
แนวทาง ทิศทาง จุดเน้นและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร  
เพื่อมอบหมายให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีด าเนินการ 

ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง (6 มิถุนายน 2555 – 5 มถิุนายน 2559) 
 

ทิศทาง /จุดเน้น  เป้าหมาย 
1) ก า ร ใ ห้ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ป็ น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

1.มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท า พรบ. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับ ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2555 และจัดท า
ข้อบังคับ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับ พรบ. และเตรียมความ
พร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐให้
แล้วเสร็จ ภายในปี พ.ศ. 2556 โดยสามารถด าเนินการในการขอ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพได้ เมื่อรัฐบาลให้การสนับสนุน 

2) ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร เ ป็ น
มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ 

1.น าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ.2554-2563 มา
ทบทวนให้ เหมาะสมกับสถานภาพในปัจจุบันและแนวโน้มของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  และน าเสนอแผนปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมและ
ด าเนินการได้ในระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งอธิการบดี และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 วันที่ 13 มิ.ย.55  
2. เร่งรัดและผลักดันจัดท าแผนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เต็มศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา/หน่วยงาน ภายในปี พ.ศ. 2556 
3. มหาวิทยาลัยจัดท า Roadmap การพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วง      
2-4 ปี ข้างหน้า เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ก ากับดูแล
มหาวิทยาลัย และด าเนินการบริหารจัดการตามแผน ภายในปี พ.ศ. 
2555 
4. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยสนับสนุนงบประมาณในทุกด้าน และ
จัดท าระบบ กลไกการติดตามและประเมินผลงานวิจัย และเผยแพร่
เกียรติคุณในความส าเร็จ 

 

3) ก า ร ป รั บ ป รุ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
โครงสร้างการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย  

1.ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
ภายในปี พ.ศ.2555 
2.ส่งเสริมความสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือ ของทุกหน่วยงาน ภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ภายในปี พ.ศ.2555 
 

4)  แ ผนบริ ห า รจั ดก า ร  ก า ร เ งิ น 
งบประมาณและการบริหารความเสี่ยง 

1. จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ งบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รวมทั้งงบประมาณสนับสนุน
อื่นๆ ให้กับมหาวิทยาลัย  และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2555 วันที่ 13 มิ.ย.55 
2. สะสางงาน และตรวจสอบงบประมาณที่ค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในปี 
พ.ศ. 2555 



ทิศทาง /จุดเน้น  เป้าหมาย 
3.ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัย ด้านการเงิน งบประมาณและความเสี่ยงในด้านต่างๆให้
แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2555 
4. ปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับว่าด้วยเงินรายได้/เงินโครงการพิเศษ          
ให้มีประสิทธิภาพ เอื้อและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน          
ให้แล้วเสร็จภายในป ีพ.ศ.2556 

5) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงรุก 1.ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะ
ผู้ปฏิบัติงาน และนโยบายอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเติบโตและ
ผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้หลักเกณฑ์ที่ได้ทบทวนแล้ว
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค.2555 เป็นต้นไป) 
2. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
    2.1 มีแผนงานสนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
อย่างชัดเจน ภายในปี พ.ศ.2555  
          โดยพัฒนาให้มีอาจารย์วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก        
ร้อยละ 40 ต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด ภายในปี พ.ศ.2559 
             (ข้อมูลปีพ.ศ. 2554 ก ำหนดเป้ำหมำย ป.เอก มำกกว่ำ 37 %  

 ผล ปี พ.ศ. 2554 ป.เอก    35.78 % )  
    2.2 มีแผนงานสนับสนุนการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการอย่างชัดเจน 
ภายในปี พ.ศ. 2555 
          โดยอาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ.+ รศ. + ศ.) ร้อยละ 
50 ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ภายในปี 2559 
           (ข้อมลูปีพ.ศ.2554 ก ำหนด เป้ำหมำย ผศ.+ รศ. + ศ. = 50 %       
               ผลปี พ.ศ. 2554      ผศ.+ รศ. + ศ.          = 39.22 %)  

2.3 มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าในการผลักดันสร้างมาตรฐานการ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ที่
เหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น การ
เสนอเทียบเคียงต าแหน่ง ศิลปินแห่งชาติ กับต าแหน่งศาสตราจารย์  
3.การพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุน    
- มีแผนงานสนับสนุนที่ชัดเจนในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานและให้เกิดความก้าวหน้าแก่บุคลากรสายสนับสนุน ภายในปี 
พ.ศ.2555 

4. ในปีงบประมาณ 2557 สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
แผนงานที่น าเสนอในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
5. เน้นให้มหาวิทยาลัยมีการประสานงานกับ สกอ. เชิงรุก เพื่อเร่งรัด
การพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ       

6) การบูรณาการใช้ประโยชน์จาก
พืน้ที่เดิมและการขยายพื้นที่สร้าง City 

1.เร่งรัดการจัดท าแผนแม่บทของวังท่าพระ และวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ภายในปี พ.ศ. 2555  



ทิศทาง /จุดเน้น  เป้าหมาย 
Campus ใหม่ของมหาวิทยาลัย 2. ด าเนินงานและวางแผนการลงทุนเพ่ือพัฒนาแผนแม่บทของพื้นที่

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ให้ชัดเจนภายในปีงบประมาณ 2556 
3. การเสริมสรา้ง เชื่อมโยง และร้อยเรียงวัฒนธรรม ศักยภาพและความ
เข้มแข็งของทั้ง 4 วิทยาเขต ตัง้แต่วังท่าพระ ตลิ่งชัน พระราชวังสนาม
จันทร์ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  เพื่อสร้างความเข้มแข็งและแสดง 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการ  Creative Corridor 
4.จัดท าแผนงานการบูรณาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ เดิมของ
มหาวิทยาลัย และการขยายพื้นที่สร้าง City Campus ใหม่ของ
มหาวิทยาลัย อย่างชัดเจน ภายในปี พ.ศ.2556 

7) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
งานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

1.มีแผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่า มีคุณภาพ      
มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ มีความสามารถด้านภาษา มีจิต
อาสา มีความภาคภูมิใจในสถาบัน และอัตลักษณ์ของความเป็นศิลปากร 
2.ผลักดันให้เกิดหลักสูตรบูรณาการ การเรียนการสอนเพื่อรองรับการ
เป็นประชาคมอาเซียน 
3. ปรับปรุงสวัสดิการของนักศึกษาอย่างชัดเจนภายในปี พ.ศ.2555  
    - มีการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา เช่น การหาพื้นที่นันทนาการ
ด้านกิจกรรมและกีฬา การส่งเสริมเข้าร่วมกิจกรรมในระดับชาติและ
นานาชาติ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ฯลฯ ภายในปี พ.ศ.2556 
4.มีการพัฒนาองค์กรนักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็น
รูปธรรม 

8) ด้านศิลปวัฒนธรรม 1. มีแผนงานอย่างเป็นรูปธรรมในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็น
องค์กรหลัก สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน และมีบทบาทในการ
ผลักดันและจัดท านโยบายสาธารณะในด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ 
ภายในปี พ.ศ.2556 
2. มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมใน
ภูมิภาคอาเซียน ภายในปี พ.ศ.2557 

9) ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสามารถจัดท าฐานข้อมูลกลางในด้านการเงิน การประกัน
คุณภาพ  บุคลากร ฯลฯ และสามารถเช่ือมโยงข้อมูลให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งมหาวิทยาลัย ภายในป ีพ.ศ. 2556 

 

10) นโยบายการประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ  

1. มีแผนงานการประสานงาน สร้างความร่วมมือ กับหน่วยงานภายนอก 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อย่างชัดเจน ในปีพ.ศ. 2555-2559 

 


