
 

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 

ส่วนที่ 3  

รายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นส าคัญและเร่งด่วน 

10 เรื่อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 



สารบัญ 
 หน้า 

ผลการด าเนินงานตามประเด็นส าคัญและเร่งด่วน 10 เรื่อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- สรุปผลการด าเนินงานตามประเด็นส าคัญและเร่งด่วน 10 เรื่อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(1)  ที่มา 
(2)  สาระส าคัญ 

 

 

1 
2 

ประเด็นส าคัญ  

    1.          วิสัยทัศน์/ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 2  

    2.          การวางแผนการด าเนินการโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัย (SU Transformation)  
                ในระยะต่อไป 

4 

    3.          หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการให้บริการแก่นักศึกษา/ผู้เรียน 9 
    4.          ความเป็นนานาชาติ 29 
    5.          การเป็นผู้น าด้านศิลปะ 39 
    6.          การจัดหารายได้ 50 
    7.          พัฒนาบุคลากร 56 
    8.          การพัฒนาทางกายภาพ 71 
    9.          การวิจัย/งานสร้างสรรค์ 76 
    10.        การพัฒนาเรื่องอ่ืนๆที่ส าคัญ รองรับช่วงวิกฤติโรคระบาด Covid-19 82 

 
 



ผลการประเมินตามประเด็นส าคัญเร่งด่วน 10 เรื่อง  
เพื่อใช้ในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

และการปฏิบัติหน้าท่ีของอธิการบดมีหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ผลการประเมินตามประเด็นส าคัญเร่งด่วน 10 เรื่อง เพ่ือใช้ในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยตัวชี้วัด
จ านวน 18 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บบรลุเป้าหมายทั้งสิ้นจ านวน 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 94.44 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรมี
ความส าเร็จของการด าเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับดีเด่น และมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ทั้งนี้สามารถจ าแนกผลการประเมิน
ตามประเด็นเร่งด่วน ได้ดังนี้ 
 

ประเด็นเร่งด่วน จ านวน
ตัวชี้วัด 

จ านวนตัวชี้วัด
ที่มีผลการ
ด าเนินงาน

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละตัวชี้วัดที่
มีผลการ

ด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละผล
ด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมินผล
ด าเนินงาน
เชิงคุณภาพ 

1.วิสัยทัศน์/แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 1 1 100.00 100.00 5.00 
2. การวางแผนการด าเนินการโครงการปฏิรูป
มหาวิทยาลัย (SU Transformation) ในระยะต่อไป 

1 1 100.00 100.00 4.50 

3. หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการ
ให้บริการแก่นักศึกษา/ผู้เรียน 

4 4 100.00 100.00 4.88 

4. ความเป็นนานาชาติ 1 1 100.00 100.00 5.00 
5. การเป็นผู้น าด้านศิลปะ 1 1 100.00 100.00 5.00 
6. การจัดหารายได้ 1 0* 0.00 100.00 1.00 
7. พัฒนาบุคลากร 2 2 100.00 100.00 5.00 
8. การพัฒนาทางกายภาพ 1 1 100.00 100.00 4.50 
9. การวิจัย/งานสร้างสรรค์ 4 4 100.00 100.00 4.63 
10. การพัฒนาเร่ืองอ่ืนๆที่ส าคัญ รองรับช่วงวิกฤติโรค
ระบาด Covid-19 

2 2 100.00 100.00 4.25 

รวม 18 17 94.44 100.00 
4.53 

(90.60 %) 
(ดีเด่น) 

 

* หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการ

ของรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยยังมีการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 20 และจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อ

ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงส่งผลให้กระทบการจัดหารายได้ในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัย 

 

 



เกณฑ์และการคิดคะแนน 

 เกณฑ์การเทียบคะแนนผลการด าเนินงานกับค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

(ก าหนดเป็นร้อยละ) 
คะแนนที่ได้ 

ผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

(ก าหนดเป็นระยะเวลา) 
คะแนนที่ได้ 

ผลการด าเนินงานส าเร็จสูงกว่าเปา้หมายที่ก าหนด
ร้อยละ 10 ข้ึนไป 

5.00 ผลการด าเนินงานส าเร็จก่อนระยะเวลาที่ก าหนด     
3 เดือน ขึน้ไป 

5.00 

ผลการด าเนินงานส าเร็จสูงกว่าเปา้หมายที่ก าหนด   
ร้อยละ 1 - 10 

4.50 ผลการด าเนินงานส าเร็จก่อนระยะเวลาที่ก าหนด     
1 เดือน ขึ้นไป 

4.50 

ผลการด าเนินงานส าเร็จเท่ากับเปา้หมายที่ก าหนด 3.50 ผลการด าเนินงานส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.50 
ผลการด าเนินงานส าเร็จต่ ากว่าเปา้หมายที่ก าหนด   
ร้อยละ 1 - 10 

2.50 ผลการด าเนินงานส าเร็จช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด     
1 เดือน ขึ้นไป 

2.50 

ผลการด าเนินงานส าเร็จต่ ากว่าเปา้หมายที่ก าหนด   
ร้อยละ 10 ข้ึนไป 

1.00 ผลการด าเนินงานส าเร็จช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด     
3 เดือน ขึ้นไป 

1.00 

ไม่มีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการที่
น าเสนอ/ที่ก าหนดไว ้

0 ไม่มีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการที่
น าเสนอ/ที่ก าหนดไว ้

0 

ไม่ได้รับการอนุมัติ หรือเห็นชอบให้ด าเนินการตาม
แผนงาน โครงการที่น าเสนอ/ที่ก าหนดไว ้

N/A ไม่ได้รับการอนุมัติ หรือเห็นชอบให้ด าเนินการตาม
แผนงาน โครงการที่น าเสนอ/ที่ก าหนดไว ้

N/A 

 

คะแนนและระดับความส าเร็จในการติดตาม และประเมินผล 

 ก าหนดระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย  การแปลความหมายคะแนน 

4.51 ข้ึนไป   ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีเดน่ 

4.00 – 4.50   ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 

3.50 – 3.99   ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับด ี

2.50 - 3.49   ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 

1.50 – 2.49   ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับปรับปรุง 

น้อยกว่า 1.50  ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับปรับปรุงด่วน 
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ประเด็นส ำคัญเร่งด่วน 10 เร่ือง  เพื่อใช้ในกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศลิปำกรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 
(1) ที่มำ :  

1. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าท่ีของอธิการบดี ได้มีหนังสือให้อธิการบดีน าเสนอประเด็นส าคัญ
เร่งด่วน 10 เรื่อง เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

2. มหาวิทยาลัยได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ พิจารณา โดยใน 9 เรื่อง มาจากรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 3/2564 วันท่ี 24 
มีนาคม 2564 เห็นชอบ) และอีก 1 เรื่องมหาวิทยาลัยน าเสนอการด าเนินการเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งท่ีประชุม
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ มีมติเห็นชอบต่อประเด็นและตัวช้ีท่ีวัดท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2564 เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2564 
โดยมีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินงานเพิ่มเติมในบางประเด็น 

3. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ ได้มีหนังสือให้มหาวิทยาลัยเสนอรายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฎิบัติ
หน้าท่ีของอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 -30 กันยายน 2564) ต่อคณะกรรมการฯ  ภายในวันท่ี 1 ธันวาคม 2564  เพื่อให้ข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะในเบ้ืองต้น  

4. มหาวิทยาลัยได้น าเสนอรายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฎิบัติหน้าท่ีของอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 
ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) ต่อคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ  ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 รายงานผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ส่วนท่ี 2 รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี
การศึกษา 2563 และส่วนท่ี 3 รายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นส าคัญและเร่งด่วน 10 เรื่อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมครั้งท่ี 10/2564  
เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2564 ได้พิจารณา โดยท่ีท่ีประชุมมีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไขรายงานเพิ่มเติม  

5. มหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไขรายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฎิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 
ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ให้ข้อเสนแนะ โดยมีรายละเอียดสาระส าคัญดังนี ้
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(2) สำระส ำคัญ 

ประเด็นส ำคัญ ข้อเสนอแนะ 
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

คะแนนที่
คณะกรรมกำร

ประเมิน 

1.วิสัยทัศน์/
แผนพัฒนำ
มหำวิทยำลัย 

ทบทวนวิสัยทัศน์ ก าหนด
ทิศทางการพัฒนา 
(position)ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรให้ชัดเจน โดยต้อง
วิเคราะหศ์ักยภาพ ความ
พร้อมให้รอบคอบในทุกมิติ 
และจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลยัระยะยาว 10-
20 ปี เพื่อผลักดันวิสัยทัศน์ 
และการพัฒนามหาวิทยาลัย
ในเชิงรุกที่ทันกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และ
แนวโน้มในอนาคต 

 ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินงำนโดยสรุป  

ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนน 
การประเมินผลตนเอง

ของมหาวิทยาลัย 
1. ร้อยละความส าเรจ็

ของการทบทวน
วิสัยทัศน์ ก าหนดทิศ
ทางการพัฒนา 
(position) ของ
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

ร้อยละ 
100 

หมายเหต ุ
แผนกลยุทธ์
ได้รับความ
เห็นชอบจาก
สภา
มหาวิทยาลัย 

 

ร้อยละ
100 

หมายเหต ุ
แผนกลยุทธ์
ได้รับความ
เห็นชอบจาก
สภา
มหาวิทยาลัย
ในการ
ประชุมครั้งที่ 
7/2565 เมื่อ
วันที่ 30 
กรกฎาคม 
พ.ศ.2564 

5.00 
หมายเหต ุ
1. มหาวิทยาลัย 
ด าเนินการได้ค่าเป้าหมาย
สูงสุดแล้ว 
2. มหาวิทยาลัยมกีาร
ด าเนินงานเพิ่มเติม
มากกว่าค่าเป้าหมาย คือ 
มีการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร
ประจ าป ีระยะ 3 ป ีและ
ถ่ายทอดตวัชี้วัด และค่า
เป้าหมาย ให้แก่คณะวิชา 
และส่วนงาน 

 

      มหาวิทยาลัยวางแผนด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ ระยะ 15 ป ี
และก ากับ ตดิตาม ประเมินผลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดโดย
ก าหนดผูร้ับผดิชอบระดับรองอธิการบด/ีผู้ช่วยอธิการบดี/
ผู้อ านวยการศูนย์/สถาบันฯ/ส านกั ในการเร่งรัด ตดิตาม การ
ด าเนินงาน โดยใหผู้้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าทุก 3 เดือน 
เพือ่ให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
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โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรไดต้ำมเป้ำหมำย ร้อยละ 100 โดยด ำเนินกำรในสำระส ำคัญดังนี้ 

1. จัดประชุมระดมความคิดเห็นของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผูบ้ริหารของคณะ/ส่วนงาน และหนว่ยงาน จ านวน 5 คร้ังดังนี้  
     - คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 28 – 29 มกราคม 2564 
     - คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564 
     - คร้ังที่ 3 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 
     - คร้ังที่ 4 เมื่อวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2564  
     - คร้ังที่ 5 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เพื่อทบทวนวิสยัทัศน์ พนัธกิจ เป้าหมาย คา่นิยม วฒันธรรมองค์กร สมรรถนะหลัก และวิเคราะห์จัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 – 2579 และกรอบ

แผนปฏบิัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
2. มหาวิทยาลัยจัดท าประชาพจิารณ์ (ร่าง) แผนกลยทุธ์มหาวทิยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 – 2579 ให้คณะ และส่วนงานให้ความคิดเห็น 
3. มหาวิทยาลัยเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวทิยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 – 2579  และแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 เสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อธิการบดี ครั้งที่ 6/2564  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน2564  และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564 เม่ือวันที่ 8 
มิถุนายน 2564 เพื่อพิจารณา 

4. ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย และการปฏบิัติหน้าที่ของอธิการบดีคร้ังที่ 8/2564 เม่ือวันที่ 10 มิถุนายน2564 พิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต 

5. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ได้ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 – 2579 และ
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 
 มหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินงำนที่เพิ่มเติมมำกกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยด ำเนินกำรในสำระส ำคัญ คือ มหาวิทยาลัยได้ด าเนนิการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 – 2579 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 ลงสู่การปฏิบตัิในระดบัคณะ/ส่วนงานเมื่อวันทื่ 24, 26 สิงหาคม และ 9 กันยายน 2564  
 ประเด็นนีไ้ม่มีข้อสังเกต/ขอ้เสนอแนะจำกคณะกรรมกำรฯ ในกำรประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2564 และคร้ังที่ 10/2564  เม่ือวันที่ 14 ธันวำคม 2564 
 สรุป ประเด็นที่ 1 วิสัยทัศน์/แผนพัฒนำมหำวิทยำลัย โดยวัดความส าเร็จของการด าเนินงานจากร้อยละความส าเร็จของการทบทวนวิสัยทัศน์ ก าหนดทศิทางการพัฒนา 

(position) ของมหาวิทยาลยัศิลปากร พบวา่ มหาวิทยาลัยด าเนนิงานเป็นไปตามเปา้หมาย ร้อยละ 100 คือ แผนกลยุทธ์ได้รบัความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 
7/2565 เม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายสูงสุดแลว้ และมหาวทิยาลัยมกีารด าเนินงานเพิ่มเติมมากกวา่ค่าเป้าหมาย คือ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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ระยะ 3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567) และมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายให้แก่คณะวิชาและส่วนงาน ดังนั้น จากผลการด าเนินงานดังกลา่ว  มหาวิทยาลยัจึงให้
คะแนนการประเมินผลการด าเนินงานตนเองอยู่ในระดับ 5.00 คะแนน 
 

ประเด็นส ำคัญ ข้อเสนอแนะ 
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

คะแนน 
ที่คณะกรรมกำร

ประเมิน 

2. กำรวำงแผนกำร
ด ำเนินกำร
โครงกำรปฏิรูป
มหำวิทยำลัย (SU 
Transformation) 
ในระยะต่อไป 

  น าผลการรายงานผล
วิเคราะหส์ภาพปัจจุบัน
ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยที่ปรึกษา
ชาวญี่ปุ่น มา 
พิจารณาในมติิต่างๆ 
อย่างรอบด้าน 
โดยเฉพาะในด้านท่ีเป็น
จุดอ่อน และเร่งพัฒนา
ต่อไป โดยก าหนด
ระยะเวลาการท างานท่ี
ชัดเจน รวมทั้งสื่อสาร 
เผยแพรร่ายงานผลฯ 
ให้บุคลากรไดร้ับทราบ
อย่างกว้างขวาง เพื่อ
ความเข้าใจ ความ
ร่วมมือในการท างาน 
และการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการ
ปฏิรูปมหาวิทยาลยั 

 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินงำนโดยสรุป  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 

การประเมินผลตนเอง
ของมหาวิทยาลัย 

1.ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการ
ปฏิรูปมหาวิทยาลยั (SU Transformation) ระยะ
ที ่2  
- ปฏิรูประบบเทคโนโลยีขององค์กร จากสภาพ
ปัจจุบัน (AS-IS) การเป็น Digitally 
Transformed University โดยน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร รองรับการบริหารจดัการ
แบบ data driven organization โดยสามารถ
ติดตามผลการด าเนินงาน และเพิม่ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
- วิเคราะห์ workflow automation   
- วิเคราะห์ Enterprise Architecture เพื่อ
พัฒนาระบบบริหารองค์กรด้วยข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลย ีโดยการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ
ในระบบเทคโนโลย/ี ฐานข้อมูลต่างๆ ที่

ร้อยละ 100 
หมายเหต ุ
- มหาวิทยาลัยเสนอ
โครงการและแผน
ด าเนินการให้  
สปอว. เพื่อขอ
สนับสนุน
งบประมาณภายใต้
โครงการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย 
- สปอว. อนุมัติ
งบประมาณ ให้
มหาวิทยาลัย
ด าเนินงานโครงการ 
- มหาวิทยาลัย
ด าเนินงานตาม
แผนงาน (โดยใน
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละ 100 
หมายเหต ุ
- มหาวิทยาลัยเสนอ
โครงการและแผน
ด าเนินการให้  
สปอว. เพื่อขอ
สนับสนุนงบประมาณ
ภายใต้โครงการพลกิ
โฉมมหาวิทยาลัย 
- สปอว. อนุมัติ
งบประมาณ ให้
มหาวิทยาลัย
ด าเนินงานโครงการ 
- มหาวิทยาลัย
ด าเนินงานตาม
แผนงาน (โดยในรอบ 
6 เดือน ก าหนด 
TOR เพื่อหาผู้รับจา้ง

4.50 
หมายเหต ุ
1. มหาวิทยาลัย ด าเนินการ
ไดเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด ซ่ึงเป็นค่าเป้าหมาย
สูงสุดแล้ว 
2. มหาวิทยาลัยมกีาร
ด าเนินงานเพิ่มเติมมากกวา่
ค่าเป้าหมาย ได้แก ่ 
- เตรียมความพร้อมบุคลากร 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
รายบุคคล IDP  
- พัฒนาระบบจัดสรรวัคซีน
และระบบการติดตามเข้า
และออกสถานที่ของ
มหาวิทยาลัย  
- พัฒนาระบบการเลือกตั้ง

      มหาวิทยาลัยไดด้ าเนินการตาม
แนวทางทีป่รึกษาญี่ปุ่นให้
ข้อเสนอแนะด้วยการพัฒนาปรับปรุง
เรื่องส าคญั เช่น ใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายที่มหาวิทยาลัยมีให้เกิดการ
ให้บริการกับลูกค้ากลุม่ใหม่ และ
บริการใหม่ Smart Products / 
Smart Servicesใช้ประโยชน์จาก
ความเชี่ยวชาญในทักษะด้านการ
สร้างสรรค์และนวตักรรม 
(Creativity and Innovation) เตมิ
เต็มหลักสตูรให้เกดิอัตลักษณ์ จาก
การพัฒนาหลักสูตรศิลปากร
สร้างสรรคม์าใช้ในการปรับ/สร้าง
หลักสตูร rebranding ใหห้ลักสูตรมี
ความแตกต่าง มีความเป็นศลิปากร
และตอบโจทย์ความต้องการตลาด 
ตอบสนองต่อพฤติกรรมลูกค้า / ความ
ต้องการทุกช่วงวัย Multiple Ages/
พัฒนา Hybrid Learning model
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ประเด็นส ำคัญ ข้อเสนอแนะ 
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

คะแนน 
ที่คณะกรรมกำร

ประเมิน 

มหาวิทยาลยัมีอยู่ เพื่อตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย  

ก าหนด TOR เพือ่
จัดหาผู้รับจ้างพัฒนา
ระบบที่เหมาะสม) 

พัฒนาระบบ โดย
ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การคัดเลือกผู้จัดจ้าง) 

แบบออนไลน ์
 -พัฒนาระบบการติดตามผล
การให้บริการแก่บุคลากร
และนักศึกษา เป็นต้น  

และก ากับ ตดิตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างใกล้ชิดต่อไป 

 

โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรไดต้ำมเป้ำหมำย ร้อยละ 100 โดยด ำเนินกำรในสำระส ำคัญดังนี้ 
  โครงการ SU Transformation ระยะที่ 1 เร่ิมด าเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมหาวิทยาลัยมีการจา้งทีป่รึกษาชาวต่างประเทศ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัของ

มหาวิทยาลยัศิลปากร ทั้งในสว่นของวิสัยทัศน์ ทรัพยากร ระบบบริหารจัดการ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อสนับสนนุการด าเนินงาน ซึง่ได้มีการวิเคราะห์ไปถึงจุดแข็ง จุดอ่อน 
และโอกาสในการเปลี่ยนแปลงตา่ง ๆ เพื่อตอบโจทยป์ระเทศและโจทย์ความท้าทายการเปลี่ยนแปลงของโลกในบริบทใหม่  

  ส าหรับโครงการ SU Transformation ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการย่อย ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ด าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากกระทรวง อว. จ านวน 11.97 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนนิโครงการ จ านวน 12 เดือน ระหว่าง 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565  โดยการด าเนินโครงการ SU 
Transformation Phase 2  ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก คือ  

  1) ด้ำนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยไดด้ าเนนิการแลว้เสร็จ โดยแผนกลยุทธ์ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัในการประชุมคร้ังที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม พ.ศ.2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จา้งทีป่รึกษาชาวไทย  เพื่อลดอุปสรรคที่เกิดจากข้อจ ากัดในการเดินทาง อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด โดยที่ปรึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กรในระดับประเทศ เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ ระยะยาว ระยะกลางให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งบูรณาการร่วมกับแผนพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx ที่มีการขับเคลื่อนทั้งในระดับมหาวทิยาลัย คณะวชิา และส่วนงาน  
      2) ด้ำนกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรองค์กร   มหาวิทยาลัยตัง้เป้าหมาย คือ วางแผนการปฏิรูปองค์กร จากสภาพปัจจบุัน 
(AS-IS) ไปสู่เป้าหมายของการเป็น Digitally Transformed University ที่มีความคล่องตัว พรอ้มต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ รองรับ
การบริหารจัดการแบบ data driven organization และเพิ่มศักยภาพก าลังคนผ่านการบูรณาการ workflow automation และเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 
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      แผนการด าเนนิงาน รอบระยะเวลา 6 เดือน 
- การวิเคราะห์ workflow automation เพื่อการเพิ่มประสิทธภิาพ และประสิทธผิลในการปฏบิัติงานในดา้นตา่งๆ 
- การวิเคราะห์ Enterprise Architecture เพื่อพัฒนาระบบบริหารองค์กรด้วยข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศในระบบเทคโนโลยี/ 

ฐานข้อมูลต่างๆ ที่มหาวทิยาลัยมีอยู่ เพื่อตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้มหาวิทยาลยัก าหนดการจา้งที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบ โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญภายในประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญดา้นออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลการ

บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีในระดบัประเทศ และมีผลงานเปน็ที่ยอมรับ เพื่อลดอุปสรรคที่เกิดจากข้อจ ากัดในการเดินทางอันเนื่องมาจากสถานการณโ์ควิด เนื่องจากต้องมีการ
ท างานร่วมกับมหาวทิยาลัยอย่างใกล้ชิด  

แผนการด าเนนิงาน รอบระยะเวลา 12 เดือน 
- มหาวิทยาลยัมีระบบข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรที่มีความคล่องตัว พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง โดยข้อมูลในแต่ละฝา่ยแต่ละ

ฐานข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกัน เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรในมิติต่างๆ เชน่ ดา้นบุคลากร ด้านการจัดการความรู้ ด้านการติดตามประเมนิผล ดา้นการบรหิารงบประมาณ ด้านการ
บริหารจัดการงานด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ  และดา้นการบริหารจัดการด้านเครือข่ายความร่วมมือ เป็นตน้ มีประสทิธิภาพ ประสิทธผิลสงูสุด     และตอบสนองต่อแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
 มหำวิทยำลัยด ำเนินงำนที่เพิ่มเติมมำกกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยด ำเนินกำรในสำระส ำคัญดงันี้ 

- กำรด ำเนินกำรเพ่ือเตรียมควำมพร้อมบุคลำกร และนักศึกษำ เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนระบบ และกลไกกำรด ำเนินงำนอันเนื่องมำจำกกำรปฏิรูป

มหำวิทยำลัย โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความมีส่วนร่วม เช่น การแลกเปลีย่นเรียนรู้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทุกเดือนภายใต้โครงการ Silpakorn University Information 

Technology Community of Practice, การสร้างการมีส่วนรว่มของนักศึกษาในการพัฒนาระบบและผลิตภัณฑผ์่านกิจกรรม SU Transformation - Scrum Workshop of SU 

Smart App, และการขับเคลื่อนแผนพฒันารายบุคคล (Individual Development Plan) ทีม่หาวิทยาลยัได้มีการถ่ายทอดลงสู่รายบุคคล เป็นตน้ 

- ด้ำนกำรส่งเสริมให้บุคลำกร และนักศึกษำ โอนย้ำยจำกระบบกำรด ำเนินงำนในรูปแบบเดิม สู่ระบบบริหำรจัดกำรในรูปแบบใหม่ที่รองรบักำรท ำ workflow 

automation และการใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยสีารสนเทศมาพัฒนาระบบต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารจัดการมากข้ึน อาทิ

เช่น ระบบจัดสรรวัคซีน และแจง้นัดหมายวัคซนีให้แก่บุคลากรและนักศึกษา, ระบบติดตามการเข้าออก และการใช้งานสถานที่ (SU Check-in), ระบบการลงคะแนน และการเสนอชื่อ

แบบออนไลน์ (SU Vote), ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนกบัระบบจัดการเรียนการสอนผ่าน Microsoft Teams (School Data Sync), การจัดสอบและการคุมสอบออนไลน์ 

(Safe Exam Browser และ Dugga), ระบบ Mobile Application ส าหรับบุคลากร (My Silpakorn App), และ ระบบจองห้อง เป็นต้น 
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- ด้ำนกำรติดตำมผลกำรให้บรกิำรแก่บุคลำกรและนักศึกษำ มหาวิทยาลยัได้มีการต่อยอดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีจากเดิมที่เน้นการติดตามผลจากแบบส ารวจความพงึ

พอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการให้บริการของคณะวิชาในมิติตา่ง ๆ โดยได้มีการพัฒนาระบบที่มีการติดตามผลแบบ real time และ

รองรับการก าหนดมาตรฐานคุณภาพการบริการในรูปแบบของ Service Level Agreement (SLA) โดยมีการติดตั้งระบบ ตรวจสอบสถานะสัญญาณอนิเทอร์เน็ต และระบบบริการ

สารสนเทศ ซึ่งในปัจจบุันได้มีการติดตั้งในทุกวิทยาเขต รวมทั้งสิน้ 127 จุดที่มีการมอนิเตอร์สถานะอย่างต่อเนื่อง โดยในจุดเชื่อมต่อที่ส าคัญ เช่น เสน้ทางเชื่อมต่อระหว่างวิทยาเขต 

เส้นทางเข้าสู่คณะวชิา มีคา่คุณภาพการให้บริการ (SLA) สูงกวา่ 99% มหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการด าเนินการร่วมกับคณะวิชาเพื่อติดตั้งจุดมอนิเตอร์เพิ่มเติมภายในคณะเพื่อ

ตรวจจับปัญหาด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต ส าหรับการด าเนินการพัฒนาต่อไป 

- ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรในลักษณะของ help desk มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเพื่อยกระดับ One Stop Service จากที่มีอยู่เดิมไปสู่ระบบที่รองรับการบริการ

จัดการข้อร้องเรียนร่วมกัน และสามารถติดตามผล SLA ของการให้บริการนักศึกษาได้ ซึ่งการตดิตั้งระบบ help desk มีก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ในช่วงเดือน มกราคม 2565 

 ประเด็นนี้มีข้อสังเกต /ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรฯ ในกำรประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2564 คือ ควรรายงานเพิ่มเติมด้วยว่ามหาวิทยาลยัไดน้ าผล
การวิเคราะห์สภาพปัจจบุันของมหาวิทยาลยั โดยทีป่รึกษาชาวญี่ปุ่น ไปด าเนินการอย่างไร ทัง้การน าไปใชป้ระโยชน์ในมิติต่างๆ สิ่งที่ได้ด าเนนิการไปแล้ว รวมถึงการประเมินผลที่ได้ 
ฯลฯ 

มหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี ้
1. น าผลการรายงานผลวิเคราะห์สภาพปัจจบุัน และศักยภาพของมหาวิทยาลัยศลิปากร โดยทีป่รึกษาชาวญี่ปุน่มาประกอบการจัดท าแผน กลยุทธ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 – 2579 แล้วเสร็จ 
2. น าเสนอโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัย (SU Transformation) ในPhase 2 ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยไดร้ับจัดสรร

งบประมาณจากกระทรวง อว. จ านวน 11.97 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินโครงการ จ านวน 12 เดือน ระหว่าง 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 เพื่อปฏิรูประบบบริหารจัดการ
ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการด าเนินการในรอบระยะเวลา 6 เดือน ดังนี ้

- พัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการจากเดิมที่ได้มีการใช้ระบบ Power BI ในการติดตามผลการด าเนนิการ เช่น จ านวนผลงานตีพิมพ์ จ านวนนักศึกษาและบุคลากร 

ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ โดยมีการรวบรวมข้อมูลที่จ าเปน็เพิ่มเติมผ่านการปรับปรุง ฐานข้อมูล MOU และคู่ความร่วมมือ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลหลัก (SU ERP) เข้าสู่ระบบ

วิเคราะห์ผ่านการท าระบบ data warehouse เพื่อขยายผลสู่การจัดท าการวิเคราะห์งบประมาณ เทียบกับการด าเนินงานในมติิต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศในมิติด้านการเงิน

ประกอบการตัดสนิใจของผู้บริหารมากขึ้น 

- เตรียมด าเนินการจ้างที่ปรึกษา Enterprise Architecture เพื่อพัฒนางานระบบบริหารของมหาวิทยาลยั โดยการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อน าองค์กรสู่
เป้าหมายของการปฏิรูป ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมในการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เพื่อเป็นการวางผังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์
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รวมให้รองรับต่อการพัฒนาในมติิต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และเปน็การลดปัญหาการลงทุนโดยเปลีย่นแปลงระบบที่มีการด าเนนิการในลักษณะแยกสว่นให้เป็นระบบที่มหาวิทยาลัยสามารถ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ทัง้องค์กร โดยคณะท างานได้วิเคราะห์จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยและอยู่ในระหว่างการคัดเลือกผู้รับจ้างในการพฒันาและวางระบบงานที่มี
ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณใ์นการท าสถาปัตยกรรมองค์กร  โดยก าหนดมาตรฐานจากบริษทัหรือหน่วยงานระดบัแนวหนา้ของประเทศ และเป็นผู้มีความสามารถในการแนะน า 
และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปรับปรุงและวางแผนสถาปัตยกรรมองค์กรให้แก่คณะท างานของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องในระยะถัดไป 

- ประชาสัมพนัธ์สร้างความรู้และปฏิรูปองค์กรการด าเนินการของมหาวิทยาลัยแก่คณะ/ หน่วยงาน 
- รวมทั้งได้น าเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรจากโครงการฯ จัดซื้อฐานข้อมูล Scopus เพื่อประสิทธิภาพ และประสิทธผิลในการเข้าถึง และการตรวจสอบผลด าเนินการดา้น

การตีพิมพ์งานวิจัยและวารสารวิชาการทัง้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรไ์ด้ตลอดเวลา  
 
 สรุป ประเด็นที่ 2 กำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรโครงกำรปฏิรูปมหำวิทยำลัยฯ  โดยประเด็นนี้วัดความส าเร็จของการโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัย (SU Transformation) 

ในระยะที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยด าเนินการเปน็ไปตามแผนงานทีก่ าหนด ซึ่งเป็นคา่เป้าหมายสูงสดุแล้ว และมหาวทิยาลัยมีการด าเนินงานเพิ่มเติมมากกว่าคา่เปา้หมาย ได้แก่  การเตรียม
ความพร้อมบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนแผนพฒันารายบุคคล IDP รวมท้งการพัฒนาระบบจัดสรรวัคซีนและระบบการติดตามเข้าออกสถานที่  พัฒนาระบบ
การเลือกตั้งแบบออนไลน์ และการยกระดับการให้บริการแบบ One Stop Service เป็นตน้ 

ดังนั้น จากผลการด าเนนิงานดังกล่าว  มหาวิทยาลัยจงึให้คะแนนการประเมินผลการด าเนินงานตนเองอยู่ในระดับ 4.50 คะแนน 
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ประเด็นส ำคัญ ข้อเสนอแนะ 
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

คะแนนที่
คณะกรรมกำร

ประเมิน 

3. หลักสูตร กำร
จัดกำรเรียนกำร
สอน และกำร
ให้บริกำรแก่
นักศึกษำ/ผู้เรียน 

3.1 ติดตำมและ
ประเมินผลกำรสอบ
คัดเลือกผ่ำนระบบ TCAS      
    3.1.1 การแก้ปัญหา 
ส าหรับประเด็น Portfolio  
    3.1.2 ทบทวน วางแผน
ปรับวิธีการรับนักศึกษาให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
โดยค านึงถึงคุณภาพ
นักศึกษา การแข่งขันกับ
สถาบันอื่นๆ ฯลฯ 
    3.2.3 ติดตาม และ
ประเมินผลการสอบ
คัดเลือกผ่านระบบ TCAS 
และทบทวน วางแผนปรับ
ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ โดยค านึงถึง
คุณภาพนักศึกษา การ
แข่งขันกับสถาบันอ่ืนๆ 
ฯลฯ 
    3.2.4 ประชุมระดม
ความคิดร่วมกันระหว่าง
หนว่ยงานกลางของ

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินงำนโดยสรุป  

ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนน 
การประเมินผล

ตนเองของ
มหาวิทยาลยั 

  ร้อยละของจ านวนนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเข้าศึกษากับ
มหาวิทยาลยั เมื่อ
เปรียบเทยีบกับแผนการรับ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 
102.37 

5.00 
หมายเหตุ  
มีผลด าเนินการสูง
กว่าค่าเปา้หมายที่
ก าหนดมากกว่า
ร้อยละ 10 

 

   โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดงันี้ 
   1. มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประชุมเพื่อก าหนดแนวทาง
ด าเนินการร่วมกับคณะวิชาในที่ประชุมคณะท างานสอบคดัเลือก
บุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัศิลปากร เมื่อวันศุกร์ที่ 25 
มิถุนายน 2564 เกี่ยวกับประเด็น Portfolio ทีไ่ม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าเป็นผลงานของนักเรียนจริงหรือไม่ เพื่อหา
แนวทางในการป้องกันและแก้ไข โดยมีข้อสรุปจากการประชุม 
ดังนี้  

- เสนอคณะท างาน TCAS ของทปอ. ให้น าคะแนนจากการ
จัดสอบวิชาเฉพาะโดยมหาวิทยาลยัมาใช้เป็นคุณสมบตัิเฉพาะ
ของผู้สมัครในการรับสมัครสอบคดัเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัศิลปากร รอบที ่1 Portfolio ทั้งนี้การจัดสอบ
ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อวัดคุณสมบัติเฉพาะของผูส้มัครว่ามีทักษะ
และความสามารถเพียงพอต่อการเข้าศึกษาในสาขาวิชาด้าน
ศิลปะและการออกแบบ  

- ให้คณะวิชาในกลุ่มศลิปะและการออกแบบ หารือร่วมกันกับ
สถาบันอื่น ๆ ผ่านสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย เพื่อ
ก าหนดแนวทางร่วมกันในการปรบัรูปแบบการรับสมัครคดัเลือกฯ 
รอบที ่1 Portfolio หรือการปรับก าหนดการจดัสอบวิชาเฉพาะ
ก่อนการรับสมัครฯ รอบที ่1 Portfolio อีกช่องทางหนึ่ง 

- ให้คณะวิชาใช้การจัดกิจกรรม/คา่ยวิชาการ เพื่อเป็นเวที
ส าหรับทดสอบทักษะ ความรู้ และความสามารถของผูส้มัคร รวมไป
ถึงสนับสนุนการจดัท า Portfolio ทีน่่าเช่ือถือและมีคณุภาพ 
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ประเด็นส ำคัญ ข้อเสนอแนะ 
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

คะแนนที่
คณะกรรมกำร

ประเมิน 

มหาวิทยาลยัที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการนักศึกษา 
ปรับลดขั้นตอนการท างาน 
การบูรณาการท างาน 
พัฒนาการให้บริการเชิงรุก 
ฯลฯ 
   3.2.5 มหาวิทยาลัยต้อง
ปรับกลยุทธ์ และ
กระบวนการ วิธีการรับ
นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา
ที่มีคุณภาพ และเป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - พัฒนาช่องทางการสื่อสารข้อมูลให้ผู้สมัครไดร้ับข้อมูลที่ถูกต้อง
สะดวก และรวดเร็ว รวมไปถึงสร้างช่องทางการรับสมัครใหม่ ดังนี้ 

    - เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลขา่วสารต่าง ๆ  โดยมีนโยบายใน
การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หลักสตูร คณะวิชา และมหาวิทยาลัย ใน
รูปแบบของกิจกรรม Open House Online เพื่อให้คณะวิชาและ
มหาวิทยาลัยมีโอกาสได้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และ
ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ท้ังนักเรยีน ผู้ปกครอง และครูแนะแนว มี
การจัดท าคลิปวิดีโอแนะน าหลักสตูร คณะวิชา เป็นต้น 

    - เพิ่มเขตพื้นที่การศึกษาของผู้สมัครในรอบที ่2 โควตา 
เพื่อให้สอดคล้องกับสถิติข้อมูลนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดย
การปรับช่ือโครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัศิลปากร รอบที ่2 โควตา ในปีการศึกษา 2565 จาก 
โครงการโควตา 28 จังหวัด เป็น โครงการโควตา 28 จังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิม่โอกาสในการไดร้ับนักศึกษาใหม่ใหม้าก
ขึ้น 
    2. มหาวิทยาลัยโดยกองบรหิารงานวิชาการจะน าข้อมลูดิบของ
ผลการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563-2564 มาประมวลผลเพื่อจัดท า 
Data Dashboard ของผลการด าเนินงานการรับนักศึกษาใหม่ โดย
มีเป้าหมายเพื่อสร้างสารสนเทศเชิงลึกจากข้อมูลดิบส าหรับการ
ตัดสินใจและการวิเคราะหต์ลาดให้สามารถสร้างกลยุทธ์และ
กระบวนการวิธีการรับนักศึกษา เพื่อให้ได้นักศึกษาท่ีมีคณุภาพและ
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด โดยเฉพาะในระดับบัณฑติศึกษา 
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โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรไดต้ำมเป้ำหมำย ร้อยละ 100 โดยด ำเนินกำรในสำระส ำคัญดังนี้ 

     1. มหาวิทยาลัยด าเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่ในระบบ SUTCAS64 จ านวน 4 รอบ ใน 88 สาขาวชิา โดยมีจ านวนนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับของปี
การศึกษา 2564 จ านวน 6,535 คน โดยผลการด าเนนิการ พบว่า 

        - มีจ านวนผู้สมัคร 51,336 คน  
        - มีจ านวนผู้สมัครที่ยนืยนัสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร 7,880 คน คิดเป็นร้อยละ 120.58  
        - มีจ านวนผู้สมัครที่ขึน้ทะเบียนเปน็นักศึกษาใหม่พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 6,690 คน คิดเป็นร้อยละ 102.37 

ซึ่งเป็นผลการด าเนนิการที่สงูกวา่แผนทีไ่ด้ก าหนดไว้ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้น าผลการด าเนนิการจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิเคราะห์
ทบทวนเพื่อจัดท าแผนการด าเนนิงานแบบเชิงรุก เช่น การเปิดรบัสมัครในรอบ 1 ถึง 3 ช่วง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 - มกราคม 2564 ซึ่งเร็วกว่ามหาวิทยาลัยอ่ืนๆ หลายแห่ง 
ส่งผลให้ในรอบนี้มีจ านวนผูส้มัคร 8,178 คน (เพิ่มขึ้นกว่า4,000คน) และมีจ านวนผูส้มัครที่ขึ้นทะเบียนเปน็นักศึกษาใหม่พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 2,142 คน (เพิ่มขึ้นกว่า 
800 คน) 
 มหำวิทยำลัยด ำเนินงำนที่เพิ่มเติมมำกกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยด ำเนินกำรในสำระส ำคัญดงันี้ 

1. การเพิ่มช่องทางการสื่อสารแบบเชิงรุกช่องทางใหม่เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่าน Social media(Facebook และ Twitter) พร้อมจัดท า Content เพื่อประชาสัมพนัธ์
หลักสูตรด้วย Infographics และ VDO Clip รวมถึง Curriculum Guildline ที่สรุปจุดเด่นของหลักสูตร ท าให้ช่องทางนี้มีจ านวนผู้ติดตามมากกว่า 20,000 คน และมีจ านวนการ
เข้าถึงข้อมูลกว่า 3,000,000 ครั้งในเวลา 9 เดือน  

2. การประชุมกับคณะท างานสอบคัดเลือกฯ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อปรับแผนและวิธีการรับสมัครนักศึกษาตามสถานการณ์ เชน่ การประชาสัมพนัธ์ทาง Social Media ต่างๆ 
การขยายเวลาการสง่เอกสารประกอบการสมัคร การเพิ่มช่องทางการช าระเงนิค่าสมัครออนไลน ์การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เปน็ต้น ด้วยการด าเนนิการที่เปน็ระบบจงึท าให้
มหาวิทยาลยัสามารถด าเนนิการรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้สูงกวา่แผนฯ แม้จะมีอุปสรรคที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19  

3. การพัฒนาการให้บริการแก่นกัศึกษาแบบเชิงรุกแบบ One-Stop Service และ Non-Stop Service โดยใช้พืน้ที่แบบออนไซต์และออนไลน์ และบุคลากรของกองกิจการ
ศึกษาและกองบริหารงานวชิาการ  โดยการพัฒนา Mobile Application ที่เป็นจดุเชื่อมโยงการเข้าถึงการให้บริการต่าง ๆ แก่นักศึกษา 

4. การน าข้อมูลดิบของผลการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563-2564 มาประมวลผลเพื่อจัดท า Data Dashboard ของผลการด าเนนิงานการรับนักศึกษาใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
สร้างสารสนเทศเชิงลึกจากข้อมูลดิบส าหรับการตัดสนิใจและการวิเคราะห์ตลาดให้สามารถสรา้งกลยุทธ์และกระบวนการวิธีการรับนักศึกษา เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา 
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 ประเด็นนี้มีข้อสังเกต /ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรฯ ในกำรประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2564 คือ (1) น าผลการวิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย ปัญหา การ
แก้ไขปัญหา การสอบคัดเลือกผา่นระบบ TCAS การใช้ Portfolio เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพ และ (2) วิเคราะห์ประสิทธิภาพของช่องทาง/ระบบ TCAS1 TCAS2 TCAS3 เป็นต้น 
โดยการเปรียบเทียบเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และน ามาแจกแจงเป็นรายคณะ รายสาขา รวมถึงการน าผลจากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพดังกลา่วมาทบทวน ว่าจะปรบัการ
ด าเนินการอย่างไร จึงจะรับนักศึกษาได้ตามแผน โดยค านึงถึงมติิเชิงคุณภาพของนักศึกษาด้วย 

มหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี ้
1. มหาวิทยาลัยได้ด าเนนิการจดัประชุมหารือร่วมกับคณะวชิา ส านักดิจทิัลเทคโนโลยี กองบริหารงานวชิาการ กองกิจการนักศึกษา กองคลัง กองงานวทิยาเขตฯ และ

หน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อระดมความคิดเห็นส าหรับสร้างแนวปฏบิัติใหม่ ๆ ในการให้บริการนักศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันให้บริการแบบเชิงรุก ปรับลดขั้นตอนการท างาน รวมถึง
การบูรณาการการท างานร่วมกัน เช่น การใช้พืน้ที่แบบออนไซต์และออนไลน์และบุคลากรของกองกิจการนักศึกษาและกองบรหิารงานวชิาการเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารตา่ง ๆ 
พร้อมตอบค าถามและแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาผ่านช่องทาง Social Media ในประเด็นที่ส าคัญ เช่น การลงทะเบียน การช าระค่าธรรมเนียม การขอคืนค่าธรรมเนียม การจอง
หอพัก การนัดหมายเพื่อรับวัคซีนโควิด-19 การจัดซื้อชุดนักศึกษา การกู้ยืมกองทุน กยศ. การสมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลยั เป็นตน้ โดยเจา้หนา้ที่จะประสานงานกบั
หน่วยงานต่างๆ เพื่อน าข้อมูลทีถู่กต้องมาให้กับนักศึกษาและผูส้มัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา  เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก Portfolio เพื่อ
วิเคราะห์ ทบทวน และปรับการด าเนินการร่วมกับคณะวิชา 

2. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์คุณภาพนักศึกษา และการแข่งขันกับสถาบันอ่ืนๆ ฯลฯ มหาวิทยาลัยโดยกองบริหารงานวชิาการได้จัดท าการวิเคราะห์โดยพิจารณาคุณภาพ
นักศึกษาที่รับเข้าจากผลการเรียนของนักศึกษาและอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาชั้นปทีี่ 1 นอกจากนี้ยังได้น าเสนอข้อมูลเปรียบเทียบผลการด าเนนิการรับนักศึกษาใหม่กับ
มหาวิทยาลยัอื่น ๆและไดน้ าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั และสภาวชิาการเพือ่ทราบ 

④ สรปุ ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าศึกษากับมหาวิทยาลยั เมื่อเปรียบเทียบกบัแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 มีผลด าเนนิการ ร้อยละ 102.37 สูง
กว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดมากกว่าร้อยละ 10 ดังนัน้ จากผลการด าเนินงานดงักล่าว  มหาวิทยาลัยจึงให้คะแนนการประเมนิผลการด าเนนิงานตนเองอยู่ในระดับ 5.00 คะแนน 
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ประเด็นส ำคัญ ข้อเสนอแนะ 
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

คะแนนที่
คณะกรรมกำร

ประเมิน 

    3.2 น ำผลกำรสอบ
ระดับควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำอังกฤษของ
นักศึกษำมำวิเครำะห์ใน
มิติต่ำงๆรวมถึงส ำรวจ
ปัญหำ อุปสรรค สิ่งที่
ต้องกำรกำรสนับสนนุ 
น ำมำใช้วำงแผนกำร
ด ำเนินกำร/มำตรกำร
ช่วยเหลือนักศกึษำ 
พัฒนำควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำอังกฤษ ฯลฯ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินงำนโดยสรุป  

ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนน 
การประเมินผล

ตนเองของ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละของบณัฑิตที่มี
ความสามารถดา้น
ภาษาอังกฤษ เมื่อทดสอบ
ตามมาตรฐาน CEFR ตั้งแต่
ระดับ B2 ข้ึนไป หรือ
เกณฑ์อื่นที่เทียบเท่าตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ร้อยละ  
80.00 

ร้อยละ 
95.07 

5.00 
หมายเหตุ  
มีผลด าเนินการสูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่ก าหนด
มากกว่า รอ้ยละ 10 

 

   โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดงันี้ 
   1. น าผลการส ารวจ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มาวิเคราะห์ในเชิงลึก เพื่อเปรียบเทียบแนวโน้มด้านต่างๆ เช่น 
เปรียบเทยีบผลการสอบแรกเข้าแต่ละปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 
เปรียบเทยีบผลการสอบรอบแรกเข้าและรอบก่อนส าเร็จ
การศึกษา เป็นต้น  
2. ก าหนดให้มีการส ารวจความต้องการจัดกิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรูภ้าษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี อย่างน้อย 1 
ครั้ง/ ป ี
3. น าระบบเทคโนโลยมีาช่วยเสรมิการเรียนรูภ้าษาอังกฤษด้วย
ตนเองให้มากข้ึน ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 – 4  โดยก าหนด
เป้าหมาย อย่างน้อย 1 ระบบ / ป ี 
4. ส่งเสรมิให้เกิดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ โดยก าหนดเป้าหมาย อย่างน้อย 40 โครงการ/
กิจกรรม / ป ี
5. พัฒนาหลักสูตรเร่งรดั (Intensive Course) ตามระดับ CEFR 
ส าหรับนักศึกษาทีม่ีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับ A1-B1 ซึ่ง
เนื้อหาวิชาเหมาะสมกับผู้เรียนทุกสาขาวิชา โดยเปิดสอนจ านวน 
3 หลักสูตร รวม 6 รอบ/ปีงบประมาณ 
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โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
 มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรไดต้ำมเป้ำหมำย ร้อยละ 100 โดยด ำเนินกำรในสำระส ำคัญดังนี้ 

มหาวิทยาลัยโดยศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด าเนินการทดสอบบัณฑิตที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR 
ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป หรือเกณฑ์อ่ืนที่เทียบเท่าตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร รายละเอียดโดยสรุปได้ดังนี้ 

1. น าผลการสอบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามาวิเคราะห์ในมิติต่างๆ อาทิ 
1.1 วิเคราะห์ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาเมื่อแรกเข้า (ระดับ A1-C1) และน ามาเป็นข้อมูลในการจัดกลุ่มผู้เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2562 ได้แก่ รายวิชา SU201 English in the Digital Era และ SU202 English for International Communication โดยผู้ที่มีผลการสอบ STEP ระดับ B1 จะ
ได้รับยกเว้นการเรียนวิชา SU201 และผู้ที่มีผลสอบ STEP ระดับ B2 ขึ้นไปจะได้รับยกเว้นการเรียนวิชา SU201 และ SU202   

1.2 วิเคราะห์ผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาแต่ละชั้นปีตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เพื่อเปรียบเทียบแนวโน้มด้านต่างๆ เช่น เปรียบเทียบผลการสอบแรกเข้าแต่ละปี 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-2563 และเปรียบเทียบผลการสอบรอบแรกเข้าและรอบก่อนส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 เพื่อติดตามพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา และน ามาใช้วางแผนการด าเนินการ/มาตรการช่วยเหลือ 

1.3 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเร่งรัด (Intensive courses) ประจ าปี พ.ศ. 2564 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561) และมีผลการ
สอบภาษาอังกฤษยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตร โดยด าเนินการเปิดสอนจ านวน 3 หลักสูตร (ENG101 
ENG102 และ ENG103) รวม 6 รอบ ท าให้มีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ส าเร็จการศึกษาด้านภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน จ านวนทั้งสิ้น 4,876 คน จ าแนกตามรอบ ดังนี้ 

รอบที่ 1 : 841 คน (17.25%)  รอบที่ 2 : 639 คน (13.11%) 
รอบที่ 3 : 756 คน (15.50%)  รอบที่ 4 : 1,157 คน (23.73%) 
รอบที่ 5 : 618 คน (12.67%)  รอบที่ 6 : 162 คน (3.32%) 

และจากการด าเนินการด้านการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาตามระบบกลไกที่วางไว้ ท าให้นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2561 จ านวนทั้งหมด 5,129 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางภาษาอังกฤษระดับ B2 ข้ึนไป/เทียบเท่า 
จ านวน 4 ,876 ราย (ร้อยละ 95.07) และจ านวนนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทาง
ภาษาอังกฤษระดับ B2 จ านวน 253 ราย (ร้อยละ 4.93) 
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โดยจ าแนกผลการทดสอบที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางภาษาอังกฤษระดับ B2 ขึ้นไป/เทียบเท่า ได้ดังนี้ 
1. การทดสอบ Speexx รอบทดสอบแรกเข้า จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 1.41 
2. การทดสอบ STEP รอบพิเศษและรอบทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษา จ านวน 601 คน คิดเป็นร้อยละ 12.33 
3. การยื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียง CEFR ที่มหาวิทยาลัยยอมรับ จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 0.68 
4. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Course) ประจ าปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 1-6) จ านวน 4,173 คน คิดเป็นร้อยละ 85.58 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงเกณฑ์การเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐ านของ The Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFR) ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ เพื่อให้คณะวิชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเกณฑ์การเทียบคะแนนผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษา และเพื่อส าเร็จการศึกษา รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนของมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐานของ  
The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 

ระดับ 
CERF 

ระดับคะแนนการทดสอบ 
TOEIC (Listening and Reading Test) TOEFL iBT TOEFL ITP IELTS (band scores) Cambridge English CU-TEP 

A1 120-220 n/a n/a n/a 100-119 n/a 
A2 225-545 n/a 337-459 n/a 120-139 14-34 
B1 550-780 42-71 460-542 4-5 140-159 35-69 
B2 785-940 72-94 543-626 5.5-6.5 160-179 70-98 
C1 945-990 

95-120 
627-677 7-8 180-199 99-120 

C2 n/a n/a 9 200-230 n/a 
 

โดยผลคะแนนการทดสอบดังตารางข้างต้น ซึ่งน ามายื่นต่อมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบจะต้องเป็นผลการทดสอบฉบับจริงอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นผลการทดสอบดังกล่าว 
และจัดสอบโดยสถาบันหรือศูนย์สอบอย่างเป็นทางการที่ได้รับการรับรองจากสถาบันนั้นๆ และมีการยืนยันตัวตนว่าผู้เข้าสอบได้เข้าสอบด้วยตนเองจริง 

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2563 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ถึงปีการศึกษา 2563 
ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์การเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐานของ The 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ อาจน าผลการทดสอบ
ดังกล่าวมาใช้ได้ โดยจะต้องเป็นผลการทดสอบฉบับจริงอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นผลการทดสอบดังกล่าว 
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2. มีการส ารวจความต้องการของนักศึกษาเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค สิง่ที่ต้องการสนบัสนุน เพื่อน ามาใช้วางแผนการ

ด าเนินการและปรบัปรุงการด าเนินงาน โดยไดน้ าผลการส ารวจมาเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดกิจกรรมตลอดปี ให้มีรูปแบบและเนื้อหาความหลากหลายตามระดับความสามารถ ความ
ต้องการ และความสนใจของนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ  

รวมทั้งน าผลการส ารวจมาพิจารณาจัดตารางกิจกรรม/เวลาเรียนให้มีความยืดหยุ่น สามารถเลอืกเรียนได้หลายเวลาทัง้ในชว่งเย็นและเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเปดิภาคเรียนและชว่ง
ปิดภาคเรียน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับเวลาเรียนปกติของหลักสูตรที่นักศึกษาเรียน  

ในปีงบประมาณ 2564 (ปีการศึกษา 2563-2564) ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษรวมกว่า 90 กิจกรรม (ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากข้ึนไป ที่คะแนนสูงกวา่ 4.0 ทุกกิจกรรม) 

3. มีการจัดหาสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เช่น การน าระบบเทคโนโลยีมาช่วยเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองซึ่งมหาวิทยาลัยไดจ้ัดซื้อระบบการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษออนไลน์ Speexxส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1–4 มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 และมกีารรายงานสถิติการเข้าใช้งานของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้
จัดซื้อสิทธิการใช้งานให้แก่นักศึกษาจ านวน 23,000 สิทธิ 
ประเด็นนี้มีข้อสังเกต /ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรฯ ในกำรประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2564 คือ  (1) ผลการวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาแต่ละคณะและภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย เชน่ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด หรือร้อยละของนักศึกษาทีผ่่านแต่ละระดับ เปน็ต้น  
มหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี ้
1. นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑติที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 จ านวนทัง้หมด 5,129 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางภาษาอังกฤษระดับ B2 ข้ึนไป/เทียบเทา่แล้วจ านวน 

4,880 ราย (ร้อยละ 95.15) และยังไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐานทางภาษาอังกฤษระดับ B2 จ านวน 249 ราย (ร้อยละ 4.85) 
2. น าผลการสอบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามาวิเคราะห์ในมิติตา่งๆ  
3. มีการส ารวจความต้องการของนักศึกษาเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค สิง่ที่ต้องการสนบัสนุน ในปีงบประมาณ 2564 (ปี

การศึกษา 2563-2564) ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษรวมกว่า 60 กิจกรรม 
ด าเนินการเสร็จสิน้แล้ว 40 กิจกรรม 

 4. มีการจัดหาสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 สรุป ร้อยละของบัณฑิตที่มคีวามสามารถด้านภาษาอังกฤษ เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน CEFR ตั้งแต่ระดับ B2 ข้ึนไป หรือเกณฑ์อ่ืนที่เทียบเทา่ตามประกาศของ

มหาวิทยาลยัศิลปากร ได้ร้อยละ 95.15 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดมากกว่าร้อยละ 10 ดังนัน้ จากผลการด าเนนิงานดังกล่าว  มหาวิทยาลัยจึงให้คะแนนการประเมินผลการ
ด าเนินงานตนเองอยู่ในระดับ 5.00 คะแนน 
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ประเด็นส ำคัญ ข้อเสนอแนะ 
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

คะแนนที่
คณะกรรมกำร

ประเมิน 

 3.3 เร่งปรับปรุงระบบต่ำงๆ 
ให้เอื้อต่อกำรเรียนกำรสอน 
online มำกขึ้น และติดตำม
ประเมินผลกำรเรียนกำรสอน 
online อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือกำร
ปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินงำนโดยสรุป 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนน 
การประเมินผล

ตนเองของ
มหาวิทยาลยั 

1. คะแนนความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อการจัดการเรียน
การสอน Online 

3.51 
คะแนน 

3.55 
คะแนน 

4.50 
หมายเหต ุ
มีผลด าเนินการสูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่ก าหนด
ร้อยละ  
1 - 10  

   มหาวิทยาลัยพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานท่ี และครภุัณฑ์ 
เพื่อรองรับการเพิม่ประสิทธิภาพการเรยีนการสอน Onlineแก่
นักศึกษาให้สูงขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกเป็นรายการครุภณัฑ์
เพื่อการศึกษา จ านวน 73 ล้านบาท การปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี จ านวน 42 ล้าน (พื้นที่ส่วนกลาง) พื้นที่การเรียนการ
สอนของคณะ จ านวน 73 ล้านบาท  

 

 
 

โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
 มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรไดต้ำมเป้ำหมำย ร้อยละ 100 โดยด ำเนินกำรในสำระส ำคัญดังนี้ 

มีการก าหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนส าหรับการจัดการเรียนการสอน Online โดย 
1. จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ (licensed software) โปรแกรม Zoom ให้แก่คณะวิชาที่แจ้งความประสงค์ และสิทธิ์การใช้งาน Microsoft 365 Apps for Enterprise ส าหรับ

นักศึกษา เพื่อให้สามารถดาวนโ์หลดและติดตั้งเพื่อใช้งานได้ โดยมียอดลงทะเบียนขอยืนยนัสิทธิ์การใช้งาน จ านวน 2,648 สทิธิ ์และยอดการดาวนโ์หลดแลว้จากนักศึกษา จ านวน 2,592 
ดาวนโ์หลด 

2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แก่คณาจารย์ เชน่ Google Classroom, Microsoft Team, Zoom รวมทั้งจัดท าและ
ประชาสัมพนัธ์วีดิโอคลปิและอินโฟกราฟิกคู่มือการใช้โปรแกรมในการจัดการเรียนการสอน โดยศูนย์ CEI-SU ทั้งนี้ มีคณะวิชาต่าง ๆและส่วนงาน ไดแ้ก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์ 
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คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และศูนยบ์ริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ได้เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย  

- แนวทางการจัดการศึกษาออนไลน ์
- แอพพลิเคชั่นที่สนับสนนุการเรียนการสอนออนไลน์ 
- การจัดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในชั้นเรียน (active learning) 
- การวัดและประเมนิผลออนไลน์ 

3. สื่อสารประชาสัมพนัธ์ให้แก่นักศึกษาในหลากหลายช่องทางอย่างทั่วถึงแก่นักศึกษา เช่น ช่องทางสื่อสารการเข้าชั้นเรียนออนไลน์ดว้ยระบบ Microsoft Power BI 
(สามารถดูรายละเอียด ไดท้าง Link : https://bit.ly/3wM9gLz) ส าหรับคณาจารย์ในการสื่อสารและนักศึกษาในการสืบค้นชั้นเรียนออนไลน์ นอกเหนือไปจากระบบ Reg และการ
ประกาศแจ้งบนเว็บของกองบริหารงานวชิาการ 
 ประเด็นนี้มีข้อสังเกต /ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรฯ ในกำรประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2564 คือ  มาตรการหรือการปรับปรุงระบบที่เอ้ือต่อการ

จัดการเรียนการสอน online ได้ด าเนินการอย่างไร 
มหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี ้

   มหาวทิยาลยัได้ติดตามประเมินผลการเรยีนการสอน online อยา่งต่อเนื่องโดยด าเนินการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พอใจ ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทุก
ภาคการศึกษา และน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเสนอส่วนงานที่เกีย่วข้องในการแกไ้ขปญัหาและพฒันาประสิทธภิาพในการจัดการเรียนการสอน ผลการส ารวจนักศึกษา ทั้งนี้ ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่คะแนน 3.55 และมีประเด็นที่ควรค านึงในการปรับปรุงหรือพัฒนาในด้านค่าใช้จ่ายใน
การเรียนออนไลน์ (22.7%) การเข้าถึงและประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ต (14.8%) รูปแบบ วิธีวัดและการประเมินผลการเรียนออนไลน์ (10.6%) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (9.7%) และความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ (9%)  
รวมถึงประเด็นที่คณาจารย์ผูส้อนสามารถน าไปพฒันาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดังนี้ 
       - ร้อยละ 28.1 ของผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าสัดส่วนรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ ต่อการเรียนการสอนทั้งหมดที่เหมาะสม เท่ากับ 26-50% 
        - ร้อยละ 66.1 ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นวา่ควรน าเสนอบทเรียนแบบสอนสด (Live session) และการเรียนผ่านสื่อการสอน ทั้งสองรูปแบบร่วมกัน 
      - ร้อยละ 99.3 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ต้องการให้มีการบันทกึคลิปการสอนส าหรับนักศึกษาสามารถย้อนดูทบทวนบทเรียนได้ 

- ในการจัดการเรียนการสอนควรปรับปรุงประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหวา่งอาจารย์กับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษา
ด้วยกัน (ระดับความพึงพอใจ 3.25 ปานกลาง) 
  - การจัดการเรียนการสอนควรค านึงถึงความเหมาะสมของการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น ระยะเวลาและความยากง่ายของเนื้อหา และวิธีการวัดประเมินผล (ระดับความพึง
พอใจ 3.41 ปานกลาง) 
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โดยมหาวิทยาลัยด าเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ดังนี้  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเงนิรายได้ จ านวน 122.8616 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาผูไ้ด้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต ดังนี ้
  1. ทุนช่วยเหลือนักศึกษา 86.5411 ล้านบาท (70.44%)  
  2. สนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 12.1261 ล้านบาท (9.87%)  
  3. สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา 8.4182 ล้านบาท (6.85%)  
  4. อ่ืน ๆ คืนค่าธรรมเนียมบางส่วน 4.0274 ล้านบาท (3.28%)  
  5. จ้างงานนักศึกษา/บัณฑติวา่งงาน 7.2388 ล้านบาท (5.89%)  
  6. เงินยืมส าหรับนักศึกษา 3.8500 ล้านบาท (3.13%)  
  7. ฝึกอบรม Up-Skills/ Re-Skills 0.3800 ล้านบาท (0.31%)  
  8. วิจัย/ผลงานสรา้งสรรค์ที่เก่ียวกับสถานการณ์ฯ 0.1400 ล้านบาท (0.11%) 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเงนิรายได้ จ านวน 197.6005 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต ดังนี้ 
  1. ทุนช่วยเหลือนักศึกษา 49.7523 ล้านบาท (25.18%) 
  2. สนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 4.1972 ล้านบาท 2.12%) 
  3. จ้างงานนักศึกษา/บัณฑติวา่งงาน 3.8832 ล้านบาท (1.97%) 
  4. อ่ืนๆ 2.6800 ล้านบาท (1.36%) 
  5. เงินยืมส าหรับนักศึกษา 2.0000 ล้านบาท (1.01%) 
  6. สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา 1.4950 ล้านบาท (0.76%) 
  7. ฝึกอบรม Up-Skills/ Re-Skills 0.5300 ล้านบาท (0.27%) 
  8. การลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 20 ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 จ านวน 133.0628 ล้านบาท (67.34%) 
 

สรุป ตัวชี้วัดคะแนนความพงึพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน Online ได้ 3.55 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ   1 - 10 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้คะแนน
ประเมินผลการด าเนนิงานอยู่ในระดับ 4.50 
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ประเด็นส ำคัญ ข้อเสนอแนะ 
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

คะแนนที่
คณะกรรมกำร

ประเมิน 

 3.4 ริเร่ิมเปิด
หลักสูตรร่วมกับ
ภำคเอกชน 
สถำบันชุมชน 
สังคม ท้ังใน
ประเทศและ
ต่ำงประเทศ ให้
ทันสมัยตำมบริบท
โลกที่เปลี่ยนไป 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินงำนโดยสรุป  

ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนน 
การประเมินผล

ตนเองของ
มหาวิทยาลยั 

1. จ านวนหลักสตูรที่มีการ
พัฒนาโดยร่วมกับ
ภาคเอกชน สถาบันชุมชน
สังคม ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศให้ทันสมัยตาม
บริบทโลกท่ีเปลี่ยนไป 

5  
หลักสตูร 

8  
หลักสตูร 

5.00 
หมายเหต ุ
มีผลด าเนินการสูง
กว่าค่าเปา้หมายที่
ก าหนดมากกว่า
ร้อยละ 10 

2. จ านวนหลักสตูร ท่ีมี
ผู้สนใจ ผูส้มัครเรียนใน
ระบบธนาคารหน่วยกิต 
(Credit Bank) ของ
มหาวิทยาลยั 

3  
หลักสตูร 

5 
หลักสตูร 

5.00 
หมายเหต ุ
มีผลด าเนินการสูง
กว่าค่าเปา้หมายที่
ก าหนดมากกว่า
ร้อยละ 10 

3. คะแนนความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มตี่อหลักสูตร 
และอาจารย์ผูส้อนในระบบ
ธนาคารหน่วยกิต (Credit 
Bank) ของมหาวิทยาลัย 

3.51 
คะแนน 

4.34 
คะแนน 

5.00 
หมายเหต ุ
มีผลด าเนินการสูง
กว่าค่าเปา้หมายที่
ก าหนดมากกว่า
ร้อยละ 10 

ภาพรวม 5.00  

    โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี ้
    1. ก าหนดเป้าหมายในการเปิดหลักสตูรร่วมกับภาคเอกชน 
สถาบันชุมชน สังคม ท้ังในประเทศและตา่งประเทศให้ทันสมัย
ตามบริบทโลกท่ีเปลี่ยนไปเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. จ านวนหลักสตูรที่มีการพัฒนาโดย 

ร่วมกับภาคเอกชน สถาบันชุมชน สังคม 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ทันสมัย
ตามบริบทโลกท่ีเปลี่ยนไป 

20 
หลักสตูร 

2. จ านวนหลักสตูร ท่ีมีผูส้นใจ ผูส้มัคร
เรียนในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit 
Bank) ของมหาวิทยาลัย 

5 
หลักสตูร 

3. คะแนนความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อ
หลักสตูร และอาจารย์ผูส้อนในระบบ
ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ของ
มหาวิทยาลยั 

4.00 
คะแนน 

    2. ก าหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างแนวทางในการผลิตรายวิชา ชุด
วิชา หลักสูตรระยะสั้น และหลักสตูรฝึกอบรม เพื่อสร้างรายได้ 
สะท้อนจุดเด่นและจุดแข็งของมหาวิทยาลัย 
    3. ระดมความคิดจากผู้แทนหลักสูตรเพื่อสร้างแนวทางใน
การพัฒนาการน าเสนอเนื้อหาหลกัสูตรในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อ
ดึงจุดเด่นและจดุแข็งของหลักสูตรที่มีอยู่ ให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้เรียนในโลกยุคใหม ่
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ประเด็นส ำคัญ ข้อเสนอแนะ 
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

คะแนนที่
คณะกรรมกำร

ประเมิน 

    4. สร้างความรู้ความเข้าใจกับคณาจารย์และบุคลากรของ
คณะวิชาในการพัฒนารายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น และ
หลักสตูรฝึกอบรม ให้เป็นทีต่้องการของกลุ่มลูกคา้ 
    5. เปิดใช้งานแพลตฟอร์ม SU4Life : Phase 2 (ระบบ
บริหารจดัการเรียนการสอนออนไลน์) พร้อมกับจัดฝึกอบรม
การใช้งานแพลตฟอร์มให้แก่คณาจารย์และเจา้หน้าท่ี 
    6. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในสื่อออนไลน์ หลากหลายช่องทาง 
เช่น เว็บไซตร์ะบบ SU4Life  
URL : https://lifelong.su.ac.th,  
SU4Life Facebook Page  
URL : https://www.facebook.com/SU4Life.Silpakorn 
และ Line Openchat 
URL : 
https://line.me/ti/g2/qkQiwbp9gMkxVqyVgMEsffTU6jO
9kLpcsvYIGQ?utm_source=invitation&utm_medium=li
nk_copy&utm_campaign=default 
เป็นต้น 

 

 

 

 

 

https://lifelong.su.ac.th/
https://www.facebook.com/SU4Life.Silpakorn
https://line.me/ti/g2/qkQiwbp9gMkxVqyVgMEsffTU6jO9kLpcsvYIGQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
https://line.me/ti/g2/qkQiwbp9gMkxVqyVgMEsffTU6jO9kLpcsvYIGQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
https://line.me/ti/g2/qkQiwbp9gMkxVqyVgMEsffTU6jO9kLpcsvYIGQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
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โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
 มหำวิทยำลัยเปิดหลักสตูรใหม่และหลักสตูรปรับปรุงให้มคีวำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแล้ว ดังนี ้

คณะ/หลักสูตร  
หลักสูตร 

ไทย นานา 
ชาต ิ

ความร่วมมือ
ไม่ไดป้ริญญา  

สหกิจ/
ฝึกงาน 

สอง
ปริญญา 

คณะศึกษำศำสตร์           
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
โดยความร่วมมือ MOA กบั Wawasan Open University ณ ประเทศมาเลเซีย 

1   1     

คณะวิทยำศำสตร์            
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565) 
รูปแบบการจัดการศึกษาร่วมกับองค์กรภายนอก 
เปิดรายวิชา 515 495 การฝึกงาน โดยให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการของภาคเอกชน 
ภาคอุตสาหกรรม ผ่านการฝึกงาน 

1     1   

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมีประยุกต์และจุลชวีวิทยาอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 
รูปแบบการจัดการศึกษาร่วมกับองค์กรภายนอก 
เปิดรายวิชา 523 496 สหกิจศึกษา โดยให้นักศึกษาสามารถฝกึปฏิบัติในสถานประกอบการของภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม 
ผ่านสหกิจศึกษา 

1     1   

คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม           
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรนานาชาต/ิหลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2564) 
รูปแบบการจัดการศึกษาร่วมกับองค์กรภายนอก โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Chengdu University ณ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  1     1 
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คณะ/หลักสูตร  
หลักสูตร 

ไทย นานา 
ชาต ิ

ความร่วมมือ
ไม่ไดป้ริญญา  

สหกิจ/
ฝึกงาน 

สอง
ปริญญา 

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
รูปแบบการจัดการศึกษาร่วมกับองค์กรภายนอก เปิดรายวิชา 631 493 สหกิจศึกษา โดยให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติในสถาน
ประกอบการของภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ผ่านสหกิจศึกษา 

1     1   

คณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร           
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การประมง  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
ปรับมาจาก "สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ า" 
รูปแบบการจัดการศึกษาร่วมกับองค์กรภายนอก 
เปิดรายวิชาใหม่ รายวิชา 711 291 ประสบการณ์วิชาชพี 1 และ 711 492 ประสบการณ์วิชาชีพ 2 โดยให้นักศึกษาสามารถฝกึ
ปฏิบัติในสถานประกอบการของภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ผ่านการฝึกงาน 

1     1   

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลติพชื (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
รูปแบบการจัดการศึกษาร่วมกับองค์กรภายนอก เปิดรายวิชาใหม่ 712 291 การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพชื 1 
และรายวชิา 712 497 การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 2 
โดยให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบตัิในสถานประกอบการของภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ผ่านการฝึกงาน 

1     1   

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร           
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
ปรับมาจาก "สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ" 
รูปแบบการจัดการศึกษาร่วมกับองค์กรภายนอก 
เปิดรายวิชาใหม่ 802 405 สหกิจศึกษา โดยให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการของภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม 
ผ่านสหกิจศึกษา 

1     1   

  รวม 7 1 1 6 1 
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    ตัวอย่างหลักสูตรเดิมที่จัดท าร่วมกับสถาบนัชุมชน สังคม ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ อาทิ  
ชื่อหลักสูตร ชื่อหน่วยงำนที่ร่วม 

➢ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (นิติวิทยาศาสตร์)  
ปีท่ีเริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนนายร้อยต ารวจ กองพิสูจน์หลักฐาน ส านักงานวิทยาการต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติและภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

➢ อักษรศาสตรบัณฑิต ได้แก ่
1. สาขาวิชาเอกภาษาจีน  

    ปีท่ีเริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 

1.1 School of International Education, University of International Business and Economics People’s Republic of 
China 
1.2 Qingdao University   

2. สาขาวิชาเอกภาษาเกาหลี  
ปีท่ีเริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2559   

2. MyongjiUniversity,Republicof Korea Chungbuk National University 

3. สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น  
ปีท่ีเริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2559     

3. Daito Bunka University  

➢ อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา ได้แก ่
1. ภาษาญี่ปุ่น  

         ปีท่ีเริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 

1.1 International Student Support Center, MEISEI UNIVERSITY, Japan 
1.2 International Student Exchange Center,TokyoGakugeiUniverstiy, Japan  
1.3 Chiba University 

2. ภาษาเกาหลี  
   ปีท่ีเริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 

2.1 Myongji University 
2.2 Chungbuk National University 
2.3 Yeungnam University 

3. ภาษาจีน  
    ปีท่ีเริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 

3.1 School of International Education, University of International Business and Economics)  
3.2 Qingdao University 

4. ภาษาเวียดนาม 
   ปีท่ีเริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 

4. The VNU University of Social Sciences and Humanities, Hanoi 

➢ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 
ปีท่ีเริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 

มหาวิทยาลยั ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

➢ บริหารธรุิจบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการโรงแรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
ปีท่ีเริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2561 

Vatel School of Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
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ชื่อหลักสูตร ชื่อหน่วยงำนที่ร่วม 

➢ ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทลั 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
ปีท่ีเริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 

Birmingham City University สหราชอาณาจักร 

➢ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและ
กิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ปีท่ีเริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

Rennes School of Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

➢ บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้า
หรูหรา (หลักสตูรนานาชาติ) 
ปีท่ีเริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 

Paris School of Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
 

➢ ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทลั 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
ปีท่ีเริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 

Creative Migration (East) Foundation 

➢ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการอนุรักษ์และการ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
ปีท่ีเริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

University of Applied Arts Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย 

 
    นอกจากนี้ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีการศึกษา 2563) มีหลักสูตรที่จัดท าร่วมเพิ่มเติม อาทิ 

ชื่อหลักสูตร ชื่อหน่วยงำนที่ร่วม 

➢ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรใหม่/หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2564) มหาวิทยาลยัเฉิงตู ประเทศจีน 
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     มหาวิทยาลยัยังได้ด าเนนิการพัฒนาการเรียนแบบสะสมผลการเรียนในธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ของมหาวิทยาลยัศิลปากร Non-degree/Training  เพิ่มหลักสูตรให้
หลากหลาย ดังนี ้
    1. เทคนิคการเป่าแก้วเพื่อการสร้างสรรค์อาชพี   
    2. เทคนิคแก้วร้อนเพื่อสร้างอาชีพ   
    3. ผลิตงานศิลปะเพื่อการค้าด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์  3 มิติและการหล่อ 
    4. เทคนิคการสร้างสรรค์งานเซรามิก ระดับพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ 
    5. การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร 
โดยประชาสัมพันธ์เชงิรุกในสื่อออนไลน์หลากหลายช่องทาง เชน่ www.lifelong.su.ac.th 

 

 
 

       และได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหลักสูตร และอาจารยผ์ู้สอนในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ของหลักสูตรเทคนิคการสร้างสรรค์งานเซรามิ
กระดับพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ มีคา่เฉลี่ย 4.34 จ าแนกรายด้าน ดังนี้ 

   1. ด้านสิ่งทีไ่ด้รับหลงัจากการอบรม ค่าเฉลี่ย 4.17 
   2. ด้านเนื้อหา ค่าเฉลี่ย 4.31 
   3. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน/การอบรม ค่าเฉลี่ย 4.34 
   4. ด้านอาจารยผ์ู้สอน/วทิยากร ค่าเฉลี่ย 4.57 
   5. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ย 4.67 

 

http://www.lifelong.su.ac.th/
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     6. ด้านระบบสารสนเทศและการประชาสัมพนัธ์ ค่าเฉลี่ย 4.23 

นอกจากนี้การด าเนนิงานของระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) มหาวิทยาลัยมีวธิีการเรียนรายวิชาในระดบัปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาล่วงหนา้ผ่านระบบคลังหน่วยกิต 
ดังนี ้

    1. เปิดรายวิชาระดบับณัฑิตศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตแบบข้ามสถาบัน เชน่ หลักสูตรอนรุักษ์ศิลปกรรม ระดับปริญญาโท โดยสามารถเทียบโอน 2 รายวิชาในระดับ ป. ตรี 
รายวิชา 103 515 สมบัติและโครงสร้างของศิลปกรรม และรายวิชา 103 536 เทคนิคในงานทศันศิลป์ 

    2. เปิดรายวิชาทัง้ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตมหาวทิยาลัยศิลปากร ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบออนไลน์และแบบผสมผสาน จ านวน 48 
รายวิชา  
         - เป็นรายวชิาระดบัปรญิญาตรี 21 รายวิชา  
         - เป็นรายวชิาระดบับัณฑิตศึกษา 27 รายวิชา  

โดยมี 1 รายวิชาระดบับัณฑิตศกึษาที่ได้จดัการเรียนการสอนโดยคณะศึกษาศาสตร์ในภาคฤดูรอ้น คือ รายวิชา 464 473 การวิจัยและพฒันา (สอนแบบออนไลน์ มีจ านวนผู้เรียน 
17 คน และคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา 17 คน)  และอยู่ระหวา่งการพิจารณาเพื่อเปิดสอนในภาคปลายปีการศึกษา 2564 จ านวน 9 รายวิชา ส่วนรายวิชาอื่น ๆ ทีไ่ด้รับการพิจารณาจาก
สภาวิชาการแล้ว อยู่ระหว่างการรับสมัคร โดยมีจ านวนผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าศึกษาแล้วรวมทั้งสิ้น 60 คน ทัง้นี้เมื่อผู้เรียนส าเร็จการศึกษารายวิชาและมผีลการเรียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด สามารถโอนผลการเรียนและหนว่ยกิตของรายวิชานั้นโดยไม่ต้องลงทะเบียนและเรียนรายวชิานัน้ซ้ า 

3. มีการจัดท ารายงานข้อมูลสถติิจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละหลักสูตร (ตั้งแต่การรับสมัคร การเข้าศึกษา การจบการศึกษา และการคงอยู่ของนักศึกษา) 
4. มีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารคณะวิชา และหลักสูตร เพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 
- จัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษาให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
- จัดโครงการบรรยายพิเศษ เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารคณะวิชา และหลักสูตรเกี่ยวกับ “การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อตอบโจทยแ์ก่ผู้เรียนยุคใหม่ 

และการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์การจ้างงานในรูปแบบใหม่ๆ” ในทุกปีการศึกษา 
5. พัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบออนไลน์แบบครบวงจร 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลยัโดยงานวิเทศสัมพนัธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนบัสนนุในการประชาสัมพนัธ์หลักสูตรนานาชาติของทุกคณะวชิาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็ไซตข์องงานวิเทศสัมพนัธ์ 
(www.interstudent.su.ac.th) และเครือข่ายนานาชาติของมหาวิทยาลยัศิลปากร รวมทั้งเปน็หน่วยงานประสานความร่วมมือหลักสูตรนานาชาติในเบื้องตน้ให้แก่คณะวิชาที่มีความ
สนใจในการท าหลักสูตรนานาชาติร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ทั้งแบบหลักสูตรปริญญาร่วม และหลักสูตรสองปริญญา 



28 
 

 ประเด็นนี้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรฯ ในกำรประชุมครั้งที่ 10/2564  เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2564 คือ การรายงานผลการด าเนินงานเก่ียวกับหลักสูตรที่
น าเสนอสว่นหนึ่งเป็นหลักสูตรเก่าที่เปิดมาระยะหนึ่งแลว้ ควรรายงานให้ชัดเจนวา่ หลักสูตรใดเป็นหลักสูตรที่มีการริเริ่มด าเนนิการใหม่และมีการด าเนินการ รว่มกับภาคเอกชน 
สถาบนั ชุมชน สงัคมทั้งในประเทศและต่างประเทศและความกา้วหน้าตา่ง ๆ  

มหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี ้
1. ก าหนดเป้าหมายในการเปิดหลักสูตรร่วมกับภาคเอกชน สถาบันชุมชน สงัคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ทันสมัยตามบริบทโลกที่เปลี่ยนไปเพิ่มข้ึน โดยมีแผนเปิด

หลักสูตรในปีการศึกษา 2664 - 2568 
ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. จ านวนหลักสตูรที่มีการพัฒนาโดยร่วมกับภาคเอกชน สถาบันชุมชน สังคม ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ให้ทันสมัยตามบริบทโลกท่ีเปลี่ยนไป (หลักสูตรใหม่) 
   - ระดับปริญญาตรี เช่น หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชานวัตศิลปวัฒนธรรมไทยสมยัใหม่ สาขาการจัดการมรดกวัฒนธรรมเชงิสร้างสรรรคเ์พื่อการท่องเที่ยว  
สาขาวิชาการจดัการศลิปะการประกอบอาหาร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาธุรกิจประกันภยั  หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เป็นต้น 
   - ระดับปริญญาโท เช่น หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบ  สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น 
   - ระดับปริญญาเอก เช่น หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง เป็นต้น 

20 หลักสูตร 

2. จ านวนหลักสตูร ท่ีมีผูส้นใจ ผูส้มัครเรียนในระบบธนาคารหน่วยกติ (Credit Bank) ของมหาวิทยาลยั 5 หลักสูตร 
3. คะแนนความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อหลักสูตร และอาจารยผ์ู้สอนในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ของมหาวิทยาลัย 4.00 คะแนน 

    2. ก าหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างแนวทางในการผลิตรายวชิา ชุดวชิา หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อสร้างรายได้ สะท้อนจุดเดน่และจุดแข็งของมหาวิทยาลยั 
    3. ระดมความคิดจากผู้แทนหลักสูตรเพื่อสร้างแนวทางในการพัฒนาการน าเสนอเนื้อหาหลักสูตรในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อดึงจุดเด่นและจุดแข็งของหลักสูตรที่มอียู่ ให้ตอบโจทย์

ความต้องการของผู้เรียนในโลกยุคใหม่ 
    4. สร้างความรู้ความเข้าใจกับคณาจารย์และบุคลากรของคณะวิชาในการพัฒนารายวิชา ชดุวิชา หลักสูตรระยะสัน้ และหลักสูตรฝึกอบรม ให้เป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้า 
    5. เปิดใช้งานแพลตฟอร์ม SU4Life : Phase 2 (ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์) พร้อมกับจัดฝึกอบรมการใชง้านแพลตฟอร์มให้แก่คณาจารย์และเจ้าหนา้ที่ 

      6. ประชาสัมพันธ์เชงิรุกในสื่อออนไลน์ หลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ระบบ SU4Life  
          URL: https://lifelong.su.ac.th, SU4Life Facebook Page  
          URL: https://www.facebook.com/SU4Life.Silpakorn และ Line Openchat 

        URL: https://line.me/ti/g2/qkQiwbp9gMkxVqyVgMEsffTU6jO9kLpcsvYIGQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default 
เป็นต้น 

https://lifelong.su.ac.th/
https://www.facebook.com/SU4Life.Silpakorn
https://line.me/ti/g2/qkQiwbp9gMkxVqyVgMEsffTU6jO9kLpcsvYIGQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
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สรุป เนื่องจากจ านวนหลักสตูรที่มีการพัฒนาโดยร่วมกับภาคเอกชน สถาบันชุมชนสงัคม ทัง้ในประเทศและต่างประเทศให้ทันสมัยตามบรบิทโลกที่เปลี่ยนไปจ านวนหลักสูตร ที่มี
ผู้สนใจ ผูส้มัครเรียนในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ของมหาวิทยาลัย และคะแนนความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในระบบธนาคารหน่วยกิต 
(Credit Bank) ของมหาวิทยาลยั มีค่าผลด าเนินงานสูงกวา่ค่าเป้าหมายที่ก าหนดมากกวา่ ร้อยละ 10 ดังนัน้ มหาวิทยาลัยจงึให้คะแนนประเมินผลด าเนินงานอยู่ในระดับ 5.00 
 

ประเด็นส ำคัญ ข้อเสนอแนะ 
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

คะแนนที่
คณะกรรมกำร

ประเมิน 

4. ควำมเป็น
นำนำชำติ 

 4.1 เร่งจัดต้ัง International 
Office และมอบหมำยผู้บริหำรที่
รับผิดชอบงำนด้ำนวิเทศสัมพันธ์
โดยตรงเพ่ือขับเคลื่อนงำนสู่ควำม
เป็นนำนำชำติ รวมถึงบุคลำกรที่
ช่วยท ำงำนด้ำนวิเทศสัมพันธ ์
 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินงำนโดยสรุป  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

การประเมินผลตนเอง
ของมหาวิทยาลัย 

1.ร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดตั้ง 
International Office 
มหาวิทยาลยัศลิปากร 

ร้อยละ 100 
หมายเหต ุ
การจัดตั้ง
International 
Office ได้รับความ
เห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100 
หมายเหตุ  

การจัดตั้งInternational 
Office ได้รับความ
เห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 
9/2564 เมื่อวันที่ 22 
กันยายน 2564 มติที่
ประชุม เห็นชอบใน
หลักการในการจัดตั้ง
ส านักงานการตางประเทศ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(International Office, 
Silpakorn University) 

5.00 
หมายเหตุ  

1. มหาวิทยาลัย ด าเนินการ
ได้ค่าเป้าหมายสูงสุดแล้ว 
2. มหาวิทยาลัยด าเนินการ
ทุกประเด็นย่อยเกี่ยวกับ
ความเป็นนานาชาติที่
คณะกรรมการฯ ให้
ข้อเสนอแนะแลว้เสร็จเร็ว
กว่าเปา้หมายที่ก าหนด  

 

    โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
    งานวิเทศสัมพันธ์จะด าเนินงาน ใน
ปีงบประมาณ 2565 โดยมีภาระงานความ
รับผิดชอบหลัก ตามที่เสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัศิลปากร 
ครั้งท่ี 19/256 เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2564  
     ทั้งนี้ หากคณะวิชามีความประสงค์ให้
งานวิเทศสัมพันธ์ด าเนินการเพิม่เติม คณะ
วิชาสามารถแจ้งความประสงค์มายัง
มหาวิทยาลยั เพื่องานวิเทศสัมพันธ์จักได้
ด าเนินการต่อไป 
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     4.2 เชิญคณะต่ำงๆ มำ
ประชุมระดมควำมคิดร่วมกัน ใน
กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำสู่ควำม
เป็นนำนำชำติ และสร้ำงจุดเด่น
ของหลักสูตรนำนำชำติของทุก
คณะในรูปแบบต่ำงๆ 

    โดยมหาวิทยาลยัได้ด าเนินการดังนี้ 
    1. มหาวิทยาลัยจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลยัศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 
2566-2570 เพื่อการเพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่อันดบัโลก ด้านศิลปะ การออกแบบ 
และศลิปวัฒนธรรม  และเน้นการสร้างความยอมรับ ความเป็นเลิศ ด้านการออกแบบและ
ศิลปวัฒนธรรม (ไทย) ในระดับสากล ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาความ
เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามกฎกระทรวงการจดักลุม่สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564  
จ านวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1/2564 เมือ่วันจันทร์ที่ 21  มิถนุายน  2564  ครั้งที่ 2  เมื่อวนัศุกร์ที่  2  
กรกฎาคม 2564   และครั้งที่ 3 วันจนัทร์ที่  12 กรกฎาคม  2564 เพือ่จดัท าแผนพัฒนาความเป็น
เลิศมหาวิทยาลยัศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 รวมทั้งมีการประชุมคณบดแีละหวัหนา้
ส่วนงาน เพื่อหารือการจัดท าโครงการภายใต้แผนพัฒนาความเป็นเลศิ จ านวน 4 ครั้ง  โดย
คณบดแีละหวัหนา้ส่วนงาน กลุม่สาขาวิชาดา้นศลิปะ การออกแบบ และศิลปวฒันธรรม  จ านวน  3  
ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันศกุร์ที่ 14  มิถุนายน  2564  ครั้งที่ 2 เมื่อวันศกุร์ที่ 18 มิถนุายน  2564  
และครั้งที่ 3 เมื่อวันพุทธที ่23 มิถนุายน  2564   และคณบดีและหัวหนา้ส่วนงานทกุคณะและส่วน
งาน ครั้งที่ 4 เมื่อวันพฤหสับดีที่ 8 กรกฎาคม 2564   

แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยศลิปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ครัง้ที่ 7/2564 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 และได้รับความ
เห็นชอบในการเลือกสังกัดกลุ่มมหาวิทยาลัย กลุม่ที่ 1  การพัฒนา การวิจัยระดับแนวหน้าของ
โลก (Global & Frontier Research และได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป. อว.) ในการประชุมครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันที่ 19 
ตุลาคม 2564  
      2. งานวิเทศสัมพันธ์สนับสนนุการพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาต ิและสร้างจุดเด่นของ
หลักสตูรนานาชาติของทุกคณะวิชาในรูปแบบต่างๆ โดยเป็นหน่วยงานสนับสนุน ในการ
ประชาสมัพันธ์หลักสูตรนานาชาตผิ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของงานวิเทศสัมพันธ์ 

       โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
การประสานความร่วมมือหลักสูตรนานาชาติ

กัสถาบันอุดมศึกษาในตา่งประเทศด้วยขณะนี้งาน
วิเทศสัมพันธ์ได้รับแจ้งจากสถาบันอุดมศึกษาใน
ต่างประเทศ ซึ่งมคีวามสนใจในการท าหลักสูตร
นานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลยัศิลปากรในด้านต่างๆ 
เป็นจ านวนมาก โดยเสนอหลักสูตรนานาชาติ  
แบบหลักสตูรปริญญาร่วม และหลักสูตรสองปรญิญา
มายังมหาวิทยาลัยศลิปากรซึ่งงานวิเทศสัมพันธ์จะ
ด าเนินการสอบถามความสนใจไปยังคณะวิชา ท้ังนี้ 
หากคณะวิชาประสงค์ท าความร่วมมือดังกล่าว คณะ
วิชาสามารถแจ้งความประสงค์มายังมหาวิทยาลยั 
เพื่องานวิเทศสัมพันธ์จะด าเนินการประสานกับ
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศในเบื้องต้นต่อไป 
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(www.interstudent.su.ac.th) และเครือข่ายนานาชาติของมหาวทิยาลัยศลิปากร ทั้งนี้ ได้
จัดการประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานด้านวิเทศสัมพันธร์่วมกับผู้แทนจาก 15 คณะวิชา เมื่อ
วันท่ี 15 มิถุนายน 2564  
 
 
 
 
    ทั้งนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ได้มีการด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านวิเทศสมัพันธ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ประกอบดว้ย อธิการบดี ท่ีปรึกษา ผู้บริหาร และผู้แทนจากทุกคณะ
วิชา (15 คณะวิชา) เพื่อท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายและพัฒนากิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
มหาวิทยาลยัศิลปากรสูค่วามเป็นนานาชาติ ส่งเสริมกิจกรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
ต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยศลิปากร พัฒนาระบบสนับสนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาและ
อาจารย์ต่างชาติ เสรมิสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัศิลปากรใหเ้ป็นที่รู้จักในระดับ
นานาชาติ พร้อมจัดตั้งอนุกรรมการด าเนินงานดา้นวิเทศสมัพันธ์ มหาวิทยาลัยศลิปากร
ประกอบด้วย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็นที่ปรึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกจิการพิเศษ เป็น
ประธาน และผู้แทนจากคณะวิชา เพื่อท าหน้าท่ีด าเนินงานตามแผนงานด้านวิเทศสมัพันธ์โดย
ผลักดันการจดัตั้งส านักงานการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศลิปากร (International Office, 
SilpakornUniversity)ให้เป็นไปตามพันธกิจท่ีมหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ รวมถึงการระดม
ความคิดร่วมกัน ในการจัดท าแผนการพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ และการสรา้งจุดเด่นของ
หลักสตูรนานาชาติของทุกคณะวิชาในรูปแบบต่างๆ 
 โดยได้ด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพนัธ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 
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 4.3 ปรับปรุงข้อมูล แบบฟอร์ม 
ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ มำแปล
เป็นภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวกและกำร
เข้ำถึงข้อมลู 
 

    3. งานวิเทศสัมพันธ์ได้ด าเนินการร่วมกับกองบริหารงานวิชาการและกองคลัง โดยการแปล
ข้อมูลในระบบ REG ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน และใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     รวมถึงแปลวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์มหาวิทยาลยั ตามที่งานยุทธศาสตร์และวิจยั
สถาบัน กองแผนงาน แจ้งความประสงคม์ายังงาน 
วิเทศสัมพันธ์ เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยศลิปากรต่อไป 

โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี ้
    - หากคณะวิชา/หน่วยงาน ประสงค์ให้งาน
วิเทศสัมพันธ์ด าเนินการแปลแบบฟอร์ม 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเอกสารส าคัญต่างๆ 
เพิ่มเตมิ สามารถแจ้งความประสงค์มายัง
มหาวิทยาลยั เพื่องานวิเทศสัมพันธ์ด าเนินการ
ต่อไป 

 

 

    4.4 จัดท ำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อตกลงควำมร่วมมือของ
มหำวิทยำลัย คณะ รวมถึงระบบ
กำรก ำกับติดตำมให้ทุกคณะ
ด ำเนินกำรตำมแผน/กิจกรรม/
โครงกำรที่ก ำหนดไว้ในข้อตกลง
ควำมร่วมมือ 

       4. งานวิเทศสัมพันธ์ด าเนินการร่วมกับส านักดิจิทลัเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัศิลปากร 
จัดท าฐานข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) และฐานข้อมูลกิจกรรมของคณะ
วิชา บนระบบ SharePoint เพื่อสะดวกต่อการสืบค้น ก ากับตดิตาม และน าไปใช้ประโยชน์ใน
การจัดโครงการร่วมต่อไป Homepage: International Affairs - Home (sharepoint.com) 
ฐานข้อมูล: International Affairs - MOU Data - All Items (sharepoint.com) 

ระบบ SharePoint เป็นระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลยัศิลปากร และเว็บไซต์ 
International Affairs (AI) บนระบบ SharePoint จัดท าขึ้นเพ่ือเปน็ศูนย์กลางในการรวบรวม
ข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ข้อมูลการด าเนินกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ ข้อมูลนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Outbound) และการประสานงานอ่ืนๆ 

   ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายวิเทศ
สัมพันธ์ เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ฐานข้อมูลถูกต้อง
ทันสมัยตลอดเวลา 
โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี ้
     - งานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 
จัด Workshop การน าเข้าข้อมลูบนระบบ 
SharePoint เพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันแก่ผู้แทน ท้ัง 15  
คณะวิชา ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Teamsโดย

 



33 
 

ประเด็นส ำคัญ ข้อเสนอแนะ 
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

คะแนนที่
คณะกรรมกำร

ประเมิน 

เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยศลิปากร เพื่อใหค้ณะวิชา หน่วยงาน หรือ 
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรไดร้ับความสะดวกในการสบืคน้ข้อมูล และน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมร่วมกนัต่อไป ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดการเพิ่ม
จ านวนการท าความร่วมมือและกจิกรรมกับสถาบันภายนอก และเป็นการลดภาระของคณะ
วิชา หน่วยงาน และส่วนงานในการให้ข้อมูลแก่มหาวิทยาลยัปีละหลายครั้ง  

โดยเว็บไซต์ International Affairs (AI) บนระบบ SharePoint ปัจจุบัน ประกอบไปด้วย 
3 ฐานข้อมูลหลัก ดังนี ้

1. MOU and Partnership BI Report คณะวิชา หน่วยงานหรือส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลยัศิลปากร สามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการท าข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันภายนอก อาทิ จ านวนข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ประกอบด้วย
ข้อตกลงความร่วมมือประเภทใดบา้ง จ านวนสถาบันภายนอก จ านวนประเทศ จ านวน
กิจกรรม ประกอบด้วยกจิกรรมใดบ้าง 

2. MOU and Partnership Data ผู้ประสานงานคณะวิชา หน่วยงานหรือส่วนงานท่ีมี
การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันภายนอก สามารถเพิ่มเติม/แก้ไขข้อมลู
การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือและกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความรว่มมือ โดยสามารถแนบ 
MOU หรือเอกสารประกอบที่เป็นปัจจุบันไดซ้ึ่งส านักดิจิทลัเทคโนโลยี และงานวิเทศสัมพันธ์ 
จะเป็นหน่วยงานตรวจสอบและอนุญาตให้เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมลู 

3. Outbound Exchange Students ผู้ประสานงานคณะวิชาสามารถเข้าไปบันทึก
ข้อมูลนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาออก ข้อมูลการเดินทางไปศึกษา ดูงาน วิจัย น าเสนอผลงาน 
หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนอื่นๆ หรอืสามารถให้นักศึกษาบันทึกข้อมลูลงระบบด้วยตนเองซึ่ง
ส านักดิจิทลัเทคโนโลยี และงานวิเทศสัมพันธ์จะเป็นหน่วยงานตรวจสอบและอนุญาตการ
บันทึกข้อมูล 

 

มีก าหนดการ ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 
2564 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.  
    - ทั้งนี้ สามารถจัด Workshop 
การน าเข้าข้อมลูบนระบบ SharePoint เพิ่มเตมิได้
ตามความประสงค์ของผู้ใช้งาน โดยแจ้งความ
ประสงคม์ายังส านักดิจิทัลเทคโนโลยี หรืองานวิเทศ
สัมพันธ์ 
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ประเด็นส ำคัญ ข้อเสนอแนะ 
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

คะแนนที่
คณะกรรมกำร

ประเมิน 

ทั้งนี้ ฐานข้อมูลสามารถเพิ่มเติมได้ตามความประสงค์ของผู้ใช้งาน โดยแจ้งความประสงค์
มายังส านักดจิิทัลเทคโนโลยี หรืองานวิเทศสัมพันธ์  

เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยได้ให้คณะวิชาพิจารณาเสนอช่ือผู้แทน
รับผิดชอบการน าเข้าข้อมลูบนระบบ SharePoint พร้อมข้อมลูการติดต่อ  อาทิ  เบอร์
โทรศัพท์, Email, ID Line   เพื่อเปิดสิทธ์ิให้ผู้แทนดังกล่าวสามารถเข้าระบบและอัพเดตข้อมูล
บนระบบSharePoint 

โดยมีก าหนดการประชุมเชิงปฏิบตัิการบนระบบ SharePoint มหาวิทยาลัยศลิปากร ครั้ง
ที่ 1 ภายใต้หัวข้อ การน าข้อมูลขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบันภายนอก รวมถึง
ข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลนักศึกษา (แลกเปลีย่น) ที่เดินทางไปท ากิจกรรมกับสถาบันตา่งประเทศ  
เข้าระบบ SharePoint มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบ
ออนไลน์ โปรแกรม Teams 

ทั้งนี้ สามารถจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารบนระบบ SharePoint เพิ่มเตมิไดต้ามความ
ประสงค์ของผู้ใช้งาน โดยแจ้งความประสงค์มายังส านักดิจิทลัเทคโนโลยี หรืองานวิเทศสัมพันธ์ 

     4.5 จัดสวัสดิกำร/กำร
สนับสนุนอำจำรยช์ำวต่ำงชำติให้
มำกขึน้เพ่ือจูงใจให้เข้ำมำท ำงำน 
อำทิเพ่ิมค่ำตอบแทน กำรขอ
ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ฯลฯ 

     5. มหาวิทยาลัยไดด้ าเนินการจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยศลิปากร ระยะ 
5 ปี พ.ศ. 2566-2570 โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศลิปากร ครั้งท่ี 
7/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  
       โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางการทบทวน ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
หลักเกณฑ์ภายในต่างๆ ของมหาวทิยาลัยให้สอดคล้องและสนับสนุนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
ให้บรรลเุป้าหมายที่ก าหนดโดยไดป้รับปรุงกฎระเบยีบการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถและความเชี่ยวชาญสูงจากต่างประเทศ เพื่อดึงดดูและจูงใจให้ท างานร่วมกับ
มหาวิทยาลยั และเพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหไ้ปปฏิบัติงาน/ท าวิจัยหรือ
ผลงานสร้างสรรค์ ในมหาวิทยาลัย/สถาบันช้ันน าในระดับอาเซยีน เอเชีย และโลก (TOP QS 
200) 
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โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
 มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรไดต้ำมเป้ำหมำย ร้อยละ 100 โดยด ำเนินกำรในสำระส ำคัญดังนี้ 

1. งานวิเทศสัมพนัธ์ได้จดัการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพนัธ์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 โดยมีอธิการบดีเปน็ประธาน และ คณบดี
วิทยาลัยนานาชาติ เป็นทีป่รึกษาคณะกรรมการ พร้อมทั้งตัวแทนจากคณะวชิาทั้ง 15 คณะ โดยมีมติเห็นควรจัดตั้ง International Office ซึ่งงานวิเทศสัมพนัธ์ได้จัดตั้งคณะกรรมการ
ในระดับผูป้ฏิบัตงิาน เพื่อความคล่องตัวในการด าเนนิงาน โดยมีคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เปน็ที่ปรึกษา  

2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงานดา้นวิเทศสัมพันธ์ มหาวทิยาลัยศลิปากรตามค าสัง่มหาวทิยาลัยศลิปากรที่ 1767 / 2564  สั่ง ณ วันที่ 4 สงิหาคม  2564 
ประกอบด้วย คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ เป็นทีป่รึกษา ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธาน และผู้แทนจากคณะวิชา เพื่อท าหน้าที่ด าเนินงานตามแผนงานดา้นวิเทศสัมพันธ์
โดยผลักดนัการจัดตั้งส านักงานการต่างประเทศ มหาวทิยาลัยศลิปากร (International Office, Silpakorn University) ให้เป็นไปตามพนัธกิจที่มหาวิทยาลยัได้วางไว้ 

3. เสนอขอจัดตั้งส านักงานการต่างประเทศ มหาวทิยาลัยศิลปากร (International Office, Silpakorn University) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชุด
ต่างๆ ตามล าดับ ดังนี ้

1) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานดา้นวิเทศสัมพนัธ์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 มติที่ประชุม เห็นควรจัดตั้ง International Office 
2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัศิลปากร ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่6 กรกฎาคม 2564 มติที่ประชุม รับทราบการจัดตั้งส านักงานกิจการต่างประเทศ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร (Silpakorn University International Office) 
3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัศิลปากร ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่31สิงหาคม 2564 มติที่ประชุม เห็นชอบการจัดตั้งส านักงานกิจการตางประเทศ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร (Silpakorn University International Office)  
4) ที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564  

มติที่ประชุม เห็นชอบการจัดตั้งส านักงานการตางประเทศ มหาวิทยาลัยศลิปากร (International Office, Silpakorn University) 
5) ที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งส านักงานการตางประเทศ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร (International Office, Silpakorn University)  
การจัดตั้งส านักงานการตา่งประเทศ มหาวิทยาลัยศลิปากร (International Office, Silpakorn University) ด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดย

ในช่วงแรกด าเนนิงานตามภาระงานเดิมที่งานวิเทศสัมพันธ์รบัผดิชอบและงานอื่นๆ ที่มีความพร้อม และที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งศึกษาเรียนรู้การท างานในดา้นตา่งๆ กับวทิยาลัย
นานาชาติ ซึ่งมปีระสบการณ์ในเร่ืองดังกล่าว โดยจะวางแผนขยายภาระงาน บุคลากร งบประมาณ ฯลฯ ในระยะตา่งๆ ต่อไป 
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 ประเด็นนี้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรฯ ในกำรประชุมครั้งที่ 8/2564  เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2564 คือ ควรรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความก้าวหน้า/
ความส าเร็จในด้านต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการยกระดับความเป็นนานาชาติ อาทิ  (1) แผนพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย (2) หลักสูตรนานาชาติ ที่จะเสริมจุดเด่นของ
มหาวิทยาลัย (3) การเพิ่มจ านวนนักศึกษาต่างชาติ และ (4) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมรองรับการก้าวสู่ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย เช่น ระเบียบ/ประกาศ/
แบบฟอร์มที่เป็นภาษาต่างประเทศ การตั้ง International Office การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ 

มหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี ้
(1) แผนพัฒนาสู่ความเปน็นานาชาติของมหาวิทยาลัย 

    1. มหาวิทยาลัยจัดท าแผนพฒันาความเปน็เลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 เพื่อการเพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่อันดบัโลก ด้านศิลปะ การ
ออกแบบ และศิลปวฒันธรรม  และเน้นการสร้างความยอมรับ ความเป็นเลิศดา้นการออกแบบและศิลปวฒันธรรม (ไทย) ในระดับสากล  และเห็นชอบในการเลือกกลุ่มมหาวิทยาลัย 
กลุ่มที่ 1  การพัฒนา การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research) โดยมีจดุเน้น คือ การเพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่อันดบัโลก ด้านศิลปะ การออกแบบ 
และศิลปวฒันธรรม  โดยได้รบัความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 และได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สป. อว.) ในการประชุมคร้ังที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 

สาขาเชี่ยวชาญที่มุ่งเน้น คือด้านศิลปะการออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม (Art, Design and Culture) 
เป้าหมายของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยศลิปากร 
1. มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลประเมินในภาพรวม QS Stars Ratings ในระดับ 5 ดาว ภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
2. มหาวิทยาลัยศิลปากร ขึ้นสู่อันดับโลกด้านศิลปะและการออกแบบ  (ติดอันดับ QS World University Rankings by Subject in Art & Design (World Top 200)

ภายในระยะเวลา 3 ปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร ขึ้นสู่อันดับโลกด้านศิลปะและการออกแบบ  (ติดอันดับ QS World University Rankings by Subject in Art & Design (World Top 150) 

ภายในระยะเวลา 5 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 
กลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อน 
1. พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันที่มีชื่อเสียงชั้นน าของโลก  ด้านศิลปะการออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม ทั้งแบบเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ และการผสมผสาน

บูรณาการระหว่างสหวิทยาการทางศิลปะการออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม โดยผ่านโครงการ/กิจกรรมแบบบูรณาการที่หลากหลาย 
2. พัฒนาศักยภาพศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติ มุ่งเน้นบูรณาการศาสตร์ เพื่อการพัฒนาด้านศิลปะการออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม  น าไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านศิลปะ

การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของประเทศ และภูมิภาคอาเซียน เอเชีย และระดับนานาชาติ 
3. น าความโดดเด่นด้านศิลปะและการออกแบบ ศิลปวัฒนธรรม ของชุมชน  สังคม ท้องถิ่น ของประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และขยายไปสู่การบูรณาการศาสตร์

และนวัตกรรม Art & Innovation เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
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มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย โดยก าหนดมาตรการ/กิจกรรมที่ส าคัญ 5 ด้าน ตามแนวทางของกระทรวง อว. ดังนี้ 
1. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

1.1 ผลิตบัณฑิตขั้นสูง /เพื่อการผลิตผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ (บัณฑิตที่ผ่านการร่วม MOU กับสถาบันที่มีชื่อเสียงชั้นน าของโลก) 
2. การพัฒนาแสวงหาบุคลากร (การบริหารบุคลากร) 

2.1. สร้างระบบและกลไกส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์/ นักศึกษา/ ศิษย์เก่า/ บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ ให้มีความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 
2.2 สร้างระบบและกลไกการส่งเสริมดึงดูดผู้มีความรู้ ความสามารถสูงจากต่างประเทศมาท างานร่วมกับมหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงการ/กิจกรรมดึงดูดและจูงใจผู้มีความรู้ 

ความสามารถสูงจากต่างประเทศ 
3. ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 

3.1 สร้างระบบและกลไกส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์/ นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนกับสถาบันชั้นน าในระดับนานาชาติ ได้แก่ โครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนอา จารย์ 
นักวิชาการ และนักศึกษาจากต่างประเทศ 

3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ นักศึกษาได้รับรางวัล / จัดแสดงผลงานในเวทีที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
4. การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 

4.1 พัฒนาระบบการจัดการทรพัย์สินทางปัญญา IP 
4.2  น าองค์ความรู้ ความโดดเด่นด้านศิลปะ การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรมของชุมชน สังคม ท้องถิ่น ของประเทศ ยกระดับให้เป็นที่ยอมรับในระดับส ากล เพื่อ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
5. การสร้างแพลทฟอร์มความร่วมมือ 

5.1  สร้างมาตรฐานการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปและการออกแบบ ด้านศิลปวัฒนธรรม ในระดับชาติ 
5.2 โครงการ SUPUS : ฐานข้อมูลองค์ความรู้ทางวิชาการ ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ (A bibliographic database containing a world-class 

academic knowledge, creative arts and design) 
    นอกจากนั้น ยงัได้ด าเนินการปฎิรูปด้านแผน ระบบการเงินและงบประมาณ โดยได้ก าหนดแนวทางการปรับเปลี่ยน ระบบด้านนโยบายและแผน ระบบการเงินและ

งบประมาณที่มีจุดเน้น (focused) และคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้ก าหนดนโยบายการใช้เงนิรายได้สมทบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมเพื่อพลิกโฉมหรือ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ โดยก าหนดสัดส่วนโครงการ/กิจกรรมเชิงนโยบาย ร้อยละ 30 : โครงการ /กิจกรรมของงานประจ าไม่เกิน ร้อยละ 70 เพื่อขับเคลื่อน
โครงการเชิงนโยบายที่ส าคัญ 

(2) หลักสูตรนานาชาติ ที่จะเสรมิจุดเด่นของมหาวิทยาลัย > มหาวิทยาลยัมีแผนการพัฒนาโดยร่วมกับต่างประเทศ (หลักสูตรเดิมแต่ปรับปรุงใหม่/ หลักสูตรใหม่) ดังนี ้
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-ระดับปริญญาตรี เช่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบสื่อสารดิจิทลั (หลักสูตรเดิม) หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเอเชีบศึกษา (หลักสูตรเดิม)  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรเดิม)  หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตัศิลปวฒันธรรมไทยสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่) สาขาการจัดการมรดก
วัฒนธรรมเชิงสรา้งสรรรค์เพื่อการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่)  สาขาวิชาการจัดการศิลปะการประกอบอาหาร (หลักสูตรใหม่)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา้
สื่อสาร  (หลักสูตรใหม่) เป็นตน้ 

- ระดับปริญญาโท เชน่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรเดิม) สาขาวชิาการออกแบบ (หลักสูตรใหม่)  
สาขาวชิาศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตรใหม่)  สาขาวิชานวตักรรมดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรใหม่) เป็นต้น 

- ระดับปริญญาเอก เช่น หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรเดิม)  หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) เป็นต้น 
(3) การเพิ่มจ านวนนักศึกษาตา่งชาติ > มหาวิทยาลยัมีแผนการเพิ่มจ านวนนักศึกษาตา่งชาติให้มากขึ้น โดยก าหนดค่าเปา้หมายในแผนพฒันาความเปน็เลิศมหาวิทยาลยั

ศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-25703 และก าหนดกลไกเพื่อส่งเสริมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดย 
1. สร้างระบบและกลไกส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์/ นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนกับสถาบันชั้นน าในระดับนานาชาติ ได้แก่ โครงการ/กิจกรรมแลก เปลี่ยนอาจารย์ 

นักวิชาการ และนักศึกษาจากต่างประเทศ โดยให้จัดสรรทุนให้แก่คณะที่มีศักยภาพ เป้าหมายจ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาแลกเปลี่ยน จ านวน 
500 คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ นักศึกษาได้รับรางวัล / จัดแสดงผลงานในเวทีที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยให้จัดสรรทุนให้แก่คณะที่มีศักยภาพ เป้าหมายจ านวน
ทุนสนับสนุนคณาจารย์/นักศึกษา ไปจัดแสดงผลงานในเวทีระดับนานาชาติ จ านวน 100 คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(4) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมรองรับการก้าวสู่ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย เช่น ระเบียบ/ประกาศ/แบบฟอร์มที่เป็นภาษาตา่งประเทศ การตั้งส านักงาน
การต่างประเทศ International Office การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ 

มหาวิทยาลยัมีการด าเนนิงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการก้าวสู่ความเปน็นานาชาติของมหาวิทยาลยั ได้แก่  
1. ศึกษา ทบทวน เพื่อปรบัปรุงกฎระเบียบ  การเทียบโอนหน่วยกิต   การฝึกปฏิบัติ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อเอ้ือต่อการผลิตก าลังคนระดบัสงูเฉพาะทางตามความ

ต้องการของประเทศ และกฎระเบียบการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญสงูจากตา่งประเทศ (ปัจจุบนัอยู่ระหว่างศึกษา ทบทวน) 
2. การตั้งส านักงานการตา่งประเทศ มหาวิทยาลัยศลิปากร International Office ด าเนินการแล้วเสร็จ 
3. การพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยก าหนดให้บุคลากรจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล IDP และเป็นส่วนหนึ่ง

ของการประเมินผลการด าเนินงานรายบุคคล 
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สรุป เนื่องจากผลด าเนินการ ร้อยละความส าเร็จของการจดัตั้ง International Office มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลยัด าเนินการได้เปน็ไปตามเปา้หมาย ร้อยละ 100 โดย
การจัดตั้ง International Office ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัคร้ังที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นค่าเปา้หมายสูงสุดแล้ว และมหาวิทยาลยัยังสามารถ
ด าเนินการทุกประเด็นย่อยเกี่ยวกับความเป็นนานาชาตทิี่คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะแล้วเสร็จเร็วกว่าเป้าหมายที่ก าหนด ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้คะแนนประเมินผลด าเนินงาน
อยู่ในระดับ 5.00 คะแนน 
 

ประเด็นส ำคัญ ข้อเสนอแนะ 
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

คะแนนที่
คณะกรรมกำร

ประเมิน 

5. กำรเป็นผู้น ำ
ด้ำนศิลปะ 

    5.1 ท ำงำนเชิงรุกในกำรผลักดัน
ควำมเป็นผู้น ำด้ำนศิลปะ/ศิลปะร่วม
สมัยสู่ระดับนำนำชำติ และมีควำมโดด
เด่นมำกขึน้ อาทิ 
   5.1.1 จัดท าห้องสมุดศิลปะของ
ประเทศ 
   5.1.2 จัดท าพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรม
แห่งชาติ อาทิ การน าผลงานศลิปกรรม
สะสมท่ีมีจ านวนมากมาจดัแสดง /เก็บ
อย่างเป็นระบบมีสถานท่ีเก็บทีไ่ด้
มาตรฐาน เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างแรง
บันดาลใจ และเป็นแหล่งหารายได้ของ
มหาวิทยาลยั เผยแพร่องค์ความรู ้
   5.1.3 เร่งด าเนินการนิทรรศการเสมือน
จริง (Virtual Exhibition) และ Google 
Art Museums ให้แล้วเสร็จ และ
ประชาสมัพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้างทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินงำนโดยสรุป  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

การประเมินผล
ตนเองของ

มหาวิทยาลยั 
1.ร้อยละความส าเร็จของ
ท างานเชิงรุกในการ
ผลักดันความเป็นผู้น า
ด้านศิลปะ/ศลิปะร่วม
สมัยสู่ระดับนานาชาต ิ
 - ห้องสมุดศิลปะของ
ประเทศ 
 - โครงการพิพิธภัณฑ์
ศิลปกรรมแห่งชาต ิ
 - นิทรรศการเสมือนจริง 
(Virtual Exhibition) 
และ Google Art 
Museums 

ร้อยละ 100 
หมายเหต ุ
การด าเนินงาน
แล้วเสร็จไปตาม
แผนงานที่
ก าหนด 

ร้อยละ 100 
หมายเหต ุ
การด าเนินงานแล้ว
เสร็จไปตาม
แผนงานที่ก าหนด 

5.00 
หมายเหตุ 
เนื่องจาก
มหาวิทยาลัย
ด าเนินการได้ค่า
เป้าหมายสูงสุดแล้ว 
และมหาวิทยาลัย
ด าเนินงานแล้ว
เสร็จในทุกประเด็น
ได้เร็วกว่า
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

  โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ขับเคลื่อนโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใน

ระยะต่อไป ใน 5 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
โดยก าหนดแผนพัฒนาความเลศิของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
มุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดับ
โลกด้านศิลปะและการออกแบบ และศลิปวัฒนธรรม 
โดยมีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน 5 ดา้น ได้แก่  

1.1 พัฒนาหลักสูตร การเรยีนการสอนงานด้าน
ศิลปะและการออกแบบ ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกับ
สถาบันที่มีช่ือเสียงระดับโลก  โดยให้มีการเช่ือมโยง มี
ปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศในระดับโลก ได้แก่ การ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ การฝึกงาน ฯลฯ 

1.2 การพัฒนาก าลังคนด้านศลิปะและการ
ออกแบบ ศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก 
สนับสนุนให้อาจารย์ นักศึกษาได้รบัรางวัล / จัด
แสดงผลงานในเวทีที่ยอมรับในระดับโลก 

1.3 พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางศิลปะและการ
ออกแบบ ศิลปวัฒนธรรม การบูรณาการระหว่าง
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    5.2 จัดท ำโครงกำรวิจัยกำรบริหำร
จัดกำรงำนศิลปกรรม โดยครอบคลุม
เนื้อหา อาทิ การบริหารจัดการงาน
ศิลปกรรม การประมลูผลงานศลิปกรรม 
การประเมินมลูค่าผลงาน การก าหนด
เกณฑ์มาตรฐาน การแบ่งปันผลประโยชน์ 
ฯลฯ โดยในการด าเนินการควรเชิญคณะ
ต่างๆ มาร่วมด าเนินการ และเสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งจะ
ท าให้เกิดประโยชน์ต่อวงการดา้นศิลปะ
เพื่อแสดงความเป็นผู้น าด้านศิลปะของ
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
      5.3 ท ำงำนเชิงรุกในกำรผลักดัน
ควำมเป็นผู้น ำด้ำนศิลปะ/ศิลปะร่วม
สมัยสู่ระดับนำนำชำติ อาทิ จัดท า
ห้องสมุดศลิปะของประเทศ จัดท า
พิพิธภัณฑ์ศลิปกรรมแห่งชาติ นิทรรศการ
เสมือนจริง (Virtual Exhibition) และ 
Google Art Museums ให้แล้วเสร็จ 
รวมถึงพัฒนาบุคลากรใหม้ีความสามารถ
ในการท างาน เพื่อสนับสนุนนโยบายด้าน
ศลิปะของมหาวิทยาลัย 
 

 - โครงการพลิกโฉม
มหาวิทยาลยั  

    
 

ศาสตร์และศิลป์ ในระดับอาเซียน เอเชีย 
1.4 จัดประกวด จัดนิทรรศการ ก าหนดมาตรฐาน

ด้านศิลปะ ศิลปะและการออกแบบ ศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับโลก 

1.5น าความโดดเด่นดา้นศิลปะและการออกแบบ 
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน สังคม ท้องถิ่น ของประเทศ 
ให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล เพือ่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และพัฒนาประเทศอยา่งยั่งยืน 

2.  ขับเคลื่อนโครงการบริการวิชาการที่มกีารบรู
ณาการร่วมกัน เป็นโครงการทีส่ร้างคุณค่าให้กับสังคม
และประเทศ  

3. พัฒนาระบบนิเวศการบริการวชิาการ 
(Academic Service Ecosystem) และ
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถในการให้บริการวิชาการแบบบูรณาการ 
เพื่อให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร (One-Stop 
Customer Services) 

4. ก าหนดให้คณะ/ส่วนงาน ประเมินมูลค่า
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต (ROI/ 
SROI) ของโครงการบริการวิชาการ/โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมทุกโครงการตามค าแนะน าของที่ปรึกษา
ชาวญี่ปุ่นท่ีให้ไว้ในโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลยั (SU-
Transformation) 
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     5.4 ปรับปรุงบทบำทของหอศิลป์
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในการเป็น
ศูนย์กลางการสื่อสาร ประชาสัมพนัธ์งาน
ด้านศิลปะของมหาวิทยาลยั คณะ 
อาจารย์ ในภาพรวมให้มากขึ้น เพือ่สร้าง
ความเข้มแข็ง โดยเฉพาะการน าเสนอสู่
สาธารณะภายนอก ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาต ิ
    5.5 พัฒนำบุคลำกรให้มี
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน เพื่อ
สนับสนุนนโยบายด้านศิลปะของ
มหาวิทยาลยัสูร่ะดับนานาชาต ิ
    5.6 เร่งรัดจัดท ำหลักสูตร กำรเรียน
กำรสอนงำนด้ำนศิลปะ/ศิลปะร่วมสมัย
ที่เช่ือมโยงและมีปฏสิัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ อาทิ การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา อาจารย์ การฝึกงาน ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

5. โครงการต่างๆเพื่อออกแบบพิพิธภัณฑ์
ศิลปกรรมแห่งชาติภายใต้โครงการ TASSHA ตาม
นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวง อว. มีงบประมาณรวม
เป็น 24,800,000 บาท ซึ่งมีโครงการดังต่อไปนี ้

-โครงการสุนทรียะศิลปะกับชีวิต ระยะที่ 2ศึกษา
และเก็บข้อมลูเพื่อเตรียมความพรอ้มในการจัดกิจกรรม
เสวนา “สุนทรยีะศลิปะ อดีต ปัจจุบัน อนาคต”ครั้งท่ี 
1 

-โครงการสุนทรียะศิลปะกับชีวิต (เพิ่มเตมิ)ศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อจดักิจกรรมเครือข่าย 
“สุนทรียะเชิงปฎิบัติการน าปสู่การสรา้งสรรค์
ศิลปกรรมต้นแบบ” 

- โครงการการสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดบัชาติ
ระยะที่ 2จัดท าและเผยแพร่คลังขอ้มูลดิจติอล
ศิลปกรรมระดับชาต ิ

- โครงการสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชนจาก
ผลงานศลิปกรรมแห่งชาติ ระยะที ่2 คัดเลือกผลงาน
ศิลปกรรมต้นแบบท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้
ส าหรับชุมชน 2 แห่ง 

- โครงการวิจัยการอนุรักษ์เชิงป้องกันผลงาน
ศิลปกรรมในประเทศไทย ระยะที่ 2 ด าเนินการ
โครงการคู่กับโครงการอนรุักษ์ผลงานในคลังสะสม
ศิลปกรรมแห่งชาต ิ
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- โครงการวิจัยเกีย่วกับการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์อย่างยั่งยืนและพัฒนากลไกบริหารผลงาน
ศิลปกรรมวิจัยระยะที่ 2 ศึกษาและส ารวจพิพิธภ ณฑ์ที่
มีแนวทางการบริหารจัดการที่ดีในไทย เพื่อก าหนด
พื้นที่จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศลิปกรรมแห่งชาติ 

- โครงการพื้นท่ีเรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชนผ่าน
คุณค่าทางศิลปกรรม ระยะที่ 2 ศึกษาความเป็นไปได้
ในการจัดพื้นที่การเรียนรูส้ าหรับเด็กและเยาวชนผ่าน
คุณค่าทุนทางศิลปกรรมในท้องถิ่น 

- โครงการวิจัยเพื่อก าหนดรายละเอียดโครงการ
ส าหรับการออกแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ 
เนื่องในโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 250 ปี 
ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ ส ารวจรังวัดพื้นที่ท่ี
ดาดว่าจะจัดตั้งพิพิธภณัฑ์ และจัดท าข้อก าหนดการ
ออกแบบ 

- โครงการการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่าง
พัฒนาการศิลปะร่วมสมัยและการมีส่วนรวมของสังคม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 
1970 จนถึงต้นทศวรรษ 2000 ระยะที่ 2 ด าเนินการ
เกี่ยวกับการท าเอกสารสัญญาและเปิดบัญชีของ
โครงการ 

- โครงการศิลปะกรรมไทยสมัยใหม่กับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ทศวรรษ 2390-2470 รวบรวม
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งานศิลปะช้ินส าคญัที่ส่งผลต่อสังคมไทย ระหว่าง
ทศวรรษ 2390-2470 เพื่อวิเคราะห์และสร้างองค์
ความรู้ใหมเ่กี่ยวกับประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างงาน
ศิลปะกับความเปลี่ยนแปลงทางสงัคมไทย ระหว่าง
ทศวรรษ 2390-2470 

6. สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลยัศิลปากร มีแผนการด าเนินงานบริการ
วิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

    6.1 โครงการออกแบบขยายแบบ
สถาปัตยกรรมและศลิปกรรมอาคารรับรองปฏิบัติการ
กิจการในพระพุทธศาสนา วัดเจดยี์จ. นครศรีธรรมราช 
มาตราส่วน 1:1  

 6.2 โครงการก่อสรา้งพระบรมราชา 
นุสาวรีย์ และพระราชานสุาวรีย์ ประดิษฐาน  ณ  ศูนย์
การแพทย์ภัทรมหาราชานสุรณ ์

       6.3 โครงการการจัดท าแบบสภาพปัจจุบัน 
แบบอนุรักษ์สถาปัตยกรรม และแบบแนวคิดขั้นต้น
ปรับปรุงตลาดท่าไข่ จังหวัดฉะเชิงเทรา  

7. ส่งเสรมิสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดส านัก
หอสมุดกลางพัฒนาและการสร้างเนื้อหาเผยแพร่ผ่าน
สื่อออนไลน์ (Digital Content) จดัท า virtual 
Exhibition ให้มากข้ึนและประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย 
รวมถึงการน าเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
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ประเด็นส ำคัญ ข้อเสนอแนะ 
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

คะแนนที่
คณะกรรมกำร

ประเมิน 

จัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ทางวิชาการ ศิลปะและการ
ออกแบบสร้างสรรคร์ะดับนานาชาต ิ

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีแผนพัฒนาความเป็นเลิศ
มหาวิทยาลยัศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566- 2570 
(ฉบับปรับปรุง) และมีการเสนอของบประมาณในส่วน
ของแผนการผลิตก าลังคนระดับสงูเฉพาะทางตามความ
ต้องการของประเทศภายใต้โครงการ Reinventing 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้ในแผนการผลติ
ก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของ
ประเทศ 

โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
 มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรไดต้ำมเป้ำหมำย ร้อยละ 100 โดยด ำเนินกำรในสำระส ำคัญดังนี้ 

1. หอศิลป์ ได้ด าเนินงานที่ส าคญัเพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยให้มคีวามเป็นผูน้ าด้านศิลปะ/ศิลปะร่วมสมัยสู่ระดับนานาชาติ  ดังนี้ 
1.1 ร่วมมือกับ Google Culture Institute ผ่าน Google Arts and Culture แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เผยแพร่ผลงานศิลปะจากพิพิธภัณฑ์และสถาบนัทั่วโลก โดย

ด าเนินการแลว้เสร็จในการน าผลงานศิลปกรรมสะสมมหาวิทยาลัยศิลปากรกว่า 600 ชิ้น มาบันทึกภาพความละเอียดสูงระดับ gigapixel ด้วยกล้อง Google Art Camera ที่ออกแบบ
มาเป็นพิเศษด้วยเทคโนโลยีจาก Google ซึ่งเปน็หน่วยงานแรกในประเทศทีไ่ด้สิทธิ์ในการบนัทึกภาพและได้ด าเนนิการเตรียมข้อมูลเรื่องราวที่น่าสนใจของผลงานที่ถ่ายภาพแล้ว
ส าหรับการเปิดตัวจ านวน 18 เร่ือง เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ในวงกว้างและลดข้อจ ากัดในการจดัแสดงผลงานในพืน้ที่จริง ขณะนี้มีการวางแผนงานกบัส านักงานใหญ่ GAC Paris 
เตรียมการเปิดตัวนิทรรศการออนไลน์ในระดบันานาชาติ เพื่อแสดงศักยภาพมหาวิทยาลยัชัน้น าด้านศิลปะของไทยไปสู่ระดับโลก 

1.2 พัฒนาสื่อดิจิตอลเสมือนจรงิผ่าน Virtual Tour และ Virtual Exhibition ที่เผยแพร่ผา่นทางออนไลน์เพื่อขจัดปัญหาในการเดินทางทา่มกลางสถานการณก์ารแพร่
ระบาด ด้วยการน าภาพถ่าย 360 องศาจากพื้นทีน่ิทรรศการจริงพร้อมข้อมูลต่าง ๆ ของผลงานอย่างละเอียดมาเสริม สรา้งประสบการณ์เสมือนจริงให้ผู้ชม รวมถึงจัดท าทัวร์เสมือนจริง
เพื่อเข้าชมกลุ่มอาคารอนุรักษ์วังท่าพระและพิพิธภัณฑ์ศิลปะกลางแจ้ง (สวนแก้ว) โดยน าเสนอพร้อมเกร็ดความรู้ทางประวัตศิาสตร์อันทรงคุณค่าของมหาวทิยาลัยศลิปากร  โดยใน 
Virtual Tour  ประกอบด้วย Virtual Tour at Wang Thapraและ Virtual Tour at Suan Kaewในส่วนของ Virtual Exhibition ประกอบดว้ย 4 นิทรรศการ ดังนี้   



45 
 

1.The 66th National Exhibition of Art  
2.The 37th Exhibition of Contemporary Art By Young Artists    
3. Extended Release 
4.The Prelude of SilpaBhirasriI Creativity Grants 

1.3 ร่วมมือกับ Centre Pompidou ประเทศฝรั่งเศส ในการแลกเปลี่ยนและน าเสนอผลงานและนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ผา่นระบบออนไลน์ไปยังประเทศฝรั่งเศสใน
โครงการ EX SPACE 

1.4 พัฒนาการจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมยัและพืน้ที่หอศิลป์ โดยน าเสนอนิทรรศการจากศิลปินที่มชีื่อเสียงในเวทีศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับ
ภาพลักษณ์ดา้นการจัดการศิลปะร่วมสมัยและแสดงความเป็นเลิศในการผลิตศลิปนิที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยศิลปากร เชน่ นิทรรศการเปิดตัวหอศิลป์วังทา่พระ Extended 
Release โดยปรัชญา พิณทอง ศิษย์เก่าคณะจิตรกรรมฯ ศิลปินศิลปาธรคนล่าสุด และศลิปนิทีม่ีชื่อเสียงอย่างมากในระดับนานาชาติ 

2. มหาวิทยาลัยมีการจัดตัง้ศูนยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะทางบูรณาการระหว่างศาสตร์และศิลป์ โดยอยูภ่ายใต้คณะ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และพัฒนาทักษะแก่ผู้เรียน 
รวมถึงสนับสนนุโครงการวิจัยร่วมโดยมุ่งเน้นการด าเนนิงานร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใน-ภายนอก (เน้นโครงการขนาดใหญ่ที่สง่ผลกระทบในวงกวา้งแก่สังคม ชุมชม และประเทศชาติ) 
เพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยไม่เน้นเพียงการพัฒนาเชงิพื้นที่อย่างเดียว  ซึ่งได้รบังบประมาณจากโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 6 ศูนย์
ดังนี้  

2.1 ศูนย์กลางความเปน็เลิศด้านโบราณคดีในภูมิภาคอาเซียน 
2.2 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการมรดกโลก เมืองสร้างสรรค์ และภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Excellence Center for World 

Heritage, Creative City and Historic Urban Landscape Management in Southeast Asia 
2.3 ศูนย์เชื่อมโยงอาเซียนด้านการออกแบบและพัฒนาเมือง (ASEAN Connection Centre for Urban Design and Development) 
2.4ศูนย์นวัตกรรมสื่อเสมือนจริง Immersive Media Lab หรือ IML SU 
2.5 ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้าง 
2.6 ศูนย์บูรณาการเพื่อความเปน็เลิศในการส่งเสริมคุณภาพชีวติของผู้ใช้อาคารและสภาพแวดล้อม 

3. มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณจากกระทรวง อว. เพื่อด าเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติภายใตโ้ครงการธัชชา ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อด าเนิน
โครงการวิจัยการบริหารจัดการงานศิลปกรรมของชาติ และศึกษาแนวทางการบริหารจัดการงานศิลปกรรม เพื่อสร้างรายได้ให้กับสังคม และประเทศชาติต่อไป 

4. การพัฒนาระบบการให้บริการ โดยมุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร One Stop Services ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม โดยเชื่อมโยงส านักบริการวิชาการศูนย์ภารกิจ
เฉพาะทั้งระดบัมหาวิทยาลัยและคณะเพื่ออ านวยความสะดวก ติดตามการด าเนินการ และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน 
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5. เพิ่มบทบาทของหอศิลป์และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในการเป็นศูนย์กลางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์งานดา้นศลิปะของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นด าเนินโครงการร่วมกับภาคี
ภายนอกในระดับชาติ และนานาชาติมากขึ้น 

6. จัดท าแผนกลยทุธ์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขับเคลื่อนความเป็นผู้น าด้านศิลปะของมหาวิทยาลัย 
7. จัดท าแผนพฒันาความเปน็เลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อขับเคลื่อนความเปน็ผู้น าดา้นศิลปะ การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลยั 
8. ส่งเสริมสนับสนนุให้หอสมุดวังท่าพระ (ส านักหอสมุดกลาง) จัดท าห้องสมุดศิลปะชั้นน าของประเทศ โดยจัดท า Virtual Exhibition ให้มีมากขึ้น และประชาสัมพันธ์ให้

แพร่หลาย โดยได้ด าเนนิการดังนี้ 
8.1 มีการพัฒนาและการสร้างเนื้อหาเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ (Digital Content) 
8.2 จัดท าคลังข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลผลงานวจิัยในรูปแบบสื่อดิจทิัลน าเสนอผลงานอยู่ในคลังปัญญา (SURE) 
8.3 จัดท าคลังข้อมูลด้านศิลปวฒันธรรมที่รวมทุกสาขาด้านศิลปะการออกแบบ ดนตรี สถาปัตยกรรม และด้านโบราณคดี 
8.4 Virtual Exhibition นิทรรศการศาสตรจารย์ศิลป์ พีระศร ี
8.5 Virtual Exhibition คลังปาฐกถา ศิลป์ พีระศรี ในอดีตครั้งที่ 1-25 
8.6 Virtual Exhibition นิทรรศการอาจารย์วนิดา พึ่งสนุทร ปาฐกถา ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 26 
8.7 นิทรรศการ “The memoirs of Prof.SilpaBhirasri” 

9. พัฒนาบุคลากรสนับสนนุนโยบายดา้นศิลปะของประเทศ ด้วยการจัดโครงการอบรม ภัณฑารักษ์ร่วมสมัย โดยโครงการเทศกาลศิลปะนานาชาติ สงขลา “เชื่อมโยงจากรุ่นสู่
รุ่น” ซึ่งเป็นโครงการทีท่ าร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (วนัที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โดยจัดประชุมทางออนไลน์) 

10. สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลยัศิลปากร มีการด าเนินงานโครงการด้านบริการวิชาการที่ส าคญั ดังนี้  
10.1 โครงการขยายแบบสถาปตัยกรรมและศิลปกรรม เจดีย์บรูพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี มาตราส่วน 1:1 1 เพื่อเป็นพื้นที่ให้พระสงฆ์และ

ประชาชนประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
10.2 โครงการออกแบบตกแต่งภายในสถานีวัดพระรามเก้า โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้ม (สว่นตะวันออก) สัญญาที่ 1 ช่วงศูนย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทยถึง

รามค าแหง 12  ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมไทยผา่นพื้นทีท่ี่รับบริการ 
10.3 โครงการแสดงนิทรรศการงานสถาปนิก ปี พ.ศ. 2563 หัวข้อ “พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและซุ้มประตูในพระบรมมหาราชวัง” ณ อิมแพค เมืองทองธานเีผยแพร่

งานดา้นสถาปตัยกรรมไทยออกสู่สาธารณชน ผู้เข้าร่วมนทิรรศการสามารถน าความรูไ้ปต่อยอดสู่การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
10.4 โครงการขยายแบบสถาปตัยกรรมและศิลปกรรมอุโบสถเจดีย์ธรรมคีรี วัดป่าธรรมคีรี ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวัดนครราชสีมา  มาตราส่วน 1:1 เพื่อเป็น

พื้นที่ให้พระสงฆ์และประชาชนประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
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10.5 โครงการส ารวจสภาพปจัจบุันและจัดท าแบบเพื่อการอนุรกัษ์สถาบนัวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก (ทับเจริญ)เพื่อให้เป็นสถานที่รวบรวมผลงานด้านวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
ทั้งที่เป็นมรดกและผลงานร่วมสมัยรวมทั้ง ภูมิปัญญาชาวบา้นและนิทรรศการต่างๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทัว่ไป มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

10.6 โครงการจัดท าหนังสือชุด “พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนัโน)”เพื่อจัดท าหนังสือชุดการออกแบบสร้างสรรค์งานดา้น
สถาปัตยกรรมไทย โดยจัดเก็บฐานข้อมูล เพื่อน ามาสู่การพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ทางด้านสถาปัตยกรรมไทย 

10.7 โครงการปาฐกถาศิลป์พีระศรี 2564 “สรรค์สร้างทางไทย”โดยอาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะถาปัตยกรรม(แบบประเพณี)ประจ าปี
พุทธศักราช 2546 เพื่อเผยแพร่ผลงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรมไทย 

11. มหาวิทยาลัยโดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพมิพ์  ได้จัดการบรรยายเผยแพรค่วามรู้โดยศิลปินและศาสตราจารย์ศิลปะรบัเชิญ   (ออนไลน)์ หัวข้อ 
“เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการสร้างสรรค์และวิจัยศิลปะ : DIGITAL TECHNOLOGY FORARTISTIC CREATIVITY AND RESEARCH” ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2564ผ่านโปรแกรม 
ZOOM  นอกจากนี้คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากรได้รบัจัดสรรงบประมาณโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) โดยมีโครงการที่ได้รับความ
ร่วมมือด้านศิลปะร่วมสมัยจากต่างประเทศ อาทิ ศูนย์เชื่อมโยงอาเซียนด้านการออกแบบและสรรค์สร้าง (Asean Connection Centre for Urban Design and Creativity) และได้
ด าเนินการโครงการต่าง ๆ เพื่อออกแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ ภายใตโ้ครงการ TASSHA ตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวง อว. ซึ่งได้รับงบประมาณรวมเป็น 7,500,000 
บาท โดยมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็น 5 ครั้ง ดังนี้ 

- คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน2564 
- คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน2564 
- คร้ังที่ 3 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม2564 
- คร้ังที่ 4 เมื่อวันที่ 1 กันยายน2564 
- คร้ังที่ 5 เมื่อวันที่  27 ตุลาคม  2564 มีโครงการดังต่อไปนี ้
-โครงการสุนทรียะศิลปะกับชวีติ ระยะที่ 1 ไดส้รุปรวมองค์ความรู้ สุนทรียะศิลปะ เพื่อน ามาสูก่ารจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ และประชุมออนไลน์กลุ่มย่อยเตรียม

ความพร้อมจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ระยะที่ 1  
- โครงการการสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับชาติระยะที่ 1 ได้จ าแนกผลงานที่เป็นผลงานศิลปกรรมสะสมมหาวทิยาลัยศิลปากร พบว่ามีผลงานประเภทจิตรกรรม 

จ านวน 209 ชิ้น และผลงานภาพพิมพ์ จ านวน 159 ชิ้น 
- โครงการสร้างสรรค์พัฒนาผลติภัณฑ์ชุมชนจากผลงานศลิปกรรมแห่งชาติ ระยะที่ 1 ได้คัดเลือกผลงานงานตน้แบบ “สีสันในสงัคมพหุวัฒนธรรมของชาวใต้ 

หมายเลข 2” ของคุณจิรโรจน์ ศรียะพันธุ์ น ามาพฒันาเปน็ผลติภัณฑ์ โดยมีตลาดชุมทางทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพืน้ที่ใช้การด าเนินกิจกรรม 
- โครงการอบรมภัณฑารักษ์เพื่องานศิลปกรรมได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินงานเสนอโครงการอบรมภัณฑารักษ์เพื่องานศิลปกรรม และจัดเตรียมวิทยากรและ

ผู้เข้าร่วมอบรมรวม 26 คน 
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- โครงการวิจัยการอนุรักษ์เชิงปอ้งกันผลงานศิลปกรรมในประเทศไทย ระยะที่ 1 ไดส้ ารวจรายชื่อผลงานในคลังสะสมศิลปกรรมแห่งชาติที่จะท าการอนุรักษ์ และได้
ถ่ายภาพเพื่อจัดท าข้อมูลบนัทึกสภาพผลงานศิลปกรรมก่อนอนุรักษ์ 

- โครงการวิจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์อย่างยั่งยนืและพัฒนากลไกบริหารผลงานศิลปกรรมวิจัยระยะที่ 1 ได้เจรจาข้อเสนอร่วมเพื่อสร้างเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์กับพิพิธภัณฑ์วิคตอเรียแอนด์อัลเบิร์ต ประเทศสหราชอาณาจักร และสถาบันวิจัยการออกแบบแห่งไต้หวัน 

- โครงการพื้นที่เรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชนผา่นคุณค่าทางศลิปกรรม ระยะที่ 1 ได้ทบทวนและสกัดข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่ครอบคลุมเก่ียวกับการศึกษาด้าน
พื้นที่การเรียนรู้ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว และด้านพพิิธภัณฑ์มีชีวิต (Living museum)  

- โครงการการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฒันาการศิลปะร่วมสมัยและการมีสว่นรวมของสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1970 จนถึง
ต้นทศวรรษ 2000 ระยะที่ 1 ทีมวิจัยได้ข้อมูลรายนามของนิทรรศการศิลปะที่ด าเนินการโดยสถาบันศิลปะ และทีมวิจยัไดชุ้ดขอ้มูลประวัติศาสตร์นิทรรศการเบื้องต้นจ านวน 85 ชุด 
 ประเด็นนี้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรฯ ในกำรประชุมครั้งที่ 8/2564  เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2564 คือ   
      ข้อ 1 ควรรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความก้าวหน้า/ความส าเร็จของการด าเนินการของทั้ง 4 โครงการ เช่น สถานะโครงการ การได้รับงบประมาณส นับสนุน แผนด าเนินการ 
ผลงาน/ความส าเร็จที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรค เป็นต้น  
      ข้อ 2-6 ควรรายงานความก้าวหน้า/ความส าเร็จของการด าเนินการตามข้อ 2-6 ให้ครบถ้วน  
      นอกจากนั้น ควรจัดท ารายงานเพิ่มเติมที่แสดงถึงความเป็นผู้น าด้านศิลปะของมหาวิทยาลัยและ การได้การยอมรับในการเป็นผู้น าระดับชาติ นา นาชาติ อาทิ การประมวล 
โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับศิลปะ ระดับชาติ นานาชาติ ฐานข้อมูลศิลปินแห่งชาติ ผลงานของอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าที่ส่งผลเชิง impact ต่อสังคม ประเทศ นานาชาติ ฯลฯ 

มหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี ้
       ข้อที่ 1 ควรรายงานเพิ่มเติมเก่ียวกับความก้าวหน้า/ความส าเร็จของการด าเนินการของทั้ง 4 โครงการ เช่น สถานะโครงการ การได้รับงบประมาณสนบัสนนุ แผนด าเนนิการ 
ผลงาน/ความส าเร็จที่ผ่านมา ปญัหาอุปสรรค เป็นต้น  

1.1 จัดท าห้องสมุดศิลปะของประเทศ (เป็นฐานข้อมูลดิจิตอล) > สถานะโครงการด าเนนิการแล้วเสรจ็ ได้รับงบประมาณสนับสนนุจากงบประมาณเงนิรายได้  ผลงาน/
ความส าเร็จที่ผา่นมา มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลดิจิตอลผลงานศลิปกรรมสะสม เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลทางศลิปะทางออนไลน์ ปัญหา/
อุปสรรค -ไม่มี-  
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1.2 จัดท าพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ > สถานะโครงการอยูร่ะหว่างด าเนนิการ ได้รบัสนับสนุนงบประมาณจาก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  ผลงาน/ความส าเร็จที่ผา่น
มา มหาวิทยาลัยน าสง่ผลการด าเนินงานระยะเวลารอบ 6 เดือน แก่คณะกรามการที่เก่ียวข้องจากกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและส านักงานการวิจัยแห่งชาติแลว้เสร็จ ปัจจบุันได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 2 
แล้ว ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี- ทั้งนี้เมื่อมหาวิทยาลัยด าเนนิโครงการสิ้นเสร็จแล้ว จะรายงานผลการด าเนินงานให้ที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยรบัทราบและให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต เพื่อมหาวทิยาลัยจะได้น ามาปรบัปรุงพฒันาต่อไป 

1.3 นิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) และ Google Art Museums > สถานะโครงการในส่วนที่
เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลยัด าเนนิการแล้วเสร็จ โดยได้รับงบประมาณสนบัสนุนจาก Google ผลงาน/
ความส าเร็จที่ผา่นมา มหาวิทยาลัยได้รายงานผลการด าเนนิงานในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรบัทราบ ปัญหา/อุปสรรค 
-ไม่มี-  

1.4 โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย  > สถานะโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ โดยมหาวิทยาลยัได้รับงบประมาณสนับสนนุจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  ผลงาน/ความส าเร็จที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยน าสง่ผลการด าเนินงานระยะเวลารอบ 6 เดือน แก่คณะกรามการที่เก่ียวข้องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแล้วเสร็จ ปัจจุบันได้รับอนุมัติเงนิงวดที่ 2 แลว้ ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี- ทั้งนี้เมื่อมหาวิทยาลัยด าเนินโครงการสิ้นเสร็จแล้ว จะรายงานผลการด าเนินงานให้ทีป่ระชุม
สภามหาวิทยาลัยรบัทราบและให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต เพื่อมหาวิทยาลยัจะได้น ามาปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

ข้อ 2-6 ควรรายงานความก้าวหน้า/ความส าเร็จของการด าเนินการตามข้อ 2-6 ให้ครบถ้วน นอกจากนั้น ควรจัดท ารายงานเพิ่มเติมที่แสดงถึงความเป็นผู้น าด้านศิลปะของ
มหาวิทยาลัยและ การได้การยอมรับในการเป็นผู้น าระดับชาติ นานาชาติ อาทิ การประมวล โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ ระดับชาติ นานาชาติ ฐานข้อมูลศิลปินแห่งชาติ ผลงาน
ของอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าที่ส่งผลเชิง impact ต่อสังคม ประเทศ นานาชาติ ฯลฯ 

มหาวิทยาลยัมีการด าเนนิการตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยในรายงานตามหัวข้อที่  ส าหรับการประมวลผลโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับศิลปะ ระดับชาติ นานาชาติ 
ฐานข้อมูลศิลปินแห่งชาติ ผลงานของอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าที่ส่งผลเชิง impact ต่อสังคม ประเทศ นานาชาติ ฯลฯ มหาวทิยาลัยรบัไปพิจารณาและวางแผนด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 
สรุป เนื่องจากผลด าเนินการร้อยละความส าเร็จของท างานเชิงรุกในการผลักดันความเป็นผูน้ าดา้นศิลปะ/ศลิปะร่วมสมัยสู่ระดับนานาชาติ มหาวทิยาลัยด าเนินการได้เปน็ไปตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ซึ่งเป็นคา่เป้าหมายสูงสุดแล้ว และมหาวทิยาลัยด าเนนิการแล้วเสร็จเร็วกว่าเป้าหมายที่ก าหนด ดังนั้น มหาวิทยาลยัจึงให้คะแนนประเมินผลด าเนินงานอยู่ใน
ระดับ 5.00 คะแนน 
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ประเด็นส ำคัญ ข้อเสนอแนะ 
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

คะแนนที่
คณะกรรมกำร

ประเมิน 

6. กำรจัดหำรำยได้    6.1 เร่งด ำเนินกำรเร่ือง
แผนกำรหำรำยได้ 
   6.2 ประชุมระดม
ควำมคิดและเชิญ
ผู้เชี่ยวชำญฝ่ำยต่ำงๆ/ที่
ปรึกษำ อาทิ นักการเงิน 
นักการตลาด ฯลฯ เพื่อ
วิเคราะหศ์ักยภาพ โอกาส
ใหม่ๆ ของแต่ละพื้นท่ี และ
วางแผนการหารายได้ อาทิ 
     6.2.1 วังท่ำพระ 
จ าหน่ายผลงานศิลปกรรม 
สถานท่ีท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ฯลฯ 
     6.2.2 พระรำชวังสนำม
จันทร์ วิทยำเขตสำรสนเทศ
เพชรบุรี ปรับภูมิทัศน์สร้าง
จุดเด่น อาทิ ปลูกดอกไม้  
ไม้ยืนต้น ร้านกาแฟ สินค้า 
เกษตรอินทรีย์ สถานท่ีออก
ก าลังกาย สถานที่พักผ่อน ฯลฯ 
เพื่อเป็นช่องทางหารายได้

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินงำนโดยสรุป  
ตัวช้ีวัด ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

การประเมินผลตนเอง
ของมหาวิทยาลัย 

1.ร้อยละของเงิน
รายได้ที่เพิ่มขึ้นใน
ภาพรวมของ
มหาวิทยาลยั  
 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 8 

ลดลง 
ร้อยละ 
9.98 

1.00 
หมายเหตุ  
มีผลด าเนินการต่ ากว่าค่า
เป้าหมายทีก่ าหนด
มากกว่า รอ้ยละ 10 

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมรีายได้ในภาพรวม ลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 253,001,491.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.98 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 และ
ผลที่เกดิจากการลดคา่ธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการของรัฐบาล โดย
มหาวิทยาลยัด าเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ปกครองและนักศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตโิรคระบาด Covid-19 
 

    โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี ้
    1. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยศลิปากร ระยะ 3 ปี 
พ.ศ.2564-2566 เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลยัเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การขับเคลื่อนการหารายได้ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
    2. ด าเนินการตามข้อแนะน าของคณะกรรมการประเมินฯ ท้ังในด้าน
การหารายได้ การบ ารุงรักษา และการท าให้เกิดประโยชน์ในทางการ
เรียนการสอน และการวิจัยและนวัตกรรม 
    3. ใช้ประโยชน์จากผลงานศิลปกรรมที่เป็นทรัพยส์ินของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทั้งการเผยแพร่ให้ความรู้ต่อสาธารณชน รวมถึงการจดัหารายได้ 
ในส่วนของคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยส์ิน
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวทิยาลัยศลิปากร  มีแนวทางการ
ด าเนินงาน ดังนี ้
    1.ก าหนดให้คณะอนุกรรมการฝ่ายรวบรวมผลงานศลิปกรรมเพื่อเป็น
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยศลิปากรเสนอผลงานศลิปกรรมที่ได้ด าเนนิการ
รวบรวม มีจ านวนกี่ช้ิน  ประเภของการสร้างสรรค์ผลงาน และลักษณะ
ของการสร้างสรรคผ์ลงาน 
    2. คณะอนุกรรมการฝ่ายรวบรวมผลงานศลิปกรรมเพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยศลิปากรเสนอขอ้มูลผลงานศิลปกรรมท่ีไดร้วบรวมเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว ให้แก่คณะกรรมการฝ่ายประเมินคุณค่าและราคาทรัพย์สิน
ทางด้านศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพิจารณาระดมความ
คิดเห็นการให้ไดม้าซึ่งราคาของผลงานศิลปกรรม 
   3.คณะกรรมการฝ่ายประเมินคณุค่าและราคาทรัพยส์ินทางด้าน
ศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศลิปากร เสนอข้อมลูในการประเมินคณุค่า

 



51 
 

ประเด็นส ำคัญ ข้อเสนอแนะ 
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

คะแนนที่
คณะกรรมกำร

ประเมิน 

ของมหาวิทยาลัย รวมถึง
ดึงดูดให้นักศึกษาเข้ามาเรยีน 
      6.2.3 วิทยำเขต
สำรสนเทศเพชรบุรี ทาง
หลวงชนบทมีโครงการจะตดั
ถนนผ่านบริเวณฟารม์ของ
คณะสัตวศาสตร์ฯ ซึ่งจะเป็น
โอกาส/ช่องทางในการหา
รายได้ของมหาวิทยาลยั และ
คณะต่างๆ ในอีกช่องทาง
หนึ่ง 
     6.3 เร่งด ำเนินกำรน ำ
ทรัพย์สินทำงปัญญำที่มี
คุณค่ำของมหำวิทยำลัย 
มำหำรำยได้ 

และราคาฯ ที่เสร็จสมบรูณ์แล้วใหแ้ก่คณะอนุกรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์
ทางด้านการจัดการทรัพยส์ินผลงานศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศลิปากร 
เพื่อด าเนินการวางแผนในการน าผลงานศิลปกรรมต่าง ๆ ไปใช้ให้เกดิ
ประโยชน์ต่อไป 
    ทั้งนี้ ส านักงานจัดการทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะด าเนนิ
ภารกิจในการบริหารงานจัดการทรัพย์สินให้เป็นไปตามหลักการบรหิาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ด าเนินนโยบายด้านการบริหารจัดการโครงการ 
จ าหน่ายสินค้า ของที่ระลึก ผลิตภณัฑ์ ในโอกาสต่างๆ เพื่อเผยแพร่
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใหเ้ปน็ทีรู่้จักมากยิ่งข้ึน และเพื่อหารายได้ 
รวมถึงน ารายได้เข้ามหาวิทยาลัยศลิปากรต่อไป  
     4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวนท้ังสิ้น 3,785.8909 ล้านบาท (ไม่

รวมเงินกองทุนวิจัย จ านวน 81.1778 ล้านบาท) มีรายละเอียดแผนใช้

จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

 

 

 

 



52 
 

ประเด็นส ำคัญ ข้อเสนอแนะ 
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

คะแนนที่
คณะกรรมกำร

ประเมิน 

ภารกิจ ภารกิจนโยบาย ภารกิจประจ า รวม 

ไตรมาสที่ 1 168.8685 902.2893 1,071.16 
(28.29) 

ไตรมาสที่ 2 126.2293 866.3025 992.5318 
(26.22) 

ไตรมาสที่ 3 138.4024 804.7837 943.1861 
(24.91) 

ไตรมาสที่ 4 79.9094 699.1058 779.0152 
(20.58) 

รวม 513.4096 3,272.48 3,785.89 
(100.00) 

หน่วย: ล้านบาท 
 

โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
 มหำวิทยำลัย ด ำเนินกำรได้ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ  โดยด ำเนินกำรในสำระส ำคัญดังนี ้

1. มหาวิทยาลยัจัดท าร่างแผนกลยทุธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพย์สนิ
ของมหาวิทยาลัย โดยทีป่ระชุมมีมติให้ปรับปรุงตัวชีว้ัดโดยให้แสดงถึงศักยภาพทางการเงินของมหาวิทยาลยั รวมทั้งให้ครอบคลุมทุกมิติ  

2. วิทยาเขตต่างๆ มีแผนการใชป้ระโยชน์จากพืน้ที่ เพื่อให้เกิดรายได้ ดังนี ้
- วังท่าพระปรับปรุงทางกายภาพแล้วเสร็จ และมีการจัดประชมุผู้บริหารคณะของวังท่าพระเพื่อก าหนดแนวทางการเพิ่มศักยภาพ เพิ่มโอกาสใหม่  ๆของวังท่าพระให้เป็นศูนย์กลาง

ด้านศิลปะและการออกแบบ ศิลปวัฒนธรรม 
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 - พระราชวังสนามจันทร์ มีการวิเคราะห์วางแผนการน าพื้นที่มาใช้ให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากข้ึน พัฒนาพืน้ที่ Co-working Space ให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะพื้นที่
หอพักนักศึกษา เพิ่มคุณภาพการให้บริการและปรับปรุงระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัย และยังมีการลดค่าใช้จ่ายจากปัญหาสัตว์เลี้ยง สนุัขจรจัดที่มีอยู่ให้มีจ านวนน้อยลง โดยเปิดให้
อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอกรับสุนัขไปเลี้ยง และท าหมันเป็นต้น 

- วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยคณะสัตวศาสตร์ฯ ได้ด าเนนิการปรับปรุงถนนในฟาร์ม 200 ไร่ จากงบประมาณเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. 2564 ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนนิการเสร็จ
สิ้นแล้ว โดยคณะสัตวศาสตร์ฯ จะด าเนนิการจัดท าเป็นจดุเช็คอินเพื่อเป็นช่องทางในการหารายได้ต่อไป 

- City Campus เมอืงทองธานี มีแผนก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาคารโรงอาหาร โดยการวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อหารายได้เพิ่มเติม ดังนี ้

1. การบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง โดยมีพื้นที่ใช้สอย 1,500 ตารางเมตร ซึ่งให้บริการเป็นพื้นที่ห้องอ่านหนังสือ ศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรมนานาชาติ ซึ่งเป็นศูนย์บริการ
วิชาการ คาดว่าจะสามารถหารายได้จากการให้บริการให้ค าปรึกษาในการอนุรักษ์งานศิลปกรรม การฝึกอบรม การให้ค าแนะน าเพื่ออนุรักษ์ผลงานศิลปกรรม โดยความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับ University of Applied Arts, Vienna  

2. พื้นที่สนับสนุนการท างานและเรียนรู้ (Co-working space) เพื่อให้บริการบุคคลภายในและภายนอก สามารถใช้บริการอุปกรณ์ เครื่องมือของมหาวิทยาลัย หรือจัด
ฝึกอบรม โดยร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย และศูนย์จัดงานเมืองทองธานี เพื่อใช้โอกาสเป็น Exhibition Hub  

3. พื้นที่อาคารโรงอาหาร เพื่อให้บริการนักศึกษา และหารายได้จากการให้เช่าพื้นที่ธุรกิจ 
3. ส านักงานจัดการทรัพยส์ิน มหาวิทยาลยัศิลปากร ได้น ากลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ และแนะน ามหาวิทยาลยัศิลปากรผ่านผลิตภัณฑ์สนิค้าที่ระลึกที่มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย ระบุ

ความเป็นตัวตนของมหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อแนะน ามหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่รู้จักมากยิง่ขึ้น  เนื่องจากผลิตภัณฑ์สนิค้าที่ระลึก สามารถเข้าถึงได้งา่ย ตน้ทุนในการผลิตไม่สูง
มากนัก และเปน็ที่ยอมรับในบุคคลทุกกลุ่ม 

      โดยรายได้จากการใชป้ระโยชน์จากพื้นที่และทรัพยส์ินของมหาวิทยาลยัที่ไดน้ าส่งมหาวทิยาลัยศิลปากร ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้ 
- รายได้การใชป้ระโยชน์จากพื้นที่และทรัพย์สนิของมหาวิทยาลยั จากหน่วยงานกลาง ยอดสะสมน าสง่มหาวิทยาลัย จ านวน 7,219,152.93 บาท  
- รายรับการใช้ประโยชน์จากพื้นที่และทรัพย์สินของมหาวทิยาลัย จากคณะวชิา ยอดสะสมน าส่งมหาวิทยาลัย จ านวน 977,760 บาท  
* ทั้งนี้ ส านักงานจัดการทรัพยส์นิรายงานยอดเงินรายวับตามจ านวนที่หนว่ยงานกลาง และคณะวิชาแจง้เข้ามายังส านักงานจัดการทรัพย์สิน 
และรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าภายใต้โครงการตา่งๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี ้
- โครงการจ าหน่ายรูปหล่อพระพฆิเณศ เซรามิกส์ รุ่น Imagine จ านวน 35,260 บาท  
- โครงการจัดท าเสื้อยืดที่ระลึกมหาวิทยาลยัศิลปากร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 จ านวน 105,960 บาท  
- โครงการจัดจ าหนา่ยเสื้อยืดลายขวดน้ า Event T- Shirts จ านวน 36,200 บาท 
- โครงการจ าหน่ายเสื้อยืดรวมแรง ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 จ านวน 43,720 บาท  
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- โครงการจัดจ าหนา่ยเสื้อโปโล มหาวิทยาลยัศิลปากร จ านวน 43,110 บาท  
- การจัดจ าหน่ายองค์และเหรียญพระพิฆเนศที่ระลึก ครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลยัศิลปากร จ านวน 5,199 บาท  

* รายได้จากการจ าหนา่ยสนิค้ารวมทุกโครงการ น าเข้ามหาวิทยาลัย ทัง้จ านวน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564จ านวนทั้งสิน้ 269,449 บาท 
4. มหาวิทยาลัยโดยคณะท างานประเมินราคาทรัพย์สินทางด้านศิลปกรรม มีการประชุมเสนอนายกสภามหาวทิยาลัย เมื่อการประชุมคร้ังที่ 2/2564 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ.2564 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินทางด้านศลิปวฒันธรรมของมหาวทิยาลัยศลิปากรที่เก่ียวข้อง 3 ชุดได้แก่ 
1.1 คณะอนุกรรมการฝ่ายรวบรวมผลงานศิลปกรรมที่เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
1.2 คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินคุณค่าและราคาทรัพยส์ินทางด้านศลิปกรรมของมหาวิทยาลยัศิลปากร  
1.3 คณะอนุกรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์ทางด้านการจัดการทรัพย์สินศิลปกรรมของมหาวิทยาศลิปากร 

 มีข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ ในกำรประชุมครั้งที่ 8/2564  เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2564 คือ  ควรรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความก้าวหน้า/
ความส าเร็จว่าด าเนนิการอย่างไรและได้ผลเป็นประการใด (1) การแสวงหารายได้ของแต่ละวิทยาเขตและพื้นที่การศึกษา (2) การปรับระบบการบริหารทางการเงินเพื่อเพิ่มรายได้   (3) 
การปรับระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับการจัดหารายได้ เช่น การบริการวิชาการ การวิจัย 

 (1) การแสวงหารายได้ของแต่ละวิทยาเขต และพื้นที่การศึกษา 
    มหำวิทยำลัย ด ำเนินกำรได้ตำมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ  ดังนี ้

- วังท่าพระ มีการจัดประชุมผู้บริหารคณะของวังท่าพระ เพื่อก าหนดแนวทางการเพิ่มศักยภาพ เพิ่มโอกาสใหม่ ๆ  ของวังท่าพระให้เป็นศูนย์กลางด้านศิลปะและการออกแบบ 
ศิลปวัฒนธรรม 

- พระราชวังสนามจันทร์ มีการวิเคราะห์วางแผนการน าพื้นที่มาใช้ให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากข้ึน พัฒนาพืน้ที่ Co-working Space ให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะพื้นที่
หอพักนักศึกษา เพิ่มคุณภาพการให้บริการและปรับปรุงระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัย และยังมีการลดค่าใช้จ่ายจากปัญหาสัตว์เลี้ยง สนุัขจรจัดที่มีอยู่ให้มีจ านวนน้อยลง โดยเปิดให้
อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอกรับสุนัขไปเลี้ยง และท าหมันเป็นต้น 

- วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยคณะสัตวศาสตร์ฯ ได้ด าเนนิการปรับปรุงถนนในฟาร์ม 200 ไร่ จากงบประมาณเงนิแผ่นดนิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งขณะนี้ได้
ด าเนินการเสร็จสิน้แล้ว โดยคณะสัตวศาสตร์ฯ จะด าเนินการจัดท าเป็นจดุเช็คอินเพื่อเป็นช่องทางในการหารายได้ต่อไป 

- City Campus เมืองทองธานี มีแผนก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาคารโรงอาหาร โดยการวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อหารายได้เพิ่มเติม ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการพื้นทีส่่วนกลาง โดยมีพื้นที่ใช้สอย 1,500 ตารางเมตร ซึ่งให้บริการเป็นพื้นที่ห้องอ่านหนังสือ ศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรมนานาชาติ ซึ่งเปน็ศูนยบ์ริการ
วิชาการ คาดว่าจะสามารถหารายได้จากการให้บริการให้ค าปรึกษาในการอนุรักษ์งานศิลปกรรม การฝึกอบรม การให้ค าแนะน าเพื่ออนุรักษ์ผลงานศิลปกรรม โดยความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลยักับ University of Applied Arts, Vienna  
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2. พื้นที่สนับสนนุการท างานและเรียนรู้ (Co-working space) เพื่อให้บริการบุคคลภายในและภายนอก สามารถใชบ้ริการอุปกรณ์ เครื่องมือของมหาวิทยาลัย หรือจัด
ฝึกอบรม โดยร่วมมือกับศูนย์บรกิารวิชาการของมหาวิทยาลัย และศูนย์จัดงานเมืองทองธานี เพือ่ใช้โอกาสเป็น Exhibition Hub  

3. พื้นที่อาคารโรงอาหาร เพื่อให้บริการนักศึกษา และหารายได้จากการให้เช่าพื้นที่ธุรกิจ 
  (2) การปรับระบบการบริหารทางการเงินเพื่อเพิ่มรายได้ 
    มหาวิทยาลัยด าเนนิการให้คณะ/ส่วนงานจัดท าแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อมหาวิทยาลัยจะใช้เปน็ข้อมูลสารสนเทศส าคัญในการวาง

ระบบการบริหารทางการเงนิ โดยน าเงนิที่ยังไม่ถึงช่วงเวลาในการใช้จ่ายงบประมาณมาลงทุน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับมหาวิทยาลยัอีกช่องทางหนึ่ง 
  (3) การปรับระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับการจัดหารายได ้เช่น การบริการวิชาการ การวจิัย โดยพัฒนาระบบระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับการด าเนนิโครงการบริการ

วิชาการในทุกมิติของคณะ/ส่วนงาน รับผิดชอบโดยส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลัยศลิปากร  
 สรุป ตัวชี้วัดร้อยละของเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ท้ังนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
และผลอันเกิดจากการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการของรัฐบาล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยยงัมีการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 20 และจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงสง่ผลให้กระทบการจัดหารายได้ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลยั ดังนัน้ มหาวิทยาลัยจึงให้คะแนนประเมินผลด าเนินงานอยู่ในระดบั 1.00 
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ประเด็นส ำคัญ ข้อเสนอแนะ 
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

คะแนนที่
คณะกรรมกำร

ประเมิน 

7. พัฒนำบุคลำกร 
 

  7.1 ผู้บริหำร 
       1. เร่งด าเนินการ
คัดเลือกผู้ที่จะมาด ารง
ต าแหน่งผู้บรหิารต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการกอง เลขานุการ
คณะฯ ในส่วนงานซึ่งขณะนี้
ยังไม่มผีู้ด ารงต าแหน่ง และ
ให้ทุกส่วนงานเตรียมความ
พร้อม วางแผนผู้ที่จะมาด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวล่วงหน้า 
เพื่อมิให้กระทบต่อการ
ท างาน และเพื่อ
ความก้าวหน้าสร้างแรงจูงใจ
ในการท างานของบุคลากร
สายสนบัสนุน 
     2. ปรับทัศนคติ 
แนวความคิดให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนา 
ส่วนงาน และมหาวิทยาลยั 
    7.2 อำจำรย์ 
         1. ระดมความคิด

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินงำนโดยสรุป  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนน 
การประเมินผลตนเอง

ของมหาวิทยาลัย 
1. ร้อยละของความส าเรจ็
ในการด าเนินการสรรหาผู้
สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกอง/
เลขานุการคณะหรือ
เทียบเท่าก่อนคนเดิมหมด
วาระ  

ร้อยละ 100 
หมายเหตุ  

ด าเนินการสรร
หาผู้สมควร
ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ
กอง/
เลขานุการ
คณะหรือ
เทียบเท่าทุก
ต าแหน่ง 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
จ านวน 6 
ต าแหน่ง) 

ร้อยละ 100 
หมายเหตุ  

ด าเนินการสรร
หาผู้สมควรด ารง
ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกอง/
เลขานุการคณะ
หรือเทียบเท่าทุก
ต าแหน่งแล้ว 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
จ านวน 6 
ต าแหน่ง โดยมี 
1 ต าแหน่ง
ผู้สมัครไม่ผ่าน
การประเมินของ
คณะกรรมการฯ)  

5.00 
หมายเหตุ เนือ่งจาก
มหาวิทยาลัยด าเนินการได้
ค่าเป้าหมายสูงสุดแล้ว 

2. คะแนนความพึง
พอใจของบุคลากรที่มี
ร่วมโครงการพัฒนา 

3.75 4.47 5.00 
หมายเหตุ  มีผล
ด าเนินการสูงกว่าค่า
เป้าหมายทีก่ าหนด
มากกว่า รอ้ยละ 10 

     กำรพัฒนำผู้บริหำรมหำวิทยำลัย    
     มหาวิทยาลัยมีมาตรในการสื่อสารกับผู้บริหาร และปรับ
ทัศนคติให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
ค้นหาวิธีขจัดอุปสรรค  โดยด าเนนิโครงการ จ านวน 3 – 5 
โครงการ/กิจกรรมในทุกปี เช่น โครงการพัฒนาภาวะผู้น า 
โครงการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันของ
มหาวิทยาลยักับคณะ/ส่วนงาน เรือ่ง “แนวทาง การพัฒนา
คณะ/ส่วนงาน เพื่อความเป็นเลศิและการพัฒนาท่ียั่งยืนมี
เสถียรภาพทางการเงิน และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง”เป็น
ต้น 

และด าเนินโครงการเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีทัศนคติการ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพ่ือพัฒนาหลักสตูรการจัดการเรยีน
การสอน รวมถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับ
ทิศทางและแผนพัฒนาหลักสตูรของมหาวิทยาลัย ท่ีตอบ
โจทย์ประเทศให้เท่าทันการเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนื่อง โดย
ด าเนินโครงการ จ านวน 3 – 5 โครงการ/กิจกรรมในทุกปี 
เช่น โครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์ (MOOC/ SPOC) เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ตามหลักการ Outcome Based 
Education โครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร (SU-PSF) และโครงการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
เป็นต้น รวมทั้งมีการด าเนินงานท่ีส าคัญ ดังนี ้

1. สนับสนุนและสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ค าปรึกษา

ผู้น ารายคณะฯและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาช่วย

 



57 
 

ประเด็นส ำคัญ ข้อเสนอแนะ 
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

คะแนนที่
คณะกรรมกำร

ประเมิน 

ร่วมกันในการสร้างเกณฑ์การ
ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการที่เป็นทางเลือกอื่นๆ 
อาทิ ศาสตราจารยด์้านการ
สอน 
      2. พัฒนาผู้สอน สื่อ 
ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ
สอน ฝ่ายสนับสนุนให้พร้อม
และมีคณุภาพ รวมทั้งก ากับ
ติดตาม ประเมินทุกข้ันตอน
และระบบของผู้เกี่ยวข้อง ท้ัง
อาจารย์ นักศึกษา ฝ่าย
สนับสนุน ฯลฯ เพื่อปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 
     3. พัฒนาทักษะ เทคนิค
การสอน รูปแบบวิธีการสอน 
การเป็นครมูืออาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทันการ
เปลี่ยนแปลง 
      7.3 พัฒนำบุคลำกร
สำยสนับสนนุ 
       1. พัฒนาสายสนับสนุน
ในทุกต าแหน่ง ทุกระดับให้มี

 
 

สร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารคณะ/ ส่วนงานอย่างต่อเนื่อง 

และผลักดันคณะที่มีความพร้อมให้สมัครเข้าโครงการ 

EdPEx200 ของ สป.อว.  

2. การพัฒนาผู้น าระดับสถาบันและคณะ/ ส่วนงาน ใน

การท าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจประเมินภายในมหาวิทยาลยั ถือเป็น

กลไกหนึ่งในการสร้างความเข้าใจและน าแนวทางของเกณฑ์

ไปใช้ในการบริหารงาน 

3. กระบวนการด าเนินการโครงการ EdPEx200 ใน

ระดับสถาบัน 

3.1 มุ่งสร้างความเข้าใจของผู้บริหารตอ่การท างาน

ภายหลังการตรวจประเมิน 

3.2 ใช้ ก.บ.ย. เป็นกลไกขับเคลื่อนการท างาน โดย

อธิการบดีเป็นผู้น าตดิตาม ก ากับ ดูแล 

3.3 ก าหนดประเด็นการพัฒนา เช่น 

• ทบทวนทิศทางการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลยั 

• วิเคราะหจ์ุดแข็งของมหาวิทยาลยั และ

คณะ เพื่อน ามาก าหนดการบูรณาการ และ

น าไปสู่การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 

(KM) 

• ปรับปรุงระบบงานที่ส าคญั และเครื่องมือ
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ประเด็นส ำคัญ ข้อเสนอแนะ 
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

คะแนนที่
คณะกรรมกำร

ประเมิน 

ทักษะความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับ
ต าแหน่ง และสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 
      2. ทบทวนปรับ
เครื่องมือ วิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ใหส้ามารถใช้
เครื่องมือวัดผลผลิตการ
ท างาน (Outcome) ที่
ชัดเจนขึ้น 

เช่น SIPOC model, Logic model 

• Digital Transformation 

• เครื่องมือท่ีใช้ในการบริหารจัดการ การ

วิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน เช่น Trend 

Analysis, Root Clause Analysis, Risk 

Assessment and Control, Priority 

Matrix 

กำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร 

       มหาวิทยาลัยพัฒนาผู้สอน สือ่ ปัจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอน ฝ่ายสนับสนุนให้พรอ้มและมคีุณภาพ รวมทั้ง
ก ากับติดตาม ประเมิน โดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้  
     1. การพัฒนา Platform ที่รองรับการจัดการเรียนการ
สอนออนไลนต์ามมาตรฐานสากล เพื่อการจัดการเรยีนรู้
ส าหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และตอบสนองการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย 
     2. ศูนย์นวัตกรรมการศึกษามแีผนในการฝึกอบรม
อาจารยผ์ู้สอนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการศึกษา และการออกแบบการเรียนการ
สอน และมีการเปดิสายด่วนในลักษณะ One stop service 
ส าหรับการให้ค าปรึกษาในด้านการจัดการเรยีนการสอน
ออนไลน์ตลอด 24 ชม. 

3. โครงการพัฒนานวัตกรรมการศกึษา เพื่อรองรับการ
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ประเด็นส ำคัญ ข้อเสนอแนะ 
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

คะแนนที่
คณะกรรมกำร

ประเมิน 

จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและก ากับให้มมีาตรฐาน
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยในปีงบประมาณพ.ศ.2565 ได้มี
การจัดสรรทุนอุดหนุนในการพัฒนานวัตกรรมฯ ปีการศึกษา 
2565 จ านวน 15 ทุน และมีการจดัโครงการน าเสนอ
นวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยก าหนด
เป้าหมายทีม่ีอาจารย์เข้าร่วมโครงการจากรพัฒนาอาจารย์ 
จ านวน 100 คน ตลอดจนการประเมินผลและตดิตามความรู้
ที่ได้จากการเข้าร่วมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและเกดิ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะ Best Practices ต่อไป 

 
โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
 มหำวิทยำลัย ด ำเนินกำรได้ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ  โดยด ำเนินกำรในสำระส ำคัญดังนี ้
     (1) กำรสรรหำผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง/เลขำนุกำรคณะหรือเทียบเท่ำก่อนคนเดิมหมดวำระ 

1. มหาวิทยาลัยมีข้อบังคบัมหาวิทยาลัยศลิปากรว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งกลุ่มอ านวยการ กลุ่ม
ต าแหน่งทีป่รึกษา และกลุ่มหัวหน้างาน พ.ศ. 2562 เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับต าแหนง่และแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่ง
ดังกล่าว โดยการคัดเลือกผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวทิยาลัย ผู้อ านวยการกอง เลขานุการคณะ หรือหัวหน้า
หน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ให้ใช้วิธีการสรรหาด้วยการรับสมัครและคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ ์โดยเสนอเรื่องต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีการสรรหาตามระยะเวลาที่เห็นสมควรและให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแตไ่ม่เกินเจ็ดคน โดยมอีงค์ประกอบของ
คณะกรรมการตามที่ ก.บ.ม. ก าหนดให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอ านาจและหนา้ที่ ดังนี้ 

(1) ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเปน็ส าหรับต าแหน่งที่จะประเมนิและประเมินสมรรถนะทางการบริหาร 
(2) ประเมินจากแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ 
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(3) พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งกลุ่มอ านวยการและสรุปผลเพื่อเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกลุ่มอ านวยการ ระดับต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลยั และระดบัต าแหน่งผู้อ านวยการกอง เลขานุการคณะ หรือหัวหน้า หน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่
มีฐานะเทียบเท่ากอง 

โดยในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 มีคณะ/ส่วนงานเสนอขออนุมัติด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง/เลขานุการคณะหรือเทียบเท่า จ านวน 6 
ต าแหน่งดังนี้ 

(1)  ด าเนินการสรรหาก่อนคนเดิมหมดวาระ และแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งแล้ว จ านวน 3 ต าแหน่ง ดังนี้ 
(1.1)  หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและวชิาการ ส านักดิจทิัลเทคโนโลยี (ผู้ผา่นการสรรหา คือ นายโยธนิ อยู่พะเนียด) 
(1.2)  เลขานุการส านักดิจิทลัเทคโนโลยี ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี (ผู้ผา่นการสรรหา คือ นางลัดดาวัลย์ ภูริกุลทอง) 
(1.3)  หัวหน้าฝ่ายบริหารและพฒันาดิจิทัลเทคโนโลยี ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี (ผูผ้่านการสรรหา คือ นายฉลอง วิริยะธรรม) 

(2) ด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งที่วา่งอยู่ จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งหัวหน้าฝา่ยบริการดิจิทัลเทคโนโลยี ส านักดจิิทัลเทคโนโลยี (ผู้ผา่นการสรรหา คือ 
นายคณะศร กิจสาระภักดี) 

(3) ด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งภายหลงัคนเดิมหมดวาระ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมส าหรับผู้เหมาะสมขึ้นสู่ต าแหน่ง จ านวน 2 ต าแหน่ง 
ดังนี ้

(3.1) เลขานุการหอศิลป์ (ไม่มผีูผ้่านการคัดเลือก) 
(3.2) เลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ (ผู้ผา่นการสรรหา คือ นายวฒุิ คงรักษา) 

(2) กำรพัฒนำผู้บริหำร  
       2. มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมผู้บริหารระดับสูง เพือ่ปรับทัศนคติและแนวคิดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จ านวน 9 โครงการ โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี ้

2.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารเพื่อจัดท ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ศิลปวฒันธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา พระราชวงัสนามจนัทร์ และการบรรยาย เร่ือง การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร มีจ านวนผูบ้ริหาร
ระดับสถาบัน และระดบัคณะ สว่นงานและหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 94 คน ผลประเมินโครงการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43คิดเป็นร้อยละ 88.60(กอง
ทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับกองประกันคุณภาพการศึกษาและกองแผนงาน)  

2.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารเพื่อจัดท ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รุ่นที่ 2 ระหวา่งวันที ่6, 13, 14 และ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 314-315 ชั้น 3 
ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน โดยมีจ านวนผูบ้ริหารระดับสถาบนั และระดบัคณะ ส่วนงาน และหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 25 คน (กองทรัพยากรมนษุย์ร่วมกับกองประกัน
คุณภาพการศึกษาและกองแผนงาน) 
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2.3 การประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยกับคณะ/ส่วนงาน เร่ือง “แนวทาง การพัฒนาคณะ/ส่วนงาน เพื่อความเป็นเลิศและการพฒันาที่ยั่งยนื
มีเสถียรภาพทางการเงิน และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง” เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 โดยมีคณะ/ส่วนงาน ที่เข้าร่วมจ านวน 15 คณะ และ 5 ส่วนงาน ได้แก่ 1) 
ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารฯ 2) ส านักหอสมุดกลาง3) หอศิลป์ 4) ส านักบริการวิชาการ และ 5) สถาบนัศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ (กองแผนงาน) 

2.4 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาคณุภาพองค์กรระดับสถาบัน ด้วยเกณฑ์ EdPExมหาวิทยาลัยศิลปากร” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 (กอง
ประกันฯ) 

2.5 กิจกรรมออนไลน์ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพฒันาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลศิ : EdPEx200 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น” เมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2564 โดยมีความพึงพอใจร้อยละ 98.00 ค่าเฉลี่ย 4.90 (กองประกันฯ) 

2.6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารเพื่อจัดท าวิสัยทัศน์และเปา้หมายพันธกิจ ระหว่างวันที่ 28- 29 มกราคม 2564 โดยมีความพึงพอใจร้อยละ 81.82 ค่าเฉลี่ย 4.09 (กอง
ประกันฯ) 
          2.7 โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ/ส่วนงานและสถาบนั (EdPEx Assessor) ประจ าปีการศึกษา 2563เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 2 
เมษายน 2564 โดยมีความพึงพอใจ ร้อยละ 93.88 ค่าเฉลี่ย 4.69(กองประกันฯ) 

2.8 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมส าหรับ screening ระดับสถาบัน เม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2564 (ออนไลน์)  มีความพึงพอใจร้อยละ 86.60 ค่าเฉลี่ย 4.33 (กองประกันฯ) 
         2.9 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสงู ประจ าปี 2565 เร่ืองการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และตัวชีว้ัด เมื่อวันที่ 26 
ตุลาคม 2564 (ออนไลน์)โดยมีผูบ้ริหารเข้าร่วมอบรมจ านวน 25 ท่าน (กองทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับกองแผนงานและกองประกันฯ) 
จากผลการด าเนินการโครงการ/ กิจกรรมอบรมดังกล่าว พบว่า มีผู้บริหารระดับสถาบนัและคณะ/ ส่วนงานให้ความสนใจเข้าอบรมเพื่อปรับทัศนคติแนวความคิดให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง โดยผูบ้ริหารระดับสถาบันคิดเปน็ร้อยละ 100 และผูบ้ริหารระดับคณะ/ ส่วนงานจาก 15 หน่วยงาน คิดเปน็ร้อยละ 100 และไดน้ าความรู้ที่ไดร้ับไปพฒันาคุณภาพดงันี้ 

1. มีผู้บริหารระดับสถาบนัและคณะ/ ส่วนงานเข้าอบรมเพื่อปรับทศันคติแนวความคิดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยผู้บริหารระดบัสถาบันคิดเปน็ ร้อยละ 100 และผูบ้ริหาร
ระดับคณะ/ ส่วนงานจาก 15 หน่วยงาน คิดเปน็ร้อยละ 100  

2. ผู้น าระดับสงูไดท้บทวนวิสยัทัศน์ และจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวทิยาลัยศลิปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 – 2579 และ แผนปฏบิัติการมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 ได้รับความเห็นชอบจากทีป่ระชมุสภามหาวิทยาลัยศลิปากร ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2564 

3. ผู้น าระดับคณะมีความมุ่งมั่นได้น าความรู้ ความเข้าใจไปพัฒนาคุณภาพองค์กรตนเอง และได้สมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 ของ สป.อว. โดยมี 2 คณะ ที่ผ่านการ
คัดเลือกเบื้องต้น (screening) คือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะดุริยางคศาสตร์ และผ่านเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 จ านวน 1 คณะ คือ คณะดุริยางคศาสตร์ 

4. ผู้น าระดับคณะและสถาบันได้ผ่านเป็นผู้ประเมิน EdPEx Assessor รวมทั้งสิ้น 82 ราย  
ผู้น าระดับสถาบนัไดผ้่านการคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งเป็นผูต้รวจประเมินรางวลัคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor) จ านวน 3 ท่าน (ประจ าปี 2562   จ านวน 1 ท่าน 

ประจ าปี 2564 จากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จ านวน 2 ทา่น) 
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(3) กำรปรับปรุงข้อบังคับ โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับบริบทของมหำวิทยำลัย ดังนี ้
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 

2564 ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ (ก.พ.ว.) ได้ประชุมระดมความคิดเห็นเก่ียวกับหลักเกณฑ์ในการใช้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการจากทกุคณะวิชา จงึมี

การปรับปรุงข้อบังคบัเพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หลากหลายสาขาวชิามากข้ึน โดยเฉพาะด้านศิลปะและการออกแบบ 
โดยมีการเพิ่มช่องทางการเสนอผลงานทางวิชาการส าหรับสาขาวิชาทางศิลปะและการออกแบบโดยเฉพาะ โดยได้ส ารวจความคิดเห็นจากคณะวิชาและผู้ทรงคุณวุฒิทาง

สาขาวิชาทางศิลปะและการออกแบบ แล้วก าหนดการเสนอใช้ผลงานที่ไม่ใชผ่ลงานวิจัยเป็นหลักเพียงอย่างเดียว เพื่อเป็นการส่งเสริมและพฒันาผลงานทางวิชาการที่เป็นผลงาน
สร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ และศิลปะด้านอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีความโดดเด่นทางสาขาวชิาทางศิลปะและการออกแบบเป็นอย่างยิ่ง ดังวิสัยทัศน์ “ศิลปากรเป็น
มหาวิทยาลยัชัน้น าแห่งการสร้างสรรค์” 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างเตรียมการในการจัดประชุมระดมความคิดเห็นของคณาจารย์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในแนวทางอ่ืนที่
สอดคล้องกับที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ด าเนินการอยู่ โดยเกณฑ์ใหม่จะมีต าแหน่งทางวิชาการ 5 ด้าน คือ 

1. ต าแหน่งทางวชิาการด้านการรับใชัท้องถิ่นและสังคม 
2. ต าแหน่งทางวชิาการด้านสุนทรียะศิลปะ 
3. ต าแหน่งทางวชิาการด้านการสอน 
4. ต าแหน่งทางวชิาการด้านนวตักรรม 
5. ต าแหน่งทางวชิาการด้านศาสนา 

(4) กำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร  
มหาวิทยาลยัได้ด าเนินการพัฒนาผู้สอนเพื่อให้มีความพร้อมในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กับผู้เรียน โดยมโีครงการที่ส าคัญดังนี้ 
1. โครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์ (MOOC/ SPOC) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักการ Outcome Based Education โดยมีรายวิชาที่พัฒนาขึน้จ านวน 10 รายวิชา ลักษณะ

การเรียนการสอนแบบผสมผสาน   
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2. พัฒนารายวิชาที่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งรายวิชา (100%) จ านวน 1 รายวชิา (ได้รับทนุอุดหนุนจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม
จากโครงการ ThaiMOOC) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผู้เรียนและบุคคลภายนอก เรียนส าเร็จ จ านวน 567 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. โครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ มหาวทิยาลัยศิลปากร (SU-PSF)  โดยมีประกาศเรื่องกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพดา้นการเรียนการสอน และมีการด าเนินการพฒันา
อาจารย์อย่างมีระบบ โดยมีคณะกรรมการในการด าเนนิการที่ผา่นการอบรมสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพตามมาตรฐานสากล (UK-PSF) และมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอาจารย์ 
โดยมีหลักสูตรในการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ จ านวน 10 หลักสูตร ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนได้อยา่งมีมาตรฐานซึง่ไดม้ีการด าเนินการจัดโครงการทั้ง 10 หลักสูตร ได้ผล
ด าเนินการเปน็ดังนี ้

1) หลักสูตรการเป็นอาจารย์มืออาชีพส าหรับอาจารย์มหาวทิยาลัยศิลปากร (Professional Development in Teaching) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.37 

2) หลักสูตรหลักการและทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าความพึงพอใจเฉลี่ย 4.49 
3) หลักสูตรเทคนิควิธีการสอนภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าความพึงพอใจเฉลี่ย 4.52 
4) หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ดว้ยการเรียนการสอนแบบ Project-based Learning ภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด โดยมีค่าความพึงพอใจเฉลี่ย 

4.72 
5) หลักสูตรการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (Technology Enhance Learning) ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมคี่าความพึง

พอใจเฉลี่ย 4.61 
6) หลักสูตรการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมคี่าความพึงพอใจเฉลี่ย 4.21 
7) หลักสูตรกลยุทธ์ดิจิทัลส าหรบัอุดมศึกษา: การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผลด้วยเทคโนโลยสี าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 

โดยมีค่าความพึงพอใจเฉลี่ย 4.73 
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8) หลักสูตรการวัดประเมินผลผูเ้รียนและการประเมินทักษะจ าเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าความพึงพอใจเฉลี่ย 4.15 
9) หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคามคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creative based Learning) ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 

โดยมีค่าความพึงพอใจเฉลี่ย 4.59 
10) หลักสูตรลิขสิทธ์ กฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารยส์ าหรับอาจารย์ในศตวรรษ21 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าความพึงพอใจเฉลี่ย 4.78 

     4. ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาได้มีการจัดการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตามความต้องการของคณะวิชาต่าง ๆ ได้แก่ การออกแบบการเรียนการสอน การใช้ระบบ
สนับสนนุการเรียนการสอนออนไลน์ เทคโนโลยสี าหรับสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในลักษณะ Active Learning เทคนิคการวัดและประเมนิผล ให้กับคณะวชิาตา่ง ๆ ได้แก่  
คณะศึกษาศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์ คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษาทั่วไปและพฒันาภาษาอังกฤษ โดยมผีู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 200 คน  
     นอกจากนี้ยังมีการให้บริการให้ค าปรึกษาด้านการเรียนการสอนผ่านช่องทางตา่ง ๆ ได้แก่ Facebook YouTube Line และสายด่วนผู้อ านวยการศูนย์   

5. โครงการพัฒนานวัตกรรมการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา2563-2564 โดยมีผู้รับทุนจ านวน 14 ทุน โดยมีการจัดการอบรมการออกแบบการเรียนการสอนให้กับผู้รับทุน
และผู้สนใจทั่วไป เพื่อพัฒนานวตักรรมการเรียนการสอนและการออกแบบการสอนเชิงผลลัพธก์ารเรียนรู้ (Outcome Based Education) โดยมีการจัดการด าเนินการในลักษณะ 
Coaching เพื่อท าให้การจัดโครงการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีอาจารย์ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติและระดับชาติจากโครงการพัฒนานวัตกรรม

การศึกษาฯ คือ ภก.รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยดีเด่น(Best Presentation Award)ในการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาตใินการประชุม The 2021 3rdInterational Conference on Modern Educational 
Technology (ICMET 2021) ประเทศอินโดนีเซีย  

อ.ดร.กรชนก ชิดไชยสุวรรณ ไดร้ับรางวัลบทความนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น จากกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย (ควอท) 
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      6. โครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์ (MOOC/ SPOC) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักการ Outcome Based Education โดยการพัฒนารายวิชาออนไลน์ ในลักษณะ Master 
Course ที่มีมาตรฐานในการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ และมีการผลิตที่มีคุณภาพสูง จ านวน 7 รายวิชา ทั้งรายวิชาในระบบ และการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต เพื่อเป็น
ต้นแบบในการออกแบบการสอนออนไลน์และครอบคลุมการจดัการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้ปี พ.ศ.2564 
     7. การจัดโครงการเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้เป็นผู้สอนมอือาชีพ และด าเนินการก ากบัควบคุมการด าเนนิการเพื่อให้ผู้สอนได้เข้าสู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (SU PSF) โดยด าเนนิโครงการเพื่อฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์ จ านวน 10 หลักสูตร ปีละ 2 ครั้ง โดยจัดให้อาจารย์ทีบ่รรจุใหม่เข้าร่วมโครงการตามประกาศเร่ืองกรอบ
มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอน เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ตลอดจนอาจารย์ปัจจบุันเข้าร่วมพัฒนาตนเองตามความสมัครใจ รุ่นละประมาณ 30 คน รวม 120 
คนโดยมีการอบรมรุ่นที่ 1 ในช่วงวันที่ 18-29 ตุลาคม 2564 

(4) กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน 
 มหาวิทยาลยัส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนนุตามภาระงานที่เก่ียวข้องและเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เน้นดา้นการบริหารจัดการ 

ระบบข้อมูล การเงินและงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ มีความเชีย่วชาญในงาน มีความกา้วหน้าในสายงานที่ปฏบิัติ ตลอดจนส่งเสริมด้านวชิาการและ
วิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการท าผลงานทางวิชาการ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดท าผลงานทางวชิาการเพือ่ขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น ดังนี้   

- มีประกาศมหาวิทยาลัยศลิปากร เร่ือง ก าหนดตัวชี้วัดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เป็นตัวชีว้ัดหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน
ด้านตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถหรือสมรรถนะให้สอดคล้องและตอบสนองต่อเป้าหมายและ
ทิศทางการพฒันาทั้งส่วนบุคคล ส่วนงาน และมหาวิทยาลัย โดยให้บุคลากรจัดท าแผนพฒันารายบุคคลของตนเอง ให้บุคลากรเข้ารับการอบรมตามแผนที่ก าหนด พร้อมทั้งรายงาน
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมและการน าองค์ความรู้ที่ได้รบัไปประยุกต์ใช้ในการท างานเสนอผู้บังคับบัญชาและส่วนงาน  

- มีการก าหนดเส้นทางความกา้วหน้าของบุคลากร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างานและสร้างความเชื่อมั่นในความมัน่คงของอาชีพให้แก่บุคลากร โดยมีข้อบังคบัมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าดว้ยการก าหนดระดบัต าแหน่งและการแต่งตัง้พนักงานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนุนให้ด ารงต าแหน่งสงูขึ้น มีการประเมินค่างานของคณะ/ส่วนงาน น าไปสู่การก าหนดระดบั
ต าแหน่งที่สมควรมีตามที่สภามหาวิทยาลยัก าหนด เพื่อให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีผลงานเข้ารับการประเมินเพือ่ขึ้นสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้นได้ โดยต าแหน่งระดับช านาญงาน
และระดับช านาญการ ให้สามารถด าเนินการได้ในทุกต าแหน่ง และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ได้ก าหนดจ านวนระดบัต าแหน่งที่
พึงมีในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนุนให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น จ านวน 150 ต าแหน่ง ดังนี ้

- ระดับช านาญงานพิเศษ จ านวน 5 ต าแหน่ง 
- ระดับช านาญการ (วชิาชีพเฉพาะ) จ านวน 33 ต าแหน่ง 
- ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 105 ต าแหน่ง  
- ระดับเชี่ยวชาญ จ านวน 6 ต าแหน่ง  
- ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
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ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้ด าเนนิโครงการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
1. โครงการอบรมเสริมสร้างประสทิธิภาพการตรวจสอบภายใน เร่ือง Audit Program ส าหรับการตรวจสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 314-315 ชั้น 3 ส านักงาน

อธิการบดี ตลิ่งชัน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 10 คน (ส านักงานตรวจสอบภายใน) 
2. กิจกรรมการวิพากษ์ OP : จัดท าโครงร่างองค์กร (OP) อย่างไรให้เป็นระบบตามเกณฑ์ EdPEx ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2563 ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.86 ร้อยละ 97.22 (กองประกันคุณภาพการศึกษา) 
3. โครงการพัฒนาบุคลากร เร่ือง การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กรส าหรับพนักงานมหาวทิยาลัย ประเภทพนักงานประจ าที่บรรจุใหม่ และพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทพนักงานประจ าที่มีการเปลี่ยน/หมุนเวียนการท างาน ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในระหว่างวนัที่ 21-24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30-16.30 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องวิจัยโครงงานคอมพิวเตอร์ 2201 ชั้น 2 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มีผูเ้ข้าร่วมอบรม จ านวน 28 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 คิดเป็น ร้อยละ 80 (กองคลังและงานจัดการทรัพยากรฯ) 

4. โครงการอบรมออนไลน์ เร่ืองการสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑร์ะดับหลักสูตร AUN-QA version 4.0 [2020] (Zoom) 
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การวิเคราะห์ GAP Analysis เพื่อการพัฒนาหลักสตูร”ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2564 มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด จ านวน 170 

คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.68 คิดเป็นร้อยละ 93.61  
กิจกรรมที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด จ านวน 280 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คา่เฉลี่ย 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.60 (กองประกันฯ) 

5. โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท าวิสัยทัศน์และเป้าหมายพันธกิจ ระหว่างวนัที่ 28- 29 มกราคม 2564 ความพึงพอใจ ร้อยละ 81.82 ค่าเฉลี่ย 4.09 (กองประกันฯ) 
6. โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/ส่วนงานและสถาบัน (EdPEx Assessor)ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-2 

เมษายน 2564 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 93.88 ค่าเฉลี่ย 4.69 (กองประกันฯ) 
7. โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA (New AUN-QA Assessor)ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าอบรม จ านวน 47 คน 

ผ่านการอบรม 12 คน ผลประเมินความพึงพอใจระดบัดีค่าเฉลีย่ 4.29 (กองประกันฯ) 
8. โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA (Refresh AUN-QA Assessor) ระหว่างวันที่ 21 –22 เมษายน 2564 มีผู้เข้าอบรม จ านวน 56 

คน ผ่านการอบรม - คน ผลประเมินความพึงพอใจระดบัดี ค่าเฉลี่ย 4.46 (กองประกันฯ) 
9. โครงการอภิปรายและการเสวนาในหัวข้อ "การจัดการศึกษาบนระบบคลงัหน่วยกิตด้วยโครงการเรียนล่วงหน้าแบบ Pre-Bachelor Program และ Pre-Master Program” 

ของกองบริหารงานวิชาการ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ (กองบริหารงานวชิาการ) 
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10.  โครงการอบรมการใช้ MS SharePoint เพื่อพัฒนาองค์กร ส าหรับบุคลากรส านักดิจิทลัเทคโนโลยีและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 
อบรมแบบออนไลน์ด้วย Microsoft Teams โดย อาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 40 คน (ส านัก
ดิจิทัลเทคโนโลย)ี 

11.  โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การให้บริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจ" ระหว่างวนัที่ 24, 25 และ 29 มิถุนายน 2564 โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น รุ่นละ จ านวน 20 คน 
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิน้ จ านวน 60 คน ณ ห้องประชุม 314-315 ชั้น 3 ส านักงานอธิการบด ีตลิ่งชนั (อยู่ระหว่างด าเนนิโครงการ) (กองทรัพยากรมนุษย)์ 

12.  โครงการอบรมเสริมสร้างประสทิธิภาพการตรวจสอบภายใน เร่ือง การตรวจสอบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรและเพิ่มทักษะการเขียนรายงาน วันที่ 24-25 และ 28 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ส านักงานอธิการบดี ตลิง่ชนั มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 10 คน (ส านกังานตรวจสอบภายใน) 

13.  โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ของหน่วยงานระดบักองในสังกัดส านักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 5 
– 7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 314-315 ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี ตลิง่ชนั และผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริหารของส านักงานอธิการบดีและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถจัดท ารายงานการประเมนิตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ให้สะท้อนถึงผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ตอบสนองตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได้ โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิน้ จ านวน 65 คน (ONSITE จ านวน 35 คน และ ONLINE จ านวน 30 คน) (กองทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับกองประกันฯ) 

 นอกจากโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏบิัติงานแล้ว มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ (KM) ทั้งภายในหน่วยงานและ
ระหว่างหน่วยงานตามภารกิจหลักต่าง ๆ ที่จ าเปน็ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏบิัติที่ดีในการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรเกิดความรูค้วามเข้าใจที่ตรงกัน และสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกนัได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการด าเนินโครงการจัดการความรู้ ดังนี้ 

1. การจัดประชุม เร่ือง การยกเลิกใบเสร็จรับเงินโดยส่วนงาน ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (SU-ERP) แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน/คณะวชิา ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ 
ห้องประชุม 314-315 ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี ตลิง่ชนั เวลา 09.00-12.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 41 คน (กองคลังและงานจัดการทรัพยากรฯ) 

2. การจัดการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยกบัคณะ/ส่วนงาน เร่ือง “แนวทางการพฒันาคณะ/ส่วนงาน เพื่อความเป็นเลิศและการพัฒนาที่
ยั่งยืนมีเสถียรภาพทางการเงิน และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง” เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 โดยมีคณะ/ส่วนงาน ที่เข้าร่วม จ านวน 15 คณะ และ 5 ส่วนงาน ได้แก่ 
1) ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารฯ 2) ส านักหอสมุดกลาง 3) หอศิลป์ 4) ส านักบริการวชิาการ และ 5) สถาบนัศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ       

ซึ่งผลการด าเนินการจัดประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในคร้ังนี้ มหาวิทยาลัยและผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชนส์ าหรับการน าไป
ปรับปรุงและแก้ปัญหาในเร่ืองตา่งๆ รวมถึงสามารถน าผลที่ได้รบัจากการประชุมฯ เปน็ข้อมูลประกอบการจัดท า (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 -
2579 อีกทั้งสามารถใช้เปน็แนวทางการแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะ/ส่วนงานในการด าเนินงานที่โดดเดน่ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีส่ าคัญ/ในด้านการบริหารจัดการ
ที่ยังต้องการความรู้ความเข้าใจและกรณีศึกษาที่ดีต่อการปฏบิตัิงาน (กองแผนงาน) 
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3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “กระบวนการจัดซื้อ/จัดจา้งงานก่อสร้าง” ในวนัที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์  ชัน้ 4 อาคารส านักงานอธิการบดี
ตลิ่งชนั มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 63 คน ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความรู้ ความเข้าใจ และประโยชน์ที่ได้รบัจากการเข้าร่วมโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.91 คิดเป็น
ร้อยละ 78.20 (กองคลังกองงานวิทยาเขตเพชรบุรีและกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร์) 

4. โครงการการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เร่ือง “การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าหนังสือราชการ” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รอง
อธิการบดีพระราชวงัสนามจนัทร์ เป็นประธานเปิดการอบรม และนางนิศารัตน์ พ่วงสมจิตร หัวหน้างานบริหารงานทัว่ไป เป็นวทิยากร วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์
ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 29 คน (กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) 

5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับงานทะเบียนและสถิติในช่วงสภาวะวกิฤตจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผา่นระบบ MS Team 
โยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 60 คน ซึ่งเปน็การจัดกิจกรรมในรูปแบบการอภิปราย ระดมความคิดแลกเปลี่ยน สรุปผล เพื่อน าไปพฒันาเครื่องมือช่วยปฏิบัติงาน(ระบบริการ
การศึกษา) และก าหนดแนวทางการให้บริการและการปฏิบัตงิานต่อไป (กองบริหารงานวิชาการ) 

 รวมทั้งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยได้ก าหนดตัวชี้วดั เพื่อติดตามผลการด าเนนิงานของบุคลากรในด้านผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ 
(Outcome) นอกจากนี้ได้ใช้ SIPOC Model ซึ่งเปน็เครื่องมือในการเพิ่มคุณภาพ/ปรบัปรุงคุณภาพ ของกระบวนงานหลักทีส่ าคัญ เพื่อให้สามารถแสดงถึงผลลัพธ์ที่ไดจ้ากการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนงานดังกลา่ว อีกทั้งไดน้ าผลลัพธท์ี่เกิดขึ้นจากการใช้ SIPOC Model เพื่อประกอบการรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx 

  โดยมีการจัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารระดับกองภายใต้ส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 
1. กองทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับกองประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx ของหน

วยงานระดับกองในสังกัดส านักงานอธิการบดี ระหวางวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2564ณ หองประชุม 314-315 ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน และผานระบบออนไลน เพื่อใหผู
บริหารของส านักงานอธิการบดีและบุคลากรผูเก่ียวของ มีความรูความเขาใจและสามารถจัดท ารายงานการ ประเมินตนเองตามเกณฑ EdPExใหสะทอนถึงผลการด าเนินงานของหน
วยงานที่ตอบสนองตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได โดยมีผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 65 คน (ONSITE จ านวน 35 คน และ ONLINE จ านวน 30 คน) 

2. กองทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับกองประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการสัมมนาออนไลน์ เร่ือง การวิพากษ์โครงร่างองค์กร (OP) ของหน่วยงานระดับกองในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี เม่ือวันอังคารที่  5 ตุลาคม 2564 เพื่อให้หน่วยงานระดับกองภายในส านักงานอธิการบดี มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเขียนโครงร่างองค์กร (OP) ตามเกณฑ์ EdPEx ที่
สะท้อนผลลัพธ์การด าเนินงาน และการปรับปรุงกระบวนงานตาม SIPOCModel  โดยมีผูเข้ารวมโครงการทั้งสิ้น 52 คน (Onsite จ านวน 6 คน และ Online จ านวน 46 คน) 
 มีข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ ในกำรประชุมครั้งที่ 8/2564  เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2564 คือ  ควรรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความก้าวหน้า/

ความส าเร็จ 
(1) การปรับปรุงระบบการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องและทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั 
(2) การปรับระบบ/ข้อบังคบัการขอต าแหน่งทั้งสายวิชาการ สายสนับสนนุ รวมทั้งมาตรการที่จะมีส่วนเพิ่มสดัส่วนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ/วชิาชีพ 
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          โดยมหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินงำนตำมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ ในสำระที่ส ำคัญ 
1. มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการคัดเลือกผู้ที่ด ารงต าแหน่งระดบัผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง เลขานุการคณะฯ ลว่งหน้าก่อนที่ผูบ้ริหารท่านเดิมจะหมดวาระ ตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 มีคณะ/ส่วนงานเสนอขออนุมัติด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง/เลขานุการคณะหรือ
เทียบเท่าก่อนคนเดิมหมดวาระ จ านวน 6 ต าแหน่ง ดงันี้ 

1) หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและวชิาการ ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 
2) เลขานุการส านักดิจิทลัเทคโนโลยี ส านักดิจิทัลเทคโนโลย ี
3) หัวหน้าฝ่ายบริการดิจิทัลเทคโนโลยี ส านักดิจิทลัเทคโนโลยี 
4) หัวหน้าฝ่ายบริหารและพฒันาดิจิทัลเทคโนโลยี ส านักดิจิทลัเทคโนโลยี 
5) เลขานุการหอศิลป ์
6) เลขานุการคณะมัณฑนศิลป ์

2. มหาวิทยาลัยได้มีโครงการอบรมผู้บริหารระดับสูง ดังนี้ 
- โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ  
- โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รุ่นที่ 2  
- การประชุมหารือและแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยกับคณะ/ส่วนงาน เรื่อง “แนวทาง การพฒันาคณะ/ส่วนงาน เพื่อความเป็นเลิศและการพฒันาที่ยัง่ยืน

มีเสถียรภาพทางการเงิน และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง” 
- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพองค์กรระดับสถาบัน ด้วยเกณฑ์ EdPExมหาวิทยาลัยศิลปากร”  
- กิจกรรมออนไลน์ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  
- โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท าวิสัยทัศน์และเปา้หมายพันธกิจ 

3. มหาวิทยาลัยได้ด าเนนิการปรับปรุงข้อบังคับ โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับบริบทของมหาวทิยาลัย ดงันี้ 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 

4) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที ่24 มีนาคม พ.ศ.2564 
4. มหาวิทยาลัยได้ด าเนนิการพฒันาผู้สอนเพื่อให้มีความพร้อมในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กับผู้เรียน ดังนี้  

- โครงการพัฒนารายวชิาออนไลน์ (MOOC/ SPOC) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักการ Outcome Based Education โดยมีรายวิชาที่พัฒนาขึน้จ านวน 10 รายวิชา 
ลักษณะการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  

- พัฒนารายวชิาทีส่ามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทัง้รายวิชา  (100%) จ านวน 1 รายวิชา  
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- โครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-PSF) โดยมีประกาศเรื่องกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอน และมีการด าเนินการ
พัฒนาอาจารย์อย่างมีระบบ  

- ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาได้มีการจัดการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตามความต้องการของคณะวิชาตา่ง ๆ  
- โครงการพัฒนานวตักรรมการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2563-2564 โดยมีผู้รับทุนจ านวน 14 ทุน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีอาจารย์ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ และระดับชาติจากโครงการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาฯ 
- ภก.รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา ได้รับรางวลัการน าเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมวชิาการระดับนานาชาติ ในการประชุม ประเทศอินโดนีเซีย 
- อ.ดร.กรชนก ชิดไชยสุวรรณ ได้รับรางวัลบทความนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น จากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม ร่วมกับ สมาคมเครือข่าย

การพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรบัปรุงข้อบังคบัเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร โดยค านงึถึงความเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลยั ซึ่งมีด าเนินงานทีส่ าคัญดังนี ้
1. มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง ก าหนดตัวชี้วัดการจดัท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เป็นตัวชี้วัดหนึง่ของการวัดผลสัมฤทธิ์

ของงานด้านตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)  
2. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศลิปากร ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ได้ก าหนดจ านวนระดับต าแหน่งทีพ่ึงมีในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน

สถาบนัอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนุนให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น จ านวน 150 ต าแหน่ง ดังนี้ 
- ระดับช านาญงานพิเศษ จ านวน 5 ต าแหน่ง 
- ระดับช านาญการ (วชิาชีพเฉพาะ) จ านวน 33 ต าแหน่ง 
- ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 105 ต าแหน่ง  
- ระดับเชี่ยวชาญ จ านวน 6 ต าแหน่ง  
- ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง 

3. กิจกรรมการวิพากษ์ OP : จัดท าโครงร่างองค์กร (OP) อย่างไรให้เป็นระบบตามเกณฑ์ EdPEx4 กิจกรรมการวิพากษ์ OP : จัดท าโครงร่างองค์กร (OP) อย่างไรให้เป็น
ระบบตามเกณฑ์ EdPEx 

ในการประเมินผลการปฏบิัติงานมหาวิทยาลัยได้ก าหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตามผลการด าเนินงานของบุคลากรในด้านผลผลติ (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)  
นอกจากนี้ได้ใช้ SIPOC Model ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเพิ่มคุณภาพ/ปรับปรุงคุณภาพ ของกระบวนงานหลักทีส่ าคัญ เพื่อให้สามารถแสดงถึงผลลัพธ์ทีไ่ด้จากการพัฒนา

และปรับปรุงกระบวนงานดังกลา่ว อีกทั้งได้น าผลลัพธท์ี่เกิดขึ้นจากการใช้ SIPOC Model เพื่อประกอบการรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx โดยมีการจัดอบรมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารระดับกองภายใต้ส านักงานอธิการบดี 
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สรุป เนื่องจากตัวชี้วัด ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง/เลขานุการคณะหรือเทียบเท่าก่อนคนเดิมหมดวาระ มหาวิทยาลัย
ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย คือ สามารถด าเนินการสรรหาผูส้มควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง/เลขานุการคณะหรือเทียบเท่าก่อนคนเดิมหมดวาระครบถ้วนทุกต าแหน่ง ได้ร้อยละ 
100 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายสูงสุดแล้วและคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรที่มีร่วมโครงการพฒันามหาวิทยาลยั มีค่าผลด าเนนิงานสูงกว่าคา่เป้าหมายที่ก าหนดมากกว่า ร้อยละ 10 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้คะแนนประเมินผลด าเนินงานอยู่ในระดับ 5.00 
 

ประเด็นส ำคัญ ข้อเสนอแนะ 
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

คะแนนที่
คณะกรรมกำร

ประเมิน 
8. กำรพัฒนำ
ทำงกำยภำพ 

   1.พัฒนาพ้ืนท่ีการจัดการเรียนการ
สอน และปญัหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้และการบริการนักศึกษาพฒันา
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรยีนรูข้อง
นักศึกษาและบุคลากร ขยายพื้นท่ีทาง
การศึกษา เพิ่มพื้นท่ีการเรียนแบบโรง
ปฏิบัติในบางหลักสูตร รวมถึงวัสดุ
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
นักศึกษาให้เรียนรูด้้วยการปฏิบัติ และ
เป็นต้นแบบให้เอกชนเข้ามาร่วม
ด าเนินการ 
   2. ปรับปรุง/พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานของแต่ละวิทยาเขต 
   2.1 การปรับปรุงวังท่าพระ 
       1. เร่งด าเนินการเรื่องที่ยังไม่แล้ว
เสร็จ อาทิ ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า 
ระบบอินเทอร์เนต็ Wi-Fi 
       2. เร่งด าเนินการแกไ้ขปัญหาเรื่อง

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินงำนโดยสรุป  
ตัวช้ีวัด ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

การประเมินผล
ตนเองของ

มหาวิทยาลยั 
 คะแนนความพึงพอใจ
ของบุคลากร และ
นักศึกษาท่ีมีต่อการ
พัฒนาลักษณะทาง
กายภาพ สภาพแวดล้อม 
สิ่งอ านวยความสะดวก 
และการให้บริการของ
มหาวิทยาลยั 

3.75 
คะแนน 

3.87 
คะแนน 

4.50 
หมายเหตุ  
ผลด าเนินงานสูง
กว่าค่าเปา้หมายที่
ก าหนด ร้อยละ  
1 - 10 

 

   มหาวิทยาลัยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
   1. ศึกษาและจัดท ารายงาน เพือ่หาข้อสรุปในการหา
จุดเช่ือมต่อระบบโครงข่ายระหว่างคณะกับส่วนกลาง และ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ 
   2. มหาวิทยาลัยมีแนวทางการด าเนินงาน โดยได้
วางแผนด าเนินการปรับปรุง/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ดังนี ้

  2.1 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้กับศูนย์
การเรยีนรู้ด้านการจดัการขยะและโรงเรือนเพาะช า 
งบประมาณ 796,600 บาท จากงบประมาณแผ่นดิน 
      2.2 ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขต 
จ านวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ได้แก่ บริเวณเส้นทางสญัจร
ด้านหน้าอาคารวิทยบริการ จ านวน 3 ตัว, สถานท่ี
จ าหน่ายอาหารด้านหลังหอพัก 5-6 จ านวน 2 ตัว, 
เส้นทางสญัจรด้านหลังหอพัก 2 – 6 และเส้นทางด้านข้าง
หอพัก 6 จ านวน 4 ตัว, ทางเข้าสนามฟุตบอลใหญ่ 
จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน1,200,000 บาท จากงบประมาณ
เงินรายได้ (ภารกิจนโยบาย) 
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ประเด็นส ำคัญ ข้อเสนอแนะ 
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

คะแนนที่
คณะกรรมกำร

ประเมิน 
ที่จอดรถในวังท่าพระ ให้บุคลากร ผู้มา
ติดต่อรับบริการ ไดร้ับความสะดวกมาก
ขึ้น 
  2.2 City Campus เมืองทองธาน ี
    1. เร่งด าเนินการตามแผนพัฒนา 
City Campus เมืองทองธานีตามที่
ก าหนดไว้ รวมถึงการรายงาน
ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคการ
ด าเนินงานต่างๆ ใหส้ภามหาวิทยาลัย
ทราบเป็นระยะๆ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
     2. เร่งรัดปรับปรุงและพัฒนาสิ่ ง
อ านวยความสะดวก สวัสดิการต่างๆ ที่
เมืองทองธานี เพื่อสนับสนุนปัจจัยการ
เรียนการสอน อ านวยความสะดวกแก่
นักนักศึกษา รวมทั้งรองรับการขยายตัว
ในอนาคต 

      3. ส านักหอสมุดกลาง มีแนวทางด าเนินการพัฒนาใน
แต่ละวิทยาเขต ดังนี ้
          3.1 วังท่าพระ 
 มกาวิทยาลัย ด าเนินการจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์
เกี่ยวกับระบบเครือข่ายเพิ่มเติมเพือ่ให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
          3.2 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์
 มหาวิทยาลยัประสานงานกับหน่วยงานในวิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อจัดท ารูปแบบรายการ
ปรับปรุงสิ่งกอ่สร้าง ให้แล้วเสร็จเพื่อทันก าหนดเวลาการ
เสนอของบประมาณเงินอุดหนุน ปี 2567 (งบประมาณ
แผ่นดิน) เพื่อปรับปรุงท้ังวิทยาเขต 
         3.3 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 มหาวิทยาลยัจะน าข้อมลูที่ได้จัดท าพื้นที่
ให้บริการ ได้แก่ การจดัท าแบบรปูรายการและครุภณัฑ์ 
ของฝ่ายหอสมดุฯ เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณ 
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โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
 มหำวิทยำลัย ด ำเนินกำรได้ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ  โดยด ำเนินกำรในสำระส ำคัญดังนี ้

 มหาวิทยาลยัได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรต่อการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และสุนทรยีภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้ตอบแบบประเมินทัง้สิน้ จ านวน 1,131 คน ผลการประเมินความพงึพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 
จ าแนกผลการประเมินตามพื้นที ่ดังนี้ 
         1. พื้นที่วังท่าพระ มีคะแนนความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 

2. พื้นที่ตลิ่งชัน มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.58 
3. พื้นที่สนามจันทร์ มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.55 
4. พื้นที่เพชรบุรี มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.55  
5. พื้นที่เมืองทองธานี มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ค่าเฉลี่ย 3.54 
และการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของส านักงานอธกิารบดี ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 โดยแบ่งการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
1. การประเมินหน้างาน มีกองที่ให้บริการแบบมีการประเมินหน้างาน จ านวน 5 กอง ได้แก่ กองกิจการนักศึกษา กองคลัง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กองงาน

วิทยาเขตเพชรบุรี และกองบริหารงานวิชาการ มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 จ าแนกเป็นรายด้าน ดงันี ้
           1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 
           2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.51 
           3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีคะแนนความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเทา่กบั 4.34 
           4. ด้านคุณภาพการให้บริการ มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.48 

2. การประเมินความพึงพอใจตอ่การบริการ จ านวน 5 กอง ในส านักงานอธิการบดี (ประเมินรายปี) มผีลประเมินความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเทา่กบั 3.92 จ าแนก
เป็นรายดา้น ดังนี ้

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีคะแนนความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 3.88 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.98 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 3.89 
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ มคีะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.94 



74 
 

ซึ่งผลการประเมินความพงึพอใจของบุคลากร และนักศึกษาที่มตี่อการพัฒนาลักษณะทางกายภาพ สภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก และการให้บริการของมหาวิทยาลัย
ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กบั 3.87 คะแนน 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ด าเนนิงานปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานด้านดิจทิัลในส่วนส านักดิจิทัลเทคโนโลยีให้รองรับการด าเนินการออนไลน์ ก าหนดยุทธศาสตรใ์นแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยส านักดิจิทัลเทคโนโลยี อยู่ระหว่างการปรับปรุง/พัฒนา เพื่อรองรับการให้บริการบน Digital Platform ทั้งการเรียนการสอน และบริการอ่ืนๆ 
โดยข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ ในกำรประชุมครั้งที่ 8/2564  เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2564 คือ ควรรายงานเพิม่เตมิเกี่ยวกับสถานภาพและความ

คืบหน้าการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่รวมทั้งการเปลีย่นแปลงของทกุวิทยาเขต/และทุกพ้ืนท่ีการศึกษา  

       โดยมหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินงำนตำมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ ในสำระที่ส ำคัญ 
1. วังท่าพระ ได้ด าเนินการปรับปรงุอาคารหอสมุด ภายใต้โครงการ “ปรับปรุงมหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ” ในภาพรวมเสรจ็สิ้นเปน็ที่เรียบร้อยแล้ว ในเดือนกันยายน 

(ล่าช้าจากเดิมเนื่องจาก COVID-19) และการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของวังท่าพระ เพื่อรองรับการใช้งานและได้มีการประสานงานที่จอดรถกับสโมสรกองทัพเรือให้กับบุคลากรและผู้มา
ติดต่อที่คณะ/ส่วนงาน วังท่าพระ 

2. City Campus เมืองทองธานี วางแผนปรับปรุงทางกายภาพด้วยการเพิ่มจ านวนร้านคา้สิ่งอ านวยความสะดวก และปีการศึกษาต่อไป มีการวางแผนก่อสร้างอาคารศูนย์
เรียนรู้นานาชาติ มหาวิทยาลัยศลิปากร และก่อสร้างอาคารโรงอาหาร   

3. วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร์ ด าเนินการปรบัปรุงดงันี้ 
3.1 มหาวิทยาลัย (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์และกองแผนงาน) ร่วมกับสว่นงาน ได้แก่ ส านักหอสมุดกลาง ส านักงานบรหิารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

(สวนส.) ส านักดิจิทลัเทคโนโลย ีและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ในการวางแผนออกแบบภูมิทัศน์พื้นที่ต่อเชื่อมส่วนงานตา่งๆ และพื้นที่อเนกประสงคส์่วนกลาง โดยจัดท าเป็น 
University Square 

3.2 วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร์ ได้หารือกับเทศบาลนครนครปฐม แขวงการทางจงัหวัดนครปฐมและผู้เชีย่วชาญด้านอุโมงค์ทางลอด ในการติดตามความคืบหน้าการ
ท าอุโมงค์ทางลอดหนา้ทางเข้าวทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ (ด้านถนนทรงพล) เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยอยู่ระหว่างจัดท าแบบจ าลองและ
ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม Environmental Impact Assessment (EIA) 

3.3 ส านักหอสมุดกลาง และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ไดส้ ารวจความต้องการการใช้พื้นที่จากบุคลากรของส านักหอสมดุกลาง และด าเนนิการประชุมบุคลากรใน
แต่ละวิทยาเขต เพื่อให้ได้ข้อมูลรอบด้านประกอบการพิจารณาวางแผนปรับปรุง/พฒันาทางกายภาพ ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 

4. วิทยาเขตเพชรบุรี โดยกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดังนี้ 
4.1 ก่อสร้างรั้วเหล็กแนวอ่างเก็บน้ าหนองจิก เป็นเงิน 6,388,800 บาท จากงบประมาณแผน่ดนิ ระยะเวลาด าเนนิการระหว่างเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน 2564  
4.2 ก่อสร้างที่จอดรถยนต์มีหลังคาคลุมด้านหน้าอาคารบริหาร เป็นเงิน 3,543,200 บาท จากงบประมาณแผ่นดิน ระยะเวลาด าเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 

2564 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถจอดรถยนต์ได้ จ านวน 40 คัน  
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4.3 ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในอาคารกิจกรรมและนันทนาการ จ านวน 20 จุด เป็นเงิน 499,989.30 บาท จากเงินกองทนุพัฒนาส่วนกลาง 
4.4 จัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยประจ าอาคารวทิยบริการ จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วยกล้องวงจรปิด จ านวน 22 ตัว พร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 499,048 บาท จาก

งบประมาณแผน่ดิน 
4.5  จัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยประจ าหอพักนักศึกษา จ านวน 1 ระบบ ติดตั้ง ณ หอพักนักศึกษา 3 ประกอบด้วยกล้องวงจรปิด จ านวน 32 ตัว พร้อมอุปกรณ์ 

เป็นเงิน 499,810 บาทจากงบประมาณเงินรายได้ 
ซึ่งขณะนี้ กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารทุกอาคาร และตดิตั้งกล้องวงจรปิดภายนอกอาคารในจุดที่มีความสุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดอันตราย โดยมี

กล้องวงจรปิดภายในอาคาร จ านวน  297 ตัว และภายนอกอาคาร จ านวน 97 ตัว  
5. ส านักหอสมุดกลาง ได้ประสานงานกับส านักงานวิทยาเขตฯ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้บริการของฝ่ายหอสมุดฯ โดยการจัดท าแบบรูปรายการและครุภัณฑ์ใกล้แล้วเสร็จ โดย

มหาวิทยาลยัเสนอให้ใช้งบประมาณจากเงินกองทนุพัฒนาของวิทยาเขตฯ โดยขอให้ส านักฯ  
นัดประชุมผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

นอกจากนี้ ส านักหอสมุดกลางได้ด าเนินการ ดังนี ้
1. จัดมุมสร้างสรรค์งานออกแบบประเทศไทย (TCDC) ณ ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ฝ่ายหอสมุดวังทา่พระ และฝา่ยหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ด าเนินการประชาสัมพนัธ์หนังสอืใหม่ด้านการออกแบสร้างสรรค์ และหมุนเวียนหนังสือที่มีออกบริการให้ทั่วถึงทุกวิทยาเขต 
2. ปรับปรุงชัน้หนังสือตามกิจกรรม Smart Library (Smart Bookshelve/Smart Corners) ทั้งภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ ตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการเร่ืองการ

จัดหมวดหมู่หนังสือให้ง่ายต่อการใช้งาน 
สรุป ตัวชี้วัด คะแนนความพงึพอใจของบุคลากร และนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนาลักษณะทางกายภาพ สภาพแวดล้อม สิง่อ านวยความสะดวก และการให้บริการของมหาวิทยาลัย
ได้ 3.86 ซึ่งมีค่าผลด าเนินงานสงูกว่าค่าเปา้หมายที่ก าหนดไม่เกิน ร้อยละ 10 ดังนัน้ มหาวิทยาลัยจึงให้คะแนนประเมินผลด าเนินงานอยู่ในระดบั 4.50 
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ประเด็นส ำคัญ ข้อเสนอแนะ 
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

คะแนนที่
คณะกรรมกำร

ประเมิน 

9. กำรวิจัย/งำน
สร้ำงสรรค์ 

    1. ปรับปรุงระบบการ
ขอรับเงินทุนวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ 
ลดขั้นตอน ลดจ านวน
เอกสาร พัฒนาระบบการ
ติดตามผล 
ฐานข้อมูล โดยการน า
เทคโนโลยีมาใช้ 
     2. จัดสรรทุนวิจัยให้มี
ความหลากหลายมากขึ้น 
โดยเฉพาะทุนเกี่ยวกับงาน
สร้างสรรค์ เพื่อเป็นแรงจูงใจ
ให้อาจารย์ท าผลงานวิชาการ
มากขึ้น 
     3. สนับสนุนฐานข้อมูล
วิจัยถูกลิขสิทธิ์ให้มากขึ้น โดย
อาจให้ส านักหอสมุดกลาง
เป็นผู้ประสานงานในเรื่อง
การจัดซื้อ เพื่อใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินงำนโดยสรุป  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนน 
การประเมินผล

ตนเองของ
มหาวิทยาลยั 

  1. กระบวนการขอรับ
เงินทุนวิจัย ที่มีการลด
ขั้นตอน เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
งานวิจัยท่ีมหาวิทยาลยั
ได้รับ 

1  
กระบวนงาน 

2  
กระบวนงาน 
(ได้แก่  
1. แนวปฏบิัติ
ในการอนุมัติ
โครงการ  
2. แนวปฏบิัติ
ในการเปิด
บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร) 

5.00 
หมายเหตุ  
มีผลด าเนินการสูง
กว่าค่าเปา้หมายที่
ก าหนดมากกว่า 
ร้อยละ 10 

2. ความพึงพอใจในการ
จัดโครงการเพื่อส่งเสรมิ
การวิจัยของ
มหาวิทยาลยั 

3.75 คะแนน 4.47 
คะแนน 

5.00 
หมายเหตุ  
มีผลด าเนินการสูง
กว่าค่าเปา้หมายที่
ก าหนดมากกว่า 
ร้อยละ 10 

 

    โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1. พัฒนาระบบนิเวศการวิจัย (research ecosystem) และ

เครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงสรา้งสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการวิจัยสรา้งสรรค์และนวตักรรมแบบบรูณา
การ (support & motivation) ให้มีผลสัมฤทธ์ิและมศีักยภาพ
ด้านการวิจัยทีสู่งขึ้น ได้แก่   
      - พัฒนาการบริหารจดัการความรู้ (Knowledge 
management : KM) ด้านการวิจยั  
      - การออกแบบกลไกในการสร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย ผ่าน
โค้ช (Coaching), การให้ค าปรึกษา (Mentoring) คณะผู้วิจัย 
(Research team) และสร้างผู้จัดการวิจัย (Research 
manager) 
    2. พัฒนาระบบและกลไกท่ีเอือ้ต่อการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร
ของบุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน ศษิย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป 
    3. พัฒนาศูนย์ส่งเสริมสนับสนนุ และบริหารจดัการทรัพยส์ิน
ทางปัญญา (Intellectual property (IP)) และการใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญา  
    4. สร้างระบบและกลไกท่ีเอื้อตอ่การพัฒนาให้เกิด
ผู้ประกอบการใหม่ และ ธุรกิจใหม่ (Startup) 
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ประเด็นส ำคัญ ข้อเสนอแนะ 
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

คะแนนที่
คณะกรรมกำร

ประเมิน 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนน 
การประเมินผล

ตนเองของ
มหาวิทยาลยั 

3. ร้อยละงบประมาณ
จากแหล่งทุนภายนอก 
ที่ได้รับจดัสรรด้าน
งานวิจัย/งานสรา้งสรรค์ 
(เปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563) 

ร้อยละ 3 ร้อยละ 17.27 
(เปรียบเทียบทุน
วิจัยจากแหล่ง
ภายนอกที่ได้รับ
จัดสรรในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 จ านวน 
290,444,793.50 
บาท และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จ านวน  
302,718,400 บาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
17.27  
ข้อมูล ณ วันที ่20 
ก.ย.64) 

5.00 
หมายเหต ุ
มีผลด าเนินการสูง
กว่าค่าเปา้หมายที่
ก าหนดมากกว่า 
ร้อยละ 10 
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ประเด็นส ำคัญ ข้อเสนอแนะ 
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

คะแนนที่
คณะกรรมกำร

ประเมิน 

4. ฐานข้อมูลวิจัยที่ถูก
ลิขสิทธ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ด าเนินการจัดซื้อ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการด้าน
งานวิจัย/งานสรา้งสรรค์
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

1 ระบบ 1 ระบบ 
(ได้มีการจัดซื้อ
สิทธ์ิการใช้งาน

ฐานข้อมูล 
Scopus) 

3.50 
หมายเหต ุ
มีผลด าเนินการ
เท่ากับเป้าหมายที่
ก าหนด 

 
โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
 มหำวิทยำลัย ด ำเนินกำรได้ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ  โดยด ำเนินกำรในสำระส ำคัญดังนี ้

1. มหาวิทยาลัยศิลปากรไดด้ าเนินการปรบัปรุงระบบการขอรับเงินทุนวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส านักงานบริหารการวจิัย นวัตกรรมและการสร้างสรรคก์ารจัดท าแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนภายนอก ที่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัศิลปากรคร้ังที่ 14/2563 เมื่อวันอังคารที่ 4 
สิงหาคม 2563 และได้มีการด าเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าวมาระยะหนึ่งแล้ว ได้รบัการสะทอ้นปญัหาจากนักวิจัยและผูป้ฏิบตัิงาน ในประเดน็ของการอนุมัติโครงการ และการเปิด
บัญชีเงินฝากธนาคารส าหรับผูไ้ด้รับทุนวิจัย 

ดังนั้น จงึได้หารือกับผูท้ี่เก่ียวข้องทั้งนักวิจัย และผูป้ฏิบัตงิาน ในการจัดท าแนวปฏบิัติในการอนุมัติโครงการ และการเปิดบัญชเีงินฝากธนาคารส าหรับผูไ้ด้รับทนุวิจัย เพื่อลดขึ้น
ตอนการด าเนินงานให้งบประมาณการวิจัยถึงมือนักวิจัยได้เร็วขึ้น ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน สามารถตรวจสอบได้ และเอ้ืออ านวยการต่อด าเนินงานของนักวิจัย ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมสีาระส าคัญสรุปไดด้ังนี ้
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1.1 แนวปฏิบัติในการอนุมัติโครงการ เพื่อลดขั้นตอนการด าเนินงาน มีระบบที่ชัดเจน และนักวิจัยสามารถด าเนินการวิจัยได้เร็วขึ้น 
 

แนวปฏิบัตทิี่ด าเนนิการอยู่ ณ ปจัจุบัน แนวปฏิบัตทิี่พัฒนาปรับปรุง 
1) หัวหน้าโครงการวิจัยที่คณะวิชาสังกัดวังท่าพระ ตลิ่งชัน และเมืองทองธานี ท าบันทึกขอ
อนุมัติโครงการผ่านคณะวิชา คณะวิชาเสนอเรื่องผ่านกองคลังเพื่อเสนออธิการบดีอนุมัติ
โครงการ  

2) 2) หัวหน้าโครงการวิจัยที่คณะวิชาสังกัดตามวิทยาเขต ท าบันทึกขออนุมัติโครงการผ่าน
คณะวิชา คณะวิชาเสนอเรื่องผ่านงานการเงินวิทยาเขตที่นักวิจัยสังกัดตรวจสอบเอกสาร 
ก่อนเสนอรองอธิการบดีวิทยาเขตที่นักวิจัยสังกัดอนุมัติ 

1)   หัวหน้าโครงการวิจัยทุกโครงการที่ได้รับทุนประสานมายังส านักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เพื่อจัดท าบันทึกขออนุมัติโครงการ เสนอเรื่องผ่านงาน
การเงินวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ตรวจสอบเอกสาร ก่อนเสนอรองอธิการบดีวิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์อนุมัติโครงการ 
      โดยทุกโครงการของมหาวิทยาลัยด าเนินการผ่านส านักงานบริหารการวิจัยฯ 

            
1.2 แนวปฏิบัติในการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการเปิดบัญชีตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง “หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดบัญชี

เงินฝากธนาคาร” ที่ถือปฏิบัติ ณ เวลานั้น 
 

แนวปฏิบัตทิี่ด าเนนิการอยู่ ณ ปจัจุบัน แนวปฏิบัตทิี่พัฒนาปรับปรุง 
1) หัวหน้าโครงการวิจัยที่คณะวิชาสังกัดวังท่าพระ ตลิ่งชัน และเมืองทองธานี ท าบันทึกเปิด
บัญชีเงินฝากธนาคารในนามของโครงการผ่านคณะวิชา คณะวิชาเสนอเรื่องผ่านกองคลัง เพื่อ
เสนออธิการบดีลงนามในหนังสือเพื่อขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร   

2) 2) หัวหน้าโครงการวิจัยที่คณะวิชาสังกัดตามวิทยาเขต ท าบันทึกขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ในนามของโครงการผ่านคณะวิชา  
   คณะวิชาเสนอเร่ืองผ่านงานการเงินวิทยาเขตที่นักวิจัยสังกัดตรวจสอบเอกสาร ก่อนเสนอ
กองคลัง เพื่อเสนออธิการบดีลงนามในหนังสือเพื่อขอบัญชีเงินฝากธนาคาร 

1) หัวหน้าโครงการวิจัยประสานมายังส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์เพื่อจัดท าบันทึกขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของโครงการเสนอเรื่อง
ผ่านงานการเงินวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ตรวจสอบเอกสาร ก่อนเสนอ
อธิการบดีลงนามในหนังสือเพื่อขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 

 
        2. มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ที่ได้รับจัดสรรด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (เปรียบเทียบกบัปงีบประมาณทีผ่่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละงบประมาณที่เพิ่มขึ้น 
290,444,793.50 361,242,099.98 17.27 
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      โดยข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ ในกำรประชุมครั้งที่ 8/2564  เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2564 คือ ควรรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบทาน การทบทวน 
การวิเคราะห์ ระบบการบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร และรายงานว่าได้ปรับปรุง/พฒันาในเรื่องใดไปอย่างไร เพื่อให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

มหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินงำนตำมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ ดังนี ้
1. มีการออกแบบคลัสเตอร์การวิจัยข้ามศาสตร์ให้สอดคล้องกับแหล่งทุนและเชื่อมโยงกับเปา้หมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เน้นการ

สร้างคุณค่า (Value & Impact) ให้กับสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยจัดกลุ่มงานวิจัย แนวทางการขับเคลื่อน และเป้าหมายงานวิจัยสร้างสรรค์และนวตักรรมให้สอดคล้องกับ
แหล่งทุน และนโยบายของรัฐบาล 

2. มีการพัฒนาระบบนิเวศ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการวิจัย ไดแ้ก่ 
- มีกลุ่มคลัสเตอร์วิจัยใหม่เกิดขึ้น ที่สอดคล้องกับแหล่งทุน ชุมชน art and nature และเชื่อมโยงกับ SDGs โดยก าหนดแผนงานหลักทิศทางงานวิจัย (Research Direction) 

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 6 ด้าน ดังนี้  
1) ศิลปะ วฒันธรรมและการสรา้งสรรค์เมือง : เมืองน่าอยู่ Area Base   
2) BCG   
3) นวัตกรรมทางสงัคมด้วยงานสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต : สังคมผูสู้งอายุ พืน้ที่การเรียนรู้ ฯลฯ   
4) พลังงานและสิ่งแวดล้อม : สังคมคาร์บอนต่ า  
5) Materials Science/Digital Technology for Arts and Creativity  
6) เศรษฐกิจฐานราก/ เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

- มีการเพิ่มจ านวนนักวิจัยของแต่ละคณะที่เข้าร่วมเครือข่ายนักวิจัยกับส านักบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ที่เพิม่ขึ้น 
- มีการเพิ่มจ านวน Partner ภายนอก ใหม่ที่เพิ่มขึ้น เช่น จังหวัดราชบุรี  เพชรบุรี   
- มีการจัดโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ใหม่ที่มีการด าเนินงานร่วมกับ partner และมีการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพิ่มข้ึน 
- ก าหนดเป้าหมาย ร้อยละโครงการที่ใช้ Sharing resource เพิม่ขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 3 

3. มีการพัฒนาระบบนิเวศการวิจัย (research ecosystem) และเครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรม
แบบบูรณาการ (support & motivation) ได้แก่  

  - พัฒนาระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายความร่วมมือ (partner) เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายความร่วมมือ 
  - สร้างระบบและกลไกให้เอ้ือต่อการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ให้เกิดการบูรณาการระหว่างคณะ/หน่วยงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน (ปรบัปรุงข้อบังคับ 

ระเบียบ และประกาศ) 
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สรุป เนื่องจาก ตัวชี้วัดกระบวนการขอรับเงินทนุวิจัย ที่มีการลดขั้นตอน เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการบริหารงานวิจัยที่มหาวทิยาลัยได้รับ และตัวชี้วัดความพึงพอใจในการจัด
โครงการเพื่อส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งตัวชี้วัดร้อยละงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ที่ได้รบัจัดสรรด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (เปรียบเทยีบกับปงีบประมาณที่
ผ่านมา ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563) มีค่าผลด าเนินงานสูงกว่าคา่เป้าหมายที่ก าหนดมากกว่า ร้อยละ 10 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจงึให้คะแนนประเมินผลด าเนินงานทั้งสามตัวชี้วัดอยู่ใน
ระดับ 5.00 ส าหรับตัวชี้วัดฐานข้อมูลวิจัยที่ถูกลิขสิทธ์ที่มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดซื้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านงานวจิัย/งานสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้ มี
ผลการด าเนนิงานส าเร็จเท่ากับเป้าหมายที่ก าหนด ดังนั้น มหาวทิยาลัยจงึให้คะแนนประเมินผลด าเนินงานอยู่ในระดับ 3.50 
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ประเด็นส ำคัญ ข้อเสนอแนะ 
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

คะแนนที่
คณะกรรมกำร

ประเมิน 

10. กำรพัฒนำเร่ืองอ่ืนๆ
ที่ส ำคัญ รองรับช่วง
วิกฤตโิรคระบำด Covid-19 
     10.1 การปรับปรุง
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
Internet, Wi-Fi ใหม้ี
ความเสถยีรภาพ และมี
ความครอบคลุมพื้นท่ีการ
ให้บริการเป้าหมาย และ
เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่บุคลากร นักศึกษา  
รวมทั้งรองรับการจดัการ
เรียนการสอน Online  
    10.2 การช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ปกครองและ
นักศึกษาท่ีได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตโิรค
ระบาด Covid-19 

 ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินงำนโดยสรุป  
ตัวช้ีวัด ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

การประเมินผลตนเองของ
มหาวิทยาลยั 

 1. คะแนนความพึงพอใจของบุคลากร 
และนักศึกษาท่ีมตี่อการพัฒนาปรบัปรุง
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน Internet,    
Wi-Fi ให้มีความเสถียรภาพ และมคีวาม
ครอบคลมุพื้นท่ีการให้บริการเป้าหมาย 
และเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
บุคลากร นักศึกษา รวมทั้งรองรับการ
จัดการเรียนการสอน Online 

3.75 
คะแนน 

4.36 
คะแนน 

5.00 
หมายเหตุ  
มีผลด าเนินการสูงกว่าค่า
เป้าหมายทีก่ าหนดมากกวา่ 
ร้อยละ 10 

 2. คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษา 
ที่มีต่อการด าเนินงานเยียวยาผู้ปกครอง
และนักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจาก
วิกฤติโรคระบาด Covid-19 

3.75 
คะแนน 

3.75  
คะแนน 

3.50 
หมายเหตุ  
มีผลด าเนินการเท่ากับค่า
เป้าหมายทีก่ าหนด 
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โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
 มหำวิทยำลัย ด ำเนินกำรในสำระส ำคัญดังนี ้

ส านักดิจทิัลฯ ได้ส ารวจความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการบริการด้านตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบเทคโนโลยีของมหาวทิยาลัย ได้ผลความพึงพอใจดังนี ้
1. ความสะดวกในการเข้าถึงการให้บริการ มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เท่ากบั 4.23 
2 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เท่ากบั 4.36 
3. ความปลอดภัยของสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก มีคะแนนความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.28 
4. ความรวดเร็วในการให้บริการ มีคะแนนความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก เท่ากบั 4.09 
5. โอกาสที่ท่านจะแนะน าผู้อื่นให้มาใช้บริการของส านักดิจิทัลฯ มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เทา่กบั 4.22 

      ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ ในกำรประชุมครั้งที่ 8/2564  เม่ือวันที่ 18 สิงหำคม 2564 คือ  
           (1) ควรรายงานมาตรการที่มหาวิทยาลัยด าเนินการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาในทุกมิติ โดยเน้น impact ที่เกิดขึ้น 
           (2) การสร้างความพร้อมระบบสนับสนุนพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อาทิ อุปกรณ์ เทคโนโลยี วิธีการสอน ทุน การศึกษา ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และคณะ

ได้ด าเนินการไปอย่างไร 
                 (3) การวางแผนการชดเชยการเสียโอกาสการเรียนรู้ (Learning Loss) จากวิธีการเดิม อาทิ การเรียนรู้ การที่นักศึกษาไม่ได้ออกศึกษานอกสถานที่ การฝึกภาคสนาม 
ฯลฯ ได้ด าเนินการไปอยา่งไรหรอืไม่ 

มหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินงำนตำมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 
มหาวิทยาลยัด าเนนิการช่วยเหลือเยียวยาผู้ปกครองและนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโรคระบาด Covid-19 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โดย

มหาวิทยาลยัไดน้ าเสนอรายงานผลการด าเนนิการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายดา้นการศึกษาของนักศึกษาตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ในที่ประชุมที่เก่ียวข้องเพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564  ที่ประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยส์ินของมหาวทิยาลัย ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 และสภามหาวิทยาลยั คร้ังที่ 7/2564 เม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 
2564 และคร้ังที่ 9/2564  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ซึ่งมีการด าเนินการ ดังนี้  

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเงนิรายได้ จ านวน 122.8616 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาผูไ้ด้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต ดังนี้ 
  1. ทุนช่วยเหลือนักศึกษา จ านวน 86.5411 ล้านบาท (70.44%)  
  2. สนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์  จ านวน 12.1261 ล้านบาท  (9.87%)  
  3. สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา จ านวน 8.4182 ล้านบาท  (6.85%)  
  4. การคืนค่าธรรมเนียมบางสว่น จ านวน 4.0274 ล้านบาท  (3.28%)  
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  5. จ้างงานนักศึกษา/บัณฑติวา่งงาน จ านวน 7.2388 ล้านบาท  (5.89%)  
  6. เงินยืมส าหรับนักศึกษา จ านวน 3.8500 ล้านบาท  (3.13%)  
  7. ฝึกอบรม Up-Skills/ Re-Skills จ านวน 0.3800 ล้านบาท  (0.31%)  
  8. วิจัย/ผลงานสรา้งสรรค์ที่เก่ียวกับสถานการณ์ฯ จ านวน 0.1400 ล้านบาท  (0.11%) 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเงนิรายได้ จ านวน 197.6005 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาผูไ้ด้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต ดังนี้ 
  1. ทุนช่วยเหลือนักศึกษา จ านวน 49.7523 ล้านบาท  (25.18%) 
  2. สนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จ านวน 4.1972 ล้านบาท  2.12%) 
  3. จ้างงานนักศึกษา/บัณฑติวา่งงาน จ านวน 3.8832 ล้านบาท  (1.97%) 
  4. อ่ืนๆ จ านวน 2.6800 ล้านบาท (1.36%) 
  5. เงินยืมส าหรับนักศึกษา จ านวน 2.0000 ล้านบาท  (1.01%) 
  6. สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา จ านวน 1.4950 ล้านบาท  (0.76%) 
  7. ฝึกอบรม Up-Skills/ Re-Skills จ านวน 0.5300 ล้านบาท  (0.27%) 
  8. การลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 20 ในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2564 จ านวน 133.0628 ล้านบาท  (67.34%) 

    รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้ด าเนนิการเพื่อรองรับช่วงวิกฤติโรคระบาด Covid-19 และการสร้างความพร้อมระบบสนับสนนุพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
ดังต่อไปนี้  

• ขยาย bandwidth ของสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั่วทุกพื้นที่ของวทิยาเขต 

• ติดตั้งอุปกรณ์ load balancer เพื่อเพิ่มความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อการใช้งานมปีระสิทธิภาพ 

• จัดซื้อ SIM Internet ให้กับนักศึกษาเพื่อใช้ส าหรับเรียนออนไลน์ 

• จัดซื้อ license โปรแกรมZoom และซอฟท์แวร์อ่ืนๆ เพื่อสนบัสนนุการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทั่วทุกพื้นที่ของวิทยาเขต 

• ติดตั้งระบบ monitor สัญญาณอินเทอร์เน็ตส าหรับการตรวจจบัปัญหาเกี่ยวกับสญัญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อแก้ไขได้ทันท่วงทีกับเหตุการณ์ 

• จัดอบรมการใช้งานระบบสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น การใช้โปรแกรม Microsoft Teams เพื่อการเรียนการสอนและการจัดประชุมขนาดใหญ่ การใช้งาน
ระบบ e-Learning และการใช้งานระบบ Safe Exam Browser 

• จัดอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้าน IT เพื่อสนับสนุนการท างานแบบ WFH และสร้างชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ส าหรับการวางแผนการชดเชยการเสียโอกาสการเรียนรู้ (Learning Loss) จากวิธีการจัดการเรียนการสอนเดิม อาทิ การเรียนรู้ การที่นักศึกษาไมไ่ด้ออกศึกษานอก
สถานที่ การฝึกภาคสนาม ฯลฯ มหาวิทยาลยัมีแผนงานส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนตลอดชีวติรองรับ Lifelong Learning เพื่อนักศึกษาสามารถเข้า
มาฝึกทักษะในการสร้าง how to build creative and digital learning environment ไดต้ลอดเวลา รวมทั้งมีศูนย์/ฝา่ยที่ดแูลการพัฒนาวิชาชพีและธุรกิจ Silpakorn 
Professional and Business Development Center เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่นักศึกษาปีทีจ่ะส าเร็จการศึกษาหรือบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาแล้ว ได้สร้างโอกาสในการมีงานท า/สรา้ง
อาชีพด้วยตนเอง/ สามารถเข้ามาเรียนรูท้ักษะต่างๆ เพิ่มเติมได้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)  
สรุป ตัวชี้วดั คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการด าเนินงานเยียวยาผูป้กครองและนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโรคระบาด Covid-19 มีผลการด าเนนิงาน

ส าเร็จเท่ากับเปา้หมายที่ก าหนด มหาวิทยาลยัจึงให้คะแนนประเมินผลการด าเนินงานตนเองอยูท่ี่ระดับ 3.50  ส าหรับตัวชีว้ัดคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อ
การพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน Internet, Wi-Fi ให้มีความเสถียรภาพ และมีความครอบคลุมพื้นที่การให้บริการเปา้หมาย และเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากร 
นักศึกษา รวมทั้งรองรับการจัดการเรียนการสอน Online มีค่าคะแนนความพึงพอใจที่สูงกวา่คา่เป้าหมายที่ก าหนดมากกว่า ร้อยละ 10 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจงึให้คะแนนประเมินผล
การด าเนินงานอยู่ในระดับ 5.00 


