รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
ส่วนที่ 3
รายงานผลการดาเนินงานตามประเด็นสาคัญและเร่งด่วน
10 เรื่อง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สารบัญ
หน้า
ผลการดาเนินงานตามประเด็นสาคัญและเร่งด่วน 10 เรื่อง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- สรุปผลการดาเนินงานตามประเด็นสาคัญและเร่งด่วน 10 เรื่อง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1) ที่มา
(2) สาระสาคัญ

1
2
ประเด็นสาคัญ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

วิสัยทัศน์/ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
การวางแผนการดาเนินการโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัย (SU Transformation)
ในระยะต่อไป
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการให้บริการแก่นักศึกษา/ผู้เรียน
ความเป็นนานาชาติ
การเป็นผู้นาด้านศิลปะ
การจัดหารายได้
พัฒนาบุคลากร
การพัฒนาทางกายภาพ
การวิจัย/งานสร้างสรรค์
การพัฒนาเรื่องอื่นๆที่สาคัญ รองรับช่วงวิกฤติโรคระบาด Covid-19

2
4
9
29
39
50
56
71
76
82

ผลการประเมินตามประเด็นสาคัญเร่งด่วน 10 เรื่อง
เพื่อใช้ในการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการประเมิ น ตามประเด็ น ส าคั ญ เร่ งด่ ว น 10 เรื่ อ ง เพื่ อ ใช้ ใ นการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยตัวชี้วัด
จานวน 18 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บบรลุเป้าหมายทั้งสิ้นจานวน 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 94.44 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรมี
ความสาเร็จของการดาเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเด่น และมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ทั้งนี้สามารถจาแนกผลการประเมิน
ตามประเด็นเร่งด่วน ได้ดังนี้
ประเด็นเร่งด่วน

จานวน
ตัวชี้วัด

1.วิสัยทัศน์/แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
2. การวางแผนการดาเนินการโครงการปฏิรูป
มหาวิทยาลัย (SU Transformation) ในระยะต่อไป
3. หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการ
ให้บริการแก่นักศึกษา/ผู้เรียน
4. ความเป็นนานาชาติ
5. การเป็นผู้นาด้านศิลปะ
6. การจัดหารายได้
7. พัฒนาบุคลากร
8. การพัฒนาทางกายภาพ
9. การวิจัย/งานสร้างสรรค์
10. การพัฒนาเรื่องอื่นๆที่สาคัญ รองรับช่วงวิกฤติโรค
ระบาด Covid-19

1
1

รวม

จานวนตัวชี้วัด ร้อยละตัวชี้วัดที่ ร้อยละผล
ที่มีผลการ
มีผลการ
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย
1
100.00
100.00
1
100.00
100.00

คะแนน
ประเมินผล
ดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ
5.00
4.50

4

4

100.00

100.00

4.88

1
1
1
2
1
4
2

1
1
0*
2
1
4
2

100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

5.00
5.00
1.00
5.00
4.50
4.63
4.25

100.00

4.53
(90.60 %)
(ดีเด่น)

18

17

94.44

* หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการ
ของรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย ยังมีการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 20 และจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงส่งผลให้กระทบการจัดหารายได้ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย

เกณฑ์และการคิดคะแนน
เกณฑ์การเทียบคะแนนผลการดาเนินงานกับค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
(กาหนดเป็นร้อยละ)
ผลการดาเนินงานสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด
ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ผลการดาเนินงานสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด
ร้อยละ 1 - 10
ผลการดาเนินงานสาเร็จเท่ากับเป้าหมายที่กาหนด
ผลการดาเนินงานสาเร็จต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด
ร้อยละ 1 - 10
ผลการดาเนินงานสาเร็จต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด
ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ไม่มีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการที่
นาเสนอ/ที่กาหนดไว้
ไม่ได้รับการอนุมัติ หรือเห็นชอบให้ดาเนินการตาม
แผนงาน โครงการที่นาเสนอ/ที่กาหนดไว้

คะแนนที่ได้
5.00
4.50
3.50
2.50
1.00
0
N/A

ผลการดาเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
(กาหนดเป็นระยะเวลา)
ผลการดาเนินงานสาเร็จก่อนระยะเวลาที่กาหนด
3 เดือน ขึน้ ไป
ผลการดาเนินงานสาเร็จก่อนระยะเวลาที่กาหนด
1 เดือน ขึ้นไป
ผลการดาเนินงานสาเร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินงานสาเร็จช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนด
1 เดือน ขึ้นไป
ผลการดาเนินงานสาเร็จช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนด
3 เดือน ขึ้นไป
ไม่มีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการที่
นาเสนอ/ที่กาหนดไว้
ไม่ได้รับการอนุมัติ หรือเห็นชอบให้ดาเนินการตาม
แผนงาน โครงการที่นาเสนอ/ที่กาหนดไว้

คะแนนและระดับความสาเร็จในการติดตาม และประเมินผล
กาหนดระดับความสาเร็จในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย

การแปลความหมายคะแนน

4.51 ขึ้นไป

ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดีเด่น

4.00 – 4.50
3.50 – 3.99

ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดีมาก
ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดี

2.50 - 3.49

ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง

1.50 – 2.49

ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับปรับปรุง

น้อยกว่า 1.50

ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับปรับปรุงด่วน

คะแนนที่ได้
5.00
4.50
3.50
2.50
1.00
0
N/A

ประเด็นสำคัญเร่งด่วน 10 เรื่อง เพื่อใช้ในกำรติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
(1) ที่มำ :
1. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ได้มีหนังสือให้อธิการบดีนาเสนอประเด็นสาคัญ
เร่งด่วน 10 เรื่อง เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. มหาวิทยาลัยได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ พิจารณา โดยใน 9 เรื่อง มาจากรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 24
มีนาคม 2564 เห็นชอบ) และอีก 1 เรื่องมหาวิทยาลัยนาเสนอการดาเนินการเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ มีมติเห็นชอบต่อประเด็นและตัว ชี้ที่วัดที่มหาวิทยาลัยเสนอ ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564
โดยมีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการดาเนินงานเพิ่มเติมในบางประเด็น
3. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ ได้มีหนังสือให้มหาวิทยาลัยเสนอรายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฎิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) ต่อคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 1 ธัน วาคม 2564 เพื่อให้ข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะในเบื้องต้น
4. มหาวิทยาลัยได้นาเสนอรายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฎิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1
ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) ต่อคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 รายงานผลการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส่วนที่ 2 รายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี
การศึกษา 2563 และส่วนที่ 3 รายงานผลการดาเนินงานตามประเด็นสาคัญและเร่งด่วน 10 เรื่อง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมครั้งที่ 10/2564
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ได้พิจารณา โดยที่ที่ประชุมมีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไขรายงานเพิ่มเติม
5. มหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไขรายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฎิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1
ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ให้ข้อเสนแนะ โดยมีรายละเอียดสาระสาคัญดังนี้
1

(2) สำระสำคัญ
ประเด็นสำคัญ
1.วิสัยทัศน์/
แผนพัฒนำ
มหำวิทยำลัย

กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ข้อเสนอแนะ
ทบทวนวิสัยทัศน์ กาหนด
ทิศทางการพัฒนา
(position)ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรให้ชัดเจน โดยต้อง
วิเคราะห์ศักยภาพ ความ
พร้อมให้รอบคอบในทุกมิติ
และจัดทาแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะยาว 1020 ปี เพื่อผลักดันวิสัยทัศน์
และการพัฒนามหาวิทยาลัย
ในเชิงรุกที่ทันกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และ
แนวโน้มในอนาคต

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

คะแนนที่
คณะกรรมกำร
ประเมิน

มหาวิทยาลัยวางแผนดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ ระยะ 15 ปี
และกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานอย่างใกล้ชิดโดย
คะแนน
ผลการ
การประเมินผลตนเอง กาหนดผูร้ ับผิดชอบระดับรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/
ดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ผู้อานวยการศูนย์/สถาบันฯ/สานัก ในการเร่งรัด ติดตาม การ
ดาเนินงาน โดยให้ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าทุก 3 เดือน
ร้อยละ
5.00
หมายเหตุ
เพือ่ ให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กาหนด
100

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำนโดยสรุป
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความสาเร็จ
ของการทบทวน
วิสัยทัศน์ กาหนดทิศ
ทางการพัฒนา
(position) ของ
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ค่า
เป้าหมาย
ร้อยละ
100
หมายเหตุ
แผนกลยุทธ์
ได้รับความ
เห็นชอบจาก
สภา
มหาวิทยาลัย

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

1. มหาวิทยาลัย
ดาเนินการได้ค่าเป้าหมาย
สูงสุดแล้ว
2. มหาวิทยาลัยมีการ
ดาเนินงานเพิ่มเติม
มากกว่าค่าเป้าหมาย คือ
มีการจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปี ระยะ 3 ปี และ
ถ่ายทอดตัวชี้วัด และค่า
เป้าหมาย ให้แก่คณะวิชา
และส่วนงาน
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โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
 มหำวิทยำลัยดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย ร้อยละ 100 โดยดำเนินกำรในสำระสำคัญดังนี้
1. จัดประชุมระดมความคิดเห็นของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผูบ้ ริหารของคณะ/ส่วนงาน และหน่วยงาน จานวน 5 ครั้งดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 – 29 มกราคม 2564
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2564
- ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เพื่อทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร สมรรถนะหลัก และวิเคราะห์จัดทาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 – 2579 และกรอบ
แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2565
2. มหาวิทยาลัยจัดทาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 – 2579 ให้คณะ และส่วนงานให้ความคิดเห็น
3. มหาวิทยาลัยเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 – 2579 และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อธิการบดี ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 8
มิถุนายน 2564 เพื่อพิจารณา
4. ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน2564 พิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต
5. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ได้ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 – 2579 และ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567
 มหำวิทยำลัยมีกำรดำเนินงำนที่เพิ่มเติมมำกกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยดำเนินกำรในสำระสำคัญ คือ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 – 2579 และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 ลงสู่การปฏิบตั ิในระดับคณะ/ส่วนงานเมื่อวันทื่ 24, 26 สิงหาคม และ 9 กันยายน 2564
 ประเด็นนีไ้ ม่มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรฯ ในกำรประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2564 และครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2564
 สรุป ประเด็นที่ 1 วิสัยทัศน์/แผนพัฒนำมหำวิทยำลัย โดยวัดความสาเร็จของการดาเนินงานจากร้อยละความสาเร็จของการทบทวนวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการพัฒนา
(position) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า มหาวิทยาลัยดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 คือ แผนกลยุทธ์ได้รบั ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
7/2565 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายสูงสุดแล้ว และมหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานเพิ่มเติมมากกว่าค่าเป้าหมาย คือ มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
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ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567) และมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้แก่คณะวิชาและส่วนงาน ดังนั้น จากผลการดาเนินงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงให้
คะแนนการประเมินผลการดาเนินงานตนเองอยู่ในระดับ 5.00 คะแนน

ประเด็นสำคัญ

ข้อเสนอแนะ

2. กำรวำงแผนกำร
ดำเนินกำร
โครงกำรปฏิรูป
มหำวิทยำลัย (SU
Transformation)
ในระยะต่อไป

นาผลการรายงานผล
วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยที่ปรึกษา
ชาวญี่ปุ่น มา
พิจารณาในมิติต่างๆ
อย่างรอบด้าน
โดยเฉพาะในด้านที่เป็น
จุดอ่อน และเร่งพัฒนา
ต่อไป โดยกาหนด
ระยะเวลาการทางานที่
ชัดเจน รวมทั้งสื่อสาร
เผยแพร่รายงานผลฯ
ให้บุคลากรได้รับทราบ
อย่างกว้างขวาง เพื่อ
ความเข้าใจ ความ
ร่วมมือในการทางาน
และการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการ
ปฏิรูปมหาวิทยาลัย

กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำนโดยสรุป
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1.ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการ
ปฏิรูปมหาวิทยาลัย (SU Transformation) ระยะ
ที่ 2
- ปฏิรูประบบเทคโนโลยีขององค์กร จากสภาพ
ปัจจุบัน (AS-IS) การเป็น Digitally
Transformed University โดยนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร รองรับการบริหารจัดการ
แบบ data driven organization โดยสามารถ
ติดตามผลการดาเนินงาน และเพิม่ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร
- วิเคราะห์ workflow automation
- วิเคราะห์ Enterprise Architecture เพื่อ
พัฒนาระบบบริหารองค์กรด้วยข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยี โดยการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ
ในระบบเทคโนโลยี/ ฐานข้อมูลต่างๆ ที่

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

คะแนน
การประเมินผลตนเอง
ของมหาวิทยาลัย
4.50

หมายเหตุ
- มหาวิทยาลัยเสนอ
โครงการและแผน
ดาเนินการให้
สปอว. เพื่อขอ
สนับสนุน
งบประมาณภายใต้
โครงการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย
- สปอว. อนุมัติ
งบประมาณ ให้
มหาวิทยาลัย
ดาเนินงานโครงการ
- มหาวิทยาลัย
ดาเนินงานตาม
แผนงาน (โดยใน
รอบ 6 เดือน

หมายเหตุ
- มหาวิทยาลัยเสนอ
โครงการและแผน
ดาเนินการให้
สปอว. เพื่อขอ
สนับสนุนงบประมาณ
ภายใต้โครงการพลิก
โฉมมหาวิทยาลัย
- สปอว. อนุมัติ
งบประมาณ ให้
มหาวิทยาลัย
ดาเนินงานโครงการ
- มหาวิทยาลัย
ดาเนินงานตาม
แผนงาน (โดยในรอบ
6 เดือน กาหนด
TOR เพื่อหาผู้รับจ้าง

หมายเหตุ
1. มหาวิทยาลัย ดาเนินการ
ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด ซึ่งเป็นค่าเป้าหมาย
สูงสุดแล้ว
2. มหาวิทยาลัยมีการ
ดาเนินงานเพิ่มเติมมากกว่า
ค่าเป้าหมาย ได้แก่
- เตรียมความพร้อมบุคลากร
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
รายบุคคล IDP
- พัฒนาระบบจัดสรรวัคซีน
และระบบการติดตามเข้า
และออกสถานที่ของ
มหาวิทยาลัย
- พัฒนาระบบการเลือกตั้ง

คะแนน
ที่คณะกรรมกำร
ประเมิน

มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตาม
แนวทางทีป่ รึกษาญี่ปุ่นให้
ข้อเสนอแนะด้วยการพัฒนาปรับปรุง
เรื่องสาคัญ เช่น ใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายที่มหาวิทยาลัยมีให้เกิดการ
ให้บริการกับลูกค้ากลุม่ ใหม่ และ
บริการใหม่ Smart Products /
Smart Servicesใช้ประโยชน์จาก
ความเชี่ยวชาญในทักษะด้านการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม
(Creativity and Innovation) เติม
เต็มหลักสูตรให้เกิดอัตลักษณ์ จาก
การพัฒนาหลักสูตรศิลปากร
สร้างสรรค์มาใช้ในการปรับ/สร้าง
หลักสูตร rebranding ให้หลักสูตรมี
ความแตกต่าง มีความเป็นศิลปากร
และตอบโจทย์ความต้องการตลาด
ตอบสนองต่อพฤติกรรมลูกค้า / ความ
ต้องการทุกช่วงวัย Multiple Ages/
พัฒนา Hybrid Learning model
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ประเด็นสำคัญ

ข้อเสนอแนะ

กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

คะแนน
ที่คณะกรรมกำร
ประเมิน

แบบออนไลน์
และกากับ ติดตาม ประเมินผลการ
-พัฒนาระบบการติดตามผล ดาเนินงานอย่างใกล้ชิดต่อไป
การคัดเลือกผู้จัดจ้าง) การให้บริการแก่บุคลากร
และนักศึกษา เป็นต้น

พัฒนาระบบ โดย
มหาวิทยาลัยมีอยู่ เพื่อตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ กาหนด TOR เพือ่
จัดหาผูร้ ับจ้างพัฒนา ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ของมหาวิทยาลัย
ระบบที่เหมาะสม)

โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
 มหำวิทยำลัยดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย ร้อยละ 100 โดยดำเนินกำรในสำระสำคัญดังนี้
โครงการ SU Transformation ระยะที่ 1 เริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมหาวิทยาลัยมีการจ้างทีป่ รึกษาชาวต่างประเทศ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งในส่วนของวิสัยทัศน์ ทรัพยากร ระบบบริหารจัดการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน ซึง่ ได้มีการวิเคราะห์ไปถึงจุดแข็ง จุดอ่อน
และโอกาสในการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ประเทศและโจทย์ความท้าทายการเปลี่ยนแปลงของโลกในบริบทใหม่
สาหรับโครงการ SU Transformation ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการย่อย ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากกระทรวง อว. จานวน 11.97 ล้านบาท ระยะเวลาดาเนินโครงการ จานวน 12 เดือน ระหว่าง 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 โดยการดาเนินโครงการ SU
Transformation Phase 2 ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก คือ
1) ด้ำนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยแผนกลยุทธ์ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 30
กรกฎาคม พ.ศ.2564 ซึง่ มหาวิทยาลัยได้จา้ งทีป่ รึกษาชาวไทย เพื่อลดอุปสรรคที่เกิดจากข้อจากัดในการเดินทาง อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด โดยที่ปรึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กรในระดับประเทศ เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์ ระยะยาว ระยะกลางให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งบูรณาการร่วมกับแผนพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx ที่มีการขับเคลื่อนทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชา และส่วนงาน
2) ด้ำนกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรองค์กร มหาวิทยาลัยตัง้ เป้าหมาย คือ วางแผนการปฏิรูปองค์กร จากสภาพปัจจุบัน
(AS-IS) ไปสู่เป้าหมายของการเป็น Digitally Transformed University ที่มีความคล่องตัว พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ รองรับ
การบริหารจัดการแบบ data driven organization และเพิ่มศักยภาพกาลังคนผ่านการบูรณาการ workflow automation และเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย
5

แผนการดาเนินงาน รอบระยะเวลา 6 เดือน
- การวิเคราะห์ workflow automation เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
- การวิเคราะห์ Enterprise Architecture เพื่อพัฒนาระบบบริหารองค์กรด้วยข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศในระบบเทคโนโลยี/
ฐานข้อมูลต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ เพื่อตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยกาหนดการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบ โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญภายในประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลการ
บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีในระดับประเทศ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ เพื่อลดอุปสรรคที่เกิดจากข้อจากัดในการเดินทางอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด เนื่องจากต้องมีการ
ทางานร่วมกับมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด
แผนการดาเนินงาน รอบระยะเวลา 12 เดือน
- มหาวิทยาลัยมีระบบข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรที่มีความคล่องตัว พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง โดยข้อมูลในแต่ละฝ่ายแต่ละ
ฐานข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกัน เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรในมิติต่างๆ เช่น ด้านบุคลากร ด้านการจัดการความรู้ ด้านการติดตามประเมินผล ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารจัดการงานด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการด้านเครือข่ายความร่วมมือ เป็นต้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด และตอบสนองต่อแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
 มหำวิทยำลัยดำเนินงำนที่เพิ่มเติมมำกกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยดำเนินกำรในสำระสำคัญดังนี้
- กำรดำเนินกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมบุคลำกร และนักศึกษำ เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนระบบ และกลไกกำรดำเนินงำนอันเนื่องมำจำกกำรปฏิรูป
มหำวิทยำลัย โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความมีส่วนร่วม เช่น การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกเดือนภายใต้โครงการ Silpakorn University Information
Technology Community of Practice, การสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการพัฒนาระบบและผลิตภัณฑ์ผ่านกิจกรรม SU Transformation - Scrum Workshop of SU
Smart App, และการขับเคลื่อนแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ทีม่ หาวิทยาลัยได้มีการถ่ายทอดลงสู่รายบุคคล เป็นต้น
- ด้ำนกำรส่งเสริมให้บุคลำกร และนักศึกษำ โอนย้ำยจำกระบบกำรดำเนินงำนในรูปแบบเดิม สู่ระบบบริหำรจัดกำรในรูปแบบใหม่ที่รองรับกำรทำ workflow
automation และการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารจัดการมากขึ้น อาทิ
เช่น ระบบจัดสรรวัคซีน และแจ้งนัดหมายวัคซีนให้แก่บุคลากรและนักศึกษา, ระบบติดตามการเข้าออก และการใช้งานสถานที่ (SU Check-in), ระบบการลงคะแนน และการเสนอชื่อ
แบบออนไลน์ (SU Vote), ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนกับระบบจัดการเรียนการสอนผ่าน Microsoft Teams (School Data Sync), การจัดสอบและการคุมสอบออนไลน์
(Safe Exam Browser และ Dugga), ระบบ Mobile Application สาหรับบุคลากร (My Silpakorn App), และ ระบบจองห้อง เป็นต้น

6

- ด้ำนกำรติดตำมผลกำรให้บริกำรแก่บุคลำกรและนักศึกษำ มหาวิทยาลัยได้มีการต่อยอดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีจากเดิมที่เน้นการติดตามผลจากแบบสารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการให้บริการของคณะวิชาในมิติตา่ ง ๆ โดยได้มีการพัฒนาระบบที่มีการติดตามผลแบบ real time และ
รองรับการกาหนดมาตรฐานคุณภาพการบริการในรูปแบบของ Service Level Agreement (SLA) โดยมีการติดตั้งระบบ ตรวจสอบสถานะสัญญาณอินเทอร์เน็ต และระบบบริการ
สารสนเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการติดตั้งในทุกวิทยาเขต รวมทั้งสิน้ 127 จุดที่มีการมอนิเตอร์สถานะอย่างต่อเนื่อง โดยในจุดเชื่อมต่อที่สาคัญ เช่น เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างวิทยาเขต
เส้นทางเข้าสู่คณะวิชา มีคา่ คุณภาพการให้บริการ (SLA) สูงกว่า 99% มหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการดาเนินการร่วมกับคณะวิชาเพื่อติดตั้งจุดมอนิเตอร์เพิ่มเติมภายในคณะเพื่อ
ตรวจจับปัญหาด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต สาหรับการดาเนินการพัฒนาต่อไป
- ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรในลักษณะของ help desk มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการเพื่อยกระดับ One Stop Service จากที่มีอยู่เดิมไปสู่ระบบที่รองรับการบริการ
จัดการข้อร้องเรียนร่วมกัน และสามารถติดตามผล SLA ของการให้บริการนักศึกษาได้ ซึ่งการติดตั้งระบบ help desk มีกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ในช่วงเดือน มกราคม 2565
 ประเด็นนี้มีข้อสังเกต /ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรฯ ในกำรประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2564 คือ ควรรายงานเพิ่มเติมด้วยว่ามหาวิทยาลัยได้นาผล
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัย โดยทีป่ รึกษาชาวญี่ปุ่น ไปดาเนินการอย่างไร ทัง้ การนาไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ สิ่งที่ได้ ดาเนินการไปแล้ว รวมถึงการประเมินผลที่ได้
ฯลฯ
มหำวิทยำลัยมีกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้
1. นาผลการรายงานผลวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และศักยภาพของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยทีป่ รึกษาชาวญี่ปนุ่ มาประกอบการจัดทาแผน กลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 – 2579 แล้วเสร็จ
2. นาเสนอโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัย (SU Transformation) ในPhase 2 ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับจัดสรร
งบประมาณจากกระทรวง อว. จานวน 11.97 ล้านบาท ระยะเวลาดาเนินโครงการ จานวน 12 เดือน ระหว่าง 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 เพื่อปฏิรูประบบบริหารจัดการ
ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการดาเนินการในรอบระยะเวลา 6 เดือน ดังนี้
- พัฒนาระบบติดตามผลการดาเนินการจากเดิมที่ได้มีการใช้ระบบ Power BI ในการติดตามผลการดาเนินการ เช่น จานวนผลงานตีพิมพ์ จานวนนักศึกษาและบุคลากร
ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ โดยมีการรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นเพิ่มเติมผ่านการปรับปรุง ฐานข้อมูล MOU และคู่ความร่วมมือ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลหลัก (SU ERP) เข้าสู่ระบบ
วิเคราะห์ผ่านการทาระบบ data warehouse เพื่อขยายผลสู่การจัดทาการวิเคราะห์งบประมาณ เทียบกับการดาเนินงานในมิติต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศในมิติด้านการเงิน
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารมากขึ้น
- เตรียมดาเนินการจ้างที่ปรึกษา Enterprise Architecture เพื่อพัฒนางานระบบบริหารของมหาวิทยาลัย โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนาองค์กรสู่
เป้าหมายของการปฏิรูป ซึง่ มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมในการจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เพื่อเป็นการวางผังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์
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รวมให้รองรับต่อการพัฒนาในมิติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และเป็นการลดปัญหาการลงทุนโดยเปลีย่ นแปลงระบบที่มีการดาเนินการในลักษณะแยกส่วนให้เป็นระบบที่มหาวิทยาลัยสามารถ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ทงั้ องค์กร โดยคณะทางานได้วิเคราะห์จัดทาสถาปัตยกรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยและอยู่ในระหว่างการคัดเลือกผู้รับจ้างในการพัฒนาและวางระบบงานที่มี
ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการทาสถาปัตยกรรมองค์กร โดยกาหนดมาตรฐานจากบริษทั หรือหน่วยงานระดับแนวหน้าของประเทศ และเป็นผู้มีความสามารถในการแนะนา
และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปรับปรุงและวางแผนสถาปัตยกรรมองค์กรให้แก่คณะทางานของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องในระยะถัดไป
- ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และปฏิรูปองค์กรการดาเนินการของมหาวิทยาลัยแก่คณะ/ หน่วยงาน
- รวมทั้งได้นาเงินงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรจากโครงการฯ จัดซื้อฐานข้อมูล Scopus เพื่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการเข้าถึง และการตรวจสอบผลดาเนินการด้าน
การตีพิมพ์งานวิจัยและวารสารวิชาการทัง้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ตลอดเวลา
 สรุป ประเด็นที่ 2 กำรวำงแผนกำรดำเนินกำรโครงกำรปฏิรูปมหำวิทยำลัยฯ โดยประเด็นนี้วัดความสาเร็จของการโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัย (SU Transformation)
ในระยะที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยดาเนินการเป็นไปตามแผนงานทีก่ าหนด ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายสูงสุดแล้ว และมหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานเพิ่มเติมมากกว่าค่าเป้าหมาย ได้แก่ การเตรียม
ความพร้อมบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนแผนพัฒนารายบุคคล IDP รวมท้งการพัฒนาระบบจัดสรรวัคซีนและระบบการติดตามเข้าออกสถานที่ พัฒนาระบบ
การเลือกตั้งแบบออนไลน์ และการยกระดับการให้บริการแบบ One Stop Service เป็นต้น
ดังนั้น จากผลการดาเนินงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงให้คะแนนการประเมินผลการดาเนินงานตนเองอยู่ในระดับ 4.50 คะแนน
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ประเด็นสำคัญ
3. หลักสูตร กำร
จัดกำรเรียนกำร
สอน และกำร
ให้บริกำรแก่
นักศึกษำ/ผู้เรียน

กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ข้อเสนอแนะ
3.1 ติดตำมและ
ประเมินผลกำรสอบ
คัดเลือกผ่ำนระบบ TCAS
3.1.1 การแก้ปัญหา
สาหรับประเด็น Portfolio
3.1.2 ทบทวน วางแผน
ปรับวิธีการรับนักศึกษาให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
โดยคานึงถึงคุณภาพ
นักศึกษา การแข่งขันกับ
สถาบันอื่นๆ ฯลฯ
3.2.3 ติดตาม และ
ประเมินผลการสอบ
คัดเลือกผ่านระบบ TCAS
และทบทวน วางแผนปรับ
ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ โดยคานึงถึง
คุณภาพนักศึกษา การ
แข่งขันกับสถาบันอื่นๆ
ฯลฯ
3.2.4 ประชุมระดม
ความคิดร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานกลางของ

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำนโดยสรุป
ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

ร้อยละของจานวนนักศึกษา ร้อยละ 90
ที่ลงทะเบียนเข้าศึกษากับ
มหาวิทยาลัย เมื่อ
เปรียบเทียบกับแผนการรับ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2564

ผลการ
ดาเนินงาน
ร้อยละ
102.37

คะแนน
การประเมินผล
ตนเองของ
มหาวิทยาลัย
5.00
หมายเหตุ
มีผลดาเนินการสูง
กว่าค่าเป้าหมายที่
กาหนดมากกว่า
ร้อยละ 10

คะแนนที่
คณะกรรมกำร
ประเมิน

โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประชุมเพื่อกาหนดแนวทาง
ดาเนินการร่วมกับคณะวิชาในที่ประชุมคณะทางานสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันศุกร์ที่ 25
มิถุนายน 2564 เกี่ยวกับประเด็น Portfolio ทีไ่ ม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าเป็นผลงานของนักเรียนจริงหรือไม่ เพื่อหา
แนวทางในการป้องกันและแก้ไข โดยมีข้อสรุปจากการประชุม
ดังนี้
- เสนอคณะทางาน TCAS ของทปอ. ให้นาคะแนนจากการ
จัดสอบวิชาเฉพาะโดยมหาวิทยาลัยมาใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ของผู้สมัครในการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบที่ 1 Portfolio ทั้งนี้การจัดสอบ
ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อวัดคุณสมบัติเฉพาะของผูส้ มัครว่ามีทักษะ
และความสามารถเพียงพอต่อการเข้าศึกษาในสาขาวิชาด้าน
ศิลปะและการออกแบบ
- ให้คณะวิชาในกลุ่มศิลปะและการออกแบบ หารือร่วมกันกับ
สถาบันอื่น ๆ ผ่านสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย เพื่อ
กาหนดแนวทางร่วมกันในการปรับรูปแบบการรับสมัครคัดเลือกฯ
รอบที่ 1 Portfolio หรือการปรับกาหนดการจัดสอบวิชาเฉพาะ
ก่อนการรับสมัครฯ รอบที่ 1 Portfolio อีกช่องทางหนึ่ง
- ให้คณะวิชาใช้การจัดกิจกรรม/ค่ายวิชาการ เพื่อเป็นเวที
สาหรับทดสอบทักษะ ความรู้ และความสามารถของผูส้ มัคร รวมไป
ถึงสนับสนุนการจัดทา Portfolio ทีน่ ่าเชื่อถือและมีคณ
ุ ภาพ
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ประเด็นสำคัญ

ข้อเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการนักศึกษา
ปรับลดขั้นตอนการทางาน
การบูรณาการทางาน
พัฒนาการให้บริการเชิงรุก
ฯลฯ
3.2.5 มหาวิทยาลัยต้อง
ปรับกลยุทธ์ และ
กระบวนการ วิธีการรับ
นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา
ที่มีคุณภาพ และเป็นไป
ตามแผนที่กาหนด

กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

คะแนนที่
คณะกรรมกำร
ประเมิน

- พัฒนาช่องทางการสื่อสารข้อมูลให้ผู้สมัครได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
สะดวก และรวดเร็ว รวมไปถึงสร้างช่องทางการรับสมัครใหม่ ดังนี้
- เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยมีนโยบายใน
การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หลักสูตร คณะวิชา และมหาวิทยาลัย ใน
รูปแบบของกิจกรรม Open House Online เพื่อให้คณะวิชาและ
มหาวิทยาลัยมีโอกาสได้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และ
ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง และครูแนะแนว มี
การจัดทาคลิปวิดีโอแนะนาหลักสูตร คณะวิชา เป็นต้น
- เพิ่มเขตพื้นที่การศึกษาของผู้สมัครในรอบที่ 2 โควตา
เพื่อให้สอดคล้องกับสถิติข้อมูลนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดย
การปรับชื่อโครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบที่ 2 โควตา ในปีการศึกษา 2565 จาก
โครงการโควตา 28 จังหวัด เป็น โครงการโควตา 28 จังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิม่ โอกาสในการได้รับนักศึกษาใหม่ให้มาก
ขึ้น
2. มหาวิทยาลัยโดยกองบริหารงานวิชาการจะนาข้อมูลดิบของ
ผลการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563-2564 มาประมวลผลเพื่อจัดทา
Data Dashboard ของผลการดาเนินงานการรับนักศึกษาใหม่ โดย
มีเป้าหมายเพื่อสร้างสารสนเทศเชิงลึกจากข้อมูลดิบสาหรับการ
ตัดสินใจและการวิเคราะห์ตลาดให้สามารถสร้างกลยุทธ์และ
กระบวนการวิธีการรับนักศึกษา เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพและ
เป็นไปตามแผนที่กาหนด โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา
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โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
 มหำวิทยำลัยดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย ร้อยละ 100 โดยดำเนินกำรในสำระสำคัญดังนี้
1. มหาวิทยาลัยดาเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่ในระบบ SUTCAS64 จานวน 4 รอบ ใน 88 สาขาวิชา โดยมีจานวนนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับของปี
การศึกษา 2564 จานวน 6,535 คน โดยผลการดาเนินการ พบว่า
- มีจานวนผู้สมัคร 51,336 คน
- มีจานวนผู้สมัครที่ยนื ยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร 7,880 คน คิดเป็นร้อยละ 120.58
- มีจานวนผู้สมัครที่ขนึ้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่พร้อมชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา 6,690 คน คิดเป็นร้อยละ 102.37
ซึ่งเป็นผลการดาเนินการที่สงู กว่าแผนทีไ่ ด้กาหนดไว้ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้นาผลการดาเนินการจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิเคราะห์
ทบทวนเพื่อจัดทาแผนการดาเนินงานแบบเชิงรุก เช่น การเปิดรับสมัครในรอบ 1 ถึง 3 ช่วง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 - มกราคม 2564 ซึ่งเร็วกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ หลายแห่ง
ส่งผลให้ในรอบนี้มีจานวนผูส้ มัคร 8,178 คน (เพิ่มขึ้นกว่า4,000คน) และมีจานวนผูส้ มัครที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่พร้อมชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา 2,142 คน (เพิ่มขึ้นกว่า
800 คน)
 มหำวิทยำลัยดำเนินงำนที่เพิ่มเติมมำกกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยดำเนินกำรในสำระสำคัญดังนี้
1. การเพิ่มช่องทางการสื่อสารแบบเชิงรุกช่องทางใหม่เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่าน Social media(Facebook และ Twitter) พร้อมจัดทา Content เพื่อประชาสัมพันธ์
หลักสูตรด้วย Infographics และ VDO Clip รวมถึง Curriculum Guildline ที่สรุปจุดเด่นของหลักสูตร ทาให้ช่องทางนี้มีจานวนผู้ติดตามมากกว่า 20,000 คน และมีจานวนการ
เข้าถึงข้อมูลกว่า 3,000,000 ครั้งในเวลา 9 เดือน
2. การประชุมกับคณะทางานสอบคัดเลือกฯ อย่างสม่าเสมอ เพื่อปรับแผนและวิธีการรับสมัครนักศึกษาตามสถานการณ์ เช่น การประชาสัมพันธ์ทาง Social Media ต่างๆ
การขยายเวลาการส่งเอกสารประกอบการสมัคร การเพิ่มช่องทางการชาระเงินค่าสมัครออนไลน์ การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เป็นต้น ด้วยการดาเนินการที่เป็นระบบจึงทาให้
มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้สูงกว่าแผนฯ แม้จะมีอุปสรรคที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
3. การพัฒนาการให้บริการแก่นกั ศึกษาแบบเชิงรุกแบบ One-Stop Service และ Non-Stop Service โดยใช้พนื้ ที่แบบออนไซต์และออนไลน์ และบุคลากรของกองกิจการ
ศึกษาและกองบริหารงานวิชาการ โดยการพัฒนา Mobile Application ที่เป็นจุดเชื่อมโยงการเข้าถึงการให้บริการต่าง ๆ แก่นักศึกษา
4. การนาข้อมูลดิบของผลการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563-2564 มาประมวลผลเพื่อจัดทา Data Dashboard ของผลการดาเนินงานการรับนักศึกษาใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
สร้างสารสนเทศเชิงลึกจากข้อมูลดิบสาหรับการตัดสินใจและการวิเคราะห์ตลาดให้สามารถสร้างกลยุทธ์และกระบวนการวิธีการรับนักศึกษา เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นไป
ตามแผนที่กาหนด โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา
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 ประเด็นนี้มีข้อสังเกต /ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรฯ ในกำรประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2564 คือ (1) นาผลการวิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย ปัญหา การ
แก้ไขปัญหา การสอบคัดเลือกผ่านระบบ TCAS การใช้ Portfolio เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพ และ (2) วิเคราะห์ประสิทธิภาพของช่องทาง/ระบบ TCAS1 TCAS2 TCAS3 เป็นต้น
โดยการเปรียบเทียบเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และนามาแจกแจงเป็นรายคณะ รายสาขา รวมถึงการนาผลจากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพดังกล่าวมาทบทวน ว่าจะปรับการ
ดาเนินการอย่างไร จึงจะรับนักศึกษาได้ตามแผน โดยคานึงถึงมิติเชิงคุณภาพของนักศึกษาด้วย
มหำวิทยำลัยมีกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดประชุมหารือร่วมกับคณะวิชา สานักดิจทิ ัลเทคโนโลยี กองบริหารงานวิชาการ กองกิจการนักศึกษา กองคลัง กองงานวิทยาเขตฯ และ
หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อระดมความคิดเห็นสาหรับสร้างแนวปฏิบัติใหม่ ๆ ในการให้บริการนักศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันให้บริการแบบเชิงรุก ปรับลดขั้นตอนการทางาน รวมถึง
การบูรณาการการทางานร่วมกัน เช่น การใช้พนื้ ที่แบบออนไซต์และออนไลน์และบุคลากรของกองกิจการนักศึกษาและกองบริหารงานวิชาการเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
พร้อมตอบคาถามและแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาผ่านช่องทาง Social Media ในประเด็นที่สาคัญ เช่น การลงทะเบียน การชาระค่าธรรมเนียม การขอคืนค่าธรรมเนียม การจอง
หอพัก การนัดหมายเพื่อรับวัคซีนโควิด-19 การจัดซื้อชุดนักศึกษา การกู้ยืมกองทุน กยศ. การสมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่จะประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อนาข้อมูลทีถ่ ูกต้องมาให้กับนักศึกษาและผูส้ มัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก Portfolio เพื่อ
วิเคราะห์ ทบทวน และปรับการดาเนินการร่วมกับคณะวิชา
2. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์คุณภาพนักศึกษา และการแข่งขันกับสถาบันอื่นๆ ฯลฯ มหาวิทยาลัยโดยกองบริหารงานวิชาการได้จัดทาการวิเคราะห์โดยพิจารณาคุณภาพ
นักศึกษาที่รับเข้าจากผลการเรียนของนักศึกษาและอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นอกจากนี้ยังได้นาเสนอข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินการรับนักศึกษาใหม่กับ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆและได้นาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการเพือ่ ทราบ
④ สรุป ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 มีผลดาเนินการ ร้อยละ 102.37 สูง
กว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดมากกว่าร้อยละ 10 ดังนัน้ จากผลการดาเนินงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงให้คะแนนการประเมินผลการดาเนินงานตนเองอยู่ในระดับ 5.00 คะแนน
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ประเด็นสำคัญ

กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำนโดยสรุป

โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1. นาผลการสารวจ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มาวิเคราะห์ในเชิงลึก เพื่อเปรียบเทียบแนวโน้มด้านต่างๆ เช่น
เปรียบเทียบผลการสอบแรกเข้าแต่ละปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561
เปรียบเทียบผลการสอบรอบแรกเข้าและรอบก่อนสาเร็จ
การศึกษา เป็นต้น
2. กาหนดให้มีการสารวจความต้องการจัดกิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี อย่างน้อย 1
ครั้ง/ ปี
3. นาระบบเทคโนโลยีมาช่วยเสริมการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษด้วย
ตนเองให้มากขึ้น สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 โดยกาหนด
เป้าหมาย อย่างน้อย 1 ระบบ / ปี
4. ส่งเสริมให้เกิดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ โดยกาหนดเป้าหมาย อย่างน้อย 40 โครงการ/
กิจกรรม / ปี
5. พัฒนาหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Course) ตามระดับ CEFR
สาหรับนักศึกษาทีม่ ีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับ A1-B1 ซึ่ง
เนื้อหาวิชาเหมาะสมกับผู้เรียนทุกสาขาวิชา โดยเปิดสอนจานวน
3 หลักสูตร รวม 6 รอบ/ปีงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ
3.2 นำผลกำรสอบ
ระดับควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำอังกฤษของ
นักศึกษำมำวิเครำะห์ใน
มิติต่ำงๆรวมถึงสำรวจ
ปัญหำ อุปสรรค สิ่งที่
ต้องกำรกำรสนับสนุน
นำมำใช้วำงแผนกำร
ดำเนินกำร/มำตรกำร
ช่วยเหลือนักศึกษำ
พัฒนำควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำอังกฤษ ฯลฯ

ตัวชี้วัด
ร้อยละของบัณฑิตที่มี
ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ เมื่อทดสอบ
ตามมาตรฐาน CEFR ตั้งแต่
ระดับ B2 ขึ้นไป หรือ
เกณฑ์อื่นที่เทียบเท่าตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ค่า
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ร้อยละ
80.00

ร้อยละ
95.07

คะแนน
การประเมินผล
ตนเองของ
มหาวิทยาลัย
5.00
หมายเหตุ
มีผลดาเนินการสูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่กาหนด
มากกว่า ร้อยละ 10

คะแนนที่
คณะกรรมกำร
ประเมิน
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โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
 มหำวิทยำลัยดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย ร้อยละ 100 โดยดำเนินกำรในสำระสำคัญดังนี้
มหาวิทยาลัยโดยศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ดาเนินการทดสอบบัณฑิตที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR
ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป หรือเกณฑ์อื่นที่เทียบเท่าตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร รายละเอียดโดยสรุปได้ดังนี้
1. นาผลการสอบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามาวิเคราะห์ในมิติต่างๆ อาทิ
1.1 วิเคราะห์ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาเมื่อแรกเข้า (ระดับ A1-C1) และนามาเป็นข้อมูลในการจัดกลุ่มผู้เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 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 และเปรียบเทียบผลการสอบรอบแรกเข้าและรอบก่อนสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 เพื่อติดตามพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา และนามาใช้วางแผนการดาเนินการ/มาตรการช่วยเหลือ
1.3 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเร่งรั ด (Intensive courses) ประจาปี พ.ศ. 2564 สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561) และมีผลการ
สอบภาษาอังกฤษยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตร โดยดาเนินการเปิดสอนจานวน 3 หลักสูตร (ENG101
ENG102 และ ENG103) รวม 6 รอบ ทาให้มีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์สาเร็จการศึกษาด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น จานวนทั้งสิ้น 4,876 คน จาแนกตามรอบ 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%)
และจากการดาเนินการด้านการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาตามระบบกลไกที่วางไว้ ทาให้นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา
2561 จานวนทั้งหมด 5,129 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางภาษาอังกฤษระดับ B2 ขึ้นไป/เทียบเท่า
จ านวน 4,876 ราย (ร้อ ยละ 95.07) และจ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานทาง
ภาษาอังกฤษระดับ B2 จานวน 253 ราย (ร้อยละ 4.93)
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โดยจาแนกผลการทดสอบที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางภาษาอังกฤษระดับ B2 ขึ้นไป/เทียบเท่า ได้ดังนี้
1. การทดสอบ Speexx รอบทดสอบแรกเข้า จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 1.41
2. การทดสอบ STEP รอบพิเศษและรอบทดสอบก่อนสาเร็จการศึกษา จานวน 601 คน คิดเป็นร้อยละ 12.33
3. การยื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียง CEFR ที่มหาวิทยาลัยยอมรับ จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 0.68
4. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Course) ประจาปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 1-6) จานวน 4,173 คน คิดเป็นร้อยละ 85.58
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงเกณฑ์การเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐ านของ The Common
European Framework of Reference for Languages (CEFR) ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ เพื่อให้คณะวิชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเกณฑ์การเทียบคะแนนผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษา และเพื่อสาเร็จการศึกษา รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์อื่นของมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) โดยมีรายละเอียดดังนี้
การเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐานของ
The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
ระดับ
CERF
A1
A2
B1
B2
C1
C2

TOEIC (Listening and Reading Test)
120-220
225-545
550-780
785-940
945-990
n/a

ระดับคะแนนการทดสอบ
TOEFL iBT
TOEFL ITP
IELTS (band scores)
n/a
n/a
n/a
n/a
337-459
n/a
42-71
460-542
4-5
72-94
543-626
5.5-6.5
627-677
7-8
95-120
n/a
9

Cambridge English
100-119
120-139
140-159
160-179
180-199
200-230

CU-TEP
n/a
14-34
35-69
70-98
99-120
n/a

โดยผลคะแนนการทดสอบดังตารางข้างต้น ซึ่งนามายื่นต่อมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบจะต้องเป็นผลการทดสอบฉบับจริงอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นผลการทดสอบดังกล่าว
และจัดสอบโดยสถาบันหรือศูนย์สอบอย่างเป็นทางการที่ได้รับการรับรองจากสถาบันนั้นๆ และมีการยืนยันตัวตนว่าผู้เข้าสอบได้เข้าสอบด้วยตนเองจริง
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 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 อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มี ผลใช้บั งคับ อาจน าผลการทดสอบ
ดังกล่าวมาใช้ได้ โดยจะต้องเป็นผลการทดสอบฉบับจริงอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นผลการทดสอบดังกล่าว
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2. มีการสารวจความต้องการของนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค สิง่ ที่ต้องการสนับสนุน เพื่อนามาใช้วางแผนการ
ดาเนินการและปรับปรุงการดาเนินงาน โดยได้นาผลการสารวจมาเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดกิจกรรมตลอดปี ให้มีรูปแบบและเนื้อหาความหลากหลายตามระดับความสามารถ ความ
ต้องการ และความสนใจของนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ
รวมทั้งนาผลการสารวจมาพิจารณาจัดตารางกิจกรรม/เวลาเรียนให้มีความยืดหยุ่น สามารถเลือกเรียนได้หลายเวลาทัง้ ในช่วงเย็นและเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเปิดภาคเรียนและช่วง
ปิดภาคเรียน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับเวลาเรียนปกติของหลักสูตรที่นักศึกษาเรียน
ในปีงบประมาณ 2564 (ปีการศึกษา 2563-2564) ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้จัดทาแผนกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษรวมกว่า 90 กิจกรรม (ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากขึ้นไป ที่คะแนนสูงกว่า 4.0 ทุกกิจกรรม)
3. มีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เช่น การนาระบบเทคโนโลยีมาช่วยเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดซื้อระบบการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษออนไลน์ Speexxสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1–4 มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 และมีการรายงานสถิติการเข้าใช้งานของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้
จัดซื้อสิทธิการใช้งานให้แก่นักศึกษาจานวน 23,000 สิทธิ
ประเด็นนี้มีข้อสังเกต /ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรฯ ในกำรประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2564 คือ (1) ผลการวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาแต่ละคณะและภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด หรือร้อยละของนักศึกษาทีผ่ ่านแต่ละระดับ เป็นต้น
มหำวิทยำลัยมีกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้
1. นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 จานวนทัง้ หมด 5,129 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางภาษาอังกฤษระดับ B2 ขึ้นไป/เทียบเท่าแล้วจานวน
4,880 ราย (ร้อยละ 95.15) และยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางภาษาอังกฤษระดับ B2 จานวน 249 ราย (ร้อยละ 4.85)
2. นาผลการสอบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามาวิเคราะห์ในมิติตา่ งๆ
3. มีการสารวจความต้องการของนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค สิง่ ที่ต้องการสนับสนุน ในปีงบประมาณ 2564 (ปี
การศึกษา 2563-2564) ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้จัดทาแผนกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษรวมกว่า 60 กิจกรรม
ดาเนินการเสร็จสิน้ แล้ว 40 กิจกรรม
4. มีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
 สรุป ร้อยละของบัณฑิตที่มคี วามสามารถด้านภาษาอังกฤษ เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน CEFR ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป หรือเกณฑ์อื่นที่เทียบเท่าตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร้อยละ 95.15 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดมากกว่าร้อยละ 10 ดังนัน้ จากผลการดาเนินงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงให้คะแนนการประเมินผลการ
ดาเนินงานตนเองอยู่ในระดับ 5.00 คะแนน
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ประเด็นสำคัญ

ข้อเสนอแนะ
3.3 เร่งปรับปรุงระบบต่ำงๆ
ให้เอื้อต่อกำรเรียนกำรสอน
online มำกขึ้น และติดตำม
ประเมินผลกำรเรียนกำรสอน
online อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อกำร
ปรับปรุงและพัฒนำต่อไป

กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำนโดยสรุป
คะแนน
ค่า
ผลการ
การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ดาเนินงาน
ตนเองของ
มหาวิทยาลัย
1. คะแนนความพึง
3.51
3.55
4.50
พอใจของผู้เรียนที่มี คะแนน
คะแนน หมายเหตุ
มีผลดาเนินการสูงกว่า
ต่อการจัดการเรียน
ค่าเป้าหมายที่กาหนด
การสอน Online

มหาวิทยาลัยพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์
เพื่อรองรับการเพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนการสอน Onlineแก่
นักศึกษาให้สูงขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาแนกเป็นรายการครุภณ
ั ฑ์
เพื่อการศึกษา จานวน 73 ล้านบาท การปรับปรุงอาคาร
สถานที่ จานวน 42 ล้าน (พื้นที่ส่วนกลาง) พื้นที่การเรียนการ
สอนของคณะ จานวน 73 ล้านบาท

คะแนนที่
คณะกรรมกำร
ประเมิน

ร้อยละ
1 - 10

โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
 มหำวิทยำลัยดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย ร้อยละ 100 โดยดำเนินกำรในสำระสำคัญดังนี้
มีการกาหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนสาหรับการจัดการเรียนการสอน Online โดย
1. จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ (licensed software) โปรแกรม Zoom ให้แก่คณะวิชาที่แจ้งความประสงค์ และสิทธิ์การใช้งาน Microsoft 365 Apps for Enterprise สาหรับ
นักศึกษา เพื่อให้สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งเพื่อใช้งานได้ โดยมียอดลงทะเบียนขอยืนยันสิทธิ์การใช้งาน จานวน 2,648 สิทธิ์ และยอดการดาวน์โหลดแล้วจากนักศึกษา จานวน 2,592
ดาวน์โหลด
2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แก่คณาจารย์ เช่น Google Classroom, Microsoft Team, Zoom รวมทั้งจัดทาและ
ประชาสัมพันธ์วีดิโอคลิปและอินโฟกราฟิกคู่มือการใช้โปรแกรมในการจัดการเรียนการสอน โดยศูนย์ CEI-SU ทั้งนี้ มีคณะวิชาต่าง ๆและส่วนงาน ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ได้เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย
- แนวทางการจัดการศึกษาออนไลน์
- แอพพลิเคชั่นที่สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์
- การจัดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในชั้นเรียน (active learning)
- การวัดและประเมินผลออนไลน์
3. สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาในหลากหลายช่องทางอย่างทั่วถึงแก่นักศึกษา เช่น ช่องทางสื่อสารการเข้าชั้นเรียนออนไลน์ดว้ ยระบบ Microsoft Power BI
(สามารถดูรายละเอียด ได้ทาง Link : https://bit.ly/3wM9gLz) สาหรับคณาจารย์ในการสื่อสารและนักศึกษาในการสืบค้นชั้นเรียนออนไลน์ นอกเหนือไปจากระบบ Reg และการ
ประกาศแจ้งบนเว็บของกองบริหารงานวิชาการ
 ประเด็นนี้มีข้อสังเกต /ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรฯ ในกำรประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2564 คือ มาตรการหรือการปรับปรุงระบบที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน online ได้ดาเนินการอย่างไร
มหำวิทยำลัยมีกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้
มหาวิทยาลัยได้ติดตามประเมินผลการเรียนการสอน online อย่างต่อเนื่องโดยดาเนินการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พอใจ ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทุก
ภาคการศึกษา และนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลเสนอส่วนงานที่เกีย่ วข้องในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ผลการสารวจนักศึกษา ทั้งนี้ ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่คะแนน 3.55 และมีประเด็นที่ควรคานึงในการปรับปรุงหรือพัฒนาในด้านค่าใช้จ่ายใน
การเรียนออนไลน์ (22.7%) การเข้าถึงและประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ต (14.8%) รูปแบบ วิธีวัดและการประเมินผลการเรียนออนไลน์ (10.6%) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (9.7%) และความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ (9%)
รวมถึงประเด็นที่คณาจารย์ผสู้ อนสามารถนาไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดังนี้
- ร้อยละ 28.1 ของผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าสัดส่วนรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ ต่อการเรียนการสอนทั้งหมดที่เหมาะสม เท่ากับ 26-50%
- ร้อยละ 66.1 ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นว่าควรนาเสนอบทเรียนแบบสอนสด (Live session) และการเรียนผ่านสื่อการสอน ทั้งสองรูปแบบร่วมกัน
- ร้อยละ 99.3 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ต้องการให้มีการบันทึกคลิปการสอนสาหรับนักศึกษาสามารถย้อนดูทบทวนบทเรียนได้
- ในการจัดการเรียนการสอนควรปรับปรุงประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา และระหว่างนักศึกษา
ด้วยกัน (ระดับความพึงพอใจ 3.25 ปานกลาง)
- การจัดการเรียนการสอนควรคานึงถึงความเหมาะสมของการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น ระยะเวลาและความยากง่ายของเนื้อหา และวิธีการวัดประเมินผล (ระดับความพึง
พอใจ 3.41 ปานกลาง)
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โดยมหาวิทยาลัยดาเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ดังนี้
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จานวน 122.8616 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาผูไ้ ด้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต ดังนี้
1. ทุนช่วยเหลือนักศึกษา 86.5411 ล้านบาท (70.44%)
2. สนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 12.1261 ล้านบาท (9.87%)
3. สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา 8.4182 ล้านบาท (6.85%)
4. อื่น ๆ คืนค่าธรรมเนียมบางส่วน 4.0274 ล้านบาท (3.28%)
5. จ้างงานนักศึกษา/บัณฑิตว่างงาน 7.2388 ล้านบาท (5.89%)
6. เงินยืมสาหรับนักศึกษา 3.8500 ล้านบาท (3.13%)
7. ฝึกอบรม Up-Skills/ Re-Skills 0.3800 ล้านบาท (0.31%)
8. วิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ฯ 0.1400 ล้านบาท (0.11%)
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จานวน 197.6005 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต ดังนี้
1. ทุนช่วยเหลือนักศึกษา 49.7523 ล้านบาท (25.18%)
2. สนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 4.1972 ล้านบาท 2.12%)
3. จ้างงานนักศึกษา/บัณฑิตว่างงาน 3.8832 ล้านบาท (1.97%)
4. อื่นๆ 2.6800 ล้านบาท (1.36%)
5. เงินยืมสาหรับนักศึกษา 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 จานวน 133.0628 ล้านบาท (67.34%)
สรุป ตัวชี้วัดคะแนนความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน Online ได้ 3.55 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด ร้อยละ 1 - 10 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้คะแนน
ประเมินผลการดาเนินงานอยู่ในระดับ 4.50
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กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำนโดยสรุป

โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1. กาหนดเป้าหมายในการเปิดหลักสูตรร่วมกับภาคเอกชน
สถาบันชุมชน สังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ทันสมัย
ตามบริบทโลกที่เปลี่ยนไปเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
1. จานวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาโดย
20
ร่วมกับภาคเอกชน สถาบันชุมชน สังคม
หลักสูตร
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ทันสมัย
ตามบริบทโลกที่เปลี่ยนไป
2. จานวนหลักสูตร ที่มีผสู้ นใจ ผูส้ มัคร
5
เรียนในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit
หลักสูตร
Bank) ของมหาวิทยาลัย
3. คะแนนความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
4.00
หลักสูตร และอาจารย์ผสู้ อนในระบบ
คะแนน
ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ของ
มหาวิทยาลัย
2. กาหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างแนวทางในการผลิตรายวิชา ชุด
วิชา หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อสร้างรายได้
สะท้อนจุดเด่นและจุดแข็งของมหาวิทยาลัย
3. ระดมความคิดจากผู้แทนหลักสูตรเพื่อสร้างแนวทางใน
การพัฒนาการนาเสนอเนื้อหาหลักสูตรในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อ
ดึงจุดเด่นและจุดแข็งของหลักสูตรที่มีอยู่ ให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้เรียนในโลกยุคใหม่

ข้อเสนอแนะ
3.4 ริเริ่มเปิด
หลักสูตรร่วมกับ
ภำคเอกชน
สถำบันชุมชน
สังคม ทั้งใน
ประเทศและ
ต่ำงประเทศ ให้
ทันสมัยตำมบริบท
โลกที่เปลี่ยนไป

ค่า
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

1. จานวนหลักสูตรที่มีการ
พัฒนาโดยร่วมกับ
ภาคเอกชน สถาบันชุมชน
สังคม ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศให้ทันสมัยตาม
บริบทโลกที่เปลี่ยนไป
2. จานวนหลักสูตร ที่มี
ผู้สนใจ ผูส้ มัครเรียนใน
ระบบธนาคารหน่วยกิต
(Credit Bank) ของ
มหาวิทยาลัย

5
หลักสูตร

8
หลักสูตร

3
หลักสูตร

5
หลักสูตร

3. คะแนนความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มตี ่อหลักสูตร
และอาจารย์ผสู้ อนในระบบ
ธนาคารหน่วยกิต (Credit
Bank) ของมหาวิทยาลัย

3.51
คะแนน

4.34
คะแนน

ตัวชี้วัด

ภาพรวม

คะแนน
การประเมินผล
ตนเองของ
มหาวิทยาลัย
5.00
หมายเหตุ
มีผลดาเนินการสูง
กว่าค่าเป้าหมายที่
กาหนดมากกว่า
ร้อยละ 10

5.00
หมายเหตุ
มีผลดาเนินการสูง
กว่าค่าเป้าหมายที่
กาหนดมากกว่า
ร้อยละ 10

5.00
หมายเหตุ
มีผลดาเนินการสูง
กว่าค่าเป้าหมายที่
กาหนดมากกว่า
ร้อยละ 10

5.00

คะแนนที่
คณะกรรมกำร
ประเมิน
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ประเด็นสำคัญ

ข้อเสนอแนะ

กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

คะแนนที่
คณะกรรมกำร
ประเมิน

4. สร้างความรู้ความเข้าใจกับคณาจารย์และบุคลากรของ
คณะวิชาในการพัฒนารายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น และ
หลักสูตรฝึกอบรม ให้เป็นทีต่ ้องการของกลุ่มลูกค้า
5. เปิดใช้งานแพลตฟอร์ม SU4Life : Phase 2 (ระบบ
บริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์) พร้อมกับจัดฝึกอบรม
การใช้งานแพลตฟอร์มให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
6. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในสื่อออนไลน์ 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/qkQiwbp9gMkxVqyVgMEsffTU6jO
9kLpcsvYIGQ?utm_source=invitation&utm_medium=li
nk_copy&utm_campaign=default
เป็นต้น
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โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
 มหำวิทยำลัยเปิดหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงให้มคี วำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแล้ว ดังนี้
คณะ/หลักสูตร
คณะศึกษำศำสตร์
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
โดยความร่วมมือ MOA กับ Wawasan Open University ณ ประเทศมาเลเซีย
คณะวิทยำศำสตร์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
รูปแบบการจัดการศึกษาร่วมกับองค์กรภายนอก
เปิดรายวิชา 515 495 การฝึกงาน โดยให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการของภาคเอกชน
ภาคอุตสาหกรรม ผ่านการฝึกงาน
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)
รูปแบบการจัดการศึกษาร่วมกับองค์กรภายนอก
เปิดรายวิชา 523 496 สหกิจศึกษา โดยให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการของภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม
ผ่านสหกิจศึกษา
คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
รูปแบบการจัดการศึกษาร่วมกับองค์กรภายนอก โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Chengdu University ณ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ไทย นานา
ชาติ
1

หลักสูตร
ความร่วมมือ สหกิจ/
ไม่ได้ปริญญา ฝึกงาน

สอง
ปริญญา

1

1

1

1

1

1

1
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คณะ/หลักสูตร
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
รูปแบบการจัดการศึกษาร่วมกับองค์กรภายนอก เปิดรายวิชา 631 493 สหกิจศึกษา โดยให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติในสถาน
ประกอบการของภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ผ่านสหกิจศึกษา
คณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
ปรับมาจาก "สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้า"
รูปแบบการจัดการศึกษาร่วมกับองค์กรภายนอก
เปิดรายวิชาใหม่ รายวิชา 711 291 ประสบการณ์วิชาชีพ 1 และ 711 492 ประสบการณ์วิชาชีพ 2 โดยให้นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติในสถานประกอบการของภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ผ่านการฝึกงาน
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
รูปแบบการจัดการศึกษาร่วมกับองค์กรภายนอก เปิดรายวิชาใหม่ 712 291 การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 1
และรายวิชา 712 497 การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 2
โดยให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบตั ิในสถานประกอบการของภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ผ่านการฝึกงาน
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ปรับมาจาก "สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ"
รูปแบบการจัดการศึกษาร่วมกับองค์กรภายนอก
เปิดรายวิชาใหม่ 802 405 สหกิจศึกษา โดยให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการของภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม
ผ่านสหกิจศึกษา
รวม

ไทย นานา
ชาติ
1

หลักสูตร
ความร่วมมือ สหกิจ/
ไม่ได้ปริญญา ฝึกงาน
1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

สอง
ปริญญา

6

1
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ตัวอย่างหลักสูตรเดิมที่จัดทาร่วมกับสถาบันชุมชน สังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ
ชื่อหลักสูตร
➢ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์)
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2560
➢ อักษรศาสตรบัณฑิต ได้แก่
1. สาขาวิชาเอกภาษาจีน
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2559
2. สาขาวิชาเอกภาษาเกาหลี
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2559
3. สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2559
➢ อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา ได้แก่
1. ภาษาญี่ปุ่น
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2559
2. ภาษาเกาหลี
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2559
3. ภาษาจีน
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2559
4. ภาษาเวียดนาม
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2559
➢ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2560
➢ บริหารธุริจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
(หลักสูตรนานาชาติ)
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2561

ชื่อหน่วยงำนที่ร่วม
โรงเรียนนายร้อยตารวจ กองพิสูจน์หลักฐาน สานักงานวิทยาการตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติและภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล
1.1 School of International Education, University of International Business and Economics People’s Republic of
China
1.2 Qingdao University
2. MyongjiUniversity,Republicof Korea Chungbuk National University
3. Daito Bunka University
1.1 International Student Support Center, MEISEI UNIVERSITY, Japan
1.2 International Student Exchange Center,TokyoGakugeiUniverstiy, Japan
1.3 Chiba University
2.1 Myongji University
2.2 Chungbuk National University
2.3 Yeungnam University
3.1 School of International Education, University of International Business and Economics)
3.2 Qingdao University
4. The VNU University of Social Sciences and Humanities, Hanoi
มหาวิทยาลัย ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
Vatel School of Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส
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ชื่อหลักสูตร
➢ ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทลั
(หลักสูตรนานาชาติ)
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2560
➢ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและ
กิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2558
➢ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้า
หรูหรา (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2560
➢ ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทลั
(หลักสูตรนานาชาติ)
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2560
➢ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษ์และการ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2563

ชื่อหน่วยงำนที่ร่วม
Birmingham City University สหราชอาณาจักร

Rennes School of Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส

Paris School of Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส

Creative Migration (East) Foundation

University of Applied Arts Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย

นอกจากนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีการศึกษา 2563) มีหลักสูตรที่จัดทาร่วมเพิ่มเติม อาทิ
ชื่อหลักสูตร
➢ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่/หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2564)

ชื่อหน่วยงำนที่ร่วม
มหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศจีน
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มหาวิทยาลัยยังได้ดาเนินการพัฒนาการเรียนแบบสะสมผลการเรียนในธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร Non-degree/Training เพิ่มหลักสูตรให้
หลากหลาย ดังนี้
1. เทคนิคการเป่าแก้วเพื่อการสร้างสรรค์อาชีพ
2. เทคนิคแก้วร้อนเพื่อสร้างอาชีพ
3. ผลิตงานศิลปะเพื่อการค้าด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติและการหล่อ
4. เทคนิคการสร้างสรรค์งานเซรามิก ระดับพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ
5. การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
โดยประชาสัมพันธ์เชิงรุกในสื่อออนไลน์หลากหลายช่องทาง เช่น www.lifelong.su.ac.th

และได้ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ของหลักสูตรเทคนิคการสร้างสรรค์งานเซรามิ
กระดับพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ มีคา่ เฉลี่ย 4.34 จาแนกรายด้าน ดังนี้
1. ด้านสิ่งทีไ่ ด้รับหลังจากการอบรม ค่าเฉลี่ย 4.17
2. ด้านเนื้อหา ค่าเฉลี่ย 4.31
3. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน/การอบรม ค่าเฉลี่ย 4.34
4. ด้านอาจารย์ผู้สอน/วิทยากร ค่าเฉลี่ย 4.57
5. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ย 4.67
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6. ด้านระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.23
นอกจากนี้การดาเนินงานของระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) มหาวิทยาลัยมีวธิ ีการเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาล่วงหน้าผ่านระบบคลังหน่วยกิต
ดังนี้
1. เปิดรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตแบบข้ามสถาบัน เช่น หลักสูตรอนุรักษ์ศิลปกรรม ระดับปริญญาโท โดยสามารถเทียบโอน 2 รายวิชาในระดับ ป. ตรี
รายวิชา 103 515 สมบัติและโครงสร้างของศิลปกรรม และรายวิชา 103 536 เทคนิคในงานทัศนศิลป์
2. เปิดรายวิชาทัง้ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบออนไลน์และแบบผสมผสาน จานวน 48
รายวิชา
- เป็นรายวิชาระดับปริญญาตรี 21 รายวิชา
- เป็นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 27 รายวิชา
โดยมี 1 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้จดั การเรียนการสอนโดยคณะศึกษาศาสตร์ในภาคฤดูรอ้ น คือ รายวิชา 464 473 การวิจัยและพัฒนา (สอนแบบออนไลน์ มีจานวนผู้เรียน
17 คน และคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา 17 คน) และอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อเปิดสอนในภาคปลายปีการศึกษา 2564 จานวน 9 รายวิชา ส่วนรายวิชาอื่น ๆ ทีไ่ ด้รับการพิจารณาจาก
สภาวิชาการแล้ว อยู่ระหว่างการรับสมัคร โดยมีจานวนผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าศึกษาแล้วรวมทั้งสิ้น 60 คน ทัง้ นี้เมื่อผู้เรียนสาเร็จการศึกษารายวิชาและมีผลการเรียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด สามารถโอนผลการเรียนและหน่วยกิตของรายวิชานั้นโดยไม่ต้องลงทะเบียนและเรียนรายวิชานัน้ ซ้า
3. มีการจัดทารายงานข้อมูลสถิติจานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละหลักสูตร (ตั้งแต่การรับสมัคร การเข้าศึกษา การจบการศึกษา และการคงอยู่ของนักศึกษา)
4. มีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารคณะวิชา และหลักสูตร เพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ได้แก่
- จัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษาให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- จัดโครงการบรรยายพิเศษ เพือ่ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารคณะวิชา และหลักสูตรเกี่ยวกับ “การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อตอบโจทย์แก่ผู้เรียนยุคใหม่
และการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์การจ้างงานในรูปแบบใหม่ๆ” ในทุกปีการศึกษา
5. พัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบออนไลน์แบบครบวงจร
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยโดยงานวิเทศสัมพันธ์ ซึง่ เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติของทุกคณะวิชาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของงานวิเทศสัมพันธ์
(www.interstudent.su.ac.th) และเครือข่ายนานาชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งเป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือหลักสูตรนานาชาติในเบื้องต้นให้แก่คณะวิชาที่มีความ
สนใจในการทาหลักสูตรนานาชาติร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ทั้งแบบหลักสูตรปริญญาร่วม และหลักสูตรสองปริญญา
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 ประเด็นนี้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรฯ ในกำรประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2564 คือ การรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรที่
นาเสนอส่วนหนึ่งเป็นหลักสูตรเก่าที่เปิดมาระยะหนึ่งแล้ว ควรรายงานให้ชัดเจนว่า หลักสูตรใดเป็นหลักสูตรที่มีการริเริ่มดาเนินการใหม่และมีการดาเนินการ ร่วมกับภาคเอกชน
สถาบัน ชุมชน สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศและความก้าวหน้าต่าง ๆ
มหำวิทยำลัยมีกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้
1. กาหนดเป้าหมายในการเปิดหลักสูตรร่วมกับภาคเอกชน สถาบันชุมชน สังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ทันสมัยตามบริบทโลกที่เปลี่ยนไปเพิ่มขึ้น โดยมีแผนเปิด
หลักสูตรในปีการศึกษา 2664 - 2568
ตัวชี้วัด
1. จานวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาโดยร่วมกับภาคเอกชน สถาบันชุมชน สังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ทันสมัยตามบริบทโลกทีเ่ ปลี่ยนไป (หลักสูตรใหม่)
- ระดับปริญญาตรี เช่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตศิลปวัฒนธรรมไทยสมัยใหม่ สาขาการจัดการมรดกวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรรค์เพื่อการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการศิลปะการประกอบอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจประกันภัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เป็นต้น
- ระดับปริญญาโท เช่น หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น
- ระดับปริญญาเอก เช่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง เป็นต้น
2. จานวนหลักสูตร ที่มีผสู้ นใจ ผูส้ มัครเรียนในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ของมหาวิทยาลัย
3. คะแนนความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ของมหาวิทยาลัย

ค่ำเป้ำหมำย
20 หลักสูตร

5 หลักสูตร
4.00 คะแนน

2. กาหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างแนวทางในการผลิตรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อสร้างรายได้ สะท้อนจุดเด่นและจุดแข็งของมหาวิทยาลัย
3. ระดมความคิดจากผู้แทนหลักสูตรเพื่อสร้างแนวทางในการพัฒนาการนาเสนอเนื้อหาหลักสูตรในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อดึงจุดเด่นและจุดแข็งของหลักสูตรที่มอี ยู่ ให้ตอบโจทย์
ความต้องการของผู้เรียนในโลกยุคใหม่
4. สร้างความรู้ความเข้าใจกับคณาจารย์และบุคลากรของคณะวิชาในการพัฒนารายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสัน้ และหลักสูตรฝึกอบรม ให้เป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้า
5. เปิดใช้งานแพลตฟอร์ม SU4Life : Phase 2 (ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์) พร้อมกับจัดฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
6. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในสื่อออนไลน์ 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
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สรุป เนื่องจากจานวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาโดยร่วมกับภาคเอกชน สถาบันชุมชนสังคม ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศให้ทันสมัยตามบริบทโลกที่เปลี่ยนไปจานวนหลักสูตร ที่มี
ผู้สนใจ ผูส้ มัครเรียนในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ของมหาวิทยาลัย และคะแนนความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในระบบธนาคารหน่วยกิต
(Credit Bank) ของมหาวิทยาลัย มีค่าผลดาเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดมากกว่า ร้อยละ 10 ดังนัน้ มหาวิทยาลัยจึงให้คะแนนประเมินผลดาเนินงานอยู่ในระดับ 5.00

ประเด็นสำคัญ
4. ควำมเป็น
นำนำชำติ

ข้อเสนอแนะ

กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

4.1 เร่งจัดตั้ง International
ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำนโดยสรุป
Office และมอบหมำยผู้บริหำรที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนน
รับผิดชอบงำนด้ำนวิเทศสัมพันธ์
การประเมินผลตนเอง
โดยตรงเพื่อขับเคลื่อนงำนสู่ควำม
ของมหาวิทยาลัย
เป็นนำนำชำติ รวมถึงบุคลำกรที่ 1.ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
5.00
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ช่วยทำงำนด้ำนวิเทศสัมพันธ์
ของการจัดตั้ง
การจัดตั้งInternational 1. มหาวิทยาลัย ดาเนินการ
International Office การจัดตั้ง
Office ได้รับความ
ได้ค่าเป้าหมายสูงสุดแล้ว
มหาวิทยาลัยศิลปากร International
Office ได้รับความ
เห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย

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

2. มหาวิทยาลัยดาเนินการ
ทุกประเด็นย่อยเกี่ยวกับ
ความเป็นนานาชาติที่
คณะกรรมการฯ ให้
ข้อเสนอแนะแล้วเสร็จเร็ว
กว่าเป้าหมายที่กาหนด

คะแนนที่
คณะกรรมกำร
ประเมิน

โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
งานวิเทศสัมพันธ์จะดาเนินงาน ใน
ปีงบประมาณ 2565 โดยมีภาระงานความ
รับผิดชอบหลัก ตามที่เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 19/256 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564
ทั้งนี้ หากคณะวิชามีความประสงค์ให้
งานวิเทศสัมพันธ์ดาเนินการเพิม่ เติม คณะ
วิชาสามารถแจ้งความประสงค์มายัง
มหาวิทยาลัย เพื่องานวิเทศสัมพันธ์จักได้
ดาเนินการต่อไป
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คะแนนที่
คณะกรรมกำร
ประเมิน

โดยมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการดังนี้
โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยจัดทาแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ.
การประสานความร่วมมือหลักสูตรนานาชาติ
2566-2570 เพื่อการเพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่อันดับโลก ด้านศิลปะ การออกแบบ กัสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศด้วยขณะนี้งาน
และศิลปวัฒนธรรม และเน้นการสร้างความยอมรับ ความเป็นเลิศ ด้านการออกแบบและ วิเทศสัมพันธ์ได้รับแจ้งจากสถาบันอุดมศึกษาใน
ศิลปวัฒนธรรม (ไทย) ในระดับสากล ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาความ ต่างประเทศ ซึ่งมีความสนใจในการทาหลักสูตร
เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามกฎกระทรวงการจัดกลุม่ สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 นานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรในด้านต่างๆ
จานวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1/2564 เมือ่ วันจันทร์ที่ 21 มิถนุ ายน 2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เป็นจานวนมาก โดยเสนอหลักสูตรนานาชาติ
กรกฎาคม 2564 และครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เพือ่ จัดทาแผนพัฒนาความเป็น แบบหลักสูตรปริญญาร่วม และหลักสูตรสองปริญญา
เลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 รวมทั้งมีการประชุมคณบดีและหัวหน้า มายังมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งงานวิเทศสัมพันธ์จะ
ส่วนงาน เพื่อหารือการจัดทาโครงการภายใต้แผนพัฒนาความเป็นเลิศ จานวน 4 ครั้ง โดย
ดาเนินการสอบถามความสนใจไปยังคณะวิชา ทั้งนี้
คณบดีและหัวหน้าส่วนงาน กลุม่ สาขาวิชาด้านศิลปะ การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม จานวน 3 หากคณะวิชาประสงค์ทาความร่วมมือดังกล่าว คณะ
ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถนุ ายน 2564 วิชาสามารถแจ้งความประสงค์มายังมหาวิทยาลัย
และครั้งที่ 3 เมื่อวันพุทธที่ 23 มิถนุ ายน 2564 และคณบดีและหัวหน้าส่วนงานทุกคณะและส่วน เพื่องานวิเทศสัมพันธ์จะดาเนินการประสานกับ
งาน ครั้งที่ 4 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศในเบื้องต้นต่อไป
แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 และได้รับความ
เห็นชอบในการเลือกสังกัดกลุ่มมหาวิทยาลัย กลุม่ ที่ 1 การพัฒนา การวิจัยระดับแนวหน้าของ
โลก (Global & Frontier Research และได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป. อว.) ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 19
ตุลาคม 2564
2. งานวิเทศสัมพันธ์สนับสนุนการพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ และสร้างจุดเด่นของ
หลักสูตรนานาชาติของทุกคณะวิชาในรูปแบบต่างๆ โดยเป็นหน่วยงานสนับสนุน ในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของงานวิเทศสัมพันธ์
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(www.interstudent.su.ac.th) และเครือข่ายนานาชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ ได้
จัดการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับผู้แทนจาก 15 คณะวิชา เมื่อ
วันที่ 15 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ได้มีการดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย อธิการบดี ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และผู้แทนจากทุกคณะ
วิชา (15 คณะวิชา) เพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบายและพัฒนากิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากรสูค่ วามเป็นนานาชาติ ส่งเสริมกิจกรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
ต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยศิลปากร พัฒนาระบบสนับสนุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาและ
อาจารย์ต่างชาติ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่รู้จักในระดับ
นานาชาติ พร้อมจัดตั้งอนุกรรมการดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประกอบด้วย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็นที่ปรึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็น
ประธาน และผู้แทนจากคณะวิชา เพื่อทาหน้าที่ดาเนินงานตามแผนงานด้านวิเทศสัมพันธ์โดย
ผลักดันการจัดตั้งสานักงานการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (International Office,
SilpakornUniversity)ให้เป็นไปตามพันธกิจที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดไว้ รวมถึงการระดม
ความคิดร่วมกัน ในการจัดทาแผนการพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ และการสร้างจุดเด่นของ
หลักสูตรนานาชาติของทุกคณะวิชาในรูปแบบต่างๆ
โดยได้ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564

31

ประเด็นสำคัญ

ข้อเสนอแนะ

กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

4.3 ปรับปรุงข้อมูล แบบฟอร์ม
3. งานวิเทศสัมพันธ์ได้ดาเนินการร่วมกับกองบริหารงานวิชาการและกองคลัง โดยการแปล
ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ มำแปล ข้อมูลในระบบ REG ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน และใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ
เป็นภำษำต่ำงประเทศ เพื่อ
อำนวยควำมสะดวกและกำร
เข้ำถึงข้อมูล

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

คะแนนที่
คณะกรรมกำร
ประเมิน

โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
- หากคณะวิชา/หน่วยงาน ประสงค์ให้งาน
วิเทศสัมพันธ์ดาเนินการแปลแบบฟอร์ม
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเอกสารสาคัญต่างๆ
เพิ่มเติม สามารถแจ้งความประสงค์มายัง
มหาวิทยาลัย เพื่องานวิเทศสัมพันธ์ดาเนินการ
ต่อไป

รวมถึงแปลวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์มหาวิทยาลัย ตามที่งานยุทธศาสตร์และวิจยั
สถาบัน กองแผนงาน แจ้งความประสงค์มายังงาน
วิเทศสัมพันธ์ เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป
4.4 จัดทำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับ
4. งานวิเทศสัมพันธ์ดาเนินการร่วมกับสานักดิจิทลั เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายวิเทศ
ข้อตกลงควำมร่วมมือของ
จัดทาฐานข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) และฐานข้อมูลกิจกรรมของคณะ สัมพันธ์ เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ฐานข้อมูลถูกต้อง
มหำวิทยำลัย คณะ รวมถึงระบบ วิชา บนระบบ SharePoint เพื่อสะดวกต่อการสืบค้น กากับติดตาม และนาไปใช้ประโยชน์ใน ทันสมัยตลอดเวลา
กำรกำกับติดตำมให้ทุกคณะ
การจัดโครงการร่วมต่อไป Homepage: International Affairs - Home (sharepoint.com) โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
ดำเนินกำรตำมแผน/กิจกรรม/ ฐานข้อมูล: International Affairs - MOU Data - All Items (sharepoint.com)
- งานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสานักดิจิทัลเทคโนโลยี
โครงกำรที่กำหนดไว้ในข้อตกลง
ระบบ SharePoint เป็นระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเว็บไซต์
จัด Workshop การนาเข้าข้อมูลบนระบบ
ควำมร่วมมือ
International Affairs (AI) บนระบบ SharePoint จัดทาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม SharePoint เพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นไปใน
ข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ข้อมูลการดาเนินกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความ
ทิศทางเดียวกันแก่ผู้แทน ทั้ง 15
ร่วมมือทางวิชาการ ข้อมูลนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Outbound) และการประสานงานอื่นๆ
คณะวิชา ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Teamsโดย
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เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้คณะวิชา หน่วยงาน หรือ
มีกาหนดการ ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล และนาข้อมูลไปใช้ 2564 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมร่วมกันต่อไป ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเพิ่ม
- ทั้งนี้ สามารถจัด Workshop
จานวนการทาความร่วมมือและกิจกรรมกับสถาบันภายนอก และเป็นการลดภาระของคณะ การนาเข้าข้อมูลบนระบบ SharePoint เพิ่มเติมได้
วิชา หน่วยงาน และส่วนงานในการให้ข้อมูลแก่มหาวิทยาลัยปีละหลายครั้ง
ตามความประสงค์ของผู้ใช้งาน โดยแจ้งความ
โดยเว็บไซต์ International Affairs (AI) บนระบบ SharePoint ปัจจุบัน ประกอบไปด้วย ประสงค์มายังสานักดิจิทัลเทคโนโลยี หรืองานวิเทศ
3 ฐานข้อมูลหลัก ดังนี้
สัมพันธ์
1. MOU and Partnership BI Report คณะวิชา หน่วยงานหรือส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทาข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันภายนอก อาทิ จานวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ประกอบด้วย
ข้อตกลงความร่วมมือประเภทใดบ้าง จานวนสถาบันภายนอก จานวนประเทศ จานวน
กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมใดบ้าง
2. MOU and Partnership Data ผู้ประสานงานคณะวิชา หน่วยงานหรือส่วนงานที่มี
การจัดทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันภายนอก สามารถเพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล
การจัดทาข้อตกลงความร่วมมือและกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ โดยสามารถแนบ
MOU หรือเอกสารประกอบที่เป็นปัจจุบันได้ซึ่งสานักดิจิทลั เทคโนโลยี และงานวิเทศสัมพันธ์
จะเป็นหน่วยงานตรวจสอบและอนุญาตให้เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล
3. Outbound Exchange Students ผู้ประสานงานคณะวิชาสามารถเข้าไปบันทึก
ข้อมูลนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาออก ข้อมูลการเดินทางไปศึกษา ดูงาน วิจัย นาเสนอผลงาน
หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนอื่นๆ หรือสามารถให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลลงระบบด้วยตนเองซึ่ง
สานักดิจิทลั เทคโนโลยี และงานวิเทศสัมพันธ์จะเป็นหน่วยงานตรวจสอบและอนุญาตการ
บันทึกข้อมูล
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ประเด็นสำคัญ

ข้อเสนอแนะ

กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

คะแนนที่
คณะกรรมกำร
ประเมิน

ทั้งนี้ ฐานข้อมูลสามารถเพิ่มเติมได้ตามความประสงค์ของผู้ใช้งาน โดยแจ้งความประสงค์
มายังสานักดิจิทัลเทคโนโลยี หรืองานวิเทศสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยได้ให้คณะวิชาพิจารณาเสนอชื่อผู้แทน
รับผิดชอบการนาเข้าข้อมูลบนระบบ SharePoint พร้อมข้อมูลการติดต่อ อาทิ เบอร์
โทรศัพท์, Email, ID Line เพื่อเปิดสิทธิ์ให้ผู้แทนดังกล่าวสามารถเข้าระบบและอัพเดตข้อมูล
บนระบบSharePoint
โดยมีกาหนดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการบนระบบ SharePoint มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้ง
ที่ 1 ภายใต้หัวข้อ การนาข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันภายนอก รวมถึง
ข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลนักศึกษา (แลกเปลีย่ น) ที่เดินทางไปทากิจกรรมกับสถาบันต่างประเทศ
เข้าระบบ SharePoint มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบ
ออนไลน์ โปรแกรม Teams
ทั้งนี้ สามารถจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารบนระบบ SharePoint เพิ่มเติมได้ตามความ
ประสงค์ของผู้ใช้งาน โดยแจ้งความประสงค์มายังสานักดิจิทลั เทคโนโลยี หรืองานวิเทศสัมพันธ์
4.5 จัดสวัสดิกำร/กำร
5. มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ
สนับสนุนอำจำรย์ชำวต่ำงชำติให้ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่
มำกขึน้ เพื่อจูงใจให้เข้ำมำทำงำน 7/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
อำทิเพิ่มค่ำตอบแทน กำรขอ
โดยมหาวิทยาลัยได้กาหนดแนวทางการทบทวน ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
กำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร หลักเกณฑ์ภายในต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องและสนับสนุนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
ฯลฯ
ให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดโดยได้ปรับปรุงกฎระเบียบการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญสูงจากต่างประเทศ เพื่อดึงดูดและจูงใจให้ทางานร่วมกับ
มหาวิทยาลัย และเพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ไปปฏิบัติงาน/ทาวิจัยหรือ
ผลงานสร้างสรรค์ ในมหาวิทยาลัย/สถาบันชั้นนาในระดับอาเซียน เอเชีย และโลก (TOP QS
200)
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โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
 มหำวิทยำลัยดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย ร้อยละ 100 โดยดำเนินกำรในสำระสำคัญดังนี้
1. งานวิเทศสัมพันธ์ได้จดั การประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน และ คณบดี
วิทยาลัยนานาชาติ เป็นทีป่ รึกษาคณะกรรมการ พร้อมทั้งตัวแทนจากคณะวิชาทั้ง 15 คณะ โดยมีมติเห็นควรจัดตั้ง International Office ซึ่งงานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดตั้งคณะกรรมการ
ในระดับผูป้ ฏิบัตงิ าน เพื่อความคล่องตัวในการดาเนินงาน โดยมีคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็นที่ปรึกษา
2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรตามคาสัง่ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1767 / 2564 สั่ง ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564
ประกอบด้วย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็นทีป่ รึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธาน และผู้แทนจากคณะวิชา เพื่อทาหน้าที่ดาเนินงานตามแผนงานด้านวิเทศสัมพันธ์
โดยผลักดันการจัดตั้งสานักงานการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (International Office, Silpakorn University) ให้เป็นไปตามพันธกิจที่มหาวิทยาลัยได้วางไว้
3. เสนอขอจัดตั้งสานักงานการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (International Office, Silpakorn University) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชุด
ต่างๆ ตามลาดับ ดังนี้
1) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 มติที่ประชุม เห็นควรจัดตั้ง International Office
2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่6 กรกฎาคม 2564 มติที่ประชุม รับทราบการจัดตั้งสานักงานกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University International Office)
3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่31สิงหาคม 2564 มติที่ประชุม เห็นชอบการจัดตั้งสานักงานกิจการตางประเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University International Office)
4) ที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564
มติที่ประชุม เห็นชอบการจัดตั้งสานักงานการตางประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (International Office, Silpakorn University)
5) ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งสานักงานการตางประเทศ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (International Office, Silpakorn University)
การจัดตั้งสานักงานการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (International Office, Silpakorn University) ดาเนินงานตามข้อเสนอแนะมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดย
ในช่วงแรกดาเนินงานตามภาระงานเดิมที่งานวิเทศสัมพันธ์รบั ผิดชอบและงานอื่นๆ ที่มีความพร้อม และที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งศึกษาเรียนรู้การทางานในด้านต่างๆ กับวิทยาลัย
นานาชาติ ซึ่งมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว โดยจะวางแผนขยายภาระงาน บุคลากร งบประมาณ ฯลฯ ในระยะต่างๆ ต่อไป
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 ประเด็นนี้มีข้อสั งเกต/ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรฯ ในกำรประชุ มครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2564 คือ ควรรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความก้าวหน้า/
ความสาเร็จในด้านต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการยกระดับความเป็นนานาชาติ อาทิ (1) แผนพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย (2) หลักสูตรนานาชาติ ที่จะเสริมจุดเด่นของ
มหาวิทยาลัย (3) การเพิ่มจานวนนักศึกษาต่างชาติ และ (4) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมรองรับการก้าวสู่ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย เช่น ระเบียบ/ประกาศ/
แบบฟอร์มที่เป็นภาษาต่างประเทศ การตั้ง International Office การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ
มหำวิทยำลัยมีกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้
(1) แผนพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยจัดทาแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 เพื่อการเพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่อันดับโลก ด้านศิลปะ การ
ออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม และเน้นการสร้างความยอมรับ ความเป็นเลิศด้านการออกแบบและศิลปวัฒนธรรม (ไทย) ในระดับสากล และเห็นชอบในการเลือกกลุ่มมหาวิทยาลัย
กลุ่มที่ 1 การพัฒนา การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research) โดยมีจดุ เน้น คือ การเพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่อันดับโลก ด้านศิลปะ การออกแบบ
และศิลปวัฒนธรรม โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 และได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิท ยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สป. อว.) ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564
สาขาเชี่ยวชาญที่มุ่งเน้น คือด้านศิลปะการออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม (Art, Design and Culture)
เป้าหมายของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยศิลปากร
1. มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลประเมินในภาพรวม QS Stars Ratings ในระดับ 5 ดาว ภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. มหาวิทยาลัยศิลปากร ขึ้นสู่ อันดับโลกด้านศิลปะและการออกแบบ (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) กับสถาบันที่มีชื่อเสียงชั้นนาของโลก ด้านศิลปะการออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม ทั้งแบบเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ และการผสมผสาน
บูรณาการระหว่างสหวิทยาการทางศิลปะการออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม โดยผ่านโครงการ/กิจกรรมแบบบูรณาการที่หลากหลาย
2. พัฒนาศักยภาพศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติ มุ่งเน้นบูรณาการศาสตร์ เพื่อการพัฒนาด้านศิลปะการออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม นาไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านศิลปะ
การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของประเทศ และภูมิภาคอาเซียน เอเชีย และระดับนานาชาติ
3. นาความโดดเด่นด้านศิลปะและการออกแบบ ศิลปวัฒนธรรม ของชุมชน สังคม ท้องถิ่น ของประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และขยายไปสู่ การบูรณาการศาสตร์
และนวัตกรรม Art & Innovation เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
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มหาวิทยาลัยได้กาหนดแนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย โดยกาหนดมาตรการ/กิจกรรมที่สาคัญ 5 ด้าน ตามแนวทางของกระทรวง อว. ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
1.1 ผลิตบัณฑิตขั้นสูง /เพื่อการผลิตผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ (บัณฑิตที่ผ่านการร่วม MOU กับสถาบันที่มีชื่อเสียงชั้นนาของโลก)
2. การพัฒนาแสวงหาบุคลากร (การบริหารบุคลากร)
2.1. สร้างระบบและกลไกส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์/ นักศึกษา/ ศิษย์เก่า/ บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ ให้มีความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
2.2 สร้างระบบและกลไกการส่งเสริมดึงดูดผู้มีความรู้ ความสามารถสูงจากต่างประเทศมาทางานร่วมกับมหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงการ/กิจกรรมดึ งดูดและจูงใจผู้มีความรู้
ความสามารถสูงจากต่างประเทศ
3. ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ
3.1 สร้างระบบและกลไกส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์/ นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนกับสถาบันชั้นนาในระดับนานาชาติ ได้แก่ โครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนอา จารย์
นักวิชาการ และนักศึกษาจากต่างประเทศ
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ นักศึกษาได้รับรางวัล / จัดแสดงผลงานในเวทีที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
4. การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
4.1 พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา IP
4.2 นาองค์ความรู้ 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 ยังได้ดาเนินการปฎิรูปด้านแผน ระบบการเงินและงบประมาณ โดยได้กาหนดแนวทางการปรับเปลี่ยน ระบบด้านนโยบายและแผน ระบบการเงินและ
งบประมาณที่มีจุดเน้น (focused) และคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้กาหนดนโยบายการใช้เงินรายได้สมทบการดาเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อพลิกโฉมหรือ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ โดยกาหนดสัดส่วนโครงการ/กิจกรรมเชิงนโยบาย ร้อยละ 30 : โครงการ /กิจกรรมของงานประจาไม่เกิน ร้อยละ 70 เพื่อขับเคลื่อน
โครงการเชิงนโยบายที่สาคัญ
(2) หลักสูตรนานาชาติ ที่จะเสริมจุดเด่นของมหาวิทยาลัย > มหาวิทยาลัยมีแผนการพัฒนาโดยร่วมกับต่างประเทศ (หลักสูตรเดิมแต่ปรับปรุงใหม่/ หลักสูตรใหม่) ดังนี้
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-ระดับปริญญาตรี เช่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทลั (หลักสูตรเดิม) หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชีบศึกษา (หลักสูตรเดิม)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรเดิม) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตศิลปวัฒนธรรมไทยสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่) สาขาการจัดการมรดก
วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรรค์เพื่อการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่) สาขาวิชาการจัดการศิลปะการประกอบอาหาร (หลักสูตรใหม่) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สื่อสาร (หลักสูตรใหม่) เป็นต้น
- ระดับปริญญาโท เช่น หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรเดิม) สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรใหม่)
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตรใหม่) สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรใหม่) เป็นต้น
- ระดับปริญญาเอก เช่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรเดิม) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) เป็นต้น
(3) การเพิ่มจานวนนักศึกษาต่างชาติ > มหาวิทยาลัยมีแผนการเพิ่มจานวนนักศึกษาต่างชาติให้มากขึ้น โดยกาหนดค่าเป้าหมายในแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-25703 และกาหนดกลไกเพื่อส่งเสริมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดย
1. สร้างระบบและกลไกส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์/ นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนกับสถาบันชั้นนาในระดับนานาชาติ ได้แก่ โครงการ/กิจกรรมแลก เปลี่ยนอาจารย์
นักวิชาการ และนักศึกษาจากต่างประเทศ โดยให้จัดสรรทุนให้แก่คณะที่มีศักยภาพ เป้าหมายจานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาแลกเปลี่ยน จานวน
500 คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ นักศึกษาได้รับรางวัล / จัดแสดงผลงานในเวทีที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยให้จัดสรรทุนให้แก่คณะที่มีศักยภาพ เป้าหมายจานวน
ทุนสนับสนุนคณาจารย์/นักศึกษา ไปจัดแสดงผลงานในเวทีระดับนานาชาติ จานวน 100 คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(4) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมรองรับการก้าวสู่ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย เช่น ระเบียบ/ประกาศ/แบบฟอร์มที่เป็นภาษาต่างประเทศ การตั้งสานักงาน
การต่างประเทศ International Office การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ
มหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการก้าวสู่ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย ได้แก่
1. ศึกษา ทบทวน เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบ การเทียบโอนหน่วยกิต การฝึกปฏิบัติ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเอื้อต่อการผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความ
ต้องการของประเทศ และกฎระเบียบการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญสูงจากต่างประเทศ (ปัจจุบนั อยู่ระหว่างศึกษา ทบทวน)
2. การตั้งสานักงานการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร International Office ดาเนินการแล้วเสร็จ
3. การพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยกาหนดให้บุคลากรจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล IDP และเป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมินผลการดาเนินงานรายบุคคล
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สรุป เนื่องจากผลดาเนินการ ร้อยละความสาเร็จของการจัดตั้ง International Office มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยดาเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 โดย
การจัดตั้ง International Office ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายสูงสุดแล้ว และมหาวิทยาลัยยังสามารถ
ดาเนินการทุกประเด็นย่อยเกี่ยวกับความเป็นนานาชาติที่คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะแล้วเสร็จเร็วกว่าเป้าหมายที่กาหนด ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้คะแนนประเมินผลดาเนินงาน
อยู่ในระดับ 5.00 คะแนน
ประเด็นสำคัญ
5. กำรเป็นผู้นำ
ด้ำนศิลปะ

คะแนนที่
คณะกรรมกำร
ประเมิน

ข้อเสนอแนะ

กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

5.1 ทำงำนเชิงรุกในกำรผลักดัน
ควำมเป็นผู้นำด้ำนศิลปะ/ศิลปะร่วม
สมัยสู่ระดับนำนำชำติ และมีควำมโดด
เด่นมำกขึน้ อาทิ
5.1.1 จัดทาห้องสมุดศิลปะของ
ประเทศ
5.1.2 จัดทาพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรม
แห่งชาติ อาทิ การนาผลงานศิลปกรรม
สะสมที่มีจานวนมากมาจัดแสดง /เก็บ
อย่างเป็นระบบมีสถานที่เก็บทีไ่ ด้
มาตรฐาน เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างแรง
บันดาลใจ และเป็นแหล่งหารายได้ของ
มหาวิทยาลัย เผยแพร่องค์ความรู้
5.1.3 เร่งดาเนินการนิทรรศการเสมือน
จริง (Virtual Exhibition) และ Google
Art Museums ให้แล้วเสร็จ และ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำนโดยสรุป
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการ
คะแนน
ดาเนินงาน
การประเมินผล
ตนเองของ
มหาวิทยาลัย
1.ร้อยละความสาเร็จของ ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
5.00
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ทางานเชิงรุกในการ
ผลักดันความเป็นผู้นา การดาเนินงาน การดาเนินงานแล้ว เนื่องจาก
มหาวิทยาลัย
ด้านศิลปะ/ศิลปะร่วม แล้วเสร็จไปตาม เสร็จไปตาม
แผนงานที่
แผนงานที่กาหนด ดาเนินการได้ค่า
สมัยสู่ระดับนานาชาติ กาหนด
เป้าหมายสูงสุดแล้ว
- ห้องสมุดศิลปะของ
และมหาวิทยาลัย
ประเทศ
ดาเนินงานแล้ว
เสร็จในทุกประเด็น
- โครงการพิพิธภัณฑ์
ได้เร็วกว่า
ศิลปกรรมแห่งชาติ
ระยะเวลาที่
- นิทรรศการเสมือนจริง
กาหนด
(Virtual Exhibition)
และ Google Art
Museums

โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1. ขับเคลื่อนโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใน
ระยะต่อไป ใน 5 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
โดยกาหนดแผนพัฒนาความเลิศของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
มุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
โลกด้านศิลปะและการออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม
โดยมีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน 5 ด้าน ได้แก่
1.1 พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนงานด้าน
ศิลปะและการออกแบบ ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกับ
สถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยให้มีการเชื่อมโยง มี
ปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศในระดับโลก ได้แก่ การ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ การฝึกงาน ฯลฯ
1.2 การพัฒนากาลังคนด้านศิลปะและการ
ออกแบบ ศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก
สนับสนุนให้อาจารย์ นักศึกษาได้รบั รางวัล / จัด
แสดงผลงานในเวทีที่ยอมรับในระดับโลก
1.3 พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางศิลปะและการ
ออกแบบ ศิลปวัฒนธรรม การบูรณาการระหว่าง
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5.2 จัดทำโครงกำรวิจัยกำรบริหำร - โครงการพลิกโฉม
จัดกำรงำนศิลปกรรม โดยครอบคลุม มหาวิทยาลัย
เนื้อหา อาทิ การบริหารจัดการงาน
ศิลปกรรม การประมูลผลงานศิลปกรรม
การประเมินมูลค่าผลงาน การกาหนด
เกณฑ์มาตรฐาน การแบ่งปันผลประโยชน์
ฯลฯ โดยในการดาเนินการควรเชิญคณะ
ต่างๆ มาร่วมดาเนินการ และเสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งจะ
ทาให้เกิดประโยชน์ต่อวงการด้านศิลปะ
เพื่อแสดงความเป็นผู้นาด้านศิลปะของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5.3 ทำงำนเชิงรุกในกำรผลักดัน
ควำมเป็นผู้นำด้ำนศิลปะ/ศิลปะร่วม
สมัยสู่ระดับนำนำชำติ อาทิ จัดทา
ห้องสมุดศิลปะของประเทศ จัดทา
พิพิธภัณฑ์ศลิ ปกรรมแห่งชาติ นิทรรศการ
เสมือนจริง (Virtual Exhibition) และ
Google Art Museums ให้แล้วเสร็จ
รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ
ในการทางาน เพื่อสนับสนุนนโยบายด้าน
ศิลปะของมหาวิทยาลัย
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ศาสตร์และศิลป์ ในระดับอาเซียน เอเชีย
1.4 จัดประกวด จัดนิทรรศการ กาหนดมาตรฐาน
ด้านศิลปะ ศิลปะและการออกแบบ ศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับโลก
1.5นาความโดดเด่นด้านศิลปะและการออกแบบ
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน สังคม ท้องถิ่น ของประเทศ
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพือ่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
2. ขับเคลื่อนโครงการบริการวิชาการที่มกี ารบูร
ณาการร่วมกัน เป็นโครงการทีส่ ร้างคุณค่าให้กับสังคม
และประเทศ
3. พัฒนาระบบนิเวศการบริการวิชาการ
(Academic Service Ecosystem) และ
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศทีเ่ อื้อต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถในการให้บริการวิชาการแบบบูรณาการ
เพื่อให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร (One-Stop
Customer Services)
4. กาหนดให้คณะ/ส่วนงาน ประเมินมูลค่า
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต (ROI/
SROI) ของโครงการบริการวิชาการ/โครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมทุกโครงการตามคาแนะนาของที่ปรึกษา
ชาวญี่ปุ่นที่ให้ไว้ในโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัย (SUTransformation)
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5.4 ปรับปรุงบทบำทของหอศิลป์
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในการเป็น
ศูนย์กลางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์งาน
ด้านศิลปะของมหาวิทยาลัย คณะ
อาจารย์ ในภาพรวมให้มากขึ้น เพือ่ สร้าง
ความเข้มแข็ง โดยเฉพาะการนาเสนอสู่
สาธารณะภายนอก ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
5.5 พัฒนำบุคลำกรให้มี
ควำมสำมำรถในกำรทำงำน เพื่อ
สนับสนุนนโยบายด้านศิลปะของ
มหาวิทยาลัยสูร่ ะดับนานาชาติ
5.6 เร่งรัดจัดทำหลักสูตร กำรเรียน
กำรสอนงำนด้ำนศิลปะ/ศิลปะร่วมสมัย
ที่เชื่อมโยงและมีปฏิสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ อาทิ การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา อาจารย์ การฝึกงาน ฯลฯ
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5. โครงการต่างๆเพื่อออกแบบพิพิธภัณฑ์
ศิลปกรรมแห่งชาติภายใต้โครงการ TASSHA ตาม
นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวง อว. มีงบประมาณรวม
เป็น 24,800,000 บาท ซึ่งมีโครงการดังต่อไปนี้
-โครงการสุนทรียะศิลปะกับชีวิต ระยะที่ 2ศึกษา
และเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
เสวนา “สุนทรียะศิลปะ อดีต ปัจจุบัน อนาคต”ครั้งที่
1
-โครงการสุนทรียะศิลปะกับชีวิต (เพิ่มเติม)ศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรมเครือข่าย
“สุนทรียะเชิงปฎิบัติการนาปสู่การสร้างสรรค์
ศิลปกรรมต้นแบบ”
- โครงการการสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับชาติ
ระยะที่ 2จัดทาและเผยแพร่คลังข้อมูลดิจติ อล
ศิลปกรรมระดับชาติ
- โครงการสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก
ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 คัดเลือกผลงาน
ศิลปกรรมต้นแบบทีส่ อดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้
สาหรับชุมชน 2 แห่ง
- โครงการวิจัยการอนุรักษ์เชิงป้องกันผลงาน
ศิลปกรรมในประเทศไทย ระยะที่ 2 ดาเนินการ
โครงการคู่กับโครงการอนุรักษ์ผลงานในคลังสะสม
ศิลปกรรมแห่งชาติ
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- โครงการวิจัยเกีย่ วกับการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์อย่างยั่งยืนและพัฒนากลไกบริหารผลงาน
ศิลปกรรมวิจัยระยะที่ 2 ศึกษาและสารวจพิพิธภณฑ์ที่
มีแนวทางการบริหารจัดการที่ดีในไทย เพื่อกาหนด
พื้นที่จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศลิ ปกรรมแห่งชาติ
- โครงการพื้นที่เรียนรู้สาหรับเด็กและเยาวชนผ่าน
คุณค่าทางศิลปกรรม ระยะที่ 2 ศึกษาความเป็นไปได้
ในการจัดพื้นที่การเรียนรูส้ าหรับเด็กและเยาวชนผ่าน
คุณค่าทุนทางศิลปกรรมในท้องถิ่น
- โครงการวิจัยเพื่อกาหนดรายละเอียดโครงการ
สาหรับการออกแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ
เนื่องในโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 250 ปี
ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ สารวจรังวัดพื้นที่ที่
ดาดว่าจะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และจัดทาข้อกาหนดการ
ออกแบบ
- โครงการการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พัฒนาการศิลปะร่วมสมัยและการมีส่วนรวมของสังคม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ปลายทศวรรษ
1970 จนถึงต้นทศวรรษ 2000 ระยะที่ 2 ดาเนินการ
เกี่ยวกับการทาเอกสารสัญญาและเปิดบัญชีของ
โครงการ
- โครงการศิลปะกรรมไทยสมัยใหม่กับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ทศวรรษ 2390-2470 รวบรวม
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งานศิลปะชิ้นสาคัญที่ส่งผลต่อสังคมไทย ระหว่าง
ทศวรรษ 2390-2470 เพื่อวิเคราะห์และสร้างองค์
ความรู้ใหม่เกี่ยวกับประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างงาน
ศิลปะกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย ระหว่าง
ทศวรรษ 2390-2470
6. สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีแผนการดาเนินงานบริการ
วิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
6.1 โครงการออกแบบขยายแบบ
สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอาคารรับรองปฏิบัติการ
กิจการในพระพุทธศาสนา วัดเจดีย์จ. นครศรีธรรมราช
มาตราส่วน 1:1
6.2 โครงการก่อสร้างพระบรมราชา
นุสาวรีย์ และพระราชานุสาวรีย์ ประดิษฐาน ณ ศูนย์
การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์
6.3 โครงการการจัดทาแบบสภาพปัจจุบัน
แบบอนุรักษ์สถาปัตยกรรม และแบบแนวคิดขั้นต้น
ปรับปรุงตลาดท่าไข่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
7. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดสานัก
หอสมุดกลางพัฒนาและการสร้างเนื้อหาเผยแพร่ผ่าน
สื่อออนไลน์ (Digital Content) จัดทา virtual
Exhibition ให้มากขึ้นและประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย
รวมถึงการนาเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
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จัดทาฐานข้อมูลองค์ความรู้ทางวิชาการ ศิลปะและการ
ออกแบบสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีแผนพัฒนาความเป็นเลิศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566- 2570
(ฉบับปรับปรุง) และมีการเสนอของบประมาณในส่วน
ของแผนการผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความ
ต้องการของประเทศภายใต้โครงการ Reinventing
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้ในแผนการผลิต
กาลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของ
ประเทศ

โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
 มหำวิทยำลัยดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย ร้อยละ 100 โดยดำเนินกำรในสำระสำคัญดังนี้
1. หอศิลป์ ได้ดาเนินงานที่สาคัญเพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยให้มคี วามเป็นผูน้ าด้านศิลปะ/ศิลปะร่วมสมัยสู่ระดับนานาชาติ ดังนี้
1.1 ร่วมมือกับ Google Culture Institute ผ่าน Google Arts and Culture แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เผยแพร่ผลงานศิลปะจากพิพิธภัณฑ์และสถาบันทั่วโลก โดย
ดาเนินการแล้วเสร็จในการนาผลงานศิลปกรรมสะสมมหาวิทยาลัยศิลปากรกว่า 600 ชิ้น มาบันทึกภาพความละเอียดสูงระดับ gigapixel ด้วยกล้อง Google Art Camera ที่ออกแบบ
มาเป็นพิเศษด้วยเทคโนโลยีจาก Google ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกในประเทศทีไ่ ด้สิทธิ์ในการบันทึกภาพและได้ดาเนินการเตรียมข้อมูลเรื่องราวที่น่าสนใจของผลงานที่ถ่ายภาพแล้ว
สาหรับการเปิดตัวจานวน 18 เรื่อง เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ในวงกว้างและลดข้อจากัดในการจัดแสดงผลงานในพืน้ ที่จริง ขณะนี้มีการวางแผนงานกับสานักงานใหญ่ GAC Paris
เตรียมการเปิดตัวนิทรรศการออนไลน์ในระดับนานาชาติ เพื่อแสดงศักยภาพมหาวิทยาลัยชัน้ นาด้านศิลปะของไทยไปสู่ระดับโลก
1.2 พัฒนาสื่อดิจิตอลเสมือนจริงผ่าน Virtual Tour และ Virtual Exhibition ที่เผยแพร่ผา่ นทางออนไลน์เพื่อขจัดปัญหาในการเดินทางท่ามกลางสถานการณ์การแพร่
ระบาด ด้วยการนาภาพถ่าย 360 องศาจากพื้นทีน่ ิทรรศการจริงพร้อมข้อมูลต่าง ๆ ของผลงานอย่างละเอียดมาเสริม สร้างประสบการณ์เสมือนจริงให้ผู้ชม รวมถึงจัดทาทัวร์เสมือนจริง
เพื่อเข้าชมกลุ่มอาคารอนุรักษ์วังท่าพระและพิพิธภัณฑ์ศิลปะกลางแจ้ง (สวนแก้ว) โดยนาเสนอพร้อมเกร็ดความรู้ทางประวัตศิ าสตร์อันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใน
Virtual Tour ประกอบด้วย Virtual Tour at Wang Thapraและ Virtual Tour at Suan Kaewในส่วนของ Virtual Exhibition ประกอบด้วย 4 นิทรรศการ ดังนี้
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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 ในการแลกเปลี่ยนและนาเสนอผลงานและนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ผ่านระบบออนไลน์ไปยังประเทศฝรั่งเศสใน
โครงการ EX SPACE
1.4 พัฒนาการจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยและพืน้ ที่หอศิลป์ โดยนาเสนอนิทรรศการจากศิลปินที่มชี ื่อเสียงในเวทีศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับ
ภาพลักษณ์ดา้ นการจัดการศิลปะร่วมสมัยและแสดงความเป็นเลิศในการผลิตศิลปินที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น นิทรรศการเปิดตั วหอศิลป์วังท่าพระ Extended
Release โดยปรัชญา พิณทอง ศิษย์เก่าคณะจิตรกรรมฯ ศิลปินศิลปาธรคนล่าสุด และศิลปินทีม่ ีชื่อเสียงอย่างมากในระดับนานาชาติ
2. มหาวิทยาลัยมีการจัดตัง้ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางบูรณาการระหว่างศาสตร์และศิลป์ โดยอยูภ่ ายใต้คณะ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และพัฒนาทักษะแก่ผู้เรียน
รวมถึงสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมโดยมุ่งเน้นการดาเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใน-ภายนอก (เน้นโครงการขนาดใหญ่ที่สง่ ผลกระทบในวงกว้างแก่สังคม ชุมชม และประเทศชาติ)
เพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยไม่เน้นเพียงการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างเดียว ซึ่งได้รบั งบประมาณจากโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 6 ศูนย์
ดังนี้
2.1 ศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านโบราณคดีในภูมิภาคอาเซียน
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 ศูนย์บูรณาการเพื่อความเป็นเลิศในการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของผู้ใช้อาคารและสภาพแวดล้อม
3. มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณจากกระทรวง อว. เพื่อดาเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติภายใต้โครงการธัชชา ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อดาเนิน
โครงการวิจัยการบริหารจัดการงานศิลปกรรมของชาติ และศึกษาแนวทางการบริหารจัดการงานศิลปกรรม เพื่อสร้างรายได้ให้กับสังคม และประเทศชาติต่อไป
4. การพัฒนาระบบการให้บริการ โดยมุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร One Stop Services ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม โดยเชื่อมโยงสานักบริการวิชาการศูนย์ภารกิจ
เฉพาะทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะเพื่ออานวยความสะดวก ติดตามการดาเนินการ และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน
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5. เพิ่มบทบาทของหอศิลป์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเป็นศูนย์กลางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์งานด้านศิลปะของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นดาเนินโครงการร่วมกับภาคี
ภายนอกในระดับชาติ และนานาชาติมากขึ้น
6. จัดทาแผนกลยุทธ์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขับเคลื่อนความเป็นผู้นาด้านศิลปะของมหาวิทยาลัย
7. จัดทาแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อขับเคลื่อนความเป็นผู้นาด้านศิลปะ การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย
8. ส่งเสริมสนับสนุนให้หอสมุดวังท่าพระ (สานักหอสมุดกลาง) จัดทาห้องสมุดศิลปะชั้นนาของประเทศ โดยจัดทา Virtual Exhibition ให้มีมากขึ้น และประชาสัมพันธ์ให้
แพร่หลาย โดยได้ดาเนินการดังนี้
8.1 มีการพัฒนาและการสร้างเนื้อหาเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ (Digital Content)
8.2 จัดทาคลังข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลผลงานวิจัยในรูปแบบสื่อดิจทิ ัลนาเสนอผลงานอยู่ในคลังปัญญา (SURE)
8.3 จัดทาคลังข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมที่รวมทุกสาขาด้านศิลปะการออกแบบ ดนตรี สถาปัตยกรรม และด้านโบราณคดี
8.4 Virtual Exhibition นิทรรศการศาสตรจารย์ศิลป์ พีระศรี
8.5 Virtual Exhibition คลังปาฐกถา ศิลป์ พีระศรี ในอดีตครั้งที่ 1-25
8.6 Virtual Exhibition นิทรรศการอาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร ปาฐกถา ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 26
8.7 นิทรรศการ “The memoirs of Prof.SilpaBhirasri”
9. พัฒนาบุคลากรสนับสนุนนโยบายด้านศิลปะของประเทศ ด้วยการจัดโครงการอบรม ภัณฑารักษ์ร่วมสมัย โดยโครงการเทศกาลศิลปะนานาชาติ สงขลา “เชื่อมโยงจากรุ่นสู่
รุ่น” ซึ่งเป็นโครงการทีท่ าร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (วันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โดยจัดประชุมทางออนไลน์)
10. สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยศิลปากร มีการดาเนินงานโครงการด้านบริการวิชาการที่สาคัญ ดังนี้
10.1 โครงการขยายแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม เจดีย์บรู พาฐิตวิริยาประชาสามัคคี วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี มาตราส่วน 1:1 1 เพื่อเป็นพื้นที่ให้พระสงฆ์และ
ประชาชนประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
10.2 โครงการออกแบบตกแต่งภายในสถานีวัดพระรามเก้า โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้ม (ส่วนตะวันออก) สัญญาที่ 1 ช่วงศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทยถึง
รามคาแหง 12 ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมไทยผ่านพื้นทีท่ ี่รับบริการ
10.3 โครงการแสดงนิทรรศการงานสถาปนิก ปี พ.ศ. 2563 หัวข้อ “พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและซุ้มประตูในพระบรมมหาราชวัง” ณ อิมแพค เมืองทองธานีเผยแพร่
งานด้านสถาปัตยกรรมไทยออกสู่สาธารณชน ผู้เข้าร่วมนิทรรศการสามารถนาความรูไ้ ปต่อยอดสู่การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต
10.4 โครงการขยายแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอุโบสถเจดีย์ธรรมคีรี วัดป่าธรรมคีรี ตาบลปากช่อง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มาตราส่วน 1:1 เพื่อเป็น
พื้นที่ให้พระสงฆ์และประชาชนประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
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10.5 โครงการสารวจสภาพปัจจุบันและจัดทาแบบเพื่อการอนุรกั ษ์สถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก (ทับเจริญ)เพื่อให้เป็นสถานที่รวบรวมผลงานด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
ทั้งที่เป็นมรดกและผลงานร่วมสมัยรวมทั้ง ภูมิปัญญาชาวบ้านและนิทรรศการต่างๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทัว่ ไป มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
10.6 โครงการจัดทาหนังสือชุด “พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)”เพื่อจัดทาหนังสือชุดการออกแบบสร้างสรรค์งานด้าน
สถาปัตยกรรมไทย โดยจัดเก็บฐานข้อมูล เพื่อนามาสู่การพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ทางด้านสถาปัตยกรรมไทย
10.7 โครงการปาฐกถาศิลป์พีระศรี 2564 “สรรค์สร้างทางไทย”โดยอาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะถาปัตยกรรม(แบบประเพณี)ประจาปี
พุทธศักราช 2546 เพื่อเผยแพร่ผลงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรมไทย
11. มหาวิทยาลัยโดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ได้จัดการบรรยายเผยแพร่ความรู้โดยศิลปินและศาสตราจารย์ศิลปะรับเชิญ (ออนไลน์) หัวข้อ
“เทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อการสร้างสรรค์และวิจัยศิลปะ : DIGITAL TECHNOLOGY FORARTISTIC CREATIVITY AND RESEARCH” ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2564ผ่านโปรแกรม
ZOOM นอกจากนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รบั จัดสรรงบประมาณโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) โดยมีโครงการที่ได้รับความ
ร่วมมือด้านศิลปะร่วมสมัยจากต่างประเทศ อาทิ ศูนย์เชื่อมโยงอาเซียนด้านการออกแบบและสรรค์สร้าง (Asean Connection Centre for Urban Design and Creativity) และได้
ดาเนินการโครงการต่าง ๆ เพื่อออกแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ ภายใต้โครงการ TASSHA ตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวง อว. ซึ่งได้รับงบประมาณรวมเป็น 7,500,000
บาท โดยมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็น 5 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน2564
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน2564
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม2564
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 1 กันยายน2564
- ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 มีโครงการดังต่อไปนี้
-โครงการสุนทรียะศิลปะกับชีวติ ระยะที่ 1 ได้สรุปรวมองค์ความรู้ สุนทรียะศิลปะ เพื่อนามาสูก่ ารจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ และประชุมออนไลน์กลุ่มย่อยเตรียม
ความพร้อมจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ระยะที่ 1
- โครงการการสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับชาติระยะที่ 1 ได้จาแนกผลงานที่เป็นผลงานศิลปกรรมสะสมมหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่ามีผลงานประเภทจิตรกรรม
จานวน 209 ชิ้น และผลงานภาพพิมพ์ จานวน 159 ชิ้น
- โครงการสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ระยะที่ 1 ได้คัดเลือกผลงานงานต้นแบบ “สีสันในสังคมพหุวัฒนธรรมของชาวใต้
หมายเลข 2” ของคุณจิรโรจน์ ศรียะพันธุ์ นามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ โดยมีตลาดชุมทางทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพืน้ ที่ใช้การดาเนินกิจกรรม
- โครงการอบรมภัณฑารักษ์เพื่องานศิลปกรรมได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินงานเสนอโครงการอบรมภัณฑารักษ์เพื่องานศิลปกรรม และจัดเตรียมวิท ยากรและ
ผู้เข้าร่วมอบรมรวม 26 คน
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- โครงการวิจัยการอนุรักษ์เชิงป้องกันผลงานศิลปกรรมในประเทศไทย ระยะที่ 1 ได้สารวจรายชื่อผลงานในคลังสะสมศิลปกรรมแห่งชาติที่จะทาการอนุรักษ์ และได้
ถ่ายภาพเพื่อจัดทาข้อมูลบันทึกสภาพผลงานศิลปกรรมก่อนอนุรักษ์
- โครงการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์อย่างยั่งยืนและพัฒนากลไกบริหารผลงานศิลปกรรมวิจัยระยะที่ 1 ได้เจรจาข้อเสนอร่วมเพื่อสร้างเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์กับพิพิธภัณฑ์วิคตอเรียแอนด์อัลเบิร์ต ประเทศสหราชอาณาจักร และสถาบันวิจัยการออกแบบแห่งไต้หวัน
- โครงการพื้นที่เรียนรู้สาหรับเด็กและเยาวชนผ่านคุณค่าทางศิลปกรรม ระยะที่ 1 ได้ทบทวนและสกัดข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการศึกษาด้าน
พื้นที่การเรียนรู้สาหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว และด้านพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living museum)
- โครงการการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการศิลปะร่วมสมัยและการมีสว่ นรวมของสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1970 จนถึง
ต้นทศวรรษ 2000 ระยะที่ 1 ทีมวิจัยได้ข้อมูลรายนามของนิทรรศการศิลปะที่ดาเนินการโดยสถาบันศิลปะ และทีมวิจยั ได้ชุดข้อมูลประวัติศาสตร์นิทรรศการเบื้องต้นจานวน 85 ชุด
 ประเด็นนี้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรฯ ในกำรประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2564 คือ
ข้อ 1 ควรรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความก้าวหน้า/ความสาเร็จของการดาเนินการของทั้ง 4 โครงการ เช่น สถานะโครงการ การได้รับงบประมาณส นับสนุน แผนดาเนินการ
ผลงาน/ความสาเร็จที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรค เป็นต้น
ข้อ 2-6 ควรรายงานความก้าวหน้า/ความสาเร็จของการดาเนินการตามข้อ 2-6 ให้ครบถ้วน
นอกจากนั้น ควรจัดทารายงานเพิ่มเติมที่แสดงถึงความเป็นผู้นาด้านศิลปะของมหาวิทยาลัยและ การได้การยอมรับในการเป็นผู้นาระดับชาติ นา นาชาติ อาทิ การประมวล
โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ ระดับชาติ นานาชาติ ฐานข้อมูลศิลปินแห่งชาติ ผลงานของอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าที่ส่งผลเชิง impact ต่อสังคม ประเทศ นานาชาติ ฯลฯ
มหำวิทยำลัยมีกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้
ข้อที่ 1 ควรรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความก้าวหน้า/ความสาเร็จของการดาเนินการของทั้ง 4 โครงการ เช่น สถานะโครงการ การได้รับงบประมาณสนับสนุน แผนดาเนินการ
ผลงาน/ความสาเร็จที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรค เป็นต้น
1.1 จัดทาห้องสมุดศิลปะของประเทศ (เป็นฐานข้อมูลดิจิตอล) > สถานะโครงการดาเนินการแล้วเสร็จ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ผลงาน/
ความสาเร็จที่ผา่ นมา มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลดิจิตอลผลงานศิลปกรรมสะสม เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลทางศิลปะทางออนไลน์ ปัญหา/
อุปสรรค -ไม่มี-

48

1.2 จัดทาพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ > สถานะโครงการอยูร่ ะหว่างดาเนินการ ได้รบั สนับสนุนงบประมาณจาก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสานักงานการวิจัยแห่งชาติ ผลงาน/ความสาเร็จที่ผา่ น
มา มหาวิทยาลัยนาส่งผลการดาเนินงานระยะเวลารอบ 6 เดือน แก่คณะกรามการที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสานักงานการวิจัยแห่งชาติแล้วเสร็จ ปัจจุบันได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 2
แล้ว ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี- ทั้งนี้เมื่อมหาวิทยาลัยดาเนินโครงการสิ้นเสร็จแล้ว จะรายงานผลการดาเนินงานให้ที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต เพื่อมหาวทิยาลัยจะได้นามาปรับปรุงพัฒนาต่อไป
1.3 นิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) และ Google Art Museums > สถานะโครงการในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยดาเนินการแล้วเสร็จ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก Google ผลงาน/
ความสาเร็จที่ผา่ นมา มหาวิทยาลัยได้รายงานผลการดาเนินงานในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบ ปัญหา/อุปสรรค
-ไม่มี1.4 โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย > สถานะโครงการอยู่ระหว่างดาเนินการ โดยมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ผลงาน/ความสาเร็จที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนาส่งผลการดาเนินงานระยะเวลารอบ 6 เดือน แก่คณะกรามการที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแล้วเสร็จ ปัจจุบันได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 2 แล้ว ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี- ทั้งนี้เมื่อมหาวิทยาลัยดาเนินโครงการสิ้นเสร็จแล้ว จะรายงานผลการดาเนินงานให้ทปี่ ระชุม
สภามหาวิทยาลัยรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้นามาปรับปรุงพัฒนาต่อไป
ข้อ 2-6 ควรรายงานความก้าวหน้า/ความสาเร็จของการดาเนินการตามข้อ 2-6 ให้ครบถ้วน นอกจากนั้น ควรจัดทารายงานเพิ่มเติมที่แสดงถึงความเป็นผู้นาด้านศิลปะของ
มหาวิทยาลัยและ การได้การยอมรับในการเป็นผู้นาระดับชาติ นานาชาติ อาทิ การประมวล โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ ระดับชาติ นานาชาติ ฐานข้อมูลศิลปินแห่งชาติ ผลงาน
ของอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าที่ส่งผลเชิง impact ต่อสังคม ประเทศ นานาชาติ ฯลฯ
มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยในรายงานตามหัวข้อที่  สาหรับการประมวลผลโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ ระดับชาติ นานาชาติ
ฐานข้อมูลศิลปินแห่งชาติ ผลงานของอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าที่ส่งผลเชิง impact ต่อสังคม ประเทศ นานาชาติ ฯลฯ มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณาและวางแผนดาเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป
สรุป เนื่องจากผลดาเนินการร้อยละความสาเร็จของทางานเชิงรุกในการผลักดันความเป็นผูน้ าด้านศิลปะ/ศิลปะร่วมสมัยสู่ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยดาเนินการได้เป็นไปตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายสูงสุดแล้ว และมหาวิทยาลัยดาเนินการแล้วเสร็จเร็วกว่าเป้าหมายที่กาหนด ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้คะแนนประเมินผลดาเนินงานอยู่ใน
ระดับ 5.00 คะแนน

49

ประเด็นสำคัญ
6. กำรจัดหำรำยได้

ข้อเสนอแนะ

กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

คะแนนที่
คณะกรรมกำร
ประเมิน

6.1 เร่งดำเนินกำรเรื่อง
โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำนโดยสรุป
แผนกำรหำรำยได้
1. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 3 ปี
ตัวชี้วัด
ค่า
ผลการ
คะแนน
6.2 ประชุมระดม
เป้าหมาย ดาเนินงาน การประเมินผลตนเอง พ.ศ.2564-2566 เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
ควำมคิดและเชิญ
การขับเคลื่อนการหารายได้ของมหาวิทยาลัยต่อไป
ของมหาวิทยาลัย
ผู้เชี่ยวชำญฝ่ำยต่ำงๆ/ที่
2. ดาเนินการตามข้อแนะนาของคณะกรรมการประเมินฯ ทั้งในด้าน
1.ร้อยละของเงิน เพิ่มขึ้น
ลดลง
1.00
ปรึกษำ อาทิ นักการเงิน
การหารายได้ การบารุงรักษา และการทาให้เกิดประโยชน์ในทางการ
รายได้ที่เพิ่มขึ้นใน ร้อยละ 8
ร้อยละ หมายเหตุ
มีผลดาเนินการต่ากว่าค่า เรียนการสอน และการวิจัยและนวัตกรรม
นักการตลาด ฯลฯ เพื่อ
ภาพรวมของ
9.98
เป้าหมายทีก่ าหนด
วิเคราะห์ศักยภาพ โอกาส
3. ใช้ประโยชน์จากผลงานศิลปกรรมที่เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มากกว่า ร้อยละ 10
ใหม่ๆ ของแต่ละพื้นที่ และ
ศิลปากร ทั้งการเผยแพร่ให้ความรู้ต่อสาธารณชน รวมถึงการจัดหารายได้
วางแผนการหารายได้ อาทิ
ในส่วนของคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีรายได้ในภาพรวม ลดลงจาก
6.2.1 วังท่ำพระ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 253,001,491.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.98 ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีแนวทางการ
จาหน่ายผลงานศิลปกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 และ ดาเนินงาน ดังนี้
สถานที่ท่องเที่ยวทาง
1.กาหนดให้คณะอนุกรรมการฝ่ายรวบรวมผลงานศิลปกรรมเพื่อเป็น
ผลที่เกิดจากการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการของรัฐบาล โดย
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยดาเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ปกครองและนักศึกษาที่ได้รับ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยศิลปากรเสนอผลงานศิลปกรรมที่ได้ดาเนินการ
ฯลฯ
รวบรวม มีจานวนกี่ชิ้น ประเภของการสร้างสรรค์ผลงาน และลักษณะ
ผลกระทบจากวิกฤติโรคระบาด Covid-19
6.2.2 พระรำชวังสนำม
ของการสร้างสรรค์ผลงาน
จันทร์ วิทยำเขตสำรสนเทศ
2. คณะอนุกรรมการฝ่ายรวบรวมผลงานศิลปกรรมเพื่อเป็นทรัพย์สิน
เพชรบุรี ปรับภูมิทัศน์สร้าง
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเสนอข้อมูลผลงานศิลปกรรมที่ได้รวบรวมเสร็จ
จุดเด่น อาทิ ปลูกดอกไม้
สมบูรณ์แล้ว ให้แก่คณะกรรมการฝ่ายประเมินคุณค่าและราคาทรัพย์สิน
ไม้ยืนต้น ร้านกาแฟ สินค้า
ทางด้านศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพิจารณาระดมความ
เกษตรอินทรีย์ สถานที่ออก
คิดเห็นการให้ได้มาซึ่งราคาของผลงานศิลปกรรม
กาลังกาย สถานที่พักผ่อน ฯลฯ
3.คณะกรรมการฝ่ายประเมินคุณค่าและราคาทรัพย์สินทางด้าน
เพื่อเป็นช่องทางหารายได้
ศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร เสนอข้อมูลในการประเมินคุณค่า
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ข้อเสนอแนะ
ของมหาวิทยาลัย รวมถึง
ดึงดูดให้นักศึกษาเข้ามาเรียน
6.2.3 วิทยำเขต
สำรสนเทศเพชรบุรี ทาง
หลวงชนบทมีโครงการจะตัด
ถนนผ่านบริเวณฟาร์มของ
คณะสัตวศาสตร์ฯ ซึ่งจะเป็น
โอกาส/ช่องทางในการหา
รายได้ของมหาวิทยาลัย และ
คณะต่างๆ ในอีกช่องทาง
หนึ่ง
6.3 เร่งดำเนินกำรนำ
ทรัพย์สินทำงปัญญำที่มี
คุณค่ำของมหำวิทยำลัย
มำหำรำยได้

กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

คะแนนที่
คณะกรรมกำร
ประเมิน

และราคาฯ ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วให้แก่คณะอนุกรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์
ทางด้านการจัดการทรัพย์สินผลงานศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร
เพื่อดาเนินการวางแผนในการนาผลงานศิลปกรรมต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป
ทั้งนี้ สานักงานจัดการทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะดาเนิน
ภารกิจในการบริหารงานจัดการทรัพย์สินให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ดาเนินนโยบายด้านการบริหารจัดการโครงการ
จาหน่ายสินค้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ ในโอกาสต่างๆ เพื่อเผยแพร่
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นทีร่ ู้จักมากยิ่งขึ้น และเพื่อหารายได้
รวมถึงนารายได้เข้ามหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป
4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวนทั้งสิ้น 3,785.8909 ล้านบาท (ไม่
รวมเงินกองทุนวิจัย จานวน 81.1778 ล้านบาท) มีรายละเอียดแผนใช้
จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ดังนี้
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ประเด็นสำคัญ

ข้อเสนอแนะ

กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

คะแนนที่
คณะกรรมกำร
ประเมิน

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ภารกิจ

ภารกิจนโยบาย

ภารกิจประจา

ไตรมาสที่ 1

168.8685

902.2893

ไตรมาสที่ 2

126.2293

866.3025

ไตรมาสที่ 3

138.4024

804.7837

ไตรมาสที่ 4

79.9094

699.1058

รวม

513.4096

3,272.48

รวม
1,071.16
(28.29)
992.5318
(26.22)
943.1861
(24.91)
779.0152
(20.58)
3,785.89
(100.00)
หน่วย: ล้านบาท

โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
 มหำวิทยำลัย ดำเนินกำรได้ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ โดยดำเนินกำรในสำระสำคัญดังนี้
1. มหาวิทยาลัยจัดทาร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สนิ
ของมหาวิทยาลัย โดยทีป่ ระชุมมีมติให้ปรับปรุงตัวชีว้ ัดโดยให้แสดงถึงศักยภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้ครอบคลุมทุกมิติ
2. วิทยาเขตต่างๆ มีแผนการใช้ประโยชน์จากพืน้ ที่ เพื่อให้เกิดรายได้ ดังนี้
- วังท่าพระปรับปรุงทางกายภาพแล้วเสร็จ และมีการจัดประชุมผู้บริหารคณะของวังท่าพระเพื่อกาหนดแนวทางการเพิ่มศักยภาพ เพิ่มโอกาสใหม่ๆ ของวังท่าพระให้เป็นศูนย์กลาง
ด้านศิลปะและการออกแบบ ศิลปวัฒนธรรม
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- พระราชวังสนามจันทร์ มีการวิเคราะห์วางแผนการนาพื้นที่มาใช้ให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากขึ้น พัฒนาพืน้ ที่ Co-working Space ให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะพื้นที่
หอพักนักศึกษา เพิ่มคุณภาพการให้บริการและปรับปรุงระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัย และยังมีการลดค่าใช้จ่ายจากปัญหาสัตว์เลี้ยง สุนัขจรจัดที่มีอยู่ให้มีจานวนน้อยลง โดยเปิดให้
อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอกรับสุนัขไปเลี้ยง และทาหมันเป็นต้น
- วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยคณะสัตวศาสตร์ฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงถนนในฟาร์ม 200 ไร่ จากงบประมาณเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2564 ซึ่งขณะนี้ได้ดาเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว โดยคณะสัตวศาสตร์ฯ จะดาเนินการจัดทาเป็นจุดเช็คอินเพื่อเป็นช่องทางในการหารายได้ต่อไป
- City Campus เมืองทองธานี มีแผนก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาคารโรงอาหาร โดยการวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อหารายได้เพิ่มเติม ดังนี้
1. การบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง โดยมีพื้นที่ใช้สอย 1,500 ตารางเมตร ซึ่งให้บริการเป็นพื้นที่ห้องอ่านหนังสือ ศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรมนานาชาติ ซึ่งเป็นศูนย์บริการ
วิชาการ คาดว่าจะสามารถหารายได้จากการให้บริการให้คาปรึกษาในการอนุรักษ์งานศิลปกรรม การฝึกอบรม การให้คาแนะนาเพื่ออนุรักษ์ผลงานศิลปกรรม โดยความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับ University of Applied Arts, Vienna
2. พื้นที่สนับสนุนการทางานและเรียนรู้ (Co-working space) เพื่อให้บริการบุคคลภายในและภายนอก สามารถใช้บริการอุปกรณ์ เครื่องมือของมหาวิทยาลัย หรือจัด
ฝึกอบรม โดยร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย และศูนย์จัดงานเมืองทองธานี เพื่อใช้โอกาสเป็น Exhibition Hub
3. พื้นที่อาคารโรงอาหาร เพื่อให้บริการนักศึกษา และหารายได้จากการให้เช่าพื้นที่ธุรกิจ
3. สานักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้นากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ และแนะนามหาวิทยาลัยศิลปากรผ่านผลิตภัณฑ์สนิ ค้าที่ระลึกที่มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย ระบุ
ความเป็นตัวตนของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อแนะนามหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่รู้จักมากยิง่ ขึ้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์สนิ ค้าที่ระลึก สามารถเข้าถึงได้งา่ ย ต้นทุนในการผลิตไม่สูง
มากนัก และเป็นที่ยอมรับในบุคคลทุกกลุ่ม
โดยรายได้จากการใช้ประโยชน์จากพื้นที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ได้นาส่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้
- รายได้การใช้ประโยชน์จากพื้นที่และทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย จากหน่วยงานกลาง ยอดสะสมนาส่งมหาวิทยาลัย จานวน 7,219,152.93 บาท
- รายรับการใช้ประโยชน์จากพื้นที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จากคณะวิชา ยอดสะสมนาส่งมหาวิทยาลัย จานวน 977,760 บาท
* ทั้งนี้ สานักงานจัดการทรัพย์สนิ รายงานยอดเงินรายวับตามจานวนที่หน่วยงานกลาง และคณะวิชาแจ้งเข้ามายังสานักงานจัดการทรัพย์สิน
และรายได้จากการจาหน่ายสินค้าภายใต้โครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้
- โครงการจาหน่ายรูปหล่อพระพิฆเณศ เซรามิกส์ รุ่น Imagine จานวน 35,260 บาท
- โครงการจัดทาเสื้อยืดที่ระลึกมหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 จานวน 105,960 บาท
- โครงการจัดจาหน่ายเสื้อยืดลายขวดน้า Event T- Shirts จานวน 36,200 บาท
- โครงการจาหน่ายเสื้อยืดรวมแรง ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 จานวน 43,720 บาท
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- โครงการจัดจาหน่ายเสื้อโปโล มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 43,110 บาท
- การจัดจาหน่ายองค์และเหรียญพระพิฆเนศที่ระลึก ครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 5,199 บาท
* รายได้จากการจาหน่ายสินค้ารวมทุกโครงการ นาเข้ามหาวิทยาลัย ทัง้ จานวน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564จานวนทั้งสิน้ 269,449 บาท
4. มหาวิทยาลัยโดยคณะทางานประเมินราคาทรัพย์สินทางด้านศิลปกรรม มีการประชุมเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2564 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินทางด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เกี่ยวข้อง 3 ชุดได้แก่
1.1 คณะอนุกรรมการฝ่ายรวบรวมผลงานศิลปกรรมที่เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยศิลปากร
1.2 คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินคุณค่าและราคาทรัพย์สินทางด้านศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร
1.3 คณะอนุกรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์ทางด้านการจัดการทรัพย์สินศิลปกรรมของมหาวิทยาศิลปากร
 มีข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ ในกำรประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2564 คือ ควรรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความก้าวหน้า/
ความสาเร็จว่าดาเนินการอย่างไรและได้ผลเป็นประการใด (1) การแสวงหารายได้ของแต่ละวิทยาเขตและพื้นที่การศึกษา (2) การปรับระบบการบริหารทางการเงินเพื่อเพิ่มรายได้ (3)
การปรับระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดหารายได้ เช่น การบริการวิชาการ การวิจัย
(1) การแสวงหารายได้ของแต่ละวิทยาเขต และพื้นที่การศึกษา
มหำวิทยำลัย ดำเนินกำรได้ตำมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ ดังนี้
- วังท่าพระ มีการจัดประชุมผู้บริหารคณะของวังท่าพระ เพื่อกาหนดแนวทางการเพิ่มศักยภาพ เพิ่มโอกาสใหม่ ๆ ของวังท่าพระให้เป็นศูนย์กลางด้านศิลปะและการออกแบบ
ศิลปวัฒนธรรม
- พระราชวังสนามจันทร์ มีการวิเคราะห์วางแผนการนาพื้นที่มาใช้ให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากขึ้น พัฒนาพืน้ ที่ Co-working Space ให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะพื้นที่
หอพักนักศึกษา เพิ่มคุณภาพการให้บริการและปรับปรุงระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัย และยังมีการลดค่าใช้จ่ายจากปัญหาสัตว์เลี้ยง สุนัขจรจัดที่มีอยู่ให้มีจานวนน้อยลง โดยเปิดให้
อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอกรับสุนัขไปเลี้ยง และทาหมันเป็นต้น
- วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยคณะสัตวศาสตร์ฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงถนนในฟาร์ม 200 ไร่ จากงบประมาณเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งขณะนี้ได้
ดาเนินการเสร็จสิน้ แล้ว โดยคณะสัตวศาสตร์ฯ จะดาเนินการจัดทาเป็นจุดเช็คอินเพื่อเป็นช่องทางในการหารายได้ต่อไป
- City Campus เมืองทองธานี มีแผนก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาคารโรงอาหาร โดยการวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อหารายได้เพิ่มเติม ดังนี้
1. การบริหารจัดการพื้นทีส่ ่วนกลาง โดยมีพื้นที่ใช้สอย 1,500 ตารางเมตร ซึ่งให้บริการเป็นพื้นที่ห้องอ่านหนังสือ ศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรมนานาชาติ ซึ่งเป็นศูนย์บริการ
วิชาการ คาดว่าจะสามารถหารายได้จากการให้บริการให้คาปรึกษาในการอนุรักษ์งานศิลปกรรม การฝึกอบรม การให้คาแนะนาเพื่ออนุรักษ์ผลงานศิลปกรรม โดยความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับ University of Applied Arts, Vienna
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2. พื้นที่สนับสนุนการทางานและเรียนรู้ (Co-working space) เพื่อให้บริการบุคคลภายในและภายนอก สามารถใช้บริการอุปกรณ์ เครื่องมือของมหาวิทยาลัย หรือจัด
ฝึกอบรม โดยร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย และศูนย์จัดงานเมืองทองธานี เพือ่ ใช้โอกาสเป็น Exhibition Hub
3. พื้นที่อาคารโรงอาหาร เพื่อให้บริการนักศึกษา และหารายได้จากการให้เช่าพื้นที่ธุรกิจ
(2) การปรับระบบการบริหารทางการเงินเพื่อเพิ่มรายได้
มหาวิทยาลัยดาเนินการให้คณะ/ส่วนงานจัดทาแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อมหาวิทยาลัยจะใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศสาคัญในการวาง
ระบบการบริหารทางการเงิน โดยนาเงินที่ยังไม่ถึงช่วงเวลาในการใช้จ่ายงบประมาณมาลงทุน เพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับมหาวิทยาลัยอีกช่องทางหนึ่ง
(3) การปรับระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดหารายได้ เช่น การบริการวิชาการ การวิจัย โดยพัฒนาระบบระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการดาเนินโครงการบริการ
วิชาการในทุกมิติของคณะ/ส่วนงาน รับผิดชอบโดยสานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร
 สรุป ตัวชี้วัดร้อยละของเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
และผลอันเกิดจากการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการของรัฐบาล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยยังมีการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 20 และจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงส่งผลให้กระทบการจัดหารายได้ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ดังนัน้ มหาวิทยาลัยจึงให้คะแนนประเมินผลดาเนินงานอยู่ในระดับ 1.00

55

ประเด็นสำคัญ

ข้อเสนอแนะ

7. พัฒนำบุคลำกร

7.1 ผู้บริหำร
1. เร่งดาเนินการ
คัดเลือกผู้ที่จะมาดารง
ตาแหน่งผู้บริหารตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานัก
ผู้อานวยการกอง เลขานุการ
คณะฯ ในส่วนงานซึ่งขณะนี้
ยังไม่มผี ู้ดารงตาแหน่ง และ
ให้ทุกส่วนงานเตรียมความ
พร้อม วางแผนผู้ที่จะมาดารง
ตาแหน่งดังกล่าวล่วงหน้า
เพื่อมิให้กระทบต่อการ
ทางาน และเพื่อ
ความก้าวหน้าสร้างแรงจูงใจ
ในการทางานของบุคลากร
สายสนับสนุน
2. ปรับทัศนคติ
แนวความคิดให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนา
ส่วนงาน และมหาวิทยาลัย
7.2 อำจำรย์
1. ระดมความคิด

กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำนโดยสรุป

กำรพัฒนำผู้บริหำรมหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยมีมาตรในการสื่อสารกับผู้บริหาร และปรับ
ทัศนคติให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ค้นหาวิธีขจัดอุปสรรค โดยดาเนินโครงการ จานวน 3 – 5
โครงการ/กิจกรรมในทุกปี เช่น โครงการพัฒนาภาวะผู้นา
โครงการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกันของ
มหาวิทยาลัยกับคณะ/ส่วนงาน เรือ่ ง “แนวทาง การพัฒนา
คณะ/ส่วนงาน เพื่อความเป็นเลิศและการพัฒนาที่ยั่งยืนมี
เสถียรภาพทางการเงิน และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง”เป็น
ต้น
และดาเนินโครงการเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีทัศนคติการ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอน รวมถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับ
ทิศทางและแผนพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่ตอบ
โจทย์ประเทศให้เท่าทันการเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่อง โดย
ดาเนินโครงการ จานวน 3 – 5 โครงการ/กิจกรรมในทุกปี
เช่น โครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์ (MOOC/ SPOC) เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ตามหลักการ Outcome Based
Education โครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (SU-PSF) และโครงการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
เป็นต้น รวมทั้งมีการดาเนินงานทีส่ าคัญ ดังนี้
1. สนับสนุนและสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้คาปรึกษา
ผู้น ารายคณะฯและเชิญ ผู้ ท รงคุณ วุฒิ จากภายนอกมาช่ว ย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

1. ร้อยละของความสาเร็จ
ในการดาเนินการสรรหาผู้
สมควรดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกอง/
เลขานุการคณะหรือ
เทียบเท่าก่อนคนเดิมหมด
วาระ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

2. คะแนนความพึง
พอใจของบุคลากรที่มี
ร่วมโครงการพัฒนา

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ดาเนินการสรร
หาผู้สมควร
ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการ
กอง/
เลขานุการ
คณะหรือ
เทียบเท่าทุก
ตาแหน่ง
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
จานวน 6
ตาแหน่ง)

ดาเนินการสรร
หาผู้สมควรดารง
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกอง/
เลขานุการคณะ
หรือเทียบเท่าทุก
ตาแหน่งแล้ว
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
จานวน 6
ตาแหน่ง โดยมี
1 ตาแหน่ง
ผู้สมัครไม่ผ่าน
การประเมินของ
คณะกรรมการฯ)

3.75

4.47

คะแนน
การประเมินผลตนเอง
ของมหาวิทยาลัย
5.00
หมายเหตุ เนือ่ งจาก
มหาวิทยาลัยดาเนินการได้
ค่าเป้าหมายสูงสุดแล้ว

5.00
หมายเหตุ มีผล
ดาเนินการสูงกว่าค่า
เป้าหมายทีก่ าหนด
มากกว่า ร้อยละ 10

คะแนนที่
คณะกรรมกำร
ประเมิน
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ร่วมกันในการสร้างเกณฑ์การ
ขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการที่เป็นทางเลือกอื่นๆ
อาทิ ศาสตราจารย์ด้านการ
สอน
2. พัฒนาผู้สอน สื่อ
ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ
สอน ฝ่ายสนับสนุนให้พร้อม
และมีคณ
ุ ภาพ รวมทั้งกากับ
ติดตาม ประเมินทุกขั้นตอน
และระบบของผู้เกี่ยวข้อง ทั้ง
อาจารย์ นักศึกษา ฝ่าย
สนับสนุน ฯลฯ เพื่อปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาทักษะ เทคนิค
การสอน รูปแบบวิธีการสอน
การเป็นครูมืออาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทันการ
เปลี่ยนแปลง
7.3 พัฒนำบุคลำกร
สำยสนับสนุน
1. พัฒนาสายสนับสนุน
ในทุกตาแหน่ง ทุกระดับให้มี

กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

คะแนนที่
คณะกรรมกำร
ประเมิน

สร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารคณะ/ ส่วนงานอย่างต่อเนื่อ ง
และผลั ก ดั น คณะที่ มี ค วามพร้ อ มให้ ส มั ค รเข้ า โครงการ
EdPEx200 ของ สป.อว.
2. การพัฒนาผู้นาระดับสถาบันและคณะ/ ส่วนงาน ใน
การทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินภายในมหาวิทยาลัย ถือเป็น
กลไกหนึ่งในการสร้างความเข้าใจและนาแนวทางของเกณฑ์
ไปใช้ในการบริหารงาน
3. กระบวนการดาเนินการโครงการ EdPEx200 ใน
ระดับสถาบัน
3.1 มุ่งสร้างความเข้าใจของผู้บริหารต่อการทางาน
ภายหลังการตรวจประเมิน
3.2 ใช้ ก.บ.ย. เป็นกลไกขับเคลื่อนการทางาน โดย
อธิการบดีเป็นผู้นาติดตาม กากับ ดูแล
3.3 กาหนดประเด็นการพัฒนา เช่น
• ทบทวนทิศทางการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
• วิเคราะห์จุดแข็งของมหาวิทยาลัย และ
คณะ เพื่อนามากาหนดการบูรณาการ และ
นาไปสู่การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
(KM)
• ปรับปรุงระบบงานที่สาคัญ และเครื่องมือ

57

ประเด็นสำคัญ

ข้อเสนอแนะ
ทักษะความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
ตาแหน่ง และสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป
2. ทบทวนปรับ
เครื่องมือ วิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ให้สามารถใช้
เครื่องมือวัดผลผลิตการ
ทางาน (Outcome) ที่
ชัดเจนขึ้น

กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

คะแนนที่
คณะกรรมกำร
ประเมิน

เช่น SIPOC model, Logic model
• Digital Transformation
• เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการ การ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน เช่น Trend
Analysis, Root Clause Analysis, Risk
Assessment and Control, Priority
Matrix
กำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร
มหาวิทยาลัยพัฒนาผู้สอน สือ่ ปัจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอน ฝ่ายสนับสนุนให้พร้อมและมีคุณภาพ รวมทั้ง
กากับติดตาม ประเมิน โดยมีแนวทางการดาเนินการดังนี้
1. การพัฒนา Platform ที่รองรับการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ตามมาตรฐานสากล เพื่อการจัดการเรียนรู้
สาหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และตอบสนองการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย
2. ศูนย์นวัตกรรมการศึกษามีแผนในการฝึกอบรม
อาจารย์ผู้สอนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการศึกษา และการออกแบบการเรียนการ
สอน และมีการเปิดสายด่วนในลักษณะ One stop service
สาหรับการให้คาปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ตลอด 24 ชม.
3. โครงการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เพื่อรองรับการ
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กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

คะแนนที่
คณะกรรมกำร
ประเมิน

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและกากับให้มมี าตรฐาน
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยในปีงบประมาณพ.ศ.2565 ได้มี
การจัดสรรทุนอุดหนุนในการพัฒนานวัตกรรมฯ ปีการศึกษา
2565 จานวน 15 ทุน และมีการจัดโครงการนาเสนอ
นวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกาหนด
เป้าหมายทีม่ ีอาจารย์เข้าร่วมโครงการจากรพัฒนาอาจารย์
จานวน 100 คน ตลอดจนการประเมินผลและติดตามความรู้
ที่ได้จากการเข้าร่วมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะ Best Practices ต่อไป

โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
 มหำวิทยำลัย ดำเนินกำรได้ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ โดยดำเนินกำรในสำระสำคัญดังนี้
(1) กำรสรรหำผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง/เลขำนุกำรคณะหรือเทียบเท่ำก่อนคนเดิมหมดวำระ
1. มหาวิทยาลัยมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่งกลุ่มอานวยการ กลุ่ม
ตาแหน่งทีป่ รึกษา และกลุ่มหัวหน้างาน พ.ศ. 2562 เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่ง
ดังกล่าว โดยการคัดเลือกผู้ที่จะมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อานวยการกอง เลขานุการคณะ หรือหัวหน้า
หน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ให้ใช้วิธีการสรรหาด้วยการรับสมัครและคัดเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยเสนอเรื่องต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีการสรรหาตามระยะเวลาที่เห็นสมควรและให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาจานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน โดยมีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการตามที่ ก.บ.ม. กาหนดให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(1) ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่จะประเมินและประเมินสมรรถนะทางการบริหาร
(2) ประเมินจากแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในตาแหน่งใหม่
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(3) พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งกลุ่มอานวยการและสรุปผลเพื่อเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกลุ่มอานวยการ ระดับตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย และระดับตาแหน่งผู้อานวยการกอง เลขานุการคณะ หรือหัวหน้า หน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่
มีฐานะเทียบเท่ากอง
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีคณะ/ส่วนงานเสนอขออนุมัติดาเนินการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการกอง/เลขานุการคณะหรือเทียบเท่า จานวน 6
ตาแหน่งดังนี้
(1) ดาเนินการสรรหาก่อนคนเดิมหมดวาระ และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแล้ว จานวน 3 ตาแหน่ง ดังนี้
(1.1) หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและวิชาการ สานักดิจทิ ัลเทคโนโลยี (ผู้ผา่ นการสรรหา คือ นายโยธิน อยู่พะเนียด)
(1.2) เลขานุการสานักดิจิทลั เทคโนโลยี สานักดิจิทัลเทคโนโลยี (ผู้ผา่ นการสรรหา คือ นางลัดดาวัลย์ ภูริกุลทอง)
(1.3) หัวหน้าฝ่ายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี สานักดิจิทัลเทคโนโลยี (ผูผ้ ่านการสรรหา คือ นายฉลอง วิริยะธรรม)
(2) ดาเนินการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งที่วา่ งอยู่ จานวน 1 ตาแหน่ง คือ ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการดิจิทัลเทคโนโลยี สานักดิจิทัลเทคโนโลยี (ผู้ผา่ นการสรรหา คือ
นายคณะศร กิจสาระภักดี)
(3) ดาเนินการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งภายหลังคนเดิมหมดวาระ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมสาหรับผู้เหมาะสมขึ้นสู่ตาแหน่ง จานวน 2 ตาแหน่ง
ดังนี้
(3.1) เลขานุการหอศิลป์ (ไม่มผี ผู้ ่านการคัดเลือก)
(3.2) เลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ (ผู้ผา่ นการสรรหา คือ นายวุฒิ คงรักษา)
(2) กำรพัฒนำผู้บริหำร
2. มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมผู้บริหารระดับสูง เพือ่ ปรับทัศนคติและแนวคิดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จานวน 9 โครงการ โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อจัดทากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา พระราชวังสนามจันทร์ และการบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร มีจานวนผูบ้ ริหาร
ระดับสถาบัน และระดับคณะ ส่วนงานและหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 94 คน ผลประเมินโครงการอยู่ในระดับมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.43คิดเป็นร้อยละ 88.60(กอง
ทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับกองประกันคุณภาพการศึกษาและกองแผนงาน)
2.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อจัดทากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6, 13, 14 และ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 314-315 ชั้น 3
สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน โดยมีจานวนผูบ้ ริหารระดับสถาบัน และระดับคณะ ส่วนงาน และหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 25 คน (กองทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับกองประกัน
คุณภาพการศึกษาและกองแผนงาน)
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2.3 การประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยกับคณะ/ส่วนงาน เรื่อง “แนวทาง การพัฒนาคณะ/ส่วนงาน เพื่อความเป็นเลิศและการพัฒนาที่ยั่งยืน
มีเสถียรภาพทางการเงิน และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง” เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 โดยมีคณะ/ส่วนงาน ที่เข้าร่วมจานวน 15 คณะ และ 5 ส่วนงาน ได้แก่ 1)
ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารฯ 2) สานักหอสมุดกลาง3) หอศิลป์ 4) สานักบริการวิชาการ และ 5) สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ (กองแผนงาน)
2.4 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพองค์กรระดับสถาบัน ด้วยเกณฑ์ EdPExมหาวิทยาลัยศิลปากร” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 (กอง
ประกันฯ)
2.5 กิจกรรมออนไลน์ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” เมื่อวันที่ 22
มกราคม 2564 โดยมีความพึงพอใจร้อยละ 98.00 ค่าเฉลี่ย 4.90 (กองประกันฯ)
2.6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อจัดทาวิสัยทัศน์และเป้าหมายพันธกิจ ระหว่างวันที่ 28- 29 มกราคม 2564 โดยมีความพึงพอใจร้อยละ 81.82 ค่าเฉลี่ย 4.09 (กอง
ประกันฯ)
2.7 โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/ส่วนงานและสถาบัน (EdPEx Assessor) ประจาปีการศึกษา 2563เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 2
เมษายน 2564 โดยมีความพึงพอใจ ร้อยละ 93.88 ค่าเฉลี่ย 4.69(กองประกันฯ)
2.8 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสาหรับ screening ระดับสถาบัน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 (ออนไลน์) มีความพึงพอใจร้อยละ 86.60 ค่าเฉลี่ย 4.33 (กองประกันฯ)
2.9 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง ประจาปี 2565 เรื่องการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบั ติการ และตัวชีว้ ัด เมื่อวันที่ 26
ตุลาคม 2564 (ออนไลน์)โดยมีผบู้ ริหารเข้าร่วมอบรมจานวน 25 ท่าน (กองทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับกองแผนงานและกองประกันฯ)
จากผลการดาเนินการโครงการ/ กิจกรรมอบรมดังกล่าว พบว่า มีผู้บริหารระดับสถาบันและคณะ/ ส่วนงานให้ความสนใจเข้าอบรมเพื่อปรับทัศนคติแนวความคิดให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง โดยผูบ้ ริหารระดับสถาบันคิดเป็นร้อยละ 100 และผูบ้ ริหารระดับคณะ/ ส่วนงานจาก 15 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100 และได้นาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาคุณภาพดังนี้
1. มีผู้บริหารระดับสถาบันและคณะ/ ส่วนงานเข้าอบรมเพื่อปรับทัศนคติแนวความคิดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยผู้บริหารระดับสถาบันคิดเป็น ร้อยละ 100 และผูบ้ ริหาร
ระดับคณะ/ ส่วนงานจาก 15 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100
2. ผู้นาระดับสูงได้ทบทวนวิสยั ทัศน์ และจัดทาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 – 2579 และ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 ได้รับความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2564
3. ผู้นาระดับคณะมีความมุ่งมั่นได้นาความรู้ ความเข้าใจไปพัฒนาคุณภาพองค์กรตนเอง และได้สมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 ของ สป.อว. โดยมี 2 คณะ ที่ผ่านการ
คัดเลือกเบื้องต้น (screening) คือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะดุริยางคศาสตร์ และผ่านเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 จานวน 1 คณะ คือ คณะดุริยางคศาสตร์
4. ผู้นาระดับคณะและสถาบันได้ผ่านเป็นผู้ประเมิน EdPEx Assessor รวมทั้งสิ้น 82 ราย
ผู้นาระดับสถาบันได้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งเป็นผูต้ รวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor) จานวน 3 ท่าน (ประจาปี 2562 จานวน 1 ท่าน
ประจาปี 2564 จากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จานวน 2 ท่าน)
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(3) กำรปรับปรุงข้อบังคับ โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมกับบริบทของมหำวิทยำลัย ดังนี้
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2564 ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการใช้เสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการจากทุกคณะวิชา จึงมี
การปรับปรุงข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หลากหลายสาขาวิชามากขึ้น โดยเฉพาะด้านศิลปะและการออกแบบ
โดยมีการเพิ่มช่องทางการเสนอผลงานทางวิชาการสาหรับสาขาวิชาทางศิลปะและการออกแบบโดยเฉพาะ โดยได้สารวจความคิดเห็นจากคณะวิชาและผู้ทรงคุณวุฒิทาง
สาขาวิชาทางศิลปะและการออกแบบ แล้วกาหนดการเสนอใช้ผลงานที่ไม่ใช่ผลงานวิจัยเป็นหลักเพียงอย่างเดียว เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลงานทางวิชาการที่เป็นผลงาน
สร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ และศิลปะด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีความโดดเด่นทางสาขาวิชาทางศิลปะและการออกแบบเป็นอย่างยิ่ง ดังวิสัยทัศน์ “ศิลปากรเป็น
มหาวิทยาลัยชัน้ นาแห่งการสร้างสรรค์”
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างเตรียมการในการจัดประชุมระดมความคิดเห็นของคณาจารย์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอกาหนดตาแหน่ง ทางวิชาการในแนวทางอื่นที่
สอดคล้องกับที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ดาเนินการอยู่ โดยเกณฑ์ใหม่จะมีตาแหน่งทางวิชาการ 5 ด้าน คือ
1. ตาแหน่งทางวิชาการด้านการรับใชัท้องถิ่นและสังคม
2. ตาแหน่งทางวิชาการด้านสุนทรียะศิลปะ
3. ตาแหน่งทางวิชาการด้านการสอน
4. ตาแหน่งทางวิชาการด้านนวัตกรรม
5. ตาแหน่งทางวิชาการด้านศาสนา
(4) กำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการพัฒนาผู้สอนเพื่อให้มีความพร้อมในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กับผู้เรียน โดยมีโครงการที่สาคัญดังนี้
1. โครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์ (MOOC/ SPOC) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักการ Outcome Based Education โดยมีรายวิชาที่พัฒนาขึน้ จานวน 10 รายวิชา ลักษณะ
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน
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2. พัฒนารายวิชาที่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งรายวิชา (100%) จานวน 1 รายวิชา (ได้รับทุนอุดหนุนจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
จากโครงการ ThaiMOOC) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผู้เรียนและบุคคลภายนอก เรียนสาเร็จ จานวน 567 คน

3. โครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-PSF) โดยมีประกาศเรื่องกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอน และมีการดาเนินการพัฒนา
อาจารย์อย่างมีระบบ โดยมีคณะกรรมการในการดาเนินการที่ผา่ นการอบรมสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพตามมาตรฐานสากล (UK-PSF) และมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอาจารย์
โดยมีหลักสูตรในการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ จานวน 10 หลักสูตร ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีมาตรฐานซึง่ ได้มีการดาเนินการจัดโครงการทั้ง 10 หลักสูตร ได้ผล
ดาเนินการเป็นดังนี้
1) หลักสูตรการเป็นอาจารย์มืออาชีพสาหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร (Professional Development in Teaching) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.37
2) หลักสูตรหลักการและทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าความพึงพอใจเฉลี่ย 4.49
3) หลักสูตรเทคนิควิธีการสอนภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าความพึงพอใจเฉลี่ย 4.52
4) หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยการเรียนการสอนแบบ Project-based Learning ภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด โดยมีค่าความพึงพอใจเฉลี่ย
4.72
5) หลักสูตรการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (Technology Enhance Learning) สาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าความพึง
พอใจเฉลี่ย 4.61
6) หลักสูตรการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าความพึงพอใจเฉลี่ย 4.21
7) หลักสูตรกลยุทธ์ดิจิทัลสาหรับอุดมศึกษา: การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผลด้วยเทคโนโลยีสาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
โดยมีค่าความพึงพอใจเฉลี่ย 4.73
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8) หลักสูตรการวัดประเมินผลผูเ้ รียนและการประเมินทักษะจาเป็นสาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าความพึงพอใจเฉลี่ย 4.15
9) หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคามคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creative based Learning) สาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
โดยมีค่าความพึงพอใจเฉลี่ย 4.59
10) หลักสูตรลิขสิทธ์ กฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์สาหรับอาจารย์ในศตวรรษ21 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าความพึงพอใจเฉลี่ย 4.78
4. ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาได้มีการจัดการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตามความต้องการของคณะวิชาต่าง ๆ ได้แก่ การออกแบบการเรียนการสอน การใช้ระบบ
สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ เทคโนโลยีสาหรับสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในลักษณะ Active Learning เทคนิคการวัดและประเมินผล ให้กับคณะวิชาต่าง ๆ ได้แก่
คณะศึกษาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษาทั่วไปและพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 200 คน
นอกจากนี้ยังมีการให้บริการให้คาปรึกษาด้านการเรียนการสอนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ Facebook YouTube Line และสายด่วนผู้อานวยการศูนย์
5. โครงการพัฒนานวัตกรรมการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา2563-2564 โดยมีผู้รับทุนจานวน 14 ทุน โดยมีการจัดการอบรมการออกแบบการเรียนการสอนให้กับผู้รับทุน
และผู้สนใจทั่วไป เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการออกแบบการสอนเชิงผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education) โดยมีการจัดการดาเนินการในลักษณะ
Coaching เพื่อทาให้การจัดโครงการบรรลุเป้าหมายที่กาหนด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีอาจารย์ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติและระดับชาติจากโครงการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาฯ คือ ภก.รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา ได้รับรางวัลการนาเสนอผลงานวิจัยดีเด่น(Best Presentation Award)ในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติในการประชุม The 2021 3rdInterational Conference on Modern Educational
Technology (ICMET 2021) ประเทศอินโดนีเซีย
อ.ดร.กรชนก ชิดไชยสุวรรณ ได้รับรางวัลบทความนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น 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 จานวน 7 รายวิชา ทั้งรายวิชาในระบบ และการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต เพื่อเป็น
ต้นแบบในการออกแบบการสอนออนไลน์และครอบคลุมการจัดการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้ปี พ.ศ.2564
7. การจัดโครงการเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้เป็นผู้สอนมืออาชีพ และดาเนินการกากับควบคุมการดาเนินการเพื่อให้ผู้สอนได้เข้าสู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (SU PSF) โดยดาเนินโครงการเพื่อฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์ จานวน 10 หลักสูตร ปีละ 2 ครั้ง โดยจัดให้อาจารย์ทบี่ รรจุใหม่เข้าร่วมโครงการตามประกาศเรื่องกรอบ
มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอน เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ตลอดจนอาจารย์ปัจจุบันเข้าร่วมพัฒนาตนเองตามความสมัครใจ รุ่นละประมาณ 30 คน รวม 120
คนโดยมีการอบรมรุ่นที่ 1 ในช่วงวันที่ 18-29 ตุลาคม 2564
(4) กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน
มหาวิทยาลัยส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามภาระงานที่เกี่ยวข้องและเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เน้นด้านการบริหารจัดการ
ระบบข้อมูล การเงินและงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ มีความเชีย่ วชาญในงาน มีความก้าวหน้าในสายงานที่ปฏิบัติ ตลอดจนส่งเสริมด้านวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการทาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดทาผลงานทางวิชาการเพือ่ ขอกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้น ดังนี้
- มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดตัวชี้วัดการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เป็นตัวชีว้ ัดหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน
ด้านตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถหรือสมรรถนะให้สอดคล้องและตอบสนองต่อเป้าหมายและ
ทิศทางการพัฒนาทั้งส่วนบุคคล ส่วนงาน และมหาวิทยาลัย โดยให้บุคลากรจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลของตนเอง ให้บุคลากรเข้ารับการอบรมตามแผนที่กาหนด พร้อมทั้งรายงาน
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมและการนาองค์ความรู้ที่ได้รบั ไปประยุกต์ใช้ในการทางานเสนอผู้บังคับบัญชาและส่วนงาน
- มีการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางานและสร้างความเชื่อมั่นในความมัน่ คงของอาชีพให้แก่บุคลากร โดยมีข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตัง้ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น มีการประเมินค่างานของคณะ/ส่ วนงาน นาไปสู่การกาหนดระดับ
ตาแหน่งที่สมควรมีตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีผลงานเข้ารับการประเมินเพือ่ ขึ้นสู่ตาแหน่งทีส่ ูงขึ้นได้ โดยตาแหน่งระดับชานาญงาน
และระดับชานาญการ ให้สามารถดาเนินการได้ในทุกตาแหน่ง และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ได้กาหนดจานวนระดับตาแหน่งที่
พึงมีในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น จานวน 150 ตาแหน่ง ดังนี้
- ระดับชานาญงานพิเศษ จานวน 5 ตาแหน่ง
- ระดับชานาญการ (วิชาชีพเฉพาะ) จานวน 33 ตาแหน่ง
- ระดับชานาญการพิเศษ จานวน 105 ตาแหน่ง
- ระดับเชี่ยวชาญ จานวน 6 ตาแหน่ง
- ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ จานวน 1 ตาแหน่ง
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ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้ดาเนินโครงการพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน เรือ่ ง Audit Program สาหรับการตรวจสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 314-315 ชั้น 3 สานักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 10 คน (สานักงานตรวจสอบภายใน)
2. กิจกรรมการวิพากษ์ OP : จัดทาโครงร่างองค์กร (OP) อย่างไรให้เป็นระบบตามเกณฑ์ EdPEx ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2563 ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.86 ร้อยละ 97.22 (กองประกันคุณภาพการศึกษา)
3. โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กรสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจาที่บรรจุใหม่ และพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจาที่มีการเปลี่ยน/หมุนเวียนการทางาน ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30-16.30 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องวิจัยโครงงานคอมพิวเตอร์ 2201 ชั้น 2 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มีผเู้ ข้าร่วมอบรม จานวน 28 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 คิดเป็น ร้อยละ 80 (กองคลังและงานจัดการทรัพยากรฯ)
4. โครงการอบรมออนไลน์ เรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ระดับหลักสูตร AUN-QA version 4.0 [2020] (Zoom)
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การวิเคราะห์ GAP Analysis เพื่อการพัฒนาหลักสูตร”ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2564 มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด จานวน 170
คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.68 คิดเป็นร้อยละ 93.61
กิจกรรมที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด จานวน 280 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.60 (กองประกันฯ)
5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาวิสัยทัศน์และเป้าหมายพันธกิจ ระหว่างวันที่ 28- 29 มกราคม 2564 ความพึงพอใจ ร้อยละ 81.82 ค่าเฉลี่ย 4.09 (กองประกันฯ)
6. โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/ส่วนงานและสถาบัน (EdPEx Assessor)ประจาปีการศึกษา 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 จานวน 47 คน
ผ่านการอบรม 12 คน ผลประเมินความพึงพอใจระดับดีค่าเฉลีย่ 4.29 (กองประกันฯ)
8. โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA (Refresh AUN-QA Assessor) ระหว่างวันที่ 21 –22 เมษายน 2564 มีผู้เข้าอบรม จานวน 56
คน ผ่านการอบรม - คน ผลประเมินความพึงพอใจระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.46 (กองประกันฯ)
9. โครงการอภิปรายและการเสวนาในหัวข้อ "การจัดการศึกษาบนระบบคลังหน่วยกิตด้วยโครงการเรียนล่วงหน้าแบบ Pre-Bachelor Program และ Pre-Master Program”
ของกองบริหารงานวิชาการ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ (กองบริหารงานวิชาการ)
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10. โครงการอบรมการใช้ MS SharePoint เพื่อพัฒนาองค์กร สาหรับบุคลากรสานักดิจิทลั เทคโนโลยีและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
อบรมแบบออนไลน์ด้วย Microsoft Teams โดย อาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้อานวยการสานักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 40 คน (สานัก
ดิจิทัลเทคโนโลยี)
11. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การให้บริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจ" ระหว่างวันที่ 24, 25 และ 29 มิถุนายน 2564 โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น รุ่นละ จานวน 20 คน
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิน้ จานวน 60 คน ณ ห้องประชุม 314-315 ชั้น 3 สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน (อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ) (กองทรัพยากรมนุษย์)
12. โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน เรือ่ ง การตรวจสอบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรและเพิ่มทักษะการเขียนรายงาน วันที่ 24-25 และ 28
มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สานักงานอธิการบดี ตลิง่ ชัน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 10 คน (สานักงานตรวจสอบภายใน)
13. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ของหน่วยงานระดับกองในสังกัดสานักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 5
– 7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 314-315 ชั้น 3 สานักงานอธิการบดี ตลิง่ ชัน และผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริหารของสานักงานอธิการบดีและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถจัดทารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ให้สะท้อนถึงผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ตอบสนองตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได้ โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิน้ จานวน 65 คน (ONSITE จานวน 35 คน และ ONLINE จานวน 30 คน) (กองทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับกองประกันฯ)
นอกจากโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานแล้ว มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ (KM) ทั้งภายในหน่วยงานและ
ระหว่างหน่วยงานตามภารกิจหลักต่าง ๆ ที่จาเป็น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรเกิดความรูค้ วามเข้าใจที่ตรงกัน และสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการดาเนินโครงการจัดการความรู้ ดังนี้
1. การจัดประชุม เรื่อง การยกเลิกใบเสร็จรับเงินโดยส่วนงาน ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (SU-ERP) แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน/คณะวิชา ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ
ห้องประชุม 314-315 ชั้น 3 อาคารสานักงานอธิการบดี ตลิง่ ชัน เวลา 09.00-12.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 41 คน (กองคลังและงานจัดการทรัพยากรฯ)
2. การจัดการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยกับคณะ/ส่วนงาน เรื่อง “แนวทางการพัฒนาคณะ/ส่วนงาน เพื่อความเป็นเลิศและการพัฒนาที่
ยั่งยืนมีเสถียรภาพทางการเงิน และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง” เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 โดยมีคณะ/ส่วนงาน ที่เข้าร่วม จานวน 15 คณะ และ 5 ส่วนงาน ได้แก่
1) ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารฯ 2) สานักหอสมุดกลาง 3) หอศิลป์ 4) สานักบริการวิชาการ และ 5) สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ
ซึ่งผลการดาเนินการจัดประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยและผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สาหรับการนาไป
ปรับปรุงและแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ รวมถึงสามารถนาผลที่ได้รบั จากการประชุมฯ เป็นข้อมูลประกอบการจัดทา (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 2579 อีกทั้งสามารถใช้เป็นแนวทางการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะ/ส่วนงานในการดาเนินงานที่โดดเด่น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทสี่ าคัญ/ในด้านการบริหารจัดการ
ที่ยังต้องการความรู้ความเข้าใจและกรณีศึกษาที่ดีต่อการปฏิบตั ิงาน (กองแผนงาน)
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3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างงานก่อสร้าง” ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชัน้ 4 อาคารสานักงานอธิการบดี
ตลิ่งชัน มีผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 63 คน ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความรู้ ความเข้าใจ และประโยชน์ที่ได้รบั จากการเข้าร่วมโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.91 คิดเป็น
ร้อยละ 78.20 (กองคลังกองงานวิทยาเขตเพชรบุรีและกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)
4. โครงการการจัดการความรู้ (KM) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง “การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาหนังสือราชการ” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รอง
อธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ เป็นประธานเปิดการอบรม และนางนิศารัตน์ พ่วงสมจิตร หัวหน้างานบริหารงานทัว่ ไป เป็นวิทยากร วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์
ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ จานวน 29 คน (กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)
5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและสถิติในช่วงสภาวะวิกฤตจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผา่ นระบบ MS Team
โยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จานวน 60 คน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบการอภิปราย ระดมความคิดแลกเปลี่ยน สรุปผล เพื่อนาไปพัฒนาเครื่องมือช่วยปฏิบัติงาน(ระบบริการ
การศึกษา) และกาหนดแนวทางการให้บริการและการปฏิบัตงิ านต่อไป (กองบริหารงานวิชาการ)
รวมทั้งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยได้กาหนดตัวชี้วดั เพื่อติดตามผลการดาเนินงานของบุคลากรในด้านผลผลิต (Output) และผลลัพธ์
(Outcome) นอกจากนี้ได้ใช้ SIPOC Model ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเพิ่มคุณภาพ/ปรับปรุงคุณภาพ ของกระบวนงานหลักทีส่ าคัญ เพื่อให้สามารถแสดงถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนงานดังกล่าว อีกทั้งได้นาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ SIPOC Model เพื่อประกอบการรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx
โดยมีการจัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารระดับกองภายใต้สานักงานอธิการบดี ดังนี้
1. กองทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับกองประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx ของหน
วยงานระดับกองในสังกัดสานักงานอธิการบดี ระหวางวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2564ณ หองประชุม 314-315 ชั้น 3 สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน และผานระบบออนไลน เพื่อใหผู
บริหารของสานักงานอธิการบดีและบุคลากรผู เกี่ยวของ มีความรูความเขาใจและสามารถจัดทารายงานการ ประเมินตนเองตามเกณฑ EdPExใหสะทอนถึงผลการดาเนินงานของหน
วยงานที่ตอบสนองตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได โดยมีผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น จานวน 65 คน (ONSITE จานวน 35 คน และ ONLINE จานวน 30 คน)
2. กองทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับกองประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การวิพากษ์โครงร่างองค์กร (OP) ของหน่วยงานระดับกองในสังกัดสานักงาน
อธิการบดี เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เพื่อให้หน่วยงานระดับกองภายในสานักงานอธิการบดี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขีย นโครงร่างองค์กร (OP) ตามเกณฑ์ EdPEx ที่
สะท้อนผลลัพธ์การดาเนินงาน และการปรับปรุงกระบวนงานตาม SIPOCModel โดยมีผูเข้ารวมโครงการทั้งสิ้น 52 คน (Onsite จานวน 6 คน และ Online จานวน 46 คน)
 มีข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ ในกำรประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2564 คือ ควรรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความก้าวหน้า/
ความสาเร็จ
(1) การปรับปรุงระบบการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบนั
(2) การปรับระบบ/ข้อบังคับการขอตาแหน่งทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน รวมทั้งมาตรการที่จะมีส่วนเพิ่มสัดส่วนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ/วิชาชีพ
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โดยมหำวิทยำลัยมีกำรดำเนินงำนตำมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ ในสำระที่สำคัญ
1. มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการคัดเลือกผู้ที่ดารงตาแหน่งระดับผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการกอง เลขานุการคณะฯ ล่วงหน้าก่อนที่ผบู้ ริหารท่านเดิมจะหมดวาระ ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีคณะ/ส่วนงานเสนอขออนุมัติดาเนินการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการกอง/เลขานุการคณะหรือ
เทียบเท่าก่อนคนเดิมหมดวาระ จานวน 6 ตาแหน่ง ดังนี้
1) หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและวิชาการ สานักดิจิทัลเทคโนโลยี
2) เลขานุการสานักดิจิทลั เทคโนโลยี สานักดิจิทัลเทคโนโลยี
3) หัวหน้าฝ่ายบริการดิจิทัลเทคโนโลยี สานักดิจิทลั เทคโนโลยี
4) หัวหน้าฝ่ายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี สานักดิจิทลั เทคโนโลยี
5) เลขานุการหอศิลป์
6) เลขานุการคณะมัณฑนศิลป์
2. มหาวิทยาลัยได้มีโครงการอบรมผู้บริหารระดับสูง ดังนี้
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รุ่นที่ 2
- การประชุมหารือและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยกับคณะ/ส่วนงาน เรื่อง “แนวทาง การพัฒนาคณะ/ส่วนงาน เพื่อความเป็นเลิศและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
มีเสถียรภาพทางการเงิน และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง”
- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพองค์กรระดับสถาบัน ด้วยเกณฑ์ EdPExมหาวิทยาลัยศิลปากร”
- กิจกรรมออนไลน์ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาวิสัยทัศน์และเป้าหมายพันธกิจ
3. มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการปรับปรุงข้อบังคับ โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย ดังนี้
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่
4) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564
4. มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการพัฒนาผู้สอนเพื่อให้มีความพร้อมในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กับผู้เรียน ดังนี้
- โครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์ (MOOC/ SPOC) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักการ Outcome Based Education โดยมีรายวิชาที่พัฒนาขึน้ จานวน 10 รายวิชา
ลักษณะการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
- พัฒนารายวิชาทีส่ ามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทงั้ รายวิชา (100%) จานวน 1 รายวิชา
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- โครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-PSF) โดยมีประกาศเรื่องกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอน และมีการดาเนินการ
พัฒนาอาจารย์อย่างมีระบบ
- ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาได้มีการจัดการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตามความต้องการของคณะวิชาต่าง ๆ
- โครงการพัฒนานวัตกรรมการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2563-2564 โดยมีผู้รับทุนจานวน 14 ทุน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีอาจารย์ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ และระดับชาติจากโครงการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาฯ
- ภก.รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา ได้รับรางวัลการนาเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในการประชุม ประเทศอินโดนีเซีย
- อ.ดร.กรชนก ชิดไชยสุวรรณ ได้รับรางวัลบทความนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น จากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมเครือข่าย
การพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย ซึง่ มีดาเนินงานทีส่ าคัญดังนี้
1. มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดตัวชี้วัดการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เป็นตัวชี้วัดหนึง่ ของการวัดผลสัมฤทธิ์
ของงานด้านตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)
2. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ได้กาหนดจานวนระดับตาแหน่งทีพ่ ึงมีในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น จานวน 150 ตาแหน่ง ดังนี้
- ระดับชานาญงานพิเศษ จานวน 5 ตาแหน่ง
- ระดับชานาญการ (วิชาชีพเฉพาะ) จานวน 33 ตาแหน่ง
- ระดับชานาญการพิเศษ จานวน 105 ตาแหน่ง
- ระดับเชี่ยวชาญ จานวน 6 ตาแหน่ง
- ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ จานวน 1 ตาแหน่ง
3. กิจกรรมการวิพากษ์ OP : จัดทาโครงร่างองค์กร (OP) อย่างไรให้เป็นระบบตามเกณฑ์ EdPEx4 กิจกรรมการวิพากษ์ OP : จัดทาโครงร่างองค์กร (OP) อย่างไรให้เป็น
ระบบตามเกณฑ์ EdPEx
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยได้กาหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตามผลการดาเนินงานของบุคลากรในด้านผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)
นอกจากนี้ได้ใช้ SIPOC Model ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเพิ่มคุณภาพ/ปรับปรุงคุณภาพ ของกระบวนงานหลักทีส่ าคัญ เพื่อให้สามารถแสดงถึงผลลัพธ์ทไี่ ด้จากการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนงานดังกล่าว อีกทั้งได้นาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ SIPOC Model เพื่อประกอบการรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx โดยมีการจัดอบรมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารระดับกองภายใต้สานักงานอธิการบดี
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สรุป เนื่องจากตัวชี้วัด ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการกอง/เลขานุการคณะหรือเทียบเท่าก่อนคนเดิมหมดวาระ มหาวิทยาลัย
ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย คือ สามารถดาเนินการสรรหาผูส้ มควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการกอง/เลขานุการคณะหรือเทียบเท่าก่อนคนเดิมหมดวาระครบถ้วนทุกตาแหน่ง ได้ร้อยละ
100 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายสูงสุดแล้วและคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรที่มีร่วมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย มีค่าผลดาเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดมากกว่า ร้อยละ 10
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้คะแนนประเมินผลดาเนินงานอยู่ในระดับ 5.00

ประเด็นสำคัญ

ข้อเสนอแนะ

8. กำรพัฒนำ
ทำงกำยภำพ

1.พัฒนาพื้นที่การจัดการเรียนการ
สอน และปัญหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้และการบริการนักศึกษาพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรูข้ อง
นักศึกษาและบุคลากร ขยายพื้นที่ทาง
การศึกษา เพิ่มพื้นที่การเรียนแบบโรง
ปฏิบัติในบางหลักสูตร รวมถึงวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
นักศึกษาให้เรียนรูด้ ้วยการปฏิบัติ และ
เป็นต้นแบบให้เอกชนเข้ามาร่วม
ดาเนินการ
2. ปรับปรุง/พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานของแต่ละวิทยาเขต
2.1 การปรับปรุงวังท่าพระ
1. เร่งดาเนินการเรื่องที่ยังไม่แล้ว
เสร็จ อาทิ ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า
ระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi
2. เร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่อง

กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำนโดยสรุป
ตัวชี้วัด
ค่า
ผลการ
คะแนน
เป้าหมาย ดาเนินงาน การประเมินผล
ตนเองของ
มหาวิทยาลัย
คะแนนความพึงพอใจ
3.75
3.87
4.50
ของบุคลากร และ
คะแนน
คะแนน หมายเหตุ
ผลดาเนินงานสูง
นักศึกษาที่มีต่อการ
กว่าค่าเป้าหมายที่
พัฒนาลักษณะทาง
กาหนด ร้อยละ
กายภาพ สภาพแวดล้อม
1 - 10
สิ่งอานวยความสะดวก
และการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1. ศึกษาและจัดทารายงาน เพือ่ หาข้อสรุปในการหา
จุดเชื่อมต่อระบบโครงข่ายระหว่างคณะกับส่วนกลาง และ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ
2. มหาวิทยาลัยมีแนวทางการดาเนินงาน โดยได้
วางแผนดาเนินการปรับปรุง/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดังนี้
2.1 ขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้กับศูนย์
การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะและโรงเรือนเพาะชา
งบประมาณ 796,600 บาท จากงบประมาณแผ่นดิน
2.2 ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขต
จานวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ได้แก่ บริเวณเส้นทางสัญจร
ด้านหน้าอาคารวิทยบริการ จานวน 3 ตัว, สถานที่
จาหน่ายอาหารด้านหลังหอพัก 5-6 จานวน 2 ตัว,
เส้นทางสัญจรด้านหลังหอพัก 2 – 6 และเส้นทางด้านข้าง
หอพัก 6 จานวน 4 ตัว, ทางเข้าสนามฟุตบอลใหญ่
จานวน 1 ตัว เป็นเงิน1,200,000 บาท จากงบประมาณ
เงินรายได้ (ภารกิจนโยบาย)

คะแนนที่
คณะกรรมกำร
ประเมิน
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ประเด็นสำคัญ

ข้อเสนอแนะ
ที่จอดรถในวังท่าพระ ให้บุคลากร ผู้มา
ติดต่อรับบริการ ได้รับความสะดวกมาก
ขึ้น
2.2 City Campus เมืองทองธานี
1. เร่งดาเนินการตามแผนพัฒนา
City Campus เมืองทองธานีตามที่
กาหนดไว้ รวมถึงการรายงาน
ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคการ
ดาเนินงานต่างๆ ให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบเป็นระยะๆ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
2. เร่ ง รั ด ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาสิ่ ง
อานวยความสะดวก สวัสดิการต่างๆ ที่
เมืองทองธานี เพื่ อสนั บสนุนปั จจัยการ
เรียนการสอน อ านวยความสะดวกแก่
นักนักศึกษา รวมทั้งรองรับการขยายตัว
ในอนาคต

กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

คะแนนที่
คณะกรรมกำร
ประเมิน

3. สานักหอสมุดกลาง มีแนวทางดาเนินการพัฒนาใน
แต่ละวิทยาเขต ดังนี้
3.1 วังท่าพระ
มกาวิทยาลัย ดาเนินการจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์
เกี่ยวกับระบบเครือข่ายเพิ่มเติมเพือ่ ให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.2 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
มหาวิทยาลัยประสานงานกับหน่วยงานในวิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อจัดทารูปแบบรายการ
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จเพื่อทันกาหนดเวลาการ
เสนอของบประมาณเงินอุดหนุน ปี 2567 (งบประมาณ
แผ่นดิน) เพื่อปรับปรุงทั้งวิทยาเขต
3.3 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยจะนาข้อมูลที่ได้จัดทาพื้นที่
ให้บริการ ได้แก่ การจัดทาแบบรูปรายการและครุภณ
ั ฑ์
ของฝ่ายหอสมุดฯ เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณ
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โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
 มหำวิทยำลัย ดำเนินกำรได้ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ โดยดำเนินกำรในสำระสำคัญดังนี้
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรต่อการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้ตอบแบบประเมินทัง้ สิน้ จานวน 1,131 คน ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54
จาแนกผลการประเมินตามพื้นที่ ดังนี้
1. พื้นที่วังท่าพระ มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59
2. พื้นที่ตลิ่งชัน มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.58
3. พื้นที่สนามจันทร์ มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55
4. พื้นที่เพชรบุรี มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.55
5. พื้นที่เมืองทองธานี มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ค่าเฉลี่ย 3.54
และการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 โดยแบ่งการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. การประเมินหน้างาน มีกองที่ให้บริการแบบมีการประเมินหน้างาน จานวน 5 กอง ได้แก่ กองกิจการนักศึกษา กองคลัง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กองงาน
วิทยาเขตเพชรบุรี และกองบริหารงานวิชาการ มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 จาแนกเป็นรายด้าน ดังนี้
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48
2. การประเมินความพึงพอใจต่อการบริการ จานวน 5 กอง ในสานักงานอธิการบดี (ประเมินรายปี) มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 จาแนก
เป็นรายด้าน ดังนี้
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94
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ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และนักศึกษาที่มตี ่อการพัฒนาลักษณะทางกายภาพ สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก และการให้บริการของมหาวิทยาลัย
ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 คะแนน
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ดาเนินงานปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานด้านดิจทิ ัลในส่วนสานักดิจิทัลเทคโนโลยีให้รองรับการดาเนินการออนไลน์ กาหนดยุทธศาสตร์ในแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยสานักดิจิทัลเทคโนโลยี อยู่ระหว่างการปรับปรุง/พัฒนา เพื่อรองรับการให้บริการบน Digital Platform ทั้งการเรียนการสอน และบริการอื่นๆ
โดยข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ ในกำรประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2564 คือ ควรรายงานเพิม่ เติมเกี่ยวกับสถานภาพและความ
คืบหน้าการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่รวมทั้งการเปลีย่ นแปลงของทุกวิทยาเขต/และทุกพื้นที่การศึกษา

โดยมหำวิทยำลัยมีกำรดำเนินงำนตำมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ ในสำระที่สำคัญ
1. วังท่าพระ ได้ดาเนินการปรับปรุงอาคารหอสมุด ภายใต้โครงการ “ปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ” ในภาพรวมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในเดือนกันยายน
(ล่าช้าจากเดิมเนื่องจาก COVID-19) และการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของวังท่าพระ เพื่อรองรับการใช้งานและได้มีการประสานงานที่จอดรถกับสโมสรกองทัพเรือให้กับบุคลากรและผู้มา
ติดต่อที่คณะ/ส่วนงาน วังท่าพระ
2. City Campus เมืองทองธานี วางแผนปรับปรุงทางกายภาพด้วยการเพิ่มจานวนร้านค้าสิ่งอานวยความสะดวก และปีการศึกษาต่อไป มีการวางแผนก่อสร้างอาคารศูนย์
เรียนรู้นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร และก่อสร้างอาคารโรงอาหาร
3. วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ดาเนินการปรับปรุงดังนี้
3.1 มหาวิทยาลัย (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์และกองแผนงาน) ร่วมกับส่วนงาน ได้แก่ สานักหอสมุดกลาง สานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
(สวนส.) สานักดิจิทลั เทคโนโลยี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในการวางแผนออกแบบภูมิทัศน์พื้นที่ต่อเชื่อมส่วนงานต่างๆ และพื้นที่อเนกประสงค์ส่ วนกลาง โดยจัดทาเป็น
University Square
3.2 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้หารือกับเทศบาลนครนครปฐม แขวงการทางจังหวัดนครปฐมและผู้เชีย่ วชาญด้านอุโมงค์ทางลอด ในการติดตามความคืบหน้าการ
ทาอุโมงค์ทางลอดหน้าทางเข้าวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (ด้านถนนทรงพล) เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยอยู่ระหว่างจัดทาแบบจาลองและ
ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม Environmental Impact Assessment (EIA)
3.3 สานักหอสมุดกลาง และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ได้สารวจความต้องการการใช้พื้นที่จากบุคลากรของสานักหอสมุดกลาง และดาเนินการประชุมบุคลากรใน
แต่ละวิทยาเขต เพื่อให้ได้ข้อมูลรอบด้านประกอบการพิจารณาวางแผนปรับปรุง/พัฒนาทางกายภาพ ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย
4. วิทยาเขตเพชรบุรี โดยกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดังนี้
4.1 ก่อสร้างรั้วเหล็กแนวอ่างเก็บน้าหนองจิก เป็นเงิน 6,388,800 บาท จากงบประมาณแผ่นดิน ระยะเวลาดาเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน 2564
4.2 ก่อสร้างที่จอดรถยนต์มีหลังคาคลุมด้านหน้าอาคารบริหาร เป็นเงิน 3,543,200 บาท จากงบประมาณแผ่นดิน ระยะเวลาดาเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน
2564 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถจอดรถยนต์ได้ จานวน 40 คัน
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4.3 ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในอาคารกิจกรรมและนันทนาการ จานวน 20 จุด เป็นเงิน 499,989.30 บาท จากเงินกองทุนพัฒนาส่วนกลาง
4.4 จัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยประจาอาคารวิทยบริการ จานวน 1 ระบบ ประกอบด้วยกล้องวงจรปิด จานวน 22 ตัว พร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 499,048 บาท จาก
งบประมาณแผ่นดิน
4.5 จัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยประจาหอพักนักศึกษา จานวน 1 ระบบ ติดตั้ง ณ หอพักนักศึกษา 3 ประกอบด้วยกล้องวงจรปิด จานวน 32 ตัว พร้อมอุปกรณ์
เป็นเงิน 499,810 บาทจากงบประมาณเงินรายได้
ซึ่งขณะนี้ กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารทุกอาคาร และติดตั้งกล้องวงจรปิดภายนอกอาคารในจุดที่มีความสุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดอันตราย โดยมี
กล้องวงจรปิดภายในอาคาร จานวน 297 ตัว และภายนอกอาคาร จานวน 97 ตัว
5. สานักหอสมุดกลาง ได้ประสานงานกับสานักงานวิทยาเขตฯ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้บริการของฝ่ายหอสมุดฯ โดยการจัดทาแบบรูปรายการและครุภัณฑ์ใกล้แล้วเสร็จ โดย
มหาวิทยาลัยเสนอให้ใช้งบประมาณจากเงินกองทุนพัฒนาของวิทยาเขตฯ โดยขอให้สานักฯ
นัดประชุมผู้เกี่ยวข้องต่อไป
นอกจากนี้ สานักหอสมุดกลางได้ดาเนินการ ดังนี้
1. จัดมุมสร้างสรรค์งานออกแบบประเทศไทย (TCDC) ณ ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ และฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ดาเนินการประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ด้านการออกแบสร้างสรรค์ และหมุนเวียนหนังสือที่มีออกบริการให้ทั่วถึงทุกวิทยาเขต
2. ปรับปรุงชัน้ หนังสือตามกิจกรรม Smart Library (Smart Bookshelve/Smart Corners) ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการเรื่องการ
จัดหมวดหมู่หนังสือให้ง่ายต่อการใช้งาน
สรุป ตัวชี้วัด คะแนนความพึงพอใจของบุคลากร และนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนาลักษณะทางกายภาพ สภาพแวดล้อม สิง่ อานวยความสะดวก และการให้บริการของมหาวิทยาลัย
ได้ 3.86 ซึง่ มีค่าผลดาเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดไม่เกิน ร้อยละ 10 ดังนัน้ มหาวิทยาลัยจึงให้คะแนนประเมินผลดาเนินงานอยู่ในระดับ 4.50
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ประเด็นสำคัญ
9. กำรวิจัย/งำน
สร้ำงสรรค์

กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ข้อเสนอแนะ
1. ปรับปรุงระบบการ
ขอรับเงินทุนวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ
ลดขั้นตอน ลดจานวน
เอกสาร พัฒนาระบบการ
ติดตามผล
ฐานข้อมูล โดยการนา
เทคโนโลยีมาใช้
2. จัดสรรทุนวิจัยให้มี
ความหลากหลายมากขึ้น
โดยเฉพาะทุนเกี่ยวกับงาน
สร้างสรรค์ เพื่อเป็นแรงจูงใจ
ให้อาจารย์ทาผลงานวิชาการ
มากขึ้น
3. สนับสนุนฐานข้อมูล
วิจัยถูกลิขสิทธิ์ให้มากขึ้น โดย
อาจให้สานักหอสมุดกลาง
เป็นผู้ประสานงานในเรื่อง
การจัดซื้อ เพื่อใช้ประโยชน์
ร่วมกัน

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำนโดยสรุป
คะแนน
การประเมินผล
ตนเองของ
มหาวิทยาลัย
5.00

ค่าเป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

1. กระบวนการขอรับ
เงินทุนวิจัย ที่มีการลด
ขั้นตอน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
งานวิจัยที่มหาวิทยาลัย
ได้รับ

1
กระบวนงาน

2
กระบวนงาน หมายเหตุ

2. ความพึงพอใจในการ
จัดโครงการเพื่อส่งเสริม
การวิจัยของ
มหาวิทยาลัย

3.75 คะแนน

ตัวชี้วัด

(ได้แก่
1. แนวปฏิบัติ
ในการอนุมัติ
โครงการ
2. แนวปฏิบัติ
ในการเปิด
บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร)

มีผลดาเนินการสูง
กว่าค่าเป้าหมายที่
กาหนดมากกว่า
ร้อยละ 10

4.47
คะแนน

5.00
หมายเหตุ
มีผลดาเนินการสูง
กว่าค่าเป้าหมายที่
กาหนดมากกว่า
ร้อยละ 10

คะแนนที่
คณะกรรมกำร
ประเมิน

โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1. พัฒนาระบบนิเวศการวิจัย (research ecosystem) และ
เครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรมแบบบูรณา
การ (support & motivation) ให้มีผลสัมฤทธิ์และมีศักยภาพ
ด้านการวิจัยทีส่ ูงขึ้น ได้แก่
- พัฒนาการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge
management : KM) ด้านการวิจยั
- การออกแบบกลไกในการสร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย ผ่าน
โค้ช (Coaching), การให้คาปรึกษา (Mentoring) คณะผู้วิจัย
(Research team) และสร้างผู้จัดการวิจัย (Research
manager)
2. พัฒนาระบบและกลไกที่เอือ้ ต่อการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร
ของบุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป
3. พัฒนาศูนย์ส่งเสริมสนับสนุน และบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา (Intellectual property (IP)) และการใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญา
4. สร้างระบบและกลไกที่เอื้อต่อการพัฒนาให้เกิด
ผู้ประกอบการใหม่ และ ธุรกิจใหม่ (Startup)
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กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ข้อเสนอแนะ

ตัวชี้วัด
3. ร้อยละงบประมาณ
จากแหล่งทุนภายนอก
ที่ได้รับจัดสรรด้าน
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
(เปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563)

ค่า
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ร้อยละ 3

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

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

คะแนนที่
คณะกรรมกำร
ประเมิน

คะแนน
การประเมินผล
ตนเองของ
มหาวิทยาลัย
5.00
หมายเหตุ
มีผลดาเนินการสูง
กว่าค่าเป้าหมายที่
กาหนดมากกว่า
ร้อยละ 10
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ข้อเสนอแนะ

กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
4. ฐานข้อมูลวิจัยที่ถูก
ลิขสิทธ์ที่มหาวิทยาลัย
ดาเนินการจัดซื้อ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้าน
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

1 ระบบ

1 ระบบ
(ได้มีการจัดซื้อ
สิทธิ์การใช้งาน
ฐานข้อมูล
Scopus)

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

คะแนนที่
คณะกรรมกำร
ประเมิน

3.50
หมายเหตุ
มีผลดาเนินการ
เท่ากับเป้าหมายที่
กาหนด

โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
 มหำวิทยำลัย ดำเนินกำรได้ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ โดยดำเนินกำรในสำระสำคัญดังนี้
1. มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดาเนินการปรับปรุงระบบการขอรับเงินทุนวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์การจัดทาแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนภายนอก ที่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันอังคารที่ 4
สิงหาคม 2563 และได้มีการดาเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าวมาระยะหนึ่งแล้ว ได้รบั การสะท้อนปัญหาจากนักวิจัยและผูป้ ฏิบตั ิงาน ในประเด็นของการอนุมัติโครงการ และการเปิด
บัญชีเงินฝากธนาคารสาหรับผูไ้ ด้รับทุนวิจัย
ดังนั้น จึงได้หารือกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งนักวิจัย และผูป้ ฏิบัตงิ าน ในการจัดทาแนวปฏิบัติในการอนุมัติโครงการ และการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสาหรับผูไ้ ด้รับทุนวิจัย เพื่อลดขึ้น
ตอนการดาเนินงานให้งบประมาณการวิจัยถึงมือนักวิจัยได้เร็วขึ้น ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน สามารถตรวจสอบได้ และเอื้ออานวยการต่อดาเนินงานของนักวิจัย ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
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1.1 แนวปฏิบัติในการอนุมัติโครงการ เพื่อลดขั้นตอนการดาเนินงาน มีระบบที่ชัดเจน และนักวิจัยสามารถดาเนินการวิจัยได้เร็วขึ้น

2)

แนวปฏิบัตทิ ี่ดาเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน
1) หัวหน้าโครงการวิจัยที่คณะวิชาสังกัดวังท่าพระ ตลิ่งชัน และเมืองทองธานี ทาบันทึกขอ
อนุมัติโครงการผ่านคณะวิชา คณะวิชาเสนอเรื่องผ่านกองคลังเพื่อเสนออธิการบดีอนุมัติ
โครงการ
2) หัวหน้าโครงการวิจัยที่คณะวิชาสังกัดตามวิทยาเขต ทาบันทึกขออนุมัติโครงการผ่าน
คณะวิชา คณะวิชาเสนอเรื่องผ่านงานการเงินวิทยาเขตที่นักวิจัยสังกัดตรวจสอบเอกสาร
ก่อนเสนอรองอธิการบดีวิทยาเขตที่นักวิจัยสังกัดอนุมัติ

แนวปฏิบัตทิ ี่พัฒนาปรับปรุง
1) หัวหน้าโครงการวิจัยทุกโครงการที่ได้รับทุนประสานมายังสานักงานบริหารการวิจัย
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เพื่อจัดทาบันทึกขออนุมัติโครงการ เสนอเรื่องผ่านงาน
การเงินวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ตรวจสอบเอกสาร ก่อนเสนอรองอธิการบดีวิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์อนุมัติโครงการ
โดยทุกโครงการของมหาวิทยาลัยดาเนินการผ่านสานักงานบริหารการวิจัยฯ

1.2 แนวปฏิบัติในการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการเปิดบัญชีตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดบัญชี
เงินฝากธนาคาร” ที่ถือปฏิบัติ ณ เวลานั้น

2)

แนวปฏิบัตทิ ี่ดาเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน
1) หัวหน้าโครงการวิจัยที่คณะวิชาสังกัดวังท่าพระ ตลิ่งชัน และเมืองทองธานี ทาบันทึกเปิด
บัญชีเงินฝากธนาคารในนามของโครงการผ่านคณะวิชา คณะวิชาเสนอเรื่องผ่านกองคลัง เพื่อ
เสนออธิการบดีลงนามในหนังสือเพื่อขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
2) หัวหน้าโครงการวิจัยที่คณะวิชาสังกัดตามวิทยาเขต ทาบันทึกขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ในนามของโครงการผ่านคณะวิชา
คณะวิชาเสนอเรื่องผ่านงานการเงินวิทยาเขตที่นักวิจัยสังกัดตรวจสอบเอกสาร ก่อนเสนอ
กองคลัง เพื่อเสนออธิการบดีลงนามในหนังสือเพื่อขอบัญชีเงินฝากธนาคาร

แนวปฏิบัตทิ ี่พัฒนาปรับปรุง
1) หัวหน้าโครงการวิจัยประสานมายังสานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์เพื่อจัดทาบันทึกขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของโครงการเสนอเรื่อง
ผ่ า นงานการเงิ น วิ ท ยาเขตพระราชวั ง สนามจั น ทร์ ต รวจสอบเอกสาร ก่ อ นเสนอ
อธิการบดีลงนามในหนังสือเพื่อขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร

2. มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ที่ได้รับจัดสรรด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (เปรียบเทียบกับปีงบประมาณทีผ่ ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ 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/พัฒนาในเรื่องใดไปอย่างไร เพื่อให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น

มหำวิทยำลัยมีกำรดำเนินงำนตำมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ ดังนี้
1. มีการออกแบบคลัสเตอร์การวิจัยข้ามศาสตร์ให้สอดคล้องกับแหล่งทุนและเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เน้นการ
สร้างคุณค่า (Value & Impact) ให้กับสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยจัดกลุ่มงานวิจัย แนวทางการขับเคลื่อน และเป้าหมายงานวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้สอดคล้องกับ
แหล่งทุน และนโยบายของรัฐบาล
2. มีการพัฒนาระบบนิเวศ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการวิจัย ได้แก่
- มีกลุ่มคลัสเตอร์วิจัยใหม่เกิดขึ้น ที่สอดคล้องกับแหล่งทุน ชุมชน art and nature และเชื่อมโยงกับ SDGs โดยกาหนดแผนงานหลักทิศทางงานวิจัย (Research Direction)
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 6 ด้าน ดังนี้
1) ศิลปะ วัฒนธรรมและการสร้างสรรค์เมือง : เมืองน่าอยู่ Area Base
2) BCG
3) นวัตกรรมทางสังคมด้วยงานสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต : สังคมผูส้ ูงอายุ พืน้ ที่การเรียนรู้ ฯลฯ
4) พลังงานและสิ่งแวดล้อม : สังคมคาร์บอนต่า
5) Materials Science/Digital Technology for Arts and Creativity
6) เศรษฐกิจฐานราก/ เศรษฐกิจสร้างสรรค์
- มีการเพิ่มจานวนนักวิจัยของแต่ละคณะที่เข้าร่วมเครือข่ายนักวิจัยกับสานักบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ที่เพิม่ ขึ้น
- มีการเพิ่มจานวน Partner ภายนอก ใหม่ที่เพิ่มขึ้น เช่น จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี
- มีการจัดโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ใหม่ที่มีการดาเนินงานร่วมกับ partner และมีการดาเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น
- กาหนดเป้าหมาย ร้อยละโครงการที่ใช้ Sharing resource เพิม่ ขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 3
3. มีการพัฒนาระบบนิเวศการวิจัย (research ecosystem) และเครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรม
แบบบูรณาการ (support & motivation) ได้แก่
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายความร่วมมือ (partner) เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายความร่วมมือ
- สร้างระบบและกลไกให้เอื้อต่อการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ให้เกิดการบูรณาการระหว่างคณะ/หน่วยงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน (ปรับปรุงข้อบังคับ
ระเบียบ และประกาศ)
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สรุป เนื่องจาก ตัวชี้วัดกระบวนการขอรับเงินทุนวิจัย ที่มีการลดขั้นตอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้รับ และตัวชี้วัดความพึงพอใจในการจัด
โครงการเพื่อส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งตัวชี้วัดร้อยละงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ที่ได้รบั จัดสรรด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (เปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่
ผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) มีค่าผลดาเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดมากกว่า ร้อยละ 10 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้คะแนนประเมินผลดาเนินงานทั้งสามตัวชี้วัดอยู่ใน
ระดับ 5.00 สาหรับตัวชี้วัดฐานข้อมูลวิจัยที่ถูกลิขสิทธ์ที่มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดซื้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้ มี
ผลการดาเนินงานสาเร็จเท่ากับเป้าหมายที่กาหนด ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้คะแนนประเมินผลดาเนินงานอยู่ในระดับ 3.50
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ประเด็นสำคัญ
10. กำรพัฒนำเรื่องอื่นๆ
ที่สำคัญ รองรับช่วง
วิกฤติโรคระบำด Covid-19
10.1 การปรับปรุง
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
Internet, Wi-Fi ให้มี
ความเสถียรภาพ และมี
ความครอบคลุมพื้นที่การ
ให้บริการเป้าหมาย และ
เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่บุคลากร นักศึกษา
รวมทั้งรองรับการจัดการ
เรียนการสอน Online
10.2 การช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ปกครองและ
นักศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤติโรค
ระบาด Covid-19

ข้อเสนอแนะ

กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

คะแนนที่
คณะกรรมกำร
ประเมิน

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำนโดยสรุป
ตัวชี้วัด
ค่า
ผลการ
คะแนน
เป้าหมาย ดาเนินงาน การประเมินผลตนเองของ
มหาวิทยาลัย
1. คะแนนความพึงพอใจของบุคลากร
3.75
4.36
5.00
และนักศึกษาที่มตี ่อการพัฒนาปรับปรุง คะแนน
คะแนน หมายเหตุ
มีผลดาเนินการสูงกว่าค่า
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน Internet,
เป้าหมายทีก่ าหนดมากกว่า
Wi-Fi ให้มีความเสถียรภาพ และมีความ
ร้อยละ 10
ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการเป้าหมาย
และเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
บุคลากร นักศึกษา รวมทั้งรองรับการ
จัดการเรียนการสอน Online
2. คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษา
3.75
3.75
3.50
ที่มีต่อการดาเนินงานเยียวยาผู้ปกครอง คะแนน
คะแนน หมายเหตุ
มีผลดาเนินการเท่ากับค่า
และนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก
เป้าหมายทีก่ าหนด
วิกฤติโรคระบาด Covid-19
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โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
 มหำวิทยำลัย ดำเนินกำรในสำระสำคัญดังนี้
สานักดิจทิ ัลฯ ได้สารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ได้ผลความพึงพอใจดังนี้
1. ความสะดวกในการเข้าถึงการให้บริการ มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.23
2 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.36
3. ความปลอดภัยของสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.28
4. ความรวดเร็วในการให้บริการ มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.09
5. โอกาสที่ท่านจะแนะนาผู้อื่นให้มาใช้บริการของสานักดิจิทัลฯ มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.22
 ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ ในกำรประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2564 คือ
(1) ควรรายงานมาตรการที่มหาวิทยาลัยดาเนินการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาในทุกมิติ โดยเน้น impact ที่เกิดขึ้น
(2) การสร้างความพร้อมระบบสนับสนุนพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อาทิ อุปกรณ์ เทคโนโลยี วิธีการสอน ทุน การศึกษา ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และคณะ
ได้ดาเนินการไปอย่างไร
(3) การวางแผนการชดเชยการเสียโอกาสการเรียนรู้ (Learning Loss) จากวิธีการเดิม อาทิ การเรียนรู้ การที่นักศึกษาไม่ได้ออกศึกษานอกสถานที่ การฝึกภาคสนาม
ฯลฯ ได้ดาเนินการไปอย่างไรหรือไม่
มหำวิทยำลัยมีกำรดำเนินงำนตำมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ โดยมีสำระสำคัญ ดังนี้
มหาวิทยาลัยดาเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ปกครองและนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโรคระบาด Covid-19 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โดย
มหาวิทยาลัยได้นาเสนอรายงานผลการดาเนินการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษาตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ในที่ประชุมที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครัง้ ที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 และสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม
2564 และครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ซึ่งมีการดาเนินการ ดังนี้
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จานวน 122.8616 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาผูไ้ ด้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต ดังนี้
1. ทุนช่วยเหลือนักศึกษา จานวน 86.5411 ล้านบาท (70.44%)
2. สนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จานวน 12.1261 ล้านบาท (9.87%)
3. สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา จานวน 8.4182 ล้านบาท (6.85%)
4. การคืนค่าธรรมเนียมบางส่วน จานวน 4.0274 ล้านบาท (3.28%)
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5. จ้างงานนักศึกษา/บัณฑิตว่างงาน จานวน 7.2388 ล้านบาท (5.89%)
6. เงินยืมสาหรับนักศึกษา จานวน 3.8500 ล้านบาท (3.13%)
7. ฝึกอบรม Up-Skills/ Re-Skills จานวน 0.3800 ล้านบาท (0.31%)
8. วิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ฯ จานวน 0.1400 ล้านบาท (0.11%)
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จานวน 197.6005 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาผูไ้ ด้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต ดังนี้
1. ทุนช่วยเหลือนักศึกษา จานวน 49.7523 ล้านบาท (25.18%)
2. สนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จานวน 4.1972 ล้านบาท 2.12%)
3. จ้างงานนักศึกษา/บัณฑิตว่างงาน จานวน 3.8832 ล้านบาท (1.97%)
4. อื่นๆ จานวน 2.6800 ล้านบาท (1.36%)
5. เงินยืมสาหรับนักศึกษา จานวน 2.0000 ล้านบาท (1.01%)
6. สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา จานวน 1.4950 ล้านบาท (0.76%)
7. ฝึกอบรม Up-Skills/ Re-Skills จานวน 0.5300 ล้านบาท (0.27%)
8. การลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 20 ในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2564 จานวน 133.0628 ล้านบาท (67.34%)
รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการเพื่อรองรับช่วงวิกฤติโรคระบาด Covid-19 และการสร้างความพร้อมระบบสนับสนุนพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ดังต่อไปนี้
• ขยาย bandwidth ของสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั่วทุกพื้นที่ของวิทยาเขต
• ติดตั้งอุปกรณ์ load balancer เพื่อเพิ่มความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อการใช้งานมีประสิทธิภาพ
• จัดซื้อ SIM Internet ให้กับนักศึกษาเพื่อใช้สาหรับเรียนออนไลน์
• จัดซื้อ license โปรแกรมZoom และซอฟท์แวร์อื่นๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทั่วทุกพื้นที่ของวิทยาเขต
• ติดตั้งระบบ monitor สัญญาณอินเทอร์เน็ตสาหรับการตรวจจับปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อแก้ไขได้ทันท่วงทีกับเหตุการณ์
• จัดอบรมการใช้งานระบบสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น การใช้โปรแกรม Microsoft Teams เพื่อการเรียนการสอนและการจัดประชุมขนาดใหญ่ การใช้งาน
ระบบ e-Learning และการใช้งานระบบ Safe Exam Browser
• จัดอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้าน IT เพื่อสนับสนุนการทางานแบบ WFH และสร้างชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สาหรับการวางแผนการชดเชยการเสียโอกาสการเรียนรู้ (Learning Loss) จากวิธีการจัดการเรียนการสอนเดิม อาทิ การเรียนรู้ การที่นักศึกษาไม่ได้ออกศึกษานอก
สถานที่ การฝึกภาคสนาม ฯลฯ มหาวิทยาลัยมีแผนงานส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนตลอดชีวติ รองรับ Lifelong Learning เพื่อนักศึกษาสามารถเข้า
มาฝึกทักษะในการสร้าง how to build creative and digital learning environment ได้ตลอดเวลา รวมทั้งมีศูนย์/ฝ่ายที่ดแู ลการพัฒนาวิชาชีพและธุรกิจ Silpakorn
Professional and Business Development Center เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่นักศึกษาปีทจี่ ะสาเร็จการศึกษาหรือบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาแล้ว ได้สร้างโอกาสในการมีงานทา/สร้าง
อาชีพด้วยตนเอง/ สามารถเข้ามาเรียนรูท้ ักษะต่างๆ เพิ่มเติมได้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)
สรุป ตัวชี้วดั คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการดาเนินงานเยียวยาผูป้ กครองและนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโรคระบาด Covid-19 มีผลการดาเนินงาน
สาเร็จเท่ากับเป้าหมายที่กาหนด มหาวิทยาลัยจึงให้คะแนนประเมินผลการดาเนินงานตนเองอยูท่ ี่ระดับ 3.50 สาหรับตัวชีว้ ัดคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อ
การพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน Internet, Wi-Fi ให้มีความเสถียรภาพ และมีความครอบคลุมพื้นที่การให้บริการเป้าหมาย และเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่บุคลากร
นักศึกษา รวมทั้งรองรับการจัดการเรียนการสอน Online มีค่าคะแนนความพึงพอใจที่สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดมากกว่า ร้อยละ 10 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้คะแนนประเมินผล
การดาเนินงานอยู่ในระดับ 5.00
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