค่ายศิลปะ โดยที่หน่วยงานมีระบบงานที่
ส าคัญในการสนับสนุนให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยใช้สมรรถนะหลักเป็นตัวออกแบบระบบงาน เพื่อให้เกิดกระบวนการท างานที่
สอดคล้องตามพันธกิจ และผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน โดยได้วางระบบงานหลักตามพันธกิจหลัก สนับสนุนและระบบการ
บริหาร โดยที่มีวิธีการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานโดยใช้ PDCA ในการวิเคราะห์ระบบงาน เพื่อให้ระบบงานต่าง ๆ ได้สร้างคุณค่าแก่ลูกค้า
ในฐานะผู้รับบริการ (ภาพที่ 2.1ก-4) และให้บรรลุแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยที่ค านึงถึงปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ความคุ้มค่า ผู้น าสูงสุดเป็นผู้ตัดสนิใจเชิงกลยุทธ์ โดยให้บุคลากรได้
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อน าแผนปฏิบัติการไปด าเนินการ และก ากับติดตาม ประเมินผลในส่วนท่ีรับผิดชอบให้บรรลุผลตามที่ก าหนด
ไว้ โดยมีการวิเคราะห์สรุปผลการด าเนินงาน และเสนอในที่ประชุมบุคลากร โดยหากผลการด าเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ก็จะ
ปรับปรุงและทบทวนการด าเนินงาน  
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ภาพที่ 2.1ก-4 กระบวนการที่ส าคัญต่อระบบงานและสมรรถนะหลัก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OBJECTIVES)  

(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ (KEY STRATEGIC OBJECTIVES) (ตารางที่ 2.1ข-1)  
หน่วยงานก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลัก ทั้งยุทธศาสตร์เชิงรุกและยุทธศาสตร์เชิงพันธกิจโดยตอบสนองความท้าทาย

เชงิกลยุทธ์ การใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โอกาสเชิงกลยุทธ์ สมรรถนะหลักขององค์กร และความต้องการของลูกค้าทุก
กลุ่ม โดยก าหนดกลยุทธ์ที่ส าคัญตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ 1) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งที่หอศิลป์วังท่าพระ และคลังสะสมมหาวิทยาลัยศิลปากรที่หอศิลป์สนามจันทร์ ให้เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ 2) เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการศิลปะแขนงต่างๆ แก่สังคมและชุมชนของประเทศ ท่ีบูรณาการศาสตร์ความรู้
ต่างๆ และเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบการเรียนรู้แบบต่างๆทั้งในพื้นที่ นอกพ้ืนท่ี และผ่านสื่อดิจิตอล 3) เป็นองค์กรที่มีการจัดการศิลปะที่มี
มาตรฐานในระดับสากล และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ผ่านระบบการจัดการตามมาตรฐาน และพัฒนาบุคลากรเฉดพาะ
ทางด้านการจัดการศิลปะ 4) เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการ ด าเนินงานและให้บริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบ
ได้ โปร่งใส ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และระยะเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ (ตารางที่ 2.1ข-1) 

 (2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OBJECTIVE Considerations)  
หน่วยงานมีวิธีการในการก าหนดความส าคัญของกลยุทธ์ที่ถ่ายทอดจากวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์โดยน าเกณฑ์ส าคัญมาพิจารณา

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และเช่ือมโยงกับพันธกิจ และวิสัยทัศน์หน่วยงาน คือ 1) ทรัพยากรที่จ าเป็น 2) ผลกระทบ
จากการด าเนินการตามกลยุทธต่อผลการด าเนินการโดยรวม 3) ความเป็นไปได้ในการด าเนินการให้บรรลุผล 4) ผลกระทบต่อการเพิ่ม
หรือลดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น ในแต่ละกลยุทธ์ได้ออกแบบเพื่อตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ใช้ประโยชน์จาก
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ สมรรถนะหลักของหน่วยงาน และโอกาสเชิงกลยุทธ รวมถึงการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ  
 

2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) 
ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (ACTION PLAN Development and DEPLOYMENT) 
 (1) แผนปฏิบัติการ (ACTION PLANS) และ (2) การน าแผนปฏิบัติการไปใช้ (ACTION PLAN Implementation)          

ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ผู้อ านวยการได้มีการถ่ายทอดแผนพัฒนาหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561-2565)  และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คือ 1. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่เป็นที่ย อมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 2. เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการศิลปะแขนงต่างๆแก่สังคมและชุมชนของประเทศ 3. เป็นองค์กรที่มีการ
จัดการศิลปะที่มีมาตรฐานในระดับสากล และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และ 4. เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการ 
ด าเนินงานและให้บริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ผ่านคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ของหน่วยงานทั้ง 6 ฝ่าย คือ ( 1) 

ลูกค้า 

- นโยบายและแผน มศก. 
- แผนพัฒนาหอศิลป์ 
- เสียงของลูกค้า (VOC) 
- ปัจจัยภายนอก 

ผู้น าระดับสูง 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ ์

ผลลัพธ์ขั้นต้น ผลลัพธ์ขั้นปลาย 

การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ การ
พัฒนาและด าเนินงานตาม
แผนฯ 

- ระบบงาน หลักตามพันธกิจ
หลัก  
- ระบบสนบัสนุน  
- ระบบการบริหาร  

การบรรลุเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์และ
พันธกิจของ
หน่วยงาน 

1. นักเรียน 
2. นักศึกษา 
3. ศิลปิน 
4. นักจัดการศิลปะ 
5. ผู้สนใจศิลปะ 
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คณะกรรมการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร (2) คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (3) คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน (4) คณะกรรมการด าเนินงานนิทรรศการ (5) คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมการศึกษา และ (6) คณะกรรมการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดท าแผนด าเนินงานในแต่ละงานภายใต้แผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ได้แก่ แผนบริหาร
ความเสี่ยง แผนกลยุทธ์การเงิน แผนนิทรรศการ แผนกิจกรรมการศึกษา แผนประกันคุณภาพ และแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีผลลัพธ์ของ
การด าเนินงานออกมาในรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน (ภาพที่ 2.2ก-1) 

 มีการถ่ายทอดแผนการด าเนินงานไปยังบุคลากรทุกคนในหน่วยงานให้รับทราบและปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีในแต่ละงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ผ่านกระบวนการด าเนินงานระบบบริการ และระบบบริหารจัดการที่
ครอบคลุมทุกส่วนงาน นอกจากนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพได้มีการติดตาม ประเมินและวัดผลการด าเนินงานในทุก ๆ การด าเนินงาน
ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการแต่ละชุดทุกปีการศึกษา เมื่อได้ผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นผลดีมีประสิทธิภาพก็จะรวบรวมเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อเป็นวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้หน่วยงานประสบความส าเร็จหรือน าไปสู่ความเป็นเลิศตาม
เป้าหมายในอนาคตต่อไป โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ที่ได้ให้สามารถน าไ ปใช้
ประโยชน์ได้ต่อไป แต่หากได้ผลลัพธ์ของการด าเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพมากพอหรือควรต้องมีการปรับปรุง ก็จะได้น าไปสู่การแก้ไข
ปรับปรุง เพื่อให้แผนปฏิบัติงานประจ าปีมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
 

ภาพที่ 2.2ก-1 การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตาม 
ประเมินผล 
ทบทวน 

ก ากับดูแล 

บุคลากร 

คณะกรรมการด าเนินงาน 6 ฝ่าย 
1) คณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร 
2) คณะกรรมการจัดท าแผนความเสี่ยง 
3) คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
4) คณะกรรมการด าเนินงานนิทรรศการ 
5) คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมการศึกษา 
6) คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ก ากับดูแล 

แผนพัฒนาหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร 2561-2565 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

แผนด าเนินงาน 6 ด้าน : 
แผนพัฒนาบุคลากร แผนบริหารความเสี่ยง แผนกล
ยุทธ์การเงิน แผนนิทรรศการ แผนกิจกรรมการศึกษา 
แผนประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้อ านวยการ คณะกรรมการประจ า 

กระบวนการด าเนินงาน : 
ระบบบริการ ระบบบริหารจัดการ 

ถ่ายทอด 

ทบทวนเพื่อใช้
ปรับแผน 
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ตารางที่ 2.1ข-1 วัตถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ที่ส าคัญ แผนกลยุทธ ์เป้าหมาย และแผนปฏิบตัิการระยะสั้น ระยะยาว และแผนบุคลากร  

Strategies 
(ประเด็นยุทธศาสตร์) 

Strategic plan & Goals (แผน
กลยุทธ์) 

Action Plans 
(แผนปฏิบัติงาน) 

Leading Indicators(ความก้าวหน้าของ
แผน) 

Lagging 
indication 
(ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ) 

ค่าคาดการณ์ ปี HR Plan (แผนพัฒนา
บุคลากร) 

Response by 
(ผู้รับผิดชอบ) 62 63 64 65 66 

เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมร่วมสมัย 
ที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมร่วมสมัย  ที่หอศิลป์วังท่า
พระและคลังสะสมหอศิลป์สนาม
จันทร์ 

ด าเนินงานโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีความต่อเนื่องและ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

- โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีความ
ต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 

โครงการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 

8 
 
 

7 
 
 

8 
 
 

7 - ก าหนด KPIs ให้ผู้รับ 
ผิดชอบพัฒนาพื้นที่แหล่ง
เรียนรู้ทั้ง On-site และ 
Online 
- การแลกเปลี่ยนบุคลากร
กับสถาบันศิลปะเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ได้รับประสบการณ์ใหม่
เพื่อน ามาต่อยอดในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

ผู้อ านวยการ 

- จ านวนชิ้นงานที่จัดแสดงในนิทรรศการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

ชิ้นงาน 
 

200 200 200 200 200 

- ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้า
มารับบริการแหล่งเรียนรู้ 
 

ร้อยละ 
 

85 85 85 85 85 

- จ านวนเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงาน
ภายในและภายนอกด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

จ านวน 
 

16 18 20 22 24 

- ความส าเร็จในการจัดท าแหล่งเรียนรู้คลัง
สะสมศิลปกรรมถาวร ณ หอศิลป์สนามจันทร ์
 

ร้อยละ 
 

80 85 90 95 100 

- จ านวนสถานศึกษาที่เข้ารับบริการแหล่ง
เรียนรู้ 
 

จ านวน 
 

10 14 17 20 22 

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการแหล่งเรียนรู้ ร้อยละ 85 85 85 90 90 

 รักษา ส่งเสริม และเผยแพร่ผลงาน
ศิลปกรรมสะสมมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในมิติต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จัก
ในระดับชาติและนานาชาติ 

พัฒนาการเผยแพร่ผลงานศิลปกรรม
ในคลังสะสมมหาวิทยาลัยศิลปากรใน
รูปแบบต่างๆ 

- จ านวนหน่วยงานภายในและภายนอกที่น า
ผลงานศิลปกรรมสะสมไปเผยแพร่ 
 

จ านวนที่เพิ่มข้ึน 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

- พัฒนาบุคลากรในการ
เพิ่มทักษะด้านการจัด 
เก็บข้อมูลสารสนเทศให้
อยู่ในระบบฐานข้อมูล 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

- ความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลสืบค้นทั้ง 
online และ offline 

ร้อยละ 
 

40 60 80 90 100 

เป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการวิชาการ
ศิลปะแขนงต่าง ๆ 
แก่สังคมและชุมชน
ของประเทศ 

บูรณาการความรู้ด้านศิลปะใน
แขนงต่าง ๆ เพื่อให้บริการวิชาการ
ศิลปะที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการที่หลากหลาย 

สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกในการ
ให้บริการวิชาการศิลปะ 

- จ านวนสถานศึกษาระดับโรงเรียนที่เข้ามา
รับบริการ 
 
 

จ านวน 
 

 

20 
 
 
 

20 
 
 

20 
 
 

20 
 
 

20 
 
 

  

- จ านวนสถาบันการศึกษาที่เข้ารับบริการ 
 

จ านวน 8 8 8 8 8   

- จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการลักษณะ
ต่างๆ ในพื้นที่และนอกพื้นที่ 

จ านวน 20 25 30 30 35   
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การให้บริการวิชาการศิลปะออก
ไปสู่พื้นที่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ให้แก่สังคม 

การบริการวิชาการศิลปะออกไปสู่
พื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับ
วัฒนธรรมชุมชน 

- จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการ
กับพื้นที่ชุมชนและสังคม  
 

โครงการ 
 
 
 

 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

- จัดกิจกรรมการบริการ
วิชาการศิลปะภายใต้
ความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายและน าองค์
ความรู้ที่ได้กลับมา
ถ่ายทอดการจัดการ
ความรู้ในหน่วยงาน 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

- จ านวนหน่วยงานภายนอกในพื้นที่ต่าง ๆ ที่
มีความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ 
 

จ านวนที่เพิ่มข้ึน 
 

2 2 2 2 2 

- ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 
 

1 1 2 2 3 

การให้บริการวิชาการผ่านสื่อ
ทันสมัยรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรองรับ
รูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย 

พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่านสื่อ
ทันสมัย เพื่อการเรียนรู้ที่ไม่จ ากัด 

- จ านวนช่องการบริการวิชาการที่ด าเนินการ
กับพื้นที่ชุมชนและสังคม  

จ านวนที่เพิ่มข้ึน 
 

 
 
 

 

1 
 
 
 

1 1 1 1 - พัฒนาบุคลากรด้าน
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในงานบริการ 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

เป็นองค์กรที่มีการ
จัดการศิลปะที่มี
มาตรฐานในระดับ
สากล และเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ 

การสร้างมาตรฐานด้านการจัดการ
ศิลปะ ผ่านกิจกรรมและโครงการ
ต่าง ๆ ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล 

พัฒนามาตรฐานด้านการจัดการศิลปะ 
ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ  

- ปรับปรุงระบบการจัดและผลิตนิทรรศการ
และกิจกรรมต่างๆ 
 

มี/ไม่มี 
 
 

มี 
 
 

มี 
 
 

มี 
 
 

มี 
 
 

มี 
 
 

 ผุ้อ านวยการ 

- ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละ
กิจกรรมและโครงการ 

ร้อยละ 85 85 90 90 90 

การสร้างรูปแบบการบริการด้าน
การจัดการศิลปะ และการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการจัดการศิลปะ เพื่อ
สร้างบุคลากรเฉพาะทาง 

สร้างรูปแบบการบริการด้านการ
จัดการศิลปะ และถ่ายทอดความรู้ด้าน
การจัดการศิลปะ เพื่อสร้างบุคลากร
เฉพาะทาง 

- จ านวนหน่วยงานที่รับบริการด้านการ
จัดการศิลปะ 
 

จ านวนที่เพิ่มข้ึน 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

  

- ความพึงพอใจผู้รับบริการ ร้อยละ 85 85 90 90 90 

เป็นองค์กรที่มีระบบ
การบริหารจัดการ 
ด าเนินงานและ
ให้บริการที่มี
คุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

การบริหารงานและการด าเนินงาน
ต่างๆอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว 
ตรวจสอบได้ เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  
 

พัฒนาการบริหารงานและการ
ด าเนินงานต่างๆอย่างเป็นระบบ 
รวดเร็ว ตรวจสอบได้ เพื่อให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง  
 

- การปรับปรุงระบบโครงสร้าง/เกณฑ์
ระเบียบต่างๆของหน่วยงาน 
 
 

มี/ไม่มี 
 

มี มี มี มี มี - จัดท า แผนพัฒนา
บุคลากรเพื่อวิเคราะห์ผล 
และจัดท าเส้นทางการ
ฝึกอบรมตามสายงาน 
(Training Roadmap) 
 

ผุ้อ านวยการ 

พัฒนาบุคลากรตามสายงานเพื่อ
ประสิทธิภาพในการท างานและ
ให้บริการ 
 

- มีเกณฑ์มาตรฐานการ ระเบียบปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
 

มี/ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 

มี 
 
 
 

มี 
 
 
 

มี 
 
 
 

มี 
 
 

มี 
 
 
 

- ปรับปรุงระเบียบเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรในการขอก าหนด
ต าแหน่งให้สูงข้ึน 
- จัดโครงการอบรม
ภายในเพื่อพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงาน 
- ส่งบุคลากรเข้าร่วม
อบรมเพิ่มพูนความรู้  

 

- จ านวนบุคคลากรที่เข้าร่วมในโครงการ
อบรมภายในของหน่วยงาน 
 

ร้อยละ 
 

80 80 85 85 90 

- จ านวนเรื่องที่บุคคลากรได้เข้าร่วมอบรม
และเพิ่มพูนความรู้จากหน่วยงานภายนอก 
 

จ านวนเรื่อง/ปี 
 

5 6 7 8 9 

- จ านวนบุคคลากรที่ได้รับต าแหน่งให้สูงข้ึน จ านวนคน/ปี N/A N/A 1 1 1 
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(3) การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) 
หน่วยงานได้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อตอบสนองทุกพันธกิจหลักของหน่วยงาน โดยสนับสนุนแผนปฏิบัติ

การของทั้งองค์กรในระบบดังกล่าวส่วนงานต่าง ๆ คณะท างานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนกระบวนการท างานและกิจกรรม
บริการในด้านแหล่งเรียนรู้ศิลปะร่วมสมัย และการบริการวิชาการ โดยเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ โดยมีฝ่ายการด าเนินงานเกี่ยวกับนโยบายและแผนของหน่วยงานท าหน้าท่ีตรวจสอบเงิน
งบประมาณให้ใช้จ่ายภายในวงเงินท่ีก าหนด มีงานการเงินและงานพัสดุ ก ากับดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ เพื่อท า
ให้สามารถจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงินได้ และเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการจะท าการสรุปผลการด าเนินการและ
การประเมินผลรายงานต่อผู้บริหาร และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการต่อไป 

(4) แผนด้านบุคลากร (WORKFORCE Plans) 
จากกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ผู้บริหารได้ก าหนดให้คณะท างานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ก าหนด

แผนพัฒนาบุคลากรไว้ในแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ศึกษาจากนโยบายของประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และมหาวิทยาลัย มาก าหนดในการวางแผนพัฒนาบุคลากร ให้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ การพัฒนาองค์
ความรู้ และทักษะเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยของไทยและนานาชาติ เพื่อยกระดับองค์ความรู้ของบุคลากรและหน่วยงานให้มี
มาตรฐานเทียบเท่าในระดับสากล โดยมีการส ารวจความต้องการในการพัฒนา Upskill/Reskill ของบุคลากรในแต่ละงาน เพื่อน ามา
วิเคราะห์และบริหารจัดการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ในส่วนแรกเป็นการด าเนินการส่งบุคลากรเข้าอบรมตามสายงานเฉพาะทาง โดยในปีนี้
หน่วยงานได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของงานกิจกรรมศึกษา มีการส่งบุคลากรในงานกิจกรรมศึกษาเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาในโครงการ
ต่างๆ ทั้ง Onsite และ Online อาทิเช่น โครงการอบรมการสื่อความหมายในพิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง (A Museum with a Specific 
theme and Collection) ในส่วนท่ีสอง เป็นการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของหน่วยงานเป็นประจ าทุกปี โดยได้ด าเนินการจัดโครงการ
ศักยภาพเพื่อการท างานเป็นระบบสากล ในปีนี้มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคน มีความตระหนักรู้ ร่วมรับผิดชอบและเห็น
คุณค่าความส าคัญของหอศิลป์ วังท่าพระ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารอนุรักษ์ โดยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายและจัดกิจกรรมเชิง
ปฎิบัติการ ในส่วนท่ีสาม เป็นการพัฒนาบุคลากรายบุคคล โดยส่งเสริมให้บุคลากรยื่นขอก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงขึ้นมีการมอบรางวัล
แก่บุคลากรผู้ที่ผ่านการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น   

(5) ตัววัดผลการด าเนินการ (PERFORMANCE MEASURES)  
หน่วยงานมีการก าหนดตัววัดผลการด าเนินการที่ส าคัญเพื่อใช้ติดตามผลส าเร็จ ประสิทธิผลของ แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นของ

หน่วยงาน โดยติดตามผ่านการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ทุก 3 เดือน หรือ การประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานและตัววัดผล
นั้นๆทุกเดือน และมีการก าหนดตัววัดของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการระยะยาว เพื่อผลักดันให้ หน่วยงานไปสู่เป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ โดยท าการติดตามผลการด าเนินงานและรายงานไปยังมหาวิทยาลัย 

(6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ (PERFORMANCE PROJECTIONS)  
 หน่วยงานได้ก าหนดค่าคาดการณ์ผลการด าเนินการตามกรอบเวลา ทั้งแผนระยะสั้น และยาว โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์
แนวโน้มผลการด าเนินการที่ผ่านมา และค่าเป้าหมายที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยมาพิจารณา 
ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN Modification)  

หน่วยงานได้มีการติดตามผลการด าเนินการของแผนปฏิบัติการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีการพิจารณาจาก
ความสามารถในการด าเนินการให้บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่วางไว้ หากก ากับการด าเนินการแล้วพบว่ามีผลที่ต่ ากว่าค่าคาดการณ์ที่
ก าหนด จะน าเข้าคณะกรรมการฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานตามแผน และเสนอวิธีแก้ไขเพื่อ
น าไปพิจารณาปรับแผนปฏิบัติการ อีกท้ังพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันรายเดือน และน ามาทบทวนและประเมินกระบวนการท างานราย
เดือน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ทันต่อสถานการณ์ ปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินการสู่การปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว 
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หมวดที่ 3 ลูกค้า (CUSTOMERS) 
 

3.1 ความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectations) 
ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (Listening to Students and Other CUSTOMERS) 
ภาพที่ 3.1ก-1 กระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (Listening to Students and Other CUSTOMERS) 
  (1) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (Current Students and Other CUSTOMERS) 

หน่วยงานได้ให้ความส าคัญต่อเสียงของลูกค้า (Voice of Customer) โดยสรรหาสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับลูกค้า มกีระบวนการเชิง
รุกและสร้างสรรค์ให้ได้มาซึ่งความต้องการความคาดหวังและความปรารถนาของลูกค้ามีเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้าเกิดความผู กพันกับ
หน่วยงาน (ภาพที่ 3.1ก-1) การรับฟังเสียงของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต (ตารางที่ 3.1ก-2) โดยการรวบรวมและการบูรณาการ
ข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า เช่น ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผลจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ข้อร้องเรียนที่มีผลต่อการที่ลูกค้าจะตัดสินใจ ใช้
บริการของหน่วยงาน และเกิดการตัดสินใจผูกสัมพันธ์กับหน่วยงานในระยะยาว 
 (2) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นท่ีพึงมี (Potential Students and Other CUSTOMERS) 

หน่วยงานได้ก าหนดช่องทางการรับฟัง โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาพที่ 3.1ก-1) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริการที่ส่งเสริมการพัฒนาโครงการกิจกรรมต่าง ๆ และการบริการวิชาการที่ส าคัญอื่น ๆ โดยได้ใช้วิธีการหลากหลายและ
แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม โดยมีการวางแผน ก าหนดผู้รับผิดชอบและก ากับดูแลตามคณะกรรมการชุดต่างๆ และส่วนงานหลักที่ดูแลพันธ
กิจ วิธีการรับฟัง ผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 

ข. การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และการก าหนดหลักสูตรและบริการฯ (Student and Other CUSTOMER 
Segmentation, and Program and Service Offerings) 
  (1) การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (Student and Other CUSTOMER Segmentation) และ (2) การจัดการศึกษา 
และบริการฯ (Program and Service Offerings) 
 หน่วยงานได้สร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น เพ่ือความส าเร็จด้านตลาดอย่างต่อเนื่อง รับฟังเสียงของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยปีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้บริหารและบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องฝ่ายต่าง ๆ ได้ วิเคราะห์และจัดกลุ่มลูกค้า 
(Segmentation) ของหน่วยงานขึ้นมาใหม่ (ตารางที่ 3.1ข-1) ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องการกับให้บริการของหน่วยงาน สถานการณ์ใน
บริบทสังคมปัจจุบัน และสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังที่แท้จริงของลูกค้าทุกกลุ่ม ลดความไม่พึงพอใจ และสร้างความ
ผูกพันในระยะยาวกับหน่วยงาน โดยจากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ การมีแนวทางที่เป็นระบบในเรื่องนี้ อาจช่วยให้
องค์กรได้ลูกค้าเพิ่มขึ้น ด าเนินการจัดท าแผน Customer Experience และด าเนินการให้มีผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่วางไว้ พัฒนาช่อง
ทางด้านสารสนเทศของหน่วยงาน เพื่อให้มีการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ ลูกค้าของหน่วยงานประกอบไปด้วย 1. นักเรียน เป็นกลุ่มนักเรียน

ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
(ลูกค้า) 

 

ก าหนดวิธีการและ
แผนการฟังเสียงของ
ลูกค้าให้เหมาะสม 

 

รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล 

 

วางแผนปรับปรุง
กระบวนการเพื่อสร้าง

ความพึงพอใจ 
 

การด าเนินงานและ
ประเมินผลตามแผน 

 

การแบ่งกลุ่มลูกค้า ระบุข้อมูลที่จ าเป็นที่
ต้องการจากลูกค้า 

เปลี่ยนแปลงความ
ต้องการเป็นตัวชี้วัด 

ก าหนดกลยุทธ์ แผนการ
ด าเนินงาน 

ประเมินผล ความพึงพอใจ 
ไม่พึงพอใจ 

1. นักเรียน 
2. นักศึกษา 
3. ศิลปิน 
4. นักจัดการศิลปะ 
5. ผู้สนใจศิลปะ 

- แบบสอบถาม - การสังเกต 
- สนทนากลุ่มย่อย 
- ข้อติชม แนะน า 
- สื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ 
- การสัมภาษณ์   

ข้อมูลเชิงคุณภาพและ
ข้อมูลเชิงปริมาณ ที่
สามารถระบุความต้องการ
ของลูกค้ากลุ่มต่างๆ 

จัดล าดับความส าคัญ
ความต้องการของ
ลูกค้าอย่างเป็นระบบ 

การด าเนินงานตามแผน 
ผ่านแผนปฏิบัติการ 
(ACTION PLAN) ใน
ส่วนงานต่างๆ ของ
หน่วยงาน 
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ที่มีอายุตั้งแต่ 6-17 ปี ช่วงการเรียนในช้ันประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา 2. นักศึกษา เป็นกลุ่มนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันอื่น ๆ 3. ศิลปิน เป็นกลุ่มผู้ท างานด้านศิลปะเป็นหลัก ท้ังที่เคยร่วมงานและไม่เคยร่วมงานกับหน่วยงาน 
4. ผู้ที่ท างานด้านการจัดการศิลปะ ได้แก่ ภัณฑารักษ์ นักจัดการศิลปะ นักวิจารณ์ นักวิชาการด้านศิลปะ นักสะสม และ 5. ผู้สนใจศิลปะ 
คือบุคคลทั่วไปท่ีสนใจศิลปะ ไม่จ ากัดความเฉพาะทาง 
 

ตารางที่ 3.1ข-1 เปรียบเทียบกลุ่มลูกค้าของหน่วยงาน 
 

ลูกค้ากลุ่มเดิม ลูกค้ากลุ่มใหม ่

1. นักเรียน 1. นักเรียน 
2. นักศึกษา 2. นักศึกษา 
3. ผู้สนใจศิลปะ 3. ศิลปิน 
4. ศิลปินที่ร่วมการแสดง 4. นักจัดการศิลปะ 
5. ศิลปินที่ส่งผลงานประกวด 5. ผู้สนใจศิลปะ 

  
 

  เมื่อได้ท าการจัดกลุ่มลูกค้าเป็น 5 กลุ่มแล้ว จึงน าข้อมูลที่ได้จากการรับฟังเสียงความต้องการ ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 
รวมถึงข้อเสนอแนะ มาใช้ในการวางแผนกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้ 2 บริการหลักของหน่วยงาน ให้มีเนื้อหาและลักษณะตรงตามความ
ต้องการและความเหมาะสมของลูกค้าแตล่ะกลุ่ม เพื่อให้กิจกรรมครอบคลมุลูกค้าได้ทุกกลุ่ม โดยการวิเคราะห์กลุ่มกิจกรรมต่อสัดส่วนของ
กลุ่มลูกค้านั้นแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่า ทางหน่วยงานจัดกิจกรรมใดส าหรับลูกค้ากลุ่มใด เพื่อให้สามารถมุ่งเน้นกิจกรรมที่ดึงดูดลูกค้ากลุ่ม
นั้นๆได้อย่างชัดเจนและเพิ่มลูกค้าได้ ในการวางแผนกิจกรรมของหน่วยงาน ได้แบ่งกลุ่มกิจกรรมออกเป็น 8 กลุ่มกิจกรรม (ภาพที่ 3.1ข-
1) ซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหากิจกรรมที่แตกต่างกันไปตามลักษณะและความต้องการของกลุ่ มลูกค้า ได้แก่ 1. คลังสะสมมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 2. นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย 3. การประกวดศิลปกรรมและนิทรรศการจากการประกวด 4. กิจกรรมศิลปะเชิงวิชาการ 5. 
กิจกรรมศิลปะเชิงปฏิบัติการ 6. กิจกรรมศิลปะเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์อื่น 7. ศิลปะสู่ชุมชม 8. ค่ายศิลปะ โดยได้เก็บข้อมูลจากการ
ใช้บริการในแต่ละครั้งและน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 3 ด้านได้แก่ 1) ร้อยละของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่เข้าใช้บริการโดยรวมทั้งหมด 2) สัดส่วน
ลูกค้าท้ัง 5 กลุ่มต่อรูปแบบกิจกรรมแต่ละประเภท และ 3) ร้อยละของกิจกรรมที่ลูกค้าแต่ละกลุ่มเข้าใช้บริการมากที่สุด (ภาพที่ 3.1ข-2 
และ ภาพที่ 3.1ข-3) 
 จากการวิเคราะห์ทั้งสามด้าน ท าให้สามารถระบุกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มที่มากที่สุดของหน่วยงาน และเห็นถึงผลของกิจกรรม
ประเภทที่กลุ่มนั้นเข้าใช้บริการมากที่สุด เมื่อน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับสัดส่วนรวมของลูกค้าทั้ง 5 กลุ่มต่อรูปแบบกิจกรรมแต่ละ
ประเภท ท าให้เข้าใจถึงจุดอ่อน จุดแข็ง และน าไปสู่การวางแผนกิจกรรมเพื่อเพิ่มจ านวนลูกค้าในกลุ่มนั้นให้มากขึ้น และวางแผนกิจกรรม
ในอนาคตเพื่อเพิ่มสัดส่วนลูกค้ากลุ่มอื่นที่เห็นถึงศักยภาพและแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นได้  
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ตารางที่ 3.1ก-2 วิธีการรับฟังลูกค้าในปัจจุบันและในอนาคต 

Key Customers/ 
Stakeholders 

Expected Contents 

Approach/ 
Measurement Tools Mini

mum 
Freq
uenc

y 

Input (for Key 
Process) 

Responsible by Review cycle/Reviewed by ตัวอย่างวิธีการในการสนับสนุนลูกค้า
และการสื่อสาร 

แบ
บป

ระ
เม

ิน 

Fo
cu

s g
ro

up
 

In
te

rv
ie

w 

So
cia

l m
ed

ia 

Ob
se

rv
at

io
n 

Fa
ce

 to
 fa

ce
 

ออ
กแ

บบ
บร

ิกา
ร

หรื
อกิ

จก
รร

ม 

จัด
กา

รป
ัญ

หา
แล

ะข้
อร้

อง
เรีย

น 

ลูกค้าปัจจุบันของหน่วยงาน 

1. นักเรียน ความพึงพอใจจากบริการ       N   ฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา 3M/คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการเข้า
ชมแหล่งเรียนรู้ใน 
- สร้างเครือข่ายกับโรงเรียนในบริเวณ
โดยรอบ 
- FB / Website / ช่องทางร้องเรียนแบบ
ออฟไลน์ 

 ความไม่พึงพอใจจากบริการ       N   ฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา 3M/คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

 คุณภาพของกิจกรรม       N/3M   คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 3M/คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

 ความผูกพัน       6M   คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 6 M/ผู้อ านวยการและทีมบริหาร 

2. นักศึกษา ความพึงพอใจจากบริการ       N   ฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา M/ผู้อ านวยการและทีมบริหาร - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการเข้า
ชมแหล่งเรียนรู้ 
- น าเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้
ผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงช่องทางออนไลน์ 
- มีการบูรณาการกับคณะวิชา หรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการน าเสนอ
องค์ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
- FB / Website / ช่องทางร้องเรียนแบบ
ออฟไลน์ 

 ความไม่พึงพอใจจากบริการ       N   ฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา 3M/คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

 คุณภาพของกิจกรรม       N/3M   คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 3M/คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

 คุณภาพและความสะดวกในการเข้าถึง
สื่อออนไลน์ 

      N/3M   คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 3M/คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

 ความผูกพัน       6M   คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 6 M/ผู้อ านวยการและทีมบริหาร 

3. ศิลปิน ความพึงพอใจจากบริการ       N   ฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา 3M/คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ - จัดโครงการที่สนับสนุนให้ศิลปินได้
แสดงผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
- สร้างความร่วมมือผ่านเครือข่ายใน
ส่วนกลางและภูมิภาคอย่างสม่ าเสมอและ
เป็นรูปธรรม 
- FB / Website / ช่องทางร้องเรียนแบบ
ออฟไลน์ 

 ความไม่พึงพอใจจากบริการ       6M   ฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา 3M/คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

 คุณภาพและความสะดวกในการเข้าถึง
สื่อออนไลน์ 

      N/3M   คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 3M/คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

 คุณภาพของการจัดการด้านศิลปะ และ
นิทรรศการ 

      N/3M   คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 3M/คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

 รูปแบบการสื่อสาร และภาพลักษณ์
องค์กร 

      N   คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 3M/คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
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 ความผูกพัน       6M   คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 6 M/ผู้อ านวยการและทีมบริหาร 

4. นักจัดการศิลปะ ความพึงพอใจจากบริการ       N   ฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา 3M/คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ - จัดเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในรูปแบบของกาวเสวนา
หรือกิจกรรมอ่ืนๆ 
- FB / Website / ช่องทางร้องเรียนแบบ
ออฟไลน์ 

 ความไม่พึงพอใจจากบริการ       N/3M   ฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา 3M/คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

 คุณภาพและความสะดวกในการเข้าถึง
สื่อออนไลน์ 

      N/3M   คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 3M/คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

 รูปแบบการสื่อสาร และภาพลักษณ์
องค์กร 

      N   คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 3M/คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

 คุณภาพของการจัดการด้านศิลปะ และ
นิทรรศการ 

      N/3M   คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 3M/คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

 ความผูกพัน       6M   คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 6M/ผู้อ านวยการและทีมบริหาร 

5. ผู้สนใจศิลปะ ความพึงพอใจจากบริการ       N   ฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา 3M/คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการเข้า
ชมแหล่งเรียนรู้ 
- น าเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้
ผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงช่องทางออนไลน์ 
- จัดกิจกรรมหรือบริการที่เสริมความรู้ด้าน
ศิลปะ ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เสวนา และกิจกรรมน าชมนิทรรศการ 
- FB / Website / ช่องทางร้องเรียนแบบ
ออฟไลน์ 

 ความไม่พึงพอใจจากบริการ       N   ฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา 3M/คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

 คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมร่วมสมัย 

      N/3M   คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 3M/คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

 คุณภาพของกิจกรรม       N/3M   คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 3M/คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

 รูปแบบการสื่อสาร และภาพลักษณ์
องค์กร 

      N   คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 3M/คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

 ความผูกพัน        6M   คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 6 M/ผู้อ านวยการและทีมบริหาร 

ลูกค้าในอนาคต 

 คุณภาพและภาพลักษณ์ขององค์กร       6M   คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ A/ผู้อ านวยการ - กิจกรรมหรือบริการที่มีความหลากหลาย
มากข้ึน 
- FB / Website / ช่องทางร้องเรียนแบบ
ออฟไลน์ 

 สิ่งที่คาดหวังจากองค์กร       6M   คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ A/ผู้อ านวยการ 

ลูกค้าของคู่แข่ง 

 จุดเด่น จุดด้อยของบริการ       6M   คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ A/ผู้อ านวยการ - กิจกรรมหรือบริการที่มีความหลากหลาย
มากข้ึน 
- FB / Website / ช่องทางร้องเรียนแบบ
ออฟไลน์ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ศิลปินผู้แสดงงาน ความพึงพอใจจากบริการ       6M   คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ A/ผู้อ านวยการ - กิจกรรมหรือบริการที่มีความหลากหลาย
มากข้ึน 
- FB / Website / ช่องทางร้องเรียนแบบ
ออฟไลน์ 

 คุณภาพของกิจกรรม/บริการทีมีส่วนได้
ส่วนเสีย 

      6M   คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ A/ผู้อ านวยการ 

 รูปแบบการสื่อสาร และภาพลักษณ์
องค์กร 

      N   คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 3M/คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

 ความผูกพัน       6M   คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ A/ผู้อ านวยการ 
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ผู้ให้การสนับสนุน ความพึงพอใจจากบริการ       6M   คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ A/ผู้อ านวยการ - กิจกรรมหรือบริการที่มีความหลากหลาย
มากข้ึน 
- FB / Website / ช่องทางร้องเรียนแบบ
ออฟไลน์ 

 คุณภาพของกิจกรรม/บริการทีมีส่วนได้
ส่วนเสีย 

      6M   คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ A/ผู้อ านวยการ 

 รูปแบบการสื่อสาร และภาพลักษณ์
องค์กร 

      N   คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 3M/คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

 ความผูกพัน       6M   คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ A/ผู้อ านวยการ 

N =  as needed/  A =  annually/  6M =  6 months/  3M =  3 mont
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ภาพที่ 3.1ข-1 การวิเคราะห์สัดส่วนลูกค้าแต่ละกลุ่มต่อประเภทกิจกรรม 
 

 
 
ภาพที่ 3.1ข-2 ร้อยละของลูกค้าแต่ละกลุ่มในการเข้ารับบริการทั้งหมดของหน่วยงาน 

 

 
 
ภาพที่ 3.1ข-3 ร้อยละของกิจกรรมที่ลูกค้าแต่ละกลุ่มเข้ารับบริการสูงที่สุด 
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3.2 ความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement) 
ก. ความสัมพันธ์และการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ (Student and Other CUSTOMER Relationships and 
Support) 

(1) การจัดการความสัมพันธ์ (Relationship Management) 
 หน่วยงานมีวิธีการในการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าผ่านวิธีการที่หลากหลาย (ตารางที่ 3.2ก-1) โดยมี
กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ Input (for Key Process) ผ่านความต้องการของลูกค้าในกลุ่มต่าง ๆ โดยมีวิธีการในการสนับสนุนลูกค้า
ที่แตกต่างกันออกไป 

 (2) การเข้าถึงและการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (Student and Other CUSTOMER Access and Support) 
หน่วยงานได้ประเมินผลความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความผูกพันของ

ลูกค้าและผู้รับบริการ รวมถึงเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการกับคู่แข่งขันที่ให้บริการคล้ายกัน แล้วน ามาปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เพื่อให้ลูกค้าและผู้รับบริการได้มีช่องทางติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน จึงก าหนดระบบสนับสนุน (ภาพที่ 
3.2ก-2) โดยมีการปรับปรุงพัฒนาระบบสนับสนุนดังกล่าวผ่านการรับฟังเสียงของลูกค้าทางแบบสอบถามประเมินผลในแต่ละกลุ่มตาม
อย่างสม่ าเสมอ 
ภาพที่ 3.2ก-2 ระบบการสนับสนุนลูกค้า 
 

 

 

 

 

 

 

 (3) การจัดการข้อร้องเรียน (Complaint Management) 
  หน่วยงานได้ก าหนดวิธีการจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามระดับของข้อร้องเรียน คือ 1) ระดับต่ า 
สามารถด าเนินการในการแก้ไขปรับปรุงโดยทันที และ 2) ระดับสูง ซึ่งส่งผลกระทบใหญ่ต่อองค์กร สังคม และชุมชน หรืออาจมีผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องอื่นๆ จะน าเข้าคณะกรรมการของฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อผู้อ านวยการต่อไป โดยมีกระบวนการและวิธีการในการจัดการ
ข้อร้องเรียน (ภาพที่ 3.2ก-3) และเพื่อให้ได้ข้อสรุปในการเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
ภาพที่ 3.2ก-3 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
 

มีการเสริมสร้างค่านิยมของหน่วยงานในการรักษาความสัมพันธ์ลูกค้า โดยฟังเสียงลูกค้า
อย่างสม่ าเสมอ 

การบริการ
ของหน่วยงาน 

ลูกค้า         
1. นักเรียน 
2. นักศึกษา 
3. ศิลปิน 
4. นักจัดการศิลปะ 
5. ผู้สนใจศิลปะ 

บริการด้านฐานข้อมูลสารสนเทศที่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสืบค้นหรือมาใช้
ประโยชน์จากบริการต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ Facebook และสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ที่มี
ผู้รับผิดชอบดูแลระบบแต่ละส่วน ซึ่งสามารถโต้ตอบหรือติดต่อกับหน่วยงานได้โดยตรง 
และช่องทางติดต่อหน่วยงานทางโทรศัพท์ e-mail Line@ Facebook และ instagram 

มีผู้รับผิดชอบประสานงานด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้า ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

วิธีการสนับสนุน

ลูกค้า 

รายงานผล
การร้องเรียน 
และแก้ไข
เพื่อใช้

ทบทวนแผน
ต่อไป 

น าเข้า
คณะกรรมการ
ของฝ่ายที่
เกี่ยวขอ้งเพือ่
พิจารณา 

ระดับ 

สูง   
แก้ไขข้อ
ร้องเรียน 
แจ้งต่อ

ผู้อ านวยการ 

ระดับ 
ต่ า 

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 
แจ้งหัวหน้า
งานเพือ่หา
แนวทางแก้ไข 

ด าเนินการ
ปรับปรุง
แก้ไขข้อ
ร้องเรียน 

แจ้งลูกค้า
ทราบ 

ลกูค้า        
แจ้ง    
ข้อ

ร้องเรียน 

เจ้าหน้าที่รับเร่ือง
ร้องเรียน กรอง
ระดับของข้อ

ร้องเรียน แจ้งผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้ง
กับข้อ

ร้องเรียน 
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ตารางที่ 3.2ก-1 กระบวนการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 
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1. นักเรียน 

A/N 

              - กิจกรรมที่หลากหลายและ

เพลิดเพลนิ 

- การอ านวยความสะดวกและ

ความปลอดภัยในระหว่าง

ร่วมกิจกรรม 

- วางแผนการด าเนินกิจกรรมให้มีความ

หลากหลายและเหมาะสมกับระดับ

ของนกัเรียน 

- วางแผนการประชาสมัพันธก์ิจกรรม

และแหล่งเรียนรู ้

 
 

              

2. นักศกึษา 

A/N 

              - นิทรรศการและกิจกรรมทีม่ี

ความสม่ าเสมอ และมีความ

หลากหลายเหมาะสมกับ

ลูกค้าแต่ละกลุม่ 

- การประชาสัมพนัธ์เชิงรกุที่

เหมาะสม 

- วางแผนจัดกิจกรรมที่หลากหลายผ่าน

ช่องทางออนไลน ์

- วางแผนพฒันาระบบออนไลนแ์ละ

สารสนเทศให้มีความเท่าทนัและ

ค านึงถึงผู้ใชอ้ยู่ตลอดเวลา 

- วางแผนด าเนนิงานด้านการดูแล 

 
A/N               

3. ศิลปินที่มารับ
บริการ 

A/N 
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              - การอ านวยความสะดวกของ

บุคลากร 

- การเข้าถึงข้อมลูที่สะดวก

รวดเร็ว 

- ระบบสืบค้นข้อมูล

ศิลปกรรมและสื่อความรู้

ออนไลน์ทีท่ันสมัยและ user 

friendly ไม่ซับซ้อน 

- การเข้าถึงสือ่สารสนเทศ

และรับบรกิารโดยไม่ต้อง

เดินทางท่ามกลาง

สถานการณโ์รคระบาด 

social media ในฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

- วางแผนจัดหางบประมาณทีเ่กี่ยวข้อง

กับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

ต่างๆ เชน่ คอมพิวเตอร์ กล้อง

ถ่ายภาพ virtual โปรแกรมลขิสิทธิ ์

- พัฒนาคลังขอ้มูล Google Arts and 

Culture ในการน าเสนอด้านองค์

ความรู้ใหม่ๆ  อย่างสม่ าเสมอ  

สนับสนุนให้บุคลากรเรียนรูเ้ทรนด์การใช้

สื่อออนไลนแ์ละสารสนเทศใหม่ๆ  เพือ่

เป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา

กิจกรรม 

 
 

              

4. นักจัดการ
ศิลปะ 

A/N 
              

 
               

 
               

5. ผู้สนใจศลิปะ A/N               

                

N =  as needed/  A =  annually/  6M =  6 months/  3M =  3 months
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ข. การค้นหาความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (Determination of Student and Other 
CUSTOMER Satisfaction and ENGAGEMENT) 

(1) ความพงึพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน (Satisfaction, Dissatisfaction, and ENGAGEMENT) และ (2) ความพึง
พอใจเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น (Satisfaction Relative to Other Organizations) 
  หน่วยงานมีวิธีการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (ภาพที่ 3.1ข-1) และน าผลที่ได้มา
วิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อตอบสนองความคาดหวังของทั้งสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้รับบริการ ท้ังนักเรียน นักศึกษา ศิลปิน นักจัดการศิลปะ 
ผู้สนใจศิลปะ และผู้มีส่วนได้เสยี จากการประเมินผลจากแบบสอบถามในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ การประเมินความพึงพอใจจากการ
สนทนากลุ่มย่อย การสังเกตโดยเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง การรับฟังข้อติชม แนะน า จากทั้งสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ เพื่อเปิดโอกาสให้
ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นถึงความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของการให้บริการของหน่วยงานได้อย่างหลากหลาย การ
ติดต่อประสานงานและการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการบริการในกิจกรรมโครงการต่าง ๆ จ านวนผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการของ
หน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ การให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการบอกต่อและกล่าวถึงในทางที่ดี ถือเป็น
การประเมินความผูกพันของผู้รับบริการในฐานะลูกค้าของหน่วยงาน 
 

ภาพที ่3.1ข-1 วิธีการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

หน่วยงานมีระบบและกลไกในการก าหนดการบริการ โดยผ่านการบริการที่ตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
แบ่งเป็น บริการด้านแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมร่วมสมัย และ การบริการวิชาการ โดยในแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมร่วมสมัย ได้ก าหนดกิจกรรม
ที่ด าเนินงานภายใต้บริการนี้ ได้แก่ คลังสะสมมหาวิทยาลัยศิลปากร นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย และการด าเนินโครงการประกวด
ศิลปกรรมแห่งชาติ โครงการการแสดงศิลปะเครื่องป้ันดินเผาแห่งชาติ และโครงการการแสดงศิลปะร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ตลอดจน
นิทรรศการจากการประกวด โดยกิจกรรมต่างๆภายใต้บริการนี้มุ่งเน้นในการเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย 
การจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมสะสม ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัยด้วยระบบดิจิตอล และการบริการ
วิชาการ มีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านศิลปะต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งในพื้นที่ นอกพื้นที่ และเช่ือมโยงไปยังชุมชน
ศักยภาพ ทั้งเป็นการเสริมทักษะสร้างสรรค์ของผู้รับบริการ สืบสานคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน และเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านศิลปะและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนีห้น่วยงานได้วิเคราะห์สารสนเทศ เพื่อก าหนดการบริการตามพันธกิจที่ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้าหรือความต้องการของประเทศ ซึ่งได้มาจากการประเมิน ส ารวจ และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยต้องไม่ขัดต่อระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 

- แบบสอบถาม 

- สนทนากลุ่มย่อย 

- การสังเกต 

- ข้อติชม แนะน า 

- สื่อสังคมออนไลน์และ
เว็บไซต์   

1. นักเรียน 
2. นักศึกษา 
3. ศิลปิน 
4. นักจัดการศิลปะ 
5. ผู้สนใจศิลปะ 

- ด้านกระบวนการ 

  /ขั้นตอนการบริการ 

- ด้านเจ้าหน้าที่ใหบ้ริการ 

- ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

- ด้านคุณภาพการให้บริการ 

ประเมินผล 
ความพึงพอใจ 
ไม่พึงพอใจ 

กิจกรรม 
โครงการ 

การให้บริการ 

ค้นพบ Best Prctice สูก่ารปฏิบัติซ้ า 
แก้ไข ปรับปรุง สิ่งที่ต้องพัฒนา 

 ลูกค้า / ผู้มีส่วนได้เสยี 
 

วิธีการประเมิน 
 

ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ 
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ค. การใช้ข้อมูลเสียงของลูกค้าและตลาด (Use of VOICE-OF-THE-CUSTOMER and Market Data)  
หน่วยงานมีการใช้ข้อมูลเสียงของลูกค้าและตลาด รวมถึงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ข้อร้องเรียนต่างๆ มาใช้ควบคู่กับปัจจัย

ภายนอก สภาวการณ์ปัจจุบัน ผลการด าเนินการที่ผ่านมา ตลอดจนทรัพยากรที่หน่วยงานมีและจ าเป็นต้องมี เพื่อก าหนดแผนกิจกรรม
ของหน่วยงาน ท าให้สามารถจัดให้มีบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ในแต่ละกลุ่ม เช่น การเพิ่มช่อง
ทางการใช้สื่อดิจิตอลในการน าเสนอนิทรรศการในรูปแบบเสมือนจริงผ่านระบบ Virtual Exhibition และ Virtual Media ต่างๆ เพื่อ
ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่ไม่สามารถเดินทางมาชมนิทรรศการในพื้นที่ได้ การผลิตข้อมูลความรู้ด้านศิลปะต่างๆ เช่น ข้อมูลการอนุรักษ์
กลุ่มอาคารอนุรักษ์ ท่ีมีเนื้อหากระชับ สั้น และรูปแบบท่ีเหมาะสมที่ใช้เผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อให้กลุ่มผู้สนใจศิลปะ ซึ่งเป็นลูกค้า
กลุ่มหลักของกิจกรรมบริการวิชาการเชิงวิชาการของหน่วยงาน การผลิตสื่อการเรียนรู้บอร์ดเกม DIY เผยแพร่ทางเวปไซต์เพื่อให้กลุ่ม
ลูกค้าท่ีเป็นนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มหลักในกิจกรรมบริการวิชาการกับชุมชน และกิจกรรมศิลปะเชิงปฏิบัติการ สามารถเข้าถึงได้สถานการณ์
ปัจจุบันที่มีข้อจ ากัดในการเดินทางไปท ากิจกรรมในพื้นที่จริง นอกจากนี้หน่วยงานยังใช้เสียงของลูกค้าและทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ภายนอกในการปรับปรุงกระบวนการสื่อสารองค์กรของหน่วยงาน ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์องค์กรผ่านทุกกิจกรรม และการสื่อสารของ
หน่วยงาน เพื่อใหผู้้รับบริการเกิดความมั่นใจในการบริการและความประทับใจของหน่วนงาน และเพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้า  

 
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

(Measurement, Analysis, and Knowledge Management) 
 

4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการของหน่วยงาน 
ก.  การวัดผลการด าเนินการ (PERFORMANCE Measurement) 
 (1) ตัววัดผลการด าเนินการ (PERFORMANCE MEASURES) 
 หน่วยงานมีกระบวนการวัดผลการด าเนินการ โดยแบ่งตัวช้ีวัดเป็น 3 ระดับ 1) ตัวช้ีวัดระดับองค์กร ส่งมอบโดยมหาวิทยาลัย 2) 
ตัวช้ีวัดระดับส่วนงาน ส่งมอบโดยผู้น าระดับสูง และ 3) ตัวช้ีวัดระดับบุคลากร ก าหนดร่วมกันระหว่างหัวหน้างานและบุคลากร (ภาพที4่.1ก-1) 
ภาพที่ 4.1ก-1 ตัวชี้วัดระดับองค์กร ส่วนงาน บุคลากร 

ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน การติดตาม/ประเมินผล 
ระดับองค์กร 
ร้ อ ยละที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ขอ งผู้ เ ข้ า ชมคลั ง สะสมด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการ 1.ถ่ายทอดตวัชี้วัด 
2.บูรณาการส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
3.ก ากับติดตามผลการด าเนนิงาน 

1.ประจ าเดอืนผ่านที่ประชมุ
คณะกรรมการ 
2.ประเมนิผลการปฎิบัติงาน 6/12 
เดือน 

ร้อยละความส าเร็จในการจดัท าแหล่งเรียนรู้คลังสะสม
ศิลปกรรม 
ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลสืบค้นทั้ง 
online และ offline 

ระดับส่วนงาน 
จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีความ
ต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

คณะกรรมการ
ด าเนนิงานต่างๆ/

เลขานกุาร 

1.ถ่ายทอดนโยบาย/ก าหนดแผนการ
ด าเนนิงานโครงการ 
2.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานใน
แต่ละฝ่าย 
3.ก ากับ/ตดิตาม/ทบทวนแผนงาน
ต่างๆ 
4.การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 

1.รายงานผลการด าเนนิงานประจ า 
เดือนผ่านที่ประชมุคณะกรรมการ
ด าเนนิงาน 
2.ประเมนิผลการด าเนนิงานตามแผน
ประจ าทกุเดือน และรอบ 6/12 
เดือน 

จ านวนชิ้นงานที่ไดร้ับแผยแพร่ผ่านนิทรรศการ
ระดับชาติหรอืนานาชาต ิ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามา
รับบริการแหล่งเรียนรู้ 
จ านวนเครือข่ายความร่วมมอืหน่วยงานภายในและ
ภายนอกดา้นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการ
บริการวิชาการ 
จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ด าเนนิการกับพื้นที่
ชุมชนและสังคม 
ระดับประโยชน์ที่ไดร้ับจากการด าเนินโครงการของ
ผู้เข้ารว่มโครงการบรกิารวิชาการ 
จ านวนช่องการบริการวิชาการที่ด าเนนิการกับพื้นที่
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ชุมชนและสังคม 
ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการ 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

ระดับบุคลากร 
1.งานตามยุทธศาสตรอ์งค์กรและงานที่ได้รบั
มอบหมายอื่นๆ 30%  
2.งานหลักที่รับผิดชอบ 70% 
   

หัวหน้างานสนับสนนุ
งานบริหาร / 
หัวหน้างาน
นิทรรศการและ
กิจกรรมการศกึษา 

1.ถ่ายทอดนโยบาย/ก าหนดแผน
ปฎิบัติงาน 
2.ประชุมรว่มกันในแต่ละฝ่าย 
3.รายงานผลการปฎิบัติงานประจ า 1 
/ 6 /12 เดือน 
4.ก ากับ/ตดิตาม/ทบทวนแผนงาน
ต่างๆ 
5.การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกัน  

1.ติดตามการด าเนนิงานผ่านรายงาน
ผลการปฎิบัติงานประจ าเดอืน 
2.ประเมนิผลการปฎิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดรอบ 6/12 เดือน 
3.ประเมนิผลตามแผนพฒันาบุคลากร 

 
 (2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) 
หน่วยงานได้มีการค านึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขัน ผลกระทบ และโอกาส (ตารางที่ P.2ข-2) ที่มีความสอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อก าหนดข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและแหล่งข้อมูลส าหรับการเปรียบเทียบ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 
(ตารางที่ P.2ก-3) คือ (1) มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam : Discovery Museum) ภายใต้ สถาบันพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกที่เน้น การสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่ อเป็น
ต้นแบบของ แหล่งเรียนรู้ที่น่ารื่นรมย์ และช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ให้กับประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วย 
นิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียน กิจกรรมเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และ (2) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art 
and Culture Centre : BACC) โดยส านักงานมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนนิทรรศการหลัก ส่วนนิทรรศการย่อย 
กิจกรรมศิลปะ ร้านค้า และห้องสมุด โดยมีการเปรียบเทียบในประเด็นการเปรียบเทียบเรื่อง การบริหารจัดการ ความพึงพอใจในการ
ให้บริการ และความพึงพอใจของกิจกรรมการศึกษา กิจกรรมศิลปะ ผู้บริหารหน่วยงานให้ความส าคัญกับข้อมูลสารสนเทศ ที่สะท้อนมา
จากกลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อใช้ประกอบการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนพัฒนา
ภาวะการแข่งขันของหน่วยงาน โดยก าหนดผู้รับผิดชอบข้อมูล แนวทางการรวบรวม วิเคราะห์และน าไปใช้ในกระบวนการจัดท าแผ นที่
เกี่ยวข้อง 

(3) ความคล่องตัวของการวัดผล (Measurement Agility)  
หน่วยงานมีวิธีการประเมิลผลการด าเนินงานและมีวิธีการที่ท าให้มั่นใจได้ว่าระบบการวัดผลการด าเนินงานนั้นสามารถ

ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอก ผ่าน 1) การก าหนดผู้รับผิดชอบต่อตัวช้ีวัดต่างๆ 
2) การก าหนดกรอบเวลา โดยให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงาน 3) การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน 4) เมื่อผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือ คลาดเคลื่อน ให้
ผู้รับผิดชอบน าเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินงานในฝ่ายงานนั้นๆ ในการประชุมราย 3 เดือน และหากระหว่างการด าเนินงานพบว่า มี
อุปสรรคที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้ปกติ ให้ผู้รับผิดชอบรายงานต่อหัวหน้างานเพื่อน าเสนอต่อผู้อ านวยการทราบ เพื่อพิจารณาความ
เร่งด่วนในการปรับรูปแบบกระบวนการท างาน และปรับปรุงแผนปฏิบัติได้ทันท่วงที 

 

ข.  การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ (PERFORMANCE ANALYSIS and Review) 
หน่วยงานได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อช่วยให้ผู้บริหารน ามาใช้ในการทบทวน ปรับปรุงการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ 

และประเมินความก้าวหน้าเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ท าให้เห็นโอกาสในการพัฒนา การปรับแผนปฏิบัติการหรือการจัดท าแผน
ใหม่ จึงเป็นการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องด้วยระบบ PDCA (ตารางที่ 4.1ข-1) เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ ทบทวนการด าเนินงานที่
น าไปสู่การท าแผนปฏิบิติการและแผนการด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ โดยหากผลการด าเนินงานได้ผลที่ดีมี
ประสิทธิภาพ ก็จะได้มีการรักษาให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง แต่หากผลการด าเนินงานได้ผลที่ไม่ดีหรือมีอุปสรรค ข้อจ ากัดจาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น จะได้ท าการทบทวนแผนการด าเนินงานเพื่อให้มีการปรับปรุง ปรับแผนที่น าไปสู่การถ่ายทอดไปยังการด าเนินที่มี
ประสิทธิภาพต่อไปให้มีประสิทธิภาพขึ้น 



 34 

 

  SAR - EdPEx  Art Centre Silpakorn University 2020  

 

ตารางที่ 4.1ข-1 การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ  
P 
Plan (วางแผน) 

วางแผนกระบวนการวิเคราะห์หา
ข้อบกพร่อง (รายวัน/เดือน/ปี) 

- วิเคราะหแ์นวโน้มประสิทธภิาพประสทิธิผลและต้นทุนตามพันธกิจ 
- คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
- ทบทวนจุดอ่อน จุดแข็ง และขีดความสามารถจากผลการด าเนินการในอดีต 
- ทบทวนวิสัยทัศน์และจัดท ากลยุทธ ์

D 
Do (ปฏิบัติ) 

การเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
หรือเทียบกับตนเองเพื่อแก้ไข 
ปรับปรุงข้อบกพร่อง 

- ประเมินขีดความสามารถในการแข่งขนั  - ประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ ์
- ประเมินอัตราก าลังในการพัฒนาองค์กร (โดยเทียบกับคู่เทียบ) 
- ประเมินสภาพการแข่งขันในตลาด  - ปรับเป้าหมายให้มีความทา้ทายมากขึ้น 

C 
Check (ตรวจสอบ) 

การรวบรวมเป็นแนวทางปฏิบัติ - ดูความสัมพันธ์ของงบประมาณต่อต้นทุน  - ปรับการจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศ 
- พัฒนาระบบการให้บริการให้มีความทนัสมัยรองรับกับความต้องการของผู้รับบริการ 
- ปรับแผนการประชาสัมพันธ์ให้เขา้ถึงผู้รับบริการ  
- ตรวจสอบและติดตามผลการประเมินต่าง ๆ 

A 
Act (ด าเนินการ) 

การคิดค้นและพัฒนาระบบเพือ่
สร้างนวัตกรรมการให้บริการ 

- สร้างนวัตกรรมการให้บริการใหม ่
- ปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
- ระดับบริหาร วางแผนกลยุทธ์ – ระดบัจัดการ ก ากับ ติดตาม ดูแล 
- ระดับปฏิบัติการ ปฏบิัติงานตามแผน 

 
ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ (PERFORMANCE Improvement)  

(1) ผลการด าเนินการในอนาคต (Future PERFORMANCE)  
หน่วยงานมีวิธีการในการทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เพื่อน าไปสู่การคาดการณ์ผลในอนาคต เพื่อก าหนดค่าคาดการณ์

ของตัววัดผล และทิศทางจากปัจจัยภายนอก เช่น พฤติกรรมในการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ทิศทางการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทและรูปแบบของแหล่งเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ และอื่นๆ เพื่อน ามาพิจารณาใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบที่สะท้อนระดับความสามารถในการแข่งขัน ทิศทางและการ
ออกแบบบริการในอนาคต  

(2) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม (Continuous Improvement and INNOVATION) 
หน่วยงานมีวิธีในการทบทวนผลการด าเนินงานเพื่อน าไปใช้ในการจัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้องน าไปปรับปรุงอย่าง

ต่อเนื่อง โดยน าความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (ตารางที่ P.2ข-1) ปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขัน ผลกระทบ และ
โอกาส (ตารางที่ P.2ข-2) สถานการณ์และความท้าทายปัจจุบัน ผลการประเมินรายงานคุณภาพการศึกษาภายใน EdPEx ของรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา และผลการด าเนินงานท้ังหมดของหน่วยงานท้ังในรูปแบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ย้อนหลัง รวมไปถึงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (ตาราง P.2ก-3) เพื่อน ามาจัดล าดับความส าคัญของตัววัดที่ต้องน าไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และเพื่อโอกาสในการสร้างนวัตกรรมปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน ระบบกลไกต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

หากมีแนวโน้มของผลการด าเนินงานย้อนหลังบรรลุหรือสูงกว่าค่าคาดการณ์อย่างต่อเนื่อง หน่วยงานจะได้น าไปสู่การออกแบบ
กระบวนการท างานและการให้บริการให้สม่ าเสมอและต่อเนื่อง และวิเคราะห์เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถท าให้ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการเผยแพร่ผ่านการประชุมบุคลากรของหน่วยงาน และน าแนวปฏิบัติที่ดีสู่การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (ตารางที่ 
4.2ก-1) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะหลักทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยที่ผ่านมาหน่วยงานได้มีการจัดท าคู่มือที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในทุกปี ท าให้บุคลากรเข้าใจกระบวนการแต่ละขั้นตอนที่ตรงกัน เป็นองค์ความรู้ที่มีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

หากมีแนวโน้มผลลัพธ์ของการด าเนินการที่ต่ ากว่าเป้าหมาย หรือ หากในกระบวนการทบทวนพบอุปสรรคหรือแนวโน้มที่อาจ
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ จะน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม โดยพิจารณาจากขีดความสามารถของหน่วยงาน พันธมิตร แล ะคู่ความ
ร่วมมือ เพื่อหาแนวทาง เทคโนโลยี กลยุทธ์ แนวปฏิบัติที่ดีจากภายนอก โดยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานในสถานท่ี ประกอบกับการปรับเปลี่ยนบทบาทและรูปแบบของแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์หอศิลป์ให้สอดคล้องกับการพัฒนา
เทคโนโลยีและพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน หน่วยงานจึงได้พัฒนานวัตกรรมโดยน าระบบเทคโนโลยีเสมือนมาใช้ในรูปแบบนิทรรศการ
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เสมือนจริง (Virutal Exhibition) และ คลังข้อมูลดิจิตอลผลงานศิลปกรรมบน Google Arts and Culture เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ตามอิสระและสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าปัจจุบันและอนาคต  
 

4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้ (Information, and Knowledge Management) 
ก. ข้อมูล และสารสนเทศ (Data and Information)  

(1) คุณภาพ  
หน่วยงานมีวิธีการทวนสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ (ตารางที่ 4.2ก-1) โดยใช้วิธีการผสมผสานระหว่างการตรวจสอบด้วย

ระบบ IT และการตรวจสอบโดยคน โดยดูแลการเช่ือมต่อข้อมูลและสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตให้
พร้อมรับมือต่อการคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยการพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศของหน่วยงาน พัฒนาระบบการจัดท าและป้องกัน
เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์หน่วยงาน การส ารองข้อมูลและสารสนเทศตามวันและเวลาที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการ ก าหนดสิทธิการเข้าถึง
และสารสนเทศผู้ใช้งาน  
ตารางที่ 4.2ก-1 วิธีทวนสอบและท าให้มั่นใจในคุณภาพของข้อมลูและสารสนเทศ  

ปัจจัยดา้นคุณภาพข้อมูล วิธีการทวนสอบเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ ความถี ่
ความถูกต้องแม่นย า 
(Accuracy) 

- ก าหนดเง่ือนไขการบันทึกข้อมูลเข้าระบบต่าง ๆ ให้ตรงตามลักษณะของข้อมูล ระบุ
ชื่อผู้บันทึกข้อมูล และเจ้าของข้อมูล 

จ านวน 1 ครั้ง 

- ตรวจสอบความถกูต้องแม่นย าของข้อมูลโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละงานที่
เกี่ยวขอ้งกับข้อมูลนั้นๆ  

ตามการปรับปรุงข้อมูล 

ความสมบูรณ์ครบถ้วน 
(Completeness)  

- ก าหนดการระบุเขตข้อมูล (Field) ในระบบการเก็บข้อมูล ใหจ้ าเป็นต้องระบขุ้อมูล
ให้ครบถ้วน 

เมื่อมีการริเร่ิมระบบบันทึก
ข้อมูลใหม่ 

- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ไดบ้ันทึกในระบบโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายในแต่
ละงานที่เกี่ยวขอ้งกับข้อมูลนั้นๆ  

ตามการปรับปรุงข้อมูล 

ความน่าเช่ือถือ (Reliability) - ข้อมูลสว่นที่เผยแพร่ออกสู่นอกหน่วยงาน จะท าการตรวจสอบความน่าเช่ือถอืของ
ข้อมูลและแหล่งข้อมูลอ้างอิง โดยนักวิชาการอุดมศึกษา ตามรายการตรวจสอบที่
หน่วยงานก าหนด 

ทุกครั้งที่เผยแพร่ 

ความเป็นปัจจุบัน (Currency) - ก าหนดขั้นตอนการส่งต่อข้อมูลเมื่อมีการปรับปรุงไปยังผู้บันทึก และเผยแพร่ไปยัง
ช่องทางต่างๆ โดยระบวุันที่ และก าหนดรอบการตรวจสอบ 

ทุกครั้งที่มีการสร้างหรือ 
ปรับปรุงข้อมูลใหม่ 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (Validity) - ตรวจสอบช่องทางการใช้ข้อมูล ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดท าข้อมูลนัน้ๆ ให้
ได้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ 

เมื่อมีการริเร่ิมระบบบันทึก
ข้อมูลใหม่ 

ความปลอดภัยและ 
ไม่รั่วไหล (Confidentiality) 

- ก าหนดสิทธกิารเข้าถึงข้อมูลในระดับตา่งๆ โดยก าหนดรหัสผ่านเพือ่ควบคุมการ
เข้าถึงข้อมูล ใช้ระบบการยืนยันตัวตวั เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูล  

ตรวจสอบทุก 3 เดือน 

- ติดต้ังโปรแกรม Anti-virus และส ารองข้อมูลทั้งในรูปแบบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมลู
ส ารอง และ cloud storage 

 (2) ความพร้อมใช้  
หน่วยงานมีวิธีการที่ท าให้มั่นใจว่าสารสนเทศของหน่วยงานมีความพร้อมใช้งาน โดยจ าแนวกผู้ใช้ข้อมูลเป็น 1) บุคลากรภายใน

หน่วยงาน 2) ลูกค้า 3) พันธมิตร คู่ความร่วมมือ โดยมีการส ารวจความต้องการใช้ข้อมูลของแต่ละกลุ่มที่ครอบคลุมถึง ประเภทข้อมูล 
วัตถุประสงค์ในการใช้ รูปแบบข้อมูล ความถี่ในการใช้ข้อมูล และน าปัจจัยทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อน าไปพัฒนาฐานข้อมูลต่างๆที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติการประจ าวัน ให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลตามระดับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นๆ (ตารางที่ 4.2ก-2) 
ตารางที่ 4.2ก-2 ปัจจัยท่ีใช้ในการออกแบบข้อมูลและสารสนเทศของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมใช้งาน 
กลุ่มผู้ใช้
ข้อมูล 

ประเภทข้อมูล วัตถุประสงค ์ รูปแบบข้อมูล สิทธิการเข้าถึง ช่องทาง ความถี่ 

1. บุคลากร
ภายใน 

นโยบายและแผน/ 
ทรัพยากร/ 
ระเบียบข้อบังคับ/ 
การประเมินผล/ 

บริหารจัดการ/ 
กระบวนการท างาน
ต่างๆ 

Data : 
ตัวอักษร/ ตวัเลข 
/ ภาพถ่าย / 
เสียง / วีดีโอ/  

บันทึก แก้ไข 
คัดลอก พิมพ ์
ท าลาย 
ตรวจสอบ ให้

เอกสาร/ 
อุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลส ารอง/ 
Cloud storage/ 

ตลอดเวลา 
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การด าเนินงาน/ 
ทะเบียนผลงาน
ศิลปกรรมสะสม 

Object : ผลงาน
ศิลปกรรม 
Information: 
แผนภูมิ/ ตาราง/ 
อื่นๆ 

ความเห็น คลังสะสม/ 
ฐานข้อมูล 

2. ลูกค้า ผลงานศิลปกรรม/ 
การบริการ/ 
เกี่ยวกบัหน่วยงาน 

รับบริการ ดูอย่างเดียว Website/ สื่อ
ออนไลน/์ คลัง
สะสม 

ตลอดเวลา 

3. พันธมิตร 
คู่ความร่วมมือ 

เกี่ยวกบัหน่วยงาน ด าเนินงานร่วมกัน ดูอย่างเดียว เอกสาร/ 
website/  

ตลอดเวลา 

ข. ความรู้ของสถาบัน (Organizational Knowledge)  
(1) การจัดการความรู้ (Knowledge Management)    
หน่วยงานมีวิธีการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 4 ขั้นตอน (ตารางที่ 4.2ข-1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการความรู้ 

ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ สร้างพฤติกรรมการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าไปสู่การต่อยอดความรู้ โดยมีการก าหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ พันธกิจและการบริการของหน่วยงานแก่บุคลากร เพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์อันส าคัญต่อการปฏิบัติงาน การจัดการความรู้ครอบคลุมบุคลากรของหน่วยงานทุกคนผ่านกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน และการเชิญวิทยากรเฉพาะทางต่างๆมาถ่ายทอดความรู้ รวบรวมองค์ความรู้ที่หลากหลาย โดย
จัดเก็บองค์ความรู้นั้น ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรสามารถน าความรู้ที่เกี่ยวข้องไปปรับปรุงการท างานได้ รวมไปถึงการเผยแพร่องค์
ความรู้ไปสู่ภายนอก เพื่อให้ทันต่อความท้าทายในสถานการณ์โลกยุคปัจจุบัน  
ตารางที ่4.2ข-1 การจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ และ (3) การเรียนรู้ระดับองค์กร  
หน่วยงานมีวิธีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) (ภาพที่ 4.2ข-2) ที่ท าให้หน่วยงานประสบความส าเร็จหรือน าไปสู่

ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย โดยมีการค้นหาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับฟังเสียงและการประเมินความพึงพอใจของ
ลูกค้าในฐานะผู้รับบริการ การให้บริการของหน่วยงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น โดยมีช่องทางการส่งเสริมการเรียนรู้แนวปฏบิัติที่เป็นเลิศที่หลากหลาย มีความสอดคล้องและเหมาะสม เพื่อให้
บุคลากรในหน่วยงานสามารถน าแนวปฏิบัติที่ดีเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินต่อไปได้  

นอกจากนั้นยังมีวิธีในการใช้องค์ความรู้และทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ฝังลึกในวิธีปฏิบัติงานของบุคลากร โดย
ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น การสัมมนาบุคลากร การถ่ายทอด KM ภายในและภายนอกหน่วยงาน 
การจัดท าสื่อการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน (ช่อง youtube/ Facebook/ website หน่วยงาน) เพื่อให้บุคลากรพัฒนาความรู้
ความสามารถและน าไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเอง เสริมสร้างสมรรถนะหลักของหน่วยงาน  
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ภาพที่ 4.2ข-2 วิธีการค้นหาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
หมวดที่ 5 บุคลากร (Workforce) 

 
5.1 สภาวะแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) 
ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY) 

(1) ความจ าเป็นด้านขีดความสามารถและอัตราก าลัง (CAPABILITY and CAPACITY)  
หน่วยงานมีโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคลมี 2 กลุ่ม (ภาพที่ P.1ข-1) คือกลุ่มงานสนับสนุนงานบริหารและกลุ่มงาน

นิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา โดยที่กลุ่มงานสนับสนุนงานบริหารรับผิดชอบการด าเนินงานภายในหน่วยงานที่เกี่ยวกับระบบงาน
สนับสนุนการบริหารเป็นหลัก ครอบคลุมหน้าที่ งานสารบรรณและการเจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานท่ี งานพัสดุการเงินและบัญชี งานแผน
และนโยบาย งานประกันคุณภาพ งานประชาสัมพันธ์ และงานข้อมูลและประเมินผล ส่วนกลุ่มงานนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา
รับผิดชอบการด าเนินงานท่ีเกี่ยวกับนิทรรศการ คลังสะสมผลงานศิลปะ การจัดการศิลปะ และกิจกรรมวิชาการศิลปะ โดยมีหัวหน้าฝ่าย
คอยก ากับดูแล  

หน่วยงานมีการประเมินขีดความสามารถ วิเคราะห์ภาระงาน และอัตราก าลังผ่านระบบการบริหารบุคลากรตามโครงสร้าง
องค์กร โดยวิเคราะห์ความจ าเป็นระยะสั้นและระยะยาว เช่น แผนการรับบุคลากรเพื่อทดแทนบุคลากรเกษียณอายุราชการ แผนการรับ
บุคลากรในส่วนงานที่จ าเป็นเร่งด่วน เป็นต้น โดยในส่วนของการประเมินขีดความสามารถมีหลักเกณฑ์ คือ 1) ทบทวนลักษณะงาน 
ปริมาณงาน ระยะเวลาที่ช้โดยรวม เพื่อให้ทราบอัตราก าลังท่ีพึงมี 2) เทียบอัตราก าลังที่มีอยู่และที่จะเกษียณอายุราชการในอนาคต เพื่อ
ทราบความต้องการอัตราก าลังทดแทน 3) วิเคราะห์ขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรทุกต าแหน่งในหน่วยงาน 4) จัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรในสายกลุ่มสนับสนุน ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน และตามความต้องการในการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
สมรรถนะบุคลากรแต่ละสายงาน 5) วางแผนพัฒนาบุคลากรให้ท าต าแหน่งท่ีสูงขึ้น (ตารางที่ 5.1ก-1) 

 

ตารางที ่5.1ก-1 ระบบการประเมินความต้องการด้านทักษะ สมรรถนะ คุณสมบัติที่ต้องมีการรับรอง และด้านก าลังคน 
ชื่อระบบ ข้อก าหนดท่ีส าคัญ กระบวนการประเมินความต้องการ ตัวช้ีวัดกระบวนการ ตัวช้ีวัดผลลัพธ ์
ระบบการ
ประเมินความ
ต้องการด้าน
ทักษะ 

- ข้ อ บั ง คั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ 
  และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- ส่งบุคลากรเข้าอบรมที่เกี่ยวข้องกับงาน 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
- จัดส่งหรอืบุคลากรขออนุมัตเิข้าอบรม
ใน 
  หลักสูตรทีเ่กี่ยวข้องกับงาน 

- จ านวนบุคลากรที่ม ี
  ผลการปฏิบัติงานอยู่ 
  ในระดับต้องปรับปรุง 
- จ านวนบุคลากรที่เข้า 
  อบรม 

ร้อยละของ
บุคลากรที่พัฒนา
ตนเอง 

ระบบการ - การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยการ - ผลสัมฤทธิข์องงาน (Key จ านวนบุคลากรทีม่ีผลการ คะแนนเฉลี่ยผล
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ประเมินความ
ต้องการด้าน
สมรรถนะ 

 ประเมนิผลการปฏิบัติงานและการ 
 ด าเนนิการกับผู้ปฏิบัติงานทีม่ีผลสัมฤทธิ์ 
 การปฏิบัติงานต่ าของ ม.ศิลปากร 

Performance  
  Indicatiors KPIs)  
- การประเมินสมรรถนะบุคลากร Core  
  Competency, Managerial  
  Competency และ Functional  
  Competency 

ประเมนิสมรรถนะอยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง 

การประเมนิ
สมรรถนะของ
บุคคล 

ระบบการ
ประเมินความ
ต้องการด้าน
คุณสมบัติท่ีต้อง
มีการรับรอง 

- คุณวุฒิการศึกษา 
- คุณวุฒิด้านวิชาชีพ 
- ทกัษะภาษาอังกฤษ (ในบางต าแหน่ง) 

- ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร 
  สอบ คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งเป็น 
  พนกังานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง    
- คุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นเกณฑ์แบ่ง 
  ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของงาน 

- - 

ระบบการ
ประเมินความ
ต้องการดา้น
ก าลังคน 

- ข้อบังคับมหาวทิยาลัยศิลปากรวา่ด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- แผนพฒันาหอศิลป์ มหาวทิยาลัย 
  ศิลปากร 2561–2565 
- การวิเคราะห์กระบวนงานเพื่อก าหนด 
  อัตราก าลัง 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี เพือ่
น าผลการประเมนิมาวางแผนอัตราก าลัง 
- ประเมินจากภาระงานและผลผลิตของ
งาน 

- - 

 
(2) บุคลากรใหม่ (New WORKFORCE Members)  
หน่วยงานมีกระบวนการสรรหา ว่าจ้างและดูแลบุคลากรใหม่ โดยได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการของประกาศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มจาก 1) วิเคราะห์ความต้องการ อัตราก าลังเพิ่มหรือทดแทนอัตราก าลังเดิมที่มีศักยภาพ มีขีดความสามารถและ
มีสมรรถนะที่ต้องการ โดยพิจารณาจากภารกิจ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ 2) ก าหนดภาระงานและสมรรถนะหลักที่ต้องการ 3) 
ประชาสัมพันธ์การสรรหาผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความหลากหลายของผู้สมัคร 4) แต่งตั้ง คณะกรรมการคัดเลือก 5) 
ด าเนินการสรรหาโดยมีการทดสอบทักษะด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับต าแหน่งและความต้องการของส่วนงานในหน่วยงาน การสัมภาษณ์
โดยผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทดสอบความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ทัศนคติ และความเข้ากันได้กับวัฒนธรรมขององค์กร โดยสอดแทรกค่านิยมใน
ค าถามดังกล่าวด้วย 6) จัดให้มีระบบพี่เลี้ยง (Coaching) และมอบหมายให้งานบุคคลดูแล และแนะน าการปฏิบัติงานในช่วงทดลองงาน 
7) หน่วยงานได้ช้ีแจงวิสัยทัศน์ พันธกิจ รายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าของต าแหน่ง สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 
ความก้าวหน้าของต าแหน่ง (Career path) ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และ จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
การสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการท างาน โดยมีการติดตามและประเมินผลการท างานหลังจาก 6 เดือน 8) การปฐมนิเทศ
โดยมหาวิทยาลัยให้เข้าใจถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  

 (3) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร (WORKFORCE Change Management) 
 หน่วยงานติดตามและเตรียมบุคลากรพร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
และลดผลกระทบจากอัตราที่ก าลังจะเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุ งาน โดยศึกษาการกระจายอายุของบุคลากร (Age 
Distribution) ในกลุ่มบุคลากร หน่วยงานพัฒนาบุคลากรตามพันธกิจและตามสายการปฏิบัติงานไว้รองรับการปรับเปลี่ยนระบบการ
ปฏิบัติงานในระยะยาว เช่น สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อ เข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสนับสนุนบุคลากรถ่ายทอดประสบการณ์การท างานระหว่างกัน เพื่อทดแทนกันเมื่อมีความจ าเป็น 
ทั้งนี้หากหน่วยงานต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงบุคลากรทั้งด้านจ านวนและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยก าหนด (ตารางที่ 5.1ก-2) เพื่อให้การท างานบรรลุผล ทีมบริหารได้มีการก าหนดนโยบายในการบริหารงาน ก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ โดยมีการวางระบบตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกัน
เพื่อก ากับดูแลตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละงานในการ
ด าเนินการตัวช้ีวัดต่าง ๆ ในระดับงาน หน่วยงาน และบุคคล โดยการด าเนินงานของ หน่วยงานได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานจาก
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และค่านิยมหน่วยงาน และการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และผู้มารับบริการเป็นหลัก 
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ตารางที่ 5.1ก-2 วิธีการจัดการการเปลี่ยนแปลงบุคลากร 
การเปลีย่นแปลงด้านบุคลากร วิธีการจัดการ 

ขีดความสามารถ - การวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาบุคลากร 
อัตราก าลัง - การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง 
 - มีสรรหาบุคลากรทดแทนอัตราที่เกษียณ ลาออก   
การเปลี่ยนแปลงด้านจ านวนบุคลากร - การปฐมนิเทศส าหรับบุคลากร 
(การเพิ่มหรือลดลงของบุคลากร) - การส ารวจความพึงพอใจ ความต้อง ความคาดหวัง 
 - การสร้างความรักความผูกพันระหว่างบุคลากร 
 - การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม 
 

(4) การท างานให้บรรลุผล (Work Accomplishment) 
หน่วยงานบริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจไปยังเลขานุการคณะ และหัวหน้างาน เพื่อรับผิดชอบและบริหารภาระงาน

ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีคณะกรรมการประจ าซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เป็น
คณะกรรมการในการก ากับกิจกรรมของหน่วยงาน (ภาพที่ P.1ข-1) โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงานทุก 6 เดือน 
เพื่อก าหนดนโยบายต่าง ๆ รวมทั้งอนุมัติและติดตามงานโครงการที่ส าคัญ ๆ หน่วยงานด าเนินการโดยการเช่ือมโยงเข้ากับวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยผู้อ านวยการร่วมจัดท าแผนการปฏิบัติงานกับทุกส่วนงาน ติดตามผลการด าเนินการให้ผลการ
ปฏิบัติงานในระดับส่วนงานและบุคคล มีส่วนในการขับเคลื่อนหน่วยงานตามวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ และเพื่อผลักดันการด าเนินงานของ
หน่วยงานให้ประสบผลส าเร็จ โดยใช้ประโยชน์จากผลประเมินการปฏิบัติงาน Core Competency, Managerial Competency และ 
Functional Competency เพื่อการพัฒนาบุคลากร  
 

ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร (WORKFORCE Climate)  
(1) สภาวะแวดล้อมของการท างาน (Workplace Environment) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ได้รับการปรับปรุงอาคารสถานที่ทั้งมหาวิทยาลัย ท าให้ หน่วยงานได้มีการ

ปรับเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของหน่วยงานโดยฟังเสียงจากบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการใช้งาน มีการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบ Fire Alarm และระบบ CCTV ที่เหมาะสมกับพื้นที่อาคารอนุรักษ์ ในส่วนของพื้นที่โดยรอบ
หอศลิป์สนามจันทร์ มีสวนประติมากรรมโดยรอบอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา หน่วยงานมุ่งหวังให้
เป็นที่รวบรวมและจัดแสดงผลงานประติมากรรมจากคลังสะสมมหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานทั้งหมดเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการ
แสดงศิลปกรรมแห่งชาติ และการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ เพื่อให้เป็นพื้นที่และแหล่งเรียนรู้ศิลปะที่สามารถเข้าถึงได้
ง่าย  

โดยหน่วยงานได้มีวิธีการในการสร้างความมั่นใจในสุขภาพ ความปลอดภัย และความสะดวกในการใช้บริการสถานท่ีท างานของ
บุคลากรผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่มีความพร้อมในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลรักษา 
อาคารสถานท่ีทั้งภายในและภายนอก การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีกล้องวงจรปิดติดตั้งโดยรอบหน่วยงาน
เพื่อสร้างความปลอดภัย ซึ่งการด าเนินการเรื่องดังกล่าวนั้นบุคลากรทุกระดับมีส่วนในการปรับปรุงและพัฒนา โดยให้ข้อคิดเห็น 
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ ในปีท่ีผ่านมาหน่วยงานตกอยู่ในสภาวะวิกฤตโควิด 19 ซึ่งทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ได้มีการท าระบบการ
บริหารความเสี่ยงโดยออกมาตรการต่างๆในสถานการณ์ โควิด 19 เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร มีการประเมินความเสี่ยงของ
สภาพแวดล้อมในการท างานปีละ 1 ครั้ง เพื่อออกแบบมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการ มี
ระบบในการสร้างความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในการเข้าออกอาคาร การฉีดพ่น
ฆ่าเช้ือ การเพิ่มความถี่ในการท าความสะอาดในจุดเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู โต๊ะเก้าอี้ ห้องน้ า รวมถึงการให้ความรู้ในการป้องกันโควิด 19 
แก่บุคลากร และการตรวจคัดกรองด้วยระบบ RT-PCR ส าหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงทุกคน มีระบบดับเพลิงในจุดต่าง ๆ ระบบไฟฟ้าและ
ระบบเครื่องปรับอากาศที่ได้มาตรฐาน ระบบกล้องวงจรปิดทั่วทั้งบริเวณไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่ส านักงานและพื้นที่ต่าง ๆ ของ
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หน่วยงาน เพื่อควบคุมความปลอดภัย (Security) นอกจากนี้ได้มีการจัดท าแผน (Business Continuity Plan) เพื่อให้บุคลากรสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องอย่างปลอดภัย 

(2) นโยบาย และสิทธิประโยชน์ส าหรับบุคลากร (WORKFORCE Benefits and Policies) 
 หน่วยงาน จัดสวัสดิการ สภาพแวดล้อม การเสริมสุขภาวะและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรทุกกลุ่มตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ระเบียบของกรมบัญชีกลาง และระเบียบประกาศของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้แก่ เงินเดือน ค่าต อบแทนอื่น เช่น เงิน
ประจ าต าแหน่ง ท าการล่วงเวลา เงินสวัสดิการประเภทต่าง ๆ การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรทุกกลุ่มตามแนวทางที่
ก าหนด อาทิเช่น สิทธิการประกันสังคม สิทธิการได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
เครื่องหมายเกียรติคุณ พ.ศ. 2547 สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร สวัสดิการเกี่ยวกับการ
ประกันสุขภาพกลุ่มเป็นรายปี สวัสดิการจากกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ สวัสดิการที่อยู่อาศัย สวัสดิการ สงเคราะห์บุคลากร สวัสดิการ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สิทธิการได้รับค่าชดเชย และโปรแกรมการตรวจร่างกายประจ าปีของบุคลากรและในปีนี้มีการให้รางวัลส าหรับ
บุคลากรที่ได้รับการก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงข้ึนเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร  
 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 
ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of WORKFORCE ENGAGEMENT) 

(1) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน (Drivers of ENGAGEMENT) 
  หน่วยงานมีการด าเนินการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมให้สมรรถนะหลักของหน่วยงานในการเป็น
หน่วยงานด้านการจัดการศิลปะ การจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย การจัดประกวดศิลปกรรม การจัดการคลังสะสม การเผยแพร่องค์
ความรู้ศิลปะเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และกิจกรรมการศึกษา (museum education) เป็นไปอย่างบรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ 
โดยหน่วยงานมีกระบวนการในการสร้างความผูกพันของบุคลากร (ตารางที ่5.2ก-1)  
 

ตารางที ่5.2ก-1 กระบวนการในการสร้างความผูกพันของบุคลากร 
ประเด็น แนวทางในการสร้างความผูกพัน 

การเปิดรับฟัง 
ความคิดเห็นของบุคลากร 

- สนับสนุนให้บุคลากรริเริ่มงานจากการระดมความคิดภายในฝ่าย  
- การระดมความคิดเห็นของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
- การประชุมของบุคลากรในรูปแบบคณะกรรมการ 

การให้รางวัล ชมเชย สิทธิ
ประโยชน์ 

- การให้รางวัลบุคลากรที่ขอก าหนดต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
- สนับสนุนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการด้านต่างๆ 
- จัดกิจกรรมสังสรรค์ประจ าปี และจับสลากของขวัญประจ าปี 
-  มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจ าปีเพื่อได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัย 

การพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากร 

- ให้บุคลากรได้อบรมเพิ่มพูนความรู้ตามสายงาน 
- จัดสัมมนาบุคลากรประจ าปีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรแต่ละฝ่าย 

การสร้างสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ 

- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท างานให้เหมาะสม ปลอดภัย และสะดวกสบาย 
- ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสาธารณูโภคในการท างานตามการฟังเสียงของบุคลากร 

 

(2) การประเมินความผูกพัน (Assessment of ENGAGEMENT)    
  หน่วยงานมีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรปีละครั้ง โดยวิธีการ
จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร แล้วน ามาวิเคราะห์ประเมินผลและสรุปผล
พร้อมข้อเสนอแนะ  เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ และก าหนดแนวทางการปรับปรุง โดยใช้ผลการประเมินความผูกพันมาวิเคราะห์จุดอ่อน 
จุดแข็ง จัดล าดับความส าคัญของประเด็นความผูกพัน แล้วน ามาวางแผนการจัดท าโครงการ กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากร และการเสริมสร้างจุดแข็งของหน่วยงานให้มั่นคงต่อไป โดยหน่วยงานมีกระบวนการจัดการผลการปฏบิัติงานของบุคลากรเพื่อให้
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความผูกพันและส่งผลดีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน ดังนี้ 1. พิจารณาแนวทางและ
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กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 2. การสื่อสารผลการประเมินต่อบุคลากรรายบุคคล 3. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 4. 
ปฏิบัติตามแผนและประเมินผล 5. สร้างวัฒนธรรมในการยกย่อง ชมเชย การให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ  
 

ข. วฒันธรรมองค์กร (Organizational Culture) 
 TEAM SPIRIT ซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นของหน่วยงาน คือ การมีความร่วมมือร่วมใจในการท างานร่วมกันเป็นทีม มุ่งสู่
ความส าเร็จที่ได้รับร่วมกันท้ังทีม ไม่ใช่รายบุคคล โดยหน่วยงานมีแนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรผ่านการจัดกิจกรรมที่บุคลากรทั้ง
หน่วยงานในแต่ละฝ่ายต้องมาปฏิบัติร่วมกันในหน้าที่ที่ไม่ใช่หน้าที่ประจ าของตน แต่มุ่งให้งานสัมฤทธิ์ผลร่วมกัน ได้แก่ กิจกรรมงานเปิ ด
นิทรรศการต่างๆ กิจกรรมการจัดการประกวดศิลปกรรม กิจกรรมพิธีการต่างๆ กิจกรรมท าบุญประจ าปี และกิจกรรมสัมมนาบุคลาก ร
ประจ าปี  
 

ค. การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา (PERFORMANCE Management and Development)  
 (1) การจัดการผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Management) 

หน่วยงานแบ่งบุคลากรเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงานสนับสนุนงานบริหาร และ กลุ่มงานนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา ตาม
หมวดโครงร่างองค์กร (ตารางที ่P.1ก -3) โดยมีบุคลากรกลุ่มบริหาร ในต าแหน่งเลขานุการหน่วยงาน และหัวหน้างานทั้งสองกลุ่มงาน มี
หน้าที่ในการบริหารจัดการหน่วยงานในภาพรวมให้บรรลุเป้าหมาย โดยบุคลากรกลุ่มงานสนับสนุนงานบริหารและกลุ่มงานกิจกรรม
การศึกษา รับผิดชอบงานสนับสนุนเพื่อให้การด าเนินการตามพันธกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานได้ตระหนักและให้
ความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดไว้ในพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และค่านิยมหน่วยงาน โดยก าหนดเรื่อง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาส่วนงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยให้บุคลากรจัดท าตัวช้ีวัดความส าเร็จของการ
ปฏิบัติงาน (KPIs) เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างบุคลากรกับหัวหน้าส่วนงาน โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญคือ 1. ปัจจัยวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน
ด้านตัวช้ีวัดผลงานหลัก ประกอบด้วย 1) งานท่ีรับผิดชอบหลัก 70% 2) งานท่ีได้รับมอบหมายอื่นๆ ซึ่งเช่ือมโยงผลสัมฤทธิ์สู่วิสัยทัศน์ของ
หน่วยงาน 30% 2.การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วย สมรรถนะหลัก สมรรถนะตามต าแหน่ง 3. พฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน การรักษาวินัยในการปฏิบัติงาน การมาสาย ขาดงาน โดยบุคลากรรายงาน KPIs เสนอหัวหน้างานเพื่อเสนอแก่ผู้อ านวยการ
ตามล าดับในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รอบท่ีต.ค.- มี.ค. และรอบที่ เม.ย.-ก.ย.)  

 (2) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Development) และ (3) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 
(LEARNING and Development EFFECTIVENESS) 
 การบริหารงานของหน่วยงานในการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน นอกจากจะมีการให้รางวัลบุคลากรที่ขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น 
และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามงานท่ีมีความส าคัญต่อสถานการณ์ทัง้ปัจจัยภายในและภายนอกแล้วนั้น ผู้บริหารหน่วยงานได้มีการ
ร่วมกันวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ผ่านการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรอีกครั้ง เพ่ือน าผลที่ได้รับการประเมินมา
สรุปหาบทเรียน แล้วหาทางในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ซึ่งผลที่ได้รับจากการประเมินนี้จะช้ีให้เห็นถึงความ
จ าเป็นในการพัฒนาหรืออบรมเพื่อ (Training Need) ในการ Up skill หรือ Re skill บุคลากรรายบุคคล พร้อมกับมีการประเมินผลอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อให้เกิดการใช้องค์ความรู้ไปใช้ในการท างานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงาน 

 (4) ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน (Career Development) 
ส าหรับการสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสก้าวหน้าในสายงานของตนเอง หน่วยงานสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการก าหนด

ต าแหน่งในสายงานของตนเองให้สูงข้ึนทั้งในระดับช านาญการและช านาญการพิเศษ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามงานท่ีมีความส าคัญ 
ต่อสถานการณ์ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์
ความรู้และประสิทธิภาพในการท างาน โดยมีการสนับสนุนเป็นเวลาหรืองบประมาณบางส่วนให้บุคลากรทุกปี เพื่อให้บุคลากรน าความรู้ 
แนวคิด วิธีการที่ได้รับจากการศึกษา การอบรม มาปรับใช้ในการพัฒนางานและหน่วยงาน มีการถ่ายทอดประสบการณ์การท างานให้แก่
กันและกัน มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรท าผลงานเพื่อพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ ช านาญการพิเศษ และเช่ียวชาญ เป็นต้น 
นอกจากน้ี ผู้อ านวยการสนับสนุนให้บุคลากรระดับหัวหน้างาน เข้ารับการอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับต่าง ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้น และโครงการอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ (Operations) 
 
6.1 กระบวนการท างาน (Work processes) 
ก. การออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ และกระบวนการ (Program, Service, and 
PROCESS Design)  
(1) การจัดท าข้อก าหนดของการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ และกระบวนการ (Determination of 
Program, Service, and PROCESS Requirements) และ (2) กระบวนการท างานท่ีส าคัญ (Key WORK PROCESSES) 
 หน่วยงานมีกระบวนการที่ส าคัญในการท างาน (ภาพที่ 6.1ก-1) เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และค่านิยม โดย
ผู้อ านวยการหอศิลป์ในฐานะผู้บริหารของหน่วยงาน ภายใต้การก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานจากคณะกรรมการประจ าหอศิลป์ 
ได้มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการหอศิลป์ในแต่ละปีการศึกษา โดยผ่านคณะกรรมการด าเนินงานภายในของหน่วยงานทั้ง 6 ฝ่าย อัน
ประกอบไปด้วย (1) คณะกรรมการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร (2) คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (3) คณะกรรมการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (4) คณะกรรมการด าเนินงานนิทรรศการ (5) คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายกิจกรรมการศึกษา และ (6) 
คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้มีการด าเนินงานภายในหน่วยงานตามโครงสร้างการบริหารภายในทั้งฝ่าย
สนับสนุนงานบริหาร และฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษาโดยมีหัวหน้างานในการก ากับดูแลแต่ละฝ่าย ให้การด าเนินงานของ
หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามพันธกิจที่วางไว้ โดยผลลัพธ์ของการด าเนินงานของหน่วยงาน ผ่าน 8 กลุ่มกิจกรรม ซึ่งมีรูปแบบและ
เนื้อหากิจกรรมที่แตกต่างกันไปตามลักษณะและความต้องการของกลุ่มลกูค้า ได้แก่ 1. แหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมสะสมมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. นิทรรศการศิลปะร่วมสมยั 3. การประกวดศิลปกรรมและนิทรรศการจากการประกวด 4. กิจกรรมศิลปะเชิงวิชาการ 5. กิจกรรมศิลปะ
เชิงปฏิบัติการ 6. กิจกรรมศิลปะเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์อื่น 7. ศิลปะสู่ชุมชม 8. ค่ายศิลปะ  
  โดยกระบวนการท างานท่ีส าคัญของหน่วยงาน (ตารางที่ 6.1ก-2) แบ่งออกเป็น 1) กระบวนการนิทรรศการและบริการวิชาการ 
รองรับการจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย การประกวดศิลปกรรม การบริการวิชาการในด้านต่างๆทั้งในพื้นที่ นอกพื้นที่ และผ่านระบบ
ออนไลน์ ซึ่งมีการท างานท่ีสัมพันธ์กันและสอดคล้องกัน 2) กระบวนการจัดการคลังสะสมมหาวิทยาลัยศิลปากร มีลักษณะการด าเนินงาน
เฉพาะในการจัดการคลังสะสม จัดการกายภาพผลงาน จัดท าทะเบียนผลงาน ดูแลรักษาผลงาน แล ะเผยแพร่ข้อมูลผลงาน 3) 
กระบวนการบริหารจัดการ ครอบคลุมงานด้านการบริหาร งานสารบรรณ งานสถานที่ งานแผนและพัฒนา งานพัฒนาบุคลากร งาน
การเงินและงบประมาณ งานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารความเสี่ยง 4) กระบวนการสื่อสารองค์กร 
เป็นกระบวนการท างานท่ีส่งเสริมการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน สนับสนุนกระบวนการท างานอ่ืน เพื่อมุ่งเน้นการสื่อสารภาพลักษณ์ของ
หน่วยงานไปยังลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าอนาคต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธมิตร และคู่ความร่วมมือของหน่วยงาน ให้ไปในทิศทางหลักเดียวกัน 
ผ่านการออกแบบและก าหนดอัตลักษณ์องค์กร รูปแบบและแนวทางกิจกรรม ช่องทางและรูปแบบการสื่อสาร  

  (3) แนวคิดในการออกแบบ (Design Concepts)  
  หน่วยงานมีวิธีในการออกแบบกระบวนการท างานโดยค านึงถึงสมรรถนะหลักของหน่วยงาน และความต้องการของลูกค้าเป็น
หลัก โดยเริ่มจาก 1) รวบรวมความต้องการของลูกค้าและผูม้ีสว่นไดส้่วนเสยี สมรรถนะหลักของหน่วยงาน ทรัพยากร ผลการด าเนินงานท่ี
ผ่านมา เป้าหมายเชิงกลยุทธของหน่วยงาน 2) ระบุข้อก าหนดที่ส าคัญ เช่น กฎระเบียบต่างๆ เกณฑ์ที่ใช้เป็นมาตรฐาน 3) ก าหนด
วัตถุประสงค์ของการบริการและการบริหารจัดการ ที่เช่ือมโยงไปสู่ผลลัพธ์ของการบริการหลักของหน่วยงาน 4) ออกแบบกระบวนการ
ท างานและตัววัดผล 5) ถ่ายทอดแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สู่การปฏิบัติ 6) ตดิตาม ประเมินผล ทวบทวน และปรับปรุง 
 

ข. การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ (PROCESS Management and Improvement) 
(1) การน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ (Process Implementation) 
หน่วยงานมีการจัดการกระบวนการท างาน โดยมอบหมายไปสู่ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง ก าหนดระยะเวลาในการรายงานผล ทบทวน 

และคาดการณ์ปัญหาอุปสรรคต่างๆ และมีการวัดผลปฏิบัติงานตามกระบวนการท างาน โดยน าข้อก าหนดที่ส าคัญ มาเป็นเกณฑ์พิจารณา
ในการติดตามกระบวนการท างาน  
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ภาพที่ 6.1ก-1 กระบวนการท างานหลักที่สอดคล้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 

 

ตารางที่ 6.1ก-2 กระบวนการท างานหลักและข้อก าหนดที่ส าคัญ  
กระบวนการท างาน ตย.ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการท างาน ตวัวัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ ผู้รับผิดชอบ 

ระบบบริการ 
กระบวนการ
นิทรรศการและ
บริการวิชาการ 

ความต้องการของลูกค้า, มาตรฐานการจัดนิทรรศการ
ที่เป็นสากล, ข้อก าหนดและเง่ือนไขของการประกวด
ศิลปกรรม, จรรยาบรรณวิชาชีพภัณฑารักษ์ (Code 
of Ethics for Curators, American Association of 
Art Museum Curators Committee 2009), 
สภาวการณ์ภายนอก 

- ผลส าเร็จต่อตัวชีว้ัดที่ก าหนดใน
แผนปฏิบัติงาน 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

งานนิทรรศการและ
กิจกรรมการศึกษา 

กระบวนการจัดการ
คลังสะสม
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

มาตรฐานการจัดการคลังสะสมในพิพิธภณัฑ์, นโยบาย
มหาวิทยาลัยศิลปากรด้านคลังสะสมผลงานศิลปกรรม
ของมหาวิทยาลยั 

- ผลส าเร็จต่อตัวชีว้ัดที่ก าหนดใน
แผนปฏิบัติงาน 
- ความพึงพอใจขอผู้รับบริการ 
- จ านวนชิ้นงานที่ได้เผยแพร ่

งานนิทรรศการและ
กิจกรรมการศึกษา 
งานสนับสนุนงาน
บริหาร 

กระบวนการส่ือสาร
องค์กร 

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537, ประกาศ มศก.เรื่อง
หลักเกณฑ์และวธิีการใช้ตราสัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย, เสียงของลูกค้า, ปจัจัยภายนอก 

- ความพึงพอใจต่อช่องทางและรูปแบบ
ในการส่ือสาร 
- การเข้าถึงข้อมูลของผู้รับบริการ 
- การรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของหนว่ยงาน 

งานนิทรรศการและ
กิจกรรมการศึกษา 
งานสนับสนุนงาน
บริหาร 

ระบบบริหารจดัการ 
กระบวนการบริหาร
จัดการ  

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 2559, 
ข้อบังคับมหาวิทยาลยัศิลปากร, ระเบยีบการเงินและ
งบประมาณ กระทรวงการคลัง,  ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจา้งและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560, ระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วา่ด้วยหลักเกณฑ์อัตราจ่าย เง่ือนไขและ

- ผลส าเร็จต่อตัวชีว้ัดที่ก าหนด 
- ร้อยละความส าเร็จของแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าป ี
- ผลการตรวจสอบจาก ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน  
และกองคลังของมหาวิทยาลยั  

งานสนับสนุนงาน
บริหาร 

กระบวนการสื่อสารองค์กร 

งานนิทรรศการและกิจกรรม

การศึกษา 

คณ
ะกรรมการ 

ด าเนินงานฝ่ายต่างๆ 

ระบบบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

แหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยในระดับนานาชาติ 

กระบวนการนิทรรศการและ

บริการวิชาการ 

กระบวนการจัดการ 
คลังสะสมมหาวิทยาลัยศิลปากร 

กระบวนการบริหารจัดการ 

ระบบบริการ 

พันธกิจ 3 ด้าน 

เป็นศูนย์กลางการให้บริการ

วิชาการศิลปะแขนงต่าง ๆ แก่

สังคมและชุมชนของประเทศ 

เป็นองค์กรที่มีการจัดการศิลปะ

ที่มีมาตรฐานในระดับสากล 

และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ 

เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหาร

จัดการ ด าเนินงานและ

ให้บริการที่มีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ 

ปัจ
จัย

น า
เข

้า 

แผนปฏิบัติราชการ (ระยะ 4 ปี) 
แผนปฏิบัติระยะส้ันประจ าปี 

SW
OT

 

บริการ : 
แหล่งเรียนรู้ศิลปะร่วมสมัย และการบริการวิชาการ 

ผู้อ านวยการ 
INPUT KEY PERSON 

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมร่วมสมัย ที่เป็นที่

ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

VO
C/

 V
OS
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วิธีการในการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ มศก. พ.ศ.2562, 
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) ฉบับป ี2563-2566 เรียบเรียงจาก 2019-
2020 Baldrige Excellence Framework 
(Education) 

- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
- ร้อยละของความเส่ียงที่ลดลง 

(2) กระบวนการสนับสนุน (Support PROCESSES) 
หน่วยงานก าหนดกระบวนการสนับสนุน และกระบวนการบริหารงานที่ส าคัญ โดยพิจารณาจากพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์

ของหน่วยงานและมุ่งสู่วิสัยทัศน์ โดยมีส่วนงานสนับสนุนหลัก 2 ส่วนงาน ได้แก่ งานสนับสนุนงานบริหาร และงานนิทรรศการและ
กิจกรรมการศึกษา ซึ่งได้ก าหนดกระบวนการสนับสนุนเป็นขั้นตอน ในการประสานงานการด าเนินงานผ่านหัวหน้างาน เลขานุการ ไปยัง
ผู้บริหารของหน่วยงาน และการท างานงานในรูปแบบของคณะกรรมการของหน่วยงานทั้ง 6 ฝ่าย จากนั้นท าการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งหมด ประกอบการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในฐานะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูลใน
ภารกิจท่ีส าคัญ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ก าหนดไว้ 

(3) การปรับปรุงการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ และกระบวนการ (Program, Service, and 
PROCESSES Improvement)  

ผู้น าระดับสูงของหน่วยงาน ท าการทบทวนผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ท้ังในระดับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และ
แผนการด าเนินงานของหน่วยงาน (ตารางที่ 2.1ข-1) จากข้อมูลที่รับมาจากลูกค้าในฐานะผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
(ตารางที่ 3.1ก-1) ทั้งความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ (ตารางที่ 3.1ข-1) ข้อเสนอแนะและผลสรุปจากการประชุมและการ
สัมมนาต่าง ๆ ผู้บริหารหน่วยงานรับและป้อนข้อมูลจากบุคลากร คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และกรรมการประจ า ผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาท้ังจากภายในและภายนอก แล้วน ามาวิเคราะห์ในทีมบริหารเพื่อท าการปรับปรุงกลยุทธ์ กระบวนการท างาน และการ
ปฏิบัติงานประจ าวัน ที่ด าเนินงานโดยใช้ระบบ PDCA เพื่อให้ได้ผลจากการประเมินคุณภาพ และกระบวนการเทียบเคียงคู่แข่ง (ตารางที ่
P.2ก-3) และทบทวนกระบวนการนิทรรศการและบริการวิชาการ กระบวนการจัดการคลังสะสมมหาวิทยาลัยศิลปากร กระบวนการ
บริหารจัดการ และกระบวนการสื่อสารองค์กร เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อสามารถทบทวนและปรับปรุงกระบวนการให้เท่าทันต่อ
สถานการณ์ได้ 
 

ค. การจัดการเครือข่ายอุปทาน (Supply-Network Management) 
  หน่วยงานได้พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันระดับชาติและสถาบันระดับนานาชาติ 
อาทิเช่น ความร่วมมือทางทวิภาคีในการจัดนิทรรศการศลิปกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยในส่วนภูมภิาคทั่วประเทศ 
ในนิทรรศการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์และนิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ระหว่าง หอศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร กับสถาบันในภูมิภาคในการจัดนิทรรศการสัญจรทั่วประเทศ เป็นการพัฒนาความร่วมมือที่เกิดจากกระบวนการวางแผน 
ด าเนินการอย่างเป็นระบบในรอบปีท่ีผ่านมา เพื่อพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยในส่วนภูมิภาคให้เกิดความเข้มแข็ง (ภาพที่ 6.1ค-1) อีกทั้ง
การแสวงหาพันธมิตรเพื่อการแลกเปลีย่นศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันต่างประเทศ การแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรหรือสถาบันท่ีมุ่งเน้น
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางศิลปะ รวมไปถึงเพื่อขยายองค์ความรู้ทางศิลปกรรมไทยให้กว่างไกลในระดับนานาชาติ มีขั้นตอนการ
แสวงหาพันธมิตรในระดับนานาชาติอย่างเป็นระบบ (ภาพท่ี 6.1ค-2 ) 
 

ภาพที่ 6.1ค-1 ระบบการจัดการเครือข่ายการจัดนิทรรศการสัญจรในส่วนภูมิภาค 

 
 
 
 
 

 หลังจากเสร็จสิ้น
การด าเนินงานใน

ส่วนสถาบันภูมิภาค 

ประเมินผล 
พิจารณาผลลัพธ์ใน
การด าเนินงานของ
สถาบันแต่ละแห่ง

เพื่อน าไปสู่การแก้ไข
และพัฒนาในรอบปี

ถัดไป 

หากพบข้อบกพร่อง
หรือข้อจ ากัดของ
ทางสถาบันใน
ภูมิภาคที่ใด 

วิเคราะห์ถึงแนวทาง
ในการแก้ไข 

ในกรณีที่มีการสรรหาจนได้
สถาบันในส่วนภูมิภาคแห่งใหม่ มี
การลงพื้นที่ส ารวจพ้ืนที่จริง ท า
ความเข้าใจในข้อตกลงต่างๆ 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด
แสดงนิทรรศการต่อไป 

 

สรรหาสถาบัน
แห่งใหม่เพิ่มเติม 
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ภาพที่ 6.1ค-2 ระบบการจัดการเครือข่ายการความร่วมมือกับสถาบันต่างชาติ 

 
 

 
 
 
 
 

ง. การจัดการนวัตกรรม (INNOVATION Management)  
 หน่วยงานได้พัฒนานวัตกรรมพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสอดคล้องกับพันธกิจ โดยมีระบบการพัฒนา
นวัตกรรม ตั้งแต่ วิเคราะห์โอกาส อุปสรรค และสถานการณ์ปัจจัยภายนอก ไปสู่การทบทวนเป้าหมายของพันธกิจ และให้บุคลากรในงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ระดมความคิด ริเริ่ม และวางแผนพัฒนานวัตกรรมที่สัมพันธ์กับงานฝ่ายตน และน าเสนอต่อผู้บริหารเพื่อเสนอแนะ ปรับปรุง 
และน าไปปฏิบัติ โดยมีการติดตามผล และทบทวนให้เหมาะสม เพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่จ าเป็นต้องปรับตัว โดยหน่วยงานได้พัฒนา
นวัตกรรมที่เหมาะสมต่อกระบวนการท างาน และการบริการหลักของหน่วยงาน ดังนี้ 
  1. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งท าให้มีข้อจ ากัดในการเดินทาง ประกอบกับการพิจารณาปัจจัยเปลี่ยนแปลง
ภายนอก หน่วยงานได้พัฒนารูปแบบการน าเสนอนิทรรศการและการน าเสนอต่าง ๆ ในรูปแบบเสมือนจริง เช่น การชมสถาปัตยกรรมทั้ง
ภายในและภายนอกของกลุ่มอาคารอนุรักษ์ วังท่าพระ แบบ Virtual Tour และ Virtual Exhibition ของนิทรรศการการแสดงศิลปกรรม 
เป็นต้น  
 2. หน่วยงานได้จัดท าสูจิบัตรการแสดงผลงานศิลปกรรม และข้อมูลการแสดงงานในนิทรรรศการ ในรูปแบบของสูจิบัตร
อิเล็กทรอนิกส์แบบเสมือนจริง (flip e-book) ให้ลูกค้าในฐานะผู้รับบริการของหน่วยงานสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารในยุคปัจจุบัน  
 3. หน่วยงานได้พัฒนาคลังข้อมูลศิลปกรรมดิจิตอล ผ่านระบบ Google Arts and Culture ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา ข้อมูลด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะ และการสร้างสรรค์งานศิลปะต่างๆ ประกอบภาพผลงานศิลปกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีมาตรฐานทัดเทียมใน
ระดับนานาชาติ เพื่อให้สามารถเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมไปในระดับนานาชาติ อันเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์และสืบสานผลงาน
ศิลปกรรมอันทรงคุณค่า  
  4. หน่วยงานได้จัดท าคู่มือ การบันทึกสภาพผลงานเพื่อการอนุรักษ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ทักษะในกระบวนการ
จัดเก็บและดูแลรักษาผลงานศิลปกรรมในคลังสะสมให้มีมาตรฐานเดียวกันและเข้าใจกระบวนการแต่ละขั้นตอน และเผยแพร่ความรู้ที่
จ าเป็นในการปฎิบัติงานให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
 5. เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีข้อจ ากัดต่อการท ากิจกรรมบริการวิชาการในพื้นที่ชุมชนกับกลุ่มลู กค้าที่เป็นนักเรียน 
หน่วยงานได้ผลิตสื่อการเรียนรู้บอร์ดเกม ระบบ DIY ที่สามารถดาวน์โหลดเพื่อน าไปใช้เล่นได้เอง พร้อมคลิปวีดีโอสาธิตการเล่น เพื่อ
เรียนรู้ด้านมรดกวัฒนธรรมอาหารและสถานท่ีส าคัญส าหรับกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นนักเรียน  
 5. พัฒนานวัตกรรมในการด าเนินงานด้านเอกสารกับบุคคลภายนอก ในโครงการสมัครทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ผ่านการสร้าง
แบบฟอร์มการสมัครออนไลน์ เพื่อไม่จ าเป็นต้องส่งข้อมูลเป็นเอกสารแบบดั้งเดิม 
 

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ (Operational Effectiveness) 
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ (PROCESS Efficiency and EFFECTIVENESS)  
  หน่วยงานด าเนินการพัฒนากระบวนงานอย่างสม่ าเสมอ มีการปรับลดขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็นเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน น า
เรื่องของรอบเวลา ผลิตภาพ ปัจจัยด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลอื่น ๆ มาพิจารณ าในกระบวนการท างาน และการป้องกันไม่ให้เกิด
ความผิดพลาดของการให้บริการ เพื่อให้เกิดการประหยัดเวลาและงบประมาณในการพัฒนากระบวนงานต่าง ๆ หน่วยงานใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีประสทิธิภาพสูงสุด เพื่อสามารถตรวจสอบกระบวนการได้ทันทีเมื่อต้องการ บุคลากรหลายฝ่ายสามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน

 หลังจากเสร็จสิ้น

การด าเนิน

กิจกรรมในรอบปี

การศึกษา 

ประเมินผล พิจารณาผลลัพธ์ และ
ข้อจ ากัดต่างๆ เช่น  ข้อจ ากัดใน
การเผยแพร่ผลงานศิลปกรรม
ระหว่างประเทศ ลิขสิทธิ์ทาง

ผลงานศิลปกรรม  
ปัญหาด้านการจัดการนิทรรศการ

ในต่างประเทศ เป็นต้น 

หากพบอุปสรรค 
แสวงหาวิธีการแก้ไข 
อันเป็นที่ยอมรับได้

ระหว่างกัน 

สรรหาสถาบันใน
ระดับนานาชาติ
แห่งใหม่เพิ่มเติม 

ในกรณีที่มีการสรรหาจนได้สถาบัน
ในระดับนานาชาติแห่งใหม่ 

มีการส ารวจพ้ืนที่จริง ท าความ
เข้าใจในข้อตกลงต่างๆ 

และเชิญให้คณะผู้แทน เยี่ยมชม ณ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

และจัดการประชุมเพื่อด าเนินการ
วางแผนในล าดับถัดไป 
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ได้ และให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพของกระบวนการสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
(ตารางที่ 6.2ก-1) 
 

ตารางที่ 6.2ก-1 การจัดการต้นทุน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 
น าเร่ืองของทรัพยากร ระยะเวลา ที่ใชใ้นกระบวนการท างาน 
 

หน่วยงานได้ค านึงถึงทรัพยากร ระยะเวลา ที่ใช้ในกระบวนการท างาน 
เพื่อน ามาใช้ ในการควบคุมประสิทธิภาพของกระบวนการ  และ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ ลดขั้นตอน เพื่อให้สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

พิจารณาทรัพยากรบุคคลที่ใช้ในกระบวนการท างานหนึ่งๆ ในกระบวนการท างานหนึ่งๆ ค านึงถึงทรัพยากรบุคคลที่ใช้ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

พิจารณาไม่ให้เกิดความผิดพลาดของการให้บริการ 
 

ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานตามรอบการทบทวน โดย
ประเมินจากผลการด าเนินการตามตัววัดของข้อก าหนดที่ส าคัญ 

 

ข. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Security and Cybersecurity)  
 หน่วยงานได้ตระหนักถึงความส าคัญของความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ หน่วยงานได้แบ่งการดูแล
ออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) ในการใช้งานในระดับมหาวิทยาลัย หน่วยงานได้ด าเนินงานตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายและ
แนวปฎิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในส่วนแรก จะเป็นการเข้าระบบของมหาวิทยาลัย
ผ่าน SU-NET เป็นระบบ Single Sign On (SSO)  มีการก าหนดช่ือผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) และ การยืนยัน
ตัวตน (Authentication) และมีการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลตามระดับความส าคัญและความอ่อนไหวของข้อมูลใน ระดับบริหาร 
และระดับปฎิบัติงาน เช่นระบบ EIS /MIS/ERP/EGP  โดยมีการจ ากัดเวลาในการเช่ือมต่อในระบบ LAN ถึงเวลา 18.00 น. ระบบ Wifi 
จ ากัด 4 ช่ัวโมงต่อการเช่ือมต่อ 1 ครั้ง เพื่อการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์โดยความร่วมมือกับส านักดิจิทัลเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) ในการใช้งานภายในหน่วยงาน คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องภายในหน่วยงาน ใช้โปรแกรมที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์และได้
ท าการ Download โปรแกรมป้องกันไวรัส BitDefender Antivirus มาท าการติดตั้งประจ าในแต่ละเครื่อง เพื่อป้องกัน Virus และ 
Malware และข้อมูลส าคัญของหน่วยงานมีการส ารองข้อมูลในระบบ cloud storage โดยมีการให้สิทธิการเข้าถึงเฉพาะบุคคล และมีการ
เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ าเสมอ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลบนโลกไซเบอร์  
 

ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน (Safety and Emergency Preparedness)  
(1) ความปลอดภัย (Safety) และ (2) ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity) 
หน่วยงานได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงในการด าเนินงาน จึงได้ด าเนินงานบริหารความเสี่ยงโดยยึดตาม

แนวทางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน เพื่อท าหน้าที่ประเมินความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ และผลกระทบต่อองค์กรจึงมีการด าเนินการวิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การระบุ
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้ บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละ
โอกาสที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หน่วยงานได้น าผลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง โอกาสความถี่ที่จะเกิด
เหตุการณ์ และความรุนแรงของผลกระทบ แล้วน าผลที่ได้มาพิจารณาหาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อการด าเนินงาน ตามพันธกิจหลักของหน่วยงานว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยู่ระดับใด โดยได้ก าหนดความเสี่ยง 3 ด้าน 
ดังนี้ (1) ความเสี่ยงด้านอาคารและสถานท่ี (2) ความเสี่ยงด้านทรัพย์สินงานศิลปะในคลังสะสม (3) ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  โดยมีระบบ
การบริหารความเสี่ยงดังนี้ (ภาพที่ 6.2ค-1) 
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ภาพที่ 6.2ค-1 ระบบการบริหารความเสี่ยงหน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  หน่วยงานได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อประชุมวางแผน ถ่ายทอดแผน ก ากับติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง แล้วจึงรายงาน2 ครั้งต่อปี คือรอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน โดยรายงานผ่านที่
ประชุมบุคลากร และคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ และเพื่อความต่อเนื่องใน
สถานการณ์หากหน่วยงานตกอยู่ในสภาวะวิกฤตเช่น Covid-19 ซึ่งทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ได้มีการท าระบบการบริหารความเสี่ยง
หน่วยงานในสถานการณ์ Covid-19 กรณีมีความเสี่ยงติดเช้ือโควิด 19 (ภาพที่ 6.2ค-2) เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ได้มีการจัดท าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) (ภาพที่ 6.2ค-3) เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
 

ภาพที่ 6.2ค-2 ระบบการบริหารความเสี่ยงหน่วยงานในสถานการณ์ Covid-19 กรณีมีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงป้องกัน อบรมความรู้แก่บุคลากร ก ากับ/ติดตาม/ตรวจสอบเป็นประจ า 

ประเด็นความเสี่ยง 

รายงานผล /ปรับปรุง 

รายงานผล 

แผนการปฎิบัติการเมื่อเกิดเหตุ 
ภายในหน่วยงาน 

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ภายนอก /งานอาคารมศก. 

ดับเพลิง/ต ารวจ/ไฟฟ้า/ประปา 

รายงานผู้บังคับบัญชาบุคลากรมีความ

เสี่ยงในการได้รับเช้ือ Covid-19 

หน่วยงานประสานงานกับหน่วยงานเพื่อตรวจคัดกรองเช้ือ/แจ้ง 

Timeline ผู้ท่ีได้รับเช้ือ 
ประสานงานกับหน่วยงานบริการกลาง เพื่อฉีด

พ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรค 

ในอาคารส านักงาน 

กลุ่มท่ี 1 ผู้มีความเสี่ยงสูงเข้าท าการ

ตรวจคัดกรอง 

กลุ่มท่ี 2 ผู้มีความเสี่ยงต่ า ท าการกักตัว 14 วัน และสังเกตุอาการตนเองหาก

พบอาการผิดปกติให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันที 

ผลตรวจมีการพบเชื้อ : ให้แยกกักตัว

พร้อมแจ้ง Timeline อย่างละเอียด 

ผลตรวจไม่มีการพบเชื้อ :ให้ท าการกักตัว14 วันและตรวจหาเช้ืออีกครั้งเมื่อครบก าหนดการ

กักตัว และสังเกตุอาการตนเองหากพบอาการผิดปกติให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันที 

ประสานงานกับ สปสช.และ พยาบาลอาสาฉุกเฉิน เพื่อให้ประเมินอาการ และเข้าสู่ระบบสาธารณสุข หากอาการเปน็กลุ่มสเีขียว : ให้ขอรักษาตัวในระบบ 

Home Isolation และหน่วยงานติดตามอย่างใกล้ชิดหากอาการเป็นกลุ่มสีเหลอืงหรอืแดง : ให้ประสานรับตัวเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลต่อไป 

แบ่งผู้มีความเสี่ยงออกเป็น 2 กลุ่ม 

กลุ่มท่ี 1 มึความเสี่ยงสูง 

กลุ่มท่ี 2 ผู้มีความเสี่ยงต่ า 
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ภาพที่ 6.2ค-3 การจัดท าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ (Results) 
 
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบริการที่ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอื่น และด้านกระบวนการ (Student Learning, Customer-
Focused Service Results, Process Results) 
7.1 ก : ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า  (Student LEARNING and CUSTOMER-Focused Service 
RESULTS)  
 
ตารางที่ 7.1ก-1 การบริการของหน่วยงาน 

ตัววัดผล เป้าหมาย ปีงบประมาณ  
2562 2563 2564 

1. จ านวนสถานศึกษาที่เขา้รับบริการแหล่งเรียนรู้ 10 แห่ง 10 14 15 
2. จ านวนผู้เข้าชมนิทรรศการโครงการต่าง ๆ  8,000 คน 9,140 9,560 9,840 
3. จ านวนผู้เข้าชมคลังสะสมด้านศิลปวฒันธรรมแบบ walk-in 100 คน N/A 300 458 
4. จ านวนผู้เข้าชมคลังสะสมด้านศิลปวฒันธรรมในรูปแบบออนไลน์ เว็บไซต์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

10,000 คน N/A N/A 32,779 

5. จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการลักษณะต่าง ๆ ในพื้นที่และนอกพื้นที่ 15 กิจกรรม 20 20 17 
6. จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจ ากหนว่ยงานภายนอก 1 โครงการ 1 1 2 
7.จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีความต่อเนื่องและเป็นประโยชนต์่อสังคม 7 โครงการ 7 7 8 
8. จ านวนชิ้นงานที่จัดแสดงในนิทรรศการระดับชาติหรือนานาชาต ิ(ชิ้นงานใหม)่ 200 ชิ้นงาน 200 200 200 
9. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฎิบัตกิาร ร้อยละ 80 84.6 92.3 96.1 
10. ร้อยละการเข้าถึงข้อมูลของผู้รับบรกิาร ร้อยละ 80 85.4 88.6 91.2 
11. ร้อยละการรับรู้ต่อภาพลกัษณ์ของหน่วยงาน ร้อยละ 80 85.1 88.5 91.1 
12. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ร้อยละ 80 N/A 85 90 
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7.1 ข : ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน (WORK PROCESS EFFECTIVENESS RESULTS) 
ตารางที่ 7.1ข-1 ประสิทธิผลของกระบวนการท างาน  

ตัววัดผล เป้าหมาย ปีงบประมาณ  
2562 2563 2564 

1. ลดขั้นตอนการด าเนินการเพื่อลดระยะเวลาในการด าเนินงาน  1 เร่ือง/ปี 1 1 2 
2. เปลี่ยนรหัสของระบบการเข้าถึงข้อมลูทางโลกไซเบอร์ มี/ไม่มี มี มี มี 
3. การตรวจสอบระบบกลอ้ง CCTV ของหน่วยงานทุก 6 เดือน มี/ไม่มี มี มี มี 
4. การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบFireAlarm และระบบปั๊มน้ าให้
พร้อมใช้งานทุก 6 เดือน 

มี/ไม่มี มี มี มี 

5. การอบรมเรือ่งการดแูลอาคารอนุรกัษ์ให้แก่บุคลากร 1 ครั้ง/ปี N/A N/A 1 
6. การตรวจสอบและประเมินสภาพของอาคารอนุรกัษ์ 12 ครั้ง/ปี N/A N/A 12 

 
ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน (Supply-Network Management Results)  
ตาราง 7.1ค-1 เครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงาน 

ตัววัดผล เป้าหมาย ปีงบประมาณ  
2562 2563 2564 

1. จ านวนเครือข่ายความรว่มมือหนว่ยงานภายในและภายนอกด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

10 16 18 18 

2. จ านวนหนว่ยงานภายนอกที่มีความรว่มมือด้านการบริการวิชาการ 1 2 3 3 
3. จ านวนหนว่ยงานภายในและภายนอกที่น าผลงานศิลปกรรมสะสมไป
เผยแพร่ 

1 2 2 2 

 
7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า (Customer Results) 
7.2 ก :  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (Student and Other CUSTOMER-Focused RESULTS) 
ตารางที่ 7.2 ก-1  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (Student and Other CUSTOMER-Focused RESULTS) 
 

 
กลุ่มลูกค้า 

ด้านบริการ ด้านสื่อความรู้ออนไลน์ ด้านสถานที ่ ด้านประชาสัมพันธ ์
ค่า
คาดหวัง 

2563 2564 ค่า
คาดหวัง 

2563 2564 ค่า
คาดหวัง 

2563 2564 ค่า
คาดหวัง 

2563 2564 

นักเรียน 3.50 4.23 4.56 3.50 4.02 4.12 3.50 4.12 4.24 3.50 4.34 4.52 
นักศึกษา 3.50 4.17 4.35 3.50 4.14 4.83 3.50 4.18 4.75 3.50 4.40 4.61 
ศิลปิน 3.50 4.67 4.73 3.50 4.15 4.78 3.50 4.08 4.87 3.50 4.45 4.62 
นักจัดการศิลปะ 3.50 4.40 4.45 3.50 4.07 4.72 3.50 4.14 4.67 3.50 4.56 4.58 
ผู้ที่สนใจศิลปะ 3.50 4.67 4.70 3.50 4.11 4.89 3.50 4.12 4.68 3.50 4.64 4.76 

 
ตาราง 7.2ก-2 ความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริการ 

ตัววัดผล เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 

แหล่งเรยีนรู้ศิลปกรรมร่วมสมัย  
1. ระดับความพึงพอใจตอ่การจัดการแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมร่วมสมัย 4.0 4.15 4.48 4.55 
2. ระดับความพึงพอใจตอ่รูปแบบสื่อออนไลน์ (virtual exhibition/ 
infographic/online vdo/ online content) 

4.0 N/A N/A 4.75 

3. ระดับความพึงพอใจตอ่กิจกรรมเรียนรู้ประกอบแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมร่วมสมัย 4.0 4.12 4.26 4.38 
4. ระดับความพึงพอใจตอ่บริการที่ได้รับจากการเข้าชมแหล่งเรียนรู้ 4.0 4.35 4.43 4.50 
5. ระดับความพึงพอใจตอ่กระบวนการในการประกวดศิลปกรรม 4.0 4.28 4.45 4.52 
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6. ระดับความพึงพอใจตอ่ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประกวดศิลปกรรม 4.0 4.16 4.28 4.45 
7. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อมาตรฐานการจัดการศิลปะของ
หน่วยงาน 

4.0 4.30 4.45 4.75 

การบริการวชิาการ 
8. ระดับความพึงพอใจตอ่เนื้อหาของกิจกรรมศิลปะเชิงวิชาการ 4.0 4.24 4.45 4.60 
9.  ระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบของกิจกรรมบริการวิชาการ 4.0 4.35 4.42 4.52 
10. ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้ด าเนินกิจกรรม 4.0 4.45 4.53 4.75 
11. ระดับความพึงพอใจต่อประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมบริการวิชาการ 4.0 4.25 4.45 4.60 
12. ระดับความพึงพอใจของชุมชนที่เข้าร่วมต่อประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม 4.0 4.15 4.45 4.62 
13. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อมาตรฐานการจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการของหน่วยงาน 

4.0 4.28 4.41 4.72 

การสื่อสารองค์กร 
14. ระดับความพึงพอใจต่อชอ่งทางการสื่อสาร 4.0 4.35 4.67 4.82 
15. ระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบของสื่อที่ใช้ 4.0 4.51 4.73 4.78 
16. ประสิทธิภาพในการส่ือสารอัตลักษณ์องค์กรผ่านการออกแบบ 4.0 4.62 4.73 4.80 
 

7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร (Workforce Results) 
7.3 ก : ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (WORKFORCE - Focused RESULTS) 
ตาราง 7.3ก-1 การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 

ตัววัดผล เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 

1. จ านวนของบุคลากรที่ได้รับการก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น 1คน/ปี N/A N/A 4 
2. จ านวนเร่ืองที่บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมและเพิ่มพูนความรู้จากหน่วยงานภายนอก 5 เร่ือง/ปี 5 6 8 
3. ร้อยละของบุคลากรที่เขา้ร่วมในโครงการอบรมภายในของหน่วยงาน ร้อยละ 80 86 90 100 

    
ตารางที่ 7.3ก-2 ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการท างาน 

ตัววัดผล เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนการท าประกัน COVID-19 ร้อยละ 100 N/A 100 100 
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ร้อยละ 100 N/A N/A 100 
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการตรวจคัดกรองเช้ือ COVID-19 ด้วยระบบ RT-PCR 
จากจ านวนบุคลากรที่มีความเส่ียง 

ร้อยละ 100 N/A N/A 100 

4. จ านวนอบุัติเหตุของบุคลากรในพื้นทีข่องหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร 0 0 0 0 
5. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในส านกังานที่ปรับปรุงแล้ว ร้อยละ 85 N/A N/A 95% 
6. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมในพื้นที่
ท างาน 

ร้อยละ 85 N/A N/A 95% 

7. จ านวนรางวัลส าหรับบุคลากรที่ได้รับการก าหนดระดับต าแหน่งให้สูง 1คน/ปี N/A N/A 4 
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ตาราง 7.3ก-3 ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อหน่วยงาน  

ประเด็น ตวัชี้วดั ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 

1. ความภูมิใจที่ได้เป็นบุคลากรของหนว่ยงาน ร้อยละ 80 91.80 94.60 95.00 
2. ความพร้อมที่จะเสียสละเวลา แรงกายแรงใจในการท างาน ร้อยละ 80 90.00 92.80 93.20 
3. ความพร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาอปุสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ร้อยละ 80 90.00 92.80 93.00 
4. ความตั้งใจในการใช้ความรู้ ความสามารถอยา่งเต็มที่เพื่อหน่วยงาน ร้อยละ 80 91.00 94.60 94.50 
5. การกล่าวถึงหน่วยงานอย่างภาคภูมิใจ ร้อยละ 80 91.00 92.80 91.00 
6. การท างานมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของหนว่ยงาน ร้อยละ 80 89.00 91.00 91.80 
7. ความรู้สึกที่ได้อุทิศเวลาให้กับหน่วยงานอยา่งเต็มที่ ร้อยละ 80 88.20 90.00 90.00 

8. ความตั้งใจที่จะปฏบิัติงานอยา่งต่อเนื่อง ร้อยละ 80 84.60 87.00 89.00 
ภาพรวมความผูกพันในหน่วยงาน ร้อยละ 80 89.45 91.80 92.18 

  
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร (Leadership and Governance Results) 
7.4 ก : ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร การก ากับดูแลองค์กร และการสร้างประโยชน์ให้สังคม (Leadership, GOVERNANCE, and Societal 
Contribution RESULTS)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 7.4ก-2 ผลลัพธ์ด้านการก ากับดูแลองค์กร 
 

ตัววัดผล เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 

1. ร้อยละการรับรู้วิสัยทัศน์ ค่านยิม และแผนกลยุทธ์ขององค์กร ร้อยละ 80 80 82 85 
2. ระดับประสิทธิภาพของช่องทางส่ือสารและถ่ายทอดความเข้าใจทิศทางขององค์กร 4.0 4.85 4.87 4.92 
3. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่ส าคัญต่อทิศทางองค์กร ร้อยละ 100 100 100 100 
4. ระดับการสร้างแรงจูงใจ บรรยากาศที่ดี ความผาสุก ความผกูพัน  4.0 4.80 4.82 4.85 
5. ระดับความร่วมมือทัว่ทั้งองค์กร ผลักดันให้การปฎิบัติงานบรรลุเป้าหมาย 4.0 4.93 4.92 4.95 
4. ร้อยละการรับรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ร้อยละ 80 N/A N/A 81 

 
 
 

ตาราง 7.4ก-1 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร   
ตัววัดผล 

 
เป้าหมาย ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 
1. ความรับผิดชอบในการกระท าของผู้น าระดับสูง (ร้อยละ) 80 100 100 100 
2. ความรับผิดชอบต่อกลยุทธ ์(ร้อยละ) 80 100 100 100 
3. ระดับความเชื่อมั่นในการในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (เต็ม5) 4.0 5.0 4.97 5.0 
4. ความโปร่งใสด้านการเงินโดยการตรวจสอบการเบกิจ่ายผ่านระบบ ERP มี มี มี มี 
5. ความเป็นอิสระและมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน (โดยมหาวิทยาลยั) ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
6. ความเป็นอิสระและมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายนอก (สตง.) ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
7. การวางแผนสืบทอดต าแหน่งส าหรับผู้น าระดับสูง มี N/A มี มี 
8. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการก ากับดูแลหน่วยงาน (คณะกรรมการ
ประจ า) 

มี มี มี มี 

9. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินศิลปกรรม  มี มี มี มี 
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ตารางที่ 7.4ก-3 ผลลัพธ์ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 7.4ก-4 จ านวนข้อร้องเรียนตามพันธกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562-2563 
ปีงบประมาณ จ านวนข้อร้องเรียนที่

ได้รับ 
ประเด็นข้อร้องเรยีน ร้อยละข้อร้องเรียนที่ได้รบัการแก้ไข 

2562 ไม่มี ไม่มี N/A 
2563 ไม่มี ไม่มี N/A 
2564 2 การให้บริการของผู้น าชมนิทรรศการ 

มีความไม่เหมาะสม 
100 

ตารางที่ 7.4ก-5 ผลลัพธ์ด้านสังคม  

ตัววัดผล ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 

1. จ านวนกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม  1 0 1 2 
2. จ านวนกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ด้านสังคม  2 1 2 4 
3. จ านวนกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ด้านการท านุฯ 2 2 2 4 
4. จ านวนชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากกจิกรรมของหน่วยงาน 15 20 20 17* 

*เนื่องจากสถานการณ์โควิดท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมบริการวิชาการได้ตามปกติ 

 

ตัวชี้วดั ด้าน ค่าคาดหวัง ปีงบประมาณ 
2562 2563 2364 

1. พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537    80 100 100 100 80 
2. พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 80 100 100 100 80 
3. พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558   4.0 4.5 4.8 5.0 4.0 
4. พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มี มี มี มี มี 
5. พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2535 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

6. หลักจริยธรรม ICOM code of ethics for museums 2017 โดย ICOM หรือ สภา
การพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

7. จรรยาบรรณวิชาชีพภัณฑารักษ์ Code of Ethics for Curators โดย American 
Association of Museums Curators Committee 2009 

มี N/A มี มี มี 

8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2559 

มี มี มี มี มี 

9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561 

มี มี มี มี มี 

10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2559 

3 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2552 

3 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

12. ระเบียบการเงินและงบประมาณ 3 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
13. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์อัตราจ่าย เง่ือนไขและวิธีการใน
การเบิกจ่ายเงินรายได้ของ มศก. พ.ศ.2562 

1,2,3 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

14. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 

1,2,3 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
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7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ์ (Budgetary, Financial, Market, and Strategy Results) 
7.5 ก : ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด (Budgetary, Financial, and Market RESULTS) 
 
ตารางที่ 7.5ก-1 สัดส่วนงบประมาณของหน่วยงาน  

หมวด/โครงการ งบประมาณ 
2563 

งบประมาณ 
2564 

งบประมาณ 
2565 

ผลผลิต ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและงานบริการวิชาการ 

1. งบบุคลากร 

1.1 บุคลากรเงินแผ่นดิน 3,972,000 3,819,924 4,543,274 

1.2 บุคลากรเงินรายได้ 2,532,660 2,628,450 2,734,070 

1.3 ลูกจ้างประจ า 555,840 614,500 614,700 

1.4 ลูกจ้างชั่วคราว 557,580 648,660 616,790 

2. งบประมาณแผ่นดิน    

2.1 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม N/A N/A N/A 

2.2 โครงการบริการวิชาการ N/A N/A N/A 

2.3 โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย โครงการศิลปะเชิงปฎิบัติการและประกวดศิลปกรรม
นานาชาต ิ

N/A 7,200,000 
 

N/A 

 กิจกรรมการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ การประกวดและนิทรรศการ 
การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ การประกวดและนิทรรศการ 

 นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Extended Release 

 นิทรรศการและศิลปะเชิงปฏิบัติการ De-Conscientization 

 นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Dejavu : When the Sun Rises in the West 

 3,800,000 
1,600,000 
500,000 
500,000 
600,000 

 

2.4 โครงการวิจัย  N/A 1,290,000 2,650,000 

 โครงการวิจัยศิลปกรรมร่วมสมยักับการสร้างอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรม 

 โครงการการสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับชาติ (ธัชชา) 

 1,290,000 
- 

- 
2,650,000 

2.5 งบลงทุน (ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง) N/A N/A 743,800 

3.งบประมาณเงินรายได้จากมหาวิทยาลยั 

3.1 ภารกิจประจ า(โครงการศักยภาพเพือ่การท างานเป็นระบบสากล) 100,000 100,000 N/A 

3.2 ภารกิจนโยบาย 300,000 2,100,000 2,400,000 

 โครงการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม "ศิลป์ พีระศรี" ประเภทศิลปกรรม 

 โครงการพัฒนาคลังข้อมูลดิจิตอลเสมือนจริงคลังสะสมศิลปะร่วมสมัยไทยของ
มหาวิทยาลัย 

 โครงการจัดท าแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยของไทย 

 โครงการแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมร่วมสมัยเพื่อเผยแพรภ่าพลกัษณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปากรสู่นานาชาต ิ

 1,400,000 
200,000 

 
500,000 

- 

1,400,000 
- 
 
- 

1,000,000 
 

3.3 งบประมาณปรับปรุงพื้นที่ N/A 494,000 N/A 

4. งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

4.1 การสนับสนุนงบประมาณและการด าเนินงานประกวดศิลปกรรม/ทุนสร้างสรรค์จาก
ภาคเอกชน 

660,000 760,000 350,000 

4.2 การสนับสนุนผ่านการด าเนินงานโดยหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน* 1,600,000 3,400,000 5,300,000 

 การสนับสนุนการขนส่งผลงานและพื้นทีจ่ัดนิทรรศการสัญจรจากการประกวดทัว่
ประเทศ 

 การสนับสนุนการใหย้ืมกล้องถา่ยภาพความละเอยีดสูงและบันทึกไฟล์เป็นเวลา 
18 เดือน 

 1,600,000 
 

1,800,000 
 

1,600,000 
 
- 
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 การสนับสนุนการด าเนินการผลิต การยมืผลงานศิลปกรรมจากนักสะสม การ
ขนส่งและประกันภยัผลงานศิลปกรรม 

 การสนับสนุนการด าเนินการจัดพิมพ์หนงัสือประกอบนิทรรศการ 

- 
 
- 

2,500,000 
 

1,200,000 

*หมายเหตุ 4.2 ประกอบด้วย การสนับสนุนการขนส่งผลงานและพื้นที่จัดนิทรรศการสัญจรทั่วประเทศ/ การสนับสนุนการให้ยืมกล้องถ่ายภาพ
ความละเอียดสูงและบันทึกไฟล์เป็นเวลา 18 เดือน/ การสนับสนุนการด าเนินการผลิต การยืมผลงานศิลปกรรมจากนักสะสม การขนส่งและ
ประกันภัยผลงานศิลปกรรม / การสนับสนุนการด าเนินการจัดพิมพ์หนังสือประกอบนิทรรศการ 
 
7.5ข ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation RESULTS)  
 
ตารางที่ 7.5ข-1 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติของหน่วยงาน  

ตัววัดผล เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 

1. ร้อยละที่มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกับ
มหาวิทยาลัย 

100 100 100 100 

2. ร้อยละที่มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานภายใน
องค์กร 

100 100 100 100 

3. ทบทวนปัญหาและอปุสรรคของกระบวนการท างาน เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างาน มี มี มี มี 
4. ทบทวน/ปรับปรุงกลยุทธ์/ค่าเป้าหมายและตวัชี้วัด และพจิารณาปรับแผนปฎิบัติการ
ประจ าป ี 

มี มี มี มี 

5. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการอบรม/พัฒนา  100 100 100 100 
6. ร้อยละของผู้น าระดับสูงที่ได้รับการอบรม/พัฒนา 100 100 100 100 
7. ความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลสบืค้นผลงานศิลปกรรมสะสมทั้ง online และ 
offline (database) (ร้อยละ) 

40/60/80 50 70 90 

8. ความส าเร็จในการจัดท าคลังข้อมูลผลงานศิลปกรรมดิจิตอลบนระบบ Google Arts 
and Culture 

40/60/80 50 75 90 

9. จ านวนบุคคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเฉพาะสายงาน 75 77.5 81.8 84 
10. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการเงินและงบประมาณ 80 86.93 88.42 89.26 
11. จ านวนนวัตกรรมการบริการที่หน่วยงานพัฒนา 5 N/A N/A 5 
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