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ค ำน ำ 
 ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช  ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556 ประกอบกับสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากรมีนโยบายด าเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี เพ่ือเป็นการติดตาม ตรวจสอบ และ
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยก าหนดให้อธิการบดีจัดท ารายงานในรอบปี
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดท ารายงานผล
การด าเนินงานในรอบปีที่ 3 (13 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง 12 มีนาคม พ.ศ. 2559) เพ่ือประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี โดยครอบคลุมการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ พันธกิจของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี จุดเน้นและ
เป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย นโยบายของอธิการบดี และการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะได้น าประโยชน์จากการประเมินผลการด าเนินงานของ
อธิการบดีในรอบปีที่  3(13 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง 12 มีนาคม พ.ศ. 2559) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

   8 เมษายน 2559 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการในต าแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปีที่ 3 ของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2559 เมื่อ
เปรียบเทียบกับผลงานในรอบปีที่ 1และรอบปีที่ 2 พบว่า มีผลงานที่มีความเป็นรูปธรรมที่มีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น สะท้อนให้เห็นพัฒนาการในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากรไดอ้ย่างครบถ้วน เหมาะสม รวมทั้ง
ยังได้แสดงบทบาทในการเป็นที่พึ่ง และการเป็นองค์กรชี้น าสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยสามารถจ าแนก
ผลการด าเนินงานเฉพาะที่เด่นชัดได้ ดังนี้ 

 การผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการทบทวนระบบการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาใน
ทุกระดับปริญญา ซึ่งเป็นผลมาจากการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรโดยครอบคลุมถึงปัจจัย
ส าคัญในการผลิตบัณฑิต เช่น การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา แผนการรับนักศึกษา การทบทวนระบบการรับ
นักศึกษา การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต กิจการนักศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ เพ่ือ
สร้างให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นบัณฑิตที่ทรงคุณค่าแก่สังคม มหาวิทยาลัยได้บ่มเพาะคุณลักษณะ
จิตอาสาแก่บัณฑิตผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่ายอาสาพัฒนาชนบท อาสาสมัครในงานสาธารณกุศล การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 การวิจัยและสร้างสรรค์ กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดจนหน่วยงาน
ภายนอกได้ให้การสนับสนุนการวิจัยและสร้างสรรค์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในลักษณะการวิจัยและ
สร้างสรรค์เชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือ การเพ่ิมจ านวน มูลค่า และคุณค่าของงานวิจัย 
และสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรมทางวิชาการ ซึ่งส่งผลให้คณาจารย์สามารถน าผลงานวิจัยและสร้างสรรค์
ไปใช้ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ แสดงให้เห็นศักยภาพด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณชน  

 การบริการทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความหลากหลาย
ในวิชาการ และวิชาชีพ โดยนอกเหนือจากมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระแล้ว ยังพบอีกว่ามหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมที่มี
ความหลากหลายแตกต่างกันไปตามบริบทของคณะวิชา และความต้องการของชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ โดยการ
บริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระเน้นทางด้านการอนุรักษ์สืบสานศิลปะ 
วัฒนธรรม และการออกแบบ ส่วนมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ให้ความส าคัญทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในขณะที่การบริการทางวิชาการแก่สังคมของวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรีเป็นไปลักษณะด้านการบริหารจัดการ การให้บริการ และด้านการเกษตรเป็นส าคัญ 

 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการด าเนินการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 70 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นหน่วยงานสร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ เช่น การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 61 การแสดง
เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ การแสดงภาพพิมพ์
และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4 การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ เป็นต้น  

 การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดท า(ร่าง) 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ..... โดยในรอบปีที่ 3 ของการปฏิบัติราชการของอธิการบดี พบว่า 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความก้าวหน้าโดยล าดับ โดย(ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย



จ 
 

ศิลปากร พ.ศ. ... ได้เข้าสู่การพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยการด าเนินงานจนถึงเดือนมีนาคม 2559 นั้น(ร่าง) 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ...อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือ
น าเสนอเข้าเป็นวาระพิเศษของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมความพร้อมด้าน
ต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนโอกาสการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การ
ปรับปรุงกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับเพ่ือรองรับ(ร่าง) พระราชบัญญัติฯ เป็นต้น นอกจากนี้ อธิการบดีให้
ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญมากที่สุดในการผลักดันให้
มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้า จึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ประกอบด้วย บุคลากรบรรจุใหม่ 
ผู้บริหารระดับต้น และระดับกลางทั้งส่วนวิชาการ และส่วนสนับสนุนวิชาการ 

 การพัฒนาองค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร และพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา โดยค านึงถึงความสะดวก ความปลอดภัย 
ประโยชน์ใช้สอย คุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต เช่น การปรับปรุงหอพักนักศึกษา การจัดระบบ
การจราจร การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น 

การเป็นองค์กรชี้น าสังคม มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวที่แสดงบทบาท
ชัดเจนเกี่ยวกับความส าคัญ และความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างทางเลียบสองฝั่งแม่น้ า
เจ้าพระยาเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่สาธารณะริมน้ า และภูมิสัญลักษณ์แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร โดยโครงการ
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายด้านระบบนิเวศ สังคม ชุมชน และภูมิทัศน์วัฒนธรรม ขาดการมีส่วนร่วม 
และมีโอกาสเกิดความไม่โปร่งใสในกระบวนการด าเนินงาน โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการในหลากหลาย
รูปแบบ เช่น การจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ การปาฐกถา การจัดท าภาพกราฟีตี้ การจัดกิจกรรมล่องเรือเพ่ือ
ถ่ายภาพวิถีชีวิตชุมชน การจัดท าเว็บไซด์ส าหรับการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ Facebook เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเป็นผลมาจาก
การสนับสนุนอย่างดียิ่งของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ ตลอดจนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้น าเสนอมานี้เป็นเพียงการด าเนินงานบางส่วนที่ส าคัญเท่านั้น โดย
รายละเอียดทั้งหมดได้รวบรวมไว้ในรายงานประเมินผลการด า เนินงานของอธิการบดีในรอบปีที่ 3                    
(13 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง 12 มีนาคม พ.ศ. 2559) แล้ว    
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การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช 

(13 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง 12 มีนาคม พ.ศ. 2559) 

การปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช) ในรอบ
ปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นผลสืบเนื่องจากการที่
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์มากยิ่งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดท า แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร(พ.ศ. 
2556-2563) ในช่วงปีแรกของการปฏิบัติงาน โดยมีการประยุกต์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทย
ในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555-2559) และนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8(พ.ศ. 2555 - 2559) 
โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556  - 
2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมปัจจุบัน 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลในการด าเนินงานมากที่สุด ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2556-2563) ประกอบด้วย 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 ยุทธศาสตร์ 20 กลยุทธ์ 
18 ตัวชี้วัด 

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของอธิการบดี ในรอบปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 
2558  ถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการฯ  มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด และสัดส่วนการถ่วง
น้ าหนักให้สอดคล้องเหมาะสมกับพันธกิจและภารกิของมหาวิทยาลัย โดยมีขอบเขตในการประเมิน ดังนี้ 

 

ประเด็นในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
ค่าน ้าหนัก
(ร้อยละ) 

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี 80 
1.1  ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 6 
1.2  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 6 
1.3  ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ กพร. 8 
1.4  ผลการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 10 
1.5  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีตาม พรบ. มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530       

มาตรา 22 
5 

1.6  ผลการด าเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเน้นและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย 20 
1.7  ผลการด าเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 20 
1.8  ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  5 
ส่วนที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ 20 
2.1 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 10 
2.1 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC) 5 
2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 5 
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ส่วนที่ 1 
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

 การด าเนินงานเพ่ือให้มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถด าเนินพันธกิจส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยภายในต่าง ๆ ที่มีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตลอดจนค ารับรองการปฏิบัติราชการ และผลการประกันคุณภาพ
การศึกษารวมทั้งการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร การก าหนดแนวทาง ทิศทาง 
จุดเด่น จุดเน้น และเป้าหมายที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนดขึ้น และการด าเนินงานตามนโยบายที่
อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยภายใต้การบริหารของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนในทุกรูปแบบเพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1.1 ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน ดังนี้ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้ เรียนมีความคิด

สร้างสรรค ์
 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพของหลักสูตรเพื่อสร้างผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 กลยุทธ์ เพ่ิมขีดสมรรถนะสากลของบัณฑิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้และความคิด

สร้างสรรค ์
 กลยุทธ์ พัฒนาสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
 

ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ

ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 
 กลยุทธ์ การวิจัยและสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ 
 

ด้านการบริการวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5 การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ บูรณาการข้ามศาสตร์ในกิจกรรมการบริการวิชาการ การวิจัย และการจัดการ

เรียนการสอนในระดับชาติและนานาชาติ 
 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  รวมทั้งการ

ประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ 
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 กลยุทธ์ พัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านศิลปวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานการบูรณา
การบริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 กลยุทธ์ พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่นานาชาติ 
 

ด้านการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ

สร้างสรรค ์
กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพตามแนวทางการบริหารงานหลากหลายรูปแบบ 
กลยุทธ์ สร้างความรับรู้ในภาพลักษณ์ และยอมรับในมาตรฐานการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน 
กลยุทธ์ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ จัดท าฐานข้อมูลและปรับปรุงระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ การเงินและงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่นานาชาติ 
 กลยุทธ์ การขยายพื้นที่ทางการศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคี 
 

 ในส่วนของผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนั้น ก าหนดคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ร้อยละ 6.00 ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ จ านวน 17 ตัวบ่งชี้ โดยมี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ จ านวน 15 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 88.00 ของตัว
บ่งชี้ทั้งหมด หรือมีคะแนนการประเมิน 5.2800 คะแนนจาก 6.0000 คะแนน 
 โดยตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือร้อยละของ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดและร้อยละ
ของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด เมื่อพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงาน พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ รวมทั้ง
ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพจ านวนค่อนข้างจ ากัด เนื่องจากสาเหตุหลายประการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง อาจารย์บางคณะวิชามีภาระงานสอนมาก อีกทั้งการผลิตต าราและหนังสือต้องใช้ระยะเวลา
ยาวนาน ทั้งการรวบรวมข้อมูลประกอบการเขียนหนังสือ/ต ารา และการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้ง
การสนับสนุนด้านงบประมาณการผลิตหนังสือ/ต ารา และศักยภาพของคณาจารย์ อย่างไรก็ตามผลงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา โดยเป็นผลสืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยมี
มาตรการส่งเสริมสนับสนุน และมาตรการผลักดันให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มากขึ้น 
โดยประกอบด้วย 

- มหาวิทยาลัยจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการก าหนดภาระงานขั้นต่ าและ
ผลงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ. 2559  เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ได้ท าวิจัย/งานสร้างสรรค์เพ่ิมมากขึ้น โดยผ่านการเห็นชอบจากที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 



5 
 

- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานวิจัยขั้นต่ าตามเกณฑ์
มาตรฐานดังกล่าว ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้คณาจารย์ต้องผลิตผลงานวิจัยและสร้างสรรค์มากข้ึน 

 
1.2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน ดังนี้ 
 ด้านการผลิตบัณฑิต 
 - การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
 - การปรับปรุงและพัฒนากิจการนักศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
- การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์   

ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 
- พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับ

นานาชาติ 

ด้านการบริการวิชาการ 
- การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการ อย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง พร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพ่ือรักษา

คุณค่าและเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ 

ด้านการบริหารจัดการ 
- การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ 
- การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ 
- การปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่นานาชาติ 
 

ในส่วนของผลการด าเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยนั้น ก าหนดคะแนน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ร้อยละ 6.00 ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ จ านวน 44 ตัวบ่งชี้ โดยมี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ จ านวน 38 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 93.16 ของตัว
บ่งชี้ทั้งหมด หรือมีคะแนนการประเมิน 5.5896 คะแนนจาก 6.0000 คะแนน  

เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ตัวบ่งชี้ที่ยังไม่สามารถบรรลุ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ จ านวน 6 ตัว
บ่งชี้ ประกอบด้วย  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 กาพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

- ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมพัฒนาทักษะการอนและการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ 
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2. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ 

- ร้อยละความส าเร็จของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ

สร้างสรรค ์
- ร้อยละความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนสถานะเป็น

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ

สร้างสรรค ์
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักบริหารรุ่นใหม่ 

5. ยุทธศาสตร์ที่  9 การปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดขึ้นจากการประหยัดทรัพยากรร่วมกัน 

6. ยุทธศาสตร์ที่  9 การปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
- สัดส่วนของงบบุคลากรต่องบประมาณท้ังหมด 

 
1.3 ผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. 
 ผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ประจ าปีงบประมาณ 2557 ในภาพรวม
นั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคะแนนการประเมิน 4.1417 คะแนน จ าแนกเป็นมิติต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล 4.5496  คะแนน 
 มิติที่ 2 การประเมินคุณภาพ  4.2680  คะแนน 
 มิติที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพ 1.3033  คะแนน 
 มิติที่ 4 การพัฒนาสถาบัน  4.3760  คะแนน 
 

ในส่วนของผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ประจ าปีงบประมาณ  2557  
ก าหนดคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ร้อยละ 8.00 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีผลการ
ประเมิน 4.1417 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.8340 หรือมีคะแนนการประเมิน 6.6267 คะแนนจาก 8.0000 
คะแนน 

 
1.4 ผลการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
 ปีการศึกษา 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาฉบับใหม่ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับ
คณะวิชา และระดับสถาบัน ซึ่งครอบคลุมพันธกิจหลัก ได้แก่ 1)พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 2)พันธกิจด้าน
การวิจัย 3)พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 4)พันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ 5)ด้านการบริการ
วิชาการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
เกณฑ์มาตรฐานฉบับใหม่ โดยการจัดท า Template การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ง
ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน จัดอบรมเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาฉบับใหม่ พ.ศ. 2557 และแนวทางการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให้กับ
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บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยในเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาภูมิภาคตะวันตก  
รวมทั้งจัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จ านวน 2 รุ่น อมรมผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะวิชา/ระดับสถาบัน จ านวน 1 รุ่น และอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบจ านวน 1 รุ่น เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์ฉบับใหม ่
 โดยในปีการศึกษา 2557 นี้ มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มีผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2557 ระดับสถาบัน เท่ากับ 3.9500 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน  
 

ในส่วนของผลการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย นั้น ก าหนดคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี ร้อยละ 10.00 ทั้งนี้ในส่วนของการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากรมผีลการประเมิน 3.9500 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.0000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.0000 หรือ
มีคะแนนการประเมิน 7.9000  คะแนนจาก 10.0000 คะแนน 

การประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 มีการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินในรอบที่ 4 ซึ่งแตกต่างจากเกณฑ์ในรอบที่ 3 อย่างมีนัยส าคัญ โดยมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีเวลาใน
การเตรียมความพร้อมค่อนข้างจ ากัด ประกอบกับข้อมูลที่ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษามีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษาก่อนหน้านี้ ท าให้ทุกมหาวิทยาลัยมีผล
การประเมินลดลง เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร จาก 4.33 คะแนนในปีการศึกษา 2556 เป็น 3.75 คะแนน ใน
ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จาก 4.32 คะแนนในปีการศึกษา 2556 เป็น 3.94 คะแนน ในปี
การศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยทักษิณ จาก 4.44 คะแนนในปีการศึกษา 2556 เป็น 4.09 คะแนน ในปี
การศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยบูรพา จาก 4.20 คะแนนในปีการศึกษา 2556 เป็น 3.65 คะแนน ในปี
การศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยศิลปากร จาก 4.49 คะแนนในปีการศึกษา 2556 เป็น3.95 คะแนน ในปี
การศึกษา 2557 เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีการเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่าง
เข้มข้น  ทั้งในลักษณะของการสร้างความเข้าใจ การรวบรวมข้อมูล ท าให้ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีการเปลี่ยนแปลงน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงจาก 4.49 คะแนนในปีการศึกษา 2556 เป็น 3.95 คะแนน ในปีการศึกษา 2557 

อนึ่งผลจากการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว ก่อให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในทุกหลักสูตรและทุกคณะวิชา ท าให้มีการพัฒนาคุณภาพและมีแนวโน้มที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 
1.5 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530                 
มาตรา 22 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22 ก าหนดหน้าที่ของอธิการบดี            
6 ประการ ซึ่งอธิการบดีได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ทุกประการ ประกอบด้วย 

1. บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทาง
ราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

อธิการบดีมีการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ทางราชการรวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  โดยครอบคลุมพันธกิจหลัก 5 ด้าน คือ              
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1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 2) พันธกิจด้านการวิจัย 3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 4) พันธกิจด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 5) ด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ 

1.1 การด าเนินการภายใต้กฎหมายหลักท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530  
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

1.2 การออกข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ด าเนินการโดยเสนอสภามหาวิทยาลัย ตามที่ก าหนดไว้
ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
2530 ทั้งนี้ ในรอบปีที่ 3 ของการปฏิบัติราชการของอธิการบดีมีการด าเนินการออกข้อบังคับและระเบียบ
ต่าง ๆ ได้แก่ 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของ
นักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. 2558 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและการพิจารณาต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้
สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี ประเภทผู้แทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการก าหนดภาระงานขั้นต่ าและผลงานทางวิชาการ
ของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร(ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558 

1.3 การออกระเบียบหรือประกาศโดยอธิการบดี ด าเนินการตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับต่าง ๆ ในรอบปีที่ 3 มีการประชุมหารือในที่ประชุมคณบดี แล้วจึงประกาศใช้
โดยอธิการบดี ได้แก่  

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา(ฉบับที่ 2) 

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา(ฉบับที่ 3) 

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ 

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ(ฉบับที่ 2) 

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ(ฉบับที่ 3) 

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ(ฉบับที่ 4) 
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- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ  

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยาย และหรือ
ภาคปฏิบัติการ ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง 

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยาย และหรือ
ภาคปฏิบัติการ ระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ 
โครงการพิเศษ ที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง 

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนเสริมและการสอน
ทบทวนในส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในส่วนของคณะ
มัณฑนศิลป์ 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ปี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ  

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง ปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ปี ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา2558 สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ 

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนจากเงินรายได้หลักสูตร
นานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว 

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายจากเงินรายไดในการบริหาร
จัดการในส่วนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต ส าหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในปีการศึกษา 2558 

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง  ก าหนดเงินสมนาคุณให้แก่ผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องก าหนดอัตราค่าใช้สอยอ่ืนๆ ของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนรายเดือนอนุกรรมการ
หอพักและอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักในส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนในส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุน ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศดิศกุล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษาที่สอบได้ค่า
ระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนในลักษณะอ่ืนๆ ในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์ 

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องก าหนดค่าหน่วยกิตรายวิชาภาคบรรยายและหรือ
ภาคปฏิบัติการที่ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง รายวิชาตามหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 (เพ่ิมเติม) 

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องก าหนดค่าหน่วยกิตรายวิชาภาคบรรยายและหรือ
ภาคปฏิบัติการที่ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง รายวิชาตามหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555(เพ่ิมเติม) 

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ปี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ  

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง ปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ปี ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุน“คุณพ่อจรงค ์รื่นใจดี” พ.ศ. 2559 
- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
1.4 การด าเนินการอ่ืน ๆ สอดคล้องตามนโยบายของรัฐ มหาวิทยาลัยศิลปากรให้ความส าคัญกับ

การด าเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายว่าด้วยเรื่องการเป็นประชารัฐ โดย
มีการด าเนินการบางส่วน ดังต่อไปนี้ 

- การเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มหาวิทยาลัยได้ผลักดันการ
ด าเนินงานเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปี พ.ศ. 2558 การ
ด าเนินการดังกล่าวมีความก้าวหน้าจนถึงขั้นน าเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ... เข้าสู่
การพิจารณาของ สนช. และมีการแต่งตั้งคณะกรรมมาธิการเพ่ือพิจารณารายละเอียด  คาดว่าจะสามารถ
ประกาศเป็นพระราชบัญญัติได้ภายใน ปี พ.ศ. 2559  

- ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการศิลปากรโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง ปัจจุบัน รัฐบาลและ
นานาอารยประเทศให้ความส าคัญกับการป้องกัน แก้ไขปัญหาคอรัปชันอย่างจริงจัง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายภาคกลาง
ตอนล่าง(กลุ่ม 3) ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายจ านวนทั้งสิ้น 13 สถาบัน และมีการด าเนินกิจกรรม 
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล Clean Campus Clear Corruption สรรค์สร้าง
หัวใจใหม่  มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง 

- โครงการรณรงค์ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต รัฐบาลได้ให้ความส าคัญและถือเป็นนโยบายเร่งด่วน โดยจัดท าแผนงานการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานตามแผนงานร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
ภายใต้โครงการรณรงค์ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต เพ่ือส่งเสริม สนับสนับสนุน และปลูกฝังให้ประชาชน
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดนโยบายและวางแผนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1831/2558 ซึ่ง
คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดท าโครงการในรูปแบบของความร่วมมือกันทุกคณะวิชา/
หน่วยงาน จ าแนกเป็นวิทยาเขต ดังนี้ 

1. โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่ าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ “ศิลปากรโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  

2. โครงการจิตส านึกแห่งคุณธรรมน าสังคมสู่ความดี มหาวิ ทยาลัยศิลปากร โดย
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

3. โครงการ “รู้คิด รู้ท า มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลังสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือสังคม โดย
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

4. โครงการอบรม เรื่อง “ปลูกจิตส านึก ปลูกคุณธรรม เพื่อการท างานอย่างมีความสุข โดย
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีแล้ว และอยู่ในระหว่างการเตรียมการเพ่ือจัด
โครงการ 

- การปรับเปลี่ยนวิธีการรับนักศึกษาใหม่ โดยวิธีรับตรงและใช้คะแนนสอบจาก ส านักงาน
ทดสอบการศึกษากลาง(สทศ) เป็นไปตามมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เพ่ือป้องกัน แก้ไข
ปัญหาการสมัครสอบตรงหลายสถาบันของผู้ปกครองและนักศึกษา ซึ่งท าให้เกิดภาระใช้จ่ายของผู้ปกครอง
และนักศึกษา การบริหารจัดการเกี่ยวกับการรับนักศึกษาใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนเพ่ือเป็นการ
รักษามาตรฐานการสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 

2. ควบคุมบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

2.1 การบริหารบุคลากร  
มีการบริหารจัดการบุคลากรจ านวนทั้งหมด 2,900 คน โดยเป็นข้าราชการ 679 คน พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา 1,450 คน พนักงานราชการ 35 คน ลูกจ้างประจ า 185 คน และลูกจ้างชั่วคราว 551 คน 
ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ รวมถึงระเบียบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
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โดยแผนอัตราก าลังระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านการพิจารณา และให้ความเห็นชอบโดยที่ประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. 
และท่ีประชุมคณบดี ในการเสนอความเห็นและกลั่นกรองเรื่อง 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้
พร้อมรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ และพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ใน
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่  

- โครงการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการบริหาร(Creative Leadership Program 
for Management) รุ่นที่ 1  

- โครงการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการบริหาร ส าหรับผู้บริหารระดับกลางสาย
สนับสนุน  

- การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ได้แก่  
• โครงการให้ความรู้และการอภิปราย เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับสถานภาพเป็น

สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ”  
• โครงการให้ความรู้และอภิปราย เรื่อง “เงินเดือนและสวัสดิการจะอย่างไร ... เมื่อ

มหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบ”  
• โครงการให้ความรู้และอภิปราย เรื่อง “ประสบการณ์การบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ”  
• โครงการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจ เรื่อง “การเตรียมการเป็น

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ : ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรและ
ข้อบังคับการบริหารงานบุคคลและการบริหารมหาวิทยาลัย” 

- การพัฒนาบุคลากรใหม่ ได้แก่ 
• โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือการพัฒนาและธ ารง

รักษาบุคลากร” 
- การพัฒนาบุคลากรตามสายงาน(สายวิชาการ) ได้แก่ 

• โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร(ครั้งที่ 1) 
• โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร(ครั้งที่ 2) 
• โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร เรื่อง การจัดการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 
• โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ. 2558 
- การพัฒนาบุคลากรตามสายงาน(สายสนับสนุนวิชาการ) ได้แก่ 

• โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้ เรื่อง “การก าหนดกรอบของต าแหน่ง ระดับ
ต าแหน่งและประเมินค่างาน” 

• โครงการสัมมนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการ
ลงทะเบียนวิชาเรียน ระบบทะเบียนและการบริการการศึกษา(ปรับปรุงพัฒนา) 

• โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการทดรองจ่ายและการยืมเงินของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2 
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• โครงการอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือส่งเสริมความรู้และเพ่ิมเครือข่ายการใช้งาน” 

• โครงการการจัดการความรู้(KM) ส านักงานอธิการบดี เกี่ยวกับการกลั่นกรองและ
ตรวจสอบโครงการ 

• โครงการอบรมรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการอย่างมืออาชีพ 
• โครงการอบรมการรักองค์กร รักตน รักงานของงานยานพาหนะ 
• โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัย 

เพ่ือให้เกิดมหาวิทยาลัยสีเขียว 
- การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรนอกเหนือจากงานประจ า ได้แก่ 

• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดความรู้ (KM) หลักสูตร “ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการท างานและการสื่อสารเบื้องต้น” 

• โครงการอบรมการใช้งานและการจัดระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วย Microsoft 
Access 

• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดความรู้ (KM) หลักสูตร “การถ่ายภาพ
และปรับแต่งเบื้องต้น” 

• โครงการอบรมการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 
- การส่งเสริมด้านสุขภาพ/เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ได้แก่ 

• โครงการขยับกาย สบายชีวี  
• โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โยคะบ าบัดโรค” 
• โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
• โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 
• โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี 
• โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในท่ีท างาน 5 ส.  
• โครงการ Big Cleaning Day เนื่องในโอกาส 72 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
• โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากรทุกวิทยาเขต 

 
2.2 การบริหารการเงิน การพัสดุ 

- เงินงบประมาณแผ่นดิน มีการบริหารเป็นไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณ ตามรายการ
และวงเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งมีการประชุมทุก 2 เดือน 

- เงินรายได้ มีการบริหารเป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ
บริหารเงินรายได้ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนาระบบการเงิน ได้แก่ 
• มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ

ระหว่างระบบบุคลากรและระบบการเบิกจ่ายเงินเดือน 
• มีการพัฒนาระบบ MIS เพ่ือช่วยการบริหารจัดการด้านการเงิน 
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- พัฒนาระบบลูกหนี้เพ่ือการติดตามภายในระยะเวลาที่ครบก าหนด ให้สามารถแจ้งเตือน
ลูกหนี้ที่ครบก าหนดส่งคืนเงินยืม ผ่านทางอีเมล์ของมหาวิทยาลัยเพื่อส่งใช้คืนเงินยืม 

- การปรับปรุงการโอนงบประมาณเงินรายได้ปกติ เงินรายได้โครงการพิเศษ และเงินสะสม
ให้คณะวิขาสามารถโอนเงินได้ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 

- การลงทะเบียนการศึกษา online ผ่านธนาคารกรุงไทยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารรายรับของมหาวิทยาลัย และอ านวยความสะดวกปลอดภัยแก่นักศึกษา ผู้ปกครอง ในการช าระเงิน
ให้มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาเปิดบัญชีและน าเงินตามจ านวนเข้าบัญชีซึ่งจะหักเงินค่าลงทะเบียนและหนี้สิน
ก่อนที่นักศึกษาจะสามารถเข้าลงทะเบียนเรียนได้ 

- ปรับปรุงระบบการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านธนาคารโดยปรับเปลี่ยน
จากเดิมท่ีมหาวิทยาลัยต้องด าเนินการท าเช็คสั่งจ่ายเจ้าหนี้ภายนอก เป็นพัฒนาระบบการจ่ายเงินดังกล่าวให้
สามารถจ่ายตรงผ่านธนาคาร และก าลังขยายผลให้สามารถจ่ายตรงแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ ได้วางระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการสั่งจ่ายเช็คให้มีความรัดกุมมากข้ึน 

2.3 มีการติดตามและด าเนินการในด้านคดีกับบุคคลและนิติบุคคลต่าง ๆ ซึ่งมีคดีที่ศาลได้
พิพากษาให้มหาวิทยาลัยชนะคดีแล้ว 7 คดี และอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล 7 คด ี

2.4 มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดซื้อพ้ืนที่ส่วนขยายการศึกษาเพ่ือรองรับการขยายตัวการจัด
การศึกษาทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา รวมไปถึงแสดงผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ เป็นแหล่ง
เรียนรู้และให้บริการทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไป ณ เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพ่ือให้การ
ด าเนินการเข้าใช้พ้ืนที่ดังกล่าว เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะวิทยาการจัดการและคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้ร่วมลงทุนก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ในพ้ืนที่ดังกล่าว โดย
ด าเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างเพื่อก่อสร้างอาคารดังกล่าวด้วยวิธีการยื่นเอกสารประกวดราคา(e - bidding) เมื่อ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ผู้รับจ้างคือ บริษัท ปฐมเฟอร์นิเจอร์(1994) จ ากัด   ด าเนินการท าสัญญาจ้าง
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 14/2559 ในวงเงิน 77,278,800 บาท(เจ็ดสิบเจ็ดล้าน
สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เริ่มก่อสร้างวันที่ 3 มีนาคม 2559 ถึง 27 พฤศจิกายน 2559 
รวมระยะเวลาก่อสร้าง 270 วัน 

มหาวิทยาลัยด าเนินการโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  เป็นแหล่งเรียนรู้
และศูนย์กลางการจัดการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเสริม

ภาพลักษณ์ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์  เนื่องจากการด าเนินการทางพัสดุเพ่ือจัดจ้าง
ผู้รับจ้างโครงการดังกล่าว โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e - auction) ด าเนินการถึง 2 ครั้งแล้ว แต่ยังไม่
สามารถหาผู้รับจ้างได้ มหาวิทยาลัยจึงท าบันทึกหารือกับคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์(กวพ.อ.) หนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ศธ 0520/6240 ลงวันที่ 23  ธันวาคม 2558 เรื่อง 
การขออนุมัติจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และมีหนังสือจาก
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพอ) 
0421.3/08525 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 อนุมัติยกเว้นให้มหาวิทยาลัยศิลปากร ด าเนินการจ้าง ปรับปรุงฯ
ด้วยวิธีการอ่ืน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้เป็นกรณี
เฉพาะรายทั้งนี้การด าเนินการดังกล่าวจะต้องด าเนินการจัดหาภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดขอบเขตงาน
เดิม และขอให้มหาวิทยาลัย แจ้งผลการด าเนินการจัดหาด้วยวิธีอ่ืนให้ กวพ.อ. ทราบภายใน 15 วัน นับจาก
วันลงนามในสัญญาด้วย โดยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 คณะกรรมการจัดจ้างฯ ได้พิจารณาข้อเสนอเพ่ือ
ปรับปรุง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ของบริษัทร่วมค้า ล็อคบิลด์-เกอร์ซัน-บีเคเค ซึ่งมีคุณสมบัติ
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ครบถ้วนตามรายละเอียดขอบเขตงาน และเจรจาต่อรองราคา จากราคากลาง 727 ล้านบาท เป็น 717 ล้าน
บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบกลับจากส านักงบประมาณเรื่องการเห็นชอบราคากลางโครงการ
ปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และจะได้ด าเนินการลงนามในสัญญา ซึ่งคาดว่าจะลงนามได้ใน
วันที่ 31 มีนาคม 2559 และเริ่มก่อสร้างระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2559 ถึง 12 ตุลาคม 2561 รวม
ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน 

3. รักษาระเบียบวินัยและส่งเสริมกิจการนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีนักศึกษาอยู่ในความดูแลประมาณ 25,000 คน การที่มีนักศึกษาจ านวนมาก

มาอยู่รวมกัน การดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้มีระเบียบวินัย เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาสามารถ
น าไปปรับใช้กับกฎเกณฑ์และกติกาของสังคมที่นักศึกษาอาศัยอยู่ได้ ในส่วนของการควบคุมความประพฤติ
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอาศัยข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2535 และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการรักษาวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 เป็นแนวทางในการด าเนินการ ซึ่ง
ในรอบปีที่ 3 ของการด ารงต าแหน่ง ไม่ปรากฏว่ามีนักศึกษากระท าความผิดรุนแรงจนถูกลงโทษทางวินัย
นักศึกษาจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 เพ่ือให้การดูแลรักษาระเบียบวินัยของนักศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการ  
ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยนักศึกษาระหว่างที่นักศึกษายังคงศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโอกาสต่าง ๆ 
เช่น การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่การจัดท าคู่มือนักศึกษา การสอนสอดแทรกโดยคณาจารย์ในรายวิชา
เกี่ยวกบัการประพฤติปฏิบัติตนระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยอีกทางหนึ่ง เป็นต้น 

4. เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
 อธิการบดีได้ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี   

ที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการได้ครบถ้วน เช่น  
- เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) 
- เป็นรองประธานคนที่ 1 ในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
- เป็นคณะท างานของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
- เป็นคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
- เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบัน

ต่างประเทศในรูปของ MOU  จ านวน 61  ฉบับ  
- เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการชี้แจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
- เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ในชั้น

คณะกรรมการกฤษฎีกา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
- เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ศิลปากร พ.ศ. .... 
- เป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านวัฒนธรรม 

นอกจากนี้อธิการบดียังได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการต่าง ๆ โดยอธิการบดีได้
มอบหมายให้รองอธิการบดีที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน เช่น ประธานเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ภูมิภาคตะวันตก ประธานเครือข่ายบัณฑิตในอุดมคติไทยภูมิภาคตะวันตก ประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค
ตะวันตก เป็นต้น 
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5. เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เช่น 
- รายงานการเงินและบัญชีเบื้องต้น ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกเดือน 
- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ 

2558 ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 
- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดส านักงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ 2558 ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
12/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558  

- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2557 
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 12/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 

- รายงานความเสี่ยงประจ าปี ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 
- รายงานผลการตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี

งบประมาณ 2557 ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 
นอกจากนี้ อธิการบดียังได้รายงานผลการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากสภา

มหาวิทยาลัยด้วย 
 

6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย 

อธิการบดีปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัย 
ศิลปากรมอบหมายอย่างต่อเนื่อง ตามค าสั่งแต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นกรรมการในการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น  

- คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 
1869/2558 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 

- คณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของสภามหาวิ ทยาลัยศิลปากร ตามค าสั่ ง
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1847/2556  ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 

- คณะกรรมการนโยบายพัฒนานักศึกษา ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 314/2556        
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 

- คณะกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองเรื่องของสภามหาวิทยาลัยในการปรับเปลี่ ยนสถานะ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จ านวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารงานเพ่ือ
การปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฎหมาย
เพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

- เป็นประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้ด ารง
ต าแหน่งคณบดีและหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าคณะจ านวน 15 คณะวิชา 4 หน่วยงานเทียบเท่า 
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1.6 ผลการด าเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเน้นและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย 
การด าเนินงานของอธิการบดีตามแนวทาง ทิศทาง จุดเน้นและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยนั้น

ประกอบด้วย 

ด้านที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ 
ปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์รวม 

179,069,074.16 บาท โดยเป็นเงินสนับสนุนจากภายใน จ านวน 55 ,849650.80 บาท และเป็นเงิน
สนับสนุนจากภายนอก จ านวน 123,219,423.36 บาท มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
กิจกรรม/โครงการในลักษณะของการบูรณาการศาสตร์แขนงต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือที่คณาจารย์และ
นักศึกษาจะได้น าองค์ความรู้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เช่น  

1. อธิการบดีได้ให้การสนับสนุน “โครงการพัฒนาอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนและศูนย์
วิทยาศาสตร์การศึกษา “Mangrove Ecosystem Preservation & Science Education Center 
(MEPSEC Hua Hin)” ณ บริเวณเชิงเขาไกรลาศ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโครงการ
ต่อเนื่องโดยอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่  ประกอบด้วย 
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพโดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร การออกแบบภูมิส
ถาปัตย์โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปสื่อดิจิตอลโดยคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้
ยังมีการด าเนินงานร่วมมือกับภาคเอกชน ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบชุมชน เนื่องจากป่า
ชายเลนบริเวณรอบวัดเขาไกรลาศมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยเป็นป่าชายเลนผืนสุดท้ายในเขตเมืองหัวหิน 
และพบว่าเริ่มเสื่อมสภาพจากการไหลผ่านของน้ าเสียที่มาจากเขตเทศบาลก่อนออกลงสู่ทะเล จึงต้องการที่
จะอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้มีสภาพที่สมบูรณ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต รวมทั้งสามารถจัดระบบบ าบัด
น้ าเสียให้มีความเหมาะสมตามหลักวิชาการ มีการก าหนดแผนการด าเนินงาน และได้รับความสนับสนุน
งบประมาณจาก บริษัทชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์ รีสอร์ท จ ากัด และกลุ่มพิทักษ์หัวหิน ซึ่งเป็น
ผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นกระทั่งเกิดผลเชิงประจักษ์ในการพัฒนาป่าชายเลนผืนสุ ดท้าย และเป็น
ต้นแบบในการรักษาคืนธรรมชาติที่บริสุทธิ์ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ซึ่งความส าเร็จของ
โครงการฯ ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ โดยได้รับรางวัลที่ 1 ประเภท Urban Accommodation ใน
การจัดงาน The SKAL International Sustainable Development in Tourism Award in the 
Marine/Coastal, Mexico City โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ออกแบบและได้รับการสนับสนุนการ
ก่อสร้างอาคารประชาสัมพันธ์และทางเดินคอนกรีตเลียนแบบธรรมชาติ เพ่ือการศึกษาและการท่องเที่ยว
ความยาว 1 กิโลเมตร โดยรอบที่ตั้งเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม 2558 และในปี 2559 มหาวิทยาลัยด าเนินงาน
ต่อเนื่องโดยการจัด “โครงการอาสาเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลน ณ เชิงเขาไกรลาศ อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์” เพ่ือให้นักศึกษาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ป่าชายเลน
ดังกล่าว รวมทั้งปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือสร้างประโยชน์อันยั่งยืนแก่ชุมชนเขา
ไกรลาศและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นที่พ่ึงของชุมชนต่อไป 

2. อธิการบดีได้ให้ความส าคัญกับการบูรณาการเศรษฐกิจและการสร้างสรรค์เพ่ือความยั่งยืนของ
สังคมและชุมชนในรูปแบบของการวิจัย โดยเป็นหัวหน้าโครงการ และมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้
ประสานงานโครงการ ภายใต้ “โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือความยั่งยืนของสังคมและ
ชุมชนระยะที่ 1” มหาวิทยาลัยร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นหัวหน้าโครงการฯ ภายใต้แผนงานการวิจัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ มุ่ง



18 
 

สร้างนวัตกรรมสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน อาศัยการน าองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยใน
ด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้
ให้เกิดประโยชน์ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์(Creative Economy) และได้ก าหนดชุมชนเป้าหมาย
โครงการฯไปที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งมีความพร้อมทางกายภาพสูง ทั้งในด้านการคมนาคมที่เป็นศูนย์กลาง
เชื่อมโยงไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้านในทางบกและทางทะเล รวมถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติในเชิง
อนุรักษ์ ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริหลายแห่ง เป็นต้น การด าเนินโครงการฯ ตลอด
ระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา หลังจากการลงพ้ืนที่ร่วมกับชุมชนและหารือแนวปฏิบัติด้านบริหารจัดการที่ชัดเจน 
ปัจจุบันมีการเซ็นสัญญาระหว่างนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยฯ โดยได้ก าหนดประเด็นวิจัยและพ้ืนที่วิจัย 
ดังต่อไปนี้  

2.1 ชุมชนการเกษตรบ้านลาด อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
- การพัฒนากระบวนการอบแห้งกล้วยหอมทองระดับอุตสาหกรรมชุมชนในจังหวัด

เพชรบุรี ด้วยเทคโนโลยีการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์(คณะวิทยาศาสตร์) 
- การสร้างนวัตกรรมทางด้านอาหารเพ่ือส่ง เสริมคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในจังหวัด

เพชรบุรี(คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
- การจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน(คณะศึกษาศาสตร์) 
- การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์: การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศการเรียนรู้วิถี

ชีวิตเกษตรไทย เพ่ือชุมชนยั่งยืน กรณีศึกษาอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี(คณะวิทยาการจัดการ) 
 

2.2 บ้านชาวไทยมุสลิม หมู่ 8 บ้านโครงการพัฒนา ต.สามพระยา อ.ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
- การพัฒนาชุมชนผู้เลี้ยงแพะบ้านห้วยทรายใต้สู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนการฟอกหนัง

แพะ(คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 
- โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลทางเลือก

ส าหรับชุมชนยั่งยืน เพ่ือทดแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG)(คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม) 

- การจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน(คณะศึกษาศาสตร์) 
- การพัฒนาแนวทางบริหารจัดการชุมชน แบบมีส่วนร่วม เพ่ือรองรับการจัดการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร แบบมีอัตลักษณ์ในพ้ืนที่ชุมชนหมู่บ้านมุสลิม(คณะวิทยาการจัดการ) 
ในระยะยาว ผลจากงานวิจัยทั้งหมดนี้ จะมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สินค้า OTOP และ

สถานบริการ เช่น ร้านอาหารและโรงแรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ เพ่ิม
ศักยภาพการผลิตและพัฒนาอาชีพ น าไปสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและยั่งยืน นอกจากนี้ ใน
ปี งบประมาณ 2559 ได้รับงบประมาณ “โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือความยั่งยืนของ
สังคมและชุมชนระยะที่ 2” โดยขยายพ้ืนที่โครงการให้ครอบคลุมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และ
เพ่ิมโครงการวิจัยจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยนานาชาติ ในการด าเนินการ
โครงการดังกล่าว 
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ด้านที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงรุก 
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด จ านวน 1,085 คน โดยมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก จ านวน 554 คน คิดเป็นร้อยละ 51.06 ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด และมีอาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จ านวน 423 คน โดย
แบ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 314 คน รองศาสตราจารย์จ านวน 101 คน และศาสตราจารย์ จ านวน 
8 คน คิดเป็นร้อยละ 38.99 ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด โดยพบว่าคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกมี
แนวโน้มสูงขึ้นโดยเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการก าหนดคุณวุฒิการรับอาจารย์ใหม่ต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอก นอกจากนี้การด ารงต าแหน่งทางวิชาการมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผล
มาจากการให้การสนับสนุนทรัพยากรการวิจัยและสร้างสรรค์ ทุนอุดหนุนการวิจัยและสร้างสรรค์ รวมทั้ง
การก าหนดเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในแต่ละระดับ มักใช้ระยะเวลายาวนาน อธิการบดีมีนโยบาย
ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยมีการปรับปรุงรูปแบบขั้นตอนการ
ด าเนินงานเพ่ือให้ใช้เวลาสั้นลง โดยพบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2555 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช ในต าแหน่งอธิการบดีนั้น มีผู้สามารถก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการสูงขึ้นจ านวน 23, 11 และ 17 รายในปี พ.ศ. 2553 - 2555 ตามล าดับ หรือเฉลี่ย 17 รายต่อปี เมื่อ
เปรียบเทียบกับการเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2558 จ านวน 
52, 46 และ 43 รายตามล าดับ หรือเฉลี่ย 47 รายต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  
ถาวรเวช อธิการบดีได้ให้ความส าคัญในการเพ่ิมจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
ปรากฏผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและ
วิธีการด าเนินงานจนประสบความส าเร็จอย่างดี 

อย่างไรก็ตาม ก่อนปี พ.ศ. 2558 ได้มีจ านวนคณาจารย์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการคงค้างอยู่
ระหว่างการด าเนินการรวม 11 ราย และมีแนวโน้มการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
โดยมคีณาจารย์ยื่นค าร้องขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในปี พ.ศ. 2558 จ านวน 58 ราย รวมมีคณาจารย์
อยู่ในระหว่างด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจ านวนทั้งสิ้น 69 ราย และด้วยกระบวนการและ
ขั้นตอนการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการนี้ได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น 
คาดว่าภายในปี พ.ศ. 2559 จะมีจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 

 อนึ่งจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีข้อจ ากัดในส่วนของอายุงาน
ของคณาจารย์บางส่วนที่ยังไม่พร้อมในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบกับคณาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการส่วนหนึ่งเกษียณอายุราชการ จึงเป็นทั้งข้อจ ากัดในการเพ่ิมผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ใหม่และข้อจ ากัดของการลดปริมาณผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอันเนื่องมาจากการเกษียณอายุราชการด้วย  

มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนคณาจารย์ในการผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัยสร้างสรรค์ เพ่ือใช้
ประกอบการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้ง สนับสนุนการต่ออายุราชการหรือการจ้ างคณาจารย์ผู้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ประจ า ท าให้สามารถคงจ านวนคณาจารย์ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ได้ส่วนหนึ่ง 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
เพ่ิมจ านวนผู้ต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น จึงได้มีการสนับสนุนส่งเสริมในด้านต่าง ๆ  ดังนี้  
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1. มหาวิทยาลัยมีการขยายระยะเวลาการจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตต าราและหนังสือเพ่ือขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม
สนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตต าราและหนังสือที่มีคุณภาพ สามารถใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ และเพ่ือเพ่ิมจ านวนต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะวิชาต่าง ๆ ได้มีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการผลิตต าราและ
หนังสือเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ของแต่ละคณะด้วย  
โดยในรอบการประเมินปีที่ 3 มีคณาจารย์ขอรับจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตต าราและหนังสือเพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ทั้งสิ้นจ านวน 59 คน โดยใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น 2,405,012.00 บาท 

2. จัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการก าหนดภาระงานขั้นต่ าและผลงานทาง
วิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์  โดยในการ
ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 27 มกราคม 2558 ได้มีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ เพ่ือพิจารณาวางหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ 
ก.พ.อ. และเหมาะสมกับการปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 615/2558 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2558 และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2559 มีมติให้จัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการก าหนดภาระงานขั้นต่ าและผลงานทาง
วิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์  พ.ศ. 2559  
เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พอ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่ง อาจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

3. มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุน
กิจกรรมการด าเนินโครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 ระหว่าง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ และสถาบันอุดมศึกษาอีก 12 แห่ง ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน(Talent 
Mobility) และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และสามารถ
น าองค์ความรู้ใหม่จากการท างานมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา  

หลังจากมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
จัดท าแผนการด าเนินการกิจกรรมโครงการ Talent Mobility ประจ าปีงบประมาณ 2559  ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบแล้วและมหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการจัดท า(ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการส่งเสริมบุคลากรไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันใน
ภาคเอกชน(Talent Mobility) พ.ศ. … 

4. มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ผลงาน
วิชาการรับใช้สังคมและการขอต าแหน่งทางวิชาการ” โดยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญหลง ผู้อ านวยการ
สถาบันคลังสมองของชาติ  ในงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ร ะดับชาติและ
นานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2559 ณ เรือนกระจก ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือชุมชน สังคม และเพ่ิมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
อาจารย์และมหาวิทยาลัยแล้ว สามารถน าผลงานมาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้อีกด้วย 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “การเขียน
โครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย/การผลิตงานสร้างสรรค์” วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องท้องพระ
โรง หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ และโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
นครปฐม เพ่ือเพ่ิมทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ให้กับคณาจารย์ 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ 
(National Research Management System : NRMS) เพ่ือเสนอของบประมาณประจ าปี 2560” วันที่ 3 
สิงหาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ 2303 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม และวันที่ 4 
สิงหาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ 202 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างด าเนินการ (ร่าง) ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อมหาวิทยาลัยศิลปากรเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ อาทิ 
(ร่าง) ข้อบังคับการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ...   

นอกจากนี ้มหาวิทยาลัยศิลปากรยังได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้
ได้ผลดี มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ส่งผลให้การบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าพามหาวิทยาลัยศิลปากรไปสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ และพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาว มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดย
ในปีงบประมาณท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้ด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

 
โครงการพัฒนาผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารให้พร้อมรองรับภารกิจ

ของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ และพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนินโครงการพัฒนาผู้บริหารทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการบริหาร(Creative Leadership Program 
for Management) รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2558 ณ ส านักงานอธิการบดี ตลิ่ง
ชัน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 27 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสายวิชาการ ระดับหัวหน้าภาควิชาจาก
คณะวิชาต่างๆ  

2. โครงการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการบริหาร ส าหรับผู้บริหารระดับกลางสาย
สนับสนุน ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2559 ณ ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม
ทั้งสิ้น 42 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสายสนับสนุนวิชาการระดับเลขานุการคณะ ผู้อ านวยการกอง และ
หัวหน้างาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะวิชาและหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  
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3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
2559-2573" (ครั้งที่ 1) ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการจากคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับรองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าภาควิชา 
ผู้อ านวยการศูนย์/สถาบัน/ส านัก และกองต่างๆ ตลอดจนบุคลากรผู้รับผิดชอบการด าเนินงานด้านแผน  

4. โครงการสัมมนา เรื่อง พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้น าเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
เป้าหมาย กองงานวิทยาเขต ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 50 ปี และ
โรงแรมการ์เด้น บีชชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  
 

โครงการพัฒนาบุคลากรใหม่ 
เมื่อบุคคลเข้าท างานในองค์กรจ าเป็นต้องมีการปฐมนิเทศ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาบุคลากรในขั้นแรก

ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคคลนั้นรู้จักองค์กร เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ระบบการท างาน และธรรมเนียม
ปฏิบัติ รวมทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ดังกล่าว จึงได้ด าเนินโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2558 
มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี 2558 ระหว่างวันที่ 12-
14 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง โดยมีบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการเข้ารับการปฐมนิเทศ จ านวน 122 คน 

 
โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายวิชาการ) 
เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นผู้มีความรอบรู้ทั้งในด้านวิชาการและ

วิชาชีพควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรม สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้
ด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการต่างๆ ดังนี้ 

1. โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร(ครั้งที่ 1) วันที่             
15 - 17 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์ และห้องประชุม          
314 - 315 ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน โดยกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์จากคณะวิชาต่างๆ ที่มีอายุงานไม่
เกิน 3 ปี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 106 คน และมีผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ        
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

2. โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร(ครั้งที่ 2) วันที่             
5 - 7 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคาร 50 ปี ชั้น 8 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ โดยกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ใหม่จากคณะวิชาต่าง ๆ ที่มีอายุงานไม่เกิน 3 ปี และคณาจารย์ผู้ที่
สนใจ โดยมีผู้ เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 92 คน และมีผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ                       
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

3. โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
2558 ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมไทยประกันชีวิต ชั้น 4 อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร คณบดี  
รองคณบดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตร และ
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 
327 คน และมีผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
 



23 
 

4. โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ           
ที่ 21 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากคณะวิชาต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯทั้งสิ้น 242 คน และมีผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ 
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร                   
สายศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 21-22 มกราคม 
2559 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดย
ผู้ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร อาจารย์  และเจ้าหน้าที่  ของมหาวิทยาลัยศิลปากรและ
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จ านวน 22 
สถาบัน รวมทั้งสิ้น 58 คน ซึ่งแสดงให้เห็นเอกลักษณ์ความเป็นผู้น าด้านศิลปะและการออกแบบของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างแท้จริง  

 
โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายสนับสนุนวิชาการ) 

1. โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้ เรื่อง “การก าหนดกรอบของต าแหน่ง ระดับต าแหน่งและ
ประเมินค่างาน” ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  

2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการทดรองจ่ายและการยืมเงินของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี  

3. โครงการการจัดการความรู้(KM) ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือ
หาแนวทางปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการกลั่นกรองและตรวจสอบโครงการ  ในวันที่  19 มิถุนายน 2558               
ณ ส านักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์  

4. โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัย เพ่ือให้เกิด
มหาวิทยาลัยสีเขียว ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ อาคาร 50 ปี ชั้น 8 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร์ 

5. โครงการจัดการความรู้ เรื่อง "เทคนิคการเกษียนหนังสือราชการและการเขียนหนังสือ
ราชการที่ดี" โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษียนหนังสือราชการและการเขียนหนังสือ
ราชการที่ดีให้กับบุคลากร รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร 

6. โครงการ "เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย" เมื่อวันที่ 8 
มีนาคม 2559 ณ ห้องนริศรานุวัดติวงศ์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน  

 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรนอกเหนือจากงานประจ า 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดความรู้ (KM) หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ท างานและการสื่อสารเบื้องต้น” ในวันที่ 20, 22 และ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  

2. โครงการอบรมการใช้งานและการจัดระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วย Microsoft Access ใน
วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดความรู้(KM) หลักสูตร “การถ่ายภาพและปรับแต่ง
เบื้องต้น ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  
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4. โครงการอบรมการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ ส านักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน 

 
 ด้านที่ 3 การบูรณาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เดิมและการขยายพื้นที่สร้าง City Campus ใหม่
ของมหาวิทยาลัย 
 ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณการก่อสร้างอาคารใหม่ ท าให้มหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนดนโยบาย
ให้มีการบูรณาการการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถปฏิบัติภารกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อจ ากัดดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงพ้ืนที่เดิมของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ดังนี้  

1. วิทยาเขต วังท่าพระ 
1.1 การปรับปรุงวังท่าพระอยู่บนพ้ืนฐานแนวความคิดการใช้ประโยชน์สูงสุดและการใช้

ประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ การปรับปรุงอาคารเรียนของทุกคณะวิชาให้ทันสมัย สามารถรองรับการจัดการ
เรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงอาคารหอประชุม
ให้สามารถรองรับการแสดงดนตรี การละคร และการแสดงต่าง ๆ มีการสร้างอาคารประชาสัมพันธ์ที่ใช้งาน
ร่วมกันกับส านักงานสมาคมนักศึกษาเก่า 

1.2 การปรับปรุงห้องประชุมของคณะดุริยางคศาสตร์เพ่ือให้ทันสมัยและรองรับการจัดแสดง
ดนตรีทุกรูปแบบ 

1.3 ปรับปรุงห้องประชุมศูนย์สันสกฤตศึกษา คลองทวีวัฒนา เพ่ือรองรับการบูรณาการการใช้
พ้ืนที่เพ่ือการจัดการเรียนการสอนของคณะดุริยางคศาสตร์ร่วมกันกับคณะโบราณคดี 

1.4 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการขยายการศึกษาหลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 
2558 จึงปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคาร ส านักงานอธิการบดี ชั้น 2 โดยเริ่มมีการด าเนินการปรับปรุงพ้ืนที่
บริเวณชั้น 2 ของอาคารส านักงานอธิการบดีตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ใช้ระยะเวลาในการ
ปรับปรุง 40 วัน ปัจจุบันการด าเนินการปรับปรุงพ้ืนที่ส านักงานอธิการบดี ชั้น 2 แล้วเสร็จ พร้อมทั้งเปิด
ให้บริการการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2558 

2. วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
2.1 เ ส นอน โ ยบาย ในกา ร ใ ช้ พื ้น ที ่อ า ค า รศิล ป์พีร ะศ รี  1  ร ่ว มกัน ร ะหว่า ง คณะ

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2.2 ปรับปรุงอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ในลักษณะการอนุรักษ์อาคารรุ่นแรกของวิทยาเขต

ให้สามารถตอบสนองการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาในปัจจุบันและการพัฒนาต่อยอดเพ่ือเป็น
ศูนย์ฝึกอบรมด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ส าหรับภูมิภาคตะวันตก 

2.3 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ มีนโยบายซ่อมแซมสถาบันวัฒนธรรม
ภูมิภาคตะวันตก(เรือนทับเจริญ) ให้คืนสู่สภาพที่สวยงาม เนื่องจากปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวมีสภาพทรุดโทรม
ตามกาลเวลา โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรจะด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและจัดท าเป็นพิพิธภัณฑ์ถาวรและ
นิทรรศการหมุนเวียน เป็นแหล่งวัฒนธรรมสารสนเทศและส่งเสริมเผยแพร่กิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่างๆที่มี
ประโยชน์ต่อคนรุ่นหลัง ทั้งนี้ ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
ซ่อมแซมสถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก(เรือนทับเจริญ) ในครั้งนี้ จึงมอบเงินสนับสนุนในการซ่อมแซม
เรือนทับเจริญ จ านวน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย รองอธิการบดี
พระราชวังสนามจันทร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการรับมอบเงินสนับสนุน เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
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ณ ห้องประชุม อธ 1302 ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบ
การปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์โดยรอบ 

2.4 มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดท าโครงการ
บูรณะเรือนพระกรรมสักขีและเรือนพระสุรภี เนื่องจากเรือนดังกล่าวผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานาน มีสภาพ
ทรุดโทรม เพ่ือเป็นการอนุรักษ์อาคารไม้ทางประวัติศาสตร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว และเป็นแบบอย่างในการด าเนินการอนุรักษ์อาคารโบราณ เพ่ือคงไว้ซึ่งรูปแบบสถาปัตยกรรมและ
เทคโนโลยีในการก่อสร้าง ให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าด้านสถาปัตยกรรมประเภทที่อยู่อาศัย  

ปัจจุบันการด าเนินการปรับปรุงเรือนพระกรรมสักขีและเรือนพระสุรภีแล้วเสร็จ และมีการจัด
พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และงานท าบุญเรือนพระกรรมสักขี เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 ณ บริเวณ
เรือนพระกรรมสักขี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์และก าหนดการจัดพิธีบวงสรวงสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์และงานท าบุญเรือนพระสุรภี ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559  

2.5 มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงพ้ืนที่เดิมที่ไม่มีการใช้งานภายในวิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์  เพ่ือเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า           
อีกท้ังยังเป็นการบริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นจุดนัดพบหรือศูนย์รวมของนักศึกษา
และบุคลากร และช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายขึ้นจากภายนอกมหาวิทยาลัย วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์จึงได้ด าเนินการปรับปรุงพื้นที่ต่าง ๆ เช่น 

- การปรับปรุงพ้ืนที่สโมสรนักศึกษาเดิม บริเวณชั้น 2 ของโรงอาหารสระแก้ว เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่ส าหรับรับประทานอาหารของนักศึกษา และบุคลากรภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ที่มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุก ๆ ปี 

- ปรับปรุงพ้ืนที่บ้านพักเลขที่ 6/3 ให้เป็นพ้ืนที่บริการในรูปแบบร้านกาแฟและอาหาร
ว่างที่คงรักษาบรรยากาศและอัตลักษณ์ของพ้ืนที่เดิมไว้ โดยบริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน) เป็นผู้ได้รับการ
คัดเลือกให้เช่าพ้ืนที่เพ่ือเปิดร้านกาแฟ Café Amazon ในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว และเปิดให้บริการกับ
นักศึกษาและบุคลากรตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นมา 

2.6 โครงการปรับปรุงบ้านพักเลขที่  6/4 ให้ เป็นร้ านอาหารเ พ่ือสุขภาพในรูปแบบ 
Homemade and Patisserie ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรา่งประกาศรับสมัครผู้ประกอบการ เนื่องจาก พ้ืนที่
ดังกล่าวเคยใช้เป็นที่ท างานของส านักบริการวิชาการ แต่เนื่องจากส านักบริการวิชาการได้ย้ายพ้ืนที่
ปฏิบัติงานไปยังมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระแล้ว   

2.7 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี 60 พรรษา บริเวณด้านหลังอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินประจ าปี พ.ศ. 2557 เพ่ือก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้รวมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ซึ่งอาคารดังกล่าวมีความสูง 14 
ชั้น และมีพ้ืนที่ใช้สอย 20,000 ตารางเมตร เพ่ือรองรับภารกิจด้านการเรียนการสอน อันเป็นภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งภารกิจอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย และจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต ตลอดจน
การบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ ยังมีนิโยบายในการบริหารจัดการพ้ืนที่ในลักษณะให้
เลี้ยงตนเองได้ จึงมีการพิจารณาวางแผนการจัดการการใช้สอยพื้นที่ภายในอาคารหลังนี้ ดังนี้ 

- พ้ืนที่ชั้น 1 – 5 จัดให้เป็นพ้ืนที่เชิงพาณิชย์  ในลักษณะพ้ืนที่ให้เช่า อาทิ ธนาคาร  
ร้านอาหาร 
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- พ้ืนที่ ชั้น 6 จัดให้เป็นสถานที่ท างานของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สภาคณาจารย์  
สหกรณ์  พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ เป็นต้น 

- พ้ืนที่ชั้น 7 ขึ้น ไป จัดเป็นห้องเรียน ห้องประชุม ขนาดต่าง ๆ  
เพ่ือความเป็นสิริมงคลของอาคาร และเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจริญพระชนมายุ 5 รอบ มหาวิทยาลัยเห็นสมควรขอพระราชทานชื่อ
อาคาร โดยได้รับพระราชทานชื่ออาคารดังกล่าวว่า “ศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ” และพระราชทาน
พระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ประดับ ณ อาคารดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยได้มีการลงนามในสัญญาก่อสร้างอาคารกับกิจการร่วมค้า 
เอเอสเอ – ไอเอสโอแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ตามสัญญาเลขที่ 81/2558 และเริ่มด าเนินการ
ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี พ.ศ. 2560  

2.8 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เป็นอาคารสูง 10 ชั้น ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ บริเวณทิศใต้ กลุ่มอาคารที่พักทรงพล ในรูปแบบที่ส าหรับเป็นอาคาร
ต้นแบบด้านการประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การ
ประชุมสัมมนาของคณะวิชาและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ห้องส าหรับปฏิบัติงาน สวัสดิการที่พักอาศัย
และอาคารที่จอดรถยนต์ ของอาจารย์และบุคลากรโดยมีการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยของอาคาร ดังนี้ 

- ชั้น 1  พ้ืนที่ส าหรับส่วนต้อนรับและส าหรับจอดรถยนต์ จ านวน 19 คัน 
- ชั้น 2 พื้นที่ส าหรับจอดรถยนต์ จ านวน 56 คัน 
- ชั้น 3 พื้นที่ส าหรับจอดรถยนต์ จ านวน 62 คัน 
- ชั้น 4 – 6 พื้นที่ส าหรับห้องอเนกประสงค์ 
- ชั้น 7 ประกอบด้วยห้องพักขนาด 1 ห้องนอน จ านวน 33 ห้อง 
- ชั้น 8 ประกอบด้วยห้องพักขนาด 1 ห้องนอน จ านวน 17 ห้อง และห้องพักขนาด 2 

ห้องนอน จ านวน 8 ห้อง 
- ชั้น 9 ประกอบด้วยห้องพักขนาด 1 ห้องนอน จ านวน 1 ห้อง และห้องพักขนาด 2 

ห้องนอน จ านวน 9 ห้อง 
- ชั้น 10 ห้องเก็บถังน้ า และห้องระบบลิฟท์ 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยด าเนินการประกวดราคาด้วยวิธี e - bidding คือ
กิจการร่วมการค้า เอเอสเอ – ไอเอสโอ ในราคา 194,400,000.00 บาท(หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ล้านสี่แสนบาท
ถ้วน) เมือ่วันที่ 6 มกราคม 2559 และได้ด าเนินการท าสัญญาและก่อสร้างอาคารแล้ว 

3. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
3.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้อาคารโบราณคดีเพ่ือเป็นศูนย์ศึกษาปฐมวัยชั่วคราว 

จากการที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมีบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีภาระด้านครอบครัว
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมบุตรธิดาในการเข้ารับการศึกษาในระดับอนุบาล ดังนั้น เพ่ือตอบสนองภาระ
ดังกล่าว รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมในพื้นที่ใกล้เคียงวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยไดก้ าหนดแนวทางในการออกแบบก่อสร้าง
อาคารใหม่ให้มีการ บูรณาการการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพ่ือให้อาคารสามารถ
เป็นแหล่งสร้างรายได้เพ่ือใช้ในการบ ารุงรักษาอาคารได้ในระยะยาว โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรีมีนโยบายการใช้อาคารโบราณคดีเพ่ือเป็นศูนย์ศึกษาปฐมวัยชั่วคราว 
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3.2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมีการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณด้านหลัง
อาคารบริหารเพ่ือใช้เป็นลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ประจ าวิทยาเขต โดยมีการอัญเชิญรูป
หล่อ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ขึ้นประดิษฐานบนฐานอนุสาวรีย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 และ
มีการจัดภูมิทัศน์ ประกอบด้วยสนามหญ้า สวนต้นราชพฤกษ์ เพ่ือความร่มรื่นบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ เพ่ือ
เป็นแหล่งรวมใจของบุคลากรและนักศึกษา และเป็นพื้นที่เพ่ือการพักผ่อน สามารถซึมซับความสวยงาม และ
สร้างแรงบันดาลใจในการบูรณาการและสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ ตลอดจนพ้ืนที่ดังกล่าวใช้เป็นที่จัด
กิจกรรมของวิทยาเขต รวมทั้งเพ่ือการระลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีในงานวันศิลป์พีระศรี 

4. การขยายพื้นที่ City Campus แห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการจัดหาพ้ืนที่รองรับการขยายตัวทางการศึกษา หรือ City Campus เพ่ือ

รองรับการขยายตัวของภารกิจทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตร
นานาชาติ และแก้ไขปัญหาและข้อจ ากัดของการจัดการศึกษาในบางหลักสูตรในการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง  
รวมทั้งเป็นสถานที่ให้บริการทางวิชาการ และเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในรูปแบบของการจัด
แสดงผลงานทางด้านศิลปะและการออกแบบ ตามข้อเสนอที่น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุม  ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557 หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องใน
การจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการ City Campus โดยครอบคลุมถึงการวางแผนด้านการจัดการเรียน
การสอน การบริหารจัดการ การวางผังบริเวณ การออกแบบอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้ความส าคัญกับ
การบูรณาการองค์ความรู้ และศาสตร์ที่คณะวิชาต่าง ๆ มีความเข้มแข็งเพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์และบูรณา
การศาสตร์และศิลป์ ตอบสนองความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์อย่างแท้จริง   

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่  9/2557 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 มีมติ
เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดซื้อที่ดินเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวาในพ้ืนที่ เมืองทองธานี อ าเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี(บริเวณหลังอาคารอิมแพค อารีนา: Impact Arena) เพ่ือจัดสร้างพ้ืนที่การศึกษา
แห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง
ได้ด าเนินการประกวดราคาด้วยวิธี e - bidding ผ่านกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ผู้รับจ้างคือ 
"บริษัท ปฐมเฟอร์นิเจอร์(1994) จ ากัด" และได้ลงนามสัญญาก่อสร้างเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 14/2559 ในวงเงิน 77,278,800.00 บาท หลังจากนั้นได้จัดพิธีบวงสรวงการก่อสร้าง
อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวิทยาเขตเมืองทองธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และคณาจารย์ พร้อมด้วยผู้บริหารเมืองทองธานี และผู้รับเหมาร่วมในพิธีบวงสรวงดังกล่าว เมื่อวันที่ 
1 มีนาคม 2559 ณ พ้ืนที่ก่อสร้าง และมีก าหนดการเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 27 
พฤศจิกายน 2559 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 270 วัน 

โดยอาคารหลังแรก เป็นอาคารสูง 5 ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 5,000 ตารางเมตร ใช้เวลาการ
ก่อสร้าง 270 วัน และสามารถเข้าใช้พ้ืนที่เพ่ือการจัดการศึกษาได้ในภาคปลายปีการศึกษา 2560 ส าหรับ
จัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4) คณะวิทยาการ
จัดการ(ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) และหลักสูตรอ่ืนๆ จากทุกวิทยาเขตในระดับปริญญาโทและเอก                   
ในระยะแรกส าหรับในระยะที่สอง มหาวิทยาลัยศิลปากรจะจัดสร้างอาคารหลังที่สอง เป็นอาคารสูง 15 - 20 
ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอยกว่า 20,000 ตารางเมตร เพ่ือรองรับการขยายตัวในอนาคต 
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ภาพกิจกรรมการบูรณาการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่เดิมและการขยายพื้นที่ 
สร้าง City Campus ใหม่ของมหาวิทยาลัย 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การปรับปรุงพื้นที่บ้านพักเลขที่ 6/3 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

 
 
 
 
 
 
 



29 
 

ภาพกิจกรรมการบูรณาการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่เดิมและการขยายพื้นที่ 
สร้าง City Campus ใหม่ของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บวงสรวงการก่อสร้างพ้ืนที่ City Campus แห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ด้านที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 พันธกิจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์                  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญาเฉียบแหลม รู้จักแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม สามารถคิดวิเคราะห์และ
สร้างสรรค์ ด ารงตนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเข้มแข็งและมีความสุข มีจิตสาธารณะ มีความเข้าใจใน
ตนเองและผู้อ่ืน ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม มหาวิทยาลัยจึงมีแผนพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่า มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ มีความสามารถด้าน
ภาษา มีจิตอาสา มีความภาคภูมิใจในสถาบัน และอัตลักษณ์ของความเป็นศิลปากร ทั้งในรูปแบบของ
การศึกษาในห้องเรียน การท ากิจกรรม ค่ายอาสา โครงการอบรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การพัฒนานักศึกษาด้านหลักสูตร  
1.1 มีการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 พร้อมก าหนดผลการเรียนรู้ทั้งหมด 6 ด้าน โดยเพ่ิมจากที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ก าหนดไว้อีกหนึ่งด้าน คือ ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ เพ่ือให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปครั้งนี้ ได้ปรับปรุงเนื้อหาสาระจากหลักสูตรเดิม 
(ฉบับปี พ.ศ. 2554) เพ่ือให้มีรายวิชาที่สามารถศึกษาได้อย่างหลากหลายมากขึ้น ตลอดจนเพ่ิมรายวิชาที่
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุไว้เพ่ือถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา และจัดท าค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา ตลอดจนปรับปรุงผลการ
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เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา เพ่ือให้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ฉบับปี พ.ศ. 2559) มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
โดยมีการเพิ่มรายวิชา ดังนี้ 
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน 1 รายวิชา คือ 
   082 110 ศิลปะการด าเนินชีวิตและท างานอย่างเป็นสุข 
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน 1 รายวิชา คือ 
   083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 
  วิชาที่ก าหนดโดยคณะวิชา เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน 10 รายวิชา  

1.2 มหาวิทยาลัยผลักดันให้เกิดหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรพหุวิทยาการ ซึ่งเป็นหลักสูตร
เชิงการบูรณาการระหว่างศาสตร์เข้าด้วยกัน เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ในปีการศึกษา 2558  
โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนดให้หลักสูตรใหม่และหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ต้องเขียนค าอธิบาย
รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาไทยทุกรายวิชา โดยในส่วนของหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรพหุ
วิทยาการ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดการเรียนการสอนมีจ านวนทั้งสิ้น 23 หลักสูตร ดังนี้  

- หลักสูตรนานาชาติ ทั้งหมด 14 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก 7 
หลักสูตร ปริญญาโท 3 หลักสูตร ปริญญาตรี 4 หลักสูตร  

- หลักสูตรพหุวิทยาการ จ านวน 9 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก 2 
หลักสูตร ปริญญาโท 6 หลักสูตร ปริญญาตรี 1 หลักสูตร 

1.3 มีการจัดท ารายวิชากิจกรรมเพ่ือชีวิตสร้างสรรค์(Activities for a Creative life) เป็นวิชา
บังคับเลือก กลุ่มสังคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 3 หน่วยกิต เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ความ
เป็นศิลปากร รวมถึงการพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

 
2. การพัฒนานักศึกษาในด้านความคิดสร้างสรรค์ 

2.1 ก าหนดให้ทุกหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุงมาก มีการบรรจุเรื่องการ
พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาด้านความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งระบุกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนา
นักศึกษาให้ชัดเจนเพื่อน าไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  

2.2 ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) ด้านศิลปะ
และการสร้างสรรค์ ไว้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาทุกหลักสูตรต้องเรียนซึ่งเป็น
การปลูกฝังอัตลักษณ์ความเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร ส าหรับบัณฑิตปริญญาตรีทั้งหมด เป็นหลักประกันได้
ว่าบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากรจะได้รับการถ่ายทอด และปลูกฝังคุณลักษณะดังกล่าว  โดยประกอบด้วย 3 
ข้อย่อย คือ 

- ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและ
สากล 

- มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมิปัญญา 
- มีวิสัยทัศน์ที่น าไปสู่การสร้างสรรค์ 
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3. การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า มีคุณภาพ มี

คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา โดยจัดให้มีระเบียนกิจกรรม(Activity 
Transcript) เพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในลักษณะจิตอาสา โดยในปี
การศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมในลักษณะจิตอาสา 
ดังนี้  

3.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
- โครงการรินน้ าใจ สู่น้องห่างไกล จากใจศิลปากร มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างให้

นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานจากการประสบการณ์จริง มีจิตสาธารณะตามปณิธานของโครงการ 
คือ “ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด” และมีการจัดโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยในปีนี้ มีนักศึกษา
จ านวน 120 คน จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมโครงการเป็น
การสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างนักศึกษาต่างคณะ ต่างวิทยาเขต ให้มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน จัด
ขึ้นที่ศูนย์การเรียนต ารวจตะเวนชายแดนบ้านปาเกอะญอ ต าบลป่าเด็ง อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งเป็นการน าองค์ความรู้และศาสตร์แขนงต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้ศูนย์การ
เรียนรู้แห่งนี้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ทั้งของโรงเรียนและของชุมชน โดยมีการจัดกิจกรรม
นันทนาการเพ่ือเสริมสร้างความรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับชุมชนผู้ เข้าร่วมโครงการ 
จัดท าห้องสมุดการเรียนรู้ ต าราเรียน และหนังสืออ่านเสริมความรู้ จัดหาอุปกรณ์การศึกษา สร้างอาคาร
เกษตรส าหรับฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการอาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือให้ชุมชนใช้อาคารนี้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติเพ่ือก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาชุมชน สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

- โครงการรณรงค์ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต รัฐบาลได้ให้ความส าคัญและถือเป็นนโยบายเร่งด่วน โดยจัดท าแผนงานการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานตามแผนงานร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
ภายใต้โครงการส่งเสริมการรณรงค์ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต เพ่ือส่งเสริม สนับสนับสนุน และปลูกฝังให้
ประชาชนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดนโยบายและวางแผนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1831/2558 ซึ่ง
คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดท าโครงการในรูปแบบของความร่วมมือกันทุกคณะวิชา/
หน่วยงาน จ าแนกเป็นวิทยาเขต ดังนี้ 

1. โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่ าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ “ศิลปากรโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  

2. โครงการจิตส านึ กแห่ งคุณธรรมน าสั งคมสู่ ความดี  มหาวิทยาลั ยศิ ลปากร                       
โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
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3. โครงการ “รู้คิด รู้ท า มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลังสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือสังคม    
โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

4. โครงการอบรม เรื่อง “ปลูกจิตส านึก ปลูกคุณธรรม เพ่ือการท างานอย่างมีความสุข   
โดยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีแล้ว และอยู่ ในระหว่างการเตรียมการเพ่ือจัด
โครงการ 

- โครงการจราจรอาสา นักศึกษาและบุคลากรเป็นจิตอาสาช่วยจัดระบบจราจรบริเวณ
ถนนด้านหน้า และถนนด้านหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ในช่วงเวลาเร่งด่วน
เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก เพ่ิมความปลอดภัย และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุแก่นักศึกษา บุคลากร 
ตลอดจนประชาชนที่มีการสัญจรในพื้นที่และเวลาดังกล่าว 

- โครงการจิตอาสาช่วยงานองค์พระฯ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับความไว้วางใจ
จากวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร ในการมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็น อาสาช่วยงานองค์พระฯ ในงานวันลอย
กระทง โดยท าหน้าที่รวบรวมและนับเงินบริจาค รวมทั้งจ าหน่ายดอกไม้ ธูป เทียน เพ่ือใช้ท าบุญพระร่วง         
โรจนฤทธิ์  

- โครงการจิตอาสาเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลน ณ เขาไกรลาศ อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน ท าความสะอาดพ้ืนที่ โดยมีนักศึกษาจากคณะ
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ป่าชายเลนดังกล่าว ทั้งปลูกฝังจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือสร้างประโยชน์อันยั่งยืนแก่ชุมชนเขาไกรลาศต่อไป 

- โครงการบริจาคโลหิต ต่อชีวิตปวงประชา ซึ่งเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องทุกปี  โดยในปี 
พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการรับบริจาคโลหิตในทุกวิทยาเขต ระหว่างเดือน มีนาคม 2558 - 
มีนาคม 2559 มีนักศึกษาและบุคลากรร่วมกันบริจาคโลหิต จ านวน 1,141 คน  

- โครงการ Bike For Mom และโครงการ Bike For Dad มหาวิทยาลัยศิลปากรโดย
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดให้มีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
เข้าร่วมโครงการตามที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดเพชรบุรีก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

- โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชนบท ชมรมอาสาพัฒนา ได้ตระหนักถึงปัญหาที่สังคมชนบท
ในถิ่นทุรกันดารประสบอยู่ จึงได้ท าการส ารวจพื้นที่สร้างโอกาสในการพัฒนาชุมชนทั้งในด้านการศึกษา ด้าน
การประกอบอาชีพที่ถูกต้องและเหมาะสมกับพ้ืนที่ของตน และเป็นการสร้างชุมชนให้มีรากฐานมั่นคงต่อ
ความเจริญที่เข้ามาท าลายวิถีชีวิตรูปแบบเดิมมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้จัดโครงการศิลป์อาสา ครั้งที่ 37 ด้วย
แนวคิดเพ่ือช่วยเหลือชุมชนในถิ่นทุรกันดาร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาชุมชน รวมถึงการศึกษาที่ถือเป็นสิ่ง
ส าคัญต่อการสร้างชุมชนให้มั่นคง ด้วยการพัฒนาและเสริมสร้างการศึกษาให้สมบูรณ์ โดยมีเป้าหมายที่จะ
ฟ้ืนฟูและพัฒนาอาคารให้เอื้อต่อการเรียน การสอนของศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านประไร
โหนก ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่
โรงเรียนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงช่วยเหลือผู้ปกครองของนักเรียนที่ขาดปัจจัยพ้ืนฐานในการ
ด าเนินชีวิตและปัจจัยทางการศึกษา และเป็นการปลูกฝังความมีจิตสาธารณะ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
การช่วยเหลือผู้อื่นและชุมชนในสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ านวน 
70 คน จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะ
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วิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
วิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยด าเนินงานซ่อมแซมอาคารเรียนและ
โรงอาหาร ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านประไรโหนก ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย การปรับปรุงพ้ืนที่ เปลี่ยนหลังคาใหม่ ทาสีกันปลวกและแมลง เปลี่ยนไม้ผุ
กร่อน โดยใช้ไม้ฝาเพ่ือลดปัญหาเรื่องปลวก ท าประตูป้องกันสัตว์เลี้ยงเข้าไปรบกวน ผลการประเมินโดย
ภาพรวมพบว่ามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก  

- บัณฑิตอุดมคติไทย มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา(สกอ.) ในการเป็นแม่ข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยภาคตะวันตก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาจ านวน 23 สถาบัน เป็นเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยภาคตะวันตก และได้มีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือปลูกฝังความเป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นที่พ่ึง
ของสังคมในอนาคต รวมทั้งมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก 

3.2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา 
- มหาวิทยาลัยมีการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร และปรับปรุงภูมิทัศน์

สภาพแวดล้อมหอพักนักศึกษา และสวัสดิการอ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา                    
เช่น เปลี่ยนประตูเข้า - ออกหอพัก พร้อมติดตั้งระบบคีย์การ์ด ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด 
เปลี่ยนและซ่อมแซมเครื่องกรองน้ าและตู้ท าน้ าเย็น ทาสีภายนอกอาคาร เปลี่ยนพ้ืนกระเบื้องยางทั้งหอพัก  
ปรับปรุงลานอเนกประสงค์จ านวน 1 ลาน พร้อมอุปกรณ์ออกก าลังกาย ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หอพัก
เพชรรัตน์ 7 เป็นต้น 

- มีการจัดพ้ืนที่ส าหรับให้นักศึกษาท ากิจกรรมนันทนาการและกีฬา พบปะ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และมีการจัดเจ้าหน้าที่/นักศึกษาอาสาสมัครให้บริการวัสดุอุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬา ระหว่างเวลา 
8.30 – 22.00 น. ทุกวัน 

- จัดท าสนามฟุตซอล จ านวน 2 สนาม 
- สนามเซปักตระกร้อ จ านวน 2 สนาม  
- สนามกีฬา Extreme จ านวน 1 สนาม 
- สนามเปตอง จ านวน 1 สนาม 
- ลานอเนกประสงค์  
- สร้างศูนย์ออกก าลังกายแบบครบวงจร (SU.ED.Fitness.Center) 

3.3 ด้านการพัฒนาด้านอ่ืน  
มหาวิทยาลัยได้ขยายเวลาการให้บริการในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทุกวิทยาเขต เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตในมหาวิทยาลัย(University Life) ให้มาก
ขึ้น 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในช่วงเวลาก่อนสอบกลางภาคและปลายภาค มหาวิทยาลัย
ได้ขยายเวลาการให้บริการในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านการเตรียมตัวสอบ โดยจัด
ให้บริการห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง ณ ชั้นสามของอาคารโรงยิมเพชรรัตน – สุวัทนา  

มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความส าคัญของการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จึงก าหนดข้อห้ามมิให้รถจักรยานยนต์รับจ้างเข้า
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มาภายในวิทยาเขต โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนการให้บริการรถไฟฟ้าภายในวิทยาเขต ซึ่งมีส่วนในการลด
มลพษิทางอากาศ ปัญหาการจราจรภายในวิทยาเขต และสนับสนุนความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วย 

มีการจัดกิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา เช่น 
โครงการเตรียมความพร้อมและเพ่ิมศักยภาพบัณฑิตใหม่ : สอบวัดภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน(Toeic) 
โครงการ “มหกรรมแรงงานอาชีพและแนะแนวการศึกษาต่อ SU Job & Education 2016” เพ่ือเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาและผู้ที่มีความสนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งงานและรู้เทคนิค
วิธีการในการสมัครงาน ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่สนใจเรื่องของการศึ กษาต่อ
ต่างประเทศ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

3.4 ด้านการสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย 
มีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือ

สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้ 
- นางสาวฉัตรมณี และนางสาวนภาวี จันทร์เขียว นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ 

วิชาเอกสังคมศึกษา นักเทนนิสแฝดหญิงคู่ จากโครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยผลงานล่าสุดได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงคู่อายุไม่เกิน 18 ปี ในรายการเทนนิสเยาวชนเพ่ือความชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 53 ประจ าปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี(ชิงแชมป์ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส
เยาวชนนานาชาติ(คะแนนสะสมเยาวชนโลก) ประเภทหญิงคู่ ในรายการ THE U18 ITF JUNIOR CIRCUIT. 
HO CHI MINH CITY HUNG THINH CUP 2015 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม 2558 

- นายพันธวัฒน์ หุตะโชค นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์     
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นจับเวลารวมทุกประเภทเจ็ทสกีนั่ง 
(Runabout Slalom) ในการแข่งขันเจ็ทสกีชิงแชมป์โลก 2015 รายการเวิลด์ไฟนอล 2015 Hot Products 
IJSBA World Finals (The 34th Annual World Finals) ระหว่างวันที่ 3 – 11ตุลาคม 2558 ณ เมือง 
Lake Havasu City รัฐ Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา(USA) ซึ่งจัดโดย International Jet Sports 
Boating Association (IJSBA) 

ด้านที่ 5 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยมีแผนงานส าหรับด าเนินการด้านศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยอธิการบดีได้
ผลักดันให้มีการเผยแพร่งานด้านศิลปะและวัฒนธรรม สร้างการตระหนักรู้และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็น
ไทยออกสู่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติผ่านโครงการต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนามาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่นานาชาติ โดยมีส่วนร่วมในการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ อาทิ การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการพิจารณารางวัลผลงาน
ศิลปกรรมประเภทต่าง ๆ ของการประกวดและจัดแสดงงานศิลปกรรมในระดับชาติ โดยโครงการในด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการ มีดังนี้ 
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1. การแสดงศ ิลปกรรมแห ่งชาต ิ ครั ้งที ่ 61 มหาว ิทยาล ัยศ ิลปากร ร ่วมก ับส าน ักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชน ตัดสินและจัดแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั ้งที ่ 61 ระหว่างวันที ่ 5  - 25 ตุลาคม 2558 ณ หอศิลป์ร ่วมสมัยราชด าเนิน 
กรุงเทพฯ การจัดการประกวดในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินได้แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ ในปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 243 ชิ้น จาก 174 ศิลปิน โดย
คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินประกอบด้วย ศิลปินชั้นเยี่ยม นักวิชาการศิลปะ และศิลปินอิสระ ผลงาน
ศิลปกรรมที่ได้รับรางวัลจะถูกน าไปจัดแสดงสัญจรในส่วนภูมิภาคอีก 6 แห่ง คือ หอศิลป์มหาวิทยาลัย
นเรศวร, หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ส านักวัฒนธรรม หอศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หอศิลป์จ าปาศรี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , หอ
ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ 
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

2. การแสดงเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยการสนับสนุนของ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด(มหาชน) จัดประกวด
เครื่องปั้นดินเผา ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด และผลงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกน าไปแสดงใน
งาน การแสดงเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 และมหาวิทยาลัยได้ขอพระราชทานอัญเชิญผลงานฝีพระ
หัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมในการแสดงครั้งนี้ด้วย จัดแสดงระหว่างวันที่ 
11 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2557 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน ถนนราชด าเนิน กรุงเทพฯ และเดือน
เมษายน 2558 มีการน าผลงานเครื่องปั้นดินเผาไปจัดแสดงในงาน Bangkok International Gift Fair and 
Bangkok International Houseware ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

3. การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดให้มีการ
แสดงร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการท างานสร้างสรรค์
ผลงานให้เกิดการพัฒนาด้านศิลปะแก่เยาวชน จึงได้จัดให้มีการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2558 นี้จัดเป็นครั้งที่ 32 แล้ว ผลงานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัลจะถูกน าไปจัด
แสดงสัญจรในส่วนภูมิภาคอีก 6 แห่ง คือ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร, หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ส านักวัฒนธรรม หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หอศิลป์จ าปาศรี 
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

4. โครงการการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4 งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ระหว่าง
วันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมหาวิทยาลัย
ศิลปากรร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กระทรวง
วัฒนธรรม โดยมีศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศ ร่วมแสดงผลงาน มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการสาธิตการ
พิมพ์ภาพพิมพ์เอชชิ่ง(Etching), การท าภาพพิมพ์โมโนพริ้นต์สีน้ า(Monoprint) และภาพพิมพ์โฟมอัด 
(Styrofoam Relief Print) ตลอดช่วงการจัดนิทรรศการฯ มีผู้เข้าชมนิทรรศการฯ จ านวนประมาณ 10,000 คน 
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5. การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ “ร้อน” (HOT) เนื่องในงานวันนริศ ประจ าปี พ.ศ.  
2558 มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธินริศรานุวัด
ติวงศ์ จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกับองค์กรหรือสมาคมถ่ายภาพของ
ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งสนับสนุนบทบาทมหาวิทยาลัยศิลปากรในการเป็นผู้น า
ด้านศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยกระดับวงการถ่ายภาพของไทยสู่ระดับสากล 
โดยมีนักถ่ายภาพจาก 15 ประเทศทั่วโลกร่วมส่งผลงาน จ านวนทั้งสิ้น 480 คน และจัดแสดงนิทรรศการ
ภาพถ่ายฯ ในระหว่างวันที่ 1 - 10 เมษายน 2558 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

6. งานวันพระยาอนุมานราชธน ประจ าปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดงานวันพระ
ยาอนุมานราชธน เพ่ือเชิดชูเกียรติและร าลึกถึง “ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน” ปราชญ์แห่งสยาม 
และเป็นผู้อ านวยการ(อธิการบดี) คนแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริม สนับสนุน และท านุบ ารุงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยในสาขาต่างๆและครอบคลุมในสาขา
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีนักเรียนและโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมฯเป็น
จ านวนมากโดยในปี พ.ศ. 2558 นอกเหนือ จากการประกวดด้านวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราช
ธน” ประเภทหนังสือแปลดีเด่นและประเภทการเขียนเรื่องสั้น ยังได้จัดให้มีการประกวดอ่านออกเสียง
ภาษาไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง และริเริ่มให้มีการจัดการประกวดดนตรีไทย “ดุริยวาทิน ศิลปากร” ขึ้นเป็น
ครั้งแรก โดยมีพิธีมอบรางวัลและเปิดงานฯในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 
นอกจากนี้ มีกิจกรรมการเสวนาพบนักเขียนที่ได้รับรางวัล และการจ าหน่ายหนังสือเก่าหายาก และหนังสือ
จากส านักพิมพ์ที่ได้รับรางวัลภายในงานฯ 

7. โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยฯ
ร่วมกับพิพิธภัณฑ์แห่งมหาวิทยาลัยศิลปะทามะ(Tama Art University Museum) ประเทศญี่ปุ่น จัดการ
บรรยายด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ในหัวข้อ “1,250 ปีและการอนุรักษ์ปฏิสังขรณ์โบราณสถาน วัด
โทโชไดจิประเทศญี่ปุ่น” โดยมี Professor Takeshi FUCHIDA, ภัณฑารักษ์ของ Tama Art University 
Museum ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้น าการบรรยายร่วมกับวิทยากรจากวัดโทโชไดจิ และคณาจารย์ด้านการ
อนุรักษ์ศิลปกรรม จากประเทศญี่ปุ่นอีกจ านวน 3 ท่าน โดยการบรรยายจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 
2558 ณ ท้องพระโรงหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยมีผู้เข้าฟังการบรรยายประกอบด้วย
นักศึกษา คณาจารย์ในสาขาศิลปะ ภัณฑารักษ์และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม 
จ านวนประมาณ 50 คน 

8. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนโดยรถปฏิบัติการศิลปะเคลื่อนที่(Silpakorn Art Mobile) 
มหาวิทยาลัยฯ ได้ริเริ่มโครงการดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2557 และด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพ่ือเผยแพร่องค์
ความรู้ในสาขาศิลปะเบื้องต้นแก่เยาวชนผ่านการสาธิตผลงานศิลปะ และเพ่ือเชิญชวนให้เยาวชนและผู้สนใจ
ร่วมท างานศิลปะด้วยตนเอง โดยผ่านรถปฏิบัติการศิลปะเคลื่อนที่ อาทิ การสาธิตการสร้างสรรค์ ผลงาน
ภาพพิมพ์ การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมประติมากรรม เครื่องปั้นดินเผา และการออกแบบในสาขาต่างๆ 
เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนได้ซึมซับและสัมผัสกับการเรียนรู้ศิลปะโดยตรง ท าความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ
ท างานศิลปะได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยในปี พ.ศ. 2558 SU Art 
Mobile ได้ให้บริการในงานและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอาทิเช่น งานวันนริศ ร่วมในกิจกรรม SU - 
OPEN HOUSE ของงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร สาธิตผลงานภาพพิมพ์ในงานวันพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ ยังได้น ารถปฏิบัติการศิลปะเคลื่อนที่ เข้าร่วมในโครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรมภาพพิมพ์ของนักศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์(ภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรมฯ ซึ่งขอให้น ารถไปสาธิต
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การสร้างสรรค์ผลงาน ณ บริเวณหน้าลานศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2558 
โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ นักศึกษา โรงเรียนที่มีการเรียนการสอนในสาขาศิลปะ บุคลากร ผู้สนใจ 
และประชาชนทั่วไป 

9. โครงการจัดท านิทานปัญจตันตระฉบับภาษาไทยเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558  ในโอกาส
ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบในวันที่ 2 
เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยฯ พิจารณา เห็นสมควรแปลนิทานปัญจตันตระฉบับภาษาสันสกฤตที่ช าระแล้ว
เป็นภาษาไทยที่สมบูรณ์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นองค์
อุปถัมภ์วรรณกรรมของชาติ และทรงสนพระทัยในการน าวรรณกรรมไปอบรมสั่งสอนเยาวชนไทยดังปรากฏ
ในพระราชนิพนธ์วรรณกรรมเยาวชนหลายเรื่อง  โดย นิทานปัญจตันตระฉบับแปลภาษาไทยจะช่วยเพ่ิมพูน
คลังวรรณกรรมค าสอนของไทยอันทรงคุณค่าเพ่ือประโยชน์ในด้านวรรณคดีและจริยธรรม ในการนี้ ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรมจึงได้ด าเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาสันสกฤตของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการแปล
นิทานปัญจตันตระฉบับภาษาสันสกฤต จ านวน 500 หน้า เป็นภาษาไทยร้อยแก้ว-ร้อยกรอง(ตามต้นฉบับ) 
โดยจัดตั้งคณะท างานในการจัดท าหนังสือดังกล่าว ร่วมกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาสันสกฤตของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้ด าเนินการเชิญศิลปินผู้มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยศิลปากรมาวาด
ภาพประกอบเนื้อหาและจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ซึ่งขณะนี้ก าลังจัดท าต้นฉบับ เพ่ือน ามาพิมพ์ในล าดับต่อไป 
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2559  

10. โครงการ วันนริศ ประจ าปี พ.ศ. 2558  มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 
2558 ประกอบไปด้วยกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ กิจกรรมการเสวนาวิชาการ เรื่อง “นาฎยดุริ
ยา นริศราวัฒนากร มหาจักรีสิรินธร คุณูปการ” กิจกรรมการแสดงละครดึกด าบรรพ์ เรื่อง “สังข์ทอง” ตอน 
“ทิ้งพวงมาลัย-ถอดรูป”และกิจกรรมนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติและนิทรรศการพระประวัติและผลงานฝี
พระหัตถ์เนื่องในวันนริศ โดยทุกกิจกรรมมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

11. โครงการวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ าปี พ.ศ. 2558 กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็น
การน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็น
ความส าคัญและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยในด้านต่าง ๆ เช่น วรรณคดี ประวัติศาสตร์ จิตรกรรม 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ประเพณี ศาสนา สุภาษิต ฯลฯ  ประกอบด้วย
กิจกรรมหลัก คือกิจกรรมภาพรวมเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ าปี พ.ศ.2558   
นิทรรศการพระราชประวัติฯ,นิทรรศการการจัดแสดงแบบจ าลองร้านค้าต้นแบบ , กิจกรรมการทัศนศึกษา
ทางด้านวิชาการ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวประจ าปี พ.ศ.2558 โดยทุกกิจกรรมมีผล
การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

12. โครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2558 เป็นโครงการที่
ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อเนื่อง 
ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมในภาพรวม(อาทิ พิธีสงฆ์ พิธีมอบของที่ระลึก ทุนการศึกษา
และรางวัลดีเด่นต่าง ๆ การออกร้าน ฯลฯ) กิจกรรมการแสดงของคณะวิชาต่าง ๆ  กิจกรรมเปิดบ้าน
ศิลปากร และกิจกรรมการประกวดดนตรีเยาวชน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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13. โครงการสีไทยโทน เป็นโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม ท าให้เกิดการต่อยอดสู่
การพัฒนาทางเศรษฐกิจสอดคล้องตามยุทธศาสตร์/นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของรัฐบาล 
โดยในปี 2558 “สีไทยโทน” ภายใต้ โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมของมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ
กระทรวงวัฒนธรรมและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์สีไทยโทนเพ่ือต่อยอดงานศิลปะสู่การ
เพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาก เช่น สีไทยโทนทาบ้าน(ภายใต้แบรนด์ TOA) สีอะคริลิค 
และของที่ระลึกอ่ืน ๆ ที่ใช้สีไทยโทน 

14. มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับที่ประชุมสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทยพิจารณา
รายละเอียดในการก าหนดเกณฑ์เทียบเคียงผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเพ่ือให้
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบ โดยสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ 
และมหาวิทยาลัยได้น าเสนอที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเพ่ือให้การสนับสนุน และได้ ด าเนินการ
ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา โดยมหาวิทยาลัยที่ทีการจัดการเรียนการ
สอนด้านศิลปะและการออกแบบได้น าไปเสนอสภามหาวิทยาลัยของตนเองเพ่ือพิจารณาน าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

15. โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สายศิลปะและการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2558 สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็น
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับแนวหน้าทางด้านศิลปะ
และการออกแบบ อธิการบดีได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการผลิตบัณฑิตด้านศิลปะและการออกแบบ เนื่องจากในการบริหารจัดการการเรียนการสอนใน
หลักสูตรด้านศิลปะและการออกแบบในทุกระดับนั้น มีเอกลักษณ์แตกต่างจากหลักสูตรประเภทอ่ืน ๆ จึงได้
ร่วมกับที่ประชุมสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทยในการก าหนดเกณฑ์เทียบเคียงผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่ม
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ และด าเนินการส่งเรื่องถึงส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
ให้กลุ่มสาขาวิชาทางด้านศิลปะและการออกแบบ มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพฯ ที่สอดคล้องกับบริบทกลุ่ม
สาขาวิชาทางด้านศิลปะและการออกแบบโดยตรง และได้จัดท า โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร สายศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 
2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ถึงวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการผลิตผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายศิลปะ
และการออกแบบ และก่อให้เกิดการพัฒนาในกลุ่มสาขาวิชาในสายศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.7 ผลการด าเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 ในการน าเสนอนโยบายของอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัยนั้น ในรอบปีที่ 3 ของการปฏิบัติงาน            
(13 มีนาคม 2558 ถึง 12 มีนาคม 2559) อธิการบดีได้ด าเนินการตามที่น าเสนอกิจกรรม/โครงการที่จะช่วย
ผลักดันนโยบายสภามหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาดังกล่าว 
โครงการภายใต้นโยบายของอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 8 กิจกรรม/โครงการ ซึ่งมีผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้  

1. โครงการศิลปากรรับผิดชอบสังคม University Social Responsibility 
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการ

รับผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
1.1 ในปลายปี พ.ศ. 2557 รัฐบาลประกาศผลักดันโครงการก่อสร้างทางเลียบสองฝั่งแม่น้ า

เจ้าพระยา  เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่สาธารณะริมน้ า และภูมิสัญลักษณ์แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร โครงการ
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่ มีเสาตอม่อปักลงไปในแม่น้ า เริ่มต้นจากสะพานพระนั่ง
เกล้า จังหวัดนนทบุรี ขนานตลอดไปตามล าน้ าเจ้าพระยา ไปสิ้นสุดที่สะพานพระราม 3 กรุงเทพมหานคร 
เป็นระยะทางตามล าน้ าราว 25 กิโลเมตร หรือระยะทางก่อสร้างสองฝั่งแม่น้ ารวม 50 กิโลเมตร  

หลายหน่วยงาน มีความกังวลเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบทางลบอย่าง
ร้ายแรงในหลายมิติ ทั้งด้านระบบนิเวศ สังคม ชุมชน และภูมิทัศน์วัฒนธรรม นอกจากนี้โครงการยังขาด
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมและส่อแววไม่โปร่งใสในกระบวนการด าเนินงาน ด้วยข้อกังวลเหล่านี้  มหาวิทยาลัย
ศิลปากรจึงมีด าริที่จะจัดโครงการกิจกรรมการรณรงค์คัดค้านโครงการก่อสร้างทางเลียบแม่น้ าเจ้าพระยาขึ้น
เพ่ือให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยใช้ความโดดเด่นในเรื่องของศิลปะ ซึ่ง
เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในการสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจาก
โครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเพียงมหาวิทยาลัยแห่งเดียวที่ออกมาท ากิจกรรมลักษณะนี้อย่าง
เต็มรูปแบบ โดยมีคณะวิชาและสมาคมนักศึกษาเก่าเข้าร่วมโครงการกิจกรรมนี้ ได้แก่  

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดปาฐกถา “เจ้าพระยา ยศล่มแล้ว ลงฤา”  
- นักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ร่วมกันจัดท าภาพกราฟีตี้ที่

ถ่ายทอดความสูญเสียของโครงการริมน้ าเจ้าพระยา บริเวณก าแพงวังท่าพระเป็นระยะทาง 20 เมตร   
- สมาคมนักศึกษาเก่าคณะมัณฑนศิลป์จัดล่องเรือเพ่ือถ่ายภาพวิถีชีวิตชุมชน วัดวา

อารามที่จะถูกบดบังหากมีโครงการสร้างทางเลียบแม่น้ าเจ้าพระยา และจัดแสดงเป็นนิทรรศการภาพถ่าย 
Silpakorn : StopBangkokWall  

- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดท าเว็บไซด์ส าหรับการเปลี่ยนรูป
โปรไฟล์  Facebook เ พ่ือร่วมยับยั้ งการสร้างทางเลียบแม่น้ า เจ้ าพระย า ซึ่ งสามารเข้ าชมได้ที่ 
http://www.ict.su.ac.th/chaophraya 

นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการกิจกรรมการ
รณรงค์คัดค้านโครงการก่อสร้างทางเลียบแม่น้ าเจ้าพระยา ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งสามารถเข้าชมได้ที่ Facebook ; StopBangkokWall           
และ Facebook ; Silpakorn : StopBangkokWall)  

จากการที่มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาลมี
การทบทวนโครงการ โดยเลื่อนก าหนดการก่อสร้างจากเดิมที่มีก าหนดการก่อสร้างโครงการระยะที่ 1           
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ออกไปก่อน รวมทั้งจ ายอมให้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

http://www.ict.su.ac.th/chaophraya
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จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ(Feasibility 
Study) โดยมีการลงนามว่าจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) โดยต้องมีการส ารวจและออกแบบโครงการฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้เกี่ยวข้องและประชาชน เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาก าหนดรูปแบบ รายละเอียด รวมถึงงบประมาณ
ของโครงการให้ชัดเจน โดยจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะท างานประสานงานด้านการออกแบบและ
ภูมิสถาปัตย์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะน าเสนอต่อรัฐบาลเพื่อพิจารณาต่อไป   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการกิจกรรมการรณรงค์คัดค้านโครงการก่อสร้างทางเลียบแม่น้ าเจ้าพระยา 
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1.2 ส่งเสริมและสนับสนับสนุนโครงการศิลปากรโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง ปัจจุบัน รัฐบาล
และนานาอารยประเทศให้ความส าคัญกับการป้องกัน แก้ไขปัญหาคอรัปชันอย่างจริงจัง มหาวิทยาลัย
ศิลปากรตอบสนองนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้
ประสานงานเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง(กลุ่ม 3) ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายจ านวนทั้งสิ้น 13 
สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
หมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ 
(ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร วิทยาลัยแสงธรรม และ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล Clean 
Campus Clear Corruption สรรค์สร้างหัวใจใหม่ มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง เมื่อวันที่ 10 - 
12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมพาวิเลี่ยนริมแควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝัง
จิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมแก่บุคคลรุ่นใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยและประเทศชาติให้ก้าวหน้า
ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “Clean Campus Clear Corruption” 
สรรค์สร้างหัวใจใหม่ มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง 
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1.3 โครงการรินน้ าใจ สู่น้องห่างไกล จากใจศิลปากร มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานจากประสบการณจ์ริง มีจิตสาธารณะตามปณิธานของโครงการ คือ “ดีที่สุดคือ
การให้ไม่สิ้นสุด” และมีการจัดโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยในปีนี้ มีนักศึกษาจ านวน 120 คน 
จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ
วิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมโครงการเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างนักศึกษาต่างคณะ ต่างวิทยาเขต ให้มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน จัดขึ้นที่ศูนย์
การเรียนต ารวจตะเวนชายแดนบ้านปาเกอะญอ ต าบลป่าเด็ง อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็น
การน าองค์ความรู้และศาสตร์แขนงต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้ศูนย์การเรียนรู้
แห่งนี้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ทั้งของโรงเรียนและของชุมชน โดยมีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการ จัดท าห้องสมุด
การเรียนรู้ ต าราเรียน และหนังสืออ่านเสริมความรู้ จัดหาอุปกรณ์การศึกษา สร้างอาคารเกษตรส าหรับฝึก
ปฏิบัติการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
และโครงการอาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพ่ือให้ชุมชนใช้อาคารนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน   

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังให้การสนับสนุนและปลูกฝังให้นักศึกษา และบุคลากรชาวศิลปากรมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบของโครงการจิตอาสา อาทิ  

- โครงการจราจรอาสา นักศึกษาและบุคลากรเป็นจิตอาสาช่วยจัดระบบจราจรบริเวณ
ถนนด้านหน้า และถนนด้านหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ในช่วงเวลาเร่งด่วน
เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก เพ่ิมความปลอดภัย และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุแก่นักศึกษา บุคลากร 
ตลอดจนประชาชนที่มีการสัญจรในพื้นที่และเวลาดังกล่าว 

- โครงการจิตอาสาช่วยงานองค์พระฯ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับความไว้วางใจ
จากวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร ในการมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็น อาสาช่วยงานองค์พระฯ ในงานวันลอย
กระทง โดยท าหน้าที่รวบรวมและนับเงินบริจาค รวมทั้งจ าหน่ายดอกไม้ ธูป เทียนเพ่ือใช้ท าบุญพระร่วงโร
จนฤทธิ์  

- โครงการจิตอาสาเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลน ณ เขาไกรลาศ อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน ท าความสะอาดพ้ืนที่ โดยมีนักศึกษาจากคณะ
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ป่าชายเลนดังกล่าว ทั้งปลูกฝังจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือสร้างประโยชน์อันยั่งยืนแก่ชุมชนเขาไกรลาศต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



43 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการรินน้ าใจ สู่น้องห่างไกล จากใจศิลปากรครั้งที่ 4 

ณ ศูนย์การเรียนต ารวจตะเวนชายแดนบ้านปาเกอะญอ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 
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2. โครงการปรับปรุงวิทยาเขตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงได้

มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือเข้าสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว(University Green Campus) โดยมีหน้าที่ร่วมกันพิจารณาแนวทางการ
ด าเนินงาน จัดท าแผนระยะสั้น และแผนระยะกลาง เพ่ือผลักดันมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ ให้เข้าสู่ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยไทยทั้งหมดที่เข้าสู่การจัดอันดับของ UI Green Metric 
World University Ranking ซึ่งจากการระดมความคิดเห็นของคณะท างานจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอ้ือให้เกิดการ
เรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย โดยมีการพัฒนาด้านกายภาพ  
ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการประหยัดพลังงาน และเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เริ่มจากการปรับปรุงและ
พัฒนาพ้ืนที่รอบวิทยาเขตให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า การใช้พลังงานทดแทนการอนุรักษ์พลังงาน การ
พัฒนาระบบก าจัดขยะแบบปลอดมลพิษ ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียเพ่ือน ากลับมาใช้ประโยชน์ การน า
รถไฟฟ้ามาใช้เพ่ิมทางเลือกให้แก่นักศึกษาเพ่ือลดมลภาวะจากการใช้รถส่วนบุคคล การจัดการจราจรเพ่ือ
รักษาความปลอดภัยและได้ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแก่คณะวิชา และหน่วยงาน
ต่างๆ ตามแนวคิดในการปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ พ.ศ. 
2553 - 2557 ทั้งนี้ คณะท างานฯ ได้ด าเนินการก าหนดเป็นแนวทางพัฒนาตามเกณฑ์ประเมิน 6 ด้าน
(เกณฑ์การประเมินของ UI) ดังนี้ 

1. การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
2. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3. การจัดการของเสีย 
4. การจัดการน้ า 
5. การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ เพ่ือเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว(University Green Campus) พ.ศ. 2559 ในระยะแรก 
และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัย        
สีเขียว(University Green Campus) พ.ศ. 2560 - 2564 รวมทั้งมีแผนงาน เป้าหมายกิจกรรมรองรับตาม
เกณฑ์การประเมินของ UI ทั้ง 6 ด้านโดยในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินงานเพ่ือเข้าสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ดังนี้ 

1. โครงการ Campus Power 
โครงการ Campus Power (โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานงานราชการ ของกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน) โดยใช้ไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์(Solar 
Cell) วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ได้รับการสนับสนุนรถบัสไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือบริการรับ - ส่งภายในวิทยาเขตแก่นักศึกษาและ
บุคลากร ดังนี้ 

- รถบัสไฟฟ้าขนาดเล็กจ านวน 4 คัน รับ - ส่งนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
โดยเดินรถเส้นทางจากประตูทรงพลถึงประตูเหนือวัง 
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- รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ให้แก่ คณะวิชาหน่วยงานภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
เพ่ือทดแทนรถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

2. โครงการพัฒนาพื้นที่จุดพักขยะแห่งใหม่ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีการด าเนินการก าหนดพ้ืนที่จุดพักขยะ

แห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณบ้านพักชั้นเดียวเพชรรัตน์ ติดกับอาคารมัณฑนศิลป์ 1 - 4 มีพ้ืนที่ 400 ตารางเมตร 
มีการด าเนินการเทปูนเพ่ือจัดท าพ้ืนที่จุดพักขยะและสร้างรั้วสูง 3 เมตร เพ่ือความสะอาดของพ้ืนที่โดยรอบ 
ถูกสุขลักษณะ และความสวยงาม พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ตลอดแนว โดยโครงสร้างจุดพักขยะจะถูกแบ่งเป็น 5 
ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 พื้นที่ส าหรับเข้า - ออก 
 ส่วนที่ 2 จุดพักกิ่งไม ้
 ส่วนที่ 3 ที่พักขยะ 1 
 ส่วนที่ 4 ที่พักขยะ 2 
 ส่วนที่ 5 จุดคัดแยกขยะ 

พ้ืนที่จุดพักขยะแห่งใหม่มีระบบการบริหารจัดการ ดังนี้ 
- มีก าหนดการเปิด - ปิดประต ู
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
- ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพ่ือเฝ้าระวังจุดพักขยะล้น และเฝ้าระวังกรณีที่มี

บุคคลน าขยะมาท้ิงไว้ภายนอกรั้วด้านหน้าจุดพักขยะ 
- ติดตั้งเครื่องเติมอากาศในน้ า เพ่ือเพ่ิมออกซิเจนในน้ าเป็นการบ าบัดก่อนปล่อยลงสู่

คลองเจดีย์บูชา 
- ด าเนินการต่อท่อระบายน้ าล้างท าความสะอาดจุดพักขยะและท ารางรับน้ าฝน เพ่ือ

ปล่อยลงสู่บ่อพักและด าเนินการบ าบัดก่อนปล่อยลงสู่คลองเจดีย์บูชา อีกทั้ง มีการด าเนินออกแบบและ
พัฒนาระบบก าจัดขยะแบบปลอดมลพิษเพ่ือจะน าไปสู่การปฏิบัติจริง 

3. เตาเผาขยะปลอดมลพิษ 
เตาเผาขยะปลอดมลพิษ(ภายใต้โครงการพัฒนาพ้ืนที่จุดพักขยะแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) สามารถจัดการเผาขยะได้อย่างน้อยวันละ 1 ตัน ซึ่งเป็นเตาเผาขยะที่ได้รับ
ความร่วมมือระหว่างภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ และภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา         
คณะมัณฑนศิลป์ 

4. โครงการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วยโครงการย่อย 2 โครงการคือ  
4.1 โครงการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Cell) ขนาด 40 kW บริเวณที่จอดรถยนต์

ส านักงานอธิการบดี เพ่ือใช้จ่ายไฟให้กับอาคารส านักงานอธิการบดี 1 (โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าใน
หน่วยงานราชการ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน) จากการ
ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากติดตั้ง Solar Cell ขนาด 40 kW พบว่าสามารถลด
การใช้กระแสไฟฟ้าลงไปได้ประมาณ 560 หน่วย หรือประมาณ 2,240 บาท/เดือน(คิดจากอัตราค่าไฟฟ้า 4 
บาท/หน่วย) 

4.2 โครงการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Cell) ขนาด 1.5 kW เพ่ือจ่ายไฟฟ้าให้กับ
ระบบส่องสว่างถนนเส้นหลักของมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED ซึ่งใช้พลังงานน้อยท าให้
ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม จากการตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าใน
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ระยะเวลา 1 เดือน หลังจากติดตั้ง Solar Cell ขนาด 1.5 kW พบว่าสามารถลดการใช้กระแสไฟฟ้าลงไปได้
ประมาณ 2,419.92 kW/เดือน หรือประมาณ 9,679.68 บาท/เดือน(คิดจากอัตราค่าไฟ 4 บาท/หน่วย) 

5. การซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคบ่อสูบน้ าบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อยู่ระหว่างการด าเนินการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค บ่อสูบน้ า

บาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า พร้อมติดตั้งตู้เมนเบรคเกอร์ควบคุมเครื่องสูบน้ าแบบอัตโนมัติ ณ โรงสูบ
น้ า 2 ข้างโรงอาหารเพชรรัตน์ เนื่องจากท่อดูดน้ ารั่ว และแรงดันของน้ าท าให้เปลือกท่อชั้นนอกทะลุส่งผลให้
น้ าเสียไหลลงเข้าไปในบ่อบาดาล ท าให้น้ ามีสีเหลืองขุ่นและเป็นตะกอนสนิมเหล็ก 

ติดตั้งเครื่องสูบน้ าด้วยไฟฟ้า เนื่องจากเครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้าประจ าอาคาร 50 ปี ที่ใช้สูบน้ า
จากถังเก็บน้ าใต้อาคารข้ึนไปไว้บนถังเก็บน้ าบนดาดฟ้าของอาคาร มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี โดยปั้มน้ า
ดังกล่าวได้สูบน้ าเพ่ือจ่ายน้ าใช้ภายในอาคาร 50 ปี ได้เกิดช ารุด 1 เครื่อง ไม่สามารถใช้งานได้ (โดยไม่มี
อะไหล่ในการจัดซ่อม) และอีก 1 เครื่องมีสภาพทรุดโทรมใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เพ่ือไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อการผลิตและจ่ายน้ าประปาภายในอาคาร 50 ปี จึงจ าเป็นต้องจัดหาปั้มน้ ามอเตอร์ไฟฟ้าของใหม่
มาทดแทนของเดิมจ านวน 2 ชุด 
 นอกจากนี้เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ UI Green Metric World University Ranking  
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในด้านการรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ภายในวิทยาเขต ดังนี้ 

1. โครงการให้บริการรถรางในการสัญจรของนักศึกษาและบุคลากรภายในบริเวณมหาวิทยาลัย 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีด าเนินการจ้างเหมารถราง ขนาด 28 ที่นั่ง จ านวน 4 คัน และจัดให้ มี

รถส ารอง จ าวน 1 คัน จากห้างหุ้นส่วนจ ากัดศรีกัลยาทัวร์ มีเจ้าหน้าที่ขับรถรางจ านวน 4 คน ให้บริการ
เฉพาะช่วงเวลาการเปิดภาคการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นมา เพ่ือลดปัญหามลพิษทาง
อากาศ  การจราจร และอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาและบุคลากร โดยปัจจุบันมีนักศึกษาและบุคลากร
ให้ความสนใจในการใช้บริการรถรางมากขึ้น จึงได้มีการปรับแผนการเดินรถให้เหมาะสมกับการใช้บริการ 
โดยในช่วงเวลาเร่งด่วนจะมีการให้บริการรถรางรอบละ 2 คัน ออกพร้อมกัน และลดระยะเวลาการออกรถ
ให้สั้นลง เป็น 10 นาที/คัน จากปกติออกรถทุก 15 นาที 

2. โครงการการรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรใช้จักรยานสัญจรในมหาวิทยาลัย เพ่ือลดการเกิด
มลพิษทางอากาศจากการจราจรภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  วิทยาเขตฯได้น าจักรยานที่นักศึกษา
ทิ้งไว้นานมากกว่า 1 ปี และไม่มีใครมาแสดงความเป็นเจ้าของ  มาซ่อมแซมและน ามาด าเนินการดังนี้ 

- ให้นักศึกษาที่ไม่มีจักรยานใช้มายืมไปใช้ฟรี 
- น าไปให้เจ้าหน้าที่ที่ท างานตามอาคารต่างๆ  น าไปใช้เมื่อต้องการสัญจรในมหาวิทยาลัย 

แทนรถจักรยานยนต์และรถยนต์  โดยแบ่งให้หน่วยงานละ 2-3 คันและให้ดูแลรับผิดชอบการบ ารุงรักษาเอง 
- น าไปไว้ที่ศูนย์ยาม ทั้งป้อมหน้า และป้อมหลังมหาวิทยาลัย เพ่ือส ารองไว้ส าหรับ

นักศึกษาบางรายที่มีรถจักรยานยนต์และต้องรอขึ้นรถราง ไม่ต้องการรอรถราง ก็ให้สามารถยืมรถจักรยาน
จากป้อมยามไปใช้ฟรีในมหาวิทยาลัยได้ 

- การมอบจักรยานให้ผู้บริหารของวิทยาเขต/คณะวิชาใช้ฟรี  ในขณะปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย 

- การจัดเครื่องสูบลมยางให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้น ตามอาคารต่างๆของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ความสะดวกของผู้ใช้จักรยาน 
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- สนับสนุนโครงการของงานสวัสดิการและกิจการนักศึกษาตลอดทั้งปี “ปั่นจั๊ก ลดพุง ลด
โรค” รณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรใช้ application : ECO LIFE ที่วิทยาเขตในโทรศัพท์มือถือขณะเดิน 
หรือถีบจักรยาน และสนับสนุนการท าโครงการจิตอาสาของนักศึกษา โดยใช้จักรยานเป็นพาหนะในการ
เดินทาง เช่นโครงการพัฒนาโรงเรียนวัดดอนมะกอก ในวันแม่ปี 2558 โครงการ Bike for DAD ร่วมกับ          
จังหวัดเพชรบุรีในวันพ่อปี 2558 เป็นต้น 

- การประชาสัมพันธ์การรณรงค์การใช้จักรยานในมหาวิทยาลัย เช่น การตั้ง Lock 
Screen คอมพิวเตอร์ในห้องบรรยาย เรื่อง “ถีบฉันเถอะ” การเผยแพร่ผ่านทีวีประชาสัมพันธ์ทั้งวิทยาเขตฯ 
เรื่องการรณรงค์การใช้จักรยาน 

3. โครงการรณรงค์ให้ร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยใช้กล่องกระดาษชานอ้อยบรรจุอาหารแทนการใช้
กล่องโฟมวิทยาเขตเพชรบุรี รณรงค์การไม่ใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 โดยน า
กระบวนการดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการร้านค้าของวิทยาเขต ให้ช่วยกันหาแนวปฏิบัติที่สามารถ
กระท าได้จริงและแมค่้าในมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือ โดยที่ประชุมได้ให้ร้านค้าเปลี่ยนจากกล่องโฟมบรรจุ
อาหารมาเป็นกล่องกระดาษชานอ้อยบรรจุอาหารแทน   

ในภาคปลายปีการศึกษา 2557 จนถึงปีการศึกษา 2558 นี้ คณะกรรมการร้านค้าของวิทยาเขตได้
ขออนุมัติยืมเงิน 50,000 บาท ของวิทยาเขต เพ่ือน าไปเป็นทุนหมุนเวียนซื้อกล่องกระดาษชานอ้อยจาก
โรงงานอุตสาหกรรมในจ านวนมาก ร่วมกับวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  เพ่ือให้ต้นทุนกล่องลดลง  และ
ใหร้้านค้าในวิทยาเขตเพชรบุรีมารับซื้อกล่องกระดาษชานอ้อยราคาถูกดังกล่าวจากคณะกรรมการร้านค้าใน
ราคาที่ถูกลง(จากราคากล่องละ 3 - 5 บาท เป็นราคากล่องละ 1.90 บาท) และน าเงินที่ได้กลับมาหมุนเวียน
ซื้อกล่องกระดาษชานอ้อยต่อไปซึ่งในปัจจุบันร้านค้าในวิทยาเขตเปลี่ยนมาใช้กล่องกระดาษชานอ้อยแทน
การใช้โฟมเกือบหมดทุกร้านค้าแล้ว ในกรณีที่ร้านค้ามีกล่องกระดาษขานอ้อยไม่เพียงพอส าหรับการขายของ
และไม่สามารถจัดซื้อเพ่ิมเติมได้ทันเวลา อนุโลมให้ใช้กล่องพลาสติกใสแทนได้เป็นครั้งคราวและต้องรองก้น
กล่องด้วยใบตองก่อนบรรจุอาหาร 

4. โครงการจัดท าเตาเผาขยะไร้ควันเพ่ือลดมลพิษในอากาศมีโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะไร้ควัน
เพ่ือรองรับการก าจัดขยะภายในวิทยาเขต ซึ่งมีขยะที่ต้องเผาหลังจากคัดแยกแล้วประมาณ 1.5 ตัน/วัน
ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการประเมินราคาค่าก่อสร้าง โดยคาดว่าจะสามารถด าเนินการก่อสร้างได้
ภายในเดือนมีนาคม 2559 นี้ 

จากการพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่าง
ยั่งยืนนั้น ในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าร่วมการจัดอันดับการเป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียวของ UI (Green Metric World University Ranking 2015) และได้มีการประกาศผลเมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับที่  15             
ของประเทศไทย อันดับที่ 230 ของโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการ
ที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่ งยืน และเป็นแรงผลักดันให้มหาวิทยาลัยศิลปากร               
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยต่อไป 
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โครงการปรับปรุงวิทยาเขตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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3. โครงการบูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นอกจากมหาวิทยาลัยศิลปากรจะเปิดสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ ซึ่งนับเป็นการบูรณาการข้าม
ศาสตร์แล้ว มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรม/โครงการในลักษณะของการบูรณาการ
เพ่ือให้นักศึกษาน าองค์ความรู้จาการศึกษาในห้องเรียนมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เช่น  

1. อธิการบดีได้ให้การสนับสนุน “โครงการพัฒนาอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนและศูนย์
วิทยาศาสตร์การศึกษา “Mangrove Ecosystem Preservation & Science Education Center 
(MEPSEC Hua Hin)” ณ บริเวณเชิงเขาไกรลาศ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโครงการ
ต่อเนื่องโดยอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่  ประกอบด้วย 
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ การออกแบบภูมิสถาปัตย์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปสื่อ
ดิจิตอล เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยังมีการด าเนินงาน
ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่โดยรอบชุมชน เนื่องจากป่าชายเลนบริเวณรอบวัด
เขาไกรลาศมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยเป็นป่าชายเลนผืนสุดท้ายในเขตเมืองหัวหิน และพบว่าเริ่มเสื่อมสภาพ
จากการไหลผ่านของน้ าเสียที่มาจากเขตของเทศบาลก่อนออกลงสู่ทะเล จึงต้องการที่จะอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้
มีสภาพที่สมบูรณ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต รวมทั้งสามารถจัดระบบบ าบัดน้ าเสียให้มีความ
เหมาะสมตามหลักวิชาการ มีการก าหนดแผนการด าเนินงาน และได้รับความสนับสนุน งบประมาณจาก 
บริษัทชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์ รีสอร์ท จ ากัด และกลุ่มพิทักษ์หัวหิน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่
ในท้องถิ่นกระทั่งเกิดผลเชิงประจักษ์ในการพัฒนาป่าชายเลนผืนสุดท้าย และเป็นต้นแบบในการรักษาคืน
ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ซึ่งความส าเร็จของโครงการฯ ได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ โดยได้รับรางวัลที่ 1 ประเภท Urban Accommodation ในการจัดงาน The SKAL 
International Sustainable Development in Tourism Award in the Marine/Coastal, Mexico 
City โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ออกแบบและได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารประชาสัมพันธ์
และทางเดินคอนกรีตเลียนแบบธรรมชาติเพ่ือการศึกษาและการท่องเที่ยวความยาว 1 กิโลเมตร โดยรอบ
ที่ตั้งเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม 2558 และในปี 2559 มหาวิทยาลัยด าเนินงานต่อเนื่องโดยการจัด “โครงการ
อาสาเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลน ณ เชิงเขาไกรลาศ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” เพ่ือให้นักศึกษาวิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ป่าชายเลนดังกล่าว รวมทั้งปลูกฝังจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือสร้างประโยชน์อันยั่งยืนแก่ชุมชนเขาไกรลาศและสร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นที่พ่ึงของชุมชนต่อไป 

2. อธิการบดีได้ให้ความส าคัญกับการบูรณาการเศรษฐกิจและการสร้างสรรค์เพ่ือความยั่งยืน
ของสังคมและชุมชนในรูปแบบของการวิจัย โดยเป็นหัวหน้าโครงการ และมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้
ประสานงานโครงการ ภายใต้ “โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือความยั่งยืนของสังคมและ
ชุมชนระยะที่ 1” มหาวิทยาลัยร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจั ย(สกว.) โดยมีอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นหัวหน้าโครงการฯ ภายใต้แผนงานการวิจัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ มุ่ง
สร้างนวัตกรรมสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน อาศัยการน าองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยใน
ด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้
ให้เกิดประโยชน์ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์(Creative Economy) และได้ก าหนดชุมชนเป้าหมาย
โครงการฯไปที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งมีความพร้อมทางกายภาพสูง ทั้งในด้านการคมนาคมที่เป็นศูนย์กลาง
เชื่อมโยงไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้านในทางบกและทางทะเล รวมถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติในเชิง
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อนุรักษ์ ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริหลายแห่ง การด าเนินโครงการฯ ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่
ผ่านมา หลังจากการลงพ้ืนที่ร่วมกับชุมชนและหารือแนวปฏิบัติด้านบริหารจัดการที่ชัดเจน ปัจจุบันมีการลง
นามในสัญญาระหว่างนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยฯ โดยได้ก าหนดประเด็นวิจัยและพ้ืนที่วิจัย ดังต่อไปนี้  

2.1 ชุมชนการเกษตรบ้านลาด อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
- การพัฒนากระบวนการอบแห้งกล้วยหอมทองระดับอุตสาหกรรมชุมชนในจังหวัด

เพชรบุรี ด้วยเทคโนโลยีการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์(คณะวิทยาศาสตร์) 
- การสร้างนวัตกรรมทางด้านอาหารเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในจังหวัด

เพชรบุรี(คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
- การจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน(คณะศึกษาศาสตร์) 
- การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์: การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศการเรียนรู้วิถี

ชีวิตเกษตรไทย เพ่ือชุมชนยั่งยืน กรณีศึกษาอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี(คณะวิทยาการจัดการ) 
2.2 บ้านชาวไทยมุสลิม หมู่ 8 บ้านโครงการพัฒนา ต.สามพระยา อ.ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

- การพัฒนาชุมชนผู้เลี้ยงแพะบ้านห้วยทรายใต้สู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนการฟอกหนัง
แพะ(คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 

2.3 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลทางเลือกส าหรับ
ชุมชนยั่งยืน เพ่ือทดแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG)(คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

2.4 การจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน(คณะศึกษาศาสตร์) 
2.5 การพัฒนาแนวทางบริหารจัดการชุมชน แบบมีส่วนร่วม เพ่ือรองรับการจัดการท่องเที่ยว

เชิงเกษตร แบบมีอัตลักษณ์ในพ้ืนที่ชุมชนหมู่บ้านมุสลิม(คณะวิทยาการจัดการ) 
ในระยะยาว ผลจากงานวิจัยทั้งหมดนี้ จะมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สินค้า OTOP และ

สถานบริการ เช่น ร้านอาหารและโรงแรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ เพ่ิม
ศักยภาพการผลิตและพัฒนาอาชีพ น าไปสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและยั่งยืนนอกจากนี้ในปี 
งบประมาณ 2559 ได้รับงบประมาณ “โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือความยั่งยืนของ
สังคมและชุมชนระยะที่ 2” โดยขยายพ้ืนที่โครงการให้ครอบคลุมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และ
เพ่ิมโครงการวิจัยจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยนานาชาติ ในการด าเนินการ
โครงการดังกล่าว 
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ภาพกิจกรรมโครงการบูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนและศูนย์วิทยาศาสตร์การศึกษา 
“Mangrove Ecosystem Preservation & Science Education Center (MEPSEC Hua Hin)” 

ณ บริเวณเชิงเขาไกรลาศ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือความยั่งยืนของสังคมและชุมชน 
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4. โครงการบ่มเพาะนักบริหารรุ่นใหม่ 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการช่วยเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและ

ทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เป็นผลดี มีทั้งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ส่งผลให้การบริหารงานของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้
ความสามารถ และทักษะการบริหารจัดการ ตลอดจนจะต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพ่ือให้มีองค์ความรู้ 
และทักษะที่สามารถเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถน าพา
สถาบันอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาว 

มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความจ าเป็นดังกล่าวและเห็นควรส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารให้พร้อม
รองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ และพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ในการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนินโครงการพัฒนาผู้บริหารทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง  โดยในรอบปีที่ผ่านมา ได้ด าเนินโครงการพัฒนาผู้บริหาร ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการบริหาร(Creative Leadership Program for 
Management) รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2558 ณ ส านักงานอธิการบดีตลิ่งชัน 
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 27 คนประกอบด้วยผู้บริหารสายวิชาการ ระดับหัวหน้าภาควิชา จากคณะวิชา
ต่าง ๆ โดยด าเนินโครงการในลักษณะการบรรยาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์สังเคราะห์ประเด็น
ปัญหาจากการระดมความคิดของกลุ่มย่อย และการศึกษาดูงานภายในประเทศ  

2. โครงการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการบริหาร ส าหรับผู้บริหารระดับกลางสาย
สนับสนุน ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2559 ณ ส านักงานอธิการบดีตลิ่งชัน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 
42 คนประกอบด้วยผู้บริหารสายสนับสนุนวิชาการระดับเลขานุการคณะ ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้างาน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย ด าเนินโครงการในลักษณะการบรรยาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์สังเคราะห์
ประเด็นปัญหาจากการระดมความคิดของกลุ่มย่อย และการศึกษาดูงานภายในประเทศ  

3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-
2573" (ครั้งที่ 1) ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการจากคณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับรองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าภาควิชา 
ผู้อ านวยการศูนย์/สถาบัน/ส านัก และกองต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากรผู้รับผิดชอบการด าเนินงานด้านแผน  

4. โครงการสัมมนา เรื่อง พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้น าเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
เป้าหมาย กองงานวิทยาเขต ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 50 ปี และ
โรงแรมการ์เด้น บีชชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  

5. โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร(ครั้งที่ 1) วันที่ 15 - 17 
มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์ และห้องประชุม 314 - 315 
ส านักอธิการบดี ตลิ่งชัน โดยกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์จากคณะวิชาต่าง ๆ ที่มีอายุงานไม่เกิน 3 ปี โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 106 คน และมีผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก 

6. โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร(ครั้งที่ 2) วันที่ 5 - 7 
มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคาร 50 ปี ชั้น 8 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
โดยกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ใหมจ่ากคณะวิชาต่าง ๆ ที่มีอายุงานไม่เกิน 3 ปี และคณาจารย์ผู้ที่สนใจ โดย
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มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 92 คน และมีผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  

7. โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน
วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากคณะวิชาต่าง  ๆ ของ
มหาวิทยาลัยโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 242 คน และมีผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ 
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  

8. โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร              
พ.ศ.  2558 ในวันที่  2  มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมไทยประกันชีวิต  ชั้น  4 อาคารโสมสวลี                    
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 
ผู้บริหาร คณบดี รองคณบดี อาจารย์ผู้หรับผิดชอบหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
หลักสูตร และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น 327 คน และมีผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  

9. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการ
จัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษารอบใหม่ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเป็น
การฝึกทักษะการเป็นผู้ประเมินจากการฝึกปฏิบัติในห้องอบรม โดยเน้นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก  
ซึ่งมีการจัดอบรมทั้งหมด 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2558 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 29 - 30 
มิถุนายน 2558  มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 65 และ 72 คน ตามล าดับ โดยมีผลประเมินความพึงพอใจต่อ
ภาพรวมของโครงการ อยู่ในระดับมากทั้ง 2 รุ่น 

10. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาและสถาบันมหาวิทยาลัย
ศิลปากรมีการจัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชาและสถาบัน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษารอบใหม่ ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเป็นการฝึกทักษะการเป็นผู้ประเมินจากการฝึกปฏิบัติในห้องอบรม ซึ่งผู้
อบรมประกอบด้วย บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร จากคณะวิชาต่าง ๆ จ านวน 77 คน และบุคลากร
จากสถาบันในเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก จ านวน 39 คน 
จาก 11 สถาบัน ซึ่งมีการจัดอบรม ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยมีผลประเมินความพึงพอใจต่อภาพรวมของ
โครงการ อยู่ในระดับมาก 

11. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรกลุ่มสาขาศิลปะและการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2558  ในวันที่ 21 - 22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม
ชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการผลิตผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสายศิลปะและการออกแบบ และก่อให้เกิดการพัฒนาในกลุ่มสาขาวิชาในสาย
ศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 58 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร
จากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนในสาขาศิลปะและการออกแบบจ านวน 22 สถาบัน ทั้งนี้ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) มีการประสานงานเพื่อขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะ
ที่เป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าทางด้านศิลปะและการออกแบบ และเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันให้
กลุ่มสาขาวิชาทางด้านศิลปะและการออกแบบ มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพฯ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
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กลุ่มสาขาวิชาทางด้านศิลปะและการออกแบบโดยตรง เป็นผู้จัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร สายศิลปะและการออกแบบ โดยที่ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้อบรมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเช่นเดียวกับการอบรม
หลักสูตรอื่น ๆ ที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้จัดอบรม 

นอกจากนี้ มหาวิทาลัยศิลปากรได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับคณะ และ
หน่วยงานเทียบเท่า จนถึงระดับอธิการบดี ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โดยส่งไปอบรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จ านวน                
ทั้งสิ้น 92 คน-ครั้ง 
 

ภาพกิจกรรมโครงการบ่มเพราะนักบริหารรุ่นใหม่ 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการบริหาร 

(Creative Leadership Program for Management) รุ่นที่ 1 
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โครงการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการบริหาร 
ส าหรับผู้บริหารระดับกลางสายสนับสนุน 

 
5. โครงการเสริมสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากรสู่สาธารณชน 
อธิการบดีได้เน้นการด าเนินงานเผยแพร่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในการเป็น

มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ สู่สาธารณชนในเชิงรุก ดังนี้ 
1. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนโดยรถปฏิบัติการศิลปะเคลื่อนที่(Silpakorn Art Mobile) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ริเริ่มโครงการดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2557 และด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพ่ือเผยแพร่องค์
ความรู้ในสาขาศิลปะเบื้องต้นแก่เยาวชนผ่านการสาธิตผลงานศิลปะ และเพ่ือเชิญชวนให้เยาวชนและผู้สนใจ
ร่วมท างานศิลปะด้วยตนเอง โดยผ่านรถปฏิบัติการศิลปะเคลื่อนที่ อาทิ การสาธิตการสร้างสรรค์ ผลงาน
ภาพพิมพ์ การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมประติมากรรม เครื่องปั้นดินเผา และการออกแบบในสาขาต่างๆ 
เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนได้ซึมซับและสัมผัสกับการเรียนรู้ศิลปะโดยตรง ท าความเข้าใจและมีส่วนร่ วมในการ
ท างานศิลปะได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยในปี พ.ศ. 2558 SU Art 
Mobile ได้ให้บริการในงานและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอาทิเช่น งานวันนริศ ร่วมในกิจกรรม            
SU - OPEN HOUSE ของงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร สาธิตผลงานภาพพิมพ์ในงานวัน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ ยังได้น ารถปฏิบัติการศิลปะเคลื่อนที่เข้าร่วมในโครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมภาพพิมพ์ของนักศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์(ภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรมฯ ซึ่งขอให้น ารถ
ไปสาธิตการสร้างสรรค์ผลงาน ณ บริเวณหน้าลานศ.ศิลป์ พีระศรี ระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2558 โดย
กลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ นักเรียน โรงเรียนที่มีการเรียนการสอนในสาขาศิลปะ บุคลากร ผู้สนใจ และ
ประชาชนทั่วไป 
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2. โครงการ สีไทยโทน เป็นโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างแท้จริง 
โดยอยู่บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาไทยที่ได้รับการถ่ายทอดมาอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ให้
ความส าคัญกับการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอย่างจริงจัง  ท าให้เกิดการต่อยอดสู่การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจสอดคล้องตามยุทธศาสตร์/นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของรัฐบาล โดยในปี 2558  
“สีไทยโทน” ภายใต้ โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมของมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม
และภาคธุรกิจอุตสาหกรรมได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์สีไทยโทนเพ่ือต่อยอดงานศิลปะสู่การเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจ 
โดยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาก เช่น สีไทยโทนทาบ้าน(ภายใต้แบรนด์ TOA) สีอะคริลิค และของที่ระลึกอ่ืน ๆ 
ที่ใช้สีไทยโทน เป็นต้น 

3. โครงการออกแบบอัตลักษณ์องค์การ ในระยะที่ 2(Corporate Identity - CI) โดยมีการพัฒนา
และออกแบบชุดตัวอักษรของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ิมเติม เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพ่ือแสดงให้เห็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของมหาวิทยาลัย และสร้างอัตลักษณ์ขององค์กรอย่างเป็น
ระบบ ในการสื่อสารเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรไปสู่สาธารณชน ซึ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ฯ ได้มีการน าไปใช้ได้จริง ครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดพิมพ์เอกสารในด้านต่าง ๆ และสามารถน าไปใช้
ประกอบการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความเป็นเอกภาพ ตลอดจนสร้างแบรนด์และ
ทิศทางร่วมกันก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยฯ สมกับการเป็นมหาวิทยาลั ยชั้นน าแห่งการ
สร้างสรรค์ท่ีมีรูปแบบทางสุนทรียภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

4. โครงการจัดท าวีดีทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นภาษาต่างประเทศเพ่ิมเติม จากเดิมที่
มีเพียงภาษาไทยเท่านั้น และจ าเป็นต้องปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการ
ติดต่อกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานใน
ต่างประเทศ ถือว่าเป็นภารกิจอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยอันจะส่งผลต่อการพัฒนาชื่อเสียง ในระดับนานา
ประเทศ โดยได้มีการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการแปลเอกสารที่จะใช้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ อันประกอบไป
ด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาจีน ซึ่งปัจจุบันการจัดท าวีดีทัศน์ชุดดังกล่าวเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้วและได้มีการน าออกมาเผยแพร่ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

5.  โครงการจดหมายข่ าวภาษาอังกฤษ ฝ่ ายวิ เทศสัม พันธ์  มหาวิทยาลั ยศิ ลปากร                         
(SU International Affairs English Newsletter Project) เป็นการด าเนินงานเพ่ือเผยแพร่ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยสู่สากล ท าหน้าที่ในการเป็นช่องทางสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ผลงานวิชาการ               
งานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรและ
สถาบันอุดมศึกษาในนานาประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 ได้ด าเนินการในระหว่างวันที่ 
15 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559 ทั้งนี้ประโยชน์ทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาและบุคลการ
ของมหาวิทยาลัย คือ การเป็นสื่อภาษาอังกฤษที่สร้างความพร้อมทางด้านทักษะเพ่ือก้าวเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง 

6. โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น เนื่องในงานวันศิลป์  พีระศรี  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่สาธารณชน โดยเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมส่งผลงานเข้าประกวด  
ท าให้บุคคลภายนอกต้องศึกษาและท าความเข้าใจในความเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างแท้จริง ทั้งนี้ 
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนเช่นกัน 
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7. มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่อัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม อันเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร สู่ระดับนานาชาติ โดยการจัดท าสูจิบัตรงานแสดงศิลปะต่าง ๆ เป็น 2 ภาษา เช่น การแสดงภาพ
พิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4 การประกวดภาพถ่ายเนื่องในงานวันนริศ เป็นต้น 

8. มหาวิทยาลัยร่วมกับที่ประชุมสภาคณบดีด้านศิลปะแห่งประเทศไทยพัฒนาเกณฑ์เทียบเคียง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะและการออกแบบเพ่ือประกอบการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทยเพ่ือประสานงานกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.)  

9. นอกจากนี้ยังมีการจัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเภทสิ่งพิมพ์ สื่อมวลชน งานด้าน
ผลิตสื่อทางด้านประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมบริการวิชาการในด้านต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยผ่านทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งช่วยในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ให้กับสาธารณะชนได้รับทราบเป็นอย่างดี   

 
6. โครงการจัดอันดับ (Rankings) และการตรวจประเมิน(Accreditation) มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย เช่น QS Rankings ถือเป็นช่องทางที่ดี ในการท าให้ความเป็นเลิศของ

มหาวิทยาลัยเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐาน และกระบวนการ
ประเมินผลอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยในการพัฒนาผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พบว่ามหาวิทยาลัยยังคงจุดยืนในเรื่องของการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ เนื่องจากความ
เป็นเลิศในด้านศิลปะและการออกแบบถือเป็นจุดต่างที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยซึ่งสามารถยกระดับคุณค่า
ของผลงานในส่วนอื่นๆ ได้ หากมีการบูรณาการได้อย่างเหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้น จากรูปแบบการสร้างจุดต่าง
ของผลิตภัณฑ์ที่พบในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าการคงจุดยืนดังกล่าวจะเป็นส่วนส าคัญในการครองความเป็นผู้น า
ด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทยสืบต่อไป 

 ภายในรอบการประเมินนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
(QS Rankings) ในหลากหลายมิติ และองค์ประกอบ ซึ่งรวมถึง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การถ่ายทอดแผนสู่
คณะและสาขาวิชา การจัดการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ การจัดซื้ อและสนับสนุนการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ 
และการวางแผนโครงการพัฒนาในส่วนอื่นๆ ที่มีผลโดยตรงกับผลการจัดอันดับดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีการปรับตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับพันธกิจ
หลักและองค์ประกอบคณะวิชาของมหาวิทยาลัยคือ 

1.1 การเพ่ิมจ านวนสาขาวิชาที่ได้รับการจัดให้เป็น Top 5 ของประเทศ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักและองค์ประกอบคณะวิชาของมหาวิทยาลัย และเพ่ือ      

ความสะดวกในการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการ มหาวิทยาลัยได้ปรับเป้าหมายในเรื่องของ 
ranking   จาก “การได้รับการจัดอันดับใน QS World University Ranking หรือ QS World University 
Ranking: Asia” เป็น “การเพ่ิมจ านวนสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับโดย QS ให้เป็น Top 5 ของประเทศ” 

ภายใต้เป้าหมายใหม่มหาวิทยาลัยคาดหวังให้เกิดการพัฒนาพร้อมกันจากทุกคณะและ
สาขาวิชาของมหาวิทยาลัย และยิ่งไปกว่านั้น จะเห็นได้ว่าการบรรลุผลตามเป้าหมายใหม่จะส่งผลโดยตรงต่อ
การบรรลุผลของเป้าหมายเดิม ทั้งนี้ การพัฒนาตามเป้าหมายใหม่ ต้องอาศัยความร่ วมมือจากทุกฝ่าย และ 
การประเมินผลความก้าวหน้าที่เป็นระบบ มหาวิทยาลัยจึงก าหนดแผนการพัฒนาในระยะแรกเป็นขั้นตอน
ดังนี้ 
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- สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายใหม่แก่คณะ และสาขาวิชา 
- สร้างระบบประเมินอันดับของแต่ละสาขาวิชาเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
- การวิเคราะห์ผล และวางแผนการพัฒนาโดยสาขาวิชา 
- การด าเนินการตามแผนพัฒนาของสาขาวิชา 
- การติดตามผลด้วยระบบประเมิน วิเคราะห์ผล และปรับแผนตามความเหมาะสม 

1.2 การได้รับการรับรองความเป็นเลิศในด้านที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดย 
QS Star Ratings 

QS Star Ratings เป็นการรับรองคุณภาพโดยเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่ง
จุดส าคัญที่ท าให้ rating ต่างจาก ranking คือ การก าหนดผลโดยอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน แทนการ
เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ โดย QS ได้จัดท า ratings ในหลากหลายเรื่องซึ่งท าให้มหาวิทยาลัย
สามารถเลือกที่จะมุ่งพัฒนาไปสู่ ratings ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม ยิ่งไป
กว่านั้น คะแนนในส่วนของ ratings ต้องอาศัยการพิจารณาจากองค์ประกอบที่มีความหลากหลาย จึงถือได้
ว่า ratings เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัยซึ่งมีความละเอียดสูงกว่าผล rankings ของมหาวิทยาลัย 

QS Star Ratings จึงถือเป็นเครื่องมือที่ดีในการประกันความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรโดยองค์กรอิสระภายนอก ซึ่งผลที่ได้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ ทั้งในส่วนของ
การรับนักศึกษา และการย้ าเตือนความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยสู่สังคม 

จากการวิเคราะห์เกณฑ์ในมิติต่าง ๆ ของ QS Star Ratings พบว่าเกณฑ์ในหลายๆ ส่วนมี   
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนา และติดตามผลโดยกองแผนงานอยู่แล้ว จึงได้
ท าการด าเนินการในส่วนของ ratings ตามข้ันตอนดังนี้ 

- คัดเลือกประเภทของ QS Star Ratings ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
- ปรับตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือสอดแทรกเกณฑ์ของ QS Star Ratings 

โดยไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน 
- กระจายแผนเพ่ือการด าเนินการโดยคณะติดตามผลเพ่ือประเมินคะแนนก่อนเข้าสู่

กระบวนการของ QS Star Rating ต่อไป  
โดยในรอบการประเมินนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการในส่วนของการสร้างความเข้าใจกับคณะวิชา

และสาขาวิชา และการสร้างระบบประเมิน โดยอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดกิจกรรม roadshow เพ่ือท าความเข้าใจกับคณะวิชาในเรื่องของเป้าหมายและ
แผนในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่การจัดอันดับของมหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการบรรยายทางวิชาการและอบรมการใช้โปรแกรม SciVal               
ในระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่การใช้โปรแกรม 
SciVal ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะช่วยในการเก็บข้อมูล และช่วยวิเคราะห์สมรรถนะด้านการวิจัย ส่งเสริมให้
นักวิจัยทราบและสามารถประเมินผลงานของตนเองเพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตลอดจนการผลักดัน
เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีคณาจารย์จากคณะวิชาต่าง ๆ เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด 46 คน และมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ทั้งนี้ QS Ranking ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชา(QS World University 
Rankings by Subject 2016) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการจัดอันดับ ดังนี้  

- สาขา Art & Design มหาวิทยาลัยศิลปากรติดอันดับ ในอันดับที่ 1 ของประเทศไทย 
- สาขา Philosophy มหาวิทยาลัยศิลปากรติดอันดับ ในอันดับที่ 5 ของประเทศไทย 
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7. โครงการยกร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการไปเป็น

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  โดยขณะนี้ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ... ได้ผ่านการ
ประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา วาระ 3 แล้วส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ... เพ่ือเข้าสู่การพิจาณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) แล้ว 
ตามหนังสือที่ นร 0906/286 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เร่งรัดกฎหมายฯ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการของรัฐบาล(วิปรัฐบาล) เมื่อ
วันที่ 25 มกราคม 2559 คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(วิปสนช.) เมื่อวันที่ 26 
มกราคม 2559 และอยู่ระหว่างเสนอเข้าเป็นวาระพิเศษของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไปทั้งนี้มหาวิทยาลัย
ได้ด าเนินการควบคู่ไปในระหว่างการน าเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ... ดังนี้ 

1. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวางระบบและจัดท าข้อบังคับ ระเบียบและประกาศ เพ่ือ
การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยมีหน้าที่ในการจัดท า(ร่าง) กฎหมายลูก เพ่ือรองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย  

- คณะกรรมการวางระบบบริหารงานและกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบและประกาศ เพ่ือ
การเป็นมหาวิทยาลัยในก าหับของรัฐ 

- คณะอนุกรรมการจัดท าข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เก่ียวข้องกับโครงสร้างองค์กร 
- คณะอนุกรรมการจัดท าข้อบังคับ ระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานภาพ

และระบบบริหารงานบุคคล 
- คณะอนุกรรมการจัดท าข้อบังคับ ระเบียบและประกาศเกี่ยวกับโครงสร้างระบบ

บริหารงานวิชาการ 
- คณะอนุกรรมการจัดท าข้อบังคับ ระเบียบและประกาศเกี่ยวกับโครงสร้างระบบบริหาร

การเงินและทรัพย์สิน 
- คณะอนุกรรมการจัดท าข้อบังคับ ระเบียบและประกาศเกี่ยวกับโครงสร้างระบบ

บริหารงานกิจการนักศึกษา 
- คณะอนุกรรมการจัดท าข้อบังคับ ระเบียบและประกาศเกี่ยวกับโครงสร้างบริหาร

งานวิจัยและบริการวิชาการ 
- คณะอนุกรรมการจัดท าข้อบังคับ ระเบียบและประกาศเกี่ยวกับสภาคณาจารย์และพนักงาน 
- คณะอนุกรรมการจัดท าข้อบังคับ ระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาและการประเมิน 
2. คณะกรรมการฯ แต่ละชุดได้พิจารณาร่างข้อบังคับระเบียบเสนอต่อคณะกรรมการวางระบบ

บริหารงานและกลั่นกรองข้อบังคับระเบียบเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ซ่ึงมีอธิการบดีเป็น
ประธาน  

คณะกรรมการวางระบบบริหารงานและกลั่นกรองข้อบังคับระเบียบเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐได้พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับระเบียบแล้ว ดังนี้ 

2.1 ประกาศการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.2 ประกาศแบ่งหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.3 ข้อบังคับเกี่ยวกับการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.4 ข้อบังคับเกี่ยวกับการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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2.5 ข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.6 ข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลลูกจ้างมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.7 ข้อบังคับเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่ง และการบริหารส่วนงานและหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 
2.8 ข้อบังคับเก่ียวกับสวัสดิการบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.9 ข้อบังคับเก่ียวกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
2.10 ข้อบังคับเก่ียวกับสภาวิชาการ 
2.11 ประกาศ ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หรือส่วนงานของ

มหาวิทยาลัย 
2.12 ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือให้รองรับทั้ง

งบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
2.13 ข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
2.14 ข้อบังคับเกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์

เกียรติคุณ 
2.15 ข้อบังคับเก่ียวกับคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์พิเศษ

และศาสตราจารย์พิเศษ 
2.16 ข้อบังคับเก่ียวกับการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
2.17 ข้อบังคับเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง 
2.18 ข้อบังคับเก่ียวกับเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนักศึกษา 

ซึ่งข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศดังกล่าว ได้น าเสนอสู่การพิจาณาของคณะกรรมการเฉพาะกิจ        
ที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากรแต่งตั้งเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ 2 ชุด คือ คณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารงานเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของ
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน  และคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองข้อกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐ โดยมีนายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน 

3. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบถึงความคืบหน้าและแนวทางการบริหารงานบุคคลและการบริหาร
มหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรั ฐและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
ด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดยด าเนินโครงการไปแล้ว จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 

- โครงการให้ความรู้และการอภิปราย เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับสถานภาพการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ” ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
6 รอบพระชนมพรรษา มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 533 คน 

- โครงการให้ความรู้และอภิปราย เรื่อง “เงินเดือนและสวัสดิการจะอย่างไร... เมื่อ
มหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบ” ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารศูนย์รวม 2 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 333 คน 

- โครงการให้ความรู้และอภิปราย เรื่อง “ประสบการณ์การบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” ในวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา พระราชวังสนามจันทร์ มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 261 คน 



61 
 

- โครงการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจ เรื่อง “การเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ : ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรและข้อบังคับการบริหารงานบุคคลและการบริหาร 
มหาวิทยาลัย” ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ อาคารหอประชุม(อาคารศูนย์รวม 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์ มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 411 คน 
 จากผลการด าเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องท าให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร            
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐ พร้อมทั้งได้รับทราบถึงความคืบหน้าและแนวทางการบริหารงานบุคคลและการบริหารมหาวิทยาลัยใน
การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นด้วยกับการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยไป
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

- มหาวิทยาลัยได้จัดท าเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลเพ่ือให้บุคลากรสามารถติดตามความ
คืบหน้าเกี่ยวกับการเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ผ่านเว็บไซต์ www.su.ac.th/autonomy 

- มหาวิทยาลัยได้จัดท าข้อมูลรายบุคคลจากข้อมูลจริงเพ่ือให้ทราบถึงประมาณการ
จ านวนเงินบ าเหน็จบ านาญที่บุคลากรแต่ละคนจะได้รับเมื่อต้องเปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
โดยเชื่อมโยงข้อมูลเงินเดือนจากระบบ MIS และได้เวียนแจ้งข้าราชการทุกคนทราบเพ่ือน าไปเป็นประโยชน์
ในการตัดสินใจ 

 
8. โครงการกลยุทธ์การเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์การเงิน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ.  2558 – 2562 เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัย เมื่อปรับเปลี่ยน
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 มีมติให้ความเห็นชอบ แผนกลยุทธ์การเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2558 – 
2562 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 9 กลยุทธ์ โดยครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ การจัดสรร
ทรัพยากรทางการเงิน การลงทุนและการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
การเงิน และการก ากับติดตาม ซึ่งมีความสอดคล้องและตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
2556 - 2563 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้มีโครงการปรับปรุงระบบการเงิน ทั้งระบบบัญชี และระบบ
งบประมาณ เพ่ือให้เกิดการคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการเงิน ดังนี้ 

1. การด าเนินการปรับปรุงระบบงบประมาณ โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุง
ระบบการจัดท างบประมาณมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามค าสั่ง มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 220/2559 ลงวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 

2. การด าเนินการปรับปรุงระบบบัญชี เพ่ือให้รองรับการจัดการระบบบัญชีที่ถูกต้อง และ
รองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวทางการบันทึกตามระบบบัญชีภาครัฐ และรองรับ
การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการจัดจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือวางระบบบัญชีดังกล่าว  
 
 
 

http://www.su.ac.th/autonomy
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1.8 ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
 จากผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี รอบปีที่ 2 นั้น คณะ
กรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ 11 ด้าน ทั้งนี้ อธิการบดีได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว โดยได้ด าเนินการจนครบถ้วนทุกประการ โดยข้อเสนอแนะ 11 ประการ ประกอบด้วย 

1. ด้านการพัฒนานักศึกษา/ด้านกิจการนักศึกษา/สวัสดิการนักศึกษา  

 มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่มีความแตกต่างหลากหลายมากขึ้น            
และให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเข้ามาศึกษายังมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้  

1.1 การพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยมีการพัฒนารูปแบบการศึกษา การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และขยายฐาน
การศึกษาไปสู่ประเทศอาเซียนและนานาชาติให้มากข้ึน เช่น 

- จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ e - learning  
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นผู้สนับสนุนในการจัดท าระบบการเรียน

การสอนผ่านระบบ  e - learning เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถทบทวนความรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจนอกชั้น
เรียนได้ตลอดเวลา โดยในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร มีรายวิชา e - learning จ านวน 576 รายวิชา 
ดังนี้ 

 
คณะ จ านวนรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 10 
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 0 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 23 
โบราณคดี 22 
มัณฑนศิลป์ 23 
อักษรศาสตร์ 35 
ศึกษาศาสตร์ 71 
วิทยาศาสตร์ 80 
เภสัชศาสตร์ 52 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 92 
ดุริยางคศาสตร์ 11 
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 27 
วิทยาการจัดการ 29 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 25 
วิทยาลัยนานาชาติ 68 
บัณฑิตวิทยาลัย 8 

รวมทั้งสิ้น 576 
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ในระหว่างเดือนมีนาคม 2558 – มีนาคม 2559 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนับสนุนการจัดท ารายวิชา e - learning จ านวน 30 รายวิชา และมีผู้เข้าใช้งานระบบ e - learning  
1,006,886 ครั้ง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน e - learning อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยได้
คะแนนเฉลี่ย 4.29 จาก 5.00 คะแนน 

- การอบรมการใช้งาน Google Applications for Education 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยศูนย์คอมพิว เตอร์  มีการอบรมการใช้ งาน  Google 

Applications for Education ให้กับคณาจารย์ทุกวิทยาเขต โดยมีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนผ่าน 
Google Applications for Education จ านวน 343 รายวิชา ปัจจุบันมีจ านวนสมาชิกที่สมัครใช้งาน 
Google Classroom จ านวน 228 คน และอยู่ในระหว่างการติดตามผลการด าเนินงาน 

- การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามกรอบ มคอ.  
 มหาวิทยาลัยจัดท าโครงการพัฒนาและการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

จัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(ระบบ TQF) เพ่ือช่วยสนับสนุนการ
จัดท ารายละเอียดหลักสูตร(มคอ. 2) รายละเอียดของรายวิชา(มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม(มคอ. 4) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา(มคอ. 5) รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม(มคอ. 6) และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร(มคอ. 7) ซึ่งเมื่อพัฒนาระบบ
จนใช้งานได้อย่างดีแล้ว ระบบดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับทั้งคณาจารย์และนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถ
ศึกษาข้อมูลของหลักสูตรและรายวิชาที่ประสงค์จะศึกษาได้โดยสะดวกผ่านเว็บไซต์ www.tqf.su.ac.th 

 ในขณะนี้ระบบดังกล่าวอยู่ในระหว่างด าเนินการและทดลองใช้งาน ปัจจุบันมีการบันทึก
ข้อมูล มคอ. 2 ในระบบรวมทั้งสิ้น 123 หลักสูตร มีการบันทึกข้อมูล มคอ. 3 รวมทั้งสิ้น 8 ,255 รายการ 
และมีการบันทึกข้อมูล มคอ. 5 รวมทั้งสิ้น 967 รายการ  

- การจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ให้กับอาจารย์
ภายในมหาวิทยาลัย  

 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีนโยบายส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดย
สร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับโลกของการเรียนรู้และผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป             
เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน และประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
หลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)                
พ.ศ. 2552 และมหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนให้แก่
คณาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหานวัตกรรมการเรียนการสอนที่ คณาจารย์ได้ด าเนินการอยู่แล้ว              
และอาจปรับปรุงหรือริเริ่มให้มีขึ้นใหม่ แล้วน ามาเป็นตัวอย่าง/กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือเผยแพร่
ให้แก่คณาจารย์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ปัจจุบันมีผู้ได้รับการจัดสรรทุน จ านวน 39 
คน โดยในระหว่างเดือนมีนาคม 2558 – มีนาคม 2559 มีผู้ได้รับการจัดสรรทุน 26 คน  

 นอกจากการจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนให้กับ
คณาจารย์แล้ว ยังได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอน เรื่อง การเขียนรายงานและบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการด้วย เนื่องจากที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาและประเมินโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนครั้งที่  1/2558                     
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ได้พิจารณารายงานโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและบทความ
เผยแพร่ของโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เห็นว่าผลการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนมีความ
น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่ างยิ่ ง ในการน าไปใช้ เป็ นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน                   
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แต่เอกสารรายงานยังขาดการอ้างอิงหลักการ และทฤษฎีที่รองรับแนวความคิดของผู้วิจัย รวมทั้งบทความ
เผยแพร่ยังขาดบรรณานุกรม  ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือเสริมความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถเขียนรายงานและการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

 ส าหรับคณาจารย์ที่ได้ด าเนินตามโครงการฯ เสร็จสิ้น มหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มีเวทีในการ
น าเสนอผลงานตามโครงการฯ เพ่ือเป็นตัวอย่างและแนวทาง ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
คณาจารย์อ่ืน ๆ อีกด้วย 

- การจัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ 
 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรอบรู้ทั้งในด้าน

วิชาการและวิชาชีพควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรมสอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
บุคลากรที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าวคือ อาจารย์ผู้สอน   
มหาวิทยาลัยจึงเห็นความจ าเป็นในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ส าหรับ
อาจารย์ใหม่ที่มีอายุงานไม่เกิน 3 ปีได้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็น   
และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ทันสมัย มีแนวทางในการวางแผนและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของประเทศต่อไป อีกทั้งเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสริมสร้าง
เครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีในการท างานร่วมกันในกลุ่มอาจารย์ใหม่            

 ในระหว่างเดือนมีนาคม 2558 - มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนแก่อาจารย์ใหม่ รวม 2 ครั้ง โดยเน้นทักษะการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยอาจารย์ที่เข้ารับการอบรม
ทั้ง 2 รุ่น ได้สะท้อนความคิดเห็นว่ามีประโยชน์อย่างมากและต้องการให้จัดโครงการเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยจะได้ติดตามผลหลังการอบรมต่อไปว่าคณาจารย์ได้น าความรู้และทักษะจากการอบรมไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนหรือไม่อย่างไร 

- รูปแบบการเรียนการสอนในระบบ 3 มิติ ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ที่จะช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนที่ดีขึ้น เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนใน
ระบบ 3 มิติจัดได้ว่าเป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการศึกษาในรูปแบบหนึ่ง 
และยังเป็นจุดดึงดูดที่จะส่งผลให้นักศึกษาเกิดความสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้ เกิดจินตนาการ เกิดความเข้าใจ 
และสนุกกับการเรียนการสอนมากขึ้น 
 

1.2 ด้านการให้บริการ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษาในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานให้บริการทางการ

ศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในช่วงนอกเวลาราชการ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขยายเวลาการให้บริการ
นักศึกษาในช่วงเวลาเที่ยง และภายหลังเวลาราชการ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

- กองกิจการนักศึกษา และ กองบริการการศึกษา จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการแก่นักศึกษา
ในช่วงเวลาพักเท่ียงในทุกวันท าการ 

- กองกิจการนักศึกษา จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการหน่วยหอพักนักศึกษา ระหว่างเวลา          
8.30 – 22.00 น. ในทุกวันท าการ 
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- ลดระยะเวลาการขอหนังสือส าคัญต่าง ๆ เมื่อนักศึกษาช าระเงินค่าธรรมเนียมการขอ
หนังสือส าคัญเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยน าค าร้องหรือหลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมยื่น ณ จุดให้บริการ 
ซึ่งนักศึกษาสามารถรอรับเอกสารได้ทันที(ไม่เกิน 5 - 10 นาที) ส าหรับการให้บริการ ณ กองบริการการศึกษา 
พระราชวังสนามจันทร์และวังท่าพระ  

- ลดขั้นตอนการรับเงินประกันของเสียหายในหอพักจากเดิมใช้เวลา 1 วัน เป็นรับได้ทันที
ที่ยื่นค าร้องฯ 

- ปรับระบบการลงทะเบียน online ผ่านธนาคารกรุงไทยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารรายรับของมหาวิทยาลัย และอ านวยความสะดวกปลอดภัยแก่นักศึกษา ผู้ปกครอง ในการช าระเงิน
ให้มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาเปิดบัญชีและน าเงินตามจ านวนเข้าบัญชีซึ่งจะหักเงินค่าลงทะเบียนและหนี้สิน
ก่อนที่นักศึกษาจะสามารถเข้าลงทะเบียนเรียนได้ 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังจัดให้มีช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็น 
และการรับเรื่องร้องเรียนในลักษณะการสื่อสารสองทาง เป็นการเปิดช่องทางให้นักศึกษา และบุคลากร 
ตลอดจนผู้ปกครองนักศึกษาที่ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ การให้บริการที่ไม่สุภาพ สามารถได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร และร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ และความก้าวหน้า
ทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้น าไปปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ดังนี้ 

- Facebook สายตรงอธิการบดี เป็นช่องทางที่นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง ตลอดจน
บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยตรงไปยังอธิการบดี โดยมีผู้ตั้งกระทู้ถึงอธิการบดีจนถึงวันที่ 18 
มีนาคม 2558 จ านวนทั้งสิ้น 316 กระทู ้เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งในลักษณะชื่นชม ร้อง
ทุกข์ ร้องเรียน เสนอแนะ สอบถาม ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(https://www.facebook.com/presidentsilpakornuniversity.chaichanthavaravej)  

- Website อธิการบดี เป็น website ที่เปิดโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบความ
คืบหน้าการด าเนินงานต่าง ๆ ของอธิการบดี โดยมีช่องทางการเชื่อมต่อไปยัง Facebook ของอธิการบดีได้
โดยตรง(http://61.19.53.85/president_online/faqs.php) 

- Website วิทยาเขตต่าง ๆ เนื่องจาก แต่ละวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศิลปากรมี
ความแตกต่างกันในด้านสิ่งแวดล้อม ศักยภาพ และข้อจ ากัด ท าให้แต่ละวิทยาเขตมีการด าเนินกิจกรรม/
โครงการที่แตกต่างกัน ดังนั้น นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง ตลอดจนบุคคลทั่วไปสามารถติดตามความ
เคลื่ อนไหว หรือความเปลี่ ยนแปลงที่ เกิดขึ้น ได้จาก website ของแต่ละวิทยา เขตเป็นส าคัญ 
(www.su.ac.th) 

- Website กองกิจการนักศึกษา ประชาคมที่มีจ านวน และมีความส าคัญมากที่สุดของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร คือ นักศึกษา โดยกองกิจการนักศึกษาท าหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และให้บริการ
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ด้านกิจการนักศึกษา การบริการหอพัก การบริการทุนการศึกษา ฯลฯ โดยนักศึกษาสามารถติดตามความ
เคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา(www.kongkit.su.ac.th/) 

- กลุ่มไลน์ เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีความสะดวกรวดเร็ว แต่มีข้อจ ากัดในลักษณะ
การสื่อสารเฉพาะกลุ่ม โดยปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการสื่อสารผ่านไลน์กลุ่มที่มีสมาชิกจ านวนมาก 
คือ กลุ่มไลน์ SU NEWs และกลุ่มไลน์ Silpakorn NEWs ซึ่งแต่ละกลุ่มมีสมาชิกกลุ่มซึ่งเป็นบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยจ านวนมาก ท าให้สามารถติดต่อสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว 
นอกจากนี้ ในระดับผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรยังมีกลุ่มไลน์ Silpakorn Executive เพ่ือการประสานงาน 
และการประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็วระหว่างอธิการบดี และคณบดีทุกคณะวิชา ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงาน
เทียบเท่าคณะวิชาทั้งหมด 

อย่างไรก็ตาม คณะวิชา หน่วยงานเทียบเท่า และหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการพัฒนา Website ของตนเอง เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ 

 
1.3 ด้านความปลอดภัย   
มหาวิทยาลัย มีการเอาใจใส่ ในคุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยมีการกวดขัน ด้านกายภาพ 

สิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัย  อ านวยความสะดวกในการเดินทางแก่นักศึกษา ดังนี้ 
- วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีนโยบายห้ามรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้ามาภายใน

มหาวิทยาลัย และมีการน ารถบัสไฟฟ้ามาใช้รับ – ส่งเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรให้นักศึกษาและ
บุคลากรภายในวิทยาเขตฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์รถบัสไฟฟ้าขนาดเล็ก จ านวน 4 คัน จากภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีเส้นทางเดินรถจากประตูทรง
พล ถึง ประตูเหนือวัง 

- วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีการจัดการระบบจราจร บริเวณแยกโรงเรียนสาธิตถึง
ประตูทับแก้วโดยการเดินรถทางเดียว(One Way) บริเวณแยกโรงเรียนสาธิต ถึงประตูทับแก้ว ตั้งแต่ช่วงเวลา 
06.00 – 18.00 น. ซ่ึงสามารถลดการจราจรติดขัดในเวลารับ-ส่งบุตรหลานของผู้ปกครอง  

- วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีการประสานงานกับต ารวจจราจรเพ่ือมาอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจร บริเวณหน้าประตูทรงพล ด้านประตูเหนือวัง(ประตูด้านหลังมหาวิทยาลัย) และแยก
อาคาร 50 ปีในช่วงเช้าและเย็นเพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และเพ่ือความคล่องตัวในการ
สัญจรในชั่วโมงเร่งด่วน นอกจากนี ้ยังมีโครงการจราจรอาสาจากนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมา
ช่วยแบ่งเบางานของต ารวจจราจรอีกทางหนึ่ง นอกจากจะช่วยให้การจราจรสามารถสัญจรได้อย่างสะดวก
แล้ว ยังเป็นการปลูกฝังการเสียสละและการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมให้กับนักศึกษาและบุคลากร
ด้วย 

- โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดบริเวณประตูเข้า – ออกมหาวิทยาลัย จ านวน 3 ประตู 
บริเวณประตูทรงพล ประตูเหนือวัง และประตูสาธิต 

http://www.kongkit.su.ac.th/
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- วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  มี โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดหน้าประตู
มหาวิทยาลัยด้านถนนทรงพลโดยได้มีการด าเนินการขอความอนุเคราะห์จากจังหวัดนครปฐมเพ่ือโปรด
พิจารณาจัดท าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดดังกล่าว โดยระบุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม 4 ปี และ
ขอความอนุเคราะห์ในการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความปลอดภัย 
ลดอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา บุคลากร และผู้สัญจร อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการจราจรให้เกิดความคล่องตัว   
และมีนโยบายการก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์ 2 แบบ คือ แบบที่ 1 สามารถจอดรถยนต์ได้ 235 คัน 
จ านวน 7 ชั้น งบประมาณลงทุน 165 ล้านบาท และแบบที่ 2 สามารถจอดรถยนต์ได้ 499 คัน จ านวน 13 ชั้น 
งบประมาณลงทุน 340 ล้านบาทขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดท าข้อมูลประกอบการก่อสร้างและ TOR  เพ่ือ
ประกาศหาบุคคลภายนอกเป็นลงทุน 

- การปรับปรุงระบบลิฟท์โดยสารอาคาร 50 ปี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการปรับปรุงลิฟท์โดยสาร อาคาร 50 ปี เนื่องจากมีการใช้งานมาเป็นเวลานานมากกว่า 20 ปี และมี
การจัดซ่อมบ่อยครั้ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งานได้ การปรับปรุงระบบลิฟท์โดยสารใหม่นั้น เป็น
การปรับปรุงให้มีรูปแบบที่ทันสมัยขึ้น มีความปลอดภัย สะดวกในการดูแลรักษา และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล โดยใช้งบประมาณ 3 ล้านบาท และมีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือเชื่อม
ระบบกล้องวงจรปิดภายในห้องโดยสารไปยังศูนย์รักษาความปลอดภัยเพ่ือเฝ้าระวังอันตรายหรืออุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทัน อีกทั้ง การปรับปรุงนั้นจะถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพการใช้
งานในสังคมปัจจุบันและในอนาคตและที่ส าคัญยังช่วยประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นจากระบบเดิม 

- เพ่ือให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นภายในวิทยาเขตเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสามารถประสานงานกับหน่วยงานสถานีต ารวจ และฝ่ายปกครองของจังหวัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ก าหนดมาตรการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ และทักษะด้านการใช้
วิทยุสื่อสารในระดับที่สามารถใช้การได้อย่างดี โดยพบว่า ประสบการณ์จากทักษะการใช้วิทยุสื่อสารเพ่ือ
ประสานงานกับสถานีต ารวจ และฝ่ายปกครองสามารถระงับเหตุร้ายภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีการน ารถรางมาให้บริการนักศึกษาและบุคลากร ตั้ งแต่
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยเริ่มแรกมีรถรางขนาด 28 ที่นั่ง จ านวน 4 คัน และมีแนวโน้มของการใช้
บริการจากนักศึกษาและบุคลากรมากขึ้น วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีจึงจัดให้มีรถรางส ารองเพ่ิมขึ้นอีก 1 คัน 
และมีการปรับตารางการเดินรถเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาและบุคลากรอย่างพอเพียง 
เช่น ในช่วงเวลาเร่งด่วน จัดให้มีรถรางบริการรอบละ 2 คัน ออกพร้อมกัน และลดระยะเวลาของรอบการ
เดินรถจากออกรถทุก 15 นาที เป็น 10 นาท ี

- วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีโครงการจัดสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกและรั้วลวดหนามเพ่ือ
เพ่ิมความปลอดภัยให้กับนักศึกษาและบุคลากรโดยเฉพาะบริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัย และเป็นการป้องกัน
การปัญหาชาวบ้านน าสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงในมหาวิทยาลัย 
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- วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย โดยจ้างเหมา
เอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย ประตูทางเข้า - ออก ด้านหน้า-ด้านหลัง วิทยาเขตฯ ส่งผลให้นักศึกษาและ
บุคลากรมีความปลอดภัยมากขึ้น โดยมีค าร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ๆ และจากการประเมินผลความพึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยในภาพรวม 3.21 ท าการประเมินผลเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นชุดรักษาความ
ปลอดภัยชุดเดิม และหลังจากจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยได้ท าการประเมินผลอีกครั้งในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม 3.72 อยู่ในระดับมาก 

- วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัย ภายใน
ห้องเรียนในอาคารเรียนรวม 2 ทุกห้อง พบว่าหลังจากมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด ปัญหาเรื่องของสูญหายยัง
ไม่เกิดขึ้น 

- วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีโครงการจัดท าเส้นทางจักรยาน สัญจรภายในมหาวิทยาลัย 
ในปี พ.ศ. 2559 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีจัดท าเส้นทางจักรยาน โดยการซ่อมแซมแนวรั้วกั้นสีส้ม          
ที่ช ารุด และทาสีเส้นทางจักรยานให้เห็นชัดเจนเพ่ิมขึ้น นอกจากวิทยาเขตฯ อยู่ในระหว่างการจัดท าสถานที่
จอดจักรยานบริเวณด้านข้างประตูทางออกมหาวิทยาลัยส าหรับให้นักศึกษาจอด เพ่ือขึ้นรถโดยสารกลับบ้าน
โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2559 นี้ 

 
1.4 ด้านสวัสดิการ 
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม และปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมหอพัก

นักศึกษา และสวัสดิการอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาโดยมีการด าเนินการ ดังนี้  
1. หอพักนักศึกษา 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยมีการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร และ

ปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมหอพักนักศึกษา และสวัสดิการอ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษา โดยค านึงถึงความปลอดภัย ความสวยงาน ประโยชน์ใช้สอย สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต และ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น เปลี่ยนประตูเข้า - ออกหอพัก พร้อมติดตั้งระบบคีย์การ์ด ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
กล้องวงจรปิด เปลี่ยน และซ่อมแซมเครื่องกรองน้ าและตู้ท าน้ าเย็น ทาสีภายนอกอาคาร เปลี่ยนพ้ืน
กระเบื้องยางทั้งหอพัก ปรับปรุงลานอเนกประสงค์จ านวน 1 ลาน พร้องอุปกรณ์ออกก าลังกาย ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ หอพักเพชรรัตน์ 7 เป็นต้น 
 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมีการปรับปรุง ซ่อมแซม หอพักนักศึกษา และสภาพแวดล้อมบริเวณ
รอบหอพักนักศึกษา เช่น ทาสีห้องคอมมอนรูมหอพัก 1 จัดมุมส าหรับให้นักศึกษาอ่านหนังสือ ดูทีวี 
ปรับปรุงโถงกลางชั้น 1 ให้เป็นมุมรับแขก เปลี่ยนประตูและวงกบหน้าต่างที่ช ารุดของหอพัก 1 - 6  ปรับปรุง
รางระบายน้ าเสียภายนอกหอพักนักศึกษา มีการปรับพ้ืนที่บริเวณหลังหอพัก 6 ท าให้พ้ืนที่ดังกล่าวมีระดับ
เท่ากับถนน สามารถน ามาท าเป็นที่จอดรถจักรยานให้กับนักศึกษา เป็นต้น 
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นอกจากนี้ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมีการร่วมมือกับผู้น าเครือข่ายหอพักนอกมหาวิทยาลัย 
โดยมีการประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันคือเป็นหอพักที่ปลอดยาเสพติด
และนักศึกษามีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  เพ่ือให้นักศึกษามีผู้ดูแลทั้งในขณะที่อยู่ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยมีช่องทางในการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับกลุ่มหอพักนอกมหาวิทยาลัยผ่าน
ทางโซเชียลมีเดียคือมีการตั้งกลุ่มเฟสบุ๊ค “เครือข่ายหอพักนอก SUP” และ กลุ่มไลน์ หอพักนอก                 
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 

 
2. สวัสดิการด้านอื่น ๆ 
มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุง และจัดสถานที่ส าหรับให้นักศึกษาท ากิจกรรมนันทนาการและ

กีฬา และใช้ในการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งในรูปแบบของสนามกีฬา สถานที่อ่านหนังสือ 
สถานที่พักผ่อน ดังนี้  

- โครงการสร้างศูนย์ออกก าลังกายแบบครบวงจร จากการทีว่ิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
มีบุคลากร และนักศึกษาจ านวนมาก รองอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ได้เล็งเห็นความส าคัญ
ของการพัฒนาสุขภาพอนามัย และช่องทางในการให้บริการวิชาการแก่สังคม จึงด าริให้มีการพัฒนาศูนย์ออก
ก าลังกาย อธิการบดีจึงให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์จ านวน 18 ล้านบาท เพ่ือจัดสร้าง
ศูนย์ออกก าลังกาย ภายใต้ชื่อ “SU.ED.Fitness.Center” ด าเนินการโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีนักศึกษาและบุคลากรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ที่มี
ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ควบคุม และแนะน าการออกก าลังกายที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้บริการ
ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นศูนย์ออกก าลังกายนี้จึงเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการศึกษาของภาควิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาซึ่งเป็นการให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ซึ่งศูนย์นี้มีความส าคัญในการสร้างนักศึกษา
ให้มีทักษะและความช านาญในวิชาชีพ เพ่ือเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการแก่ประชาชน
ผู้สนใจ แล้วยังสามารถเปิดให้บริการกับนักศึกษาและบุคลากรทั้ งภายในและภายนอกข้ามาใช้บริการ โดย
ค่าบริการที่ได้จะถูกน ามาใช้ในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเป็นค่าตอบแทนนักศึกษาที่ดูแลและให้บริการใน
ห้องออกก าลังกายด้วย ปัจจุบันศูนย์ออกก าลังกาย เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว ที่ชั้น 2 อาคาร            
โสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559  

- วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีการจัดซื้อรถเพ่ิมเติมเพ่ือให้บริการโดยเป็นรถบัส 
จ านวน 1 คัน และรถตู้ จ านวน 1 คัน เพื่อให้บริการในการรับ – ส่ง นักศึกษาและบุคลากร ในเส้นทางสนาม
จันทร์-วังท่าพระ และสนับสนุนพันธกิจการเดินทางไปราชการ เพ่ือเข้าร่วมประชุมฯ การท ากิจกรรมของ
นักศึกษา ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 

- ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มีการจัดซื้อรถเพ่ิมเติมเพ่ือให้บริการโดยเป็นรถบัส จ านวน 1 
คัน  เพ่ือให้บริการในการรับ – ส่ง นักศึกษาและบุคลากร สนับสนุนพันธกิจการเดินทางไปราชการ เพ่ือเข้า
ร่วมประชุมฯ การท ากิจกรรมของนักศึกษา ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 

- ขยายเวลาการให้บริการในพ้ืนที่ต่าง ๆ และจัดเจ้าหน้าที่/นักศึกษาอาสาสมัครให้บริการ
วัสดุอุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬา เวลา 8.30 – 22.00 น. ทุกวัน เพ่ือตอบสนองความต้องการในการจัด
กิจกรรมของนักศึกษาให้มากขึ้น รวมทั้งปรับปรุงสถานที่ที่ใช้ท ากิจกรรมเพ่ิมเติม ดังนี้ 
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1. จัดท าสนามฟุตซอล จ านวน 2 สนาม 
2. สนามเซปักตระกร้อ จ านวน 2 สนาม  
3. สนามกีฬา Extreme จ านวน 1 สนาม 
4. สนามเปตอง จ านวน 1 สนาม 
5. ลานอเนกประสงค์  
6. สร้างศูนย์ออกก าลังกายแบบครบวงจร(SU.ED.Fitness.Center) 

- วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีการปรับปรุงพ้ืนที่สโมสรนักศึกษาเดิม บริเวณชั้น 2 
ของโรงอาหารสระแก้ว เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ส าหรับรับประทานอาหารของนักศึกษา และบุคลากรที่มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนทุก ๆ ปี และบุคลากรภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   

- วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีการปรับปรุงพื้นท่ีบ้านพักเลขที่ 6/3 ให้เป็นพ้ืนที่บริการ
ในรูปแบบร้านกาแฟและอาหารว่างที่คงรักษาบรรยากาศและอัตลักษณ์ของพ้ืนที่เดิมไว้ โดยบริษัท ปตท. 
จ ากัด(มหาชน) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เช่าพ้ืนที่เพ่ือเปิดร้านกาแฟ Café Amazon ในบริเวณพ้ืนที่
ดังกล่าว และเปิดให้บริการกับนักศึกษาและบุคลากรตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นมา  

- วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณด้านหลังอาคารบริหารเพ่ือใช้เป็น
ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ประจ าวิทยาเขต โดยมีการอัญเชิญรูปหล่อศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
ขึ้นประดิษฐานบนฐานอนุสาวรีย์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2558 และมีการจัดภูมิทัศน์ ประกอบด้วย
สนามหญ้า สวนต้นราชพฤกษ์ เพ่ือความร่มรื่นบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ เพ่ือเป็นแหล่งรวมใจของบุคลากร
และนักศึกษา และเป็นพ้ืนที่เพ่ือการพักผ่อน สามารถซึมซับความสวยงาม และสร้างแรงบันดาลใจในการ   
บูรณาการและสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ ตลอดจนพ้ืนที่ดังกล่าวใช้เป็นที่จัดกิจกรรมของวิทยาเขต ตลอดจน
เพ่ือการระลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ ในงานวันศิลป์พีระศรี 

- วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีโครงการรณรงค์ให้ร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยใช้กล่อง
กระดาษชานอ้อยบรรจุอาหารแทนการใช้กล่องโฟม วิทยาเขตเพชรบุรี รณรงค์การไม่ใช้กล่องโฟมบรรจุ
อาหารมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 โดยน ากระบวนการดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการร้านค้าของวิทยา
เขต ให้ช่วยกันหาแนวปฏิบัติที่สามารถกระท าได้จริงและแม่ค้าในมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือ โดยที่ประชุม
ได้ให้ร้านค้าเปลี่ยนจากกล่องโฟมบรรจุอาหารมาเป็นกล่องกระดาษชานอ้อยบรรจุอาหารแทน   

ในภาคปลายปีการศึกษา 2557 จนถึงปีการศึกษา 2558 นี้ คณะกรรมการร้านค้าของวิทยาเขต
ได้ขออนุมัติยืมเงิน 50,000 บาท ของวิทยาเขต เพ่ือน าไปเป็นทุนหมุนเวียนซื้อกล่องกระดาษชานอ้อยจาก
โรงงานอุตสาหกรรมในจ านวนมาก ๆ ร่วมกับวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือให้ต้นทุนกล่องถูกลง  
และให้ร้านค้าในวิทยาเขตเพชรบุรีมารับซื้อกล่องกระดาษชานอ้อยราคาถูกดังกล่าวจากคณะกรรมการ
ร้านค้าในราคาที่ถูกลง (จากราคากล่องละ 3-5 บาท เป็นราคากล่องละ 1.90 บาท) และน าเงินที่ได้กลับมา
หมุนเวียนซื้อกล่องกระดาษชานอ้อยต่อไป ซึ่งในปัจจุบันร้านค้าในวิทยาเขตเปลี่ยนมาใช้กล่องกระดาษชาน
อ้อยแทนการใช้โฟมเกือบหมดทุกร้านค้าแล้ว ในกรณีที่ร้านค้ามีกล่องกระดาษขานอ้อยไม่เพียงพอส าหรับ
การขายของและไม่สามารถจัดซื้อเพ่ิมเติมได้ทันเวลา อนุโลมให้ใช้กล่องพลาสติกใสแทนได้เป็นครั้งคราวและ
ต้องรองก้นกล่องด้วยใบตองก่อนบรรจุอาหาร 

 
 
 
 



71 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสร้างศูนย์ออกก าลังกายแบบครบวงจร “SU.ED.Fitness.Center 
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2. ด้านการพัฒนาอาจารย์  
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร ทั้งสาย

วิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือให้บุคลากรได้เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน ให้
ได้ผลดี มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ส่งผลให้การบริหาร งานของ
สถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะคณาจารย์ผู้ซึ่งท าหน้าที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
บ่มเพาะนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีโครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
คณาจารย์ที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบการให้ความรู้ทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้นทางด้านการ
เตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้คณาจารย์สมารถสร้างผลงาน เพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ผ่านโครงการต่าง ๆ รวมทั้งมีนโยบายในการเพิ่มจ านวนต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้  

1. มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ผลงานวิขาการรับใช้สังคมและการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ” โดยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญหลง ผู้อ านวยการสถาบันคลังสมองของชาติ  ใน
งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและ
สร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เรือนกระจก ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์  นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือชุมชน สังคม และเพ่ิมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาจารย์และมหาวิทยาลัย
แล้ว ยังสามารถน าผลงานมาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้อีกด้วย 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการพัฒนาศักยภาพการ
วิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “การเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย/การผลิต
งานสร้างสรรค์” วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องท้องพระโรง หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 
กรุงเทพฯ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี” วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม เพ่ือให้
คณาจารย์สามารถเขียนโครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย/การผลิตงานสร้างสรรค์ ซึ่งน ามาสู่การ
สร้างผลงานที่สามารถน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 

3. มหาวิทยาลัยมีการขยายระยะเวลาการจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตต าราและหนังสือเพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุน
ให้คณาจารย์ผลิตต าราและหนังสือที่มีคุณภาพ สามารถใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ และเพ่ือเพ่ิมจ านวนต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะวิชาต่าง ๆ ได้มีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการผลิตต าราและ
หนังสือเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ของแต่ ละคณะด้วย  
โดยในรอบการประเมินปีที่ 3 มีคณาจารย์ขอรับจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตต าราและหนังสือเพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จ านวน 59 คน โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
2,405,012.00 บาท 

4. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2558 ลงวันที่ 27 มกราคม 2558 ได้มีมติให้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ เพื่อพิจารณาวางหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และเหมาะสมกับการปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 615/2558 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย



74 
 

ศิลปากรครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติให้จัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การก าหนดภาระงานขั้นต่ าและผลงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พอ. เรื่อง มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

5. มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมการ
ด าเนินโครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ และสถาบันอุดมศึกษาอีก 12 แห่ง ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน(Talent 
Mobility) และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และสามารถ
น าองค์ความรู้ใหม่จากการท างานมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา หลักจากมีการลง
นามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินการ
กิจกรรมโครงการ Talent Mobility ประจ าปีงบประมาณ 2559  ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบแล้ว และมหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการจัดท า(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ
ส่งเสริมบุคลากรไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) พ.ศ. … 
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ด าเนินการปรับปรุงอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา บริเวณชั้น 2 
เพ่ือเป็นพื้นทีส่ าหรับให้อาจารย์ของคณะวิชาต่าง ๆ ได้มาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ใน
การท าวิจัยหรือการสร้างผลงานสร้างสรรค์ ระหว่างนักวิจัยรุ่นพี่กับนักวิจัยรุ่นน้อง หรือการท างานร่วมกันใน
เชิงสร้างสรรค์และบูรณาการ ทั้งนี้ ยังจัดให้เป็นแหล่งให้บริการห้องประชุม ห้องสัมมนา แหล่งค้นคว้า
งานวิจัยอย่างครบครัน 
 
3.ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยด าเนินการด้านการส่งเสริมการวิจัยและสร้างสรรค์ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก ่
1. ขับเคลื่อนงบประมาณด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ผ่านกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ทั้งส่วนกลางและ

ของคณะวิชา โดยก าหนดสัดส่วนงบประมาณไว้ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของเงินรายได้ของคณะวิชา 
2. การบริหารจัดการงานวิจัยและสร้างสรรค์ โดยในระดับนโยบายมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะท างาน

พัฒนาด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ โดยคณะท างาน  ประกอบด้วย 
1. คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา   ที่ปรึกษา 
2. นางสาวนวพร  เรืองสกุล    ที่ปรึกษา 
3. ศาสตราจารย์เกียติคุณ ดร.สันติ  เล็กสุขุม  ทีป่รึกษา 
4. นายอภิสิทธิ์  ไล่สัตรูไกล    ที่ปรึกษา 
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    ประธานคณะท างาน 
6. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   คณะท างาน 
7. คณบดีคณะโบราณคดี    คณะท างาน 
8. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    คณะท างาน 
9. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะท างาน 
10. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะท างาน 
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11. ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ   คณะท างาน 
12. ผู้อ านวยการหอศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะท างาน 
13. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    คณะท างาน 
14. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   คณะท างานและเลขานุการ 
15. รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ซึ่งจะท าให้เกิดการประสานงานและขับเคลื่อนในด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับ
มหาวิทยาลัย ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานกลางในการประสานและบริหารจัดการงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยก าหนดเป็นแผนปฏิบัติงานมีระบบและกลไกการสนับสนุนการจัดสรรทุนอุดหนุน
การวิจัยประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร และยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ชาติ โดยกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยนั้น เริ่มต้นตั้งแต่การก าหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย 
การจัดสรรทุนวิจัย การท าสัญญารับทุนและเบิกจ่ายเงินวิจัย ตลอดจนการติดตามและประเมินผล
โครงการวิจัย ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ นอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนายังเป็นสถาบันแม่ข่าย
ที่รับผิดชอบประสานงานโครงการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างให้กับสถาบันอุดมศึกษาใน
เครือข่ายจ านวน 30  สถาบัน เพ่ือสนับสนุนการวิจัยตามกรอบแนวทางการวิจัยของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา
ภาคกลางตอนล่าง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ .) อย่างไรก็ตาม สถาบันวิจัยและพัฒนาได้
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างงานวิจัยและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย โดย
จัดประชุม อบรม บรรยายพิเศษ เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยของคณาจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้
เกิดการบูรณาการ รวมทั้งได้จัดเวทีในรูปแบบของการจัดประชุมวิชาการเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์การวิจัยระหว่างนักวิจัยและนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ขณะเดียวกัน ยังได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น การผลักดันเกณฑ์การให้ทุนผลงานสร้างสรรค์
เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ การให้ทุน
จัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย การจัดท าวารสารของมหาวิทยาลัยศิลปากร การจัดประชุมวิชาการเพ่ือเป็น
ช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และการให้รางวัลผลงานวิจัยเป็นต้น 
 ในรอบปีที่ผ่านมาสถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการจัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การบรรยาย
พิเศษ การไปทัศนศึกษาและส ารวจข้อมูล เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านวิจัย/สร้างสรรค์ให้กับบุคลากรและ
คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรและเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างดังนี้ 

- โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือความยั่งยืนของสังคมและชุมชน(ระยะที่ 
1)  โดยการน านักวิจัยไปส ารวจพ้ืนที่และเก็บข้อมูลในชุมชนบ้านไทยมุสลิม ที่อ าเภอชะอ า และเยี่ยมชม
กิจกรรมของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือให้เกิดการบูรณาการศาสตร์ในสาขาต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรและภาคีเครือข่ายมาสร้างนวัตกรรมที่ตรงตามความต้องการของชุมชน และ
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพ้ืนที่ ท าให้ชุมชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน  

- การบรรยายและทัศนศึกษา “โครงการร าลึกอยุธยา ทัศนาเพชรบุรี” วันที่ 27-28 
กรกฎาคม 2558 โดยด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างและสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเพื่อให้เกิดการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเชิงบูรณาการ 
  ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ให้กับคณาจารย์และนั กศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการจัดท าวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งเสริม
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สนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ 

- วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับภาษาอังกฤษ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
“Silpakorn University Science and Technology Journal” (SUSTJ) (2 ฉบับ ต่อปี) ปัจจุบันได้พัฒนา
เข้าสู่ฐานในระดับนานาชาติ เช่น CAS AGGIS FSTA DOAJ AGRICOLA และ Google Scholar 

- วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับภาษาอังกฤษ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ศิลปะ “Silpakorn University International  Journal” (SUIJ) (3 ฉบับ ต่อปี)  

- วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ 
(3 ฉบับ ต่อปี) 

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้ง 3 ฉบับ ปัจจุบันได้เข้าสู่ฐาน TCI กลุ่ม 1 และอยู่ระหว่างการ
พิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูลในระดับนานาชาติ EBSCO และ MEDLINE 
 รวมทั้งยังมีการจัดประชุมวิชาการเพ่ือเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ของ
คณาจารย์ นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น 

- โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย /สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 
“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” ในระหว่างวันที่ 11 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 โดยความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา และเครือข่ ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาและคณาจารย์ ได้น าเสนอผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์
 นอกจากนี้  ยังมีการให้รางวัลส าหรับนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและสร้างสรรค์อยู่ในเกณฑ์ดีเด่นและดี 
เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ และยกย่องนักวิจัย  โดยผลงานที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ผู้วิจัยจะได้รับมอบ
เกียรติบัตรและเงินรางวัล จ านวน 30,000 บาท และรางวัลผลงานวิจัยดี ผู้วิจัยจะได้รับมอบเกียรติบัตรและ
เงินรางวัล 10,000 บาท  
 
4. ด้านการผลักดันสู่ความเป็นนานาชาติ 
 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวเข้าสู่ความเป็น
นานาชาติ  เพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่
สังคมโลก ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดแผนงานในการจัดท าบันทึกความเข้าใจ(MOU) ไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย โดยได้มีการก าหนดตัวชี้วัด จ านวนข้อตกลง/ความร่วมกับต่างประเทศ
ที่มีผลกับการปฏิบัติ ไว้อย่างชัดเจนและมีการก ากับ ติดตาม เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย และ 
เน้นย้ าให้หน่วยงาน คณะวิชาที่มีการจัดท าความร่วมมือกับต่างสถาบันด าเนินการจัดท าความร่วมมืออย่าง
ต่อเนื่อง 

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยอธิการบดีได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU) ในนามของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 61 ฉบับ จาก 20 ประเทศ ใน 4 
ทวีป 
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2. มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ ทั้งสิ้น จ านวน 14 
หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก 7 หลักสูตร ปริญญาโท 3 หลักสูตร ปริญญาตรี 4 หลักสูตร 
และมีการก าหนดให้หลักสูตรใหม่ทุกหลักสูตรหรือหลักสูตรปรับปรุงมีการจัดท าค าอธิบายรายวิชาเป็น
ภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วยมีการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติมาเป็นอาจารย์พิเศษ  และในปัจจุบันมหาวิทยาลัย
มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งสิ้น จ านวน 30 คน และนักศึกษาต่างชาติ จ านวน 16 คน 

นอกจากนี้ยังมีการเปิดสอนหลักสูตรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันใน
ต่างประเทศในรูปแบบของหลักสูตร 2 ปริญญา ซึ่งเปิดสอนทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรศิลป
บัณฑิตสาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการตลาด การจัดงาน และ
กิจกรรมสันทนาการ ของวิทยาลัยนานาชาติ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการโรงแรม ของ
คณะวิทยาการจัดการ 

3. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนการ เพ่ิมทักษะความรู้  ความสามารถ ด้าน
ภาษาอังกฤษ ด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ดังนี้ 

- มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการก าหนดวิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกให้ได้มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ าที่รับเข้าใหม่  เพ่ือให้อาจารย์ประจ าที่รับเข้าใหม่ของ
มหาวิทยาลัยมีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ ใช้งานได้  และเ พ่ือให้ เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งได้
ก าหนดให้อาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการรับเข้าใหม่ตั้งแต่ประกาศฯ ดังกล่าวมีผลบังคับใช้
นับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น จะต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า โดย
ในการประชุมสัมมนาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชี้แจงเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส 
กรุงเทพมหานคร นั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมว่า “มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษอาจารย์ประจ าที่รับเข้าใหม่ ให้สถาบันก าหนดวิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกให้
ได้มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษเอง ในช่วง 2 ปีแรกนับแต่บังคับใช้(โดยเน้นการทดสอบด้านการอ่าน 
เขียน พูด ระดับใช้งานได้)” ทั้งนี้ที่ประชุม ก.บ.ม และ ก.บ.พ ในการประชุมครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 
ธันวาคม 2558 จึงได้ก าหนดวิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกให้ได้มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ประจ าที่รับเข้าใหม่  

- มีการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาเมื่อแรกเข้าด้วย
แบบทดสอบ SEPT เพ่ือวัดระดับทักษะพ้ืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ซึ่งจะท าให้สามารถ
ก าหนดแนวทาง การพัฒนาทักษะและผลการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมส าหรับนักศึกษาได้ 
และควรพิจารณาการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาเมื่อใกล้ส าเร็จ
การศึกษาด้วยแบบทดสอบ SEPT อีกครั้ง เพ่ือวัดระดับพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาและ
เป็นการประเมินผลในการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาได้ ทั้งนี้ จะเริ่ม
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ด าเนินการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีแรกเข้าในปี
การศึกษา 2559 และอาจระบุคะแนนสอบในทรานสคริปของนักศึกษา 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะและผลการ
เรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร คณะกรรมการดังกล่าวได้มีการประชุมหลาย
ครั้งและได้เสนอแนวทางเพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีการ
พัฒนาและฝึกฝนทักษะและผลการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีควรด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ทั้ง การฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจ าวัน หรือใน
การศึกษาต่อ หรือในการท างานเชิงวิชาชีพ ทั้งนี้คณะอักษรศาสตร์ได้น าร่องในการน าข้อเสนอแนะนี้ไป
ด าเนินการแล้ว โดยก าหนดในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของคณะฯ ให้นักศึกษาเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – 3 จากเดิมท่ีได้เรียนเพียงชั้นปีที่ 1 – 2  

- มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ (KM) หลักสูตร 
“ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างานและการสื่อสารเบื้องต้น” เพ่ือเพ่ิมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร
และสอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งมุ่งเน้นในด้านภาษาอังกฤษเชิงสื่อสาร  ในวันที่ 20 
พฤษภาคม 2558  

 
5. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงได้
มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือเข้าสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว(University Green Campus) โดยมีหน้าที่ร่วมกันพิจารณาแนวทางการ
ด าเนินงาน จัดท าแผนระยะสั้น และแผนระยะกลาง เพ่ือผลักดันมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ ให้เข้าสู่ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยไทยทั้งหมดที่เข้าสู่การจัดอันดับของ UI Green Metric 
World University Ranking  ซึ่งจากการระดมความคิดเห็นของคณะท างานจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอ้ือให้เกิดการ
เรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย โดยมีการพัฒนาด้านกายภาพ ภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการประหยัดพลังงาน และเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เริ่มจากการปรับปรุงและ
พัฒนาพ้ืนที่รอบวิทยาเขตให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า การใช้พลังงานทดแทนการอนุรักษ์พลังงาน การ
พัฒนาระบบก าจัดขยะแบบปลอดมลพิษ ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียเพ่ือน ากลับมาใช้ประโยชน์ การน า
รถไฟฟ้ามาใช้เพ่ิมทางเลือกให้แก่นักศึกษาเพ่ือลดมลภาวะจากการใช้รถส่วนบุคคล การจัดการจราจรเพ่ือ
รักษาความปลอดภัยและได้ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแก่คณะวิชา และหน่วยงาน
ต่างๆ ตามแนวคิดในการปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ พ.ศ. 
2553-2557 ทั้งนี้ คณะท างานฯ ได้ด าเนินการก าหนดเป็นแนวทางพัฒนาตามเกณฑ์ประเมิน 6 ด้าน   
(เกณฑ์การประเมินของ UI) ดังนี้ 

1. การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
2. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3. การจัดการของเสีย 
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4. การจัดการน้ า 
5. การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ เพ่ือเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว(University Green Campus) พ.ศ. 2559 ในระยะแรก 
และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียว (University Green Campus) พ.ศ. 2560 - 2564 รวมทั้งมีแผนงาน เป้าหมายกิจกรรมรองรับตาม
เกณฑ์การประเมินของ UI ทั้ง 6 ด้านโดยในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินงานเพ่ือเข้าสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ดังนี้ 

1. โครงการ Campus Power 
 โครงการ Campus Power (โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานงานราชการ ของกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน) โดยใช้ไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์(Solar 
Cell) วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ได้รับการสนับสนุนรถบัสไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือบริการรับ-ส่งภายในวิทยาเขตแก่นักศึกษาและบุคลากร 
ดังนี้ 

- รถบัสไฟฟ้าขนาดเล็กจ านวน 4 คัน รับ - ส่งนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
โดยเดินรถเส้นทางจากประตูทรงพลถึงประตูเหนือวัง 
- รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ให้แก่ คณะวิชาหน่วยงานภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
เพ่ือทดแทนรถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

2. โครงการพัฒนาพื้นที่จุดพักขยะแห่งใหม่ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีการด าเนินการก าหนดพ้ืนที่จุดพักขยะ

แห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณบ้านพักชั้นเดียวเพชรรัตน ติดกับอาคารมัณฑนศิลป์ 1 - 4 มีพ้ืนที่ 400 ตารางเมตร 
มีการด าเนินการเทปูนเพ่ือจัดท าพ้ืนที่จุดพักขยะและสร้างรั้วสูง 3 เมตร เพ่ือความสะอาดของพ้ืนที่โดยรอบ 
ถูกสุขลักษณะ และความสวยงาม พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ตลอดแนว โดยโครงสร้างจุดพักขยะจะถูกแบ่งเป็น 5 
ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 พื้นที่ส าหรับเข้า – ออก 
 ส่วนที่ 2 จุดพักกิ่งไม ้
 ส่วนที่ 3 ที่พักขยะ 1 
 ส่วนที่ 4 ที่พักขยะ 2 
 ส่วนที่ 5 จุดคัดแยกขยะ 
พ้ืนที่จุดพักขยะแห่งใหม่มีระบบการบริหารจัดการ ดังนี้ 

- มีก าหนดการเปิด-ปิดประต ู
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
- ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพ่ือเฝ้าระวังจุดพักขยะล้น และเฝ้าระวังกรณีที่มี

บุคคลน าขยะมาท้ิงไว้ภายนอกรั้วด้านหน้าจุดพักขยะ 
- ติดตั้งเครื่องเติมอากาศในน้ า เพ่ือเพ่ิมออกซิเจนในน้ าเป็นการบ าบัดก่อนปล่อยลงสู่

คลองเจดีย์บูชา 
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- ด าเนินการต่อท่อระบายน้ าล้างท าความสะอาดจุดพักขยะและท ารางรับน้ าฝน เพ่ือ
ปล่อยลงสู่บ่อพักและด าเนินการบ าบัดก่อนปล่อยลงสู่คลองเจดีย์บูชา 

อีกท้ัง มีการด าเนินออกแบบและพัฒนาระบบก าจัดขยะแบบปลอดมลพิษเพ่ือจะน าไปสู่การปฏิบัติ
จริง 

3. เตาเผาขยะปลอดมลพิษ 
เตาเผาขยะปลอดมลพิษ(ภายใต้โครงการพัฒนาพ้ืนที่จุดพักขยะแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) สามารถจัดการเผาขยะได้อย่างน้อยวันละ 1 ตัน ซึ่งเป็นเตาเผา
ขยะที่ได้รับความร่วมมือระหว่างภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ และภาควิชาเครื่องเคลือบดิน
เผา คณะมัณฑนศิลป์ 

4. โครงการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วยโครงการย่อย 2 โครงการ คือ  
- โครงการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Cell) ขนาด 40 kW บริเวณที่จอด

รถยนต์ส านักงานอธิการบดี เพ่ือใช้จ่ายไฟให้กับอาคารส านักงานอธิการบดี 1(โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าใน
หน่วยงานราชการ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน) จากการ
ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากติดตั้ง Solar Cell ขนาด 40 kW พบว่าสามารถลด
การใช้กระแสไฟฟ้าลงไปได้ประมาณ 560 หน่วย หรือประมาณ 2,240 บาท/เดือน (คิดจากอัตราค่าไฟ 4 
บาท/หน่วย) 

- โครงการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Cell) ขนาด 1.5 kW เพ่ือจ่ายไฟฟ้า
ให้กับระบบส่องสว่างถนนเส้นหลักของมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED ซึ่งใช้พลังงานน้อยท าให้
ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม จากการตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าใน
ระยะเวลา 1 เดือน หลังจากติดตั้ง Solar Cell ขนาด 1.5 kW พบว่าสามารถลดการใช้กระแสไฟฟ้าลงไปได้
ประมาณ 2,419.92 kW/เดือน หรือประมาณ 9,679.68 บาท/เดือน (คิดจากอัตราค่าไฟ 4 บาท/หน่วย) 

5. การซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคบ่อสูบน้ าบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อยู่ระหว่างการด าเนินการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค บ่อสูบน้ า

บาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า พร้อมติดตั้งตู้เมนเบรคเกอร์ควบคุมเครื่องสูบน้ าแบบอัตโนมัติ ณ โรงสูบ
น้ า 2 ข้างโรงอาหารเพชรรัตน์ เนื่องจากท่อดูดน้ ารั่ว และแรงดันของน้ าท าให้เปลือกท่อชั้นนอกทะลุส่งผลให้
น้ าเสียไหลลงเข้าไปในบ่อบาดาล ท าให้น้ ามีสีเหลืองขุ่นและเป็นตะกอนสนิมเหล็ก 

และติดตั้งเครื่องสูบน้ าด้วยไฟฟ้า เนื่องจากเครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้าประจ าอาคาร 50 ปี ที่ใช้สูบ
น้ าจากถังเก็บน้ าใต้อาคารข้ึนไปไว้บนถังเก็บน้ าบนดาดฟ้าของอาคาร มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี โดยปั้ม
น้ าดังกล่าวได้สูบน้ าเพื่อจ่ายน้ าใช้ภายในอาคาร 50 ปี ได้เกิดช ารุด 1 เครื่อง ใช้งานไม่ได้ (โดยไม่มีอะไหล่ใน
การจัดซ่อม) และก าลังอีก 1 เครื่องมีสภาพทรุดโทรมใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
การผลิตและจ่ายน้ าประปาภายในอาคาร 50 ปี จึงจ าเป็นต้องจัดหาปั้มน้ ามอเตอร์ไฟฟ้าของใหม่มาทดแทน
ของเดิมจ านวน 2 ชุด 
 นอกจากนี้เพ่ือเป็นการเตรียมการเข้าสู่ UI Green Metric World University Ranking  
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในด้านการรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ภายในวิทยาเขต ดังนี้ 

1. โครงการให้บริการรถรางในการสัญจรของนักศึกษาและบุคลากรภายในบริเวณมหาวิทยาลัย 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีด าเนินการจ้างเหมารถราง ขนาด 28 ที่นั่ง จ านวน 4 คัน และจัดให้ มี

รถส ารอง จ านวน 1 คัน จากห้างหุ้นส่วนจ ากัดศรีกัลยาทัวร์ มีเจ้าหน้าที่ขับรถรางจ านวน 4 คน ให้บริการ
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เฉพาะช่วงเวลาการเปิดภาคการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นมา เพ่ือลดปัญหามลพิษทาง
อากาศ  การจราจร และอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาและบุคลากร โดยปัจจุบันมีนักศึกษาและบุคลากร
ให้ความสนใจในการใช้บริการรถรางมากขึ้น จึงได้มีการปรับแผนการเดินรถให้เหมาะสมกับการใช้บริการ 
โดยในช่วงเวลาเร่งด่วนจะมีการให้บริการรถรางรอบละ 2 คัน ออกพร้อมกัน และลดระยะเวลาการออกรถ
ให้สั้นลง เป็น 10 นาที/คัน จากปกติออกรถทุก 15 นาที 

2. โครงการการรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรใช้จักรยานสัญจรในมหาวิทยาลัย เพ่ือลดการเกิด
มลพิษทางอากาศจากการจราจรภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  วิทยาเขตฯได้น าจักรยานที่นักศึกษา
ทิ้งไว้นานมากกว่า 1 ปี และไม่มีใครมาแสดงความเป็นเจ้าของ  มาซ่อมแซมและน ามาด าเนินการดังนี้ 

- ให้นักศึกษาที่ไม่มีจักรยานใช้มายืมไปใช้ฟรี 
- น าไปให้เจ้าหน้าที่ที่ท างานตามอาคารต่าง ๆ น าไปใช้เมื่อต้องการสัญจรในมหาวิทยาลัย 

แทนรถจักรยานยนต์และรถยนต์ โดยแบ่งให้หน่วยงานละ 2 - 3 คันและให้ดูแลรับผิดชอบการบ ารุงรักษา
เอง 

- น าไปไว้ที่ศูนย์ยาม ทั้งป้อมหน้า และป้อมหลังมหาวิทยาลัย เพ่ือส ารองไว้ส าหรับนักศึกษา
บางรายที่มีรถจักรยานยนต์และต้องรอขึ้นรถราง ไม่ต้องการรอรถราง ก็ให้สามารถยืมรถจักรยานจากป้อม
ยามไปใช้ฟรีในมหาวิทยาลัยได้ 

- การมอบจักรยานให้ผู้บริหารของวิทยาเขต/คณะวิชาใช้ฟรี ในขณะปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย 

- การจัดเครื่องสูบลมยางให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้น ตามอาคารต่างๆของมหาวิทยาลัย เพ่ือความ
สะดวกของผู้ใช้จักรยาน 

- สนับสนุนโครงการของงานสวัสดิการและกิจการนักศึกษาตลอดทั้งปี “ปั่นจั๊ก ลดพุง ลด
โรค” รณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรใช้ application : ECO LIFE ที่วิทยาเขตในโทรศัพท์มือถือขณะเดิน 
หรือถีบจักรยาน  และสนับสนุนการท าโครงการจิตอาสาของนักศึกษา โดยใช้จักรยานเป็นพาหนะในการ
เดินทาง เช่นโครงการพัฒนาโรงเรียนวัดดอนมะกอก ในวันแม่ปี 2558 โครงการ Bike for DAD ร่วมกับ        
จ.เพชรบุรีในวันพ่อปี 2558 เป็นต้น 

- การประชาสัมพันธ์การรณรงค์การใช้จักรยานในมหาวิทยาลัย  เช่น การตั้ง Lock Screen 
คอมพิวเตอร์ในห้องบรรยาย เรื่อง “ถีบฉันเถอะ” การเผยแพร่ผ่านทีวีประชาสัมพันธ์ทั้งวิทยาเขตฯ เรื่องการ
รณรงค์การใช้จักรยาน 

3. โครงการรณรงค์ให้ร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยใช้กล่องกระดาษชานอ้อยบรรจุอาหารแทนการใช้
กล่องโฟมวิทยาเขตเพชรบุรี รณรงค์การไม่ใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 โดยน า
กระบวนการดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการร้านค้าของวิทยาเขต ให้ช่วยกันหาแนวปฏิบัติที่สามารถ
กระท าได้จริงและแมค่้าในมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือ โดยที่ประชุมได้ให้ร้านค้าเปลี่ยนจากกล่องโฟมบรรจุ
อาหารมาเป็นกล่องกระดาษชานอ้อยบรรจุอาหารแทน   

ในภาคปลายปีการศึกษา 2557 จนถึงปีการศึกษา 2558 นี้ คณะกรรมการร้านค้าของวิทยาเขตได้
ขออนุมัติยืมเงิน 50,000 บาท ของวิทยาเขต เพ่ือน าไปเป็นทุนหมุนเวียนซื้อกล่องกระดาษชานอ้อยจาก
โรงงานอุตสาหกรรมในจ านวนมาก ร่วมกับวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือให้ต้นทุนกล่องถูกลง และ
ใหร้้านค้าในวิทยาเขตเพชรบุรีมารับซื้อกล่องกระดาษชานอ้อยราคาถูกดังกล่าวจากคณะกรรมการร้านค้าใน
ราคาที่ถูกลง(จากราคากล่องละ 3 - 5 บาท เป็นราคากล่องละ 1.90 บาท) และน าเงินที่ได้กลับมาหมุนเวียน
ซื้อกล่องกระดาษชานอ้อยต่อไป ซึ่งในปัจจุบันร้านค้าในวิทยาเขตเปลี่ยนมาใช้กล่องกระดาษชานอ้อยแทน
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การใช้โฟมเกือบหมดทุกร้านค้าแล้ว ในกรณีที่ร้านค้ามีกล่องกระดาษขานอ้อยไม่เพียงพอส าหรับการขายของ
และไม่สามารถจัดซื้อเพ่ิมเติมได้ทันเวลา อนุโลมให้ใช้กล่องพลาสติกใสแทนได้เป็นครั้งคราวและต้องรองก้น
กล่องด้วยใบตองก่อนบรรจุอาหารทุกครั้ง 

4. โครงการจัดท าเตาเผาขยะไร้ควันเพ่ือลดมลพิษในอากาศมีโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะไร้ควัน
เพ่ือรองรับการก าจัดขยะภายในวิทยาเขต ซึ่งมีขยะที่ต้องเผาหลังจากคัดแยกแล้วประมาณ 1.5 ตัน/วัน
ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการประเมินราคาค่าก่อสร้าง โดยคาดว่าจะสามารถด าเนินการก่อสร้างได้
ภายในเดือนมีนาคม 2559 นี้ 

จากการพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่าง
ยั่งยืนนั้น ในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าร่วมการจัดอันดับการเป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียวของ UI (Green Metric World University Ranking 2015) และได้มีการประกาศผลเมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับที่ 15 ของ
ประเทศไทย อันดับที่ 230 ของโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นแรงผลักดันให้มหาวิทยาลัยศิลปาก ร เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยต่อไป โดยนักศึกษา บุคลากร 
รวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูล ข่าวสาร การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ท่ี www.sugreencampus.su.ac.th 
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการดูแล ซ่อมแซม สภาพแวดล้อม ภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่ อง 
เพ่ือให้คงสภาพสวยงาม และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า ดังนี้ 

- วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีการเทหินคลุกปรับปรุงไหล่ทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อ 
(บริเวณถนนเส้นหลัก ตั้งแต่คณะอักษรศาสตร์ ถึง หอพักเพชรรัตน 4) ด าเนินการเทหินคลุกบริเวณพ้ืนผิว
ไหล่ทางที่เป็นหลุม ตามแนวถนนหลักตั้งแต่ คณะอักษรศาสตร์ไปจนถึงหอพักเพชรรัตน 4 เพ่ือความ
ปลอดภัยในการสัญจรของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

- การปรับปรุงระบบลิฟท์โดยสารอาคาร 50 ปี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อยู่
ระหว่างด าเนินการปรับปรุงลิฟท์โดยสาร อาคาร 50 ปี เนื่องจากมีการใช้งานมาเป็นเวลานานมากกว่า 20 ปี 
และมีการจัดซ่อมบ่อยครั้ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งานได้ การปรับปรุงระบบลิฟท์โดยสารใหม่นั้น 
เป็นการปรับปรุงให้มีรูปแบบที่ทันสมัยขึ้น มีความปลอดภัย สะดวกในการดูแลรักษา และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล โดยใช้งบประมาณ 3 ล้านบาท และมีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือเชื่อม
ระบบกล้องวงจรปิดภายในห้องโดยสารไปยังศูนย์รักษาความปลอดภัยเพ่ือเฝ้าระวังอันตรายหรืออุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทัน อีกทั้ง การปรับปรุงนั้นจะถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพการใช้
งานในสังคมปัจจุบันและในอนาคตและที่ส าคัญยังช่วยประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นจากระบบเดิม 

- วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค บ่อสูบน้ าบาดาล
และติดตั้งเครื่องสูบน้ าด้วยไฟฟ้าวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อยู่ระหว่างการด าเนินการซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภค บ่อสูบน้ าบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ าด้วยไฟฟ้า พร้อมติดตั้งตู้เมนเบรคเกอร์ควบคุมเครื่อง
สูบน้ าแบบอัตโนมัติ ณ โรงสูบน้ า 2 ข้างโรงอาหารเพชรรัตน เนื่องจากท่อดูดน้ ารั่วและแรงดันของน้ าท าให้
เปลือกท่อชั้นนอกทะลุส่งผลให้น้ าเสียไหลลงเข้าไปในบ่อบาดาล ท าให้น้ ามีสีเหลืองขุ่นและเป็นตะกอนสนิม
เหล็ก 

http://www.sugreencampus/
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- วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย ขนาด 
115 kV วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สามารถด าเนินการบ ารุงรักษาให้สถานีไฟฟ้าย่อยมีสภาพพร้อมใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีการจ้างเหมาดูแลสวนสนามภายในวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรีในปีงบประมาณ 2559 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณเงินกองทุนพัฒนา
วิทยาเขตฯ ในการจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสนามและภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตฯ จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ พ้ืนที่
เกาะกลางถนนหน้าอาคารเรียนรวม 1 ถึงอาคารเรียนรวม 2, ดูแลพ้ืนที่อาคารเรียนรวม 2, ดูแลพ้ืนที่สวน
ประติมากรรม, ดูแลสนามฟุตบอล, ดูแลพื้นที่สระศิลป์เพชรภิรมย์ 

- วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีการปรับปรุงดูแลบ่อบ าบัดน้ าเสียวิทยาเขตสานสนเทศ
เพชรบุรีด าเนินการจ้างเหมาขุดลอกบ่อบ าบัดน้ าเสียจ านวนทั้งหมด 3 บ่อ และหลังจากขุดลอกเสร็จแล้ว  
วิทยาเขตฯ ได้ด าเนินการส่งน าตัวอย่างน้ า  จากทั้ ง 3 บ่อ ให้อาจารย์ของคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรด าเนินการตรวจคุณภาพน้ าในห้องปฏิบัติการเพ่ือหาค่าออกซิเจนในน้ า และจะ
ด าเนินการแจ้งให้ชุมชน นักศึกษา บุคลากร ทราบผลการตรวจคุณภาพน้ าต่อไป 

นอกจากดูแล ซ่อมแซม สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือให้คงสภาพสวยงามแล้ว 
มหาวิทยาลัยยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างจิตส านึกให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมผ่านโครงการต่าง ๆ อาท ิ

1. โครงการศิลปากร Green Bike รณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรใช้จักรยานสัญจรใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือลดการเกิดควันพิษจากท่อไอเสียของรถ 

2. โครงการกิจกรรมจิตอาสา ปั่นจั๊ก...บอกรักแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 
2558 ณ โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 

3. โครงการปั่นจั๊กรักษ์โลก วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ณ โครงการสวนป่าหนองเขื่อน และ
บ้านลุงส ารอง แตงพลับ เกษตรกรตัวอย่าง 

4. โครงการปั่นเพื่อโรค ลดโรคเพ่ือเรา วันที่ 31 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนหนองคร้า 
5. โครงการรณรงค์ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม "ลด ละ เลิก ใช้โฟม" (เป็นโครงการ

ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2558) กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย 
  

6. ด้านแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 6.1 มหาวิทยาลัยมีการทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร รวมทั้งมีการพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดจน
แนวโน้มของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ ดังนี้ 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 มีมติให้
แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ก าหนดตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย โดยมอบหมายให้นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาเสนอ
รายชื่อกรรมการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก าหนดตัวชี้วัด และค่า
เป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามค าสั่งที่ 
1194/2558 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ประกอบด้วย 
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1. นายสุมนต์ สกลไชย    ประธานคณะกรมการ 
2. นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  สุทธะนันท์  กรรมการ 
5. อาจารย์ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์   เลขานุการ 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
6. นางสาวเสาวณยี์  คูพูลทรัพย์   ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
7. นางสาวศวัศสนันท์  ชีพชูเชาวน์   ผู้ช่วยเลขานุการ 

หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 
 คณะกรรมการได้มีการประชุมพิจารณาทบทวน/ปรับปรุงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 3 ครั้ง(ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 
กันยายน 2558  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558) โดย
พิจารณาการปรับปรุงชื่อยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองต่อบริบทการพัฒนามหาวิทยาลัย รองรับต่อการก้าวสู่
ความเป็นนานาชาติ มุ่งเน้นจุดแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์เดิม ยุทธศาสตร์ปรับปรุง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 

คงเดิม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

คงเดิม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่
เอื้อให้เกิดการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ 

คงเดิม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ 

คงเดิม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคม
โดยการให้บริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
พร้อมท้ังเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชนและสังคม
โดยการให้บริการทางวิชาการอยา่งเป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพื่อรักษา
คุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ 

คงเดิม 

ยุทธศาสตร์ ที่  7  การบริ หารจั ดการองค์ ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ 

คงเดิม 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ 
Digital education 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

คงเดิม 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการ
ออกแบบสู่นานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่10การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาสู่ความ
เป็นนานาชาต ิ



85 
 

 ส าหรับการปรับปรุงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามสถานะตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
 
ยุทธศาสตร์ ประเภทของแผน จ านวน

ตัวช้ีวัด 
 
 

สถานะตัวช้ีวัดที่ปรับปรุง 
คงเดิมทั้ง 

ค่า
เป้าหมาย 

และตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดเดิม
เพิ่มเตมิ
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดและ
ค่า

เป้าหมาย
ใหม ่

1. การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นให้ผู้ เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์ 2 - 1 1 

แผนปฏิบัติราชการ 6 1 1 4 

2. การพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

แผนยุทธศาสตร์ 1 - 1 - 

แผนปฏิบัติราชการ 4 1 - 3 
3 .  การพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ และ
ความคิดสร้างสรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์ 2 - 2 - 

แผนปฏิบัติราชการ 3 - - 3 

4. พัฒนาการวิจัย และการสร้างสรรค์ 
เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
การยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

แผนยุทธศาสตร์ 3 - 1 2 

แผนปฏิบัติราชการ 6 - 2 4 

5. การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และ
สังคมโดยการให้บริการทางวิชาการ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

แผนยุทธศาสตร์ 1 - - 1 

แผนปฏิบัติราชการ 3 - 1 2 
6. การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่ม
มูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ 

แผนยุทธศาสตร์ 3 - 2 1 

แผนปฏิบัติราชการ 2 - - 2 

7. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งการสร้างสรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์ 1 - - 1 

แผนปฏิบัติราชการ 5 1 2 2 

8. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
รองรับ Digital education 

แผนยุทธศาสตร์ 2 1 1 - 
แผนปฏิบัติราชการ 3 - - 3 

9. ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์ 4 - - 4 
แผนปฏิบัติราชการ 4 2 - 2 

10. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาสู่
ความเป็นนานาชาติ  

แผนยุทธศาสตร์ 4 - - 4 
แผนปฏิบัติราชการ 3 - - 3 

รวมจ านวนตัวชี้วัด 
แผนยุทธศาสตร์ 23 1 8 14 
แผนปฏิบัติราชการ 39 5 6 28 
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 1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 การปรับปรุงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์เพ่ือให้การด าเนินการสามารถตอบสนองต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัย รองรับการก้าวเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ โดยมุ่งเน้นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเป็นส าคัญ โดยการปรับมีหลักการ ดังนี้ 

1.1 ตัวชี้วัดที่สะท้อนยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการวัดความส าเร็จได้อย่างชัดเจน ยังคงไว้
เช่นเดิม 

1.2 ตัวชี้วัดเดิมที่ยังคงสะท้อนยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ เมื่อวัดผลการ
ด าเนินงาน 

ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าสามารถด าเนินการได้ประสบผลส าเร็จ จะปรับเพ่ิมค่าเป้าหมายให้มีความท้าทาย
เพ่ิมข้ึนโดยยังคงตัวชี้วัดไว้เช่นเดิม 
 
ตารางแสดงตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ตัวชี้วัด ระดับตัวชี้วัด หน่วยวัด 
เป้า 

หมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 

1 
ร้อยละของหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้น (joint degree/หลักสูตร
บูรณาการ) 

Output ร้อยละ 10 

2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.2)  

Outcome ค่าเฉลี่ย 4.45 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
3 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย (สมศ.16.2)     
Outcome ค่าเฉลี่ย 4.55 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์ 

4 
จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นหรือพัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของนักศึกษา 

Output แห่ง 25 

5 ร้อยละของหน่วยงานที่มีคะแนนประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
แหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานไม่น้อยกว่า 3.51  

Output ร้อยละ 80 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัย และการสร้างสรรค์ เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ 

6 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (สมศ.6) Outcome ร้อยละ 50 

7 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 สกอ.) Output ร้อยละ 55 

8 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณเงินรายได้ที่สนับสนุนด้านวิจัยและการ
สร้างสรรค์ 

Output ร้อยละ 2 
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ตัวชี้วัด ระดับตัวชี้วัด หน่วยวัด 
เป้า 

หมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ 

9 ระดับคุณภาพของประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
ระดับที่ 1  สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ระดับที่ 2  สามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นชุมชน
ไปสู่การแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 
ระดับที่ 3  สามารถน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 

Outcome ระดับ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมท้ังการประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาคุณค่า
และเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ 
10 จ านวนรางวัลระดับชาติที่ศิษย์เก่านักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย

ได้รับในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม 
Output รางวัล 200 

11 จ านวนรางวัลระดับนานาชาติที่ศิษย์ เก่านักศึกษา บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้รับในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม 

Output รางวัล 2 

12 จ านวนกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เห็นผลเชิงประจักษ์
ในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 

Output โครงการ 30 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ 

13 ร้อยละของงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต่องบประมาณเงินรายได้
ทั้งหมด (ไม่รวมงบลงทุน) 

Input ร้อยละ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับ Digital education 
14 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการของมหาวิทยาลัย 
Outcome ค่าเฉลี่ย 4.25 

15 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่องบประมาณทั้งหมด  (ไม่นับงบประมาณแผ่นดิน) 

Input ร้อยละ 7 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

16 ร้อยละของดอกผลที่ได้จากการลงทุน  (ตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์การเงิน) Output ร้อยละ 2 

17 ร้อยละของการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน(ตัวช้ีวัดแผนกล
ยุทธ์การเงิน) 

Output ร้อยละ 90 

18 จ านวนหน่วยงานที่วางระบบควบคุมภายในและมีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผล (ตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์การเงิน) 

Output หน่วยงาน 19 

19 ความพึงพอใจของกรรมการสภาฯ กรรมการที่ปรึกษานโยบายการเงิน
และผู้บริหารที่มีต่อคุณภาพของรายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  

Outcome ร้อยละ 80 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ 

20 จ านวนข้อตกลง/ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษา
ที่อยู่ใน QS Ranking    

Output ฉบับ 75 

21 จ านวนหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือและมีกิจกรรมในระดับ
นานาชาติ (active MOU)    

Output หน่วยงาน 20 
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ตัวชี้วัด ระดับตัวชี้วัด หน่วยวัด 
เป้า 

หมาย 

22 สัดส่วนของนักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด Output ร้อยละ 0.1 

23 
จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง Inbound และ Outbound อย่างน้อย 3 
เดือน 

Output คน 300 

 
 2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 การปรับปรุงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการเพ่ือให้การด าเนินการของมหาวิทยาลัยมี
ความสอดคล้องและเป็นเครื่องมือในการผลักดันแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด จึงปรับปรุง
ตัวชี้วัด และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้สะท้อนต่ อการ
ด าเนินงานที่มุ่งเน้นการก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ ด้วยการเสริมสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน ในด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ ซึ่งเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย รวมถึง
การผลักดันให้มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น และได้
น าตัวชี้วัดจากการจัดอันดับ (QS Ranking) มาประยุกต์ใช้ในการก าหนดค่าเป้าหมายเทียบเคียง เพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่มาตรฐานสากลของมหาวิทยาลัย รายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางแสดงตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ตัวชี้วัด 
ระดับ

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

เป้า 
หมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 

1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาตามมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษาแห่งชาติ(TQF)เฉพาะหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 
2558 

Output ร้อยละ 
 

100.00 

2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound - Outbound) 
ต่อหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศ 

Output ร้อยละ 
 

20.00 

3 ร้อยละของความพึงพอใจนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย(QS) 

Outcome ร้อยละ 75.00 

4 ร้อยละของความพึงพอใจบัณฑิตต่อหลักสูตรของมหาวิทยาลัย Outcome ร้อยละ 75.00 

5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนติดตามและประเมิน
คุณภาพบัณฑิต 
ระดับที่1 มีแผนการรับนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพการ
ผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
ระดับที่ 2 ระดับที่ 1 + มีกระบวนการบ่มเพาะนักศึกษาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องเพื่อลดอัตราการลาออกโดยเฉพาะนักศึกษาปีท่ี 1  
ระดับที่ 3 ระดับที่ 2 +มีการกระบวนการพัฒนานักศึกษาที่มีผลการ
เรียนต่ า 
ระดับที่ 4 ระดับที่ 3 + มีการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานหลักสูตร 

Output ระดับ 
 

4 



89 
 

ตัวชี้วัด 
ระดับ

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

เป้า 
หมาย 

ระดับที่ 5 ระดับที่ 4 + การส่งเสริมศักยภาพบัณฑิตหลังจากจบ
การศึกษาไปแล้ว(เรียนเพิ่มเติม)หรือเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร 

6 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต Outcome ร้อยละ 82.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

  

7 ร้อยละของคณะวิชาที่ ก าหนดและใ ช้ เกณฑ์การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ( เกณฑ์มาตรฐาน TOEIC, TOEFL, IELS, 
SEPT หรือภาษาอังกฤษเฉพาะกลุ่มสาขา)  

Output ร้อยละ 
 

50.00 

8 ร้อยละของกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์และทักษะให้นักศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่การท างานต่อจ านวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 

Output ร้อยละ 
 

32.00 

9 ร้อยละของคณะวิชาที่มีกิจกรรมด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
และคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

Output ร้อยละ 
 

80.00 

10 ร้อยละของคณะวิชาที่จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา(ไม่
รวมงบประมาณส าหรับกิจกรรมนักศึกษา) ไม่น้อยกว่าร้อยละ3 ของ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

Output ร้อยละ 
 

80.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์ 

11 สัดส่วนพ้ืนท่ีห้องพักต่อคนของนักศึกษา  Output ตารางเมตร 1:10 

12 จ านวนโครงการที่มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อความ
ปลอดภัยของนักศึกษา 

Output โครงการ 1 
 

13 ร้อยละของงบประมาณที่จัดสรรเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์ (หนังสือ, สื่อการเรียนการสอน, E-book, CAI, 
อุปกรณ์สารสนเทศ) 

Input ร้อยละ 
 

1.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัย และการสร้างสรรค์ เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ 
14 จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวาสาร ในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติในรอบ 5 ปี ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด(QS) 
Output ร้อยละ 

 
5.00 

 
15 จ านวนหน่วยงานเอกชนท่ีมีการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยและน าไปสู่การ

ตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูลระดับนานาชาติในรอบ 5 ปี(QS) 
Output หน่วยงาน 15 

 
16 จ านวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือเทียบเท่า (QS)  ช้ินงาน/

ผลงาน 
1 
 

17 จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ Outcome ช้ินงาน/
ผลงาน 

20 
 

18 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ า 

Outcome ร้อยละ 70.00 

19 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 

Output ร้อยละ 50.00 
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ตัวชี้วัด 
ระดับ

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

เป้า 
หมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ 

20 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการข้ามศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัย/
ภายในประเทศ/ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ 

Output ร้อยละ 
 

25.00 

21 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยด าเนินการเพื่อสร้างความ
เข็มแข็งให้ชุมชนและสังคม/ให้องค์ความรู้ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
แก่ผู้น าและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  

Output โครงการ 20 
 

22 จ านวนชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการในเขตภูมิภาคตะวันตก Output ชุมชน 10 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพ่ือรักษา
คุณค่าและเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ 
23 จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยกย่องหรือมีความ

ต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ(QS) 
Output โครงการ 10 

 
24 ร้อยละของงบประมาณที่สนับสนุนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้กับ

หน่วยงานภายนอกต่องบด าเนินงาน(เงินงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้)ของมหาวิทยาลัย(QS) 

Input ร้อยละ 
 

1.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ 

25 ร้อยละของความส าเร็จการปรับปรุงข้อบังคับ ด้านบุคลากร ด้านการเงิน 
การปรับโครงสร้างเพื่อการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐ 

Output ร้อยละ 
 

100.00 

26 มีเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนงบประมาณ  

Output ม/ีไม่ม ี มี 

27 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอกต่อจ านวนอาจารย
ประจ า 

Output ร้อยละ 42.00 

28 ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 

Output ร้อยละ 35.50 

29 จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติ(QS) Output คน 60 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับ Digital education 

30 ร้อยละของจ านวนข้อมูลที่ตอบสนองตามตัวช้ีวัดQS ที่สามารถเข้าถึงได้
จากระบบกลางของมหาวิทยาลัย  

Outcome ร้อยละ 
 

20.00 

31 ร้อยละของพื้นที่ ที่สามารถเข้าถึงการใช้Wi - Fi ของมหาวิทยาลัย(QS) Output ร้อยละ 90.00 

32 ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ internet ได้ (QS) Output ร้อยละ 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

33 
ร้อยละของการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดขึ้นจากการประหยัดทรัพยากร
ร่วมกัน 

Outcome ร้อยละ 5.00 

34 ร้อยละของงบบุคลากรต่องบประมาณทั้งหมด Output ร้อยละ ≤30.00 

35 ร้อยละของผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินสะสม(เงินลงทุนเพื่อดอกผล) Output ร้อยละ 2.00 
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ตัวชี้วัด 
ระดับ

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

เป้า 
หมาย 

36 จ านวนเงินบริจาคจากศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก Output บาท 500,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ 

37 จ านวนการแสดงนิทรรศการ/ผลงานสร้างสรรค์และคอนเสิร์ตของ
นักศึกษาและอาจารย์ (QS) 

Output ครั้ง 300 
 

38 จ านวนข้อตกลง/ความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU) กับสถานบัน
อุดมศึกษาท่ีได้รับการจัดอันดับใน QS Ranking 

Output ฉบับ 10 
 

39 จ านวนนักศึกษาต่างชาติ (QS) Output คน 100 

 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 มีมติให้ความ
เห็นชอบการปรับปรุงตัวชี้วัดและการก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

6.2 เพ่ือให้การด าเนินการของมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการร่วมกัน ในรูปแบบ
โครงการขนาดใหญ่ที่มีการบูรณาการร่วมกันในหลายคณะวิชา โดยโครงการที่จัดท าขึ้นนี้ เป็นการแสดงถึง
ศักยภาพในสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตอบสนองต่อภารกิจหลักในด้านต่าง ๆ มีเป้าหมายการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกัน สะท้อนการพัฒนามหาวิทยาลัย และช่วยในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์  โดยการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  ได้ก าหนดจุดเน้นในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม ผ่านการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ด้านนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ดังจะเห็น
ได้จากการด าเนินงานในช่วงเดือน มีนาคม - เดือนกันยายน 2558 ได้มีโครงการที่ปรากฏเด่นชัด เช่น  
MEPSEC ที่หัวหิน ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการ  หรือในงานวิจัย มหาวิทยาลัยได้มีการจัดท างานวิจัย เชิง
บูรณาการที่จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ส าหรับการแก้ปัญหาสังคมใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดในโครงการหยุดก าแพงเจ้าพระยา  
เป็นต้น 

6.3 ส าหรับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ยังคง
น าจุดเน้นในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมมาถ่ายทอดลงสู่คณะวิชา และหน่วยงานต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดท า โครงการในลักษณะดังกล่าวบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 เช่น โครงการถนนคนเดินที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิชาต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และหน่วยราชการในจังหวัด
เพชรบุรี โดยการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือน าไปสู่การอนุรักษ์ และสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงในชุมชน โครงการ
ยกระดับชุมชนด้วยศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และการออกแบบสร้างสรรค์ และ Creative Economy ของ
ผู้น าชุมชนในประเทศไทย ซึ่งด าเนินการโดยบูรณาการความเข้มแข็งของคณะวิชาด้านศิลปะและการ
ออกแบบ เป็นต้น  

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยยังคงมุ่งเน้นและคงความเป็นผู้น าทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยการสร้าง
มาตรฐานของการประกวดงานศิลปะในแขนงต่าง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประกวด
ผลงานต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง  และได้ขยายสาขางานศิลปะเพ่ิมขึ้น เช่น การประกวดภาพยนตร์สั้น เนื่อง
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ในงานวันศิลป์ พีระศรี  การจัดประกวดรางวัลอนุมานราชธน  ซึ่งเป็นสาขาด้านวรรณกรรม  การจัดประกวด
การสร้างรถต้นแบบในงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้มีความ
ร่วมมือจากคณะวิชาต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง   

นอกจากนี้ได้มีการน าจุดเน้นตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในด้านการประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มาน าเสนอเป็นโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
สังคม โดยใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา สังคม ชุมชน ในเขตภูมิภาคตะวันตก ทั้งในรูปแบบ
ของการบริการวิชาการ  การวิจัย และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อันสอดคล้องตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 

หลังจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 ให้ความ
เห็นชอบการปรับปรุงตัวชี้วัดและการก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้ว ในส่วนของมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะสร้าง
ความเข้าใจในการท างานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานของคณะวิชา/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีเป้าหมายในการท างาน การพัฒนาร่วมกัน 
รวมไปถึงการถ่ายทอดค่าเป้าหมาย ไปสู่ความรับผิดชอบในแต่ละระดับ โดยมีความเชื่อมโยง ประสาน
สอดคล้องกัน ซึ่งจะท าให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ รวมไปถึงการจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2560–2574 จึงจัดให้มีการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
และสร้างความเข้าใจร่วมกัน(Roadshow) ระหว่างทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อ านวยการกองแผนงาน กับคณบดี  คณะกรรมการประจ า
คณะ และผู้รับผิดชอบจัดท าแผนของคณะวิชาเมื่อช่วงเดือนมกราคม 2559 ดังนี้ 
 

วันที่ คณะวิชา เวลา 

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 1. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 13.00 – 16.00 น. 
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 1. โบราณคด ี 13.00 – 16.00 น. 
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 1. ดุริยางคศาสตร์ 09.00 – 12.00 น. 
 2. วิทยาลัยนานาชาติ 13.00 – 16.00 น. 
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 1. มัณฑนศิลป์ 09.00 – 12.00 น. 

2. วิทยาศาสตร์ 13.00 – 16.00 น. 
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 1. เภสัชศาสตร์ 09.00 – 12.00 น. 
 2. วิศวกรรมศาสตร์ 13.00 – 16.00 น. 
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 1. อักษรศาสตร์ 09.00 – 12.00 น. 

2. ศึกษาศาสตร์ 13.00 – 16.00 น. 
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

10.00 – 15.00 น. 2. สัตวศาสตร์ฯ 
3. วิทยาการจัดการ 

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 1. จิตรกรรม 09.00 – 12.00 น. 
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 ทั้งนี้ ในส่วนของการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และการจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2560 – 2574  มหาวิทยาลัยโดยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาได้ชี้แจงและน าเสนอการปรับปรุงและถ่ายทอดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงสู่ระดับคณะวิชาพร้อมทั้งเจรจาค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะวิชา โดยพิจารณาตามศักยภาพของคณะวิชาที่สามารถผลักดันการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้คณะวิชาได้
หารือ/แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของคณะวิชา เพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน  นอกจากนี้ ยังได้เสริมสร้างความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เรื่อง “กรอบทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2560 – 2574” เพ่ือให้คณะวิชาได้เห็นกรอบทิศทางเบื้องต้นที่
มหาวิทยาลัยได้วางไว้ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคณะวิชาให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
 ส าหรับการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล (QS 
University Rankings) มหาวิทยาลัยโดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับ QS Ranking และ QS Ratingกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พิจารณาปรับตัวชี้วัด
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับองค์ประกอบและพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยปรับเอาตัวชี้วัด
เดิมคืออันดับของมหาวิทยาลัยใน QS World University Rankings ไปเป็นตัวชี้วัดระยะยาว และน า
จ านวนสาขาวิชาที่ติดอันดับ Top 5 ของประเทศใน Subject Rankingsเป็นตัวชี้วัดระยะสั้น รวมทั้งได้
น าเสนอเกณฑ์และตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เกี่ยวกับ Rankings ตลอดจนตัวอย่างและผลการประเมินสาขาใน
ส่วนของงานวิจัย และแนวทางการขับเคลื่อนในส่วนของคณะและสาขาวิชา ทั้งนี้ เพ่ือให้คณะวิชา/สาขาวิชา 
ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

7. ด้านการบริหารจัดการ 
 7.1 การสื่อสารการประชาสัมพันธ์  
 จากการที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมีจุดก าเนิดจากการเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ของประเทศ โดยมีการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานไม่น้อยกว่า 70 ปี จึงไม่
อาจปฏิเสธบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้ชี้น าสังคมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ พันธกิจของมหาวิทยาลัยจึง
ต้องให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม แม้ว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรจะได้ขยาย
บทบาทหน้าที่ให้ครอบคลุมการด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ แต่ยังคง
เอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดอัตลักษณ์ความเป็นศิลปากรอย่างแท้จริง ซึ่งการด าเนินงานที่
ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีในหลายรูปแบบอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสังคม และเทคโนโลยีในยุค
โลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่พบว่า 
การสื่อสารในรูปแบบที่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์นั้น ลดความนิยมลงตามยุคสมัย ในขณะที่การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกสบาย รวดเร็ว ดังนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร
จึงมีแนวโน้มปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบและช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลมากยิ่งขึ้น 
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1. เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถสื่อสารต่อประชาชนในภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในด้านบทบาทต่องานสร้างสรรค์ และความโดดเด่นในด้านศิลปวัฒนธรรม                  
งานประชาสัมพันธ์ได้มีการจัดท าแผนการด าเนินงานของงานประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี             
โดยประกอบด้วยงานผลิตและเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ประเภทสิ่งพิมพ์ งานด้านสื่อมวลชน งานด้าน
ผลิตสื่อทางด้านประชาสัมพันธ์และโซเชียลมีเดีย งานด้านสร้างภาพลักษณ์ และงานเผยแพร่กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย และกิจกรรมบริการวิชาการในด้านต่างๆของหน่วยงานต่างๆ อาทิ งานวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร งานกฐินพระราชทาน งานวันพระยาอนุมานราชธน งานวันนริศและการประกวด
ภาพถ่ายนานาชาติ เนื่องในงานวันนริศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ งานวันศิลป์ พีระศรี
และการแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี และงานเกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัย     
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปี 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

1
ศิลปากรวจิยัและสร้างสรรค์ คร้ังท่ี 9 : บูรณา
การศาสตร์และศิลป์

จัดงานวันที่
 11-21

2 นทิรรศการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรมศิลป์ พรีะศรี 
จัดงาน 
วันที่ 15

3 งานวนันริศ จัดงาน 
วันที่ 1 -10

4 งานวนัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจา้อยูห่ัว
5 งานวนัศิลป์ พรีะศรี จัดงาน

วันที่15

6 การแสดงศิลปกรรมรุ่นเยาว์ จัดงาน
วันที่22

7 งานวนัสถาปนามหาวทิยาลัยศิลปากร จัดงานวันที่12

8 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ จัดงานวันที่5

9 พธิถีวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จัดงานวันที่
20

10 วนัมหาธรีราชเจา้ จัดงานวันที่
25

11 งานพระราชทานปริญญาบัตร จัดงานวันที่21

12 วนัพระยาอนมุานราชธน จัดงานวันที่14ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

ป ีพ.ศ. 2559

ด าเนินการ

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

ล าดบั งานกิจกรรมโครงการ

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

ป ีพ.ศ. 
2557

ป ีพ.ศ. 2558

ด าเนนิการ จัดงาน วันที่ 19 ส.ค. - 
2 ก.ย.
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ทั้งนี้ งานประชาสัมพันธ์ ได้มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก โดยเน้นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์มาอย่ างต่อเนื่อง           
โดยในปี พ.ศ. 2558 งานประชาสัมพันธ์ได้มีการพัฒนาโครงการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร ในระยะที่ 2 
(Corporate Identity – CI) ขึ้น โดยมีการพัฒนาและออกแบบชุดตัวอักษรของมหาวิทยาลัยศิลปากร
เพ่ิมเติมขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือแสดงให้เห็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และสร้างอัตลักษณ์ขององค์กรอย่างเป็นระบบ ในการสื่อสารเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรไปสู่สาธารณชน และสร้างความเข้าใจในเชิงประจักษ์ให้เกิดขึ้นแก่มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยงานประชาสัมพันธ์ ภายใต้การก ากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ ได้มีการออกแบบชุดตัวอักษรใหม่ ในชื่อ “Silpakorn72” 
เป็นชุดตัวอักษร Text ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยมีการน าไปใช้ได้
จริง ครอบคลุมเก่ียวกับการจัดพิมพ์เอกสารในด้านต่างๆ และสามารถน าไปใช้ประกอบการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดความเป็นเอกภาพ มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีการสร้างแบ
รนด์และทิศทางร่วมกัน สมกับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบทางสุนทรียภาพที่
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยในระยะที่สองนี้ อยู่ในระหว่างการติดตามผลการใช้งานจากหน่วยงานภายในและคณะ
วิชาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะน ามาปรับปรุงคุณภาพ และคุณลักษณะให้มีการใช้สอยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้  ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกสามารถใช้งานชุดตัวอักษรดังกล่าว ได้ตามวัตถุประสงค์ใน
กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างอิสระ  ยกเว้นในเชิงพาณิชย์ โดยบุคคลทั่วไปและผู้ที่ประสงค์จะใช้งานสามารถดาวน์
โหลดชุดตัวอักษรดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร : www.su.ac.th 
 การออกแบบชุดตัวอักษร 72 ปี ในระยะที่สองนี้ ยังเป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์องค์กรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ ให้หน่วยงานภายนอก และใน
ระดับนานาชาติ ได้รับทราบมากยิ่งขึ้น โดยผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์และทางโซเชียลมีเดียที่จัดท าขึ้น
เพ่ิมเติมเพ่ือแสดงถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ ตัวอักษร(ฟอนต์) ตราสัญลักษณ์ โทนสีที่ใช้ 
ในโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งในระดับชาติ และในระดับนานาชาติ อาทิ การเผยแพร่ข้อมูลและ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4 โครงการการ
ประกวดภาพถ่ายนานาชาติครั้งท่ี 12 เนื่องในงานวันนริศ ประจ าปี 2559, โครงการวันพระยาอนุมานราชธน 
ประจ าปี 2559, โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 4 เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี 2559 
“ศิลปะส่องใจให้แก่กัน”, โครงการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนโดยรถปฏิบัติการศิลปะเคลื่อนที่(Silpakorn 
Art Mobile) ซึ่งให้บริการทางวิชาการในงานและกิจกรรมที่ส าคัญต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในรอบปี 2558 
เช่น งานวันนริศ ร่วมในกิจกรรม SU - Open House ของวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร การสาธิต
ผลงานภาพพิมพ์ในงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งร่วมกับองค์กรและหน่วย งาน
ภายนอก ซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการ
สร้างสรรค์ให้กับบุคคลทั่วไปและสังคมภายนอกได้รับทราบมากยิ่งขึ้น 
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2. งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี ได้มีการริเริ่มเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริม  สนับสนุนด้านการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงานและพัฒนาบุคคลากรร่วมกัน โดยมีการจัดกิจกรรมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง 
อาทิ การสัมมนาฯ การศึกษาดูงานในประเทศ และการฝึกอบรม ทั้งนี้ ในรอบปี 2558 งานประชาสัมพันธ์ได้
มีการด าเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกัน 
ดังต่อไปนี้  
 - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการท างานเบื้องต้น” 
ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2558 เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและที่
สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการปฏิบัติงานให้กับบุคคลากรในเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
  - การศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โดยน าผู้แทนส านักงานและคณะ
วิชาของ เครื อข่ ายประชาสัม พันธ์  มหาวิทยาลั ยศิลปาก ร ศึกษาดู งานที่ ง านประชาสั ม พันธ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 
  - การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายภาพและปรับแต่งภาพเบื้องต้น” ให้กับบุคลากรภายใน
ส านักงาน ผู้แทนระดับกอง และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 
2559 เพ่ือให้บุคลากรน าความรู้ด้านการถ่ายภาพไปประยุกต์ใช้และส่งเสริมการสื่อสาร เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2559 งานประชาสัมพันธ์ มีก าหนดที่จะริเริ่มการด าเนินการจัดท าโครงการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับกองของส านักงานอธิการบดี โดยร่วมกันทั้งสามวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพื่อประสานงานร่วมกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในระดับคณะวิชา เพ่ือการ
ด าเนินการร่วมกันด้านการประชาสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการท ากิจกรรมร่วมกันที่
ส่งเสริมด้านภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน   

3. งานประชาสัมพันธ์ได้มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยเน้นความเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น โดยผ่านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมเพ่ิมเติม ผ่านทาง
โซเชียลมีเดียซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน อาทิ ด าเนินการจัดท าเว็บไซด์ 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการสื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ในโครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ส าคัญ ได้แก่  

- เว็บไชด์ของการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ : www.interprint.su.ac.th 
- เว็บไซด์การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ เนื่องในงานวันนริศ : www.photo.su.ac.th 

นอกจากนี้ ได้ด าเนินการจัดท าเฟซบุ๊ค เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันเพิ่มเติม ดังนี้ 

- เครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
www.facebook.com/SilpakornPublicRelations 

- การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ  
www.facebook.com/su.interprint 

http://www.interprint.su.ac.th/
http://www.photo.su.ac.th/
http://www.facebook.com/SilpakornPublicRelations
http://www.facebook.com/su.interprint
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- การประกวดภาพถ่าย เนื่องในงานวันนริศ 
www.facebook.com/NarisDayPhotoContest 

- การประกวดวรรณกรรม งานวันพระยาอนุมานราชธน 
www.facebook.com/Litcontest 

-   การประกวดภาพยนตร์สั้น เนื่องในงานวันศิลป์  พีระศรี 
www.facebook.com/silpakornshortfilm 

- โครงการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
www.facebook.com/ArsLonga 

 รวมทั้งมีการพัฒนาฐานข้อมูลในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย และรวบรวมจัดท าเป็นฐานข้อมูลเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมาย/ องค์กร เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศและเพ่ือเอ้ือต่อการด าเนินงานในโครงการและกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 

- สื่อมวลชน 
- สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา 
- สถาบันที่มีการเรียนการสอนด้านกลุ่มบริหารธุรกิจและการออกแบบ  
- องค์กรที่เกี่ยวข้องในสาขาศิลปะด้านต่าง ๆ อาทิ สถาบันศิลปะ หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ 

แกลเลอรี สมาคม/องค์กรด้านการถ่ายภาพ จิตรกรรม ภาพพิมพ์ รวมทั้งสถาบันที่
เกี่ยวข้องด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- ส านักพิมพ์ต่าง ๆ (ด้านวรรณกรรม) และโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในด้านภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นต้น 
 

 7.2 การบริหารงาน 
 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการปรับปรุงระบบงาน วิธีการท างานของหน่วยงานส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพและเอ้ืออ านวยสนับสนุนการท างานของคณะวิชา หน่วยงาน ให้มากขึ้น ดังนี้ 

1. ปรับปรุง/พัฒนาระบบ MIS เพ่ือช่วยการบริหารจัดการด้านการเงิน ได้แก่ 
- พัฒนาระบบลูกหนี้เพ่ือการติดตามภายในระยะเวลาที่ครบก าหนด  ให้สามารถแจ้ง

เตือนลูกหนี้ที่ครบก าหนด ผ่านทางอีเมล์ของมหาวิทยาลัยเพื่อส่งใช้คืนเงินยืม 
- ปรับปรุงระบบการใช้เช็คสั่งจ่าย จากเดิมหน้าจอที่มีการจ่าย3 สถานะ คือ ท าการ

(work) อนุมัติ(save) ยกเลิก(void) ได้มีการเพ่ิมสถานะยืนยัน(confirm) และเปลี่ยนขั้นตอนการพิมพ์เช็ค 
โดยมีผู้ที่ได้รับมอบหมายท าการปลดสถานะท าการให้กรณีที่มีข้อผิดพลาด ซึ่งจากเดิมเจ้าหน้าที่ผู้จัดท า เช็ค
สามารถด าเนินการแก้ไขได้เอง และให้ระบบการใช้เช็คสั่งจ่ายขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” และสามารถขีดคร่อมเช็ค
พร้อม “A/C payee only ทุกครั้งโดยอัตโนมัติ 

- ปรับปรุงการโอนงบประมาณเงินรายได้ปกติ เงินรายได้โครงการพิเศษ และเงินสะสมให้
คณะวิชาสามารถโอนเงินได้ตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ 

http://www.facebook.com/NarisDayPhotoContest
http://www.facebook.com/Litcontest
http://www.facebook.com/silpakornshortfilm
http://www.facebook.com/ArsLonga
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- ระบบการลงทะเบียน online ผ่านธนาคารกรุงไทย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารรายรับของมหาวิทยาลัย และอ านวยความสะดวก ปลอดภัยให้แก่นักศึกษา ผู้ ปกครอง ในการช าระ
เงินให้กับมหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทยและน าเงินตามจ านวนเข้าบัญชีซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะหักเงินค่าลงทะเบียนและหนี้สินก่อนที่นักศึกษาจะสามารถเข้าลงทะเบียนเรียนได้ 

- ปรับปรุงระบบการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านธนาคารโดย
ปรับเปลี่ยนจากเดิมที่มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการท าเช็คสั่งจ่ายเจ้านี้ภายนอกและให้มารับเงินที่
มหาวิทยาลัย เปลี่ยนเป็นพัฒนาระบบการจ่ายเงินดังกล่าวให้สามารถจ่ายตรงผ่านธนาคาร และก าลังขยาย
ผลให้สามารถจ่ายตรงแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

2. ปรับปรุงระบบการจองห้องประชุม ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชั้น โดยใช้ระบบ online จาก
เดิมที่ใช้การจองผ่านเอกสารบันทึกข้อความ ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาด และล่าช้าในการจองห้องประชุม 
กองกลางมหาวิทยาลัยจึงได้มีแนวคิดในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ โดย
จัดท าระบบการจองห้องประชุม Online เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรผู้ขอใช้ห้องประชุม 
เจ้าหน้าที่ในการจัดเตรียมห้องประชุม และลดข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการจองห้องประชุม อีกทั้ง
สามารถเก็บรวบรวมสถิติการใช้ห้องประชุมเพ่ือการใช้ประโยชน์ต่อไปด้วย 

นอกจากมีการปรับปรุงระบบการท างานแล้ว ยังมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
ใหก้ารพัฒนาเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น  

1. โครงการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการบริหาร ส าหรับผู้บริหารระดับกลางสาย
สนับสนุน ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 314 - 315 ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

2. โครงการจัดการความรู้(KM) เรื่อง “การพูดในที่สาธารณะ” ในวันที่ 25 มิถุนายน 58 ณ 
ห้อง อธ. 1302 ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานแก่บุคลากร 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้(KM) หลักสูตร “การถ่ายภาพและปรับแต่ง
เบื้องต้น” ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

4. โครงการจัดการความรู้ เรื่อง “เทคนิคการเกษียนหนังสือราชการและการเขียนหนังสือ
ราชการที่ดี” ในวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารบริหารวิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี 

5. โครงการ "เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย" เมื่อวันที่ 
8 มีนาคม 2559 ณ ห้องนริศรานุวัดติวงศ์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน จัดโดย
ส านักงานตรวจสอบภายใน 
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7.3 การบริหารจัดการหารายได้ 
 มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการการหารายได้บนพ้ืนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ โดย
มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังด าเนินการในรูปของคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการปรับปรุงการจัดหา
รายได้ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ซึ่งการด าเนินงานประกอบด้วย วิเคราะห์ และ
จัดระบบการจัดหารายได้ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่เป็นรูปธรรมและส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดหารายได้ของคณะวิชา ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี(ปีงบประมาณ 
2558 - 2562) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 10 
มิถุนายน 2558 โดยมหาวิทยาลัยได้แปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงินสู่การปฏิบัติโดยการประชาสัมพันธ์ และ
ถ่ายทอดค่าเป้าหมายการด าเนินงานไปยังคณะวิชา เพื่อให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 “การหารายได้ที่สามารถน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน” ที่น าไปปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรม เช่น การให้เช่าพื้นที่ การจัดงานแสดงศิลปวัฒนธรรม การให้บริการวิชาการ การน าเงินรายได้ไปหา
ดอกผล เป็นต้น นอกจากนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการ
ทบทวนบทบาทหน้าที่ และโครงสร้างการบริหารของหน่วยงานสร้างรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส านักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายในก ากับของมหาวิทยาลัยที่ให้บริการวิชาการเชิงธุรกิจ 
โดยมีการหักรายได้ส่วนหนึ่งจากงานบริการวิชาการน าส่งเป็นรายได้มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง รวมทั้งศูนย์
หนังสือ มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการผลิตน้ าดื่มศิลปากร และโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีบทบาท
หน้าที่ในการสร้างรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ โดยให้ความส าคัญกับการก าหนดค่าเป้าหมายการ
สร้างรายได้เพ่ือให้การท างานเป็นไปในลักษณะเชิงรุกให้มากข้ึน  

 
8. การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง  

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยศิลปากร ตาม
ค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1273/2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558  คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการ
ประชุมมาแล้วจ านวน 4 ครั้ง ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้น าไปด าเนินการ
แล้ว สรุปได้ดังนี ้
 1.จัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร           
พ.ศ. . . . . เ พ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ ซึ่งได้จัดท าขึ้นแล้ว และอยู่ระหว่างน าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ 
 2. จัดวางรูปแบบวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด แจ้งตาม
หนังสือที่ ศธ 0511/ว74 ลงวันที่ 19 มกราคม 2550 
 3. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้จัดประชุมโครงการเครือข่ายการจัดการความรู้นัก
ตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2559  ซึ่งเป็นการจัดประชุมระหว่าง
มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศที่ เป็นสมาชิก ขณะนี้ มีสมาชิกของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จ านวน 40 
มหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 
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- เพ่ือให้นักตรวจสอบภายในจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้พัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ความรู้ วิธีการท างานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยน
ความคิด ความรู้ วิธีการท างาน และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญซึ่งช่วยให้สมาชิกทุกคนในเครือข่ายได้มี
การพัฒนาทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์โดยกระบวนการเรียนรู้ 

- เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างเครือข่ายนักตรวจสอบภายในอย่างยั่งยืน 
- เพ่ือสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาศักยภาพนักตรวจสอบภายใน ในการแสวงหาความรู้ใหม่ 

วิธีการใหม่ รวมทั้ง การขยายแนวร่วมใหม่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การท างานเกิดผลส าเร็จมากขึ้น หรือเกิด
การเรียนรู้เทคนิค วิธีการ หรือกลไกจากเครือข่ายที่เป็นพันธมิตร  

- เพ่ือให้ส านักงานตรวจสอบภายในได้มีการพัฒนาและปรับปรุงงานในความรับผิดชอบ  ซึ่ง
การมีเครือข่ายที่มีลักษณะงานอย่างเดียวกัน ได้มาพบปะและมีกิจกรรมเกี่ยวข้องระหว่างกัน ช่วยท าให้เกิด
การปรับตัวเพ่ือลดจุดอ่อน และแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง รวมทั้งมีข้อมูลที่ช่วยในการพัฒนาตนเองและ
หน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ สามารถจัดการปัญหาต่างๆหรือแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 4. การเตรียมความพร้อมด้านการตรวจสอบเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

1.1 การพัฒนาส านักงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ภารกิจด้านการตรวจสอบภายในบรรลุ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

- การพัฒนาบุคลากรสายตรวจสอบภายในให้เป็นมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน 

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีส าหรับการตรวจสอบภายในทั้งด้านบริหารจัดการและ
โปรแกรมการตรวจสอบที่ทันสมัย 

1.2 ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. .... 

การตรวจสอบภายใน  คือ กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น และการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบ
ภายในจะช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

- การให้ความเชื่อมั่น(Assurance Services) เป็นการตรวจสอบหลักฐานอย่างเที่ยง
ธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งการประเมินอย่างเป็นอิสระในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการ
ก ากับดูแลขององค์กร เช่น การให้ความเชื่อมั่นทางด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่าง ๆ 

- การให้ค าปรึกษา(Consulting Services) เป็นกิจกรรมการให้ค าปรึกษา แนะน าและ
บริการที่เกี่ยวเนื่องแก่ผู้รับบริการ โดยลักษณะและขอบเขตของงาน จะเป็นไปตามความต้องการของ
ผู้รับบริการและมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานขององค์กร 

5. การสร้างมาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน    
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน หมายถึง ข้อปฏิบัติงานหลักๆ ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 
- มาตรฐานด้านคุณสมบัติ เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะของงานและบุคคลากรที่

ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน 
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- มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะของงานด้านการ
ตรวจสอบภายในและบรรทัดฐานทางคุณภาพท่ีสามารถน าไปใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6. สรุปผลจากการด าเนินงานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบภายใน 

- ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี(Good Corporate Governance) และ 
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Transparency) ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลด
ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

- ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ดการบันทึ กบัญชี และรายงานตามหน้ าที่ ค ว ามรั บผิ ดชอบ
(Accountability and Responsibility) ท าให้องค์กรได้ข้อมูลหรือรายงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
พ้ืนฐานของหลักความโปร่งใส(Transparency) และความสามารถตรวจสอบได้(Auditability) 

- ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน(Efficiency and 
Effectiveness of Performance) ขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมินวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบข้อมูลทุกด้านในการปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อมูลส าคัญที่ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก รัดกุม 
ลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อน และให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา ช่วยลดเวลา และค่าใช้จ่ายเป็นสื่อกลาง
ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการประสานงานและลดปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบาย 

- เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ(Check and Balance) 
- ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า(Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการ

ทุจริตในองค์กร ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จ
ของงาน 

 
อนึ่ง มหาวิทยาลัยได้รายงานผลการสอบทานด้านการตรวจสอบภายใน ด้านวางระบบควบคุม

ภายในและการบริหารความเสี่ยง และด้านรายงานการเงิน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือ              ที่ ศธ 
0213/632 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 แจ้งผลการสอบทานด้านการตรวจสอบภายใน ด้านวางระบบ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และด้านรายงานการเงิน ว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรมีผลการ
ประเมินด้านด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง อยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 95) ซึ่งอยู่ในกลุ่ม
หน่วยงานที่ได้รับคะแนนสูงสุด  
 

9. การปรับเปลี่ยนสถานเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการไปเป็น

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  โดยขณะนี้ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ...          ได้ผ่าน
การประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา วาระ 3 แล้วส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ... เพ่ือเข้าสู่การพิจาณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สนช. แล้ว 
ตามหนังสือที่ นร 0906/286 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เร่งรัดกฎหมายฯ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการของรัฐบาล(วิปรัฐบาล) เมื่อ
วันที่ 25 มกราคม 2559 คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(วิปสนช.) เมื่อวันที่ 26 
มกราคม 2559 และอยู่ระหว่างเสนอเข้าเป็นวาระพิเศษของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัย
ได้ด าเนินการควบคู่ไปในระหว่างการน าเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.... ดังนี้  
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1. มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวางระบบและจัดท าข้อบังคับ ระเบียบและ
ประกาศ เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยมีหน้าที่ในการจัดท า (ร่าง) กฎหมายลูก เพ่ือรองรับ
การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย  

- คณะกรรมการวางระบบบริหารงานและกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบและประกาศ 
เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยในก าหับของรัฐ 

- คณะอนุกรรมการจัดท าข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
องค์กร 

- คณะอนุกรรมการจัดท าข้อบังคับ ระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานภาพ
และระบบบริหารงานบุคคล 

- คณะอนุกรรมการจัดท าข้อบังคับ ระเบียบและประกาศเกี่ยวกับโครงสร้างระบบ
บริหารงานวิชาการ 

- คณะอนุกรรมการจัดท าข้อบังคับ ระเบียบและประกาศเกี่ยวกับโครงสร้างระบบ
บริหารการเงินและทรัพย์สิน 

- คณะอนุกรรมการจัดท าข้อบังคับ ระเบียบและประกาศเกี่ยวกับโครงสร้างระบบ
บริหารงานกิจการนักศึกษา 

- คณะอนุกรรมการจัดท าข้อบังคับ ระเบียบและประกาศเกี่ยวกับโครงสร้างบริหาร
งานวิจัยและบริการวิชาการ 

- คณะอนุกรรมการจัดท าข้อบังคับ ระเบียบและประกาศเกี่ยวกับสภาคณาจารย์และ
พนักงาน 

- คณะอนุกรรมการจัดท าข้อบังคับ ระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการประเมิน 

2. คณะกรรมการฯ แต่ละชุดได้พิจารณาร่างข้อบังคับระเบียบเสนอต่อคณะกรรมการวางระบบ
บริหารงานและกลั่นกรองข้อบังคับระเบียบเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ซึ่งมีอธิการบดีเป็น
ประธานมหาวิยาลัย  

คณะกรรมการวางระบบบริหารงานและกลั่นกรองข้อบังคับระเบียบเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐได้พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับระเบียบแล้ว ดังนี้ 

2.1 ประกาศการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.2 ประกาศแบ่งหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.3 ข้อบังคับเกี่ยวกับการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
2.4 ข้อบังคับเกี่ยวกับการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
2.5 ข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.6 ข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลลูกจ้างมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.7 ข้อบังคับเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่ง และการบริหารส่วนงานและหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 
2.8 ข้อบังคับเก่ียวกับสวัสดิการบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.9 ข้อบังคับเก่ียวกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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2.10 ข้อบังคับเกี่ยวกับสภาวิชาการ 
2.11 ประกาศ ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หรือส่วนงานของ

มหาวิทยาลัย 
2.12 ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือให้รองรับทั้ง

งบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
2.13 ข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
2.14 ข้อบังคับเกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์

เกียรติคุณ 
2.15 ข้อบังคับเก่ียวกับคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์พิเศษ

และศาสตราจารย์พิเศษ 
2.16 ข้อบังคับเก่ียวกับการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
2.17 ข้อบังคับเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่าง

แท้จริง 
2.18 ข้อบังคับเก่ียวกับเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนักศึกษา 

ซึ่งข้อบังคับระเบียบประกาศดังกล่าว ได้น าเสนอสู่การพิจาณาของคณะกรรมการเฉพาะกิจที่
สภามหาวิทยาลัยศิลปากรแต่งตั้งเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐ 2 ชุด  คือ  คณะกรรมกาพิจารณานโยบายและการบริหารงานเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของ
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน  และคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองข้อกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิยาลัยในก ากับของรัฐ 
มีนายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน 

3. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบถึงความคืบหน้าและแนวทางการบริหารงานบุคคลและการบริหาร
มหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
ด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดยด าเนินโครงการไปแล้ว จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 

- โครงการให้ความรู้และการอภิปราย เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับสถานภาพการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ” ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
6 รอบพระชนมพรรษา มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 533 คน 

- โครงการให้ความรู้และอภิปราย เรื่อง “เงินเดือนและสวัสดิการจะอย่างไร...               
เมื่อมหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบ” ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารศูนย์รวม 2 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 333 คน 

- โครงการให้ความรู้และอภิปราย เรื่อง “ประสบการณ์การบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” ในวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา พระราชวังสนามจันทร์ มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 261 คน 

- โครงการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจ เรื่อง “การเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ : ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรและข้อบังคับการบริหารงานบุคคลและการ
บริหาร มหาวิทยาลัย” ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ อาคารหอประชุม(อาคารศูนย์รวม 2) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 411 คน  
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 จากผลการด าเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องท าให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร  มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
พร้อมทั้งได้รับทราบถึงความคืบหน้าและแนวทางการบริหารงานบุคคลและการบริหารมหาวิทยาลัยในการ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นด้วยกับการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยไป
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

- มหาวิทยาลัยได้จัดท าเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลเพ่ือให้บุคลากรสามารถติดตามความ
คืบหน้าเกี่ยวกับการเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ผ่านเว็บไซต์ www.su.ac.th/autonomy 

- มหาวิทยาลัยได้จัดท าข้อมูลรายบุคคลจากข้อมูลจริงเพ่ือให้ทราบถึงประมาณการ
จ านวนเงินบ าเหน็จบ านาญที่บุคลากรแต่ละคนจะได้รับเมื่อต้องเปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
โดยเชื่อมโยงข้อมูลเงินเดือนจากระบบ MIS และได้เวียนแจ้งข้าราชการทุกคนทราบเพ่ือน าไปเป็นประโยชน์
ในการตัดสินใจ 

4. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐโดยได้
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคจากสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ โดยด าเนินการในรูปของการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การเงินงบประมาณ สวัสดิการ กับผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาในก ากับ
ของรัฐ ซึ่งบุคลากรได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมรับฟัง ซักถาม และเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
เตรียมการของมหาวิทยาลัยจ านวนทั้งสิ้น 4 โครงการ ดังนี้ 

- โครงการให้ความรู้และการอภิปราย เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับสถานภาพการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ” ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
6 รอบพระชนมพรรษา มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 533 คน 

- โครงการให้ความรู้และอภิปราย เรื่อง “เงินเดือนและสวัสดิการจะอย่างไร...         
เมื่อมหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบ” ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารศูนย์รวม 2 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 333 คน 

- โครงการให้ความรู้และอภิปราย เรื่อง “ประสบการณ์การบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” ในวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา พระราชวังสนามจันทร์ มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 261 คน 

- โครงการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจ เรื่อง “การเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ : ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรและข้อบังคับการบริหารงานบุคคลและการ
บริหาร มหาวิทยาลัย” ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ อาคารหอประชุม(อาคารศูนย์รวม 2) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 411 คน  

5. จากการที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมีรากเหง้าและจุดก าเนิดทางด้านศิลปะ มีพัฒนาการมา
อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่ามหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ จนได้รับการยอมรับจากสังคมว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาหลัก
ทางด้านศิลปะ แต่ในระยะเวลาต่อมามหาวิทยาลัยศิลปากรได้เจริญเติบโตทางด้านวิชาการในสาย
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งการเจริญเติบโตของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น ควบคู่มาพร้อมกับพัฒนาการของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยศิลปากรแม้ว่าจะปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับก็ไม่สามารถหลงลืม
รากเหง้าความเป็นศิลปากรไปได้ ทั้งนี้ใน หมวด 1 แห่งร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ... 
ก าหนดไว้ว่า “ให้มหาวิทยาลัยค านึงถึง การให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ

http://www.su.ac.th/autonomy
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อย่างสร้างสรรค์ และอย่างมีคุณภาพในทางสุนทรียะ ศิลปะและวิทยาการ เน้นความงาม ความจริงและ
ความเป็นธรรม สอน วิจัย และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งให้บริการทางวิชาการแก่สังคม”         
ซึ่งแสดงให้เห็นเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในความเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือประเทศชาติ
อย่างแท้จริง โดยให้ความส าคัญกับศาสตร์อันเป็นรากฐานที่ส าคัญของสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้าน
จารึกศึกษา ภาษาสันสกฤต ประวัติศาสตร์ศิลปะ ในรูปของการให้ทุนการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนด
อัตราส่วนร้อยละของงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดสรรเป็นทุนการศึกษา ส่วนกรณีอัตราก าลัง นั้น 
มหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนจ านวนและคุณสมบัติของบุคลากรเพ่ือตอบสนองการจัดการเรียนการสอนใน
ทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม 

 
10. ด้านสมาคมนักศึกษาเก่า/ ศิษย์เก่า 
 มหาวิทยาลัยสนับสนุนและเปิดโอกาสให้สมาคมนักศึกษาเก่า  เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย เช่น ในด้านการบริการวิชาการมีนักศึกษาเก่าที่ได้รับเชิญให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้องค์การ
ของสมาคมนักศึกษาเก่ามีความเข้มแข็ง โดยการจัดท าฐานข้อมูลนักศึกษาเก่าออนไลน์/เว็บไซต์นักศึกษาเก่า 
http://silpakornalumni.su.ac.th และ เฟสบุ๊คสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือเป็น
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสาร ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจน การประชาสัมพันธ์
นักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ให้สาธารณชนได้รับทราบตลอดทั่วกัน รวมทั้งมีตารางการ
เทียบรุ่นของนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน  
 ทั้งนี ้ มหาวิทยาลัยยังจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมนักศึกษา
เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากรตลอดจนสมาคม/ชมรมนักศึกษาเก่าคณะต่าง ๆ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ 
ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสาร และความเป็นไปของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันแก่นักศึกษาเก่า  รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางในการ
พัฒนาสมาคมนักศึกษาเก่าให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยมติเห็นควรหาแนวทางในการเพ่ิมจ านวนสมาชิก
นักศึกษาเก่า เช่นการปรับขั้นตอนการสมัครให้สะดวกยิ่งขึ้น การลดค่าสมัคร เป็นต้น และควรมีการจัด
กิจกรรมเพ่ือให้สมาชิกในรุ่นและต่างรุ่นได้มีโอกาสท าความรู้จักและมีความสนิทสนมแนบแน่นยิ่งขึ้น  โดย
กิจกรรมที่จัดควรมีความเหมาะสมกับความสนใจของแต่ละช่วงอายุของสมาชิก เช่น การจัดการแข่งขันกีฬา 
อาทิ กอล์ฟ โบว์ลิ่ง ฟุตซอล เป็นต้น ตลอดจนการจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการเพ่ือเป็นการพัฒนาอาชีพ
สมาชิก โดยอาจขอความร่วมมือจากคณะวิชาต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะท าให้สมาคมนักศึกษาเก่ามีความแข็งแรง
แล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาคม/ชมรมและอาจจะช่วยสนับสนุนการท างานให้กับคณะวิชาได้อีก
ด้วย 
 ในอนาคตเมื่อมหาวิทยาลัยศิลปากรเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ นักศึกษา
เก่าจะเข้ามามีบทบาทในการเพิ่มขึ้น  ตามร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ...  ที่ก าหนดให้มี
นายกสมาคมนักศึกษาเก่าร่วมเป็นกรรมการสภาโดยต าแหน่งในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตลอดจนร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเก่า 
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ภาพกิจกรรมการเตรียมความพร้อมกับการปรับเปลี่ยนสถานเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
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11. การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่องที่จะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยได้รอบคอบ
มากขึ้น รวมทั้งสามารถจัดท าข้อมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยได้ครบถ้วน เพียงพอ ต่อการ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้เรื่องที่จะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต้องผ่านการ
พิจารณาที่ประชุมระดับต่าง ๆ เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน โดยมีคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งที่ เป็น
คณะกรรมการถาวร หรือคณะกรรมการเฉพาะกิจซึ่งถูกแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเพ่ือช่วยพิจารณา
กลั่นกรองเรื่องก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนการเสนอเรื่อง ดังแผนภาพแสดงขั้นตอนการ
เสนอเรื่อง 

มหาวิทยาลัยเคร่งครัดในการบรรจุวาระให้เป็นไปตามปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่ง
หน่วยงานที่เสนอเรื่องต้องมีการวางแผนการท างาน การน าเสนอเรื่องให้สอดคล้องกับปฏิทินการท างาน และ
ช่วยให้มหาวิทยาลัยมีเวลาในการจัดท าข้อมูล การเตรียมความพร้อมในการน าเสนอเรื่องที่มีความรอบคอบ
มากขึ้น ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการเร่งรัด โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจะมีหนังสือเวียนถึงทุกคณะวิชา/หน่วยงาน ในช่วงเดือนตุลาคมของ
ทุกปี เพื่อจัดส่ง ปฏิทินประชุมสภามหาวิทยาลัย และวาระประชุมสภามหาวิทยาลัย ของปีถัดไป ซึ่งในวาระ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยจะก าหนดไว้ว่าในการประชุมแต่ละครั้งจะมีเรื่องใดเข้าที่ประชุมบ้าง 

2. ก่อนปิดรับวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยในแต่ละครั้ง ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจะเวียน
หนังสือแจ้งไปยังคณะวิชา/หน่วยงาน แจ้งเรื่องวันปิดรับวาระการประชุมเพ่ือให้คณะวิชา/หน่วยงาน ได้รับ
ทราบและเร่งจัดส่งเรื่องที่ต้องการเสนอสภามหาวิทยาลัย 
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ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิชา/หน่วยงาน คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
เรื่องการบริหารงานท่ัวไปของมหาวิทยาลัย เช่น 
1) แผนการด าเนินงานโครงการเชิงยุทธศาสตร ์
2) การแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะ 
3) ร่าง แผนแม่บท 
4) อื่นๆ 

เรื่องเกี่ยวกับหลักสูตร เช่น 
1) พิจารณาการปรับปรุงหลักสตูร 
2) การเปิดหลักสูตรใหม ่
3) การขอปิดหลักสตูร 
 

ที่ประชุม ทปค. /ก.บ.พ./ก.บ.ม 

ที่ประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษา
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน  

เรื่องเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ 
เช่น 
1) การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม  
2) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
 

ที่ประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยศลิปากร 

เรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมาย การจัดท าร่าง ประกาศ 
ระเบียบ ข้อบังคับ เช่น 
1) ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้
สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี ประเภทผู้แทน
บุคลากร   
2) ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการ
ก าหนดภาระงานขั้นต่ าและผลงานทางวิชาการ
ของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 

ที่ประชุม คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 

เรื่องการตรวจสอบภายใน อาทิ 
รายงานการตรวจสอบภายใน 

ที่ประชุม คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

1) การขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 
2) การพิจารณารายชื่อวารสาร
ส าหรับเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา
เกี่ ยวกับนโยบายการ
บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคล 
 
เ รื่ อ ง เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
บริหารงานบุคคล การ
จัดสรรกรอบอัตรา การ
รับ โอนข้ าราชการพล
เรือน 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
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การน าเสนอวาระเชิงนโยบายต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยได้น าเสนอวาระเชิงนโยบายต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นระยะตั้งแต่เดือน

มีนาคม 2558 – มีนาคม 2559 มีจ านวน 4 เรื่อง ดังนี้ 
1. การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2558 วันที่ 8 เมษายน 2558 เรื่อง แนวทางการ

แก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือทดแทนอาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา 

2. การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2558 วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เรื่อง โครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เพ่ือเป็นแหล่งศูนย์กลางหลักด้านศิลปะ ดนตรีวัฒนธรรมไทยร่วม
สมัยและการออกแบบสร้างสรรค์ เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 

3. การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2558 วันที่ 9 ธันวาคม 2558 เรื่อง รายงานสรุปผล
โครงการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี 2558(ครั้งที่ 3) หัวข้อแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2559 วันที่ 13 มกราคม 2559 เรื่อง แผนพัฒนา
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี(8 พฤศจิกายน 2558 - 7 พฤศจิกายน 2562) 

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยจะเสนอวาระเชิงนโยบายต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยทุกเดือน  
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ส่วนที่ 2  
คุณภาพการบริหารจัดการ 

2.1 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 การด าเนินงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเป็นการด าเนินงานตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้พัฒนานวัตกรรมความส าเร็จเพ่ือผลักดัน
และสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายและก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ างแท้จริง โดยจ าแนกเป็น
ด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนมีความคิด

สร้างสรรค์ในลักษณะการบูรณาการหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษามากกว่าระดับปริญญาบัณฑิต ซึ่งเป็นการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มี
จ านวนมากขึ้นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้ง
พัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
คุณภาพการศึกษาของนักศึกษาและสร้างความพึงพอใจแก่นักศึกษามากขึ้น โดยมีการอบรมอาจารย์ใหม่      
มีการอบรมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ เพ่ือก้าวสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์ท าวิจัยและงานสร้างสรรค์ ซึ่งมหาวิทยาลัยและคณะวิชามีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการ
ท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานโดยการจัดท าวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ  

 ด้านการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม โดยการให้บริการวิชาการอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง พร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการบริการวิชาการที่มีความ
หลากหลายสาขา ที่สามารถสร้าง/ส่งเสริมองค์ความรู้ให้ชุมชนสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง ก่อให้เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ท าให้ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม สามารถน าไปพัฒนา
ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนได ้

 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 มหาวิทยาลัยและคณะวิชามีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน และมีแผนงานรองรับการสืบสาน 

สร้างสรรค์ สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม มีการก าหนดกจิกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชน สอดคลองกับ
แผนงาน และด าเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง มีการบูรณาการงานดานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดาน
อ่ืน ๆ  มีระบบการเผยแพร่การสนับสนุนผลงานศิลปกรรมอย่างเป็นทางการและมีมาตรฐาน เช่น มีการเผย
แพรผลงานศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ ผลิตหนังสือและสารสนเทศ เพ่ือบริการทาง
วิชาการและการบริการทางวิชาชีพ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีสถานที่ หรือเวทีแสดงผลงาน เช่น หอศิลปะ
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สถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตรเป็นสถานที่ให้บริการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ หอศิลปะและการออกแบบของคณะมัณฑนศิลป์ หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และหอศิลป์สนามจันทร์  

2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)  
ด้านผลสัมฤทธิ์ (1.7100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2.0000 คะแนน) ประกอบด้วย 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตนักศึกษา (5.0000 คะแนน) 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา (3.5360 คะแนน) 

 
ด้านกระบวนการภายใน (0.8000 คะแนน จากคะแนน 1.0000 คะแนน) ประกอบด้วย 

- ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  
- ความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  
- ระบบบริหารความเสี่ยง  

ในปีการศึกษา 2557  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ครอบคลุม 5 ตัวบ่งชี้  ดังนี้  

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์  

2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปั จจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและ
ให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้
ตามระบบ 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ                   
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

ซึ่ งผลการประเมินโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยได้คะแนนการประเมิน 4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับการด าเนินการ
ด้านกระบวนการภายใน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 1.0000 คะแนน ดังนั้น คะแนนการประเมินด้านกระบวนการ
ภายในเท่ากับ 0.8000 คะแนนจากคะแนนเต็ม 1.0000 คะแนน 
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 ด้านการเงินและงบประมาณ (0.5700 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1.0000 คะแนน) ประกอบด้วย 

- ระดับความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (4.0000 คะแนน) 

- ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวม (1.6065 คะแนน) 
 

 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาองค์กร (0.6000 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1.0000 คะแนน) 
ประกอบด้วย 

- ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม (2.2700 คะแนน) 
- ผลการบริหารของคณะ (3.6700 คะแนน) 
 

2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีได้ให้

ความส าคัญและตระหนักถึงคุณภาพของผลงาน และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงความ
เสมอภาค ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะรายบุคคล และโอกาสการพัฒนา ตลอดจนความก้าวหน้า และการ
พัฒนาของบุคลากรควบคู่กับผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้น การบริหารงานจึงอยู่บน
พ้ืนฐานตามหลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยกลไกด้านการบริหารจัดการ การวางแผน มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ 
และการประกันคุณภาพการศึกษา ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  

 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานส าหรับหน่วยงาน คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ให้
เป็นไปในทางทางเดียวกัน โดยร่วมกันก าหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ก าหนด
มาตรการ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีส าหรับคณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ และมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ ปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน นอกจากนี้ มีการก าหนดตัวชี้วัด
และเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ด้วย KPIs และ Competency ทั้งผู้บริหารและบุคลากรโดยทั่วกัน มีการ
จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างอธิการบดีและผู้บริหารหน่วยงานระดับคณะ ศูนย์ สถาบัน และ
ส านัก และมีกระบวนงานที่มีการรักษามาตรฐานระยะเวลาให้บริการแก่คณะวิชาและหน่วยงาน 
 
 2.  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
 อธิการบดีได้บริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี โดยได้ประชุมหารือร่วมกันในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(กบม.) คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิยาลัย(กบพ.) และที่ประชุม
อธิการบดี(ทปค.) เพ่ือก าหนดทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการโดยจัดท าและติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
แผนการจัดการความรู้ แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการติดตามประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารจัดการให้มีความเหมาะสมและคุ้มค่า รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ น าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น นอกจากนี้ อธิการบดียังได้ใช้ที่ประชุมดังกล่าว เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้บริหารเพ่ือให้การบริหารงานมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานเพ่ือลดต้นทุน หรือลดขั้นตอน หรือลดระยะเวลาในการให้บริการ การด าเนิน
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กิจการของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยและสังคมประเทศชาติ โดยค านึงถึงความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และการเป็นองค์กรทางวิชาการท่ีท าหน้าที่ในการชี้น าสังคม 
 
 3.  หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
 มีการบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับความ
ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ก าหนดกระบวนงานการให้บริการที่หน่วยงานมีการ
ก าหนดกระบวนงานให้บริการที่ที่มีการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ซึ่งกระบวนงานทั้งหมด
ดังกล่าว หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถด าเนินการได้ตามมาตรฐานของระยะเวลาการให้บริการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ สามารถสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง  
 

4.  หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
 ผู้บริหารได้ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนต่าง ๆ ของคณะวิชาและหน่วยงาน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สามารถแก้ไขปัญหาเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้ง
ค่าเป้าหมายไว้ มีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ด้วย KPIs และ Competency ตามที่
ได้จัดท าเป็นข้อตกลงไว้เป็นการล่วงหน้า ส่วนการด าเนินงานตามภารกิจประจ า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยึดถือปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์  
 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency)  
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย คณะวิชาและหน่วยงาน ได้ยึดหลักตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

และข้อบังคับ มีกระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบโดยผู้รับผิดชอบให้
เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ ปกป้องผลประโยชนขององค์กรและผู้มีส่วนไดสวนเสีย เปิด
โอกาสให้คณะวิชา/หน่วยงานและผู้มีส่วนไดสวนเสียที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและมีการตรวจสอบการ
ด าเนินงาน เช่น การรับสมัครสอบ การเสนอเลื่อนระดับ ปรับเปลี่ยนต าแหน่ง เป็นต้น ได้มีการน าเสนอที่
ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย และ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นองค์กรบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ มีการรายงานด้านการเงิน มีการตรวจสอบด้านการเงิน มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในมาใช้ในการบริหารจัดการและมีระบบสอบทานระบบควบคุมภายใน มีการเวียนแจ้งข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางระบบงานสารบรรณ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(e - document) ผ่านทางเว็บไซต์             
มีการประกาศประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง ดังนั้น จึงชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
อันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนและผู้มีส่วนไดสวนเสีย สามารถรู้ทุกขั้นตอนในการ
ด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้โดยใช้สิทธิ์ขอข้อมูลข่าวสารตามที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  

 
6.  หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
 กระบวนการบริหารงานของผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงทัศนะ 

ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา เช่น การมีส่วนร่วมโดยผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการบริหารของคณะ การประชุม
บุคลากรของหน่วยงาน เป็นต้น ส่วนการมีส่วนร่วมของบุคลากรจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดให้มีขึ้น
ผ่านการประชุมร่วมกัน เช่น การประชุมคณะท างานติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ การประชุม
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คณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมผ่านโครงการ
ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เช่น โครงการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง) พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมในการเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ ซึ่งนอกจากจะมีการเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ แล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้ ซักถามและร่วมกันอภิปรายเพ่ือความกระจ่างและเข้าใจร่วมกัน มีการประเมินผลโครงการ ประเมิน
ความพึงพอใจในการติดต่อราชการทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า รับฟังความ
คิดเห็นจากบุคคลภายในและภายนอก ตลอดจนนักศึกษา รวมทั้งมีศูนย์ประสานมหาวิทยาลัยศิลปากรใส
สะอาดในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานต่อไป  
 

7.  หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
 ผู้บริหารได้ยึดหลักการกระจายอ านาจเพ่ือสนับสนุนให้ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการ โดยมีค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1646/2557 มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากรปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล สั่งการ รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานในด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารการเงิน งบประมาณ และพัสดุ ด้านการบริหารงาน
บุคคล ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
       นอกจากนี้ ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะวิชาและหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ โดยกระจายอ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม โดยมอบหมายอ านาจและหน้าที่
ผ่านค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานชุดต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน
การประชุมปรึกษาหารือและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การมอบหมาย
เฉพาะตัวบุคคลเพ่ือให้กระท าการแทนอธิการบดี เช่น การมอบหมายให้เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในการ
ด าเนินคดีตามกฎหมาย การเป็นพยาน เป็นต้น ส่วนภารกิจงานราชการที่สมควรถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชน
ด าเนินงานแทนตามนโยบายของรัฐบาล ส านักงานอธิการบดีได้มีการจ้างภาคเอกชนเพ่ือถ่ายโอนงาน ได้แก่ 
การจ้างบริษัทเอกชนท าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การจ้างบริษัทเอกชนรับภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความ
สะอาด การจ้างบ ารุงดูแลรักษาลิฟต์ เป็นต้น  
 

8.  หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
 การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย คณะวิชาและหน่วยงาน ทุกองค์กรมีการด าเนินงานโดยมี 
การใช้อ านาจของกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพ่ิ มเติม 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการต่าง 
ๆ ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการแจ้งสิทธิให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบเมื่อมีผลกระทบจากการกระท าทางกฎหมายปกครอง มีกระบวนการในการอุทธรณ์และ 
ร้องทุกข์ มีการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณ มีการเสนอข้อคิดเห็นด้านกฎระเบียบเพ่ือยึดถือปฏิบัติในการ
ปฏิบัติราชการ โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศในการบริหารราชการ
ในการประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร  
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9. หลักความเสมอภาค (Equity)  
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย คณะวิชาและหน่วยงานได้ยึดหลักเสมอภาคในการปฏิบัติและ

ให้บริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืน ๆ เช่น การประกาศรับสมัครงาน การจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ 
การประกาศประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นต้น 

 
 10. หลกัมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  

 คณะวิชาและหน่วยงาน ในการบริหารงานในเรื่องส าคัญที่มีผลกระทบของกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ ผู้บริหารงานจะน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าว โดยปรึกษาหารือกันเพ่ือหาข้อยุติในประเด็นที่เป็นข้อโต้แย้ง โดยใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการโต้แย้งมาอธิบายท าความเข้าใจกับคณะกรรมการให้ความเห็นในเรื่อง
ดังกล่าวให้มีความเห็นที่ตรงกัน แต่อย่างไรก็ดี มติต่าง ๆ ของคณะกรรมการแม้จะได้อธิบายท าความเข้าใจ
แล้วแต่ในการด าเนินงานก็อาจมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของกรรมการส่วนใหญ่ แต่ถ้ามติในเรื่องนั้นได้
พิจารณาตามความเห็นที่เป็นไปตามหลักของกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว กรรมการ
ทุกคนก็ยอมรับฟังความเห็นของกรรมการส่วนใหญ่ที่มีความเห็นในเรื่องท่ีพิจารณานั้นโดยต้องไม่มีข้อคัดค้าน
ที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ ซึ่งฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

เรื่องส าคัญที่มีผลกระทบของกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ที่คณะกรรมการ 
เคยพิจารณา เช่น ข้อปรึกษาหารือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของบุคลากร ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณประจ ามหาวิทยาลัย ที่กระท าผิดจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร การ
รายงานผลตามแผนด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ส่งเสริมและก ากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
11. หลักคุณธรรม/ จริยธรรม 
มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีเมตตา รวมทั้งมีกระบวนการด าเนินงานด้านคุณธรรม/

จริยธรรม/จรรยาบรรณ และคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีการเสนอข้อคิดเห็นด้านกฎระเบียบเพ่ือ
ยึดถือปฏิบัติในการปฏิบัติราชการตามหลักเมตตาธรรม โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศในการบริหารราชการในการประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร 

 
12. หลักความรับผิดชอบต่อสังคม 
ในเทศกาลหรือช่วงเวลาส าคัญต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการสืบสานวัฒนธรรมอันดี

งามด้านความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และผู้มีคุณูปการกับมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วอธิการบดีได้ให้
ความส าคัญกับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการแก่สังคมในลักษณะสาธารณกุศล โดยไม่คิด
มูลค่าตามองค์ความรู้ของแต่ละคณะวิชาควบคู่ไปด้วย โดยเห็นได้จากการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติการ
จัดนิทรรศการเผยแพร่เกียรติยศชื่อเสียง และเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ซึ่งมีการสอดแทรกองค์ความรู้ทาง
วิชาการด้านต่าง ๆ ทาให้สังคมและสาธารณชนได้รับประโยชน์ทั้งทางตรง  และทางอ้อม นอกจากนี้
อธิการบดียังให้การสนับสนุนคณะวิชาต่าง ๆ ในการทาหน้าที่เป็นที่พ่ึงทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งเป็นผู้ชี้
นาสังคมในแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้ อธิการบดีเข้าร่วมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยในฐานะรอง
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเพ่ือมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการอุดมศึกษาของไทย 
รวมทั้งได้รับเชิญเป็นกรรมการต่าง ๆ ด้านการพัฒนาสังคม 
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สรุป 
 ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร                                    
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช) เป็นการด าเนินงานบนพ้ืนฐานการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานในรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดย
ครอบคลุมผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
รวมทั้งผลการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 
กพร. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
2530 มาตราที่ 22 การด าเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย การปฏิบัติราชการ
ตามทิศทาง จุดเน้นของสภามหาวิทยาลัย การปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล และการปฏิบัติราชการ
ในมิติ Balanced Scorecard ทั้งนี้ การด าเนินงานได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือให้
บรรลุปรัญชา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานของข้อจ ากัดด้านทรัพยากร
และปัจจัยสนับสนุน อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าวสามารถด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายได้ในระดับหนึ่งด้วยการส่งเสริมสนับสนุนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนทั้งสภามหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีและหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่า ตลอดจนคณาจารย์ ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดีจะเป็นข้อมูลส าคัญในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นต่อไป 
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ส่วนที่ 3 
แบบฟอร์มการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
              แบบฟอร์มการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี มีดังนี้   

 

ชื่อย่อแบบฟอร์ม ชื่อของแบบฟอร์ม 
ปอ.1 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน  
ปอ.2 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จ าแนกตาม พันธกิจ  

5 ด้าน  
ปอ.3 แบบรายงานผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. 
ปอ.4 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.) 
ปอ.5 แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

พ.ศ. 2530  มาตรา 22 
ปอ.6 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเน้นและเป้าหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 
ปอ.7 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ปอ.8 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
ปอ.9 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
ปอ.10 แบบรายงานผลการด าเนินงานในมิติของ Balanced Scorecard(BSC)   
ปอ.11 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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แบบฟอร์ม ปอ.1 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน  
 

แผนยุทธศาสตร์                             
จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน 

สภาฯ 
ก าหนด
น  าหนัก 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนถ่วง 

น  าหนัก 

ปัญหาอุปสรรค/ 
สาเหตุของปัญหา/อุปสรรค 

แนวทางแก้ไขปัญหา/การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภามหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต 40 5 5 40   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียน
มีความคิดสร้างสรรค์ 

16 2 2 16 

พัฒนาหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ให้เพิ่มขึ้น เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสังคม เ ช่น 
หลักสูตรร่วม 2 สถาบัน หลักสูตรบูรณาการ 
หลักสูตรพหุวิทยาการ  เป็นต้น 

ให้ข้อเสนอแนะ สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรเชิงสร้างสรรค์  

ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนานักศึกษาเพื่ อ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์  ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

8 1 1 8 

พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น  
โดยสอดแทรกผ่านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   

ให้ข้อเสนอแนะรูปแบบของกิจกรรม
นักศึกษาที่สนับสนุนการสร้างคุณธรรม  
จริยธรรมในนักศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางการศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์ 

16 2 2 16 
ส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 

2.ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 20 3 1 8   
ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาการวิจัยและ
สร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ย อม รั บ ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
นานาชาติ 

20 3 1 8 

มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  รวมทั้งผลงาน
วิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จ านวน
ค่อนข้างน้อย เนื่องจากอาจารย์บางคณะวิชามี
ภาระงานสอนมากอีกทั้งการผลิตต าราและ
หนังสือต้องใช้ระยะเวลามากทั้งการเขียนและ
การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการ
พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
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แผนยุทธศาสตร์                             
จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน 

สภาฯ 
ก าหนด
น  าหนัก 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนถ่วง 

น  าหนัก 

ปัญหาอุปสรรค/ 
สาเหตุของปัญหา/อุปสรรค 

แนวทางแก้ไขปัญหา/การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภามหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

3.ด้านการบริการวิชาการ 10 1 1 10   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน โดยการให้บริการทางวิชาการอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง พร้อมทั้งเผยแพร่
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

10 1 1 10 

พัฒนางานบริการวิชาการเพื่อมุ่งสู่การสร้าง
รายได้ของชุมชนและท้องถิ่น 

ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนา
งานบริการวิชาการเพื่อมุ่งสู่การสร้าง
รายได้ของชุมชนและท้องถิ่น 

4.ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 10 2 2 10   
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และส่งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
รวมทั้งการประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและ
เพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ 

5 1 1 5 

ปรับโครงสร้างองค์กรและสร้างเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างเอกภาพและความ
เข้ มแข็ ง ในการองรั บการขยายตั วด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม 

ให้ ข้ อ เ ส น อแ น ะ เ ชิ ง น โ ย บ า ย แ ล ะ
สนับสนุนการปรับโครงสร้างองค์กร 

ยุ ทธศาสตร์ ที่  10  พัฒนามาตรฐาน
ศิ ลปวัฒนธร รมและการออ กแบบสู่
นานาชาติ 

5 1 1 5 
  

5.ด้านการบริหารจัดการ 20 6 6 20   
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กร
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ พื่ อ ก า ร เ ป็ น
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ 

10 3 3 10 

ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ
เมื่อมหาวิทยาลัยเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ 
 

ให้ข้อเสนอแนะในการปรับโครงสร้าง
องค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ เมื่ อ
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  8  ก า ร พัฒ น า ร ะ บ บ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธ
กิจให้มีประสิทธิภาพ 
 

8 2 2 8 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับ
การศึกษา Digital Education มากขึ้น  
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แผนยุทธศาสตร์                             
จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน 

สภาฯ 
ก าหนด
น  าหนัก 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนถ่วง 

น  าหนัก 

ปัญหาอุปสรรค/ 
สาเหตุของปัญหา/อุปสรรค 

แนวทางแก้ไขปัญหา/การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภามหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ปรับปรุงระบบการเงิน
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 2 1 1 2 

ปรับปรุงระบบบริหารสารสนเทศให้ตอบสนอง
การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เช่น ระบบบัญชี ระบบงบประมาณ เป็นต้น 

 

รวมทั งหมด 100 17 15 88   
คะแนนที่อธกิารบดีรายงาน 
(ร้อยละแปลงเปน็ระดับคะแนน คะแนน
เต็ม = 5.00 คะแนน) 

   4.40 
  

    คะแนนที่คณะกรรมการสอบทาน       
 
                                      ผู้ให้ข้อมูล  ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีทีไ่ด้รับมอบหมาย) 
 
หมายเหตุ  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

124 
 

แบบฟอร์ม ปอ.2 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน 

สภาฯ 
ก าหนด
น  าหนัก 

เป้าหมาย 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 

คิดคะแนน
ถว่ง 

น  าหนัก 
 

ปัญหาอุปสรรคสาเหตุของปัญหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา/การพัฒนาระยะเวลาที่คาดว่า
จะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภามหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต 40 15 14 38   
ยุ ท ธศ าส ตร์ ที่  1  ก า รพัฒน า
หลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ 

20 6 6 20 

ผลการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
หลักสูตรแสดงให้เห็นปัญหาอุปสรรคการบริหาร
แต่ละหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยได้จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพเป็นรายหลักสูตร และได้
พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้
หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความคิด
สร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริง  
 

สนับสนุนหลักการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และ
ข้อจ ากั ด ในระดับหลั กสู ตรตาม เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับหลักสูตร เช่น จ านวนและ
คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การ
เทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐานด้านศิลปะและ
การออกแบบ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษา
เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์  
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

10 5 4 8 

ก าหนดลักษณะและกิจกรรมเพื่อสามารถ
สะท้อนการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะด้าน
คุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม 

ให้ข้อเสนอแนะรูปแบบของกิจกรรมนักศึกษา
ที่สนับสนุนการสร้างคุณธรรม  จริยธรรมใน
นักศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสภาพ
ล้อมทางการศึกษาที่เอื้อให้เกิด
การเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ 

10 4 4 10 
ตั้งเป้าหมายการให้บริการ WiFi เพื่อบริการ
นักศึกษาให้ครอบคลุมพื้นท่ีส่วนกลาง 

 

2.ด้านการวิจัยและสร้างสรรค ์ 20 5 5 20   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัย
และสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ 
 

20 5 5 20 

เพื่อเตรียมการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยและ
สร้างสรรค์  รวมถึงการแสดงผลงานในระดับ
นานาชาติให้มากขึ้น 

ให้ข้อเสนอแนะการเข้าสู่ การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย และการเพิ่มการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและสร้างสรรคใ์นระดับนานาชาติ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน 

สภาฯ 
ก าหนด
น  าหนัก 

เป้าหมาย 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 

คิดคะแนน
ถว่ง 

น  าหนัก 
 

ปัญหาอุปสรรคสาเหตุของปัญหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา/การพัฒนาระยะเวลาที่คาดว่า
จะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภามหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

3.ด้านการบริการวิชาการ 10 3 3 10   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความ
เ ข้ ม แ ข็ ง ใ ห้ ชุ ม ช น  โ ด ย ก า ร
ให้บริการทางวิชาการอย่างเป็น
ระบบและต่ อ เนื่ อ ง  พร้ อมทั้ ง
เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

10 3 3 10 

ก าหนดกลุ่มเป้าหมายพื้นที่บริการและส่งเสริม
การให้บริการวิชาการแบบบูรณาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

4.ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 10 4 3 7.50   
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและ
เพิ่ ม มู ล ค่ า ใน ร ะดั บชาติ แ ล ะ
นานาชาติ 

10 4 3 7.50 

ปรับโครงสร้างองค์กรและสร้างเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างเอกภาพและความ
เ ข้ ม แ ข็ ง ใ น ก า ร อ ง รั บ ก า ร ขย า ย ตั ว ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม 

ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและสนับสนุน
การปรับโครงสร้างองค์กร 

5.ด้านการบริหารจัดการ 20 17 13 15.68   
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
สร้างสรรค์ 
 

10 6 4 6.68 

ยกระดับการติดตาม ประเมินผล  และพัฒนา 
การปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและส่งผล
ต่อการพัฒนาองคก์รมากข้ึน 

การสนับสนุนแนวทางการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานภาระงานและการประเมินผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ 
 

2.5 3 3 2.50 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน 

สภาฯ 
ก าหนด
น  าหนัก 

เป้าหมาย 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 

คิดคะแนน
ถว่ง 

น  าหนัก 
 

ปัญหาอุปสรรคสาเหตุของปัญหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา/การพัฒนาระยะเวลาที่คาดว่า
จะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภามหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ปรับปรุงระบบ
กา ร เ งิ น งบ ป ระ ม า ณอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

2.5 5 3 1.50 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนามาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่
นานาชาติ 

5 3 3 5 
สร้ า งความร่ วมมือกับหน่ วยงานในระดับ
นานาชาติเพิ่มขึ้น 

ให้ข้อเสนอแนะในการสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่ได้รับการยอมรับด้านศิลปะและ
การออกแบบระดับนานาชาติ 

รวมทั งหมด 100 44 38 91.18   
คะแนนทีอ่ธกิารบดีรายงาน 
(ร้อยละแปลงเปน็ระดับคะแนน 
คะแนนเต็ม = 5.00 คะแนน) 

   4.56 
  

คะแนนที่คณะกรรมการสอบทาน       
                            
                                  ผู้ให้ข้อมูล  ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย) 
 
หมายเหตุ  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย            
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แบบฟอร์ม ปอ.3 แบบรายงานผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (คะแนนที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการ)             
         

การประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ผลการประเมิน 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานสาเหตุของปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา/การพัฒนาระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 
สิ่งที่ต้องการให้สภามหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

มิติภายนอก 

มิติท่ี 1 การประเมินประสิทธิผล 4.5496   
1. นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจ
หลักของกระทรวง 

   

2. ภารกิจหลักของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ) 

3.5931   

3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
พันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

   

   3.1 ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ 

5.0000   

   3..2 การผลิตบัณฑิต 3.9000   
   3.3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.0000   
   3.4 การวิจัย 4.6730   
   3.5 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.0000   
   3.6 การทุนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.0000   
มิติท่ี 2 การประเมินคุณภาพ 4.2680   
4. คุณภาพการให้บริการ    
   4.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 5.0000   
   4.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษา 
 

3.5360   
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การประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ผลการประเมิน 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานสาเหตุของปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา/การพัฒนาระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 
สิ่งที่ต้องการให้สภามหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

มิติท่ี 3 การประเมินประสิทธิภาพราชการ 1.3033   
5. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
  5.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

 
1.0000 

  

  5.2 การเบิกจ่ายเ งินงบประมาณรายจ่ าย
ภาพรวม 

2.2130   

6. การประหยัดพลังงาน 1.0000   
มิติภายใน 
มิติท่ี 4 การพัฒนาสถาบัน 4.3760   
7. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ 

4.7520   

8. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

4.0000   

            รวมคะแนน 4.1417   
คะแนนที่อธกิารบดีรายงาน 4.1417   
คณะกรรมการใช้คะแนนตามที่ได้รับแจ้งอย่าง
เป็นทางการจาก กพร. 

   

 
                                    ผู้ให้ข้อมูล  ...................................................................... (อธิการบดี  หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย)                                                                               
หมายเหตุ  
1) กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย 
2) กรณี กพร. มีการเปลี่ยนแปลงมิติและตัวชี้วัดในแต่ละมิติ คณะกรรมการ จะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ กพร. 
3) กรุณาแนบรายละเอียดคะแนนที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจาก กพร. มาด้วย 
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แบบฟอร์ม ปอ.4 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.) ประจ าปีการศึกษา 2557  (คะแนนที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการ) 

องค์ประกอบการประเมิน 
ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน/สาเหตุของปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา/การพัฒนาระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 
สิ่งที่ต้องการให้สภามหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต  

3.56 
การบริหารจัดการหลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เนื่องจากในปี
การศึกษา 2557 เป็นการประเมินระดับหลักสูตรเป็นครั้งแรก ท าให้
หลักสูตรไม่สามารปรับปรุงกระบวนการบริหารได้ 

 

องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย  
3.94 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มการ
เผยแพร่ที่มีคะแนนการประเมินไม่สูง   

 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการทางวิชาการ  
5.00 

การบริการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย ที่เกิดจากการบูรณาการข้าม
ศาสตร์มีจ านวนน้อย 

 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

 5.00 
  

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  3.89 ไม่มีการค านวณต้นทุนต่อหน่วยการผลิตบัณฑิตของแต่ละหลักสูตร  
คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ  3.95 (ดี)   
คะแนนที่อธกิารบดีรายงาน  3.95 (ดี)   
คณะกรรมการใช้คะแนนตามที่ได้รับแจ้ง
อย่างเป็นทางการจาก คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน    

    

                           
                                  ผู้ให้ข้อมูล  ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย)           
หมายเหตุ 1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย 
  2. กรณี สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ คณะกรรมการ จะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ สกอ. 
             3. กรุณาแนบรายละเอียดคะแนนที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจาก คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  มาด้วย 
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แบบฟอร์ม ปอ.5 แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22 
 

หน้าท่ีของอธิการบดี 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ. 2530 

มาตรา 22 

รายงานผลการ
ด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน/สาเหตุของปัญหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา/การพัฒนาระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองให้คะแนน

ในแต่ละข้อ 

1.  บริหารกิจการของมหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของทางราชการ รวมทั้งนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

หน้าท่ี 7-11 
   

2. ควบคุมบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานท่ีและทรัพยส์ิน
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

หน้าท่ี 11-15 
มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการท าความเข้าใจและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของคณะวิชากับส่วนกลาง 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  

3. รักษาระเบียบวินัยและส่งเสริมกิจการนักศึกษา หน้าท่ี 15    
4. เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไปของ 

มหาวิทยาลยั 
หน้าท่ี 15 

   

5. เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านตา่งๆ ของ
มหาวิทยาลยัต่อสภามหาวิทยาลัย 

หน้าท่ี 16  
   

6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามระเบียบและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยัหรือตามที่สภามหาวทิยาลัยมอบหมาย 

หน้าท่ี 16 
   

คะแนนเฉลี่ยที่คณะกรรมการกลัน่กรองให้คะแนน     
คะแนนเฉลี่ยท่ีคณะกรรมการกลัน่กรองให้คะแนน      
                                                      
                                                  ผู้ให้ข้อมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย) 
 
หมายเหตุ  1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย 
   2. เกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองให้คะแนนของคณะกรรมการ อยู่ในหน้า 15 
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แบบฟอร์ม ปอ.6 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเน้นและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย 
 

แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและ

เป้าหมายของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
รายงานผลการ

ด าเนินการ 

เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับ

ผลการ
ด าเนินงาน 
(คะแนน

ผลสัมฤทธิ์/) 

สรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ น
จากการด าเนินงาน/

การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

ปัญหาอุปสรรค/
สาเหตุของปัญหา

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/การพัฒนา
ระยะเวลาที่คาดว่า

จะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 

ด้านที่ 1 
มหาวิทยาลยัศิลปากร
เป็นมหาวิทยาลัยชั้น
น าแห่งการสร้างสรรค ์

พัฒนามหาวิทยาลัยให้ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย เป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ  โดยสนับสนุนงบประมาณในทุกด้าน  
และจัดท าระบบ  กลไกการติดตามและประเมินผลงานวิจัย  และ
เผยแพร่เกียรติคุณในความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด 
1. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการที่มีผลกระทบต่อสังคม เน้นพื้นที่
ภูมิภาคตะวันตก (พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี) 
2. จ านวนเงินวิจัย 

หน้าท่ี 17-18 

สรุปคะแนน
การประเมิน 
เท่ากับ 5.00 

-โครงการ ศิลปากร
พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
สร้างสรรค์เพื่อความ
ยั่งยืนของสังคมและ
ชุมชน (เฟส 1 เฟส 2)  
จ.เพชรบุรี 
-โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
อนุรักษ์ระบบนิเวศป่า
ช า ย เ ล น แ ล ะ ศู น ย์
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
การศึกษา ณ บริเวณ
เ ชิง เขาไกรลาศ  จ .
เพชรบุรี 
 

  

ด้านที่ 2 การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเชิง
รุก 

2.1 มีแผนงานสนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอกอย่างชัดเจน ภายในปี พ.ศ. 2555 โดยพัฒนาให้มีอาจารย์วุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 40 ต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด 
ภายในปี พ.ศ. 2559 
2.2 มีแผนงานสนับสนุนการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการอย่างชัดเจน 
ภายในปี พ.ศ. 2555 โดยอาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ. + 

หน้าท่ี 19-24 

สรุปคะแนน
การประเมิน 
เท่ากับ 3.50 

ตัวช้ีวัดตัวที่ 1 (ร้อย
ล ะ อ า จ า ร ย์ วุ ฒิ
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ปริญญาเอก ร้อยละ 
40 ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า) 
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและ

เป้าหมายของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
รายงานผลการ

ด าเนินการ 

เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับ

ผลการ
ด าเนินงาน 
(คะแนน

ผลสัมฤทธิ์/) 

สรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ น
จากการด าเนินงาน/

การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

ปัญหาอุปสรรค/
สาเหตุของปัญหา

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/การพัฒนา
ระยะเวลาที่คาดว่า

จะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 

รศ. + ศ.) ร้อยละ 50 ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ภายในปี 
พ.ศ. 2559 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
1.พัฒนาให้มีอาจารย์วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 40 
ต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด ภายในปี พ.ศ. 2559 
2.อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ. + รศ. + ศ.) ร้อยละ 50 ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ภายในปี พ.ศ. 2559 

บรรลุเป้าหมาย (ร้อย
ละ 51.06) 
ตัวช้ีวัดที่ 2 (อาจารย์
มี ต า แ ห น่ ง ท า ง
วิชาการ (ผศ. + รศ. 
+ ศ.) ร้อยละ 50 ต่อ
จ า น ว น อ า จ า ร ย์
ประจ า)ทัง้หมด 
ไม่ บรรลุ เป้ าหมาย 
(ร้อยละ 38.99) 

ด้านที่ 3 การบูรณา
การใช้ประโยชน์จาก
พื้ นที่ เ ดิ มและกา ร
ขยายพื้นที่สร้าง City 
Campus ใหม่ของ
มหาวิทยาลัย 

จัดท าแผนงานการบูรณาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ เดิมของ
มหาวิทยาลัย และการขยายพื้นท่ีสร้าง City Campus ใหม่ของ
มหาวิทยาลัย อย่างชัดเจน ภายในปี พ.ศ. 2556 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ระยะลงนามในสัญญาก่อสร้างอาคารที่ City Campus ภายในปี 
2558 

หน้าท่ี 24-29 

สรุปคะแนน
การประเมิน 
เท่ากับ 5.00 

ล ง น า ม ใ น สั ญ ญ า
ก่อสร้างอาคาร เมื่อ
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2559 ตาม
สั ญ ญ า จ้ า ง เ ล ข ที่ 
14/2559 

  

ด้านที่ 4 การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
แ ล ะ ง า น กิ จ ก า ร
นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

1. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่า มี
คุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ มีความสามารถด้าน
ภาษา มีจิตอาสา มีความภาคภูมิใจในสถาบัน และอัตลักษณ์ของ
ความเป็นศิลปากร 
2. ผลักดันให้ เกิดหลักสูตรบูรณาการ การเรี ยนการสอน          

หน้าท่ี 29-34 

สรุปคะแนน
การประเมิน 
เท่ากับ 5.00 
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและ

เป้าหมายของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
รายงานผลการ

ด าเนินการ 

เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับ

ผลการ
ด าเนินงาน 
(คะแนน

ผลสัมฤทธิ์/) 

สรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ น
จากการด าเนินงาน/

การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

ปัญหาอุปสรรค/
สาเหตุของปัญหา

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/การพัฒนา
ระยะเวลาที่คาดว่า

จะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 

เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
3. ปรับปรุงสวัสดิการของนักศึกษาอย่างชัดเจนภายในปี พ.ศ. 
2555 
- มีการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา เช่น การหาพื้นท่ีนันทนาการ
ด้านกิจกรรมและกีฬา การส่งเสริมเข้าร่วมกิจกรรมในระดับชาติ
และนานาชาติ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ฯลฯ ภายในปี 
พ.ศ. 2556 

ด้านที่  5 ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

มีแผนงานอย่างเป็นรูปธรรมในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็น
องค์กรหลัก  สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน  และมีบทบาท
ในการผลักดันและจัดท านโยบายสาธารณะในด้านศิลปวัฒนธรรม
ของประเทศภายในปี พ.ศ. 2556 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
สร้างเกณฑ์มาตรฐานในการประกันคุณภาพในด้านศิลปวัฒนธรรม
และการออกแบบ ภายในปี 2558 

หน้าท่ี 34-38 

สรุปคะแนน
การประเมิน 
เท่ากับ 5.00 

มีการพัฒนา เกณฑ์
เ ที ย บ เ คี ย ง
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ด้ า น
ศิ ล ป ะ แ ล ะ ก า ร
ออกแบบ และสภา
มหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบ ตลอดจน
น า เ ส น อที่ ป ร ะ ชุ ม
อ ธิ ก า ร บ ดี แ ห่ ง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย แ ล ะ
น าเสนอ กกอ. เพื่อ
พิจารณา รวมทั้งสภา
คณบดีด้านศิลปะแห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและ

เป้าหมายของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
รายงานผลการ

ด าเนินการ 

เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับ

ผลการ
ด าเนินงาน 
(คะแนน

ผลสัมฤทธิ์/) 

สรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ น
จากการด าเนินงาน/

การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

ปัญหาอุปสรรค/
สาเหตุของปัญหา

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/การพัฒนา
ระยะเวลาที่คาดว่า

จะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 

ส ม า ชิ ก เ ส น อ ส ภ า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ ง
ตนเองต่อไป 

คะแนนเฉลี่ยที่
อธิการบดีรายงาน 

 
 4.70 

   

คะแนนเฉลี่ยท่ี 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
 

    

 

                           ผู้ให้ข้อมูล ..................................................................... (อธิการบดี  หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย) 
หมายเหตุ  

1. เป้าหมาย นโยบาย กิจกรรม/โครงการ ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดด้านใดที่เกิดก่อนอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช) มาด ารงต าแหน่ง คือวันที่ 12 
มีนาคม 2556 จะไม่น ามาใช้ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
2. คณะกรรมการและอธิการบดีประชุมหารือ พิจารณาเลือกกิจกรรม/โครงการ ที่อยู่ในช่วงที่อธิการบดีมาด ารงต าแหน่งจนถึงรอบปีที่ 3 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 
2556 –12 มีนาคม 2559) ซึ่งเป็นกิจกรรม/โครงการ ที่จะช่วยผลักดันนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จ านวน 5-10 กิจกรรม/โครงการ มา
รายงานเพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ มาจากผลการด าเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดหน้า 15 
4. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย 
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แบบฟอร์ม ปอ.7 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
 

กิจกรรม/โครงการที่อธิการบดี
น าเสนอต่อสภาฯ 

 
เป้าหมายท่ีก าหนด 

รายงานผลการ
ด าเนินการ 

เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ์/) 

สรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ นจากการด าเนินงาน/การ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุ
ของปัญหาแนว

ทางแก้ไขปัญหา/การ
พัฒนาระยะเวลาที่คาด

ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้
สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
1. โ ค ร ง ก า ร ศิ ล ป า ก ร
รับผิดชอบสังคม University 
Social Responsibility 

 - จ านวนโครงการ 
( โ ค ร ง ก า ร ที่
มหาวิทยาลัยเป็น
เจ้าภาพ) 

หน้าท่ี 39-43 

สรุปคะแนนการ
ประเมิน เท่ากับ 
5.00 

1.โครงการกิจกรรมการรณรงค์คัดค้านโครงการ
ก่อสร้างทางเลียบแม่น้ าเจ้าพระยา 
2.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาล “Clean Campus Clear Corruption” 
สรรค์สร้างหัวใจใหม่ มหาวิทยาลัยโปร่งใส 
บัณฑิตไทยไม่โกง 
3.โครงการรินน้ าใจ สู่น้องห่างไกล จากใจ
ศิลปากร ครั้งที่ 4 

  

2. โครงการปรับปรุงวิทยาเขต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อ
การเรียนรู้และสร้างสรรค์ 

การปรับปรุงวิทยา
เขตพระราชวังสนาม
จันทร์ 

หน้าท่ี 44-48 
สรุปคะแนนการ
ประเมิน เท่ากับ 
5.00 

2.โครงการปรับปรุงวิทยาเขตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  เพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ 

  

3. โครงการบูรณาการ การ
บ ริ ก า ร ข้ า ม ศ า ส ต ร์  เ พื่ อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

จ า น วน โ ค ร ง ก า ร 
( เน้นพื้ นที่ จั งหวั ด
เพชรบุรี) 

หน้าท่ี 49-51 

สรุปคะแนนการ
ประเมิน เท่ากับ 
5.00 

1.โครงการพัฒนาอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชาย
เ ล น แ ล ะ ศู น ย์ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก า ร ศึ ก ษ า 
“Mangrove Ecosystem Preservation & 
Science Education Center (MEPSEC Hua 
Hin)” 
2. โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เพื่อความยั่ งยืนของสังคมและ
ชุมชนระยะที่ 1 และระยะที่ 2 
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กิจกรรม/โครงการที่อธิการบดี
น าเสนอต่อสภาฯ 

 
เป้าหมายท่ีก าหนด 

รายงานผลการ
ด าเนินการ 

เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ์/) 

สรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ นจากการด าเนินงาน/การ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุ
ของปัญหาแนว

ทางแก้ไขปัญหา/การ
พัฒนาระยะเวลาที่คาด

ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้
สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
4. โครงการบ่มเพาะนักบริหาร
รุ่นใหม่ 

- จ านวนกิจกรรม/
โครงการ 
- จ า น ว น
ผู้เข้าร่วมโครงการ
(ต้องเป็นโครงการ
พัฒนาผู้บริหารที่
มหาวิทยาลัยเป็น
ผู้ด าเนินการ) 

หน้าท่ี 52-55 

สรุปคะแนนการ
ประเมิน เท่ากับ 
5.00 

1.โครงการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
การบริหาร (Creative Leadership Program 
for Management) รุ่นที่ 1 
2. โครงการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
เพื่อการบริหาร ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง
สายสนับสนุน 
3. โครงการสัมมนา เรื่อง พัฒนาศักยภาพการ
เป็นผู้น าเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย 

  

5. โครงการเสริมสร้างและ
เ ผ ย แ พ ร่ ภ า พ ลั ก ษ ณ์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร สู่
สาธารณชน 

- จ านวนโครงการ 
- ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จ า ก ก า ร  จั ด
กิจกรรม/โครงการ 
(ต้องเป็นโครงการที่
มหาวิทยาลัยเป็น
เจ้าภาพ) 

หน้าท่ี 55-57 

สรุปคะแนนการ
ประเมิน เท่ากับ 
5.00 

1.โครงการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนโดยรถ
ปฏิบัติการศิลปะเคลื่อนที่ (Silpakorn Art 
Mobile) 
2.โครงการ สีไทยโทน 
3.โครงการออกแบบอัตลักษณ์องค์การ ใน
ระยะที่ 2 (Corporate Identity - CI) 
4.โครงการจัดท าวีดีทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัย
ศิลปากรเป็นภาษาต่างประเทศ 

  

6. โ ค ร ง ก า ร จั ด อั น ดั บ 
(Rankings) และการตรวจ
ป ร ะ เ มิ น  ( Accreditation) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จ านวน 2 สาขา เข้า 
QS (Rankings by 
subject) หน้าท่ี 57-58 

สรุปคะแนนการ
ประเมิน เท่ากับ 
5.00 

1.สาขา Art & Design มหาวิทยาลัยศิลปากร
ติดอันดับ ในอันดับที่ 1 ของประเทศไทย 
2.สาขา Philosophy มหาวิทยาลัยศิลปากร
ติดอันดับ ในอันดับที่ 5 ของประเทศไทย 
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กิจกรรม/โครงการที่อธิการบดี
น าเสนอต่อสภาฯ 

 
เป้าหมายท่ีก าหนด 

รายงานผลการ
ด าเนินการ 

เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ์/) 

สรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ นจากการด าเนินงาน/การ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุ
ของปัญหาแนว

ทางแก้ไขปัญหา/การ
พัฒนาระยะเวลาที่คาด

ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้
สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
7. โ ค ร ง ก า ร ย ก ร่ า ง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

จ า น ว น ข้ อ บั ง คั บ
ร อ ง รั บ 
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ศิลปากร 

หน้าท่ี 59-61 

สรุปคะแนนการ
ประเมิน เท่ากับ 
5.00 

จ านวน 18 ข้อบังคับ   

8. โครงการกลยุทธ์การเ งิน
งบประมาณมหาวิ ทย าลั ย
ศิลปากร 

ร้อยละความส าเร็จ
การด าเนินงานตาม
แผน ยุทธศาสตร์ 
ร้อยละ 80 (ตาม
ตัวช้ีวัดเดิม ร้อยละ 
80) 

หน้าท่ี 61 

NA ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 10 
มิถุนายน 2558 ให้ความเห็นชอบแล้ว  

เ นื่ อ ง จ า ก ส ภ า
มหาวิ ทยาลั ย ได้ เ ห็ น
ความเห็นชอบกลยุทธ์
ก า ร เ งิน งบประมาณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เมื่อ 10 มิถุนายน 2558 
และมหาวิ ทยาลั ย ได้
ด าเนินการตามกลยุทธ์
ดั ง ก ล่ า ว  ทั้ ง นี้  ก า ร
ประเมินผลความส าเร็จ
ต้ องพิจ ารณา  ณ สิ้ น
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2559 
ดังนั้นการประเมินค่า
เ ป้ า ห ม า ย จึ ง ยั ง ไ ม่
สามารถด าเนินการได้ใน
รอบการประเมินนี้ 
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กิจกรรม/โครงการที่อธิการบดี
น าเสนอต่อสภาฯ 

 
เป้าหมายท่ีก าหนด 

รายงานผลการ
ด าเนินการ 

เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ์/) 

สรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ นจากการด าเนินงาน/การ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุ
ของปัญหาแนว

ทางแก้ไขปัญหา/การ
พัฒนาระยะเวลาที่คาด

ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้
สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
คะแนนเฉลี่ยที่อธกิารบดีรายงาน   5.00    
คะแนนเฉลี่ยที่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
 

    

        
ผู้ให้ข้อมูล ..................................................................... (อธิการบดี  หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย) 

หมายเหตุ                    
1. คณะกรรมการและอธิการบดีน านโยบายของอธิการบดีที่น าเสนอและไดร้ับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย(จ านวน 31 โครงการ รายละเอียดตามภาคผนวก ค        
หน้า 76)  
 มาประชุมหารือ และพิจารณาเลือกกิจกรรม/โครงการ ที่อธิการบดีก าหนดว่าจะด าเนินการในรอบปีที่ 3 ของการปฏิบัติงาน(ปี พ.ศ. 2558-2559) ซึ่งเป็นกิจกรรม/
โครงการ ที่จะช่วยผลักดันยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย จ านวน 5 - 10 กิจกรรม/โครงการ มารายงานเพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ มาจากผลการด าเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดหน้า 15 
3. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย 
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แบบฟอร์ม ปอ.8 รายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 

รายงานผลการ
ด าเนินการ 

 

คะแนน 
(ระดับการตอบสนองและระดับคุณภาพ) 

ปัญหาอุปสรรค/ 
สาเหตุของปัญหาแนวทางแก้ไข

ปัญหา/การพัฒนาระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

รอบปีท่ี 1     
ด้านที่ 1     
ด้านที่ 2     
......     
คะแนนเฉลี่ยรอบปีท่ี 1 ปี ที่อธิการบดีรายงาน     
รอบปีท่ี 2     
ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนานักศึกษา/ด้านกิจการนักศึกษา/
สวัสดิการนักศึกษา 

หน้าท่ี 62-72 
สรุปคะแนนการประเมิน เท่ากับ 5.00   

ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาอาจารย ์ หน้าท่ี 73-74 สรุปคะแนนการประเมิน เท่ากับ 5.00   
ด้านที่ 3 ด้านการวิจัยและสร้างสรรค ์ หน้าท่ี 74-76 สรุปคะแนนการประเมิน เท่ากับ 5.00   
ด้านที่ 4 ด้านการผลักดันสู่ความเป็นนานาชาติ หน้าที ่76-78 สรุปคะแนนการประเมิน เท่ากับ 5.00   
ด้านที่ 5 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม หน้าท่ี 78-83 สรุปคะแนนการประเมิน เท่ากับ 5.00   
ด้านที่ 6 ด้านแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าป ี

หน้าท่ี 83-93 สรุปคะแนนการประเมิน เท่ากับ 5.00   

ด้านที่ 7 ด้านการบรหิารจดัการ หน้าท่ี 93-100 สรุปคะแนนการประเมิน เท่ากับ 5.00   
ด้านที่ 8 การตรวจสอบภายในและการบริหารความ
เสี่ยง 

หน้าท่ี 100-102 สรุปคะแนนการประเมิน เท่ากับ 5.00   

ด้านที่ 9 การปรับเปลีย่นสถานเปน็มหาวิทยาลยัใน
ก ากับของรัฐ 

หน้าท่ี 102-106 สรุปคะแนนการประเมิน เท่ากับ 5.00   
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 

รายงานผลการ
ด าเนินการ 

 

คะแนน 
(ระดับการตอบสนองและระดับคุณภาพ) 

ปัญหาอุปสรรค/ 
สาเหตุของปัญหาแนวทางแก้ไข

ปัญหา/การพัฒนาระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

ด้านที่ 10 ด้านสมาคมนักศึกษาเกา่/ศิษย์เก่า หน้าท่ี 106 สรุปคะแนนการประเมิน เท่ากับ 5.00   
ด้านที่ 11 การประชุมสภามหาวิทยาลัย หน้าท่ี 108-110 สรุปคะแนนการประเมิน เท่ากับ 5.00   
คะแนนเฉลี่ยรอบปีที่ 2 ที่อธิการบดีรายงาน 5.00    
คะแนนเฉลี่ยรอบปทีี ่1 และรอบปีที ่2 ที่อธิการบดี
รายงาน 

1.83 + 5.00 
Mean = 3.42 

   

คะแนนเฉลี่ยที่คณะกรรมการตรวจสอบ     
                                              

                                      ผู้ให้ข้อมูล ...................................................... ............... (อธิการบด ีหรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย)                    
   
หมายเหตุ      
 1. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ(รอบปีที่ 1 มี 11 ด้าน รอบปีที่ 2 มี 11 ด้าน รายละเอียดภาคผนวก ง หน้า 82) 
 2. น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแต่ละด้านมารายงานให้ชัดเจนว่าด าเนินการอย่างไรบ้าง ข้อเสนอแนะด้านใดยังไม่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างการด าเนินการให้ระบุ
ให้ชัดเจนด้วย และสรุประดับการตอบสนองและระดับคุณภาพของการด าเนินงานแต่ละด้าน  
 3. เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับการตอบสนองและระดับคุณภาพ อยู่ในหน้า 16 
 4. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย 
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 แบบฟอร์ม ปอ. 9 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  (ส าหรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ  ส่วนที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ ด้านที่ 2.1) 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
รายงานผลการด าเนินการ 

 

ปัญหาอุปสรรค/ 
สาเหตุของปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหา/ 

การพัฒนาระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภามหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

1.ด้านการผลิตบณัฑติ  

หน้าท่ี 111 

1.พัฒนาหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ให้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของสังคม เช่น หลักสูตรร่วม 2 สถาบัน หลักสูตรบูรณาการ หลักสูตร
พหุวิทยาการ  เป็นต้น 
2.พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น  โดยสอดแทรกผ่าน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา   
3.ส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 

2.ด้านการวิจัยและสร้างสรรค ์ 

หน้าท่ี 111 

มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่  รวมทั้งผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จ านวน
ค่อนข้างน้อย เนื่องจากอาจารย์บางคณะวิชามีภาระงานสอนมากอีกทั้ง
การผลิตต าราและหนังสือต้องใช้ระยะเวลามากทั้งการเขียนและการ
ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

3.ด้านการบริการวิชาการ หน้าท่ี 111 พัฒนางานบริการวิชาการเพื่อมุ่งสู่การสร้างรายได้ของชุมชนและท้องถิ่น  
4.ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

หน้าท่ี 111-112 ปรับโครงสร้างองค์กรและสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้าง
เอกภาพและความเข้มแข็งในการองรับการขยายตัวด้านศิลปวัฒนธรรม 

 

                                              
                                      ผู้ให้ข้อมูล ..................................................................... (อธิการบดี  หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย)                    

      
 หมายเหตุ   
1.รายงานในลักษณะเป้าหมายในการท างานเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานใช้รอบปีงบประมาณ           
2. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย 
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แบบฟอร์ม ปอ. 10 แบบรายงานผลการด าเนินงานในมิติของ Balanced Scorecard (BSC) 
            (ส าหรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ  ส่วนที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ ด้านที่ 2.2) 

มิติด้าน/ ตัวชี วัดในและมิติ 
สภาฯ 

ก าหนด 
น  าหนัก 

คะแนน 
เต็มแต่ 
ละข้อ 

คะแนนที่
ม. ได้ 

คะแนนถ่วง 
น  าหนัก 

 

ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุของ
ปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา ระยะเวลาที่คาด

ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

1.ด้านผลสัมฤทธิ์ (ความพึงพอใจ) 10 2 1.7100 8.5500   

1.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต (ตัวช้ีวัด 4.1 กพร.)   5.0000    

1.2 ความพึงพอใจของนสิิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา  
     (ตัวช้ีวัด 4.2 กพร.) 

  3.5360  
  

2.ด้านกระบวนการภายใน 30 1 0.8000 24.000   

   2.1 ภาวะผู้น าของสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน       

   2.2 ความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ 

    
  

   2.3 ระบบบริหารความเสี่ยง       

หายเหตุ : ในปีการศึกษา 2557  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ ครอบคลุม 5 ตัวบ่งชี้ ซึ่งผลการประเมินโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยได้คะแนนการประเมิน 4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 
คะแนน  เมื่อเปรียบเทียบกับการด าเนินการด้านกระบวนการภายใน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 1.0000 คะแนน  ดังนั้น  คะแนนการประเมินด้านกระบวนการภายในเท่ากับ 0.8000 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 1.0000 คะแนน 
3.ด้านการเงินและงบประมาณ 30 1 0.5700 17.1000   

   3.1 ระดับความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
        (ตัวบ่งช้ี 5.1 ระดับสถาบัน สกอ.) 

  4.0000  
  

3.2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่าย
ภาพรวม 
 

  1.6065  
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มิติด้าน/ ตัวชี วัดในและมิติ 
สภาฯ 

ก าหนด 
น  าหนัก 

คะแนน 
เต็มแต่ 
ละข้อ 

คะแนนที่
ม. ได้ 

คะแนนถ่วง 
น  าหนัก 

 

ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุของ
ปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา ระยะเวลาที่คาด

ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

4.ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาองค์กร 30 1 0.6000 18.0000   

  4.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งช้ี 1.1 ระดับสถาบัน 
สกอ.) 

  2.2700 
   

  4.2  ผลการบริหารของคณะ (ตวับ่งช้ี 5.2 ระดับสถาบัน สกอ.)   3.6700    
                                                     รวม 100  3.6800 67.65   

                                            
       ผู้ให้ข้อมูล ..................................................................... (อธิการบดี  หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย) 
หมายเหตุ  
1. ในการก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละมิติ มุ่งใช้ตัวชี้วัดที่มีอยู่แล้ว อาทิ ตัวชี้วัด ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.) กพร. เพ่ือมิใช้เป็นการสร้างภาระแก่ผู้บริหาร   
แล้วหารือร่วมกัน   
2. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย        
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แบบฟอร์ม ปอ. 11 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
                           (ส าหรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ  ส่วนที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ ด้านที่ 2.3) 
 

หลักธรรมาภิบาล รายงานผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุของ
ปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหา/การ

พัฒนา 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

1. หลักประสิทธิผล   มหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานส าหรับหน่วยงาน คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไป
ในทางทางเดียวกัน โดยร่วมกันก าหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ก าหนดมาตรการ 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ  มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีส าหรับคณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ  และมีการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนฯ ปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน นอกจากนี้ มีการก าหนดตัวช้ีวัดและ
เป้าหมายในการปฏิบัติงาน ด้วย KPIs และ Competency ทั้งผู้บริหารและบุคลากรโดยทั่วกัน มีการจัดท า
ค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างอธิการบดีและผู้บริหารหน่วยงานระดับคณะ ศูนย์ สถาบัน และส านัก 
และมีกระบวนงานท่ีมีการรักษามาตรฐานระยะเวลาให้บริการแก่คณะวิชาและหน่วยงาน   

  

2. หลักประสิทธิภาพ อธิการบดีได้บริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี โดยได้ประชุมหารือร่วมกันในที่ปร ะชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(กบม.) คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิยาลัย(กบพ.) และที่ประชุม
อธิการบดี(ทปค.) เพื่อก าหนดทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการโดยจัดท าและติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
แผนการจัดการความรู้  แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารจัดการให้มีความเหมาะสมและคุ้มค่า รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ น าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น นอกจากนี้ อธิการบดียังได้ใช้ที่ประชุมดังกล่าว เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้บริหารเพื่อให้การบริหารงานมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานเพื่อลดต้นทุน หรือลดขั้นตอน หรือลดระยะเวลาในการให้บริการ การด าเนิน
กิจการของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยและสังคมประเทศชาติ  โดยค านึงถึงความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  และการเป็นองค์กรทางวิชาการที่ท าหน้าท่ีในการชี้น าสังคม 
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หลักธรรมาภิบาล รายงานผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุของ
ปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหา/การ

พัฒนา 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

3. หลักการตอบสนอง มีการบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ก าหนดกระบวนงานการให้บริการที่หน่วยงานมีการก าหนด
กระบวนงานให้บริการที่ที่มีการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ซึ่งกระบวนงานทั้งหมดดังกล่าว 
หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถด าเนินการได้ตามมาตรฐานของระยะเวลาการให้บริการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ สามารถสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง   

  

4. หลักภาระ
รับผิดชอบ 

ผู้บริหารได้ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนต่าง ๆ ของคณะวิชาและหน่วยงาน เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สามารถแก้ไขปัญหาเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งค่ า
เป้าหมายไว้ มีการก าหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ด้วย KPIs และ Competency ตามที่ได้
จัดท าเป็นข้อตกลงไว้เป็นการล่วงหน้า ส่วนการด าเนินงานตามภารกิจประจ า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย ได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีที่รับผิดชอบโดยยึดถือปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ 

  

5. หลักความโปร่งใส การบริหารงานของมหาวิทยาลัย คณะวิชาและหน่วยงาน ได้ยึดหลักตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
มีกระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบโดยผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ ปกป้องผลประโยชนขององค์กรและผู้มีส่วนไดสวนเสีย เปิดโอกาสให้คณะ
วิชา/หน่วยงานและผู้มีส่วนไดสวนเสียที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและมีการตรวจสอบการด าเนินงาน เช่น การรับ
สมัครสอบ การเสนอเลื่อนระดับ ปรับเปลี่ยนต าแหน่ง เป็นต้น ได้มีการน าเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. และ ก.บ.พ. 
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นองค์กรบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ มีการรายงานด้านการเงิน 
มีการตรวจสอบด้านการเงิน มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใช้ในการบริหารจัดการ
และมีระบบสอบทานระบบควบคุมภายใน มีการเวียนแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบงานสารบรรณ ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) ผ่านทางเว็บไซต์  มีการประกาศประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง ดังนั้น 
จึงช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดย
ประชาชนและผู้มีส่วนไดสวนเสีย สามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และ
สามารถตรวจสอบได้โดยใช้สิทธิ์ขอข้อมูลข่าวสารตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
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หลักธรรมาภิบาล รายงานผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุของ
ปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหา/การ
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สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

6. หลักการมสี่วนร่วม กระบวนการบริหารงานของผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา เช่น การมีส่วนร่วมโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการบริหารของคณะ การประชุมบุคลากรของ
หน่วยงาน เป็นต้น การมีส่วนร่วมของบุคลากรจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดให้มีขึ้นผ่านการประชุม
ร่วมกัน เช่น การประชุมคณะท างานติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ การประชุมคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น นอกจากน้ี ยังเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมผ่านโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัด
ขึ้น เช่น โครงการประชุมระดมความคิดเหน็เกี่ยวกับ(ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ... เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นจากประชาคมในการเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ซึ่งนอกจากจะมีการ
เผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ แล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมโครงการได้ ซักถามและร่วมกัน
อภิปรายเพื่อความกระจ่างและเข้าใจร่วมกัน มีการประเมินผลโครงการ ประเมินความพึงพอใจในการติดต่อ
ราชการทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า รับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายในและ
ภายนอก ตลอดจนนักศึกษา รวมทั้งมีศูนย์ประสานมหาวิทยาลัยศิลปากรใสสะอาดในการรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

  

7. หลักการกระจาย
อ านาจ 

ผู้บริหารได้ยึดหลักการกระจายอ านาจเพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
โดยมีค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1646/2557 มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากรปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล สั่งการ รับผิดชอบในการด าเนินงานใน
ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารการเงิน งบประมาณ และพัสดุ ด้านการบริหารงานบุคคล ตามที่
อธิการบดีมอบหมาย  นอกจากน้ี ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะวิชาและหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ โดยกระจายอ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม โดยมอบหมายอ านาจและ
หน้าที่ผ่านค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานชุดต่างๆ ซึ่งประกอบด้ วยผู้บริหารและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานในการประชุมปรึกษาหารือและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
การมอบหมายเฉพาะตัวบุคคลเพื่อให้กระท าการแทนอธิการบดี  
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8. หลักนิติธรรม การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย คณะวิชาและหน่วยงาน ทุกองค์กรมีการด าเนินงานโดยมี การใช้อ านาจ
ของกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการ ต่าง ๆ ด้วยความ
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการแจ้งสิทธิให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
เมื่อมีผลกระทบจากการกระท าทางกฎหมายปกครอง มีกระบวนการในการอุทธรณ์และ ร้องทุกข์ มีการ
ด าเนินงานด้านจรรยาบรรณ  มีการเสนอข้อคิดเห็นด้านกฎระเบียบเพื่อยึดถือปฏิบัติในการปฏิบัติราชการ  
โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศในการบริหารราชการในการประกาศใช้
ทั่วทั้งองค์กร  

  

9. หลักความเสมอ
ภาค 

การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย คณะวิชาและหน่วยงานได้ยึดหลักเสมอภาคในการปฏิบัติและให้บริการ
อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา 
การฝึกอบรมและอื่นๆ เช่น การประกาศรับสมัครงาน การจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ การประกาศ
ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นต้น 

  

10. หลักมุ่งฉันทามต ิ คณะวิชาและหน่วยงาน ในการบริหารงานในเรื่องส าคัญที่มีผลกระทบของกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และ
เสียประโยชน์ ผู้บริหารงานจะน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว  โดย
ปรึกษาหารือกันเพื่อหาข้อยุติในประเด็นที่เป็นข้อโต้แย้ง โดยใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการโต้แย้งมาอธิบายท าความเข้าใจกับคณะกรรมการให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวให้มี
ความเห็นที่ตรงกัน แต่อย่างไรก็ดี มติต่าง ๆ  ของคณะกรรมการแม้จะได้อธิบายท าความเข้าใจแล้วแต่ในการ
ด าเนินงานก็อาจมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของกรรมการส่วนใหญ่ แต่ถ้ามติในเรื่องนั้นได้พิจารณาตาม
ความเห็นที่เป็นไปตามหลักของกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องแล้ว กรรมการทุกคนก็ยอมรับ
ฟังความเห็นของกรรมการส่วนใหญ่ที่มีความเห็นในเรื่องที่พิจารณานั้นโดยต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นท่ีส าคัญ ซึ่งฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
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หลักธรรมาภิบาล รายงานผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุของ
ปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหา/การ

พัฒนา 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

11.หลักคุณธรรม/ 
จริยธรรม 

มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีเมตตา รวมทั้งมีกระบวนการด าเนินงานด้านคุณธรรม/จริยธรรม/
จรรยาบรรณ และคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีการเสนอข้อคิดเห็นด้านกฎระเบียบเพื่อยึดถือปฏิบัติ
ในการปฏิบัติราชการตามหลักเมตตาธรรม โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศในการบริหารราชการในการประกาศใช้ทั่วท้ังองค์กร 

  

12.หลักความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

ในเทศกาลหรือช่วงเวลาส าคัญต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามด้าน
ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และผูม้ีคุณปูการกับมหาวิทยาลยัศิลปากรแล้ว อธิการบดีได้ให้ความส าคัญ
กับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการแก่สังคมในลักษณะสาธารณกุศล โดยไม่คิดมูลค่าตามองค์
ความรู้ของแต่ละคณะวิชาควบคู่ไปด้วย โดยเห็นได้จากการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติการจัดนิทรรศการ
เผยแพร่เกียรติยศช่ือเสียง และเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ซึ่งมีการสอดแทรกองค์ความรู้ทางวิชาการด้านต่าง ๆ 
ทาให้สังคมและสาธารณชนได้รับประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อม นอกจากนี้อธิการบดียังให้การสนับสนุน
คณะวิชาต่าง ๆ ในการทาหน้าที่เป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งเป็นผู้ช้ีนาสังคมในแต่ละสถานการณ์ 
นอกจากนี้ อธิการบดีเข้าร่วมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยในฐานะรองประธานที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทยเพื่อมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการอุดมศึกษาของไทย รวมทั้งได้รับเชิญเป็นกรรมการ
ต่าง ๆ ด้านการพัฒนาสังคม 

  

                                              
                                                  ผู้ให้ข้อมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย) 
   
หมายเหตุ  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



รายการหลักฐาน 

ล าดับที่ รายการหลักฐาน 
001 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556 – 2563 
002 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 
003 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดส านักงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
004 ผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ประจ าปีงบประมาณ 2557 
005 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2557 
006 โครงการพัฒนาอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนและศูนย์วิทยาศาสตร์การศึกษา 
007 โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชน 
008 โครงการจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตต าราและหนังสือ 
009 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการก าหนดภาระงานขั้นต่ าและผลงานทางวิชาการ

ของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 
2559 

010 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินโครงการ Talent 
Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

011 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการส่งเสริมบุคลากรไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) พ.ศ. … 

012 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอต าแหน่งทางวิชาการ” โดย
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญหลง 

013 โครงการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการบริหาร(Creative Leadership Program 
for Management) รุ่นที่ 1 

014 โครงการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการบริหาร ส าหรับผู้บริหารระดับกลางสาย
สนับสนุน 

015 โครงการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 
016 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
017 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการทดรองจ่ายและการยืมเงินของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2 
018 โครงการการจัดการความรู้(KM) ส านักงานอธิการบดี เกี่ยวกับการกลั่นกรองและตรวจสอบ

โครงการ 
019 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือการพัฒนาและธ ารงรักษา

บุคลากร” 
020 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1 และ             

ครั้งที่ 2 
021 โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 



ล าดับที่ รายการหลักฐาน 
022 โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 

2558 
023 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สายศิลปะ

และการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2558 
024 เกณฑ์เทียบเคียงผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
025 โครงการอบรมภาษอังกฤษเพ่ือการท างาน 
026 โครงการซ่อมแซมสถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก(เรือนทับเจริญ) 
027 โครงการบูรณะเรือนพระกรรมสักขีและเรือนพระสุรภี 
028 ปรับปรุงพื้นท่ีบ้านพักเลขที่ 6/3 ให้เป็นพื้นที่บริการในรูปแบบร้านกาแฟและอาหารว่าง 
029 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม

บรมราชกุมารี 60 พรรษา 
030 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สูง 10 ชั้น ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
031 การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีตามท่ีได้รับมอบหมาย 
032 การติดตั้งอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
033 โครงการก่อสร้าง City Campus  
034 โครงการรินน้ าใจ สู่น้องห่างไกล จากใจศิลปากร  ครั้งที่ 4 
035 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต 
036 โครงการจิตอาสาเพิ่มพ้ืนที่ป่าชายเลน ณ เขาไกรลาศ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
037 โครงการจราจรอาสา 
038 โครงการบริจาคโลหิต 
039 โครงการ Bike for MOM  และโครงการ Bike for DAD 
040 โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชนบท 
041 โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา 
042 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา และ ขยายเวลาการให้บริการพ้ืนที่สนามกีฬา 
043 มหกรรมแรงงานอาชีพและแนะแนวการศึกษาต่อ SU Job & Education 2016 
044 โครงการการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4 
045 โครงการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ  HOT 
046 งานวันพระยาอนุมานราชธน 
047 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยฯ

ร่วมกับพิพิธภัณฑ์แห่งมหาวิทยาลัยศิลปะทามะ(Tama Art University Museum)ประเทศ
ญี่ปุ่น 

048 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนโดยรถปฏิบัติการศิลปะเคลื่อนที่(Silpakorn Art 
Mobile) 

049 โครงการจัดท านิทานปัญจตันตระฉบับภาษาไทยเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 
2558 



ล าดับที่ รายการหลักฐาน 
050 โครงการ วันนริศ ประจ าปี พ.ศ. 2558 
051 โครงการวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ าปี พ.ศ. 2558 
052 โครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2558 
053 โครงการกิจกรรมการรณรงค์คัดค้านโครงการก่อสร้างทางเลียบแม่น้ าเจ้าพระยา 
054 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล Clean Campus Clear 

Corruption สรรค์สร้างหัวใจใหม่ มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง 
055 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือเข้าสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยสีเขียว(University Green Campus) 
056 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว โดย UI Green Metric World University Ranking 
057 โครงการออกแบบอัตลักษณ์องค์การ ในระยะที่ 2(Corporate Identity – CI) 
058 โครงการจัดท าวีดีทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นภาษาต่างประเทศเพ่ิมเติม 
059 โครงการจดหมายข่าวภาษาอังกฤษ 
060 รายงานผลการด าเนินการเรื่อง Ranking  
061 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามสาขา โดย QS World University Ranking 
062 โครงการบรรยายทางวิชาการและอบรมการใช้โปรแกรม SciVal 
063 (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ... 
064 โครงการให้ความรู้และการอภิปราย เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับสถานภาพการเป็น

สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ” 
065 โครงการให้ความรู้และอภิปราย เรื่อง “เงินเดือนและสวัสดิการจะอย่างไร.. . เมื่อ

มหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบ” 
066 โครงการให้ความรู้และอภิปราย เรื่อง “ประสบการณ์การบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” 
067 โครงการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจ เรื่อง “การเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยใน

ก ากับของรัฐ : ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรและข้อบังคับการบริหารงานบุคคล
และการบริหาร มหาวิทยาลัย” 

068 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยศิลปากร(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562) 
069 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงระบบการจัดท างบประมาณมหาวิทยาลัยศิลปากร 
070 โครงการพัฒนาระบบบัญชีและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
071 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยศิลปากร 
072 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. ... 
073 อบรมการใช้งาน Google Applications for Education 
074 การจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
075 การจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการเวลาพักเท่ียง 
076 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดหน้าประตูมหาวิทยาลัย 
077 โครงการสร้างศูนย์ออกก าลังกายแบบครบวงจร “SU.ED.Fitness.Center” 



ล าดับที่ รายการหลักฐาน 
078 การจัดซื้อรถเพ่ิมเติมเพ่ือให้บริการอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร 
079 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 
080 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะและผลการ

เรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
081 เว็บไซต์นักศึกษาเก่า http://silpakornalumni.su.ac.th 
082 รายงานการประชุมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมนักศึกษาเก่า

มหาวิทยาลัยศิลปากรตลอดจนสมาคม/ชมรมนักศึกษาเก่าคณะต่าง ๆ เมื่อวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2559 

083 ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2559 
084 ร่าง วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2559 
085 ปฏิทินวาระเชิงนโยบายผู้บริหาร ประจ าปี พ.ศ. 2559 
086 งานวันอาจารย์ศิลป์ พีระศรี 
087 รายงานการส่งผู้บริหารไปอบรม/ประชุม/สัมมนากับหน่วยงานภายนอก 
088 โครงการอบรมวิทยุสื่อสาร 
089 โครงการอาสาช่วยงานองค์พระ  
090 รายวิชากิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์ 
091 โครงการปรับปรุงโรงอาหารสระแก้ว 
092 โครงการอบรมการถ่ายภาพและปรับแต่งภาพเบื้องต้น 
093 แผนการด าเนินงานของงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
094 การประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย ของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ 
095 ข้อมูลการจัดท าข้อตกลงความร่วมทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ 
096 การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
097 โครงการอบรมการใช้งาน E-Learning และรายวิชา E-Learning  ปี 2558 
098 โครงการพัฒนาเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท าหลักสูตรตาม TQF 
099 การปรับปรุงระบบงาน 

 

http://silpakornalumni.su.ac.th/
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