
 

 

 

รายงานผลการด าเนนิงานตามแนวทาง ทศิทาง จดุเนน้และเปา้หมายของสภามหาวทิยาลยั 

ในการพัฒนามหาวทิยาลยัศลิปากรของอธกิารบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช 

(12 มนีาคม 2557 ถงึ 11 มนีาคม 2558) 



 



แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

4.53 5.00

(1) ทิศทาง จดุเน้น : การใหม้หาวิทยาลัยเปน็มหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐ ร้อยละของผลการด าเนินงานที่

บรรลุเปา้หมาย

ร้อยละ 100.00 100.00 3.50 5.00

โครงการยกร่างพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ….

มหาวิทยาลัยด าเนินการจดัท าร่างพระราชบญัญัติการปรับเปล่ียนสถานภาพเปน็มหาวิทยาลัย

ในก ากบั แล้วเสร็จในป ี2557 และคาดว่าจะประกาศใช้เปน็กฎหมายภายในป ี2558

ด าเนินการแล้วเสร็จในป ี2557 ม/ีไม่มี มี มี 3.50 มหาวิทยาลัยด าเนินการจดัท าร่างพระราชบญัญัติการปรับเปล่ียน

สถานภาพเปน็มหาวิทยาลัยในก ากบั แล้วเสร็จในป ี2557 เสนอสภา

มหาวิทยาลัยคร้ังที่ 5/2557 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กองนิติการ

เสนอร่างพรบ.ต่อคณะกรรมการการอดุมศึกษาเพือ่เสนอครม.อนุมัติ น าเสนอร่างพรบ.เพือ่เสนอครม.

อนุมัติ

ม/ีไม่มี มี มี 3.50 มหาวิทยาลัยได้เสนอร่าง พรบ. ไปยังสกอ.เมื่อวันที่ 27 ก.ค.2557 

ทั้งนี้ร่างพรบ.ได้ผ่านความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และอยู่ใน

ขั้นตอนการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ส านักงานอธิการบดี

กองนิติการ
(2) ทิศทาง จดุเน้น : มหาวิทยาลัยศิลปากรเปน็มหาวิทยาลัยชั้นน าแหง่การสร้างสรรค์ ร้อยละของผลการด าเนินงานที่

บรรลุเปา้หมาย

ร้อยละ 100.00 100.00 4.63 5.00

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรใหเ้หมาะสมกบัสถานภาพในปจัจบุนัและ

แนวโน้มของมหาวิทยาลัยศิลปากร

มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์/

แผนปฏบิติัราชการประจ าปี

คร้ัง 1 2 5.00 ด าเนินการทบทวนแผนปฏบิติัราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ

พัฒนา

เปา้หมาย1 :น าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ป ีพ.ศ.2554-2563 มาทบทวนใหเ้หมาะสมกบัสถานภาพในปจัจบุนัและแนวโน้มของมหาวิทยาลัยศิลปากร  และน าเสนอแผนปฏบิติังานที่เปน็รูปธรรมและด าเนินการได้ในระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งอธิการบดี และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 6/2

555 วันที่ 13 ม.ิย.55

1.6 แนวทาง ทิศทาง จุดเน้นและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือมอบหมายให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธกิารบดีด าเนินการ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบ

เปา้หมาย : มหาวิทยาลัยด าเนินการจดัท า พรบ. การปรับเปล่ียนสถานภาพเปน็มหาวิทยาลัยในก ากบั ใหแ้ล้วเสร็จภายในป ีพ.ศ. 2555 และจดัท าข้อบงัคับ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพือ่รองรับ พรบ. และเตรียมความพร้อมในการปรับเปล่ียนสถานภาพเปน็มหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐใหแ้ล้วเสร็จ ภายในป ีพ .ศ. 2556

 โดยสามารถด าเนินการในการขอปรับเปล่ียนสถานภาพได้ เมื่อรัฐบาลใหก้ารสนับสนุน

การด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

เร่งรัดและผลักดันใหเ้กดิโครงการที่สนับสนุนเศรษฐกจิสร้างสรรค์  เร่งรัดและผลักดันจดัท าแผน

เศรษฐกจิสร้างสรรค์ใหเ้ต็ม

ศักยภาพของมหาวิทยาลัย/คณะ

วิชา/หน่วยงาน ภายในป ีพ.ศ. 2556

ภายในปี 2556 2556 3.50 มหาวิทยาลัย การก าหนดแนวทางเพือ่น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกจิ

สร้างสรรค์     จงึมีนโยบายที่สามารถด าเนินการได้ ดังนี้

ส่งเสริมการศึกษา และ R&D เชิงลึกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกบั

เศรษฐกจิสร้างสรรค์และทุนวัฒนธรรมต้ังแต่ป ีพ.ศ. 2556 โดย

1.คณะมัณฑนศิลปเ์ปน็ฺ Best Practice ด้านการจดัการศึกษา  และ

การบริการวิชาการ โครงการเส้นทางสู่ระดับสากลของนักออกแบบ

ไทย Designer of the Year 

2.โครงการผลิตแท่นพิมพ์ภาพพิมพ์ศิลปะ

เปน็การบรูณาการข้ามศาสตร์ระหว่าง 2  คณะวิชา  ในการผลิต

แท่นพิมพ์ภาพพิมพ์ศิลปะที่ยังไม่มีสถาบนัการศึกษาใดผลิต  โดยเปน็

การผลิตแท่นพิมพ์ทีมีคุณภาพ  น้ าหนักเบา  ลดต้นทุนการน าเข้า

จากต่างประเทศ  มีรูปแบบเปน็อตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

-  มีการผลิตแท่นพิมพ์ขนาดเล็กเพือ่การใช้งานจริงและน ามาสาธิต

ในการจดังานต่าง ๆ  และจะพัฒนาเพือ่สร้างมูลค่าในอนาคต

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ

พัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

รองอธิการบดีฝ่ายประกนั

คุณภาพการศึกษา

สนับสนุนงบประมาณด้านการวิจยั จ านวนเงินงบประมาณสนับสนุน

ด้านวิจยัและงานสร้างสรรค์

ล้านบาท 130,000 144.7066 5.00 งบประมาณวิจยัจากเงินทุกแหล่งจ านวน 144.7066 ล้านบาท

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 1,114 คน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

คณะวิชา

เผยแพร่เกยีรติคุณในความส าเร็จด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ จ านวนรางวัลประกาศเกยีรติคุณที่

ได้รับเกี่ยวกบัผลงานวิจยัและงาน

สร้างสรรค์

รางวัล 3 4 5.00 ในป ี2557 มีคณาจารย์ได้รับรางวัลประกาศเกยีรติคุณเกี่ยวกบั

ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ ดังเอกสารแนบ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

คณะวิชา

เปา้หมาย2. เร่งรัดและผลักดันจดัท าแผนเศรษฐกจิสร้างสรรค์ใหเ้ต็มศักยภาพของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา/หน่วยงาน ภายในป ีพ.ศ. 2556

เปา้หมาย4.พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ปน็มหาวิทยาลัยวิจยั เปน็ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยสนับสนุนงบประมาณในทุกด้าน และจดัท าระบบ กลไกการติดตามและประเมินผลงานวิจยั และเผยแพร่เกยีรติคุณในความส าเร็จ
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

(3) ทิศทาง จดุเน้น : การปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างการบริหารจดัการของมหาวิทยาลัย ร้อยละของผลการด าเนินงานที่

บรรลุเปา้หมาย

ร้อยละ 100.00 100.00 4.25 5.00

รับปรุงประสิทธิภาพโครงการบริหารจดัการของมหาวิทยาลัย จ านวนหน่วยงานที่มีการทบทวน

โครงสร้างการบริหาร

หน่วยนับ 1 2 5.00 หน่วยงานในสังกดัส านักงาน

อธิการบดี ได้มีการทบทวน/ปรับเปล่ียนโครงสร้างของหน่วยงาน 

ดังนี้ ปงีบประมาณ 2556 จดัต้ังกองนิติการ 

ปงีบประมาณ 2557

กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจนัทร์มี

การปรับเพิม่หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานธุรการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ส านักงานอธิการบดี

ส่งเสริมความสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือ ของทุกหน่วยงาน จ านวนโครงการ/กจิกรรมเพือ่

ส่งเสริมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง

หน่วงาน

โครงการ 5 5 3.5 จดัใหม้ีเครือข่ายการท างานทั้งภายในและภายนอก และมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ น าแนวปฏบิติัที่ดีมาปรับปรุงพัฒนาการท างาน

1 โครงการระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์

2 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง หลักเกณฑ์วิธีการทดรองจา่ย

และการยืมเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร

3 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง การจดัท าสัญญาจา้งพนักงาน

มหาวิทยาลัย

4 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง การจดัซ้ือจดัจา้ง การเรียกดู

รายงานและปญัหาอปุสรรคในการปฏบิติังานระบบ MIS

5 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง สิทธิประโยชน์ประกนัสังคม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เปา้หมาย2.ส่งเสริมความสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือ ของทุกหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ

เปา้หมาย1 ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการบริหารจดัการของมหาวิทยาลัย ภายในปี2555
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

(4) ทิศทาง จดุเน้น : แผนบริหารจดัการ การเงิน งบประมาณและการบริหารความเส่ียง ร้อยละของผลการด าเนินงานที่

บรรลุเปา้หมาย

ร้อยละ 100.00 100.00 4.00 5.00

จดัท าแผนเพิม่ประสิทธิภาพ มีแผนเพิม่ประสิทธิภาพ ม/ีไม่มี มี มี 3.50 กองคลังได้จดัท าแผนเพิม่ประสิทธิภาพการด าเนินงานปงีบประมาณ

 พ.ศ.2557 ท าใหม้ีผลการประหยัดงบประมาณจากการประหยัด

ทรัพยากรร่วมกนัจากการใช้กระดาษลดลงจากปงีบประมาณ พ.ศ.

2556 จ านวน 3,624,377.29 บาท เหลือ 3,423,894.85 บาทใน

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเปน็ร้อยละ 5.53

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ

พัฒนา

เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจา่ยจากเงิน

รายได้ รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนอื่นๆ เปน็ประจ าทุกปี

จ านวนโครงการเพือ่หารายได้ โครงการ 24 102 5.00 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุกเพือ่ขยายโอกาสในการหา

รายได้เพิม่จากทุนทางวัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปญัญาของ

มหาวิทยาลัยและคณะวิชา ส่งผลใหม้ีจ านวนโครงการเพือ่หารายได้

จ านวน 102 โครงการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

คณะวิชา

สะสางงาน และตรวจสอบงบประมาณที่ค้างอยู่ใหเ้สร็จส้ินภายในป ีพ.ศ. 2556 มีการตรวจสอบบญัชีเปน็ปจัจบุนั ภายในปี 2555 2556 ไม่น ามาคิด

คะแนนในปี57 

เนื่องจาก

ด าเนินงาน

เรียบร้อยแล้ว

ในป ี2556

 มหาวิทยาลัยได้จา้งบริษัทธรรมนิติจ ากดั  ใหเ้ปน็ผู้ตรวจสอบบญัชี 

ซ่ึงบริษัทได้รายงานผลการตรวจสอบบญัชีที่ค้างอยู่เสร็จเรียบร้อย

แล้วต้ังแต่เดือน กรกฏาคม 2556 และมีการด าเนินการด้านระบบ

ตรวจสอบบญัชีเปน็ปจัจบุนั

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เปา้หมาย1 : จดัท าแผนเพิม่ประสิทธิภาพ การบริหารจดัการ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได้ รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนอื่นๆ ใหก้บัมหาวิทยาลัย  และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 6/2555 วันที่ 13 ม.ิย.55

ภายในป ีพ.ศ.2556

เปา้หมาย2 : สะสางงาน และตรวจสอบงบประมาณที่ค้างอยู่ใหเ้สร็จส้ินภายในป ีพ.ศ. 2555
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย ด้านการเงิน 

งบประมาณและความเส่ียงในด้านต่างๆ

มีด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจสอบประจ า

มหาวิทยาลัย ด้านการเงิน 

งบประมาณและความเส่ียงในด้าน

ต่างๆ

ภายในปี 2556 2556 3.50 ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจ า

มหาวิทยาลัย ด้านการเงิน งบประมาณและความเส่ียงในด้านต่างๆ 

ดังนี้ปงีบประมาณพ.ศ.2556  ใหทุ้กคณะวิชาใช้ระบบ MIS ของ

มหาวิทยาลัยที่ได้พัฒนาเพิม่ขึ้นใหม่ บนัทึกบญัชีโครงการพิเศษใน

การด าเนินงานทุกระบบงาน ซ่ึงท าใหทุ้กคณะวิชาของมหาวิทยาลัย 

ใช้ระบบบญัชีที่มีมาตรฐานเดียวกนัทั้งมหาวิทยาลัย

2.จดัท าข้อบงัคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหาร

งบประมาณและการเงินส าหรับเงินรายได้ พ.ศ.2556 ใช้บงัคับต้ังแต่ 

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2556 เปน็ต้นไป  ซ่ึงรวมการบริหารจดัการเงิน

รายได้ทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษไว้อยู่ภายใต้ระบบและ

โครงสร้างเดียวกนั

3. มหาวิทยาลัยจงึได้ออกประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการทดรอง

จา่ยและการยืมเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ก าหนดแนวปฏบิติั

เกี่ยวกบัการยืมเงินทดรองจา่ย เพือ่ใหถ้ือปฏบิติัไปในแนวทาง

เดียวกนั        โดยสรุปข้อบงัคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการ

บริหารงบประมาณและการเงินส าหรับเงินรายได้ พ .ศ.2556      ท า

ใหก้ารบริหารจดัการของมหาวิทยาลัยทั้งหมดอยู่ภายใต้ Authority 

Table เดียวกนั

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

4.มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการ

บริหารจดัการ MIS  ซ่ึงได้ก าหนดผังบญัชีกลางและใหห้น่วยงานคลัง

ของมหาวิทยาลัยเปน็ศูนย์กลางในการด าเนินงาน ส่งผลให้

มหาวิทยาลัยสามารถรายงานผลได้ตามมิติต่างๆ โดยมีหน่วยงาน

คลังของมหาวิทยาลัยเปน็หน่วยงานกลาง ซ่ึงเปน็กลไกหลักและเปน็

ศูนย์กลางของข้อมูล ในการบริหารจดัการทางด้านการเงิน การคลัง

ของมหาวิทยาลัยและได้ออกข้อบงัคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วย

การบริหารงบประมาณและการเงินส าหรับเงินรายได้ พ .ศ.2556  

และได้ยกเลิกระเบยีบฯว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการบริหารและการ

จดัการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในลักษณะโครงการพิเศษพ.ศ.

2538  ท าใหล้ดความเส่ียงที่อาจเกดิจากการมอบอ านาจใหค้ณบดี   

โดยสรุปแล้ว   มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงโครงสร้างระบบบญัชีและ

การเงินท าใหร้ายงานผลได้ตามมิติต่างๆ และมีหน่วยงานคลังของ

มหาวิทยาลัยเปน็ศูนย์กลางของข้อมูล เพือ่ใช้ในการบริหารจดัการ

ของมหาวิทยาลัย   

เปา้หมาย3 : ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย ด้านการเงิน งบประมาณและความเส่ียงในด้านต่างๆใหแ้ล้วเสร็จภายในป ีพ .ศ.2555
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

ปรับปรุงระบบการเงินโดยรวมเงินรายได้และเงินโครงการพิเศษใหเ้ปน็เงินรายได้

มหาวิทยาลัย จดัท าข้อบงัคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงบประมาณและ

การเงินส าหรับเงินรายได้มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2556 และระเบยีบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย

การเบกิจา่ยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 

     ในระหว่างป ี2558 – 2560 มหาวิทยาลัยจะทบทวนระเบยีบ/ข้อบงัคับว่าด้วยการเงิน

ของมหาวิทยาลัยใหร้องรับต่อการปรับเปล่ียนเปน็มหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐ

จ านวนระเบยีบ ข้อบงัคับที่ได้รับ

การทบทวน/ปรับปรุง

ฉบบั 1 4 5.00 1.ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงบประมาณและ

การเงินส าหรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย

2 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการทดรอง

จา่ยและการยืมเงินของมหาวิทยาลัย

3 ระเบยีบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบกิจา่ยเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

4 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง อตัราค่าเบีย้ประชุมและการ

จา่ยเบีย้ประชุม คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน

ชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เปา้หมาย 4 : ปรับปรุงระเบยีบ/ข้อบงัคับว่าด้วยเงินรายได้/เงินโครงการพิเศษ ใหม้ีประสิทธิภาพ เอื้อและเหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพปจัจบุนัใหแ้ล้วเสร็จ
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

(5) ทิศทาง จดุเน้น : การพัฒนาทรัพยากรบคุคลเชิงรุก ร้อยละของผลการด าเนินงานที่

บรรลุเปา้หมาย

ร้อยละ 100.00 100.00 3.88 5.00

ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏบิติังานและคุณลักษณะผู้ปฏบิติังาน และนโยบายอื่นๆ 

เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อการเติบโตและผลสัมฤทธิข์องมหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้

หลักเกณฑ์ที่ได้ทบทวนแล้วในปงีบประมาณ พ.ศ. 2556

ทบทวนระบบการประเมินฯใน

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556

ภายในปี 2556 2556 3.50 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สนับสนุนใหอ้าจารย์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและรับอาจารย์ระดับปริญญาเอกหรือ

อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเท่านั้น

ก าหนดนโยบายสนับสนุน

การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556

ภายในปี 2556 2556 3.50 มหาวิทยาลัย มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนใหอ้าจารย์ศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอกเพือ่เพิม่จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกใหสู้งขึ้น 

โดยมีกองทุนสนับสนุนทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชา รวมทั้งมี

การก าหนดมาตรการเร่ืองการรับอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกหรืออยู่

ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาเอกเท่านั้น ส่งผลใหร้อยละของ

อาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกต่อจ านวนอาจารยประจ า

ทั้งหมดเท่ากบั ร้อยละ 45.83 อยู่ในระดับปานกลาง และมีผลการ

ด าเนินงานเพิม่ขึ้นจากปทีี่ผ่านมา     ร้อยละ 3.56

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

คณะวิชา

สนับสนุนการเพิม่ต าแหน่งทางวิชาการอย่างชัดเจน ก าหนดนโยบายสนับสนุนการเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการอย่างชัดเจน

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556

ภายในปี 2556 2556 3.50 มหาวิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันใหอ้าจารย์เข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการโดยการสนับสนุนงบประมาณ จดัต้ังกองทุน

วิจยัและการสร้างสรรค์ และกองทุนสนับสนุนการผลิตต ารา ส่งผลให้

ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าทั้งหมดเท่ากบั 38.88 ซ่ึงมีผลการด าเนินงานเพิม่ขึ้นจากปทีี่

ผ่านมาร้อยละ 5.23 อย่างไรกต็ามมหาวิทยาลัยควรมีแผนงานการ

พัฒนาและการสนับสนุนการเพิม่ต าแหน่งทางวิชาการอย่างชัดเจน

โดยเฉพาะก าหนดมาตรการการผลักดันใหเ้ข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ

ระดับรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ใหม้ากขึ้นเพือ่ใหส้อดคล้อง

กบัการประเมินประกนัคุณภาพการศึกษา (สภามหาวิทยาลัย

ก าหนดใหม้หาวิทยาลัยผลักดันใหม้ีอาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการ 

(ผศ.+ รศ. + ศ.) ร้อยละ 50 ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ภายในป ี2559

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

คณะวิชา

การพัฒนาบคุลากรสายวิชาการ

เปา้หมาย 1 : ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏบิติังานและคุณลักษณะผู้ปฏบิติังาน และนโยบายอื่นๆ เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อการเติบโตและผลสัมฤทธิข์องมหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้หลักเกณฑ์ที่ได้ทบทวนแล้วในปงีบประมาณ พ .ศ. 2556
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

โครงการ บม่เพาะนักบริหารรุ่นใหม่ จ านวนโครงการเพือ่พัฒนาและ

เตรียมความพร้อมส าหรับการเปน็

ผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ 1 2 5.00  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

"โครงการภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และการบริหารมหาวิทยาลัยเชิง

ยุทธศาสตร์" ระหว่างวันที่ 4 - 20 มิถุนายน 2557

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กองการเจา้หน้าที่

(6) ทิศทาง จดุเน้น : การบรูณาการใช้ประโยชน์จากพืน้ที่เดิมและการขยายพืน้ที่สร้าง City 

Campus ใหม่ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละของผลการด าเนินงานที่

บรรลุเปา้หมาย

ร้อยละ 100.00 100.00 5.00 5.00

ส่งเสริมการลงทุนเพือ่พัฒนาแผนแม่บทของพืน้ที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร์ จ านวนโครงการส่งเสริมการลงทุน/

พัฒนาวิทยาเขตพระราชวังสนาม

จนัทร์

โครงการ 2 3 5.00    1. การพัฒนาพืน้ที่ใหบ้ริการภายในวิทยาเขตพระราชวังสนาม

จนัทร์ (บา้นพักเลขที่ 6/3) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

ผู้ประกอบการได้เข้ามาดูสถานที่และรับฟังค าชี้แจงรายละเอยีด

เพิม่เติมพบว่าเง่ือนไขและข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยไม่ตรงกบั

ความต้องการของผู้ประกอบการด้วยปจัจยัต่าง ๆ ในการนี้ จงึขอ

สละสิทธิใ์นการยื่นข้อเสนอเพือ่พัฒนาพืน้ที่ใหบ้ริการฯ ทั้งนี้จะหา

แนวทางในการพัฒนาพืน้ที่ต่อไป (เอกสารแนบ 1)

รองอธิการบดี พระราชวังสนาม

จนัทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ

พัฒนา

การพัฒนาบคุลากรสายสนับสนุน

เปา้หมาย 1.เร่งรัดการจดัท าแผนแม่บทของวังท่าพระ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรีุ ภายในป ีพ.ศ. 2555

.ด าเนินงานและวางแผนการลงทุนเพือ่พัฒนาแผนแม่บทของพืน้ที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร์ ใหช้ัดเจนภายในปงีบประมาณ 2556
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

   2. การกอ่สร้างอาคารที่จอดรถยนต์ มี 2 แบบ ดังนี้

       แบบที่ 1 สามารถจอดรถยนต์ได้ 235 คัน 

จ านวน 7 ชั้น งบประมาณลงทุน 165 ล้านบาท

       แบบที่ 2 สามารถจอดรถยนต์ได้ 499 คัน 

จ านวน 13 ชั้นงบประมาณลงทุน 340 ล้านบาท

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

        ขณะนี้อยู่ในการขั้นตอนการจดัท าข้อมูลประกอบการกอ่สร้าง

และ TOR เพือ่ประกาศหาผู้บคุคลภายนอกมาลงทุน ซ่ึงจะ

ด าเนินการในป ีพ.ศ. 2559

   3. โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร์

       - เปน็อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 11 ชั้น

       - พืน้ที่ต้ังอยู่บริเวณทิศใต้ กลุ่มอาคารที่พักทรงพล

       ขณะนี้กองแผนงานก าลังด าเนินการออกแบบการกอ่สร้าง

อาคารอเนกประสงค์ เพือ่ใช้ประกอบการของบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 (เอกสารแนบ 2)

จ านวนโครงการเพือ่สร้างความ

เข้มแข็งและแสดง อตัลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย

โครงการ 1 2 5.00 มหาวิทยาลัยมีการก าหนดขอบเขตการพัฒนาวิทยาเขตทั้ง 4 เพือ่

สร้างความเข้มแข็งและแสดงอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ 

ดังนี้

ท่าพระ เน้นศูนย์กลางของศิลปะและการออกแบบ

ตล่ิงชัน  เน้นดนตรี ความเปน็นานาชาติ การบริหารจดัการ

พระราชวังสนามจนัทร์ เน้น 

สังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรีุ   เน้นการท่องเที่ยว

การบริหารจดัการชุมชน 

ศิลปวัฒนธรรม การเกษตร

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ

พัฒนา

การเสริมสร้าง เชื่อมโยง และร้อยเรียงวัฒนธรรม ศักยภาพและความเข้มแข็งของทั้ง 4 วิทยาเขต ต้ังแต่วังท่าพระ ตล่ิงชัน พระราชวังสนามจนัทร์ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรีุ  เพือ่สร้างความเข้มแข็งและแสดง อตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการ  Creative Corridor
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

2.โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ทางศิลปะสู่ชุมชน โดยรถเคล่ือนที่  

(Silpakorn Art Mobile)    

-การจดัใหม้ีรถเคล่ือนที่  ไปยังโรงเรียนหรือแหล่งชุมชน  เพือ่ให้

บคุคลากรและนักศึกษาศิลปะในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  ได้น าความรู้

ที่ศึกษาเล่าเรียนมาเผยแพร่องค์ความรู้ในสาขาศิลปะเบือ้งต้นใหแ้ก่

เยาวชนในสาขาต่างๆ    พร้อมการจดันิทรรศการและหอ้งสมุดศิลปะ

เพือ่ใหบ้ริการวิชาการแกสั่งคมและชุมชน

- มีการจดัท ารถปฏบิติัการศิลปะเคล่ือนที่  ด้านงานภาพพิมพ์  คัน

แรก  โดยออกแสดงในงานวันศิลป ์ พีระศรี   งานวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยศิลปากร   งานวันลอยกระทงร่วมกบับริษัทไทยเบฟ

เวอร์เรจ  จ ากดั

จดัท าแผนงานการบรูณาการใช้ประโยชน์จากพืน้ที่เดิมของมหาวิทยาลัย และการขยายพืน้ที่

สร้าง City Campus ใหม่ของมหาวิทยาลัย

มีแผนงานการบรูณาการใช้

ประโยชน์จากพืน้ที่เดิมของ

มหาวิทยาลัย และการขยายพืน้ที่

สร้าง City Campus ใหม่ของ

มหาวิทยาลัย

ม/ีไม่มี มี มี 5.00 มหาวิทยาลัยมีการศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืน้ที่เดิมของ

มหาวิทยาลัย และการขยายพืน้ที่สร้าง City Campus ใหม่ของ

มหาวิทยาลัย อย่างชัดเจน ต้ังแต่ป ีพ.ศ.2556 และมีการศึกษา

ข้อมูลด้านอื่นๆอย่างเปน็ระบบอย่างต่อเนื่องมาจนถึงป ี2557พร้อม

ทั้งรายงานความกา้วหน้าใหส้ภามหาวิทยาลัยพิจารณา กอ่นจะมีการ

ซ้ือพืน้ที่สร้าง City Campus

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ

พัฒนา
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

(7) ทิศทาง จดุเน้น : การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และงานกจิการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ร้อยละของผลการด าเนินงานที่

บรรลุเปา้หมาย

ร้อยละ 100.00 100.00 5.00 5.00

มีแผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหเ้ปน็พลเมืองที่มีคุณค่า มีคุณภาพ  มีคุณธรรมจริยธรรม 

ความรับผิดชอบ มีความสามารถด้านภาษา มีจติอาสา มีความภาคภมูิใจในสถาบนั และอตั

ลักษณ์ของความเปน็ศิลปากร

จ านวนกจิกรรมโครงการที่ส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรมและความ

รับผิดชอบต่อสังคม 30 กจิกรรม

ม/ีไม่มี มี มี 5.00 1. โครงการ Big Cleaning day หอพัก เพือ่ใหบ้คุลากรและ

นักศึกษาที่อยู่หอพักได้ท าความสะอาดที่ท างานและที่พักพร้อมปรับ

ภมูิทัศน์ใหส้วยงาม

2. โครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชด าริ ณ ศูนย์

การศึกษาภพูาน อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ เพือ่ใหน้ักศึกษาได้

เรียนรู้และเข้าใจพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัฯ 

พร้อมน าไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดสู่บคุคลอื่นต่อไป

3. โครงการ Identity of Creative รังสรรค์น้องใหม่หา่งไกลยาเสพ

ติด เพือ่ใหน้ักศึกษาได้เรียนรู้ เข้าใจเกี่ยวกบัยาเสพติด พร้อมสร้าง

แกนน าเพือ่ขยายเครือข่ายปอ้งกนัยาเสพติดไปยังกลุ่มเปา้หมายที่

เปน็นักเรียน

4. โครงการมหาวิทยาลัยสีขาว เพือ่ใหน้ักศึกษาชั้นปทีี่ 1 ได้รับการ

ดูแลด้านความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สิน

5. โครงการปจัฉิมนิเทศนักศึกษา เงินกู้ยืมเพือ่การศึกษา เพือ่ให้

นักศึกษาที่กู้ยืมได้รับผิดชอบในการใช้ทุนคืน

รองอธิการบดี  เพชรบรีุ

รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

6. โครงการ Clear Corruption : รังสรรค์ประเทศไทย “New Mind

 New Generation” : สร้างหวัใจใหม่สู่ยุคสมัยที่สัตย์ซ่ือ เพือ่ให้

นักศึกษาตระหนักในความส าคัญของตนเอง และสังคมในการสร้าง

พฤติกรรมบณัฑิตไทยไม่โกง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อม

สร้างเครือข่ายสถาบนัอดุมศึกษาบณัฑิตอดุมคติไทย

7. โครงการอาหารปลอดภยั (Food Safety) เพือ่กระตุ้นใหผู้้

ประกอบอาหารมีจติส านึกในการปรุง และจ าหน่ายอาหารที่สะอาด 

ปลอดภยั มีส่วนรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

8. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาและมอบ

ทุนการศึกษา เพือ่ใหน้ักศึกษาได้มีจติส านึกตอบแทนสังคม

9. โครงการวันเด็กหรรษา “ท าด้วยใจไปสร้างฝัน คร้ังที่ 2” เพือ่ให้

นักศึกษาได้มีจติส านึกในการช่วยเหลือ แบง่ปนัแกเ่ด็ก ซ่ึงเปน็

เยาวชนของชาติต่อไป

10. โครงการ “รินน้ าใจ สู่น้องหา่งไกล จากใจศิลปากร คร้ังที่ 3” 

เพือ่แบง่ปนัน้ าใจช่วยเหลือนักเรียนในชุมชนหา่งไกล

11. โครงการฝึกปฏบิติัการพยาบาลเบือ้งต้นใหแ้กน่ักศึกษาเพือ่ให้

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปช่วยเหลือเพือ่น ๆ 

และบคุคลอื่น ๆ ได้
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

12. โครงการอาหารปลอดภยั โดยร่วมมือกบัคณะเภสัชศาสตร์ ใน

การประกอบอาหารใหป้ลอดภยัจากสารพิษและเชื้อโรคต่าง ๆ 

เพือ่ใหผู้้รับบริการได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

13. โครงการรณรงค์ใช้โฟม ถุงกอ๊บแกบ๊เพือ่รักษาส่ิงแวดล้อมใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร์ เพือ่ใหผู้้

ประกอบอาหารได้มีจติส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อมในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร พระราชวังสนามจนัทร์ และดูแลรักษาสุขภาพของ

ผู้รับบริการ

14. โครงการมหาวิทยาลัยสีขาว เพือ่นักศึกษาชั้นปทีี่ 1 ได้รับการ

ดูแลด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

15. โครงการร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอดุมศึกษา คร้ังที่ 15 

เพือ่มีส่วนร่วมในการแสดงศิลปวัฒนธรรมอนัแสดงถึงการอนุรักษ์และ

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

16. โครงการเชิดชูเกยีรตินักกจิกรรมดีเด่น “พิธีมอบเกยีรติบตัรแก่

นักกจิกรรมนักศึกษา” เพือ่กระตุ้นใหน้ักกจิกรรมจดักจิกรรมที่ดีที่

เปน็ประโยชน์ต่อสังคม

17. โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ปลูกปา่ชายเลน เพือ่ปลูกและอนุรักษ์

ปา่ชายเลน ตลอดจนสร้างจติส านึกในการเหน็คุณค่าของปา่ชายเลน
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(รอบปทีี่2)

18. กจิกรรมร่วมงานประเพณีลอยกระทง จงัหวัดนครปฐม เพือ่เปน็

การอนุรักษ์ไว้ซ่ึงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอนัดีงามของไทย

19. กจิกรรมร่วมขบวนแหผ้่าหม่องค์พระปฐมเจดีย์ เพือ่เปน็การ

อนุรักษ์วัฒนธรรมแหผ้่าหม่องค์พระปฐมเจดีย์

20. โครงการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์บคุลากรในการผลิต

น้ ายาท าความสะอาด เพือ่ใหห้อพักนักศึกษาได้ใช้วัสดุในการท า

ความสะอาดที่มีคุณภาพดี และรักษาส่ิงแวดล้อม

21. โครงการ Big Cleaning day กองกจิการนักศึกษาเพือ่รักษา

สภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการท างาน

22. โครงการศิลปากรสัญจร : ริมน้ าจนัทบรู ย้อนวิถีจนัท์ สร้างสรรค์

วิถีไทย เพือ่อนุรักษ์วัฒนธรรมชาวจนัทบรีุ

23. กจิกรรมวันศิลป ์พีระศรี เพือ่ธ ารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมอนัดีงามของ

ชาวศิลปากร

24. โครงการปจัฉิมนิเทศ “ทักษะงานอาชีพในยุคประชาคมอาเซียน”

 เพือ่ใหบ้ณัฑิตที่จะจบการศึกษามีทักษะการปฏบิติังานที่สอดคล้อง

กบัความต้องการของสังคมในประชาคมอาเซียน

25 โครงการ “จติกตัญญูแกผู้่มีคุณ” เพือ่ใหน้ักศึกษาทุนมีจติส านึก

กตัญญูแหง่ผู้ใหทุ้น

26. โครงการบริจาคโลหติต่อชีวิตปวงประชา คร้ังที่ 11 เพือ่ใหผู้้

บริจาคโลหติมีโอกาสเข้าร่วมกจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

27. โครงการศิลปากรรวมใจบริจาคโลหติ เพือ่ใหอ้าจารย์ บคุลากร 

และนักศึกษาได้มีโอกาสบริจาคโลหติเพือ่น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

28. โครงการท าความสะอาด (Big Cleaning day) และจดัการ

ความรู้ด้านสุขาภบิาลอาหาร เพือ่ใหผู้้ประกอบการอาหาร วังท่าพระ 

ได้ท าความสะอาดโรงอาหารและประกอบอาหารถูกสุขลักษณะและ

ปลอดภยัจากสารพิษและเชื้อโรคต่าง ๆ

29. กจิกรรมร่วมเปน็กรรมการวัดประมูลร้านค้างานเทศกาล

นมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ เพือ่รับผิดชอบในการจดัสรรพืน้ที่ร้านค้า

ใหก้บัสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ที่จะมาจดันิทรรศการและพ่อค้า

แม่ค้าที่จะมาขายสินค้าในงาน

30. โครงการ ค่ายพัฒนาเครือข่ายผู้น าเยาวชนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตอน “...เลือก...เพือ่โลก...”
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31.มีการเปดิรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ 1. รายวิชา 082 107 สมาธิเพือ่การ

พัฒนาชีวิต   2. รายวิชา 083 110 กจิกรรมเพือ่ชีวิตสร้างสรรค์

32.โครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ

33.โครงการ IEML อาสาพัฒนาโรงเรียน

34.โครงการสานฝันสู่น้อง คร้ังที่ 7

35. .โครงการยุวสถาปนิกอาสาเพือ่พัฒนาชนบท

มีการพัฒนาองค์กรนักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเปน็รูปธรรม จ านวนโครงการพัฒนาองค์กร

นักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการ 1 2 5.00 1. โครงการพัฒนาผู้น าเยาวชนเพือ่สร้างความตระหนักถึงผลกระทบ

ของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา

ปงีบประมาณ 2558 (1 ต.ค.57-12 ม.ีค.58)

1. โครงการเลิฟแคร์วัยใส มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ัที่ 2 (18 ต.ค.57)

2. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจ าป ี2557 (4 พ.ย.57)

3. โครงการจดุเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั

ภมูิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม มหาราช ประจ าป ี2557 (3 ธ.ค.57)

4. โครงการศิลปากรใหเ้ลือดใหช้ีวิต สปริิตคนรุ่นใหม่ (12-13 พ.ย.57)

5. โครงการท าบญุ ท าทาน ท าวัตรเย็น (ต.ค.57-เม.ย.58)

6. โครงการธรมะในสวน ตอน "ปา้ยเตือนใจ"  (ม.ค.58)

ผลักดันใหเ้กดิหลักสูตรบรูณาการ การเรียนการสอนเพือ่รองรับการเปน็ประชาคมอาเซียน จ านวนหลักสูตรเชิงบรูณาการตาม

มาตรฐานสากล

หลักสูตร 2 4 5.00 สนับสนุนใหม้ีการพัฒนาหลักสูตรสร้างสรรค์เชิงบรูณาการตาม

มาตรฐานสากล โดยมีความร่วมมือกบัคณะวิชาและบณัฑิตวิทยาลัย

ในการการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว 4 หลักสูตร ดังนี้

1. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาธุรกจิการเกษตร (พหวุิทยาการ)

2. ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (พหวุิทยาการ)

3. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง 

(พหวุิทยาการ)

4. ศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบเพือ่การจดัการ

โรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ (พหวุิทยาการ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

คณะวิชา
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ปรับปรุงสวัสดิการของนักศึกษา

    - มีการสนับสนุนกจิกรรมนักศึกษา เช่น การหาพืน้ที่นันทนาการด้านกจิกรรมและกฬีา 

การส่งเสริมเข้าร่วมกจิกรรมในระดับชาติและนานาชาติ กจิกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

ฯลฯ ภายในป ีพ.ศ.2556

มีการด าเนินการปรับปรุงสวัสดิการ

ของนักศึกษา

ม/ีไม่มี มี มี 5.00 ปรับปรุงสวัสดิการของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องมาต้ังปงีบประมาณ 

พ.ศ.2556 และในปงีบประมาณ พ.ศ.2557  มีการปรับปรุง ระบบ

Internet หอ้งน้ า โรงอาหาร และรถราง เปน็ต้น

รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา

ทุนการศึกษา ทุน 200 349 5.00 ทุนการศึกษา เงินแผ่นดิน 7,343,500 บาท จ านวน 187 ทุน

ทุนการศึกษา เงินรายได้โครงการปกติ 10,250,200 บาท 

จ านวน 81 ทุน

ทุนการศึกษา เงินรายได้โครงการพิเศษ 11,971,560 บาท 

จ านวน 81 ทุน

รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา

คณะวิชา

(8) ทิศทาง จดุเน้น : ด้านศิลปวัฒนธรรม ร้อยละของผลการด าเนินงานที่

บรรลุเปา้หมาย

ร้อยละ 100.00 100.00 5.00 5.00

ผลักดันใหม้หาวิทยาลัยเปน็องค์กรหลัก สร้างความตระหนักรู้ใหก้บัประชาชน และมีบทบาท

ในการผลักดันและจดัท านโยบายสาธารณะในด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ

จ านวนโครงการเพือ่เสริมสร้างอตั

ลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย

โครงการ 5 6 5.00 โครงการจดัท าหนังสือมหากาพย์รามายณะของวาลมีกฉิบบั

ภาษาไทย 

- มีการจดัพิมพ์หนังสือมหากาพย์รามายณะฉบบัภาษาไทย  แปล

จากภาษาสันสกฤตเปน็ภาษาไทยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาสันสกฤต 

 และวาดภาพประกอบโดยศิลปนิระดับชาติ    

- หนังสือ 1  ชุด  มี  3  เล่ม  จดัพิมพ์เปน็ปกแข็ง

- มีการเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนทั้งภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรและ

ภายนอกทั่วประเทศ

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

คณะวิชา

1.การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ  คร้ังที่ 4

- มีการเชิญชวนศิลปนิชาวไทยและชาวต่างประเทศส่งผลงานภาพ

พิมพ์และวาดเส้นเข้าร่วมประกวด   โดยมีศิลปนิจากทั่วโลก 50  

ประเทศส่งผลงานเข้าประกวด

- ระยะแรกมีการตัดสินผลงานเรียบร้อยแล้ว

2.โครงการรถต้นแบบร้านค้าเคล่ือนที่แหง่ป ี 

เนืองในงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจา้อยู่หวั  ประจ าป ี 

2557 

- ออกแบบรถร้านค้าต้นแบบเคล่ือนที่ตามวิถีไทย  เพือ่เปน็

ผลิตภณัฑ์ต้นแบบส าหรับผู้ประกอบการ
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3.การจดัประกวดวรรณกรรมรางวัลพระยาอนุมานราชธน  ประจ าป ี

 2557  และการอา่นออกเสียงภาษาไทย

- จดัการประกวดเร่ืองแปลและการเขียนวรรณกรรมระดับนักศึกษา

และประชาชน

- จดัการประกวดการอา่นออกเสียงภาษาไทยระดับมัธยม

4.การจดัประกวดวรรณกรรมรางวัลพระยาอนุมานราชธน  ประจ าป ี

 2557  และการอา่นออกเสียงภาษาไทย

- จดัการประกวดเร่ืองแปลและการเขียนวรรณกรรมระดับนักศึกษา

และประชาชน

- จดัการประกวดการอา่นออกเสียงภาษาไทยระดับมัธยม

5. 1  ทศวรรษการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ  หวัข้อ   ถิ่นก าเนิด  

เนื่องในงานวันนริศ

- จดัประกวดและแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ  หวัข้อ  ถิ่น

ก าเนิด  เนื่องในงานวันนริศ  โดยนักถ่ายภาพชาวไทยและ

ชาวต่างชาติทั่วโลก

6.การประกวดภาพยนตร์ส้ัน หวัข้อ “แรงบนัดาลใจจาก

ศาสตราจารย์ศิลป ์ พีระศรี”

เนื่องในโอกาสวันศิลป ์ พีระศรี  ประจ าป ี 2557

- จดัประกวดการจดัท าหนังส้ันเพือ่เผยแพร่ผลงานอนัทรงคุณค่าของ

ศาสตราจารย์ศิลป ์ พีระศรี ได้สร้างสรรค์ใหแ้กป่ระเทศและ

มหาวิทยาลัยศิลปากร   ตลอดจนเปดิโอกาสใหน้ักศึกษาและ

ประชาชนได้ค้นคว้าและเสนอผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ต่อสาธารณะ
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

มหาวิทยาลัยเปน็ศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมในภมูิภาคอาเซียน จ านวนฐานข้อมูลออนไลน์เพือ่การ

เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

ฐานข้อมูล 2 5 5 หาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายเพือ่ผลักดันใหม้หาวิทยาลัยเปน็

องค์กรหลัก สร้างความตระหนักรู้ใหก้บัประชาชน ต้ังแต่ป ีพ.ศ.2556

 เปน็ต้นมา และในป ี2557 มีการด าเนินงานบทบาทในการผลักดัน

และจดัท านโยบายสาธารณะในด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศมาก

ขึ้นโดยการสร้างนวัตกรรมเพือ่ใหป้ระชาชนผู้สนใจสามารถเข้าถึง

งานศิลปะได้ง่ายขึ้นโดย

1.จดัโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ทางศิลปะสู่ชุมชน โดยรถเคล่ือนที่  

(Silpakorn Art Mobile)    

-การจดัใหม้ีรถเคล่ือนที่  ไปยังโรงเรียนหรือแหล่งชุมชน  เพือ่ให้

บคุลากรและนักศึกษาศิลปะในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  ได้น าความรู้ที่

ศึกษาเล่าเรียนมาเผยแพร่องค์ความรู้ในสาขาศิลปะเบือ้งต้นใหแ้ก่

เยาวชนในสาขาต่างๆ    พร้อมการจดันิทรรศการและหอ้งสมุดศิลปะ

เพือ่ใหบ้ริการวิชาการแกสั่งคมและชุมชน

- มีการจดัท ารถปฏบิติัการศิลปะเคล่ือนที่  ด้านงานภาพพิมพ์  คัน

แรก  โดยออกแสดงในงานวันศิลป ์ พีระศรี   งานวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยศิลปากร   งานวันลอยกระทงร่วมกบับริษัทไทยเบฟ

เวอร์เรจ  จ ากดั

โครงการจดัท าหนังสือมหากาพย์รามายณะของวาลมีกฉิบบั

ภาษาไทย 

- มีการจดัพิมพ์หนังสือมหากาพย์รามายณะฉบบัภาษาไทย  แปล

จากภาษาสันสกฤตเปน็ภาษาไทยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาสันสกฤต 

 และวาดภาพประกอบโดยศิลปนิระดับชาติ    

- หนังสือ 1  ชุด  มี  3  เล่ม  จดัพิมพ์เปน็ปกแข็ง

- มีการเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนทั้งภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรและ

ภายนอกทั่วประเทศ

6.การประกวดภาพยนตร์ส้ัน หวัข้อ “แรงบนัดาลใจจาก

ศาสตราจารย์ศิลป ์ พีระศรี”

เนื่องในโอกาสวันศิลป ์ พีระศรี  ประจ าป ี 2557

- จดัประกวดการจดัท าหนังส้ันเพือ่เผยแพร่ผลงานอนัทรงคุณค่าของ

ศาสตราจารย์ศิลป ์ พีระศรี ได้สร้างสรรค์ใหแ้กป่ระเทศและ

มหาวิทยาลัยศิลปากร   ตลอดจนเปดิโอกาสใหน้ักศึกษาและ

ประชาชนได้ค้นคว้าและเสนอผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ต่อสาธารณะ
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

5. 1  ทศวรรษการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ  หวัข้อ   ถิ่นก าเนิด  

เนื่องในงานวันนริศ

- จดัประกวดและแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ  หวัข้อ  ถิ่น

ก าเนิด  เนื่องในงานวันนริศ  โดยนักถ่ายภาพชาวไทยและ

ชาวต่างชาติทั่วโลก

2.โครงการประชุมเชิงวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา  เนื่องในวโรกาสเจริญพรรษา 60 พรรษา 

หวัข้อ “ASEAN Artistic Work Conservation and Restoration 

2014”
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

(9) ทิศทาง จดุเน้น : ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ร้อยละของผลการด าเนินงานที่

บรรลุเปา้หมาย

ร้อยละ 100.00 100.00 5.00 5.00

มหาวิทยาลัยสามารถจดัท าฐานข้อมูลกลางในด้านการเงิน การประกนัคุณภาพ  บคุลากร 

ฯลฯ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลใหใ้ช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งมหาวิทยาลัย ภายในป ี

พ.ศ. 2556

จ านวนระบบที่ได้รับการปรับปรุง ระบบ 2 12 5.00 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพือ่การบริหารจดัการ (MIS)

 ที่มีอยู่ในปจัจบุนัอย่างต่อเนื่อง เปน็ระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุม

งานทุกด้าน ได้แก ่ ระบบงบประมาณ  ระบบพัสดุ  ระบบบญัชี  

ระบบการเงิน  ระบบทะเบยีนและบริการการศึกษา ระบบบคุลากร 

และระบบประเมินการเรียนการสอน  ระบบบญัชีกองทุนโดยเกณฑ์

พึงรับ-พึงจา่ยลักษณะ 3 มิติ และระบบบญัชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

เปน็ต้น  โดยร่วมกบัศูนย์คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

และปรับปรุงพัฒนาระบบใหม้ีความเชื่อมโยงในการใช้งานใหส้มบรูณ์

ยิ่งขึ้น

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

(10) ทิศทาง จดุเน้น : นโยบายการประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก ทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ

ร้อยละของผลการด าเนินงานที่

บรรลุเปา้หมาย

ร้อยละ 100.00 100.00 5.00 5.00

มีแผนงานการประสานงาน สร้างความร่วมมือ กบัหน่วยงานภายนอก ทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ

จ านวนข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ฉบบั 68 103 5.00 มีการด าเนินการประสานสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 

ทั้งภายในและต่างประเทศ  จ านวน 16 ฉบบั

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

และกจิการพิเศษ
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

4.53 5.00

(1) ทิศทาง จดุเน้น : การใหม้หาวิทยาลัยเปน็มหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐ ร้อยละของผลการด าเนินงานที่

บรรลุเปา้หมาย

ร้อยละ 100.00 100.00 3.50 5.00

โครงการยกร่างพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ….

มหาวิทยาลัยด าเนินการจดัท าร่างพระราชบญัญัติการปรับเปล่ียนสถานภาพเปน็มหาวิทยาลัย

ในก ากบั แล้วเสร็จในป ี2557 และคาดว่าจะประกาศใช้เปน็กฎหมายภายในป ี2558

ด าเนินการแล้วเสร็จในป ี2557 ม/ีไม่มี มี มี 3.50 มหาวิทยาลัยด าเนินการจดัท าร่างพระราชบญัญัติการปรับเปล่ียน

สถานภาพเปน็มหาวิทยาลัยในก ากบั แล้วเสร็จในป ี2557 เสนอสภา

มหาวิทยาลัยคร้ังที่ 5/2557 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กองนิติการ

เสนอร่างพรบ.ต่อคณะกรรมการการอดุมศึกษาเพือ่เสนอครม.อนุมัติ น าเสนอร่างพรบ.เพือ่เสนอครม.

อนุมัติ

ม/ีไม่มี มี มี 3.50 มหาวิทยาลัยได้เสนอร่าง พรบ. ไปยังสกอ.เมื่อวันที่ 27 ก.ค.2557 

ทั้งนี้ร่างพรบ.ได้ผ่านความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และอยู่ใน

ขั้นตอนการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ส านักงานอธิการบดี

กองนิติการ
(2) ทิศทาง จดุเน้น : มหาวิทยาลัยศิลปากรเปน็มหาวิทยาลัยชั้นน าแหง่การสร้างสรรค์ ร้อยละของผลการด าเนินงานที่

บรรลุเปา้หมาย

ร้อยละ 100.00 100.00 4.63 5.00

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรใหเ้หมาะสมกบัสถานภาพในปจัจบุนัและ

แนวโน้มของมหาวิทยาลัยศิลปากร

มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์/

แผนปฏบิติัราชการประจ าปี

คร้ัง 1 2 5.00 ด าเนินการทบทวนแผนปฏบิติัราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ

พัฒนา

เปา้หมาย1 :น าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ป ีพ.ศ.2554-2563 มาทบทวนใหเ้หมาะสมกบัสถานภาพในปจัจบุนัและแนวโน้มของมหาวิทยาลัยศิลปากร  และน าเสนอแผนปฏบิติังานที่เปน็รูปธรรมและด าเนินการได้ในระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งอธิการบดี และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 6/2

555 วันที่ 13 ม.ิย.55

1.6 แนวทาง ทิศทาง จุดเน้นและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือมอบหมายให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธกิารบดีด าเนินการ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบ

เปา้หมาย : มหาวิทยาลัยด าเนินการจดัท า พรบ. การปรับเปล่ียนสถานภาพเปน็มหาวิทยาลัยในก ากบั ใหแ้ล้วเสร็จภายในป ีพ.ศ. 2555 และจดัท าข้อบงัคับ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพือ่รองรับ พรบ. และเตรียมความพร้อมในการปรับเปล่ียนสถานภาพเปน็มหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐใหแ้ล้วเสร็จ ภายในป ีพ .ศ. 2556

 โดยสามารถด าเนินการในการขอปรับเปล่ียนสถานภาพได้ เมื่อรัฐบาลใหก้ารสนับสนุน

การด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

เร่งรัดและผลักดันใหเ้กดิโครงการที่สนับสนุนเศรษฐกจิสร้างสรรค์  เร่งรัดและผลักดันจดัท าแผน

เศรษฐกจิสร้างสรรค์ใหเ้ต็ม

ศักยภาพของมหาวิทยาลัย/คณะ

วิชา/หน่วยงาน ภายในป ีพ.ศ. 2556

ภายในปี 2556 2556 3.50 มหาวิทยาลัย การก าหนดแนวทางเพือ่น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกจิ

สร้างสรรค์     จงึมีนโยบายที่สามารถด าเนินการได้ ดังนี้

ส่งเสริมการศึกษา และ R&D เชิงลึกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกบั

เศรษฐกจิสร้างสรรค์และทุนวัฒนธรรมต้ังแต่ป ีพ.ศ. 2556 โดย

1.คณะมัณฑนศิลปเ์ปน็ฺ Best Practice ด้านการจดัการศึกษา  และ

การบริการวิชาการ โครงการเส้นทางสู่ระดับสากลของนักออกแบบ

ไทย Designer of the Year 

2.โครงการผลิตแท่นพิมพ์ภาพพิมพ์ศิลปะ

เปน็การบรูณาการข้ามศาสตร์ระหว่าง 2  คณะวิชา  ในการผลิต

แท่นพิมพ์ภาพพิมพ์ศิลปะที่ยังไม่มีสถาบนัการศึกษาใดผลิต  โดยเปน็

การผลิตแท่นพิมพ์ทีมีคุณภาพ  น้ าหนักเบา  ลดต้นทุนการน าเข้า

จากต่างประเทศ  มีรูปแบบเปน็อตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

-  มีการผลิตแท่นพิมพ์ขนาดเล็กเพือ่การใช้งานจริงและน ามาสาธิต

ในการจดังานต่าง ๆ  และจะพัฒนาเพือ่สร้างมูลค่าในอนาคต

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ

พัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

รองอธิการบดีฝ่ายประกนั

คุณภาพการศึกษา

สนับสนุนงบประมาณด้านการวิจยั จ านวนเงินงบประมาณสนับสนุน

ด้านวิจยัและงานสร้างสรรค์

ล้านบาท 130,000 144.7066 5.00 งบประมาณวิจยัจากเงินทุกแหล่งจ านวน 144.7066 ล้านบาท

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 1,114 คน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

คณะวิชา

เผยแพร่เกยีรติคุณในความส าเร็จด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ จ านวนรางวัลประกาศเกยีรติคุณที่

ได้รับเกี่ยวกบัผลงานวิจยัและงาน

สร้างสรรค์

รางวัล 3 4 5.00 ในป ี2557 มีคณาจารย์ได้รับรางวัลประกาศเกยีรติคุณเกี่ยวกบั

ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ ดังเอกสารแนบ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

คณะวิชา

เปา้หมาย2. เร่งรัดและผลักดันจดัท าแผนเศรษฐกจิสร้างสรรค์ใหเ้ต็มศักยภาพของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา/หน่วยงาน ภายในป ีพ.ศ. 2556

เปา้หมาย4.พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ปน็มหาวิทยาลัยวิจยั เปน็ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยสนับสนุนงบประมาณในทุกด้าน และจดัท าระบบ กลไกการติดตามและประเมินผลงานวิจยั และเผยแพร่เกยีรติคุณในความส าเร็จ
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

(3) ทิศทาง จดุเน้น : การปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างการบริหารจดัการของมหาวิทยาลัย ร้อยละของผลการด าเนินงานที่

บรรลุเปา้หมาย

ร้อยละ 100.00 100.00 4.25 5.00

รับปรุงประสิทธิภาพโครงการบริหารจดัการของมหาวิทยาลัย จ านวนหน่วยงานที่มีการทบทวน

โครงสร้างการบริหาร

หน่วยนับ 1 2 5.00 หน่วยงานในสังกดัส านักงาน

อธิการบดี ได้มีการทบทวน/ปรับเปล่ียนโครงสร้างของหน่วยงาน 

ดังนี้ ปงีบประมาณ 2556 จดัต้ังกองนิติการ 

ปงีบประมาณ 2557

กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจนัทร์มี

การปรับเพิม่หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานธุรการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ส านักงานอธิการบดี

ส่งเสริมความสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือ ของทุกหน่วยงาน จ านวนโครงการ/กจิกรรมเพือ่

ส่งเสริมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง

หน่วงาน

โครงการ 5 5 3.5 จดัใหม้ีเครือข่ายการท างานทั้งภายในและภายนอก และมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ น าแนวปฏบิติัที่ดีมาปรับปรุงพัฒนาการท างาน

1 โครงการระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์

2 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง หลักเกณฑ์วิธีการทดรองจา่ย

และการยืมเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร

3 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง การจดัท าสัญญาจา้งพนักงาน

มหาวิทยาลัย

4 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง การจดัซ้ือจดัจา้ง การเรียกดู

รายงานและปญัหาอปุสรรคในการปฏบิติังานระบบ MIS

5 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง สิทธิประโยชน์ประกนัสังคม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เปา้หมาย2.ส่งเสริมความสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือ ของทุกหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ

เปา้หมาย1 ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการบริหารจดัการของมหาวิทยาลัย ภายในปี2555
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

(4) ทิศทาง จดุเน้น : แผนบริหารจดัการ การเงิน งบประมาณและการบริหารความเส่ียง ร้อยละของผลการด าเนินงานที่

บรรลุเปา้หมาย

ร้อยละ 100.00 100.00 4.00 5.00

จดัท าแผนเพิม่ประสิทธิภาพ มีแผนเพิม่ประสิทธิภาพ ม/ีไม่มี มี มี 3.50 กองคลังได้จดัท าแผนเพิม่ประสิทธิภาพการด าเนินงานปงีบประมาณ

 พ.ศ.2557 ท าใหม้ีผลการประหยัดงบประมาณจากการประหยัด

ทรัพยากรร่วมกนัจากการใช้กระดาษลดลงจากปงีบประมาณ พ.ศ.

2556 จ านวน 3,624,377.29 บาท เหลือ 3,423,894.85 บาทใน

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเปน็ร้อยละ 5.53

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ

พัฒนา

เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจา่ยจากเงิน

รายได้ รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนอื่นๆ เปน็ประจ าทุกปี

จ านวนโครงการเพือ่หารายได้ โครงการ 24 102 5.00 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุกเพือ่ขยายโอกาสในการหา

รายได้เพิม่จากทุนทางวัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปญัญาของ

มหาวิทยาลัยและคณะวิชา ส่งผลใหม้ีจ านวนโครงการเพือ่หารายได้

จ านวน 102 โครงการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

คณะวิชา

สะสางงาน และตรวจสอบงบประมาณที่ค้างอยู่ใหเ้สร็จส้ินภายในป ีพ.ศ. 2556 มีการตรวจสอบบญัชีเปน็ปจัจบุนั ภายในปี 2555 2556 ไม่น ามาคิด

คะแนนในปี57 

เนื่องจาก

ด าเนินงาน

เรียบร้อยแล้ว

ในป ี2556

 มหาวิทยาลัยได้จา้งบริษัทธรรมนิติจ ากดั  ใหเ้ปน็ผู้ตรวจสอบบญัชี 

ซ่ึงบริษัทได้รายงานผลการตรวจสอบบญัชีที่ค้างอยู่เสร็จเรียบร้อย

แล้วต้ังแต่เดือน กรกฏาคม 2556 และมีการด าเนินการด้านระบบ

ตรวจสอบบญัชีเปน็ปจัจบุนั

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เปา้หมาย1 : จดัท าแผนเพิม่ประสิทธิภาพ การบริหารจดัการ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได้ รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนอื่นๆ ใหก้บัมหาวิทยาลัย  และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 6/2555 วันที่ 13 ม.ิย.55

ภายในป ีพ.ศ.2556

เปา้หมาย2 : สะสางงาน และตรวจสอบงบประมาณที่ค้างอยู่ใหเ้สร็จส้ินภายในป ีพ.ศ. 2555
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย ด้านการเงิน 

งบประมาณและความเส่ียงในด้านต่างๆ

มีด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจสอบประจ า

มหาวิทยาลัย ด้านการเงิน 

งบประมาณและความเส่ียงในด้าน

ต่างๆ

ภายในปี 2556 2556 3.50 ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจ า

มหาวิทยาลัย ด้านการเงิน งบประมาณและความเส่ียงในด้านต่างๆ 

ดังนี้ปงีบประมาณพ.ศ.2556  ใหทุ้กคณะวิชาใช้ระบบ MIS ของ

มหาวิทยาลัยที่ได้พัฒนาเพิม่ขึ้นใหม่ บนัทึกบญัชีโครงการพิเศษใน

การด าเนินงานทุกระบบงาน ซ่ึงท าใหทุ้กคณะวิชาของมหาวิทยาลัย 

ใช้ระบบบญัชีที่มีมาตรฐานเดียวกนัทั้งมหาวิทยาลัย

2.จดัท าข้อบงัคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหาร

งบประมาณและการเงินส าหรับเงินรายได้ พ.ศ.2556 ใช้บงัคับต้ังแต่ 

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2556 เปน็ต้นไป  ซ่ึงรวมการบริหารจดัการเงิน

รายได้ทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษไว้อยู่ภายใต้ระบบและ

โครงสร้างเดียวกนั

3. มหาวิทยาลัยจงึได้ออกประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการทดรอง

จา่ยและการยืมเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ก าหนดแนวปฏบิติั

เกี่ยวกบัการยืมเงินทดรองจา่ย เพือ่ใหถ้ือปฏบิติัไปในแนวทาง

เดียวกนั        โดยสรุปข้อบงัคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการ

บริหารงบประมาณและการเงินส าหรับเงินรายได้ พ .ศ.2556      ท า

ใหก้ารบริหารจดัการของมหาวิทยาลัยทั้งหมดอยู่ภายใต้ Authority 

Table เดียวกนั

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

4.มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการ

บริหารจดัการ MIS  ซ่ึงได้ก าหนดผังบญัชีกลางและใหห้น่วยงานคลัง

ของมหาวิทยาลัยเปน็ศูนย์กลางในการด าเนินงาน ส่งผลให้

มหาวิทยาลัยสามารถรายงานผลได้ตามมิติต่างๆ โดยมีหน่วยงาน

คลังของมหาวิทยาลัยเปน็หน่วยงานกลาง ซ่ึงเปน็กลไกหลักและเปน็

ศูนย์กลางของข้อมูล ในการบริหารจดัการทางด้านการเงิน การคลัง

ของมหาวิทยาลัยและได้ออกข้อบงัคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วย

การบริหารงบประมาณและการเงินส าหรับเงินรายได้ พ .ศ.2556  

และได้ยกเลิกระเบยีบฯว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการบริหารและการ

จดัการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในลักษณะโครงการพิเศษพ.ศ.

2538  ท าใหล้ดความเส่ียงที่อาจเกดิจากการมอบอ านาจใหค้ณบดี   

โดยสรุปแล้ว   มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงโครงสร้างระบบบญัชีและ

การเงินท าใหร้ายงานผลได้ตามมิติต่างๆ และมีหน่วยงานคลังของ

มหาวิทยาลัยเปน็ศูนย์กลางของข้อมูล เพือ่ใช้ในการบริหารจดัการ

ของมหาวิทยาลัย   

เปา้หมาย3 : ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย ด้านการเงิน งบประมาณและความเส่ียงในด้านต่างๆใหแ้ล้วเสร็จภายในป ีพ .ศ.2555
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

ปรับปรุงระบบการเงินโดยรวมเงินรายได้และเงินโครงการพิเศษใหเ้ปน็เงินรายได้

มหาวิทยาลัย จดัท าข้อบงัคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงบประมาณและ

การเงินส าหรับเงินรายได้มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2556 และระเบยีบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย

การเบกิจา่ยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 

     ในระหว่างป ี2558 – 2560 มหาวิทยาลัยจะทบทวนระเบยีบ/ข้อบงัคับว่าด้วยการเงิน

ของมหาวิทยาลัยใหร้องรับต่อการปรับเปล่ียนเปน็มหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐ

จ านวนระเบยีบ ข้อบงัคับที่ได้รับ

การทบทวน/ปรับปรุง

ฉบบั 1 4 5.00 1.ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงบประมาณและ

การเงินส าหรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย

2 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการทดรอง

จา่ยและการยืมเงินของมหาวิทยาลัย

3 ระเบยีบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบกิจา่ยเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

4 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง อตัราค่าเบีย้ประชุมและการ

จา่ยเบีย้ประชุม คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน

ชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เปา้หมาย 4 : ปรับปรุงระเบยีบ/ข้อบงัคับว่าด้วยเงินรายได้/เงินโครงการพิเศษ ใหม้ีประสิทธิภาพ เอื้อและเหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพปจัจบุนัใหแ้ล้วเสร็จ

6



แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

(5) ทิศทาง จดุเน้น : การพัฒนาทรัพยากรบคุคลเชิงรุก ร้อยละของผลการด าเนินงานที่

บรรลุเปา้หมาย

ร้อยละ 100.00 100.00 3.88 5.00

ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏบิติังานและคุณลักษณะผู้ปฏบิติังาน และนโยบายอื่นๆ 

เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อการเติบโตและผลสัมฤทธิข์องมหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้

หลักเกณฑ์ที่ได้ทบทวนแล้วในปงีบประมาณ พ.ศ. 2556

ทบทวนระบบการประเมินฯใน

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556

ภายในปี 2556 2556 3.50 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สนับสนุนใหอ้าจารย์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและรับอาจารย์ระดับปริญญาเอกหรือ

อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเท่านั้น

ก าหนดนโยบายสนับสนุน

การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556

ภายในปี 2556 2556 3.50 มหาวิทยาลัย มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนใหอ้าจารย์ศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอกเพือ่เพิม่จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกใหสู้งขึ้น 

โดยมีกองทุนสนับสนุนทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชา รวมทั้งมี

การก าหนดมาตรการเร่ืองการรับอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกหรืออยู่

ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาเอกเท่านั้น ส่งผลใหร้อยละของ

อาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกต่อจ านวนอาจารยประจ า

ทั้งหมดเท่ากบั ร้อยละ 45.83 อยู่ในระดับปานกลาง และมีผลการ

ด าเนินงานเพิม่ขึ้นจากปทีี่ผ่านมา     ร้อยละ 3.56

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

คณะวิชา

สนับสนุนการเพิม่ต าแหน่งทางวิชาการอย่างชัดเจน ก าหนดนโยบายสนับสนุนการเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการอย่างชัดเจน

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556

ภายในปี 2556 2556 3.50 มหาวิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันใหอ้าจารย์เข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการโดยการสนับสนุนงบประมาณ จดัต้ังกองทุน

วิจยัและการสร้างสรรค์ และกองทุนสนับสนุนการผลิตต ารา ส่งผลให้

ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าทั้งหมดเท่ากบั 38.88 ซ่ึงมีผลการด าเนินงานเพิม่ขึ้นจากปทีี่

ผ่านมาร้อยละ 5.23 อย่างไรกต็ามมหาวิทยาลัยควรมีแผนงานการ

พัฒนาและการสนับสนุนการเพิม่ต าแหน่งทางวิชาการอย่างชัดเจน

โดยเฉพาะก าหนดมาตรการการผลักดันใหเ้ข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ

ระดับรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ใหม้ากขึ้นเพือ่ใหส้อดคล้อง

กบัการประเมินประกนัคุณภาพการศึกษา (สภามหาวิทยาลัย

ก าหนดใหม้หาวิทยาลัยผลักดันใหม้ีอาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการ 

(ผศ.+ รศ. + ศ.) ร้อยละ 50 ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ภายในป ี2559

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

คณะวิชา

การพัฒนาบคุลากรสายวิชาการ

เปา้หมาย 1 : ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏบิติังานและคุณลักษณะผู้ปฏบิติังาน และนโยบายอื่นๆ เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อการเติบโตและผลสัมฤทธิข์องมหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้หลักเกณฑ์ที่ได้ทบทวนแล้วในปงีบประมาณ พ .ศ. 2556
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

โครงการ บม่เพาะนักบริหารรุ่นใหม่ จ านวนโครงการเพือ่พัฒนาและ

เตรียมความพร้อมส าหรับการเปน็

ผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ 1 2 5.00  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

"โครงการภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และการบริหารมหาวิทยาลัยเชิง

ยุทธศาสตร์" ระหว่างวันที่ 4 - 20 มิถุนายน 2557

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กองการเจา้หน้าที่

(6) ทิศทาง จดุเน้น : การบรูณาการใช้ประโยชน์จากพืน้ที่เดิมและการขยายพืน้ที่สร้าง City 

Campus ใหม่ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละของผลการด าเนินงานที่

บรรลุเปา้หมาย

ร้อยละ 100.00 100.00 5.00 5.00

ส่งเสริมการลงทุนเพือ่พัฒนาแผนแม่บทของพืน้ที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร์ จ านวนโครงการส่งเสริมการลงทุน/

พัฒนาวิทยาเขตพระราชวังสนาม

จนัทร์

โครงการ 2 3 5.00    1. การพัฒนาพืน้ที่ใหบ้ริการภายในวิทยาเขตพระราชวังสนาม

จนัทร์ (บา้นพักเลขที่ 6/3) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

ผู้ประกอบการได้เข้ามาดูสถานที่และรับฟังค าชี้แจงรายละเอยีด

เพิม่เติมพบว่าเง่ือนไขและข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยไม่ตรงกบั

ความต้องการของผู้ประกอบการด้วยปจัจยัต่าง ๆ ในการนี้ จงึขอ

สละสิทธิใ์นการยื่นข้อเสนอเพือ่พัฒนาพืน้ที่ใหบ้ริการฯ ทั้งนี้จะหา

แนวทางในการพัฒนาพืน้ที่ต่อไป (เอกสารแนบ 1)

รองอธิการบดี พระราชวังสนาม

จนัทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ

พัฒนา

การพัฒนาบคุลากรสายสนับสนุน

เปา้หมาย 1.เร่งรัดการจดัท าแผนแม่บทของวังท่าพระ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรีุ ภายในป ีพ.ศ. 2555

.ด าเนินงานและวางแผนการลงทุนเพือ่พัฒนาแผนแม่บทของพืน้ที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร์ ใหช้ัดเจนภายในปงีบประมาณ 2556
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

   2. การกอ่สร้างอาคารที่จอดรถยนต์ มี 2 แบบ ดังนี้

       แบบที่ 1 สามารถจอดรถยนต์ได้ 235 คัน 

จ านวน 7 ชั้น งบประมาณลงทุน 165 ล้านบาท

       แบบที่ 2 สามารถจอดรถยนต์ได้ 499 คัน 

จ านวน 13 ชั้นงบประมาณลงทุน 340 ล้านบาท

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

        ขณะนี้อยู่ในการขั้นตอนการจดัท าข้อมูลประกอบการกอ่สร้าง

และ TOR เพือ่ประกาศหาผู้บคุคลภายนอกมาลงทุน ซ่ึงจะ

ด าเนินการในป ีพ.ศ. 2559

   3. โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร์

       - เปน็อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 11 ชั้น

       - พืน้ที่ต้ังอยู่บริเวณทิศใต้ กลุ่มอาคารที่พักทรงพล

       ขณะนี้กองแผนงานก าลังด าเนินการออกแบบการกอ่สร้าง

อาคารอเนกประสงค์ เพือ่ใช้ประกอบการของบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 (เอกสารแนบ 2)

จ านวนโครงการเพือ่สร้างความ

เข้มแข็งและแสดง อตัลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย

โครงการ 1 2 5.00 มหาวิทยาลัยมีการก าหนดขอบเขตการพัฒนาวิทยาเขตทั้ง 4 เพือ่

สร้างความเข้มแข็งและแสดงอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ 

ดังนี้

ท่าพระ เน้นศูนย์กลางของศิลปะและการออกแบบ

ตล่ิงชัน  เน้นดนตรี ความเปน็นานาชาติ การบริหารจดัการ

พระราชวังสนามจนัทร์ เน้น 

สังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรีุ   เน้นการท่องเที่ยว

การบริหารจดัการชุมชน 

ศิลปวัฒนธรรม การเกษตร

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ

พัฒนา

การเสริมสร้าง เชื่อมโยง และร้อยเรียงวัฒนธรรม ศักยภาพและความเข้มแข็งของทั้ง 4 วิทยาเขต ต้ังแต่วังท่าพระ ตล่ิงชัน พระราชวังสนามจนัทร์ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรีุ  เพือ่สร้างความเข้มแข็งและแสดง อตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการ  Creative Corridor
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

2.โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ทางศิลปะสู่ชุมชน โดยรถเคล่ือนที่  

(Silpakorn Art Mobile)    

-การจดัใหม้ีรถเคล่ือนที่  ไปยังโรงเรียนหรือแหล่งชุมชน  เพือ่ให้

บคุคลากรและนักศึกษาศิลปะในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  ได้น าความรู้

ที่ศึกษาเล่าเรียนมาเผยแพร่องค์ความรู้ในสาขาศิลปะเบือ้งต้นใหแ้ก่

เยาวชนในสาขาต่างๆ    พร้อมการจดันิทรรศการและหอ้งสมุดศิลปะ

เพือ่ใหบ้ริการวิชาการแกสั่งคมและชุมชน

- มีการจดัท ารถปฏบิติัการศิลปะเคล่ือนที่  ด้านงานภาพพิมพ์  คัน

แรก  โดยออกแสดงในงานวันศิลป ์ พีระศรี   งานวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยศิลปากร   งานวันลอยกระทงร่วมกบับริษัทไทยเบฟ

เวอร์เรจ  จ ากดั

จดัท าแผนงานการบรูณาการใช้ประโยชน์จากพืน้ที่เดิมของมหาวิทยาลัย และการขยายพืน้ที่

สร้าง City Campus ใหม่ของมหาวิทยาลัย

มีแผนงานการบรูณาการใช้

ประโยชน์จากพืน้ที่เดิมของ

มหาวิทยาลัย และการขยายพืน้ที่

สร้าง City Campus ใหม่ของ

มหาวิทยาลัย

ม/ีไม่มี มี มี 5.00 มหาวิทยาลัยมีการศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืน้ที่เดิมของ

มหาวิทยาลัย และการขยายพืน้ที่สร้าง City Campus ใหม่ของ

มหาวิทยาลัย อย่างชัดเจน ต้ังแต่ป ีพ.ศ.2556 และมีการศึกษา

ข้อมูลด้านอื่นๆอย่างเปน็ระบบอย่างต่อเนื่องมาจนถึงป ี2557พร้อม

ทั้งรายงานความกา้วหน้าใหส้ภามหาวิทยาลัยพิจารณา กอ่นจะมีการ

ซ้ือพืน้ที่สร้าง City Campus

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ

พัฒนา
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

(7) ทิศทาง จดุเน้น : การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และงานกจิการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ร้อยละของผลการด าเนินงานที่

บรรลุเปา้หมาย

ร้อยละ 100.00 100.00 5.00 5.00

มีแผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหเ้ปน็พลเมืองที่มีคุณค่า มีคุณภาพ  มีคุณธรรมจริยธรรม 

ความรับผิดชอบ มีความสามารถด้านภาษา มีจติอาสา มีความภาคภมูิใจในสถาบนั และอตั

ลักษณ์ของความเปน็ศิลปากร

จ านวนกจิกรรมโครงการที่ส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรมและความ

รับผิดชอบต่อสังคม 30 กจิกรรม

ม/ีไม่มี มี มี 5.00 1. โครงการ Big Cleaning day หอพัก เพือ่ใหบ้คุลากรและ

นักศึกษาที่อยู่หอพักได้ท าความสะอาดที่ท างานและที่พักพร้อมปรับ

ภมูิทัศน์ใหส้วยงาม

2. โครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชด าริ ณ ศูนย์

การศึกษาภพูาน อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ เพือ่ใหน้ักศึกษาได้

เรียนรู้และเข้าใจพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัฯ 

พร้อมน าไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดสู่บคุคลอื่นต่อไป

3. โครงการ Identity of Creative รังสรรค์น้องใหม่หา่งไกลยาเสพ

ติด เพือ่ใหน้ักศึกษาได้เรียนรู้ เข้าใจเกี่ยวกบัยาเสพติด พร้อมสร้าง

แกนน าเพือ่ขยายเครือข่ายปอ้งกนัยาเสพติดไปยังกลุ่มเปา้หมายที่

เปน็นักเรียน

4. โครงการมหาวิทยาลัยสีขาว เพือ่ใหน้ักศึกษาชั้นปทีี่ 1 ได้รับการ

ดูแลด้านความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สิน

5. โครงการปจัฉิมนิเทศนักศึกษา เงินกู้ยืมเพือ่การศึกษา เพือ่ให้

นักศึกษาที่กู้ยืมได้รับผิดชอบในการใช้ทุนคืน

รองอธิการบดี  เพชรบรีุ

รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

6. โครงการ Clear Corruption : รังสรรค์ประเทศไทย “New Mind

 New Generation” : สร้างหวัใจใหม่สู่ยุคสมัยที่สัตย์ซ่ือ เพือ่ให้

นักศึกษาตระหนักในความส าคัญของตนเอง และสังคมในการสร้าง

พฤติกรรมบณัฑิตไทยไม่โกง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อม

สร้างเครือข่ายสถาบนัอดุมศึกษาบณัฑิตอดุมคติไทย

7. โครงการอาหารปลอดภยั (Food Safety) เพือ่กระตุ้นใหผู้้

ประกอบอาหารมีจติส านึกในการปรุง และจ าหน่ายอาหารที่สะอาด 

ปลอดภยั มีส่วนรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

8. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาและมอบ

ทุนการศึกษา เพือ่ใหน้ักศึกษาได้มีจติส านึกตอบแทนสังคม

9. โครงการวันเด็กหรรษา “ท าด้วยใจไปสร้างฝัน คร้ังที่ 2” เพือ่ให้

นักศึกษาได้มีจติส านึกในการช่วยเหลือ แบง่ปนัแกเ่ด็ก ซ่ึงเปน็

เยาวชนของชาติต่อไป

10. โครงการ “รินน้ าใจ สู่น้องหา่งไกล จากใจศิลปากร คร้ังที่ 3” 

เพือ่แบง่ปนัน้ าใจช่วยเหลือนักเรียนในชุมชนหา่งไกล

11. โครงการฝึกปฏบิติัการพยาบาลเบือ้งต้นใหแ้กน่ักศึกษาเพือ่ให้

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปช่วยเหลือเพือ่น ๆ 

และบคุคลอื่น ๆ ได้
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

12. โครงการอาหารปลอดภยั โดยร่วมมือกบัคณะเภสัชศาสตร์ ใน

การประกอบอาหารใหป้ลอดภยัจากสารพิษและเชื้อโรคต่าง ๆ 

เพือ่ใหผู้้รับบริการได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

13. โครงการรณรงค์ใช้โฟม ถุงกอ๊บแกบ๊เพือ่รักษาส่ิงแวดล้อมใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร์ เพือ่ใหผู้้

ประกอบอาหารได้มีจติส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อมในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร พระราชวังสนามจนัทร์ และดูแลรักษาสุขภาพของ

ผู้รับบริการ

14. โครงการมหาวิทยาลัยสีขาว เพือ่นักศึกษาชั้นปทีี่ 1 ได้รับการ

ดูแลด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

15. โครงการร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอดุมศึกษา คร้ังที่ 15 

เพือ่มีส่วนร่วมในการแสดงศิลปวัฒนธรรมอนัแสดงถึงการอนุรักษ์และ

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

16. โครงการเชิดชูเกยีรตินักกจิกรรมดีเด่น “พิธีมอบเกยีรติบตัรแก่

นักกจิกรรมนักศึกษา” เพือ่กระตุ้นใหน้ักกจิกรรมจดักจิกรรมที่ดีที่

เปน็ประโยชน์ต่อสังคม

17. โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ปลูกปา่ชายเลน เพือ่ปลูกและอนุรักษ์

ปา่ชายเลน ตลอดจนสร้างจติส านึกในการเหน็คุณค่าของปา่ชายเลน
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ
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ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

18. กจิกรรมร่วมงานประเพณีลอยกระทง จงัหวัดนครปฐม เพือ่เปน็

การอนุรักษ์ไว้ซ่ึงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอนัดีงามของไทย

19. กจิกรรมร่วมขบวนแหผ้่าหม่องค์พระปฐมเจดีย์ เพือ่เปน็การ

อนุรักษ์วัฒนธรรมแหผ้่าหม่องค์พระปฐมเจดีย์

20. โครงการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์บคุลากรในการผลิต

น้ ายาท าความสะอาด เพือ่ใหห้อพักนักศึกษาได้ใช้วัสดุในการท า

ความสะอาดที่มีคุณภาพดี และรักษาส่ิงแวดล้อม

21. โครงการ Big Cleaning day กองกจิการนักศึกษาเพือ่รักษา

สภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการท างาน

22. โครงการศิลปากรสัญจร : ริมน้ าจนัทบรู ย้อนวิถีจนัท์ สร้างสรรค์

วิถีไทย เพือ่อนุรักษ์วัฒนธรรมชาวจนัทบรีุ

23. กจิกรรมวันศิลป ์พีระศรี เพือ่ธ ารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมอนัดีงามของ

ชาวศิลปากร

24. โครงการปจัฉิมนิเทศ “ทักษะงานอาชีพในยุคประชาคมอาเซียน”

 เพือ่ใหบ้ณัฑิตที่จะจบการศึกษามีทักษะการปฏบิติังานที่สอดคล้อง

กบัความต้องการของสังคมในประชาคมอาเซียน

25 โครงการ “จติกตัญญูแกผู้่มีคุณ” เพือ่ใหน้ักศึกษาทุนมีจติส านึก

กตัญญูแหง่ผู้ใหทุ้น

26. โครงการบริจาคโลหติต่อชีวิตปวงประชา คร้ังที่ 11 เพือ่ใหผู้้

บริจาคโลหติมีโอกาสเข้าร่วมกจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

27. โครงการศิลปากรรวมใจบริจาคโลหติ เพือ่ใหอ้าจารย์ บคุลากร 

และนักศึกษาได้มีโอกาสบริจาคโลหติเพือ่น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

28. โครงการท าความสะอาด (Big Cleaning day) และจดัการ

ความรู้ด้านสุขาภบิาลอาหาร เพือ่ใหผู้้ประกอบการอาหาร วังท่าพระ 

ได้ท าความสะอาดโรงอาหารและประกอบอาหารถูกสุขลักษณะและ

ปลอดภยัจากสารพิษและเชื้อโรคต่าง ๆ

29. กจิกรรมร่วมเปน็กรรมการวัดประมูลร้านค้างานเทศกาล

นมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ เพือ่รับผิดชอบในการจดัสรรพืน้ที่ร้านค้า

ใหก้บัสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ที่จะมาจดันิทรรศการและพ่อค้า

แม่ค้าที่จะมาขายสินค้าในงาน

30. โครงการ ค่ายพัฒนาเครือข่ายผู้น าเยาวชนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตอน “...เลือก...เพือ่โลก...”
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ
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 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

31.มีการเปดิรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ 1. รายวิชา 082 107 สมาธิเพือ่การ

พัฒนาชีวิต   2. รายวิชา 083 110 กจิกรรมเพือ่ชีวิตสร้างสรรค์

32.โครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ

33.โครงการ IEML อาสาพัฒนาโรงเรียน

34.โครงการสานฝันสู่น้อง คร้ังที่ 7

35. .โครงการยุวสถาปนิกอาสาเพือ่พัฒนาชนบท

มีการพัฒนาองค์กรนักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเปน็รูปธรรม จ านวนโครงการพัฒนาองค์กร

นักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการ 1 2 5.00 1. โครงการพัฒนาผู้น าเยาวชนเพือ่สร้างความตระหนักถึงผลกระทบ

ของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา

ปงีบประมาณ 2558 (1 ต.ค.57-12 ม.ีค.58)

1. โครงการเลิฟแคร์วัยใส มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ัที่ 2 (18 ต.ค.57)

2. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจ าป ี2557 (4 พ.ย.57)

3. โครงการจดุเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั

ภมูิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม มหาราช ประจ าป ี2557 (3 ธ.ค.57)

4. โครงการศิลปากรใหเ้ลือดใหช้ีวิต สปริิตคนรุ่นใหม่ (12-13 พ.ย.57)

5. โครงการท าบญุ ท าทาน ท าวัตรเย็น (ต.ค.57-เม.ย.58)

6. โครงการธรมะในสวน ตอน "ปา้ยเตือนใจ"  (ม.ค.58)

ผลักดันใหเ้กดิหลักสูตรบรูณาการ การเรียนการสอนเพือ่รองรับการเปน็ประชาคมอาเซียน จ านวนหลักสูตรเชิงบรูณาการตาม

มาตรฐานสากล

หลักสูตร 2 4 5.00 สนับสนุนใหม้ีการพัฒนาหลักสูตรสร้างสรรค์เชิงบรูณาการตาม

มาตรฐานสากล โดยมีความร่วมมือกบัคณะวิชาและบณัฑิตวิทยาลัย

ในการการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว 4 หลักสูตร ดังนี้

1. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาธุรกจิการเกษตร (พหวุิทยาการ)

2. ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (พหวุิทยาการ)

3. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง 

(พหวุิทยาการ)

4. ศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบเพือ่การจดัการ

โรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ (พหวุิทยาการ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

คณะวิชา
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

ปรับปรุงสวัสดิการของนักศึกษา

    - มีการสนับสนุนกจิกรรมนักศึกษา เช่น การหาพืน้ที่นันทนาการด้านกจิกรรมและกฬีา 

การส่งเสริมเข้าร่วมกจิกรรมในระดับชาติและนานาชาติ กจิกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

ฯลฯ ภายในป ีพ.ศ.2556

มีการด าเนินการปรับปรุงสวัสดิการ

ของนักศึกษา

ม/ีไม่มี มี มี 5.00 ปรับปรุงสวัสดิการของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องมาต้ังปงีบประมาณ 

พ.ศ.2556 และในปงีบประมาณ พ.ศ.2557  มีการปรับปรุง ระบบ

Internet หอ้งน้ า โรงอาหาร และรถราง เปน็ต้น

รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา

ทุนการศึกษา ทุน 200 349 5.00 ทุนการศึกษา เงินแผ่นดิน 7,343,500 บาท จ านวน 187 ทุน

ทุนการศึกษา เงินรายได้โครงการปกติ 10,250,200 บาท 

จ านวน 81 ทุน

ทุนการศึกษา เงินรายได้โครงการพิเศษ 11,971,560 บาท 

จ านวน 81 ทุน

รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา

คณะวิชา

(8) ทิศทาง จดุเน้น : ด้านศิลปวัฒนธรรม ร้อยละของผลการด าเนินงานที่

บรรลุเปา้หมาย

ร้อยละ 100.00 100.00 5.00 5.00

ผลักดันใหม้หาวิทยาลัยเปน็องค์กรหลัก สร้างความตระหนักรู้ใหก้บัประชาชน และมีบทบาท

ในการผลักดันและจดัท านโยบายสาธารณะในด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ

จ านวนโครงการเพือ่เสริมสร้างอตั

ลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย

โครงการ 5 6 5.00 โครงการจดัท าหนังสือมหากาพย์รามายณะของวาลมีกฉิบบั

ภาษาไทย 

- มีการจดัพิมพ์หนังสือมหากาพย์รามายณะฉบบัภาษาไทย  แปล

จากภาษาสันสกฤตเปน็ภาษาไทยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาสันสกฤต 

 และวาดภาพประกอบโดยศิลปนิระดับชาติ    

- หนังสือ 1  ชุด  มี  3  เล่ม  จดัพิมพ์เปน็ปกแข็ง

- มีการเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนทั้งภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรและ

ภายนอกทั่วประเทศ

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

คณะวิชา

1.การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ  คร้ังที่ 4

- มีการเชิญชวนศิลปนิชาวไทยและชาวต่างประเทศส่งผลงานภาพ

พิมพ์และวาดเส้นเข้าร่วมประกวด   โดยมีศิลปนิจากทั่วโลก 50  

ประเทศส่งผลงานเข้าประกวด

- ระยะแรกมีการตัดสินผลงานเรียบร้อยแล้ว

2.โครงการรถต้นแบบร้านค้าเคล่ือนที่แหง่ป ี 

เนืองในงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจา้อยู่หวั  ประจ าป ี 

2557 

- ออกแบบรถร้านค้าต้นแบบเคล่ือนที่ตามวิถีไทย  เพือ่เปน็

ผลิตภณัฑ์ต้นแบบส าหรับผู้ประกอบการ
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

3.การจดัประกวดวรรณกรรมรางวัลพระยาอนุมานราชธน  ประจ าป ี

 2557  และการอา่นออกเสียงภาษาไทย

- จดัการประกวดเร่ืองแปลและการเขียนวรรณกรรมระดับนักศึกษา

และประชาชน

- จดัการประกวดการอา่นออกเสียงภาษาไทยระดับมัธยม

4.การจดัประกวดวรรณกรรมรางวัลพระยาอนุมานราชธน  ประจ าป ี

 2557  และการอา่นออกเสียงภาษาไทย

- จดัการประกวดเร่ืองแปลและการเขียนวรรณกรรมระดับนักศึกษา

และประชาชน

- จดัการประกวดการอา่นออกเสียงภาษาไทยระดับมัธยม

5. 1  ทศวรรษการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ  หวัข้อ   ถิ่นก าเนิด  

เนื่องในงานวันนริศ

- จดัประกวดและแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ  หวัข้อ  ถิ่น

ก าเนิด  เนื่องในงานวันนริศ  โดยนักถ่ายภาพชาวไทยและ

ชาวต่างชาติทั่วโลก

6.การประกวดภาพยนตร์ส้ัน หวัข้อ “แรงบนัดาลใจจาก

ศาสตราจารย์ศิลป ์ พีระศรี”

เนื่องในโอกาสวันศิลป ์ พีระศรี  ประจ าป ี 2557

- จดัประกวดการจดัท าหนังส้ันเพือ่เผยแพร่ผลงานอนัทรงคุณค่าของ

ศาสตราจารย์ศิลป ์ พีระศรี ได้สร้างสรรค์ใหแ้กป่ระเทศและ

มหาวิทยาลัยศิลปากร   ตลอดจนเปดิโอกาสใหน้ักศึกษาและ

ประชาชนได้ค้นคว้าและเสนอผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ต่อสาธารณะ
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

มหาวิทยาลัยเปน็ศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมในภมูิภาคอาเซียน จ านวนฐานข้อมูลออนไลน์เพือ่การ

เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

ฐานข้อมูล 2 5 5 หาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายเพือ่ผลักดันใหม้หาวิทยาลัยเปน็

องค์กรหลัก สร้างความตระหนักรู้ใหก้บัประชาชน ต้ังแต่ป ีพ.ศ.2556

 เปน็ต้นมา และในป ี2557 มีการด าเนินงานบทบาทในการผลักดัน

และจดัท านโยบายสาธารณะในด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศมาก

ขึ้นโดยการสร้างนวัตกรรมเพือ่ใหป้ระชาชนผู้สนใจสามารถเข้าถึง

งานศิลปะได้ง่ายขึ้นโดย

1.จดัโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ทางศิลปะสู่ชุมชน โดยรถเคล่ือนที่  

(Silpakorn Art Mobile)    

-การจดัใหม้ีรถเคล่ือนที่  ไปยังโรงเรียนหรือแหล่งชุมชน  เพือ่ให้

บคุลากรและนักศึกษาศิลปะในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  ได้น าความรู้ที่

ศึกษาเล่าเรียนมาเผยแพร่องค์ความรู้ในสาขาศิลปะเบือ้งต้นใหแ้ก่

เยาวชนในสาขาต่างๆ    พร้อมการจดันิทรรศการและหอ้งสมุดศิลปะ

เพือ่ใหบ้ริการวิชาการแกสั่งคมและชุมชน

- มีการจดัท ารถปฏบิติัการศิลปะเคล่ือนที่  ด้านงานภาพพิมพ์  คัน

แรก  โดยออกแสดงในงานวันศิลป ์ พีระศรี   งานวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยศิลปากร   งานวันลอยกระทงร่วมกบับริษัทไทยเบฟ

เวอร์เรจ  จ ากดั

โครงการจดัท าหนังสือมหากาพย์รามายณะของวาลมีกฉิบบั

ภาษาไทย 

- มีการจดัพิมพ์หนังสือมหากาพย์รามายณะฉบบัภาษาไทย  แปล

จากภาษาสันสกฤตเปน็ภาษาไทยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาสันสกฤต 

 และวาดภาพประกอบโดยศิลปนิระดับชาติ    

- หนังสือ 1  ชุด  มี  3  เล่ม  จดัพิมพ์เปน็ปกแข็ง

- มีการเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนทั้งภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรและ

ภายนอกทั่วประเทศ

6.การประกวดภาพยนตร์ส้ัน หวัข้อ “แรงบนัดาลใจจาก

ศาสตราจารย์ศิลป ์ พีระศรี”

เนื่องในโอกาสวันศิลป ์ พีระศรี  ประจ าป ี 2557

- จดัประกวดการจดัท าหนังส้ันเพือ่เผยแพร่ผลงานอนัทรงคุณค่าของ

ศาสตราจารย์ศิลป ์ พีระศรี ได้สร้างสรรค์ใหแ้กป่ระเทศและ

มหาวิทยาลัยศิลปากร   ตลอดจนเปดิโอกาสใหน้ักศึกษาและ

ประชาชนได้ค้นคว้าและเสนอผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ต่อสาธารณะ
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

5. 1  ทศวรรษการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ  หวัข้อ   ถิ่นก าเนิด  

เนื่องในงานวันนริศ

- จดัประกวดและแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ  หวัข้อ  ถิ่น

ก าเนิด  เนื่องในงานวันนริศ  โดยนักถ่ายภาพชาวไทยและ

ชาวต่างชาติทั่วโลก

2.โครงการประชุมเชิงวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา  เนื่องในวโรกาสเจริญพรรษา 60 พรรษา 

หวัข้อ “ASEAN Artistic Work Conservation and Restoration 

2014”
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แผน ผล คะแนนเชิง

ปริมาณ

คะแนนเชิง

คุณภาพ

ส่ิงที่จะด าเนินการ/โครงการ-กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

(รอบปทีี่2)

(9) ทิศทาง จดุเน้น : ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ร้อยละของผลการด าเนินงานที่

บรรลุเปา้หมาย

ร้อยละ 100.00 100.00 5.00 5.00

มหาวิทยาลัยสามารถจดัท าฐานข้อมูลกลางในด้านการเงิน การประกนัคุณภาพ  บคุลากร 

ฯลฯ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลใหใ้ช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งมหาวิทยาลัย ภายในป ี

พ.ศ. 2556

จ านวนระบบที่ได้รับการปรับปรุง ระบบ 2 12 5.00 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพือ่การบริหารจดัการ (MIS)

 ที่มีอยู่ในปจัจบุนัอย่างต่อเนื่อง เปน็ระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุม

งานทุกด้าน ได้แก ่ ระบบงบประมาณ  ระบบพัสดุ  ระบบบญัชี  

ระบบการเงิน  ระบบทะเบยีนและบริการการศึกษา ระบบบคุลากร 

และระบบประเมินการเรียนการสอน  ระบบบญัชีกองทุนโดยเกณฑ์

พึงรับ-พึงจา่ยลักษณะ 3 มิติ และระบบบญัชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

เปน็ต้น  โดยร่วมกบัศูนย์คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

และปรับปรุงพัฒนาระบบใหม้ีความเชื่อมโยงในการใช้งานใหส้มบรูณ์

ยิ่งขึ้น

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

(10) ทิศทาง จดุเน้น : นโยบายการประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก ทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ

ร้อยละของผลการด าเนินงานที่

บรรลุเปา้หมาย

ร้อยละ 100.00 100.00 5.00 5.00

มีแผนงานการประสานงาน สร้างความร่วมมือ กบัหน่วยงานภายนอก ทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ

จ านวนข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ฉบบั 68 103 5.00 มีการด าเนินการประสานสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 

ทั้งภายในและต่างประเทศ  จ านวน 16 ฉบบั

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

และกจิการพิเศษ
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