
 

 

 

 

รายงานผลการด าเนนิงานตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลฯ 

ของอธกิารบด ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช 

(12 มนีาคม 2557 ถงึ 11 มนีาคม 2558) 

 



 



แผน ผล

100.00 96.97

(1) .แผนยทุธศาสตร์แผนปฏบิัติราชการประจ าปี และนโยบายที่อธกิารบดีน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลัย ร้อยละของผลการ
ด าเนินงานที่บรรลุ

เป้าหมาย

ร้อยละ 100.00 100.00

1) ควรปรับยทุธศาสตร์ให้เขา้ใจง่ายขึ้น มคีวามชดัเจน และแสดงถงึ อตัลักษณ์ความเป็นมหาวทิยาลัย

ศิลปากร และสามารถขบัเคล่ือนให้มหาวทิยาลัยศิลปากรเป็นมหาวทิยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ 

   โดยยทุธศาสตร์ควรมุ่งเน้นเร่ืองที่มคีวามส าคัญต่อการพัฒนามหาวทิยาลัย การพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา การกา้วสู่ความเป็นนานาชาติ ซ่ึงอาจจะเน้นเพียง 4- 5 เร่ือง อาทิ การจดัอนัดับมหาวทิยาลัย 
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและหลักสูตร นโยบายการพัฒนานักศึกษา City Campus 

มกีารปรัปแผน

ยทุธศาสตร์

ม/ีไมม่ี มี มี 1.มหาวทิยาลัยปรับแผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลัยศิลปากร พ.ศ.2556-2563 (ปรับแผน) 

ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และมกีารด าเนินการจนถงึปี 2558  แต่เนื่องจาปัจจบุันโลกมี

การพัฒนาและเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในทุกๆด้านซ่ึงมหีลายปัจจยัที่เป็นประเด็นที่ท้าทาย
มหาวทิยาลัยจงึได้เตรียมด าเนินการจดัท าแผนพัฒนามหาวทิยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559-2573 
 เพื่อใชเ้ป็นกรอบทิศทางการพัฒนามหาวทิยาลัยในระยะยาว

2.ที่ประชมุสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ 12/2557 เมื่อวนัที่ 17 ธนัวาคม 2557มขีอ้เสนอแนะให้
มหาวทิยาลัยควรเน้นงานเชงิยทุธศาสตร์ให้มากขึ้น และก าหนดเป็นแผนการท างานในแต่ละ
ด้านให้ชดัเจนมหาวทิยาลัยได้น าขอ้เสนอแนะมาพิจารณาด าเนินการ โดยในปีงบประมาณ

พ.ศ.2558 ได้ก าหนดจดุเน้นเป็น 2 ด้านหลัก คือ1.เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ
บัณฑิต 2.มุ่งเน้นการกา้วเขา้สู่ความเป็นนานาชาติ ซ่ึงเสนอแผนการด าเนินงานเชงิ

ยทุธศาสตร์ประจ าปี งบประมาณพ.ศ. 2558  ต่อสภามหาวทิยาลัยคร้ังที่ 2/2558 เมื่อวนัที่ 
11 มนีาคม 2558

รองอธกิารบดี

ฝ่ายวางแผน

และพัฒนา

 2) ส าหรับแผนงาน โครงการ ที่ก าหนดไวใ้นแผนยทุธศาสตร์ ควรมกีารติดตามและประเมนิผล หากไม่

สามารถด าเนินการได้ หรือไมช่ว่ยสนับสนุน ผลักดัน แผนยทุธศาสตร์ กค็วรปรับปรุง ยกเลิก แล้วเสนอ

สภามหาวทิยาลัยพิจารณา

จ านวนคร้ังที่ติดตาม

ประเมนิผล

คร้ัง 2 2 การติดตาม ประเมนิผลการด าเนินงานตามโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557

 2 คร้ัง คือ รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน

รองอธกิารบดี

ฝ่ายวางแผน

และพัฒนา

การด าเนินงาน

(รอบปีที2่)

 1.8 การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ

ด้าน/ขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ขและพัฒนาต่อไป ตัวชี้วดั หน่วยนับ โครงการกจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่ 

(12 มนีาคม 2557 – 11 มนีาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบ

1



แผน ผล

การด าเนินงาน
(รอบปีที2่)

ด้าน/ขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ขและพัฒนาต่อไป ตัวชี้วดั หน่วยนับ โครงการกจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่ 
(12 มนีาคม 2557 – 11 มนีาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบ

3) คณะวชิา หน่วยงาน อาจารย ์บุคลากรเป็นกลไกที่ส าคัญมากในการด าเนินงานตามพันธกจิ และการ

ขบัเคล่ือน ผลักดันแผนยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย ให้บรรลุเป้าหมาย จงึควรด าเนินการ
      3.1) ร่วมกบัคณะวชิา หน่วยงาน น าแผนยทุธศาสตร์ของคณะวชิา หน่วยงาน มาพิจารณาทบทวน 
และปรับให้มคีวามสอดคล้อง เชื่อมโยงกบัแผนยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย  นอกจากนั้นในการก าหนด

ตัวชี้วดั การต้ังค่าเป้าหมาย ควรวเิคราะห์สถานภาพของมหาวทิยาลัยและเทียบเคียงกบัเกณฑ์ของ
ประเทศและความเป็นนานาชาติด้วย เพื่อจะเป็นแรงผลักดันในการท างานและขบัเคล่ือน มหาวทิยาลัย
การกา้วสู่ความเป็นนานาชาติ

    3.2) วางแผนระบบการก ากบั ติดตามผลการด าเนินงานต้ังแต่ในระดับภาควชิา คณะวชิา หน่วยงาน 
เพื่อให้การเกบ็ขอ้มลูในทุกระดับมมีาตรฐาน มคีวามเขา้ใจที่ตรงกนั ซ่ึงเป็นปัจจยัหนึ่งที่จะชว่ยให้การ
ก ากบั ติดตามในระดับมหาวทิยาลัยมปีระสิทธภิาพมาก

      3.3) ควรอบรมให้ความรู้แกผู้่บริหารของคณะวชิา หน่วยงาน เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้มคีวามรู้ 
ความเขา้ใจ เร่ืองการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ การแปลงแผนยทุธศาสตร์เป็นแผนปฏบิัติราชการประจ าปี 

การก าหนดตัวชี้วดั เป้าหมายการก ากบั ติดตาม และการประเมนิผลกจิกรรม โครงการ แผนงาน เป็นต้น 
      3.4) ควรชี้แจงท าความเขา้ใจกบัอาจารย ์บุคลากร ในทุกระดับ เพื่อให้ทุกคนได้ทราบนโยบาย 

ทิศทางเป้าหมายการท างานเพื่อพัฒนามหาวทิยาลัย และขอความร่วมมอืให้ทุกคนมส่ีวนร่วม มคีวาม
รับผิดชอบร่วมกนัในการพัฒนามหาวทิยาลัยตามบทบาทหน้าที่ 
        นอกจากนั้นควรน าไปก าหนดเป็นตัวชี้วดั (KPI) ในการประเมนิผลการปฏบิัติงานของผู้บริหาร 

บุคลากรทุกระดับ ซ่ึงจะเป็นปัจจยัหนึ่งที่จะชว่ยขบัเคล่ือนงานของคณะวชิาและมหาวทิยาลัยให้สัมฤทธิผ์ล

จ านวนคร้ังของการ

จดัท าRoad Show 

 

คร้ัง 1 2 จดัRoad Show ส่ือสารตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายให้คณะวชิา/หน่วยงานทราบและเขา้ใจ

ตรงกนั เพื่อให้รับรู้ส่ิงที่ต้องด าเนินการมหาวทิยาลัยได้น ากรณีตัวอยา่งของคณะวชิา(Best 
Practice) ที่มผีลการด าเนินงานสูงกวา่เป้าหมายในแต่ละเร่ืองมาน าเสนอและแลกเปล่ียน
กระบวนการเพื่อให้คณะวชิาในการพบปะหารือ (Road show) กบัหน่วยงานในทุกวทิยาเขต

เป็นประจ าปีละ 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 (ม.ีค.-พ.ค.57)  คร้ังที่ 2 (ธ.ค.57-ก.พ.58)

รองอธกิารบดี

ฝ่ายวางแผน
และพัฒนา

4) ในการประชมุคณบดี การประชมุสภามหาวทิยาลัย ควรน าเร่ือง แผนยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย 
ปัญหาการด าเนินงาน มาพิจารณาร่วมกนัให้มากขึ้น เพื่อชว่ยสนับสนุน ผลักดันให้แผนยทุธศาสตร์บรรลุ
เป้าหมาย

มกีารวเิคราะห์ปัญหา
อปุสรรค์การ
ด าเนินงานตาม

ยทุธศาสตร์เสนอที่
ประชมุ ทปค.และสภา

มหาวทิยาลัย

ม/ีไมม่ี มี มี มกีารวเิคราะห์ปัญหาอปุสรรค์การด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลัยและคณะวชิา
ให้มคีวามชดัเจนมากขึ้นในการเสนอที่ประชมุคณบดีและสภามหาวทิยาลัยเพื่อชว่ยสนับสนุน
 ผลักดันให้แผนยทุธศาสตร์บรรลุเป้าหมาย

1) ควรน าแผนงาน โครงการ ที่อธกิารบดีน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลัยพิจารณา
จดัเรียงล าดับความส าคัญของแผนงาน โครงการ 

จ านวนคร้ังในการ
ติดตาม ประเมนิผล

การด าเนินงาน

คร้ัง 2 2 จดัท าแผนปฏบิัติราชการประจ าปี และโครงการเชงิยทุธศาสตร์ พร้อมทั้งมกีารติดตาม 
ประเมนิผลการด าเนินงาน ปีละ 2 คร้ัง คือ รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน
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แผน ผล

การด าเนินงาน
(รอบปีที2่)

ด้าน/ขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ขและพัฒนาต่อไป ตัวชี้วดั หน่วยนับ โครงการกจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่ 
(12 มนีาคม 2557 – 11 มนีาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบ

2) จดัท าแผนงาน โครงการ กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการท างานที่ชดัเจนในแต่ละปี รวมทั้งส่ิง

ที่ต้องการให้สภามหาวทิยาลัยชว่ยสนับสนุน แล้วน าขอความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัย

มแีผนการด าเนินงาน

โครงการเชงิยทุธศาสตร์

ม/ีไมม่ี มี มี  โดยในปีงบประมาณพ.ศ.2558 ได้ก าหนดจดุเน้นเป็น 2 ด้านหลัก คือ

1.เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต 2.มุ่งเน้นการกา้วเขา้สู่ความเป็นนานาชาติ
 ซ่ึงเเสนอแผนการด าเนินงานเชงิยทุธศาสตร์ประจ าปี งบประมาณพ.ศ. 2558  ต่อสภา
มหาวทิยาลัยคร้ังที่ 2/2558 เมื่อวนัที่ 11 มนีาคม 2558

(2) ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน /การพัฒนานักศึกษา ร้อยละของผลการ
ด าเนินงานที่บรรลุ

เป้าหมาย

ร้อยละ 100.00 100.00

1) ควรจดัแผนการเปิดหลักสูตรของมหาวทิยาลัย คณะวชิา ในภาพรวมระยะ 5-10 ปี เพื่อการกา้วสู่

ประชาคมอาเซียนและความเป็นนานาชาติ โดยควรเน้น 
- หลักสูตรบูรณาการ 
    - หลักสูตรนานาชาติ

    - หลักสูตรที่เป็นความต้องการของตลาดในประชาคมอาเซียน
 - หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 2) ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธก์ารเปิดหลักสูตรต่างๆ ของมหาวทิยาลัย ให้ผู้สนใจ รวมทั้งสถาบัน 
หน่วยงาน องค์กร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยผ่านชอ่งทางต่างๆ  ให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถ

วางแผน เตรียมตัวที่จะเขา้มาศึกษา และเป็นการประชาสัมพันธม์หาวทิยาลัยสู่ภายนอก

มแีผนการเปิดหลักสูตร

ของมหาวทิยาลัย

ม/ีไมม่ี มี มี 1. มหาวทิยาลัยจดัท าแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา มหาวทิยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา

 2557-2563 เพื่อการด าเนินงานภารกจิด้านการจดัการเรียนศึกษาและการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ ตอบสนองความต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนความต้องการของ
สังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซ่ึงคณะวชิาจะต้องแจง้เพื่อให้บรรจหุลักสูตรให้อยู่ใน

แผนกอ่นจงึขอท าหลักสูตรได้ โดยมหาวทิยาลัยก าหนดสัดส่วนนักศึกษาปริญญาตรีต่อบัฑิต
ศึกษา เป็น 70: 30 และส่งเสริมให้เปิด หลักสูตรบูรณาการหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรที่

เป็นความต้องการของตลาดในประเทศอาเซียน และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวทิยาลัยก าหนดปฏทิินให้คณะวชิาปรับแผนได้ปีละ 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 น าเสนอให้ที่ประชมุ

คณะกรรมการวางแผนและพัฒนามหาวทิยาลัยคร้ังที2่/2557 เมื่อวนัที่ 24 กนัยายน 2557 
และเสนอที่ประชมุคณบดีคร้ังที่ 25/2557 เมื่อวนัที่ 23 ธนัวาคม 2557 เพื่อพิจารณา มมีติ
ให้ความเห็นชอบการปรับแผนและฝ่ายเลขานุการฯจงึแจง้ให้คณะวชิาทราบแล้ว และ คร้ังที่ 

2 จะน าเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมการวางแผนและพัฒนามหาวทิยาลัยพิจารณาในการ
ประชมุคร้ังที่1/2558 ในวนัที่ 24 มนีาคม 2558            

รองอธกิารบดี

ฝ่ายวชิาการ
รองอธกิารบดี
ฝ่ายวางแผน

และพัฒนา

จ านวนชอ่งทาง
ประชาสัมพันธห์ลักสูตร

ชอ่งทาง 2 5 2. มหาวทิยาลัยมกีารเผยแพร่ประชาสัมพันธก์ารเปิดหลักสูตรต่างๆ ในหลายชอ่งทาง โดย
ผ่านทางเวป็ไซต์ของมหาวทิยาลัยและคณะวชิา การประชาสัมพันธห์ลักสูตรในงานประชมุ/

งานแสดงกจิกรรม/นิทรรศการต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวทิยาลัย การประชาสัมพันธโ์ดย
คณะวชิาเป็นผู้ด าเนินการ

3



แผน ผล

การด าเนินงาน
(รอบปีที2่)

ด้าน/ขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ขและพัฒนาต่อไป ตัวชี้วดั หน่วยนับ โครงการกจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่ 
(12 มนีาคม 2557 – 11 มนีาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบ

1) ในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวชิาต่างๆ ควรเน้นให้มกีารศึกษาดูงาน การฝึกงาน

 สหกจิศึกษา มากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริง
2) ควรอบรม พัฒนาอาจารย ์ให้มทีักษะการสอนรูปแบบใหม่ๆ  และทันต่อการเปล่ียนแปลง รวมทั้ง
ส่งเสริมความคิดวเิคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ อาทิ การเรียนการสอนโดยวธิ Research Problem 

Issue Problem
 3) ควรมชีอ่งทางที่จะให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ ผลงาน ออกสู่สาธารณชนทั้งในระดับประเทศ
และนานาชาติให้มากขึ้น

จ านวนหลักสูตรที่มี

การดูงาน/ฝึกงาน/สห
กจิศึกษา/ศึกษานอก
สถานที่

หลักสูตร 5 25 1. หลักสูตรปรับปรุงของคณะวชิาต่าง ๆ ได้บรรจรุายวชิาการศึกษาดูงานใน/ต่างประเทศไว ้

จ านวน 10 หลักสูตร รายวชิาฝึกงาน 56 หลักสูตร รายวชิาสหกจิศึกษา 5 หลักสูตร และมี
การศึกษานอกสถานที่ 15 หลักสูตร                           

รองอธกิารบดี

ฝ่ายวชิาการ
คณะวชิา

จ านวนโครงการพัฒนา

อาจารย ์ให้มทีักษะ
การสอนรูปแบบใหม่ๆ

โครงการ 2 36 2. มหาวทิยาลัยได้จดัให้มโีครงการพัฒนาอาจารย ์ให้มทีักษะการสอนรูปแบบใหม่ๆ   และทัน

ต่อการเปล่ียนแปลง รวมทั้งส่งเสริมความคิดวเิคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์     
 2.1 โครงการสนับสนุนการพัฒนานวตักรรมการเรียนการสอนมหาวทิยาลัยศิลปากร  จ านวน
 36 โครงการ และโครงการน าร่อง 5 โครงการ                

 2.2 โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการ เร่ือง "แนวทางการเขยีนโครงการพัฒนานวตักรรมการ
เรียนการสอน" วนัพุธ ที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องกจิกรรมอาจารย ์อาคารคณะ

ศึกษาศาสตร์ 3 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์

รองอธกิารบดี

ฝ่ายวชิาการ
คณะวชิา

จ านวนชอ่งทางการ
เผยแพร่ผลงาน

ชอ่งทาง 2 5 3. นักศึกษาของมหาวทิยาลัยศิลปากรมชีอ่งทางที่จะแสดงความสามารถ ผลงาน ออกสู่
สาธารณชนทั้งในระดับประเทศและนานาชาติหลากหลายชอ่งทาง เชน่

3.1 งานประชมุวชิาการที่จดัโดยบัณฑิตวทิยาลัยและสถาบันวจิยัและพัฒนา

3.2 การจดัแสดงนิทรรศการและงานศิลปะของนักศึกษาในโอกาสต่าง ๆ
3.3 คณะวชิาต่าง ๆ ได้ส่งนักศึกษาประกวดแขง่ขนัและได้รับรางวลัทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ 
3.4 ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ได้จดัแสดงผลงานของนักศึกษาในนิทรรศการ “วาด

วทิย”์ 
3.5 นักศึกษาร่วมกบัคณาจารยจ์ดัแสดงผลงานในงานแสดง/นิทรรศการต่างๆ ที่จดัโดย
มหาวทิยาลัย หรือคณะวชิา
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แผน ผล

การด าเนินงาน
(รอบปีที2่)

ด้าน/ขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ขและพัฒนาต่อไป ตัวชี้วดั หน่วยนับ โครงการกจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่ 
(12 มนีาคม 2557 – 11 มนีาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบ

1) มหาวทิยาลัยควรเร่งด าเนินงานตามนโยบายพัฒนานักศึกษา เพราะมหีลายเร่ืองที่ต้องเร่งปรับปรุง 

ด าเนินการ รวมทั้งควรก ากบั ติดตาม ประเมนิอยา่งต่อเนื่อง และประชาสัมพันธร์ายงานความกา้วหน้า
ให้สภามหาวทิยาลัย คณะวชิา นักศึกษา ทราบเป็นระยะๆ ด้วย

จ านวนคร้ังที่ติดตาม

ประเมนิผล

จ านวนชอ่งทาง
ประชาสัมพันธ์

คร้ัง

ชอ่งทาง

2

1

2

2

กองกจิการนักศึกษารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม

ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน
การประชาสัมพันธผ์ลการด าเนินงานต่าง ๆ กองกจิการนักศึกษาได้ประชาสัมพันธผ่์านเฟสบุ๊ค
 (Facebook) Silpakorn Act. กมล แมลงทับ และ Mirror Production

รองอธกิารบดี

ฝ่ายกจิการ
นักศึกษา

2) กองกจิการนักศึกษา เป็นกลไกที่ส าคัญในการท างานด้านการพัฒนานักศึกษาและการด าเนินนโยบาย
พัฒนานักศึกษา จงึควร
    2.1) ควรพัฒนาบุคลากรของกองกจิการนักศึกษา และปรับรูปแบบการท างาน การให้บริการ การให้

ค าแนะน าแกน่ักศึกษา ทัศนคติ ในการท างานเชงิรุก  เพื่อชว่ยขบัเคล่ือนนโยบายพัฒนานักศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมาย                           

จ านวนโครงการพัฒนา
บุคลากร

โครงการ 1 1 โครงการพัฒนาบุคลากรกองกจิการนักศึกษาเพื่อขบัเคล่ือนนโยบายพัฒนานักศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยเร่ิมจากการท า Road Map การพัฒนานักศึกษา และการดูแลนักศึกษา พร้อม
แจง้ให้บุคลากรที่เกี่ยวขอ้งทราบและด าเนินการ

รองอธกิารบดี
ฝ่ายกจิการ
นักศึกษา
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แผน ผล

การด าเนินงาน
(รอบปีที2่)

ด้าน/ขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ขและพัฒนาต่อไป ตัวชี้วดั หน่วยนับ โครงการกจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่ 
(12 มนีาคม 2557 – 11 มนีาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบ

2.2) ก ากบัติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินกจิกรรม โครงการต่างๆ อยา่งใกล้ชดิ ให้ทุกโครงการมคีวาม

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

มกีารตรวจสอบด้าน

การเงินและพัสดุ

ม/ีไมม่ี มี มี ผู้บริหารหน่วยงานได้มนีโยบายเน้นการด าเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้มกีาร

แต่งต้ังคณะท างานแต่ละฝ่ายอยา่งชดัเจนพร้อมทั้งแต่งต้ังบุคลากรหน่วยการเงินและพัสดุ 
เป็นผู้ควบคุมการใชจ้า่ยเงินและตรวจสอบใบเสร็จ

รองอธกิารบดี

ฝ่ายกจิการ
นักศึกษา

3) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ ์เร่ือง สิทธปิระโยชน์ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทราบอยา่งทั่วถงึ  
รวมทั้งปรับปรุงการให้บริการ การเขา้ถงึบริการ ให้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น

จ านวนชอ่งทางการ
ประชาสัมพันธ ์เร่ือง 

สิทธปิระโยชน์ของ
นักศึกษา

ชอ่งทาง 2 2 มกีารประชาสัมพันธเ์กี่ยวกบัสิทธ ิประโยชน์ของนักศึกษาด้านต่างๆเชน่ สิทธปิระโยชน์ของ
การท าประกนัอบุัติเหตุ ทุนการศึกษา โดยประชาสัมพันธ ์ผ่านเฟสบุ๊ค แฟนเพจ  กยศ. เวบ็

ไซด์กองกจิการนักศึกษา    www.Kongkit.su.ac.thและแจง้ผ่านหน่วยงานและคณะวชิา
ต่าง ๆ 

รองอธกิารบดี
ฝ่ายกจิการ

นักศึกษา

1) ควรน าพัฒนาการจดักจิกรรมที่สร้างสรรค์ และมกีารก ากบั ติดตามการจดักจิกรรมอยา่งใกล้ชดิ 
     ทั้งนี้อาจจะจะริเร่ิมจดักจิกรรมสร้างสรรค์เป็นต้นแบบ เพื่อเป็นตัวอยา่ง แนวทางปฏบิัติที่ดีแก่
นักศึกษา สโมสรนักศึกษา 

จ านวนกจิกรรม
สร้างสรรค์แนวทาง
ปฏบิัติที่ดีแกน่ักศึกษา 

สโมสรนักศึกษา

กจิกรรม 1 3 1.จดักจิกรรมพัฒนาผู้น าองค์นักศึกษา ทั้งสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาประจ า
คณะ 
2.ชมรมและคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก

3.สร้างเครือขา่ยการจดักจิกรรมทั้งภายในและภายนอกตามนโยบายการพัฒนานักศึกษาและ
สอดคล้องกบัเกณฑ์การประกนัคุณภาพ

รองอธกิารบดี
ฝ่ายกจิการ
นักศึกษา

2) ควรจดัสรรทุนการศึกษา ทุนวจิยั ทุนโครงการแลกเปล่ียน การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดง
ความสามารถ น าเสนอผลงาน ในชอ่งทางต่างๆ ให้มากขึ้น

จ านวนทุนสนับสนุน
การศึกษา ทุนวจิยั ทุน

โครงการแลกเปล่ียน

ทุน 50 85 จดัสรรทุนการศึกษา จ านวน 85 ทุน (เงินแผ่นดิน)ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รองอธกิารบดี
ฝ่ายกจิการ

นักศึกษา
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แผน ผล

การด าเนินงาน
(รอบปีที2่)

ด้าน/ขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ขและพัฒนาต่อไป ตัวชี้วดั หน่วยนับ โครงการกจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่ 
(12 มนีาคม 2557 – 11 มนีาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบ

(3) ด้านการวจิยัและสร้างสรรค์ ร้อยละของผลการ

ด าเนินงานที่บรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ 100.00 100.00

1) มหาวทิยาลัยมกีารส่งเสริม สนับสนุนการท างานวจิยัและสร้างสรรค์ และผลงานทางวชิาการ ด้วย
มาตรการต่างๆ อาทิ การจดัต้ังกองทุนวจิยัและสร้างสรรค์ ทุนสนับสนุนการผลิตต ารา  
จงึควรพิจารณามาตรการที่ให้คุณและโทษเพิ่มเติม อาทิ 

    - การน ามาตรการที่ สกอ. ก าหนดให้อาจารยผู้์ด ารงต าแหน่งทางวชิาการจะต้องท าผลงานทาง
วชิาการปีละกี่เร่ืองมาใช ้และหากไมส่ามารถท าได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดควรมมีาตรการลงโทษ 

- การก าหนดเป็นตัวชี้วดั (KPI) ในการประเมนิผลการปฏบิัติงานประจ าปี 
     - การจดัต้ังหน่วยงานให้ค าปรึกษาในการท างานวจิยัและสร้างสรรค์ การท าผลงานวชิาการ การ
น าเสนอผล

จ านวนกองทุน
สนับสนุนด้านการท า
วจิยัและผลิตต ารา

กองทุน 2 2 1.จดัต้ังกองทุนวจิยัและสร้างสรรค์ 
2.ทุนสนับสนุนการผลิตต ารา และสนับสนุนการตีพิมพ์

รองอธกิารบดี
ฝ่ายวชิาการ/
รองอธกิารบดี

ฝ่ายวชิาการ
สถาบันวจิยัและ

พัฒนา

 - การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหวา่งคณะวชิา

 - การจดัโครงการอบรมให้ความรู้ และให้บุคลากรที่เขา้ร่วมโครงการน าไปปฏบิัติจริง จ านวนโครงการ

ส่งเสริมศักยภาพการ

ท าผลงสนวจิยัและงาน

สร้างสรรค์

โครงการ 4 9 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารยม์หาวทิยาลัยศิลปากรในระหวา่งวนัที่ 24-30เมษายน 

2557 ประกอบด้วยหัวขอ้การบรรยาย ดังนี้

1.การเขยีนขอ้เสนอการวจิยัเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวจิยั (วนัที่ 24 เมษายน 2557)

2. แนวทางการใชห้ลักสถติิและโปรแกรม SPSS ในการวจิยั : สาขาวทิยาศาสตร์ (วนัที่29 
เมษายน 2557)

3. แนวทางการใชห้ลักสถติิและโปรแกรม SPSS ในการวจิยั : สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (วนัที่ 29 เมษายน 2557)
4. การเขยีนบทความวจิยัเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (วนัที่ 30 เมษายน2557)

5. การผสมผสานองค์ความรู้จากการวจิยัในการผลิตหนังสือวชิาการและงานรับใชสั้งคม(วนัที่

 30 เมษายน 2557)

6.จดับรรยาย โครงการพัฒนาขอ้เสนอโครงการวจิยัเชงิบูรณาการ หัวขอ้ความมั่นคงทาง
อาหาร เมื่อวนัที่ 27 พฤษภาคม 2557 ด าเนินงานร่วมกนัระหวา่งเครือขา่ยวจิยัอดุมศึกษา

ภาคกลางตอนล่างและ
สถาบันวจิยัและพัฒนา
7. การบรรยาย โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวจิยั (‘R2R’ :
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แผน ผล

การด าเนินงาน
(รอบปีที2่)

ด้าน/ขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ขและพัฒนาต่อไป ตัวชี้วดั หน่วยนับ โครงการกจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่ 
(12 มนีาคม 2557 – 11 มนีาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบ

Routine to Research) เร่ือง“แนวคิด ‘R2R’ และหลักการท าวจิยัโดย ใชง้านประจ าเป็น

ฐาน” เมื่อวนัที่ 29 พฤษภาคม 2557
8. การเขยีนบทความวจิยัเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (มกราคม 2558)
9. การเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยัเพื่อขอรับทุนวจิยัสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

(มนีาคม 2558)

  - ระบบฐานขอ้มลู สารสนเทศที่ชว่ยสนับสนุนการท างานรวมทั้งความสะดวกในการใชง้านระบบต่างๆ

สร้างเครือขา่ยอาจารยรุ่์นใหมด่ าเนินกจิกรรมท างานวจิยัและสร้างสรรค์

จ านวนเครือขา่ยการ

วจิยัและการสร้างสรรค์

เครือขา่ย 2 4 1.เครือขา่ยวจิยัอดุมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (สกอ.)

2.เครือขา่ยวจิยัภมูภิาค (ภาคกลาง) (วช.)
3.เครือขา่ยสถาบันการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาดนตรีพื้นบ้านอาคเนยภ์าคพื้นทวปี

อาเซียน
4.เครือขา่ยการออกแบบแห่งอาเซียน นิทรรศการสัญจร ประกอบการบรรยาย : 
เคร่ืองประดับสร้างสรรค์

รองอธกิารบดี

ฝ่ายวชิาการ/
คณะวชิา

  2) ส่งเสริม สนับสนุนการท างานวจิยัในลักษณะเป็นชดุวจิยั เพื่อให้การวจิยัมปีระโยชน์มากขึ้น สามารถ
แกไ้ขปัญหาได้ครอบคลุมในมติิต่างๆ มากขึ้น

จ านวนผลงานวจิยัที่
น าไปต่อยอดในเชงิ

พาณิชย์

ผลงาน/
ชิ้นงาน

3 18 มหาวทิยาลัยผลักดันให้เกดิผลงานวจิยั/สร้างสรรค์ เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ซ่ึงผลงานวจิยัที่
น าไปต่อยอดในเชงิพาณิชยน์อกจากสามารถกอ่ให้เกดิประโยชน์ที่ยั่งยนืแกสั่งคมและ

ประเทศชาติแล้วยงัสามารถสร้างภาพลักษณ์ด้านงานวจิยัให้กบัมหาวทิยาลัยได้ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยมแีผนงาน/โครงการเพิ่มมลูค่าสินค้าและบริการจากงานวจิยั

และสร้างสรรค์ร่วมกบัภาครัฐ เอกชน ท าให้มจี านวนผลงานวจิยัที่น าไปต่อยอดในเชงิพาณิชย์
จ านวน 18 ชิ้นงาน อาทิ คณะดุริยางคศาสตร์ ผลงานสร้างสรรค์นางพญางูขาวเดอะมวิสิคัล 

ผลงานของอาจารยด์ าริห์ บรรณวทิยกจิ ใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณิชยโ์ดย บริษัท ดรีมบอกซ์ 

จ ากดั คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ผลงาน 2 ชิ้นงาน ได้แก ่1. ผลของการใช้
ปุ๋ยหมกัร่วมกบัไนโตรเจนต่อประสิทธภิาพการใชธ้าตุไนโตรเจนและผลผลิตขา้ว 

(2554/75,000 บาท) และ2.ศักยภาพการให้ผลผลิตและการดูดให้ประโยชน์จากปุ๋ยของขา้ว
สายพันธต่์างๆ ที่ปลูกในชดุดินเพชรบุรี (56/100,000) โดยน ามาจดัท าปุ่ยหมกัจ าหน่าย เป็น

ต้น

รองอธกิารบดี
ฝ่ายวชิาการ

คณะวชิา
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แผน ผล

การด าเนินงาน
(รอบปีที2่)

ด้าน/ขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ขและพัฒนาต่อไป ตัวชี้วดั หน่วยนับ โครงการกจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่ 
(12 มนีาคม 2557 – 11 มนีาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบ

 ควรมกีารประชมุ ปรึกษาหารือร่วมกนัระหวา่งผู้บริหารของมหาวทิยาลัย สถาบันวจิยัและพัฒนา คณะ

วชิา ในการก าหนดบทบาทหน้าที่ ภารกจิที่ชดัเจนของแต่ละฝ่าย รวมทั้ง นโยบาย เป้าหมายการวจิยั
และสร้างสรรค์ ของมหาวทิยาลัย และร่วมกนัท างานเพื่อน าไปสู่มหาวทิยาลัยวจิยัและสร้างสรรค์
- มหาวทิยาลัยควรศึกษาขอ้มลู ส ารวจสาเหตุ ปัญหาการเบิกจา่ยที่ล่าชา้ และวางแผนด าเนินการแกไ้ข

ปัญหาและพัฒนาให้มปีระสิทธภิาพมากขึ้น โดยอาจจะท าในลักษณะงานวจิยัสถาบัน

จ านวนคร้ังที่จดั

ประชมุหารือ/การจดั
Road Show

คร้ัง 1 2 ลดชอ่งวา่ง สร้างความเขา้ใจร่วมกนัในการบริหารจดัการร่วมกนัในระหวา่งหน่วยงานในสังกดั

ส านักงานอธกิารบดี และหน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่า โดยการพบปะหารือ 
(roadshow) กบัหน่วยงานในทุกวทิยาเขตเป็นประจ าปีละ 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 (ม.ีค.-พ.ค.57)  
คร้ังที่ 2 (ธ.ค.57-ก.พ.58)

ควบคุมก ากบัดูแลกจิการของมหาวทิยาลัยโดยเน้นการประชมุร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานในที่
ประชมุคณบดี รวมทั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านที่เกี่ยวขอ้ง เชน่ คณะกรรมการวทิยาเขต 
คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการวางผังแมบ่ทและกายภาพ เป็นต้น

รองอธกิารบดี

ฝ่ายวางแผน
และพัฒนา

(4) ด้านบริการทางวชิาการ ร้อยละของผลการ
ด าเนินงานที่บรรลุ

เป้าหมาย

ร้อยละ 100.00 100.00

1) ควรพิจารณาปรับปรุง พัฒนา การจดัโครงการบริการวชิาการทั้งในระดับมหาวทิยาลัย คณะวชิา 
หน่วยงาน อาทิ
1.1) การจดับริการวชิาการ ควรพิจารณาก าหนดเป้าหมายในการท างานให้ชดัเจนกอ่นวา่ต้องการให้

เกดิผลอยา่งไร เชน่ ภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัยสูงกวา่เดิม 50 % แล้วจงึจดัท ากจิกรรม โครงการ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น
  1.2) ควรริเร่ิมการจดัโครงการบริการวชิาการขนาดใหญ่ลักษณะบูรณาการ เพียง 1-2 โครงการ ที่ให้

ทุกคณะวชิา หน่วยงาน ในมหาวทิยาลัยเขา้มามส่ีวนร่วมได้ และกอ่ให้เกดิประโยชน์ที่ยั่งยนืแกช่มุชน 

สังคม ประเทศชาติ ซ่ึงอาจจะเป็นโครงการต่อเนื่องระยะยาว

จดัโครงการขนาดที่เป็น
โครงการต้นแบบ

ม/ีไมม่ี มี มี 1โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ทางศิลปะสู่ชมุชน โดยรถเคล่ือนที่  (Silpakorn Art Mobile)  
  
-การจดัให้มรีถเคล่ือนที่  ไปยงัโรงเรียนหรือแหล่งชมุชน  เพื่อให้บุคคลากรและนักศึกษา

ศิลปะในสาขาวชิาที่เกี่ยวขอ้ง  ได้น าความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมาเผยแพร่องค์ความรู้ในสาขา
ศิลปะเบื้องต้นให้แกเ่ยาวชนในสาขาต่างๆ    พร้อมการจดันิทรรศการและห้องสมดุศิลปะเพื่อ
ให้บริการวชิาการแกสั่งคมและชมุชน

- มกีารจดัท ารถปฏบิัติการศิลปะเคล่ือนที่  ด้านงานภาพพิมพ์  คันแรก  โดยออกแสดงในงาน

วนัศิลป์  พีระศรี   งานวนัสถาปนามหาวทิยาลัยศิลปากร   งานวนัลอยกระทงร่วมกบับริษัท

ไทยเบฟเวอร์เรจ  จ ากดั
2.โครงการผลิตแท่นพิมพ์ภาพพิมพ์ศิลปะ
เป็นการบูรณาการขา้มศาสตร์ระหวา่ง 2  คณะวชิา  ในการผลิตแท่นพิมพ์ภาพพิมพ์ศิลปะที่

ยงัไมม่สีถาบันการศึกษาใดผลิต  โดยเป็นการผลิตแท่นพิมพ์ทีมคุีณภาพ  น้ าหนักเบา  ลด
ต้นทุนการน าเขา้จากต่างประเทศ  มรูีปแบบเป็นอตัลักษณ์ของมหาวทิยาลัย
3. มกีารผลิตแท่นพิมพ์ขนาดเล็กเพื่อการใชง้านจริงและน ามาสาธติในการจดังานต่าง ๆ  และ
จะพัฒนาเพื่อสร้างมลูค่าในอนาคต

รองอธกิารบดี
ฝ่ายวางแผน
และพัฒนา

รองอธกิารบดี
ฝ่ายประกนั
คุณภาพการศึกษา
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แผน ผล

การด าเนินงาน
(รอบปีที2่)

ด้าน/ขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ขและพัฒนาต่อไป ตัวชี้วดั หน่วยนับ โครงการกจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่ 
(12 มนีาคม 2557 – 11 มนีาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบ

  1.3) ติดตาม ประเมนิผลกจิกรรม โครงการทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ ผลกระทบ อาทิ จดัท ารายงานติดตาม

โครงการผ่านระบบMIS
 ติดตามโครงการ
พร้อมทั้งจดัท ารายงาน

ผลพร้อมทั้งวเิคราะห์
ผลการด าเนินงาน

ม/ีไมม่ี มี มี ติดตามโครงการผ่านระบบMIS ติดตามโครงการพร้อมทั้งจดัท ารายงานผลพร้อมทั้งวเิคราะห์

ผลการด าเนินงานเสนอที่ประชมุคณบดีคร้ังที่ 22/2557 เมื่อวนัที่ 11 พ.ย.2557

รองอธกิารบดี

ฝ่ายวางแผน
และพัฒนา
รองอธกิารบดี

ฝ่ายประกนั
คุณภาพการศึกษา

  - การวเิคราะห์ Cost Benefit          

  - วดัผลลัพธ ์Outcome ที่เกดิขึ้นจากการจดัโครงการบริการวชิาการอาทิ คุณภาพชวีติ รายได้ที่เพิ่มขึ้น
 ความสัมพันธร์ะหวา่งมหาวทิยาลัยกบัชมุชน

จดัท ารายงานประเมนิ

ความคุ้มค่าฯ ตาม
แนวทางการประเมนิ

ความคุ้มค่าในการ
ปฏบิัติภารกจิภาครัฐ
ของ สศช.

ม/ีไมม่ี มี มี มหาวทิยาลัยจดัท ารายงานประเมนิความคุ้มค่าในการปฏบิัติภารกจิของมหาวทิยาลัยศิลปากร

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามแนวทางการประเมนิความคุ้มค่าในการปฏบิัติภารกจิ
ภาครัฐของ สศช โดยมกีารวเิคราะห์มติิประสิทธภิาพ ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานเทียบ

กบัแผน ต้นทุนต่อหน่วย มติิประสิทธผิล ประสิทธผิลต่อค่าใชจ้า่ย (Cost – Effectiveness) 
และมติิผลกระทบต่อเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธกิาร

รองอธกิารบดี

ฝ่ายวางแผน
และพัฒนา

กองแผนงาน

  1.4) การต้ังเป้าหมาย ประโยชน์ที่มหาวทิยาลัยจะได้รับ อาทิ       

 - ภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัยต่อชมุชนประเทศ  

 - องค์ความรู้ ผลงานวจิยัสร้างสรรค์ ผลงานวชิาการที่เกดิขึ้นจากการจดัโครงการบริการวชิาการ         -
 ความสัมพันธร์ะหวา่งมหาวทิยาลัยกบัชมุชน

ประโยชนที่ได้รับจาก

การด าเนินโครงการ

ของผู้เขา้ร่วมโครงการ
ประโยชน์ที่ได้รับจาก

การด าเนินโครงการ
ของผู้เขา้ร่วมโครงการ

ระดับที่ 1สามารถน า

ความรู้ไปประยกุต์ใชไ้ด้
ในชวีติประจ าวนัได้

ระดับที่ 2  สามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปพัฒนา

ศักยภาพของท้องถิ่น 
ชมุชน ไปสู่การแขง่ขนั

ในระดับชาติและ
นานาชาติ
ระดับที่ 3 สามารถน า

ความรู้ที่ได้ไปต่อยอด

เชงิพาณิชยไ์ด้

ระดับ 2 2 มหาวทิยาลัยได้ก าหนดขอบเขตของประโยชน์ที่ได้จาการให้บริการวชิาการเป็น 3 ระดับคือ

ระดับที่ 1สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใชไ้ด้ในชวีติประจ าวนัได้ ระดับที่ 2 สามารถน า

ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น ชมุชน ไปสู่การแขง่ขนัในระดับชาติและนานาชาติ 
ระดับที่ 3 สามารถน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเชงิพาณิชยไ์ด้ ซ่ึงเป้าหมายส าหรับปีงบประมาณ 

พ.ศ.2557 คือระดับที่ 2 ซ่ึงนอกจากจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชวีติ และการสร้างรายได้ที่
เพิ่มขึ้น แล้วยงัส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัยต่อชมุชน ประเทศอกีด้วย

รองอธกิารบดี

ฝ่ายวางแผน

และพัฒนา
รองอธกิารบดี

ฝ่ายประกนั
คุณภาพการศึกษา

คณะวชิา
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แผน ผล

การด าเนินงาน
(รอบปีที2่)

ด้าน/ขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ขและพัฒนาต่อไป ตัวชี้วดั หน่วยนับ โครงการกจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่ 
(12 มนีาคม 2557 – 11 มนีาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบ

2) ควรริเร่ิมการจดัโครงการบริการวชิาการ ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ร่วมกบัประเทศในประชาคม

อาเซียน ซ่ึงจะเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้และมหาวทิยาลัย คณะวชิา หน่วยงานสามารถขยายต่อยอด
องค์ความรู้ให้กวา้งขวางมากขึ้น

จ านวนโครงการบริการ

ร่วมกบัร่วมกบัประเทศ
ในประชาคมอาเซียน

โครงการ 2 7  1.โครงการ Art Camp การถา่ยทอดวฒันธรรมอาเซียนสู่เยาวชนไทยโดยการจดัอบรม

สร้างสรรค์ผลงานศิลปินรุ่นเยาวเ์ผยแพร่แกเ่พื่อศิลปินรุ่นเยาวอ์าเซียน 
2.โครงการ Silpakorn Ceramic Symposium 2014, Thailand
3.โครงการเสวนาทางวชิาการด้านวฒันธรรมอาเซียน เร่ือง ความสัมพันธข์องภาษาและรัฐ

โบราณในอาเซียน
4.โครงการประชมุวชิาการด้านประวติัศาสตร์ศิลปะ
5.โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์วจิยัและการปฏบิัติงานภาคสนามเพื่อส่งเสริมภมูปิัญญาและ

วฒันธรรมท้องถิ่น อนัจะน าไปสู่การสร้างสรรค์ของชมุชนให้มคีวามเขม้แขง็ระดับอาเซียน
 6.โครงการ "จติรกรรมร่วมสมยัในภมูภิาคอาเซียน" เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ภาควชิา
จติรกรรม คณะจติรกรรมฯ มหาวทิยาลัยศิลปากร จดัสัมมนาทางวชิาการ / สัมมนาเชงิ

ปฏบิัติการ วนัที่ 2-5 กรกฎาคม 2557 และ จดัแสดงนิทรรศการ วนัที่ 5-27 กรกฎาคม 
2557 ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจา้ฟ้า กรุงเทพฯ

7.โครงการนิทรรศการ "ไท นัย asean" ระหวา่งวนัที่ 22 กนัยายน - 14 พฤศจกิายน 2557 
ณ พิพิธภณัฑ์ธนาคารไทยพาณิชย ์ส านักงานใหญ่

คณะวชิา
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แผน ผล

การด าเนินงาน
(รอบปีที2่)

ด้าน/ขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ขและพัฒนาต่อไป ตัวชี้วดั หน่วยนับ โครงการกจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่ 
(12 มนีาคม 2557 – 11 มนีาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบ

(5) ด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ร้อยละของผลการ

ด าเนินงานที่บรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ 100.00 100.00

1) ควรพิจารณาปรับปรุง พัฒนาการจดัโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ในลักษณะเดียวกบัการจดั
โครงการบริการวชิาการที่กล่าวในขอ้ 4

จ านวนโครงการ โครงการ 2 6 ตามที่ฝ่ายศิลปวฒันธรรมร่วมกบัภาควชิาออกแบบนิเทศศิลป์คณะมณัฑนศิลป์ ด าเนิน
โครงการออกแบบอตัลักษณ์องค์กร (Corporate  Identity) ได้ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว มี
รายละเอยีดสรุปได้ดังนี้  

1.การออกแบบตัวอกัษรภาษาไทยส าหรับดิสเพลย ์ 2  ชดุ
2. การจดัท าระบบสีโดยใชร้ะบบสีของไทย  (THAI  TONE)  สีของมหาวทิยาลัยและคณะวชิา

3.  การออกแบบส่ิงพิมพ์เพื่อใชใ้นราชการของมหาวทิยาลัยทั้งระบบ
4. จดัท าคู่มอืการใชง้านอตัลักษณ์องค์กร(Corporate  Identity)  มหาวทิยาลัยศิลปากร
5. อบรมการใชง้านอตัลักษณ์องค์กรแกบุ่คลากรของคณะวชิาและหน่วยงานต่างๆ  ใน

มหาวทิยาลัยศิลปากร   เพื่อน าไปใชง้านจริง ให้สภามหาวทิยาลัยเมื่อคราวประชมุคร้ังที่ 
5/2557 เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2557
6. คณะวชิาและหน่วยงานน าไปใชใ้นการปฏบิัติงานจริง  เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน

รองอธกิารบดี
ฝ่าย
ศิลปวฒันธรรม

2) มหาวทิยาลัย คณะวชิา หน่วยงาน รวมทั้งบุคลากร ได้รับการยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติใน

หลากหลายสาขาวชิา จงึควรแสดงบทบาท ศักยภาพของมหาวทิยาลัยในการน าเสนอแนวคิด นโยบาย

ด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ศิลปะการออกแบบฯ  ต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มากขึ้น อาทิ
การเป็นต้นแบบ การเป็นผู้น า เป็นที่ปรึกษาด้านศิลปะ วฒันธรรม ศูนยก์ลางแหล่งเรียนรู้ด้านการ

ออกแบบ  การสร้างมาตรฐานงานการจดัการดูแลบูรณโบราณสถาน  เป็นต้น

จ านวนเครือขา่ยความ

ร่วมมอืด้าน

ศิลปวฒันธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น

เครือขา่ย 30 68 มหาวทิยาลัยส่งเสริม สนับสนุนให้มคีวามร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอกในการอนุรักษ์พัฒนา

ศิลปะ และวฒันธรรมทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้มจี านวนหน่วยงานภายนอกที่มคีวาม

ร่วมมอืในการอนุรักษ์พัฒนาศิลปะและวฒันธรรมทั้งในและต่างประเทศ จ านวน 68 
หน่วยงาน อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั มหาชน / ธนาคากริกรไทย / บริษัท กนกสิน 

เอก็ซปอร์ต อมิปอร์ต จ ากดั / บริษัท ปตท. / มลูนิธเิอสซีจ ี/ ห้างสรรพสินค้าสุพรีม คอม
เพล็กซ์ / Mushashino Art University / บริษัท นานม ีจ ากดั / หอศิลป์ร่วมสมยัอาร์เดล 

เป็นต้น

รองอธกิารบดี

ฝ่าย

ศิลปวฒันธรรม
คณะวชิา

หอศิลป์
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แผน ผล

การด าเนินงาน
(รอบปีที2่)

ด้าน/ขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ขและพัฒนาต่อไป ตัวชี้วดั หน่วยนับ โครงการกจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่ 
(12 มนีาคม 2557 – 11 มนีาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบ

3) จดัให้มหาวทิยาลัยศิลปากร เป็นแหล่งเรียนรู้ ศูนยก์ารศึกษา ที่สร้างแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาส

ให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ชมุชน สังคมทั้งภายในและภายนอกมาศึกษาเรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงาน
การประกอบอาชพีฯ ให้มากขึ้น

จ านวนฐานขอ้มลู

ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้
ด้านศิลปวฒันธรรม

ฐานขอ้มลู 2 4 1.โครงการจดัท าฐานขอ้มลูสถาปัตยเ์รขา แสดงผลงานและรางวลัต่างๆที่ชนะการประกวด

ของนักศึกษา 
2.ฐานขอ้มลูของหอศิลป์
3.ฐานขอ้มลูโบราณวตัถสุถานในภาคใต้

4.โครงการเรียนรู้ภมูปิัญญาและวฒันธรรมมอญบ้านมว่ง

คณะวชิา

หอศิลป์

(6) ด้านการบริหารจดัการ ร้อยละของผลการ

ด าเนินงานที่บรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ 100.00 100.00

(6.1) การบริหารงาน

1) มหาวทิยาลัย คณะวชิา หน่วยงาน ต้องพยายามส่ือสาร สร้างความเขา้ใจกบับุคลากรทุกระดับ ปรับ
ทัศนคติ เปิดกวา้งรับการเปล่ียนแปลง

จ านวนโครงการ โครงการ 1 1  - จดัให้มโีครงการสัมมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง การบริหารงบประมาณและการเงิน
ส าหรับเงินรายได้มหาวทิยาลัย ด้านการเงินการคลังและพัสดุ เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจให้

บุคลากรต่อการเปล่ียนแปลงกรณีสภามหาวทิยาลัยได้ออกขอ้บังคับวา่ด้วยการบริหาร
งบประมาณและการเงินส าหรับเงินรายได้มหาวทิยาลัย พ.ศ. 2556 ซ่ึงมผีลบังคับใชต้ั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

รองอธกิารบดี
ฝ่ายบริหาร

2) การสร้างค่านิยม จดุมุ่งหมายร่วมกนัในการท างาน คือ การพัฒนามหาวทิยาลัย คณะวชิาหน่วยงาน

ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้

จ านวนโครงการที่

เสริมสร้างจดุมุ่งหมาย
ร่วมกนัในการท างาน

โครง

การ

1 1 โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

3) การน าอตัลักษณ์ของมหาวทิยาลัยที่ประชาคมภาคภมูใิจ มาใชเ้ป็นแนวทางการพัฒนามหาวทิยาลัย จ านวนโครงการ
ส่งเสริมอตัลักษณ์

มหาวทิยาลัยศิลปากร

โครง
การ

1 1 โครงการออกแบบอตัลักษณ์องค์กร (Corporate  Identity)  มหาวทิยาลัยศิลปากร
การออกแบบตัวอกัษรภาษาไทยส าหรับดิสเพลย ์ 2  ชดุ

-  การจดัท าระบบสีโดยใชร้ะบบสีของไทย  (THAI  TONE)  สีของมหาวทิยาลัยและคณะวชิา

-   การออกแบบส่ิงพิมพ์เพื่อใชใ้นราชการของมหาวทิยาลัยทั้งระบบ

-  จดัท าคู่มอืการใชง้านอตัลักษณ์องค์กร(Corporate  Identity)  มหาวทิยาลัยศิลปากร
- อบรมการใชง้านอตัลักษณ์องค์กรแกบุ่คลากรของคณะวชิาและหน่วยงานต่างๆ  ใน

มหาวทิยาลัยศิลปากร   เพื่อน าไปใชง้านจริง

- คณะวชิาและหน่วยงานน าไปใชใ้นการปฏบิัติงานจริง 
 เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน
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แผน ผล

การด าเนินงาน
(รอบปีที2่)

ด้าน/ขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ขและพัฒนาต่อไป ตัวชี้วดั หน่วยนับ โครงการกจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่ 
(12 มนีาคม 2557 – 11 มนีาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบ

มหาวทิยาลัยควรเชญิผู้บริหารของคณะวชิา หน่วยงาน ทั้งหมด  มาประชมุและพิจารณาร่วมกนัวา่

ปัจจบุันโครงสร้างการบริหารงาน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ การประสานงานระหวา่งมหาวทิยาลัย
กบัคณะวชิา หน่วยงาน ระหวา่งหน่วยงาน มปีัญหา ขอ้ขดัขอ้งด้านใดบ้าง และเสนอแนวทางการแกไ้ข
ปัญหา เพื่อให้การท างานของทุกหน่วยงานมปีระสิทธภิาพ ส่งเสริมการท างานของมหาวทิยาลัย

จ านวนค้ังที่จดัประชมุ/

จดัRoad Show

คร้ัง 1 2 มหาวทิยาลัยได้น ากรณีตัวอยา่งของคณะวชิา(Best Practice) ที่มผีลการด าเนินงานสูงกวา่

เป้าหมายในแต่ละเร่ืองมาน าเสนอและแลกเปล่ียนกระบวนการเพื่อให้คณะวชิาในการพบปะ
หารือ (Road show) กบัหน่วยงานในทุกวทิยาเขตเป็นประจ าปีละ 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 (ม.ีค.-
พ.ค.57)  คร้ังที่ 2 (ธ.ค.57-ก.พ.58)

รองอธกิารบดี

ฝ่ายวชิาการ

1) ในการก าหนดเป้าหมายการท างานของคณะวชิา ควรมกีารวเิคราะห์สถานภาพ สถานการณ์ของคณะ

วชิา หน่วยงาน โดยเทียบกบัหน่วยงานภายนอก เกณฑ์การจดัอนัดับมหาวทิยาลัย และส่ือสารให้อาจารย์

 บุคลากรได้รับทราบ และมส่ีวนรับผิดชอบร่วมกนั เพื่อให้การท างานบรรลุเป้าหมาย

จ านวนโครงการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้

โครง

การ

5 5 จดัให้มเีครือขา่ยการท างานทั้งภายในและภายนอก และมกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้ น าแนว

ปฏบิัติที่ดีมาปรับปรุงพัฒนาการท างาน

1 โครงการระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์
2 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง หลักเกณฑ์วธิกีารทดรองจา่ยและการยมืเงิน
มหาวทิยาลัยศิลปากร

3 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง การจดัท าสัญญาจา้งพนักงานมหาวทิยาลัย
4 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง การจดัซ้ือจดัจา้ง การเรียกดูรายงานและปัญหาอปุสรรค
ในการปฏบิัติงานระบบ MIS

5 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง สิทธปิระโยชน์ประกนัสังคม

รองอธกิารบดี

ฝ่ายบริหาร

2) บุคลากรในต าแหน่งหน้าที่ต่างๆ ควรสร้างเครือขา่ยการท างานทั้งภายในและภายนอก และมกีาร

แลกเปล่ียนเรียนรู้ น าแนวปฏบิัติที่ดีมาปรับปรุงพัฒนาการท างาน เป็นการเปิดโลกทัศน์ และปรับเปล่ียน
ทัศนคติในการท างาน

จ านวนเครือขา่ย เครือ

ขา่ย

2 6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มเีครือขา่ยการท างานทั้งภายในและภายนอก และมกีารแลกเปล่ียน

เรียนรู้ น าแนวปฏบิัติที่ดีมาปรับปรุงพัฒนาการท างาน ดังนี้
1 เครือขา่ยรองอธกิารบดีด้านการเงินจากของสถาบันอดุมศึกษาต่าง ๆ
2 เครือขา่ยการท างานด้านแผนของสถาบันอดุมศึกษาต่าง ๆ

3 เครือขา่ยการท างานด้านการเจา้หน้าที่ของสถาบันอดุมศึกษาต่าง ๆ
4 เครือขา่ยการท างานด้านตรวจสอบภายในของสถาบันอดุมศึกษาต่าง ๆ

5 เครือขา่ยการท างานด้านนิติกรของสถาบันอดุมศึกษาต่าง ๆ
6 เครือขา่ยการท างานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา

รองอธกิารบดี

ฝ่ายบริหาร
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แผน ผล

การด าเนินงาน
(รอบปีที2่)

ด้าน/ขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ขและพัฒนาต่อไป ตัวชี้วดั หน่วยนับ โครงการกจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่ 
(12 มนีาคม 2557 – 11 มนีาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบ

(6.2) บุคลการ/การพัฒนาบุคลากร

1) ควรอบรมพัฒนาผู้บริหารในทุกระดับ ทั้งคณบดี ผู้อ านวยการศูนย ์สถาบัน ส านัก หัวหน้าภาควชิา

ผู้อ านวยการกองฯ 
 โดยในการจดัท าหลักสูตรพัฒนาบุคลากร มหาวทิยาลัยควรจะได้น าภารกจิ อ านาจ หน้าที่ของแต่ละ
ต าแหน่ง      มาพิจารณาและจดัหลักสูตรการอบรมให้สอดคล้องกบับทหน้าที่ รวมทั้งจดัหาวทิยากรที่มี

ประสบการณ์ตรง ประสบความส าเร็จในการบริหารงานระดับอดุมศึกษา เพื่อถา่ยทอดความรู้
ประสบการณ์เพื่อให้การจดัอบรมเกดิประโยชน์และน าไปใชป้ระโยชน์อยา่งแท้จริง

จ านวนโครงการอบรม

พัฒนาผู้บริหารและบ่ม
เพาะผู้บริหารรุ่นใหม่

โครง

การ

1 2  - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารมหาวทิยาลัย "โครงการภาวะผู้น าเชงิ

สร้างสรรค์และการบริหารมหาวทิยาลัยเชงิยทุธศาสตร์" ระหวา่งวนัที่ 4 - 20 มถินุายน 2557
2.โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัติการหลักสูตรระบบพี่เล่ียงเพื่อการพัฒนาและธ ารงรักษา
บุคลากรเมื่อวนัที่ 25 กมุภาพันธ ์2558(ส าหรับผู้อ านวยการและหัวหน้างาน)

รองอธกิารบดี

ฝ่ายบริหาร/รอง
อธกิารบดีฝ่าย
วชิาการ

2) การวางแผนเตรียมความพร้อมอาจารย ์บุคลากรในทุกระดับเพื่อกา้วสู่การเป็นผู้บริหาร

 การพิจารณาทบทวน กฎระเบียบที่เอื้อประโยชน์ต่ออาจารยช์าวต่างชาติมากขึ้น เพื่อสร้างแรงจงูใจใน
การท างาน ทั้งด้านสวสัดิการ ค่าตอบแทน การขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ การต่อสัญญาจา้งการรับ
ทุนวจิยัฯ

ก าหนให้มกีาร
พิจารณาทบทวน 
กฎระเบียบที่เอื้อ

ประโยชน์ต่ออาจารย์
ชาวต่างชาติมากขึ้น

ม/ีไมม่ี มี มี มหาวทิยาลัยก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานด้านการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่นานาชาติ
ในแผนปฏบิัติราชการประจ าปี พ.ศ.2558

รองอธกิารบดี
ฝ่ายวชิาการ

(6.3) การส่ือสาร ประชาสัมพันธ/์ระบบสารสนเทศ

   มหาวทิยาลัย คณะวชิา หน่วยงาน ควรให้ความส าคัญกบัชมุชน/ผู้น าท้องถิ่น ให้มากขึ้น โดยการเขา้

พบ การร่วมกจิกรรมกบัชมุชน  การส่ือสารให้ขอ้มลู การเชญิผู้น าชมุชนเขา้ร่วมกจิกรรมของมหาวทิยาลัย
 คณะวชิา หน่วยงาน เพื่อให้ชมุชน สังคมภายนอกรู้จกัมหาวทิยาลัยมากขึ้น และเป็นการสร้าง

ภาพลักษณ์มหาวทิยาลัยสู่ภายนอก

จ านวนโครงการ

ร่วมกบัชมุชน /สังคม
ภายนอก

โครง

การ

1 3 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุารี(อพ.สธ.)
1 )  โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการ  เร่ืองการประยกุต์ใชเ้ทคนิคทางอณูวทิยา polymerase 

chain reaction denaturing gradient gel electrophoresis (PCR-DGGE Technique)  

ส าหรับการศึกษาและวจิยัด้านจลิุนทรียท์างการเกษตร  คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารเกษตร 
2.  โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  จ านวน 2 โครงการ  ได้แก ่ 

2.1 )  การวเิคราะห์ภมูปิัญญาไทยในวถิเีกษตรกรรมที่ยั่งยนื  คณะวทิยาศาสตร์ 

2.2 )  โครงการสืบสานภมูปิัญญาสมนุไพรและการแพทยแ์ผนไทย  คณะเภสัชศาสตร์    

รองอธกิารบดี

ฝ่ายประกนั
คุณภาพการศึกษา
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แผน ผล

การด าเนินงาน
(รอบปีที2่)

ด้าน/ขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ขและพัฒนาต่อไป ตัวชี้วดั หน่วยนับ โครงการกจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่ 
(12 มนีาคม 2557 – 11 มนีาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบ

3.โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ทางศิลปะสู่ชมุชน โดยรถเคล่ือนที่  (Silpakorn Art Mobile)  

  
-การจดัให้มรีถเคล่ือนที่  ไปยงัโรงเรียนหรือแหล่งชมุชน  เพื่อให้บุคคลากรและนักศึกษา
ศิลปะในสาขาวชิาที่เกี่ยวขอ้ง  ได้น าความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมาเผยแพร่องค์ความรู้ในสาขา

ศิลปะเบื้องต้นให้แกเ่ยาวชนในสาขาต่างๆ    พร้อมการจดันิทรรศการและห้องสมดุศิลปะเพื่อ
ให้บริการวชิาการแกสั่งคมและชมุชน
- มกีารจดัท ารถปฏบิัติการศิลปะเคล่ือนที่  ด้านงานภาพพิมพ์  คันแรก  โดยออกแสดงในงาน

วนัศิลป์  พีระศรี   งานวนัสถาปนามหาวทิยาลัยศิลปากร   งานวนัลอยกระทงร่วมกบับริษัท
ไทยเบฟเวอร์เรจ  จ ากดั

รองอธกิารบดี

ฝ่าย
ศิลปวฒันธรรม

1)ขอความร่วมมอืทุกคณะวชิา หน่วยงาน ปรับปรุงการส่ือสาร การประชาสัมพันธ ์โดยเพิ่มชอ่งทางการ
ส่ือสารให้มากขึ้น

จ านวนคณะวชิา/
หน่วยงาน

คณะ
วชิา/

หน่วยงาน

25 37 คณะวชิา/หน่วยงานที่มชีอ่งทางการส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เชน่ Facebook และ
เวบ็ไซต์ของคณะวชิา/หน่วยงาน

คณะวชิา/หน่วย
งาo

2) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ ์เป็น 2-3 ภาษา   ซ่ึงเป็นแนวทางหนึ่งในการกา้วสู่การเป็นประชาคม

อาเซียน และความเป็นนานาชาติ

มกีารปรับปรุงเวบ็ไซต์

ให้มภีาษาต่างประเทศ

ม/ีไมม่ี มี มี มกีารปรับปรุงเวบ็ไซต์มหาวทิยาลัยให้มภีาษาในเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลัย คณะวชิา/

หน่วยงาน เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ

ศูนยค์อมพิวเตอร์

  การพัฒนาระบบฐานขอ้มลู สารสนเทศ ของมหาวทิยาลัย คณะวชิา หน่วยงาน ในโอกาสต่อไป ควร
มอบหมายให้ศูนยค์อมพิวเตอร์ ดูแลประสานงาน หรือการจา้งบริษัทเอกชน มาชว่ยการจดัระบบเพื่อให้

ขอ้มลู สารสนเทศ มคีวามเชื่อมโยงกนั สามารถใชป้ระโยชน์ได้ร่วมกนัมากขึ้นและคุ้มค่ากบังบประมาณที่

จดัสรรลงไป

จ านวนระบบที่ได้รับ
การปรับปรุงพัฒนา

 ระบบ 2 12 มกีารพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยเีพื่อการบริหารจดัการ 
(MIS) อยา่งต่อเนื่อง เป็นระบบฐานขอ้มลูที่ครอบคลุมงานทุกด้าน ได้แก ่ ระบบงบประมาณ 

 ระบบพัสดุ  ระบบบัญช ี ระบบการเงิน  ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา ระบบบุคลากร

 และระบบประเมนิการเรียนการสอน  ระบบบัญชกีองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจา่ยลักษณะ 3
 มติิ และระบบบัญชต้ีนทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการจดัการเรียนการสอน ด้านวจิยั ด้าน

บริการวชิาการ ด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม เป็นต้น  โดยร่วมกบัศูนยค์อมพิวเตอร์ในการ
พัฒนาอยา่งต่อเนื่อง และปรับปรุงพัฒนาระบบให้มคีวามเชื่อมโยงในการใชง้านให้สมบูรณ์

ยิ่งขึ้น 

ศูนยค์อมพิวเตอร์
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แผน ผล

การด าเนินงาน
(รอบปีที2่)

ด้าน/ขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ขและพัฒนาต่อไป ตัวชี้วดั หน่วยนับ โครงการกจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่ 
(12 มนีาคม 2557 – 11 มนีาคม 2558)
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(6.4) สวสัดิการ

ควรพิจารณา ทบทวน ระเบียบ ขอ้บังคับ เกี่ยวกบัพนักงานในสถาบันอดุมศึกษา ทั้งหมด เพื่อให้มคีวาม

ทันสมยั สร้างแรงจงูใจในการท างาน

จ านวนระเบียบ 

ขอ้บังคับ  เกี่ยวกบั
พนักงานใน
สถาบันอดุมศึกษาที่

ได้รับการปรับปรุง

ฉบับ 1 1 ปรับปรุงบัญชเีงินเดือนของพนักงานในสถาบันอดุมศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวทางการ

ปรับบัญชเีงือนเดือนของราชการ 
ให้สามารถจงูใจและลดปัญหาสมองไหล
- - ปรับเพิ่มวงเงินสวสัดิการแบบขั้นบันได และสามารถสะสมได้ 

- - จดัท าประกนัสุขภาพให้ 
- - มกีองทุนส ารองเล้ียงชพี

- - มจีา่ยค่าชดเชยเมื่อออกจากงาน

รองอธกิารบดี

ฝ่ายบริหาร

(7) 7.ระบบการเงิน งบประมาณ/การบริหารความเส่ียง ร้อยละของผลการ
ด าเนินงานที่บรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ 100.00 100.00

1) มหาวทิยาลัยมแีผนกลกลุทธก์ารเงินแต่ยงัไมช่ดัเจน โดยเฉพาะการแสวงหา แหล่งทุนจากภายนอก 

ซ่ึงผู้บริหารควรแสดงศักยภาพในด้านนี้เพิ่มขึ้น

มแีผนกลยทุธท์าง

การเงิน

ม/ีไมม่ี มี มี จดัท าแผนกลยทุธท์างการเงินของมหาวทิยาลัยเสนอที่ปรชมุคณะกรรมการการเงิน เมื่อวนัที่ 

5 สิงหาคม 2557  ขณะนี้อยู่ระหวา่งการปรับปรุงให้มคีวามชดัเจนยิ่งขึ้น และจะน าเสนอที่

ประชมุคณะกรรมการการเงินในเดือนพฤษภาคม 2558

รองอธกิารบดี

ฝ่ายบริหาร

2) การพิจารณาปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ซ่ึงจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ ชดัเจน อาท-ิ การวเิคราะห์

ต้นทุนการท างาน  การบริหารจดัการหลักสูตร  ค่าใชจ้า่ยต่อหัวนักศึกษาแต่ละคณะวชิาสาขาวชิา เป็นต้น

   - การวเิคราะห์เปรียบเทียบการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวทิยาลัย วา่ควรจดัเกบ็ใน
ลักษณะเหมาจา่ยหรือแบบหน่วยกติ เพื่อให้เกดิประโยชน์ต่อนักศึกษา มหาวทิยาลัย 

เสนอที่ประชมุสภา

มหาวทิยาลัยให้ความ

เห็นชอบภายใน 
ตุลาคม 2557

ม/ีไมม่ี มี มี การปรับอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการปกติ ปีการศึกษา 2558 ต่อ

ที่ประชมุสภามหาวทิยาลัยในการประชมุคร้ังที่  10/2557 เมื่อวนัที่  8 ตุลาคม 2557 ที่

ประชมุมมีติ เห็นชอบการปรับรูปแบบการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี
หลักสูตรปกติของมหาวทิยาลัยจากแบบหน่วยกจิเป็นเหมาจา่ย ตามโครงสร้างอตัรา
ค่าธรรมเนียมที่มหาวทิยาลัยเสนอ โดยให้เสนอให้สภามหาวทิยาลัยพิจารณาทุกๆ 2 ปี

รองอธกิารบดี

ฝ่ายวางแผน

และพัฒนา

3) ควรวางแผนการบริหารจดัการทรัพยสิ์นผลประโยชน์ของมหาวทิยาลัยที่จะกอ่ให้เกดิรายได้มากขึ้น 

อาทิ ที่วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร เพื่อสร้างรายได้แก่
มหาวทิยาลัย

จ านวนโครงการเพื่อหา

รายได้

โครงการ 24 102 มหาวทิยาลัยได้ก าหนดกลยทุธใ์นเชงิรุกเพื่อขยายโอกาสในการหารายได้เพิ่มจากทุนทาง

วฒันธรรมและทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวทิยาลัยและคณะวชิา ส่งผลให้มจี านวนโครงการ
เพื่อหารายได้จ านวน 102 โครงการ

รองอธกิารบดี

พระราชวงัสนาม
จนัทร์
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แผน ผล

การด าเนินงาน
(รอบปีที2่)

ด้าน/ขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ขและพัฒนาต่อไป ตัวชี้วดั หน่วยนับ โครงการกจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่ 
(12 มนีาคม 2557 – 11 มนีาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบ

 ควรน าระเบียบ ขอ้บังคับด้านการเงินทั้งหมดของมหาวทิยาลัย มาพิจารณา และทบทวน ปรับแกไ้ขให้

เหมาะสม สอดคล้องกบัสภาพปัจจบุัน และเอื้อประโยชน์ต่อการท างาน

จ านวนระเบียบ

ขอ้บังคับด้านการเงินที่
ได้รับการปรับปรุง

 ฉบับ 1 4 1 ขอ้บังคับมหาวทิยาลัยศิลปากรวา่ด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินส าหรับเงิน

รายได้มหาวทิยาลัย
2 ประกาศมหาวทิยาลัยศิลปากร เร่ือง หลักเกณฑ์ วธิกีารทดรองจา่ยและการยมืเงินของ
มหาวทิยาลัย

3 ระเบียบมหาวทิยาลัยศิลปากรวา่ด้วยการเบิกจา่ยเงินรายได้ของมหาวทิยาลัยศิลปากร
4 ประกาศมหาวทิยาลัยศิลปากร เร่ือง อตัราค่าเบี้ยประชมุและการจา่ยเบี้ยประชมุ 
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานชดุต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัยศิลปากร

รองอธกิารบดี

ฝ่ายบริหาร

1) ควรจดัอบรมให้ความรู้แกบุ่คลากรในทุกหน่วยงาน จ านวนโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้

โครง
การ

1 2 1 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง หลักเกณฑ์วธิกีารทดรองจา่ยและการยมืเงิน
มหาวทิยาลัยศิลปากร

2 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง การจดัซ้ือจดัจา้ง การเรียกดูรายงานและปัญหาอปุสรรค
ในการปฏบิัติงานระบบ MIS

รองอธกิารบดี
ฝ่ายบริหาร

(8) การจดัอนัดับมหาวทิยาลัย/การเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ ร้อยละของผลการ
ด าเนินงานที่บรรลุ

เป้าหมาย

ร้อยละ 100.00 100.00

 1) ควรเร่งรัด ติดตามการด าเนินงาน เร่ือง การจดัอนัดับมหาวทิยาลัย จดัท าแผนงาน งบประมาณที่ต้อง

ใชใ้นการท างานแต่ละขั้นตอนให้ชดัเจน

จ านวนโครงการเพื่อ

เตรียมความพร้อม

โครง

การ

1 5 1. รวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัผลงานทางวชิาการ งานวจิยัและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่

เฉพาะในระดับนานาชาติ ประจ าปี  พ.ศ.2556 มจี านวนทั้งส้ิน 175 รายการ จ าแนกเป็น 

งานวจิยัที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ จ านวน 152 เร่ือง และงานสร้างสรรค์มี่เผยแพร่ระดับ
นานาชาติ จ านวน 23 รายการ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการจดัอนัดับมหาวทิยาลัยในส่วน

ของจ านวนผลงานทางวชิาการต่อจ านวนอาจารย ์จ านวนผลงานทางวชิาการที่ได้รับอา้งองิ

2. ส ารวจจ านวนคณาจารยแ์ละนักศึกษาต่างชาติทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา

โดยจ าแนกตามอาย ุเพศ ระดับการศึกษา สาขาวชิา สัญชาติ ระยะเวลาการศึกษา เพื่อใช้
เป็นขอ้มลูประกอบการจดัอนัดับมหาวทิยาลัยในส่วนของสัดส่วนอาจารยต่์างชาติต่ออาจารย์
ประจ า สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด จ านวนอาจารยแ์ละนักศึกษาต่างชาติ

แลกเปล่ียน
3. มหาวทิยาลัยอยู่ระหวา่งการรวบรวมขอ้มลูเพื่อใชป้ระกอบการจดัอนัดับมหาวทิยาลัยที่
ด าเนินการโดย QS World University Ranking ซ่ึงจะมกีารเปิดระบบเครือขา่ยอนิเตอร์เน็ต

ให้มกีารบันทึกขอ้มลูประกอบการจดัอนัดับมหาวทิยาลัยประมาณเดือนธนัวาคม พ.ศ.2557 

รองอธกิารบดี

ฝ่ายวชิาการ

รองอธกิารบดี
ฝ่ายประกนั

คุณภาพการศึกษา
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แผน ผล

การด าเนินงาน
(รอบปีที2่)

ด้าน/ขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ขและพัฒนาต่อไป ตัวชี้วดั หน่วยนับ โครงการกจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่ 
(12 มนีาคม 2557 – 11 มนีาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบ

 2) มหาวทิยาลัยอาจจะเชญิผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกซ่ึงมปีระสบการณ์เร่ืองการจดัอนัดับมหาวทิยาลัยมา

เป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า เพื่อให้การท างานเป็นไปอยา่งรวดเร็วมากขึ้น

เชญิผู้เชี่ยวชาญจาก

ภายนอกซ่ึงมี
ประสบการณ์เร่ืองการ
จดัอนัดับมหาวทิยาลัย

มาเป็นที่ปรึกษา ให้
ค าแนะน า

ม/ีไมม่ี มี มี มหาวทิยาลัยได้จดัประชมุให้ความรู้แกบุ่คลากรจากเร่ืองการจดัอนัดับมหาวทิยาลัยเขา้สู่

ระดับโลก 2 คร้ัง โดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกคือ
1.โครงการอบรม “การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจการจดัอนัดับหาวทิยาลัยเขา้สู่ระดับโลก
(World University Rankings)” 

2.โครงการอบรม “การเขยีน SAR ตามเกณฑ์ AUN-QA”เตรียมเขา้สู่ประชาคม

รองอธกิารบดี

ฝ่ายวชิาการ

(9) ด้านกายภาพ/สภาพแวดล้อม/ City Campus ร้อยละของผลการ

ด าเนินงานที่บรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ 100.00 100.00

  ควรวางแผนการแกไ้ขปัญหา เป็นระยะๆ อาท1ิ) ในระยะแรก คือ ในสภาพปัจจบุันควรเน้นเร่ือง ความ
สะอาด ความปลอดภยั ของสถานที่

จ านวนกจิกรรม/
โครงการ เร่ืองการ
ปรับปรุง

สภาพแวดล้อม/ความ
ปลอดภยัของนักศึกษา

กจิ
กรรม/
โครง

การ

5 19  รองฯสนามจนัทร์
1. โครงการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภยัด้วย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ได้ด าเนินการติดต้ัง

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณสะพานสระแกว้และศาลาริมน้ า จ านวน 4 จดุ เพื่อเฝ้าระวงั
ความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นต่อชวีติและทรัพยสิ์นของนักศึกษา บุคลากร รวมถงึผู้มาติดต่อราชการ

 (มถินุายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2557) (เอกสารแนบ 3)
   2. โครงการปรับปรุงห้องควบคุม (Monitoring Room) 
เพื่อการบริหารจดัการการควบคุม เฝ้าระวงัความปลอดภยั และป้องกนัความเส่ียงที่จะ

เกดิขึ้นต่อชวีติและทรัพยสิ์น (มถินุายน พ.ศ. 2557) (เอกสารแนบ 4)
   3. โครงการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภยัด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
กลุ่มอาคารที่พักอาศัยทรงพล 1- 3 มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

(มกราคม – กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2558) (เอกสารแนบ 5)   

รองอธกิารบดี 
พระราชวงัสนาม
จนัทร์
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แผน ผล

การด าเนินงาน
(รอบปีที2่)

ด้าน/ขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ขและพัฒนาต่อไป ตัวชี้วดั หน่วยนับ โครงการกจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่ 
(12 มนีาคม 2557 – 11 มนีาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบ

4. มกีารจดัโครงการอบรม เร่ือง การรักษาความปลอดภยัสถานที่ราชการอยา่งมอือาชพี ใน

วนัที่ 29-30 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลในการปฏบิัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภยัและเกดิความกระตือรือร้นใน
การปฏบิัติงานพร้อมจติอาสาในการให้บริการ โดยมหีัวขอ้ในการอบรม ดังนี้ ความรู้เร่ือง

สัญลักษณ์การจราจร การสังเกตพฤติกรรมคนร้ายและการเขา้สกดัคนร้าย และการแกไ้ขขอ้
โต้แยง้ระหวา่งการปฏบิัติงาน  (เอกสารแนบ 6)
      5. โครงการกอ่สร้างอโุมงค์ทางลอดถนนทรงพลด้านหน้าประตูมหาวทิยาลัยศิลปากร 

วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ เป็นนโยบายด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงระบบการจราจร
ภายในมหาวทิยาลัย เพื่อรองรับนักศึกษาและบุคลากรที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี และลดปัญหา
ด้านการจราจรติดขดัและป้องกนัการเกดิอบุัติเหตุบริเวณถนนทรงพลด้านหน้าประตูทางเขา้

มหาวทิยาลัย ซ่ึงขณะนี้มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ได้จดัส่ง
โครงการกอ่สร้างอโุมงค์ทางลอดถนนทรงพลด้านหน้าประตูมหาวทิยาลัยไปยงัจงัหวดั

นครปฐม เพื่อน าเสนอเขา้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559) ของจงัหวดันครปฐม
เรียบร้อยแล้ว
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แผน ผล

การด าเนินงาน
(รอบปีที2่)

ด้าน/ขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ขและพัฒนาต่อไป ตัวชี้วดั หน่วยนับ โครงการกจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่ 
(12 มนีาคม 2557 – 11 มนีาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบ

รองฯเพชร

ปีงบประมาณ 2557 (13 ม.ีค.57-30 ก.ย.57)
1. ติดต้ังกล้องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอกหอพักนักศึกษา หลังที่ 1 ถงึ หลังที่ 4
2. ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภยัอาคารที่พักบุคลากร

3. ปลูกต้นไทรเกาหลี ตลอดแนวด้านหลังหอพัก 3-6 เพื่อแสดงขอบเขตหอพักให้ชดัเจนและ
ป้องกนับุคคลภายนอกเขา้มาในบริเวณหอพัก
ปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค.57-12 ม.ีค.58)

1. การใชว้สัดุบรรจอุาหารที่เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม โดยการลด ละเลิก การใชโ้ฟม
2.พัฒนาระบบรักษความปลอดภยั โดยจดัซ้ือชดุเคร่ืองส่งสัญญาณวทิยเุสาไดโพล ให้แกง่าน
รักษาความปลอดภยั 

3. แต่งต้ังคณะท างานจดัท ามาตรการรัดูแลรักษความปลอดภยั มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี 

4. จดัซ้ือระบบรักษาความปลอดภยัประจ าอาคารเรียนรวม 2

รองอธกิารบดี  

เพชรบุรี

5. ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภยัอาคารที่พักบุคลากรเพิ่มเติม จากปีงบประมาณ 2557 
6. รณรงค์แยกขยะ จดุน าร่องบริเวณตลาดโต้รุ่ง

  2) ระยะต่อไป ควรวางแผน เร่งด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม กายภาพ ภมูทิัศน์ หอพัก  โรง

อาหาร ห้องน้ า ให้เพียงพอ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

   1. การพัฒนาปรับพื้นที่ไหล่ถนนของมหาวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากรร่วมกบัเทศบาล
นครนครปฐม ได้ด าเนินการพัฒนาปรับพื้นที่ไหล่ถนนทั้งสองด้านบริเวณถนนเส้นทางหลัก
ของมหาวทิยาลัย ต้ังแต่แยกอาคาร 50 ปี ถงึ ประตูเหนือวงั เพื่อใชเ้ป็นทางเดินเท้าและ

รองรับการขยายชอ่งจราจรภายในมหาวทิยาลัย (พฤษภาคม พ.ศ. 2557) (เอกสารแนบ 7)
   2. โครงการซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณตรงขา้มอาคารโรงเรียนสาธติปฐมศึกษา 
(Submersible Pumps) (เอกสารแนบ 8)

รองอธกิารบดี 

พระราชวงัสนาม
จนัทร์
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แผน ผล

การด าเนินงาน
(รอบปีที2่)

ด้าน/ขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ขและพัฒนาต่อไป ตัวชี้วดั หน่วยนับ โครงการกจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่ 
(12 มนีาคม 2557 – 11 มนีาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบ

   3. โครงการปรับปรุงอาคารศูนยเ์รียนรวม 2 (ตึกกระทะ) ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ จ านวน 4 

ระบบ ดังนี้

   - งานสถาปัตยกรรม

   - ระบบไฟฟ้าและเคร่ืองปรับอากาศ 

   - ระบบกล้องวงจรปิด CCTV 

   - ระบบโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมติดต้ังเคร่ืองประมวลภาพ 3 มติิ

   (เอกสารแนบ 9)
   4. โครงการพัฒนาศักยภาพระบบส่ง - จา่ย ก าลังไฟฟ้าภายในมหาวทิยาลัยศิลปากร 

พระราชวงัสนามจนัทร์ เพื่อด าเนินการปรับปรุงระบบส่ง – จา่ยไฟฟ้า และเป็นการเพิ่ม

ศักยภาพและความเสถยีรของระบบส่ง – จา่ยไฟฟ้าภาย

ในมหาวทิยาลัย (กรกฎาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2557) (เอกสารแนบ 10)

   5. การตัดแต่งกิ่งไมบ้ริเวณกลุ่มอาคารที่พักอาศัยของมหาวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร 

ได้จา้งเหมาบุคคล

ภายนอก เพื่อมาด าเนินการตัดแต่งต้นไมสู้งในบริเวณกลุ่มที่พักอาศัยของมหาวทิยาลัยให้มี

ความปลอดภยั เนื่องจากเป็นชว่งฤดูฝนซ่ึงจะชว่ยป้องกนัอบุัติเหตุที่เกดิจากกิ่งไมห้ักโค่น 

(กนัยายน พ.ศ. 2557) (เอกสารแนบ 11)

   6. การด าเนินการจดัซ่อมบ่อสูบน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าด้วยไฟฟ้าแบบ 

Submersible Pumps บริเวณโรงสูบน้ า 1 (เอกสารแนบ 12)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   1. การพัฒนาพื้นที่ให้บริการภายในวทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ (บ้านพักเลขที่ 6/3) 

เมื่อวนัที่ 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ผู้ประกอบการได้เขา้มาดูสถานที่และรับฟังค าชี้แจง
รายละเอยีดเพิ่มเติมพบวา่เง่ือนไขและขอ้ก าหนดของมหาวทิยาลัยไมต่รงกบัความต้องการ

ของผู้ประกอบการด้วยปัจจยัต่าง ๆ ในการนี้ จงึขอสละสิทธิใ์นการยื่นขอ้เสนอเพื่อพัฒนา
พื้นที่ให้บริการฯ ทั้งนี้จะหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป (เอกสารแนบ 1)
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แผน ผล

การด าเนินงาน
(รอบปีที2่)

ด้าน/ขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ขและพัฒนาต่อไป ตัวชี้วดั หน่วยนับ โครงการกจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่ 
(12 มนีาคม 2557 – 11 มนีาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

   1. โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงั

สนามจนัทร์

       - เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 11 ชั้น

       - พื้นที่ต้ังอยู่บริเวณทิศใต้ กลุ่มอาคารที่พักทรงพล

ขณะนี้กองแผนงานก าลังด าเนินการออกแบบการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้

ประกอบการของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เอกสารแนบ 2)

   2. การกอ่สร้างอาคารที่จอดรถยนต์ ม ี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

        ขณะนี้อยู่ในการขั้นตอนการจดัท าขอ้มลูประกอบการกอ่สร้างและ TOR เพื่อประกาศ

หาผู้บุคคลภายนอกมาลงทุน ซ่ึงจะด าเนินการในปี พ.ศ. 2559
1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและภมูทิัศน์ โดยการปลุกต้นไมท้ดแทนต้นไมเ้พิ่มเติม
ในพื้นที่ส าคัญโดยรอบมหาวทิยาลัย/ ขดุลอกรางระบายน้ าเสีย รางระบายน้ าดี ขดุลอก

ผักตบชวาในบ่อบัดน้ าเสีย/จา้งเหมาดูแลสวนสนามและภมูทิัศน์
2. เร่งรัดการกอ่สร้างโรงอาหารกลางให้แล้วเสร็จ

รองอธกิารบดี  
เพชรบุรี

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม วงัท่าพระได้แก ่โรงอาหาร ห้องน้ า ให้เพียงพอ มคีวามสะอาด 
ปลอดภยั เพิ่มขึ้น

รองอธกิารบดี
ฝ่ายวางแผน

และพัฒนา/
ผู้ชว่ยอธกิารบดี

ฝ่ายวางแผน
และพัฒนา
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แผน ผล

การด าเนินงาน
(รอบปีที2่)

ด้าน/ขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ขและพัฒนาต่อไป ตัวชี้วดั หน่วยนับ โครงการกจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่ 
(12 มนีาคม 2557 – 11 มนีาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบ

    ทั้งนี้ในการด าเนินการควรค านึงถงึการส่งเสริมอตัลักษณ์ของมหาวทิยาลัย และการเป็นแหล่งเรียนรู้

ด้วย
1)  ควรเขม้งวดกบัการด่ืมแอลกอฮอล์ในมหาวทิยาลัยให้มากขึ้น

จ านวนกจิกรรม/

โครงการ

กจิ

กรรม/
โครง
การ

5 6    1. มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ มคีณะกรรมการด าเนินการเพื่อ

ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในพระราชวงัสนามจนัทร์ มหีน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย
ภายในวทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จดัการระบบความปลอดภยัในด้านต่าง ๆ เพื่อ
ควบคุมให้เป็นไปตามขอ้บังคับ (เอกสารแนบ 13)

   2. มกีารจดัเจา้หน้าที่ประจ าศูนยรั์กษาความปลอดภยั ตลอด 24 ชม. โดยแบ่งเป็น 3 ผลัด 
(ผลัดละ 8 ชั่วโมง) ปฏบิัติหน้าที่สังเกตการณ์บุคคล / ยานพาหนะ ที่ผ่านเขา้ – ออกภายใน
มหาวทิยาลัย  โดยเฝ้าระวงัผ่านทางจอภาพที่เชื่อมต่อกบักล้องวงจรปิดในแต่ละพื้นที่

      และมกีารจดัสายตรวจเพื่อดูแลความเรียบร้อย เหตุการณ์ผิดปกติ ในพื้นที่ 3 โซน ซ่ึง
ครอบคลุมพื้นที่ทุกคณะวชิา/หน่วยงานภายในวทิยาเขต  (เอกสารแนบ 14)

รองอธกิารบดี 

พระราชวงัสนาม
จนัทร์รอง
อธกิารบดีฝ่าย

กจิการนักศึกษา

   3. มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์มหี้องควบคุม (Monitoring 
Room) ส าหรับดูภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อการบริหารจดัการการควบคุม เฝ้าระวงัความ
ปลอดภยั และป้องกนัความเส่ียงที่จะเกดิขึ้นต่อชวีติและทรัพยสิ์น (เอกสารแนบ 4)

1. ฝ่ายกจิการนักศึกษา ประกอบด้วย งานหอพักนักศึกษา กบั งานสวสัดิการและกจิกรรม
นักศึกษา ร่วมกบัฝ่ายกจิการนักศึกษาของคณะวชิา ในรูปแบบของอาจารยท์ี่ปรึกษาประจ า

หอพัก ได้วางแผนการตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหอพักเพื่อให้นักศึกษาปฏบิัติ
ให้ถกูต้องตามระเบียบ โดยเน้นย้ าห้ามการด่ืมแอลกอฮอล์ ส่ิงเสพติดในหอพัก หากตรวจพบ
จะด าเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด

2. มเีจา้หน้าที่ต ารวจเขา้มาตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในมหาวทิยาลัยทุกวนั
3. ขอความร่วมมอืกบัทางจงัหวดัโดยผ่านรองผู้วา่ราชการจงัหวดั ให้จดัโซนนิ่งรอบๆ 

มหาวทิยาลัย  
1. มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ หารือหรือประสานงานในการรับ
ขอ้มลูขา่วสารจากสถานีต ารวจภธูรเมอืงนครปฐมและเทศบาลนครนครปฐม และหน่วยงาน

ภายในมหาวทิยาลัยเพื่อกระจายเสียงสู่สมาชกิเครือขา่ยและรายงานเหตุการณ์ รวมทั้งด้าน
การปลอดแอลกอฮอล์ส่ิงเสพติด การพนันและอื่น ๆ ซ่ึงเป็นในรูปแบบของการจดัประชมุและ
การใชว้ทิยส่ืุอสาร

รองอธกิารบดี  
เพชรบุรี

24



แผน ผล

การด าเนินงาน
(รอบปีที2่)

ด้าน/ขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ขและพัฒนาต่อไป ตัวชี้วดั หน่วยนับ โครงการกจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่ 
(12 มนีาคม 2557 – 11 มนีาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบ

2) ควรหารือกบัต ารวจ จงัหวดั ขอความร่วมมอืเร่ืองการจดัโซนนิ่งรอบๆมหาวทิยาลัย เพื่อให้เป็น

มหาวทิยาลัยสีเขยีว ปลอดแอลกอฮอล์  ส่ิงเสพติด       การพนัน และเป็นตัวอยา่งของการด าเนินการที่
ดีให้แกม่หาวทิยาลัยต่างๆ

จ านวนกจิกรรม/

โครงการ

กจิ

กรรม/
โครง
การ

30 49  คณะวชิาได้จดัโครงการส่งเสริมความรู้เร่ืองการป้องกนัอบุัติเหตุและยาเสพติดทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลัยเพื่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและความปลอดภยัในคุณภาพชวีติ
นักศึกษา รวมจ านวนทั้งส้ิน 49 โครงการ

คณะวชิา

(10) สภามหาวทิยาลัย ร้อยละของผลการ

ด าเนินงานที่บรรลุ

ร้อยละ 100.00 100.00

   เร่ืองที่น าเสนอที่ประชมุสภามหาวทิยาลัยพิจารณา หากอธกิารบดี เลขานุการสภามหาวทิยาลัย เห็น

วา่ยงัมขีอ้ขดัแยง้ในระดับมหาวทิยาลัย หรือเอกสารขอ้มลูประกอบการพิจารณายงัไมพ่ร้อม ควรจะได้
ด าเนินการให้เสร็จส้ินเรียบร้อยกอ่นน าเสนอสภามหาวทิยาลัยพิจารณา เพื่อให้การประชมุสภา

มหาวทิยาลัยเป็นไปอยา่งสร้างสรรค์ และการพิจารณาตัดสินใจเร่ืองต่างๆ รวดเร็วมากขึ้น 
 1) ในที่ประชมุสภามหาวทิยาลัย อธกิารบดีควรเป็นผู้ชี้แจง รายงาน ความเป็นมาของแต่ละเร่ือง  
เป้าหมาย วตัถปุระสงค์ของมหาวทิยาลัย ประโยชน์ที่มหาวทิยาลัยจะได้รับส่ิงที่ต้องการให้สภา

มหาวทิยาลัยชว่ยสนับสนุนผลักดันให้ชดัเจน ซ่ึงจะชว่ยให้สภามหาวทิยาลัยทราบแนวทาง การ
ด าเนินการ และตัดสินใจด้วยขอ้มลูที่เพียงพอที่ชดัเจน

ควบคุมการด าเนินงาน

การเสนอเร่ืองเพื่อให้
มหาวทิยาลัยให้

ม/ีไมม่ี มี มี ควบคุมการด าเนินงานการเสนอเร่ืองเพื่อให้สภามหาวทิยาลัยพิจารณามคีวามชดัเจน ซ่ึงจะ

ชว่ยให้สภามหาวทิยาลัยทราบแนวทาง การด าเนินการ และตัดสินใจด้วยขอ้มลูที่เพียงพอที่
ชดัเจน 

รองอธกิารบดี

ฝ่ายวางแผน
และพัฒนา

2) สภามหาวทิยาลัยควรเน้นพิจารณาวาระเชงินโยบาย ยทุธศาสตร์ และการก ากบั ติดตามการท างาน
ของมหาวทิยาลัยให้มากขึ้น เพื่อผลักดันการท างานของมหาวทิยาลัย

มกีารก าหนวาระเชงิ
และปฏทิินการ

ด าเนินงาน

ม/ีไมม่ี มี มี จดัท าวาระเชงินโยบายและก าหนดปฏทิินอยา่งชดัเจนและติดตามการท างานของ
มหาวทิยาลัยให้มากขึ้น

รองอธกิารบดี
ฝ่ายวางแผน

และพัฒนา

(11) ศิษยเ์กา่ ร้อยละของผลการ

ด าเนินงานที่บรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ 100.00 66.67

1) ควรน าเทคโนโลยกีารส่ือสารยคุใหมม่าชว่ยในการส่ือสาร ประชาสัมพันธข์อ้มลูขา่วสารของ

มหาวทิยาลัยให้ศิษยเ์กา่ได้ทราบ รวมทั้งมชีอ่งทางมส่ีวนร่วมการสนับสนุน กจิกรรมของมหาวทิยาลัยให้
มากขึ้น

จ านวนชอ่งทาง ชอ่งทาง 1 4 1.ทางเวบ็ไซต์ สมาคมนักศึกษา ศิษยเ์กา่ศิลปากรhttp://www.silpakornalumni.com/

2.ทางโซเชยีลเน็ตเวร์ิค https://www.facebook.com/silpakornalumnipage
3.วารสารมหาวทิยาลัยศิลปากร

4.เวบ็ไวต์ของคณะวชิาต่างๆ

รองอธกิารบดี

ฝ่ายกจิการ
นักศึกษา
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แผน ผล

การด าเนินงาน
(รอบปีที2่)

ด้าน/ขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ขและพัฒนาต่อไป ตัวชี้วดั หน่วยนับ โครงการกจิกรรมที่ด าเนินงานต้ังแต่ 
(12 มนีาคม 2557 – 11 มนีาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบ

2) พัฒนารูปแบบการจดักจิรรมของมหาวทิยาลัย คณะวชิาที่เปิดโอกาสให้ศิษยเ์กา่เขา้มามส่ีวนร่วมให้

มากขึ้น อาทิ การจดัอบรมพัฒนาความรู้ให้ศิษยเ์กา่

จ านวนกจิกรรมที่เปิด

โอกาสให้ศิษยเ์กา่มส่ีวน

กจิกรรม/

โครงการ

5 6 1.เชญิศิษยเ์กา่มาเป็นวทิยากรให้ความรู้เร่ืองต่าง ๆ เชน่ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก 

โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับน้องใหม่
2. กองกจิการนักศึกษาได้ด าเนินการจดัท าวารสารศิษยเ์กา่เพื่อเผยแพร่ขา่วสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษยเ์กา่ พร้อมสร้างโอกาสให้ศิษยเ์กา่ได้มกีารพัฒนาตนเอง

3.โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรและศิษยเ์กา่ มหาวทิยาลัยศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ 
เพื่อสร้างสัมพันธท์ี่ดีระหวา่งบุคลากรและศิษยเ์กา่ ตลอดจนพัฒนาศิษยเ์กา่ด้านสุขภาพ
4. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ศิษยเ์กา่และผู้ประกอบการร้านค้า มหาวทิยาลัยศิลปากร 

วงัท่าพระ เพื่อสร้างสัมพันธท์ี่ดีระหวา่งบุคลากรและศิษยเ์กา่ ตลอดจนพัฒนาศิษยเ์กา่ด้าน
สุขภาพ
5.โครงการ I SEE TREE  กจิกรรมร่วมกนัระหวา่งศิษยเ์กา่และรุ่นน้องเพื่อเสริมสร้าง

ความสัมพันธอ์นัดีระหวา่งกนัและถา่ยทอดประสบการณ์การท างาน
6.โครงการฟุตบอลกระชบัความสัมพันธศิ์ษยเ์กา่-ศิษยป์ัจจบุัน

รองอธกิารบดี

ฝ่ายกจิการ
นักศึกษา/คณะ
วชิา

3) การจดัท าฐานขอ้มลูศิษยเ์กา่ที่ถกูต้อง ทันสมยั เพื่อใชป้ระโยชน์ต่อไป มฐีานขอ้มลูศิษยเ์กา่ ม/ีไมม่ี มี อยู่

ระหวา่ง

ด าเนิน

การ

กองกจิการนักศึกษาได้ด าเนินการจดัท าฐานขอ้มลูศิษยเ์กา่แต่ไมป่ระสบผลส าเร็จ จงึได้

ด าเนินการแกป้ัญหาโดยใชผ่้านระบบ MIS มหาวทิยาลัย
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