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ภาคผนวก 1 
 

รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560) 

 
1.1 แบบฟอรม ปม.1 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
1.2 แบบฟอรม ปม.2 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561  
1.3 แบบฟอรม ปม.3 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 
1.4 แบบฟอรม ปม.4 รายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะใน

เลมรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 

  



แบบฟอร์ม ปม.1 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ค่าน  าหนัก เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าป ีพ.ศ.2561 ประกอบ ด้วย 3 เป้าหมาย 8 นโยบาย และ 21 โครงการ  

    เป้าหมายท่ี 1 มหาวิทยาลัยชั นน าที่
มีมาตรฐานสากล 
   ตัวชี วัด 

1.1 ได้รับผลการประเมิน QS Star 
Rating ในระดับ 4 ดาว 

40  
 
 
- 

เริ่มปี 2562 

 
 
 
   มหาวิทยาลัยก าหนดเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใต้ระบบ QS Stars Ratings ในช่วงเดือน
มกราคม 2562  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการจัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของ  QS ซึ่ง
การเตรียมความพร้อมดว้ยการประเมินตนเองภายใต้เกณฑ์ประกันคุณภาพในระบบข้างต้นนั้น ส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลจากการจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2560 (SAR) และการ
สอบถามเพิ่มเติมจากคณะและส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยังได้จัดโครงการ Silpakorn Summer School 2018  เป็นการเตรียมความพร้อม
ในการด าเนินงานด้าน University Rankings and Ratings และโครงการจัดการประชุม QS Totally Arts 
Summit (Art & Design) มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ QS Education Trust ในการ
จัดประชุมสุดยอดด้านศิลปะและการออกแบบ QS Totally Arts Summit (Art & Design) 2018 ขึ้นระหว่าง
วันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2561 โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักคือ 21th Century Education: Nurturing 
Passion with Purpose หรือ “การเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบในศตวรรษที่  21 ฟูมฟักแรง
บันดาลใจอย่างมีจุดหมาย” โดยได้รับเกียรติตอบรับการบรรยายพิเศษ โดยนักวิชาการและศิลปินช่ือดัง ในเวที
ระดับโลก  มีวิทยากร  28  คน จาก 15 ประเทศ ผู้เข้าร่วมงานประชุม ชาวไทย 196.คน ชาวต่างประเทศ  95 คน 
 

3.93 
 
 
 

1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์
การประเมินคณุภาพตามเกณฑ์ 
AUN QA 

 - 
เริ่มปี 2562 

การด าเนินการเตรียมความพร้อมระบบและกลไกการด าเนินงานต่างๆ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์ AUN-QA  ที่จะเริ่มในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป   มีการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สาระของเกณฑ์ AUN-QA  และการน าไปใช้ตามแนวทาง Outcome-based education (OBE) แก่คณาจารย์และ
ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน  2 ครั้ง มีผู้เข้าอบรมรวมจ านวน 418 คน และมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้คณะต่างๆ มีการจัดอบรม
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ค่าน  าหนัก เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น จ านวน 9 ครั้ง รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้
จัดอบรมเพื่อสร้างผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรแก่ผู้บริหารและคณาจารย์ ซึ่งมีผู้เข้าอบรมตามคุณสมบัติ
และเง่ือนที่ก าหนด จ านวน 73 คน และมีผู้ที่ผ่านเป็นผู้ประเมินระดับ Appentice-U จ านวน 63 คน  

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลหลักสูตรในปกีารศึกษา 2562-2564 ของแต่ละคณะ เพื่อ
เตรียมความพร้อมด้านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA โดยจะมีหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ AUN-QA ในปี
การศึกษา 2562-2564 ตามสัดส่วนที่ก าหนด  คิดเป็นร้อยละ 41.43,  70.00 และ 100 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมด
ตามล าดับ 

   จากผลการด าเนินการดังกล่าว พบว่าคณะมีการเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพหลักสูตรและให้ความ
สนใจในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางเกณฑ์ AUN-QA เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล ดังนั้นเพื่อให้การ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจะได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบการใช้เกณฑ์ AUN-QA ในการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป   

 
นโยบาย 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัด
การศึกษา เพื่อผลิตบณัฑิตในศตวรรษที่ 
21 (3 โครงการ) 

    

1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา     
1. มีระบบและกลไก และการ

ด าเนินการสร้างนวัตกรรมฯ 
2.66 มี ระดับ 2      มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง การใช้ และการเผยแพร่นวัตกรรมการ

เรียนการสอนแก่อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประกอบด้วย  
        สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่งเสริม 
สนับสนุน บริหารจัดการ ก ากับดูแลงานด้านทุนรวม ทั้งเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสู่ภายนอก  
        จัดอบรมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning การวัดและประเมินผล
การศึกษา เทคนิคและวิธีสอนรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หรือกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร  (UK 
Professional Standards Framework; UKPSF) ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
       จัดอบรมแนวทางการเขียนโครงการส าหรับการขอรับทุนอุดหนุนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

4.50 
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ค่าน  าหนัก เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 จัดประชุมวิชาการประจ าปีเพื่อเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การใช้นวัตกรรมส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป หรือวิชาของหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีเป็น e-learning หรือ MOOCs (ท้ังรายวิชา) 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ 
 

2. จ านวนนวัตกรรมและจ านวน
รายวิชาระดับปรญิญาบณัฑติที่เปน็ 
active learning, social 
engagement  การสร้าง
ผู้ประกอบการที่ได้รับการเผยแพร ่

2.66 20     มหาวิทยาลัยมีการคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ โดยการจัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่นวัตกรรม
การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีการคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่
จ านวน 8 นวัตกรรม มีนวัตกรรมการเรียนการสอน แบบ Active Learning ประจ าปีการศึกษา 2560  จ านวน 
18 ช้ินงาน รวมเป็นนวัตกรรมในระดับมหาวิทยาลัย  26  ช้ินงาน  มีการบรรยาย เรื่อง การผลิตนวัตกรรมการ
เรียนการสอนให้โดนใจ และจัดพิมพ์หนังสือเพื่อเผยแพร่นวัตกรรมจ านวน 2 เล่ม ได้แก่ Learning Design เมื่อ
นวัตกรรมการสอนเปลี่ยนการเรียนให้เป็นเลิศ และ นวัตกรรมการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี 
และคณะต่าง ๆ ด าเนินการเผยแพร่นวัตกรรมเพื่อการศึกษา 18 ช้ินงาน และจัดท ารายวิชาในลักษณะ active 
learning, social engagement  การสร้างผู้ประกอบการ จ านวน 42 รายวิชา 
 

5.00 

1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

    

1. มีระบบและกลไกเพื่อพัฒนา
ทักษะของนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 

2.66 ม ีระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้มีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English 
Language Proficiency) ตั้งแต่ระดับ B2 (Vantage or Upper Intermediate) ขึ้นไป ตามกรอบมาตรฐาน 
CEFR โดยได้จัดซื้อโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ Speexx ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2559 เป็นต้นมา เพื่อให้ทดสอบวัดระดับและพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่าน
การใช้โปรแกรมการเรียนรู้ดังกล่าว ควบคู่กับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การใช้โปรแกรม Speexx ส าหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของคณะวิชา เพื่อให้
ค าแนะน าและช่วยกระตุ้นนักศึกษาให้เข้าใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ Speexx พร้อมทั้งมี

4.50 
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ค่าน  าหนัก เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

 นโยบายที ่จะพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยศิลปากรตาม กรอบ
มาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เพื่อใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแต่งตั้งคณะท างานสร้างแบบทดสอบวัดสมิทธิ
ภาพทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร STEP (Silpakorn Test of English Proficiency) ฉบับลงวันที่ 
14 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดสร้างแบบทดสอบมาตรฐานส าหรับทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน CEFR ประเมินผลคุณภาพของ
แบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ และพัฒนาคลังแบบทดสอบมาตรฐานส าหรับทดสอบสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการสร้างแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร STEP  รวมถึงจัดท าประกาศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาษาอังกฤษจ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ 

1. ประกาศเกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2561 

2. ประกาศการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี  ช้ันปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

3. ประกาศระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ฉบับลงวันท่ี  29 สิงหาคม  2561 

4. ประกาศเกณฑ์การยื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มาตรฐาน
เทียบเคียง CEFR เพื่อส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

      มหาวิทยาลัยได้ขอจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพื่อเป็น
หน่วยงานที่ช่วยก ากับดูแลระบบและกลไกในการพัฒนาทักษะ มาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 11 
กรกฎาคม 2561 
 

2. ระดับความสามารถเฉลี่ยด้าน
ภาษาอังกฤษของบัณฑิตเมื่อ
ทดสอบตามมาตรฐาน CEFR 

2.66  มี  
Base line       ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยด าเนินการสอบภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาแรกเข้าระดับ

ปริญญาตรี โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมการทดสอบจ านวน  5,912 คน (ร้อยละ 98.40) จากนักศึกษาปริญญาตรี

3.50 
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ค่าน  าหนัก เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

ช้ันปีท่ี 1 จ านวน 6,008 คน และมีนักศึกษาท่ีไม่เข้าร่วมทดสอบจ านวน  96 คน  (ร้อยละ 1.60)  โดยมีระดับที่
สอบได้ เพื่อเป็น Baseline ซึ่งจ าแนกดังน้ี  

ระดับ จ านวนที่สอบผ่าน (คน) ร้อยละ 

Beginner 1,466  24.4 

A 1 1,399 23.3 

A 2 1,385 23.1 

B 1.1 1,115 18.6 

B 2.1 67 1.1 

B 2.2 6 0.1 

C 1.1 8 0.1 

C 1.2 1 0.0 

C 2.1 2 0.0 

ongoing 0 0.0 

ยังไม่เข้าสอบ 96 1.6 

รวม 6,008 100.00  
1.1.3 พัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตร     

1. ระบบและกลไกในการจดัท าและ
ก ากับการด าเนินงานของหลักสูตร 

2.66 ม ี      มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการจัดท าและก ากับการด าเนินงานของหลักสูตรโดยมีคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการจัดท าและก ากับการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ดังนี ้

1. มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่ ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรตามกลุ่มสาขาต่าง ๆ และให้ความ

3.50 
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ค่าน  าหนัก เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

คิดเห็นก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย  
 2. ปรับขั้นตอนการพัฒนาและเสนอหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เพื่อให้การด าเนินงานด้านหลักสูตรมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งข้ึน 
 3. จัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยระบบและกลไกในการด าเนินการหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 
 4. ก าหนดปฏิทินในการเสนอหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุง เพื่อให้การจัดท าหลักสูตรและการเสนอ

หลักสูตรเข้าสู่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีกรอบเวลาที่ชัดเจน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  
 5. ก าหนดกลไกและมาตรการในการก ากับดูแลด้านคุณภาพและความเหมาะสมของหลักสูตร 

เพื่อให้ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ มีความสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

6. การก ากับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ เช่น  

6.1 มีการก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 ของเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา  

6.2 จัดท าฐานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้การก ากับ
ดูแลหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

6.3 การส ารวจข้อมูลอาจารย์เกษียณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 และข้อมูลอาจารย์ที่
ลาออก และลาทุกประเภทที่มีระยะเวลาเกิน 30 วันว่ามีผลกระทบต่อหลักสูตรหรือไม่ เพื่อให้การก ากับดูแล
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ในประเด็นจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และได้จัดท า
แบบส ารวจการเตรียมการและการด าเนินการของคณะ เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังติดตามการด าเนินการ
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 

ผลที่เกิดจากการมีระบบและกลไกดังกล่าว ส่งผลให้ทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
โดยในปีการศึกษา 2560 ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ มีผลการประเมิน “ผ่าน” องค์ประกอบที่ 1 (การ
ก ากับมาตรฐาน) 
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ค่าน  าหนัก เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

2. จ านวนหลักสตูรสร้างสรรค ์ - - 
เริ่มปี 2562 

มหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตร (จ านวนหลักสตูรสร้างสรรค์)  โดย
ประสานงานกับคณะวิชาในการจดัท าหลักสูตรสรา้งสรรค์  จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 จ านวน
ทั้งสิ้น 27 หลักสูตร แบ่งเป็น หลักสูตรพหุวิทยาการ 8 หลักสูตร หลกัสูตรปกติสองปรญิญา 1 หลักสูตร 
หลักสตูรนานาชาตสิองปรญิญา 8 หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ 10 หลักสตูร เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 
จ านวน 4 หลักสูตร 
 

- 

นโยบาย 1.2 พัฒนาความเป็นสากลของ
มหาวิทยาลยั (3 โครงการ) 

    

1.2.1 เข้ารับประเมิน QS Star Rating     
1. ผลการประเมินได้ระดับไม่น้อย

กว่า 4 ดาว 
- - 

เริ่มปี 2561 
มหาวิทยาลัยศิลปากรจะเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใต้ระบบ QS Stars Ratings ในช่วงเดือน
มกราคม 2562  โดยมีการท าสัญญากับ QS Trust ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  
 

- 

1.2.2 ระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษาเพื่อการพัฒนา 

    

1. มีระบบ และกลไกการประกัน
คุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA  

2.66 ม ี มหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อมในการรับการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA โดยมีระบบและกลไก
การประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA ดังนี้    
     1. มีแผนการเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินการและการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA  
     2. ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ช้ีแจงนโยบาย วิสัยทัศน์ทิศทางการด าเนินงานให้รับรู้ รับทราบทั่วกันทั้งระดับ
ผู้บริหารและบุคลากร 
     3. คณะวิชาเตรียมความพร้อมในการด าเนินการและประเมินคุณภาพหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA 
     4. จัดโครงการ/กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA แก่ผู้บริหาร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     5. สร้างผู้ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 
     6. ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานและรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA ภายในปี
การศึกษา 2564 

3.50 
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ค่าน  าหนัก เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

2. จ านวนกิจกรรมสนับสนุน AUN 
QA 

2.66 8 มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระของเกณฑ์ AUN-QA และการน าไปใช้
ตามแนวทาง Outcome-based education (OBE) แก่คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าอบรมรวม
จ านวน 418 คน  ดังนี ้

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “AUN-QA Implementation and Gap Analysis”  
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  ระหว่างวันท่ี 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง “AUN-QA Implementation and Gap Analysis"   
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  ระหว่างวันท่ี 29 – 30 มีนาคม 2561 
         และมีคณะท่ีจัดกิจกรรมสนับสนุนจ านวน  7 คณะ  ได้แก่ คณะโบราณคดี  คณะศึกษาศาสตร ์คณะ
เภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  โดยมีการจดักิจกรรม 9 ครั้ง  ซึ่งส่งผลให้
มีกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน AUN QA  รวม  11 ครั้ง 

5.00 

3. จ านวนคณะวิชาน าร่อง (EdPEx) 2.66 4          การเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ  (EdPEx) นั้น 
มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx SAR 
Writing)  ณ อาคารวชิรมงกุฎ  คณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่  9 กรกฎาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและ
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวปฏิบัติในการน าเกณฑ์ EdPEx ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงและ
มีคณะ/หน่วยงานที่สมัครใจน าร่องน าเกณฑ์ EdPEx มาใช้พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศจ านวน 4 คณะ ได้แก่ 
คณะโบราณคดี คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  

3.50 

1.2.3 พัฒนาการด าเนินงานดา้น 
University Ranking 

    

1. จ านวนกิจกรรม โครงการ
หลักสตูรที่จัดขึ้น และมผีู้เข้าร่วม
จากต่างประเทศ 

2.66 5      มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการด าเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อผลักดันเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับ
นานาชาติ  โดยมีกิจกรรม /โครงการที่จัดขึ้น  ดังนี ้
      การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Rankings มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ส่งข้อมูลและ
เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ในปีพ.ศ. 2561 หรือ 2018 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการจัดอันดับ เป็น
มหาวิทยาลัยอันดับที่ 10 ของประเทศไทย ร่วมกับอีก 3 มหาวิทยาลัย และอยู่ที่อันดับ 301 -350 ของ

5.00 
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ค่าน  าหนัก เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

มหาวิทยาลัยทั่วโลก 
      โครงการ Silpakorn Summer School 2018  เป็นการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานด้าน 
University Rankings and Ratings โดยมหาวิทยาลัยได้อนุมัติทุนสนับสนุนการด าเนินงานของคณะวิชา เพื่อ
จัดโครงการ Silpakorn Summer School 2018 ขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2561 

 การเตรียมจัดโครงการ จัดการประชุม QS Totally Arts Summit (Art & Design) มหาวิทยาลัย
ศิลปากรได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ QS Education Trust ในการจัดประชุมสุดยอดด้านศิลปะและการ
ออกแบบ QS Totally Arts Summit (Art & Design) 2018 ขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2561 ใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีระดับโลกที่จะน านักวิชาการ ผู้บริหารการศึกษาระดับสูงและระดับกลาง ผู้
ก าหนดนโยบายการศึกษา ศิลปินและนักออกแบบช้ันน า รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาในสาขาวิชานี้
จากทุกภาคส่วน และจากท่ัวโลกมาพบปะกัน ให้เกิดการสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใหม่ๆ ใน
ด้านศิลปะและการออกแบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งร่วมกันถึงความท้าทายรวมถึงโอกาสใน
การพัฒนาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบส าหรับศตวรรษท่ี 21 

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาสู่ถนนสาย
ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ระหว่างวันที่  4 – 17  กุมภาพันธ์  2561 
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิลปินทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ สร้างสรรค์งานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา จากความคิดสร้างสรรค์และความเช่ียวชาญของ
แต่ละท่าน และน าผลงานมาตั้งวางบนถนนสายหลักภายในมหาวิทยาลัย 

 โครงการ ศิลปากร ชะอ า มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1  (1st SILPAKORN CHA-AM MINI-HALF 
MARATHON วิ่งสาดศิลป์ : Run Fun Art 2018)  จัดโครงการวันท่ี 30 กันยายน 2561 
     ในส่วนของคณะได้จัดกิจกรรม/โครงการ และหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศ จ านวน 62 
กิจกรรม/โครงการ (ดูรายละเอียดในรายงานผลการด าเนินงาน) 
      

นโยบาย 1.3 พัฒนาประสบการณแ์ละ
คุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของ
นักศึกษา (3 โครงการ) 
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ค่าน  าหนัก เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์ 
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
ของวิทยาเขต  

    

1. จ านวนงบประมาณเงินรายได้รับ
จริงที่ใช้ในการปรับปรุงกายภาพ
ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัยของนักศึกษา 

2.66 500 บาท/
นศ.ป.ตร ี

มหาวิทยาลัยศิลปากร ด าเนินการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของนักศึกษา โดย
มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการด าเนินงาน ดังนี้      
 

 คณะ 
งบประมาณที่ใช้
ในการปรับปรุง 

(บาท) 

จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

สัดส่วน
งบประมาณ 
(บาท : คน) 

1. จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  218,000 614 355.05 

2. สถาปัตยกรรมศาสตร์  - 503  

3. โบราณคดี  - 1,088  

4. มัณฑนศิลป์ 12,354,333.37 1,229 10,052.35 

5. อักษรศาสตร์ 8,169,500 3,170 2,577.13 

6. ศึกษาศาสตร์ 8,968,892 1,882 4,765.62 

7. วิทยาศาสตร์ 2,373,316.40 2,305 1,029.64 

8. เภสัชศาสตร์ 2,639,297.80 1,029 2,564.92 

9. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4,886,883.72 4,279 1,142.06 

10. ดุริยางคศาสตร์ 2,652,196.50 589 4,502.88 

11. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1,258,244.98 816 1,541.97 

12. วิทยาการจัดการ 1,660,499 3,480 477.15 

13. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9,840,500 1,979 4,972.46 

14. วิทยาลัยนานาชาติ   - 679  

15. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 8,239,648 5,656 1,456.79 
เฉลี่ยรวม 63,261,311.77 23,693 2,670.04  

5.00 

46



11 
 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ค่าน  าหนัก เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

2. คะแนนเฉลีย่จากผลส ารวจความ
คิดเห็นของนักศึกษาต่อคณุภาพ
ชีวิต และประสบการณ์ทีไ่ด้รบั 

2.66 > 3.51 
  

     มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยว่าจ้างหน่วยงานภายนอกด าเนินงาน  โดยมี
ผลการส ารวจในภาพรวมของมหาวิทยาลัยอยู่ท่ีระดับ 3.44  ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

2.50 

1.3.2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในวิทยาเขต     
1. จ านวนศูนย์การเรียนรู้ โครงการ/

กิจกรรมทีด่ าเนินการ เสร็จสิ้น 
2.66 4      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรยีนรู้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา

และบุคลากรตลอดจนชุมชนรอบด้านดังนี ้
1. บริษัทจ าลอง SMART MARKET CO. โดยร่วมมือกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ในการ

จัดตั้งบริษัทจ าลอง โดยใช้ช่ือ Smart Market Co.  การด าเนินการของบริษัทจ าลองจะมีนักศึกษาที่เป็นทีม
บริหารบริษัทจ าลอง ซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมและเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการมาด าเนินกิจการ 
ซึ่งจะส่งผลให้ได้ลงมือปฏิบัติงานจริง มี การท างานในรูปแบบทีมงาน ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะ
ปฏิบัติงาน  อันจะสามารถน าความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ได้จริง  ใช้เวลาว่างจากการเรียนบางส่วน (Part 
time) มาปฏิบัติงานท่ีบริษัทจ าลองและมีรายได้จากการท างานและไม่เป็นภาระของครอบครัว 

2. ศูนย์การเรียนรู้ด้านการรักษาความปลอดภัย “หน่วยบริการประชาชน สถานีต ารวจภูธร ชะอ า 
มหาวิทยาลัยศิลปากร”  เป็นศูนย์ที่มหาวิทยาลัยต้องการให้เป็นหน่วยบริการประชาชนและเรียนรู้ด้านกฎหมาย
และด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักศึกษาและบุคลากรรวมทั้งชุมชนใน
พื้นที่ในเรื่องการใช้ชีวิตประจ าวันอย่างไรให้ปลอดภัย วิธีการรับมือกับเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนหรือ
ครอบครัว 

3. ประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาสู่ถนนสายประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี  โดยวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ีมวีัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การท าศลิปะเครื่องเคลือบดิน
เผาสู่สาธารณชนและชุมชนเพชรบุรี และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ออกแบบสร้างสรรค์และการ
ปฏิบัติงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาของศิลปินไทย   จากสถาบันต่าง ๆ และช่างปั้นจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับ
ศิลปินจากนานาประเทศ ตลอดจนเพื่อสร้างสรรค์และตกแต่งภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ให้สวยงามด้วยประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาที่งดงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้
ในจังหวัดเพชรบุรี  และจะด าเนินการเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

4. ศูนย์เรียนรู้สถาปัตยกรรมไทย และประวัติศาสตร์ เรือนพระกรรมสักขี และเรือนพระสุรภี เรือนทับเจริญ 

3.50 
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ค่าน  าหนัก เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

นครปฐม เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมไทยที่มีเอกลักษณ์ และก่อเกิดเรื่องราวมาอย่างยาวนาน เป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้บอกเล่าเรื่องราว
งานสถาปัตยกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อสะท้อนถึงความก้าวหน้า
ของสถาปัตยกรรมไทยในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันต่อสาธารณชน 

 
2. ผลการส ารวจความคดิเห็นของ

นักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต และ
ประสบการณ์ที่ไดร้ับ 

2.66 > 3.51 
  

     มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยว่าจ้างหน่วยงานภายนอกด าเนินงาน  โดยมี
ผลการส ารวจในภาพรวมของมหาวิทยาลัยอยู่ท่ีระดับ 3.44  ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

2.50 

1.3.3 พัฒนาระบบให้บริการนักศึกษา
และศิษยเ์ก่า และกิจกรรม
นักศึกษา 

    

1. จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่
ด าเนินการเสร็จสิ้น 

2.66 4       มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ปรบัปรุง พัฒนาระบบให้บริการนักศกึษาและศิษยเ์ก่า และกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งมี
โครงการ/กิจกรรม ให้บริการนักศกึษาและศิษยเ์ก่า และกิจกรรมนักศึกษาที่มหาวิทยาลยัด าเนินการเสร็จสิ้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี ้
     1.  โครงการความร่วมมือกับ K-Bank ในการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

2.  การปรับปรุง Co-learning เพื่อการให้บริการนักศึกษาตามโครงการ Student First  ในวิทยาเขต  
     พระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
3.  โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในหอพักนักศึกษา ที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
4.  โครงการจัดตั้งบริษัทจ าลอง SMART MARKET CO 
5.  โครงการกิจกรรมนักศึกษาเชิงบูรณาการ Active Citizen และ Shard company เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้พร้อม (ดูรายละเอียดในรายงานผลการด าเนินงาน) 
 

5.00 

3. ผลการส ารวจความคดิเห็นของ
นักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต และ
ประสบการณ์ที่ไดร้ับ 

2.66 > 3.51 
  

     มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยว่าจ้างหน่วยงานภายนอกด าเนินงาน  โดยมี
ผลการส ารวจในภาพรวมของมหาวิทยาลัยอยู่ท่ีระดับ 3.44  ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2.50 
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   เป้าหมายท่ี 2 การเป็นที่พึ่งของ
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

30        4.11 

   ตัวชี วัด 
2.1 จ านวนโครงการทีม่ีระดับ

ความส าเร็จและผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าหมายที่อธิการบดีก าหนด 

  
4 

 
มหาวิทยาลัยก าหนดเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ส าคัญประการหนึ่งคือมุ่งหวังให้เป็นที่พึ่งของชุมชน 

สังคมและประเทศชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการบูรณาการงานวิชาการเพื่อ
การพัฒนาชุมชน สังคม ดังนี ้

        1. โครงการ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” วันที่ 9-13 
สิงหาคม 2561  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพ ฯ  
โดยน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ "จาก "ป่า" สู่ "เมือง" : โบราณคดีกับสังคม" ซึ่งเป็นงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สังคม ซึ่งแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการน าองค์ความรู้ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์สังคม 

  2. โครงการทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 5 “จากเริ่มต้นอย่างสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  ระหว่างวันที ่
27-29 สิงหาคม 2561  โดยร่วมมือกับคณะ/ หน่วยงาน  ในการจัดกิจกรรมจัดแสดงผลงานที่ได้รับการจัดสรร
ทุนวิจัยโครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชน  การแสดงนิทรรศการ 
"วิจัย นวัตกรรม สร้างสรรค์ อย่างยั่งยืน"  โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative 
Startup)   โครงการ Talent Mobility    

  3. โครงการ Innovation Hub-Agriculture and Food เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ 
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (กลุ่มเรื่องเกษตรและอาหาร) โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 5 มกราคม  2561 ณ 
โรงแรมรอยัลซิตี้  โฮเทล กรุงเทพ ฯ  

 4. โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้ตามโครงการพระราชประสงค์หุบกะพง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
งบประมาณ  3,190,000 บาท  ด าเนินการจัดท าต้นแบบของศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรและผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
ซึ่งจะช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชน โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีร่วมสมัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส าหรับครู
ดนตรีและนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) งบประมาณ 3,890,000 บาท
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ด าเนินการในจังหวัดพื้นที่ภูมิภาคตะวันตก  เพื่อยกระดับการเรียนการสอนด้านดนตรีให้แก่ครูและนักเรียนให้ได้
มาตรฐาน  รวมถึงเป็นการรวบรวมดนตรีท้องถิ่นให้เป็นฐานข้อมูลส าหรับเรียนรู้ในอนาคต  โดย คณะดุริยางค
ศาสตร์ เป็นผู้ด าเนินการ 

6. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
ของต าบลนาพันสาม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  งบประมาณ 1,150,000 บาท  เป็นการส่งเสริมและพัฒนา
พื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และเกิดการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งชาวบ้านใน
ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีร่วมมือกับองค์การบริหารสว่นต าบลในการสร้างอาคารเป็นแหลง่
เรียนรู้ถาวร  คณะวิทยาการจัดการเป็นผู้ด าเนินการ 

7. โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยว งบประมาณ 9,000,000 บาท  เป็นโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม 
เพื่อจัดท าฐานข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน 4 จังหวัด  ได้แก่  จังหวัด
มุกดาหาร  จังหวัดนครพนม   จังหวัดบึงกาฬ   และจังหวัดหนองคาย  อย่างเป็นระบบ อันจะช่วยสนับสนุนการ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน  ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น  ด าเนินการ
โดย บัณฑิตวิทยาลัย 

 8. โครงการ “ศิลปากรร่วมใจพัฒนาจังหวัดนครปฐม” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561  เพื่อแสดง
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและร่วมมือกันน าศักยภาพและองค์ความรู้ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
ตลอดจนขับเคลื่อนการวิจัยและสรา้งสรรค์เพื่อพัฒนาจังหวัดนครปฐม และพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนล่างในเขต
ภูมิภาคตะวันตก รวมถึงการเผยแพร่พระเกียรตคิุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการร่วมจัด
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดนครปฐม ส่วนราชการและเอกชนในการเปิดให้เข้าชมพระราชวัง
สนามจันทร์ 

 9. โครงการบริการวิชาการให้กับจังหวัดเพชรบุรี   โดยด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน  2561  จ านวน 5 โครงการ  2,000,000 บาท ดังนี้ 

9.1 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 450,000 บาท 
9.2  การจัดท าวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี 450,000 บาท 
9.3  โครงการออกแบบและพัฒนากิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการชุมชน
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ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพ้ืนท่ีอ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี   500,000 บาท 
9.4  โครงการออกแบบและพัฒนากิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการ ชุมชน 

ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพ้ืนท่ีอ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี 300,000 บาท 
9.5  โครงการโครงการออกแบบและพัฒนากิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการ

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 300,000 บาท 
 

2.2 จ านวนโครงการบรูณาการเชิง
พื้นที่ท่ีมหาวิทยาลัยเป็นแกนน า
ร่วมกับหน่วยงานในภูมภิาค 

 2      มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีส านักบริการวิชาการเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่ช่วยสนับสนุนการ
ด าเนินงาน ซึ่งมีโครงการที่มหาวิทยาลัยท าหน้าท่ีเป็นที่ปรึกษาร่วมกบัหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน   จ านวน 
24 โครงการ  (ดูรายละเอียดในรายงานผลการด าเนินงาน) 
 

 

นโยบาย 2.1 พัฒนาการวิจัยและการ
สร้างสรรค์ และการบูรณาการงาน
วิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน/ สังคม 
(3 โครงการ) 

    

3.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวจิัย
และผลิตภาพของผลงานวิจัย 

    

1. จ านวนระเบยีบ/ข้อบังคับ/
ประกาศ ด้านการวิจัยทีไ่ด้รบัการ
ปรับปรุงหรือท าขึ้นใหม่ (ฉบับ) 

3.33 5       มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับปรุงและจัดท าระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ด้านการวิจัย ในปีงบประมาณ 
พ..ศ.2561 ดังนี้  

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
พ.ศ. 2561 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ พ.ศ. 2561 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีเบิกจ่ายเงินกองทุน
สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีเบิกจ่ายเงินกองทุน
สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561 (ฉบับท่ี 2) 

3.50 
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5. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การส่งเสริมพนักงานมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย
และสร้างสรรค์ พ.ศ.2561 

      นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนายังมีการจัดกิจกรรม  /กิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน  และเสริมสร้าง
งานวิจัยและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย  โดยจัดการประชุม อบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งจัดเวทีประชุมวิชาการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์การวิจัยระหว่างนักวิจัยสาขาวิชาต่าง ๆ และเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นักศึกษา 

1.  โครงการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการจัดท าข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือขอทุนภายใต้การบริหารจัดการทุนวิจัยของ สวก.” 

2.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การอบรมการใช้งาน ฐานข้อมูล Scopus และการใช้งาน
โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม Mendeley"   

3.  โครงการสัมมนาเรื่อง "ระดมความคิด Science& Technology ศิลปากรกับทิศทางงานวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" และการท ากิจกรรม World Café ร่วมกัน โดยทีมมูลนิธิฟรีดริช เนา
มัน  

4.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ: ปรัชญา วิธีวิทยา และการน าไปใช้
ประโยชน์”  

5.  โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการขอทุนของส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ด้านศิลปะ - มนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์”    

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย"   
 

2. เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย ์ 3.33 เกณฑ์ สกอ. 
(166,666.67) 

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในและ
ภายนอกท้ังสิ้น จ านวน 184,074,798.74 บาท มีอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน จ านวน 1,162.50 คน  เงินทุนวิจัยเฉลี่ย
ต่ออาจารย์ จ านวน 158,343.91 บาท/คน จ าแนกตามกลุ่มสาขา ดังนี ้
     - กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เท่ากับ 150,500.80  บาท/คน  
     - กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     เท่ากับ 181,096.90 บาท/คน       
     - กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ              เท่ากับ 135,977.20  บาท/คน   

2.50 
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ค่าน  าหนัก เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

3. จ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมลู 
scopus หรือ ISI 

3.33 0.23      ในป ีพ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล scopus จ านวน   
255 ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มากที่สุด จ านวน 97 ผลงาน รองลงมาคือคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 71 ผลงาน และคณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 59 ผลงาน เมื่อ
เฉลี่ยเทียบกับจ านวนอาจารย์ 1,206 คน มีสัดส่วนผลงานตีพิมพ์ เฉลี่ย 0.21  
 

2.50 

2.1.2 พัฒนาโครงสร้างการวิจัยบรูณา
การผ่านศูนย์/กลุ่ม และ cluster 
วิจัย และความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 
 

    

1. จ านวนศูนย์/กลุ่ม/ cluster วิจัยที่
จัดตั้งขึ้น 

 

3.33 1     1.  โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  Creative Innovation Hub  
          เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0  โดยมีการเปิดตัวเมื่อวันที่  
18 -19 มิถุนายน 2561 ณ เรือนทับเจริญ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ 203 คน  มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์กลางนวัตกรรมด้านการสร้างสรรค์ เครือข่าย
วิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างให้เป็นท่ีรู้จักแก่คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ ตลอดจนภาคประชาชน  
 

3.50 

2.1.3 โครงการบรูณาการงานวิชาการ
เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม 

    

1. จ านวนโครงการบรูณาการศาสตร ์
เพื่อพัฒนาชุมชน/สังคมและ
ประเทศชาต ิ

3.33 45    มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้บูรณาการงานวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม โดยจัดโครงการบูรณาการศาสตร์ 
เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยมหาวิทยาลัยมีส านักบริการวิชาการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการ
ให้บริการวิชาการใน 2 ลักษณะ ได้แก่  การจัดอบรมทั่วไป และเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงานให้แก่คณะในการ
ใหบ้ริการวิชาการ โดยมีการลงนามเพื่อด าเนินการในโครงการที่มีลักษณะบูรณาการศาสตร์ เพื่อพัฒนาชุมชน/
สังคมและประเทศ จ านวน 12 โครงการ   นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. มีการด าเนินงานโครงการบริการ
วิชาการในลักษณะบูรณาการจากงบประมาณแผ่นดิน จ านวน  4 โครงการ  โดยคณะได้จัดท าโครงการบูรณา
การศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน จ านวน 47 โครงการ  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานผลการด าเนินงาน) 
 

5.00 
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ค่าน  าหนัก เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

2. จ านวนโครงการฯที่ได้รับการ
เผยแพรผ่่านสื่อ 

3.33  25     มหาวิทยาลัยมีโครงการบูรณาการศาสตร์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ จ านวน  36  โครงการ อาทิเช่น 
   1. ท่าเตียนซิงตัคลั้ค: นิทรรศการและตลาดนัดชุมชน 
   2. "CONNECT-KLONG-NEXT: รถไฟฟ้ามาหา ณ คลอง" (ASA-CAN Workshop 2018) 
   3. ประกวดผลงานออกแบบแห่งชาติระดับเยาวชน (National Youth Design Competition ครั้งท่ี 1 
   4. ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  
   5. โครงการศลิปากรรับผิดชอบสังคม (University Social Responsibility)  กิจกรรม Promusica  
      Junior 2017      (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานผลการด าเนินงาน) 

5.00 

3. จ านวนงบประมาณบูรณาการ 
เฉลี่ยที่ได้รับสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกต่อคณะวิชา 
(ร้อยละของเงินรายได้) 

3.33 8      มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณบูรณาการสนับสนุนการจากหน่วยงานภายนอก จ านวน 127,653,006  บาท 
และคณะได้รับอีก จ านวน 135,491,247.80 บาท รวมเป็นงบประมาณบูรณาการที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก
จ านวน 266,144,253.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.49       

5.00 

นโยบาย 2.2 พัฒนาด้านการบริการ
วิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (2 โครงการ) 

    

2.2.1 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาเขต     
1. จ านวนศูนย์การเรียนรู้ในวิทยา

เขตเพชรบุรี และ  พระราชวัง
สนามจันทร ์

3.33 1     มหาวิทยาลัยได้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ  จ านวน 4 ศูนย์ ไดแ้ก ่
1. ศูนย์การเรียนรู้ด้านก าจัดขยะ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชน โดย

ด าเนินการสอบราคาครุภัณฑ์เตาเผาขยะไร้ควัน ขนาด 1 ตัน จ านวน 1 เตา เพื่อท าการเผาขยะใน
พื้นที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี แทนการฝังกลบแบบเดิม โดยตรวจสอบ
มาตรฐานการผลิตเตาเผาขยะไร้ควัน เพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรฐานการก าจัดขยะและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

2. ถนนประติมากรรม เพชรบุรี  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และน าเสนอผลงานศิลปะของศิลปินชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ  อันจะสนับสนุนให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าชม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิลปินทั้ง
ชาวไทยและต่างประเทศ สร้างสรรค์งานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา จากความคิดสร้างสรรค์
และความเชี่ยวชาญของแต่ละท่าน และน าผลงานมาตั้งวางบนถนนสายหลักภายในมหาวิทยาลัย  ซึ่ง

5.00 
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ค่าน  าหนัก เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

ได้มีพิธีเปิดถนนประติมากรรมในวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2561 
3. ศูนย์เรียนรู้สถาปัตยกรรมไทย และประวัติศาสตร์ เรือนพระกรรมสักขี และเรือนพระสุรภี เรือนทับ

เจริญ นครปฐม เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เรียนรู้เชิง
ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมไทยท่ีมีเอกลักษณ์ 

4. โครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป เป็นแหล่งเรียนรู้
และพัฒนาทางด้านศิลปสถาปัตยกรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ และมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
สนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนเน้นความเป็นเลิศและความเป็นผู้น าทางด้านศิลปสถาปัตยกรรม
ไทย สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม และศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เป็นหน่วยงานที่
ท าการศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย สถาปัตยกรรมไทย เพื่อให้สังคมและ
ชุมชนได้น าไปใช้พัฒนาต่อยอดส่งเสริมการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ เพิ่มรายได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและ
บริการ โดยเป็นไปตามหลักวิชาการ ถูกแบบแผนประเพณีนิยม 

 
2.2.2 โครงการบูรณาการด้าน 
        ศิลปวัฒนธรรม 

    

1. จ านวนโครงการทีไ่ดร้ับการ
เผยแพร/่ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก/แสดงความเป็นผู้น าของ
มหาวิทยาลยั 

3.33 4       มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีโครงการได้รับการเผยแพร่/ร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก/แสดงความเป็นผู้น าของมหาวิทยาลัย จ านวน 20 โครงการ  (ดูรายละเอียดในรายงานผล
การด าเนินงาน) 
 

5.00 

   เป้าหมายที่ 3 การบริหารจัดการ 
(เพ่ือให้เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลง) 

30   4.12 

   ตัวชี วัด 
1. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นใน

ภาพรวม (คิดจากปีฐาน 2560) 

  
10 

     
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีรายรับจากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วย
กิตนักศึกษา (ไม่รวมเงินสะสม) จ านวน 1,339,468,069.49 บาท  และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายรับ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิตนักศึกษา  (ไม่รวมเงินสะสม) จ านวน1,504,920,134.73 บาท โดยมี
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ค่าน  าหนัก เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

รายได้เพิ่มขึ้น จ านวน 165,452,065.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.35 
2. ร้อยละความเชื่อมั่นของบุคลากร

ต่อการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากับ
ของรัฐ 

 - 
เริ่มปี 2563 

       มหาวิทยาลัยก าหนดแผนด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

3. จ านวนผลงาน/รางวัลในนามของ
มหาวิทยาลยั ในด้านที่เกี่ยวข้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

 2         ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีผลงานและได้รับผลงาน ในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยในระดับชาติหรือนานาชาติ  จ านวน 34 ผลงาน/รางวัล 

 

4. ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลยั 

 80         ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยได้ให้มีการด าเนินการตามตัวช้ีวัดในระดับเป้าหมาย 6 ตัวช้ีวัด 
ซึ่งสามารถด าเนินการได้ทุกตัวช้ีวัด จึงคิดเป็นร้อยละ 100.00   
 

 

5. ร้อยละความส าเรจ็ในการ
แก้ปัญหาตามที่ สตง.ให้ข้อเสนอ 
แนะต่องบการเงินของ
มหาวิทยาลยั ในช่วงที่อธิการบดี
รับผิดชอบ 

 60 
 

         ผลของความส าเร็จในการแก้ปัญหาตามที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามข้อสังเกตจากการ
ตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งท่ี 9/2561 วันพุธท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  มีการด าเนินดังนี้ 
 1. ในการตรวจสอบงบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 การแสดงความเห็นต่อรายงาน
ทางการเงินของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่แสดงความเห็น   เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานที่เพียงพอ
และเหมาะสมในการแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินได้ ส่วนการตรวจสอบรายงานทางการเงินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 การแสดงความเห็นเปลี่ยนเป็นการรับรองความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
โดยแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข  ซึ่งมีรายการที่แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในการตรวจสอบรายงานทางการ
เงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คือ บัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและบัญชีที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์  

2. บัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ในการตรวจสอบรายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 – 2558 พบประเด็นการบันทึกบัญชีไม่ตรงกับสมุดคู่ฝาก การจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารไม่
ถูกต้อง และบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดบัญชีในนามมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งไม่ปรากฏในหลักฐานทางบัญชี
และรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย ในการตรวจสอบรายงานทางการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ค่าน  าหนัก เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         เนื้อหาของการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขอ่อนลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยปัจจุบันเหลือ
เพียงประเด็นเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารในนามของมหาวิทยาลัยแต่ไม่พบหลักฐานทางบัญชีและรายงาน
ทางการเงินประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
 3. บัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ตรวจสอบพบยอดคงเหลือบัญชีของรายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์ไม่
ตรงกับยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมสินทรัพย์ เป็นรายการใหม่ที่เพิ่งตรวจพบในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ปัจจุบันก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินการหาผลต่าง 
       4.  นอกจากนี้ บัญชีเงินรับฝากซึ่งเดิมเป็นรายการที่แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข ในการตรวจสอบ
รายงานทางการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นั้น  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินได้ปรับลดเกณฑ์มาเป็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการโอนเงินรับ
ฝากท่ีไม่มีภาระผกูพันเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย
และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
      จากภาพรวมทั้งหมดการแสดงความเห็นในรายงานผูส้อบบัญชีของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้เปลี่ยนจาก
การไม่แสดงความเห็นมาเป็นรับรองความถูกต้องของรายงานทางการเงินโดยแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข 
โดยเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขจากการตรวจสอบรายงานทางการเงินในปี 2559 น้อยลง
จากการตรวจสอบรายงานทางการเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งสามารถด าเนินการได้ร้อยละ 77.77  มี
รายละเอียดดังนี้ 
 

การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญช ี
ปี 2556 ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
ไม่แสดง
ความเห็น 

ไม่แสดง
ความเห็น 

รับรองอย่างมี
เงื่อนไข 

รับรองอย่างมี
เงื่อนไข 

1. การจัดท ารายงานทางการเงินรวมมิได้
รวมข้อมูลทางบัญชีของกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคณะวิชา จ านวน 15 คณะ 
ศูนย์หนังสือ ส านักบริการวิชาการ และ
โครงการพิเศษของคณะวิชาต่าง ๆ 
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การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญช ี

ไม่แสดง
ความเห็น 

ไม่แสดง
ความเห็น 

รับรองอย่างมี
เงื่อนไข 

รับรองอย่างมี
เงื่อนไข 

ปี 2556 ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บันทึกบัญชีไม่ตรงกับสมุดคู่ฝาก  การ
จัดท างบพิสูจน์ยอดไม่ถูกต้อง มีการเปิด
บัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
มหาวิทยาลัย แต่ไม่พบการบันทึกบัญชี 

    

3. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไม่สามารถ
ตรวจสอบยอดคงเหลือได้ 

    

4.  ยอดคงเหลือของท่ีดิน  อาคารและ
อุปกรณ์ไม่ตรงกับทะเบียนคุมสินทรัพย์ 

    

5.  การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไม่มี
รายละเอียดให้ตรวจสอบ 

    

6.  บัญชีเจ้าหน้ีระยะยาวมีการบันทึกบัญชี
ช าระหน้ีแต่ไม่มีเอกสารให้ตรวจสอบ 

    

7.  บัญชีเงินรับฝากไม่ตรงกับบัญชีเงินฝาก
ธนาคารโดยไม่สามารถหาสาเหตุผลต่าง
ของผลต่างดังกล่าวได้  

    

8.  ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดไม่มี  
    เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้ 
    ตรวจสอบ 

    

9.  ยอดคงเหลือของการบันทึกบัญชีในระบบ   
    GFMIS และ MIS ไม่ตรงกันและไม่  
    สามารถตรวจสอบสาเหตุได้ 
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ค่าน  าหนัก เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

3.1.1 ปรับโครงสรา้ง ระบบและ  
        วิธีการท างาน 

    

1. ผลส าเร็จของการด าเนินการ 
(ประเมินโดยคณะกรรมการทีส่ภา
มหาวิทยาลยัแต่งตั้ง) 

 ไม่มีการตั้ง
ค่าเป้าหมาย 

     เนื่องจากไม่มีการตั้งค่าเป้าหมายจึงไม่มีการประเมิน หากแต่มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการปรับโครงสร้าง ระบบและวิธีท างาน ดังนี้ 
    1. การปรับปรุงโครงสร้างภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.1 มหาวิทยาลัยได้จัดท าระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่ง การรวม การยุบเลิกและ
การบริหารภาควิชา พ.ศ. 2561  และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก ส่วนงาน  
การแบ่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อยของส่วนงาน และการบริหารวิชาการของคณะวิชา พ.ศ. 2561    

1.2. อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 และ 6 ของประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการจัดตั้ง การ
รวม การยุบเลิก ส่วนงาน  การแบ่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อยของส่วนงาน และการบริหารวิชาการ
ของคณะวิชา พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยได้เสนอให้สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  3/2561 เมื่อวันที่  14 
มีนาคม 2561 พิจารณามอบหมายกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบเป็นคณะกรรมการในการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน  

1.3 สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 725 /2561 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 
แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน  โดยมี นายสุมนต์ สกลไซย  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานกรรมการ  โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 
15  มีนาคม  2561 
           1.4. คณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน มีการประชุม 2 ครั้ง   ครั้งท่ี  1/2561  
เมื่อวันท่ี  17  พฤษภาคม  2561 และ ครั้งท่ี  2/2561  วันท่ี  21 สิงหาคม  2561 
     2. การปรับปรุงระบบด้านการเงินการคลัง โดยการจัดท าโครงการโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศระยะที่ 1  (เรื่องเร่งด่วน) : การจัดหาระบบบริหารทรัพยากรองค์กรและการพัฒนาระบบ กลไกและ
วิธีท างานด้านการงบประมาณ การพัสดุ การเงินและการบัญชีและระบบควบคุมภายใน” เพื่อพัฒนาและติดตั้ง
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Silpakorn Enterprise Resource Planning : SU-ERP) ระบบใหม่ โดยจะ
น ามาใช้ทดแทนระบบบริหารงานปัจจุบัน (SU-MIS) 
     3. จัดท าข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย  ใน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  จ านวน 21 ข้อบังคับ  
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ค่าน  าหนัก เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

    (ดูรายละเอียดในรายงานผลการด าเนินงาน) 
 

3.1.2 พัฒนาระบบเทคโนโลย ี
        สารสนเทศ 

   
 

 

1. ผลส าเร็จของการด าเนินการ 
(ประเมินโดยคณะกรรมการทีส่ภา
มหาวิทยาลยัแต่งตั้ง) 

 ไม่มีการตั้ง
ค่าเป้าหมาย 

          เนื่องจากไม่มีการตั้งค่าเป้าหมายจึงไม่มีการประเมิน โดยมหาวิทยาลัยด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง  
ดังนี ้
   1. ระบบการให้บริการเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยให้บริการระบบ Internet ผ่านระบบ 
LAN  Wireless LAN  VPN (Remote Access) eduroam ,  su-roam-WiFi,   SUWiFi 
      2. ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย การให้บริการด้าน e-Learning และการผลิต
สื่อการสอน  การให้บริการพิมพ์เอกสาร โดยนักศึกษาทุกระดับจะมีสิทธ์ิในการพิมพ์เอกสารฟรีคนละ 100 แผ่น
ต่อภาคการศึกษาและสามารถสะสมส่วนท่ีเหลือไปรวมกับสิทธิ์ในภาคการศึกษาอื่น ๆ ได้จนจบการศึกษา  การ
ให้บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา การให้บริการห้องปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แก่คณะ  การจัดสรร
พื้นที่ Open Learning Space ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายโดยใช้อุปกรณ์พกพาที่
สามารถเช่ือมต่อเครือข่ายไร้สายได้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน  และการให้บริการห้อง
ประชุมและห้องเรียนทางไกล 
      3. ระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยได้พัฒนาสถานีวิทยุ-โทรทัศน์อินเทอร์เน็ต 
(SU Radio Net)  เป็นสถานีวิทยุและโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและ
ประชาชนทั่วไป สามารถติดตามรับฟังได้ทาง www.suradionet.su.ac.th ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-
17.00 น. 
 

 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
ระบบท่ีได้รับการพัฒนา 

 > 3.51       เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะที่ 1 จึงยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบที่ได้รับการพัฒนา 
 

 

60



25 
 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ค่าน  าหนัก เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

นโยบาย 3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับ
การเปลีย่นแปลง (2 โครงการ) 

    

3.2.1  พัฒนาระบบการประเมินดว้ย  
         KPIs และ Competency 

    

1. ผลส าเร็จของการด าเนินการ 
(ประเมินโดยคณะกรรมการทีส่ภา
มหาวิทยาลยัแต่งตั้ง) 

 - 
เริ่มปี 2562 

มหาวิทยาลัยก าหนดแผนในการพัฒนาระบบการประเมินด้วย KPIs และ Competency และก าหนดให้มีการ
ติดตามประเมินผลส าเร็จของการด าเนินการ ไว้ในปี 2562 จึงยังไม่มีการด าเนินการในส่วนนี้  โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยด าเนินการพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยได้จัดโครงการ 
ดังนี ้

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหาร 
ระหว่างวันท่ี 18 มกราคม  - 2 มีนาคม  2561  

2. โครงการสัมมนา เรื่อง "ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ  จ านวน  3 ครั้ง ได้แก่  

- กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ   วันท่ี 24 กรกฎาคม 2560  
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันท่ี  19 ธันวาคม  2560 

3.  โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง " การออกแบบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร มหาวิทยาลัยศลิปากร 
(SU ERP)"  ณ โรงแรมไมด้า รสีอร์ท จังหวัดกาญจนบรุี ระหว่างวันที่  11 – 14 มีนาคม 2561 

4. โครงการประชุมสมัมนา เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงาน/หน่วยงานและเส้นทางความก้าวหน้าของ
บุคลากรสายสนับสนุน  วันท่ี 15 มิถุนายน  2561 

5.  โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมในการจัดท าผลงาน
ทางวิชาการเพื่อเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์สปา 
จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันท่ี  5-6 กรกฎาคม 2561 

6. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากรประจ าปี 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิ น 
ชะอ าบีชรีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันท่ี  19 – 21  กรกฎาคม 2561 
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3.2.2 โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติ    
        ผู้ที่มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ใน   
        ด้านต่างๆ  และจดัท า Hall of  
        fame 

    

1. จ านวนโครงการ/ กิจกรรม 7.50 1        มหาวิทยาลัยก าหนดให้มโีครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ทีม่ีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ในด้านต่างๆ  และจัดท า 
Hall of fame  ทั้งในระดับมหาวทิยาลัยและระดับคระวิชา  ซึ่งสามารถด าเนินการได้  11 โครงการ   
 (ดูรายละเอียดในรายงานผลการด าเนินงาน) 

5.00 

นโยบาย 3.3 การจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลยัที่ส าคญั (3 โครงการ) 

    

3.3.1 จัดท าแผนพัฒนา City     
        Campus ระยะ 10 ป ี

    

1. ความส าเร็จของการด าเนินงาน 7.50 ขั้น 1        มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนา City Campus ระยะ 10 ปี โดยปีงบประมาณ พ  .ศ .2561   
มีการจัดท า )ร่าง(  แผนพัฒนา City  Campus (เมืองทองธานี   (มหาวิทยาลัยศิลปากร  ระยะ 10  ปี  พ  .ศ  . 2562–
2571 โดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมชาวศิลปากรอย่างเป็นระบบ  ด้วยการส ารวจความต้องการ/

ทบทวนข้อมูลจากทุกคณะวิชา /หน่วยงาน  เพื่อเป็นปัจจัยน าเข้าของการจัดท าแผน  จัดล าดับความส าคัญของ
เรื่องที่ต้องด าเนินการ  น าผลการจัดท า SWOT Analysis มาทบทวนวิเคราะห์ร่วมกับผลการศึกษาความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย จ านวน 8 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษาและบัณฑิต 
ผู้ปกครอง นายจ้าง  /ผู้ใช้บัณฑิตผู้ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ผู้รับ
ประโยชน์จากผลผลิต /ผลลัพธ์ที่เกิดจากงานวิจัย นวัตกรรม /งานสร้างสรรค์ ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มาวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์  )SFAS - 
Strategic Factor Analysis Summary) และก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และ
มาตรการ  รวมทั้งเลือกเรื่องที่ส าคัญเร่งด่วนมาด าเนินการจัดท าโครงการ  /กิจกรรม และก าหนดตัวช้ีวัดที่
เหมาะสม สามารถวัดผลส าเร็จของแผนพัฒนาฯ ได้ในมิติต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งป  ัจจัยน าเข้า กระบวนการ 

4.50 
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ผลลัพธ์ในระดับต่าง ๆ ท้ังในระดับผลผลิต ผลลัทธ์ และผลกระทบ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างน าเสนอผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาในเบื้องต้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นและน าไปสู่การปรับแก้ไขให้มีความสมบูรณ์สอดคล้องกับ
บริบทที่ก าหนด และจะได้น าเสนอแผนพัฒนาต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป ซึ่งผลการด าเนินงานอยู่ในข้ันท่ี  2 

 3.3.2 จัดท าแผนพัฒนาและจดั 
         การศึกษาวิทยาเขตเพชรบรุี  
         ระยะ 10 ปี 

    

1. ความส าเร็จของการด าเนินงาน 7.50 ขั้น 3       มหาวิทยาลัยศิลปากร ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาและจัดการศึกษาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ระยะ 
10 ปี (พ.ศ.2561-2570)  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์  รองอธิการบดีเพชรบุรี ได้เชิญประชุม
ผู้บริหารวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ประกอบด้วยคณบดี
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพิจารณาการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ระยะ 10 ปี  ทั้งนี้ ที่
ประชุมเสนอให้รองอธิการบดีเพชรบุรี ปรับแก้แผนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ภายใต้ข้อมูลเดิมที่มีอยู่ 
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน และวิสัยทัศน์ของอธิการบดี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการ 
ด าเนินการเพื่อจัดท าแผน ฯ ตามล าดับ  ดังนี ้ 
 วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 ประชุมจัดท าแผนพัฒนาและจัดการศึกษา วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2561-2570)  ณ ห้องประชุม บ.1316 อาคารบริหาร ประกอบด้วย ผู้บริหารวิทยาเขต คณบดี 
3 คณะ รองผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาและจัดการศึกษา ฯ 
 วันศุกร์ที่  18 พฤษภาคม  2561 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาและจัดการศึกษา ฯ  ณ ห้อง
ประชุม บ.1316 อาคารบริหาร มีผู้ร่วมประชุมจ านวน 10 คน และตัวแทนกลุ่ม YEC จ านวน 10 คน 
    วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ประชุมรับฟังความคิดเห็น ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี ช้ัน 2 
อาคารบริหาร มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 35 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารวิทยาเขตฯ คณบดี คณะกรรมการ
บริหารประจ าคณะ ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตฯ หัวหน้างานส านักงานวิทยาเขต 
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วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ส านักงานวิทยาเขตฯ จัดโครงการสัมมนาวิพากษ์แผนพัฒนาและจัด
การศึกษาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ระยะ 10 ปี พ.ศ.2561-2570  ณ ล าพวา อัมพวา ต.บ้านปรก อ.เมือง 
จ.สมุทรสงคราม โดยได้เรียนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาและจัดการศึกษาวิทยาเขตฯ ในอีก 10 ปี ข้างหน้า และได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์แผน  2 ท่าน คือ 
ผศ.ดร.ศักรินทร์ ชนประชา  จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ ผศ.ดร.สุภาภร ภิญโญ
ฉัตรจินดา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นจ านวนเงิน 315,221.77 บาท 

 วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561  จัดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็น ณ ห้องประชุมส านักงาน
อธิการบดี ช้ัน 2 อาคารบริหาร โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.ดร.วันชัย 
สุทธะนันท์  บรรยายพิเศษหัวข้อ  "Silpakorn University of tomorrow"  และ รศ.ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ รอง
อธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ให้เกียรติแสดงความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาและจัดการศึกษาวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ระยะ 10 ปี โดยมี คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อแผนฯ 
จ านวน 65 คน  

ทั้งนี้ (ร่าง) แผนพัฒนาและจัดการศึกษา วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีระยะ 10 ปี (พ.ศ.2561-2570)
อยู่ระหว่างการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์ เพื่อน าเสนอต่อ 
คณะกรรมการนโยบาย ฯ และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 
 

3.3.3 จัดท าแผนพัฒนาการจัด 
        การศึกษาด้านวิทยาศาสตร ์
        การแพทย์ มหาวิทยาลัย 
        ศิลปากร 

    

1. ความส าเร็จของการด าเนินงาน 7.50 ขั้น 1            มหาวิทยาลัยมีแนวคิดให้มีการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยการส่งเสริม
หลักสูตรที่สร้างบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานจึงมีการด าเนินการขั้นที่ 1  โดยการส ารวจข้อมูล  ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท าหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์จากคณะที่เกี่ยวข้อง  และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการใน
เบื้องต้น  
     ทั้งนี้  ผู้บริหารได้หารืออย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และได้ข้อมูลว่า มี
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ค่าน  าหนัก เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

หน่วยงานที่เสนอค าขอจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์มาจ านวน  3 สถาบัน ซึ่งยังไม่ได้
ด าเนินการ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังไม่ได้ด าเนินการต่อในขณะนี้ 
 

รวม 100   4.03 
คะแนนร้อยละ 80.60    
คะแนนที่คณะกรรมการสอบทาน     

 
ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมายท่ี  1  นโยบายที่  1.3  พัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา จ านวน 3 ตัวช้ีวัด  ซึ่งใช้ตัวช้ีวัดเดียวกัน คือ คะแนนเฉลี่ยจากผลการส ารวจความคดิเห็นของ
นักศึกษาต่อคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งด าเนินการส ารวจโดยหน่วยงานจากภายนอก  

เป้าหมายท่ี  2  การเป็นท่ีพึ่งของชุมชน สังคม และประเทศชาติ  นโยบายที่  2.1  พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค ์และการบูรณาการงานวิชาการ จ านวน 2 ตัวช้ีวัด ได้แก ่
เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย ์ และ จ านวนผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล scopus หรือ  ISI / จ านวนอาจารย์ประจ า/ปี  ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดทีไ่มบ่รรลเุป้าหมายที่ก าหนด 

เป้าหมายท่ี  3 การบริหารจดัการ (เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลยัที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง)  นโยบาย 3.1 พัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมอืในการบริหารจัดการ  ข้อ 3.1.1 และ ข้อ 3.1.2  ซึ่งเป็น
ตัวช้ีวัดที่ไม่ได้ด าเนินการ  

สาเหตุของปัญหา/อุปสรรค 
1. เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย ์ สาเหตุหลักเนื่องจาก นโยบายของรัฐในการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดนิให้ส าหรับงานวิจัยน้อยลง และหนัไปสนับสนุนงบบูรณาการเพิ่มขึ้น คณาจารย์

บางส่วนจึงสนใจท างานบริการวิชาการเชิงบูรณาการมากข้ึน ประกอบกับอาจารย์ในคณะวิชาใหม่ ๆ อาจมีคุณวุฒิและประสบการณ์น้อยในการดึงดูดเงินทุนวิจัยจากภายนอก 

2. จ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมลู scopus หรือ  ISI / จ านวนอาจารย์ประจ า/ปี ซึ่งตั้งเปา้หมายไว้ 0.23  ซึ่งเป็นนโยบายที่ค่อนข้างท้าทาย โดยมผีลการ
ด าเนินงานในปี พ.ศ. 2560  ที่ 0.21 ซึ่งเป็นค่าสัดส่วนท่ีสูงขึ้นจากป ี2558 และ 2559 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.17  และ 0.19 ตามล าดับ 

แนวทางแก้ไขปัญหา/การพัฒนา ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 
เป้าหมายท่ี  1  นโยบายที่  1.3  พัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา  ตัวช้ีวัด คะแนนเฉลี่ยจากผลการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิตและ
ประสบการณ์ที่ไดร้ับ ซึ่งด าเนินการส ารวจโดยหน่วยงานจากภายนอก  มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการให้บรกิารแก่นักศึกษาในด้านสุขภาพและความปลอดภัย  การ
ปรับปรุงกายภาพและสภาพแวดลอ้มให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักศึกษาเพิ่มขึ้น 
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เป้าหมายท่ี  2  นโยบายที่  2.1  พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค ์และการบรูณาการงานวิชาการ   ข้อ 2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจยั  ตัวช้ีวัด จ านวนผลงาน
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล scopus หรือ  ISI / จ านวนอาจารย์ประจ า/ป ี ซึ่งไม่บรรลเุป้าหมายที่ก าหนด  มหาวิทยาลัยจึงต้องหามาตรการและแนวทางส่งเสรมิ เร่งรดั และ
ผลักดันใหม้ากขึ้น โดยเฉพาะการจัดประชุมนานาชาติในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้อง ซึ่งบทความวิจัยจะถูกเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล scopus 
 
 

สิ่งที่ต้องการให้สภามหาวิทยาลัยสนับสนุน/ผลกัดัน 
การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการผลักดันใหเ้ป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีมาตรฐานสากล 
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แบบฟอร์มปม. 2  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดัแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ) 
 

ล าดบั นโยบาย/ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่า
เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่
ได ้

ค าอธิบาย/ ข้อเสนอแนะ 
และความต้องการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย 

 เป้าหมายที่ 1  เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีมาตรฐานสากล  

 นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 
   

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย   

ร้อยละ >80 80.49 3.5 บรรลุเป้าหมาย  

2 ร้อยละของความพึงพอใจ (ผลส ารวจความ
คิดเห็น) ของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิตและ
ประสบการณ์ที่ได้รับ   

ร้อยละ >70 
(3.51) 

68.80 
(3.44) 

2.5 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
1. ผลการส ารวจที่ด าเนินการเป็นครั้งแรกโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียภายนอก 
(สถาบันวิจัยฯของมศว.) เพื่อใช้เป็น baseline วัดผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 2560-2564 
2. ส ารวจดูผลใน 2 ด้านคือ  
    - ระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา คือวัดด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม และ
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย และ 
    - ระดับประสบการณ์ที่ได้รับในหลักสูตรและนอกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย 
  

3 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ปี  

ร้อยละ >80 89.77 4.5 บรรลุเป้าหมาย 

4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ร้อยละ >80 84.01 4.50 บรรลุเป้าหมาย 

5 จ านวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับ
การเผยแพร่   

เรื่อง 10 18 5 บรรลุเป้าหมาย  
มหาวิทยาลัยได้จัดท าหนังสือ 2 เล่มเพื่อรวบรวม และเผยแพรผ่ลงานนวัตกรรม
การสอนของอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุน จากมหาวิทยาลัยแก่คณาจารย์ และ
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ล าดบั นโยบาย/ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่า
เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่
ได ้

ค าอธิบาย/ ข้อเสนอแนะ 
และความต้องการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย 

ผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 และส่งเสริมให้คณาจารย์ เริ่มด าเนินการสร้าง
นวัตกรรมการสอนคือ  
  (1) นวัตกรรมการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยศิลปากร และ 
  (2) Learning Design เมื่อนวัตกรรมการสอน เปลี่ยนการเรียนให้เป็นเลิศ  
  

6 จ านวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น 
active learning, social engagement,
การสร้างผู้ประกอบการ ที่ได้รับการ
เผยแพร่  

วิชา 20 42 5 บรรลุเป้าหมาย  

7 จ านวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ที่
สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
นอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาค
การศึกษา 

โครงการ/
กิจกรรม/

แหล่ง 

1 30 5 บรรลุเป้าหมาย 
ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการที่ส าคัญ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา คือ 
1. จัดตั้ง ศูนย์ประสานงานการจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ มีฐานะเทียบเท่ากอง เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ และก ากับดแูลการสอบวัดระดับ รวมทั้งการสร้างข้อสอบ 
การเก็บข้อมูลด้านทะเบียน รวมทั้งการฝึกอบรมด้านภาษา 
2. จัดสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมดและ
วิเคราะห์ระดับทักษะเทียบกับ CEFR 
3. จัดสร้างคลังขอ้สอบมาตรฐาน STEP หรือ Silpakorn University Test   
of English Proficiency  
4. จัดให้มีระบบพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ online ซึ่งนักศึกษาเข้าถึงได้ 
anytime, anywhere และด าเนนิการเปิดให้ใช้เป็นการทั่วไปแล้ว 
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ล าดบั นโยบาย/ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่า
เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่
ได ้

ค าอธิบาย/ ข้อเสนอแนะ 
และความต้องการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย 

8 จ านวนหลักสูตรสร้างสรรค์ที่ปรับปรุงจาก
เดิมหรือสร้างใหม่  

หลักสูตร 14 27 5 บรรลุเป้าหมาย 

9 จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน
แบบ e-learning ทั้งรายวิชา 

วิชา 14 38 5 บรรลุเป้าหมาย 

 นโยบายที่ 1.2  พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย 
  

10 จ านวนนักศึกษาต่างชาติ  คน 300 624 5 บรรลุเป้าหมาย 
ผลจากการจัดโครงการ Silpakorn Summer School 2018 ระหว่าง 23 
มิถุนายน ถึง 8 กันยายน 2561 ซึ่งมีนักศึกษาจาก 4 ทวีป 19 ประเทศ จ านวน 
497 คน ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของคณะวิชาตา่งๆ 12 คณะวิชาจ านวน 27 
รายวิชาได้ช่วยท าให้จ านวนนักศึกษาต่างชาติ เป็นไปตามเป้าหมายที่จะเข้า
ประเมิน QS Star Rating คือ มากกว่า 1% ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด  

11 จ านวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ  คน 130-150 47 1.0 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
1. มหาวิทยาลัยยังไม่มีมาตรการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระยะสั้น 
(มากกว่า 3 เดือน) กับต่างประเทศ ซ่ึงจะต้องด าเนินการต่อไป 
2. อาจารย์ชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ที่มี คืออาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ  
 

12 จ านวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้
ประเมิน AUN QA  

คน 50 63 5 บรรลุเป้าหมายท้ัง 3 ตัวชี้วัด (12-14) 
มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีในการด าเนินการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยได้ก าหนดทิศทางที่ด าเนินการชัดเจนตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย คือ 13 จ านวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA 

(หลักสูตรอบรมเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 2วัน) 
กิจกรรม 1 5 5 
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ล าดบั นโยบาย/ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่า
เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่
ได ้

ค าอธิบาย/ ข้อเสนอแนะ 
และความต้องการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย 

14 จ านวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้
ประเมินตามเกณฑ์ TQA หรือ EdPex 
  

คน 10 17 5 1.  ใช้ AUN QA ในการประกันคุณภาพฯระดับหลักสูตร ครบทุกหลักสูตร
ภายในปีการศึกษา 2564 
2.  เริ่มใช้ ระบบ EdPex เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชา
และมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยมีแผนงาน และด าเนินการได้ตามเป้าหมายในการเตรียมการให้
ผู้เกี่ยวข้อง ก่อนเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพภายในใหม่ โดยได้ด าเนนิการอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรมผู้ประเมิน และ/หรือ ผู้บริหาร คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
 

 นโยบายที่ 1.3  พัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา  

15 จ านวนแหล่งเรียนรู้ใหม่ที่สนับสนุนการการ
พัฒนานักศึกษา 

จ านวน 14 31 5 บรรลุเป้าหมาย 
ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้จัดท าแหล่งเรียนรู้ใหม่ จ านวน 2 แห่งที่วิทยาเขต
เพชรบุรี คือ 
1.  ถนนสายประติมากรรม ซึ่งประกอบด้วยผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบ
ดินเผากว่า 50 ผลงานจากศิลปินไทยและนานาชาติกว่า 14 ประเทศจ านวน
กว่า 50 คน ประดับภูมิสถาปัตย์ ณ แนวด้านหน้าอาคารเรียนรวม 2 จาก
โครงการ Silpakorn Clay Works Phetchaburi 2018 International Raku 
Sculpture ระหว่าง 4-17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาเขตเพชรบุรี เพ่ือเป็นแรง
บันดาลใจ และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและการออกแบบ ให้แก่นักศึกษา 
2.  Smart Market Co. ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของนักศึกษา 3 คณะในวิทยาเขต
โดยความร่วมมือกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งสนับสนุนการ
ตกแต่งสถานที่ และจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยี รวมทั้งจัดการ
อบรมให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นทีมงานบริหาร ในการจัดการร้านค้าปลีก โดยใช้
สถานที่ธนาคารกรุงไทยเดิม โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 และ
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ล าดบั นโยบาย/ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่า
เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่
ได ้

ค าอธิบาย/ ข้อเสนอแนะ 
และความต้องการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย 

ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน มียอดขายและก าไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการประกอบการที่ส าคัญ โดขให้โอกาสกับนักศึกษาได้ลง
มือท าและบริหารธุรกิจจริง 
 

16 จ านวนงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทางการศึกษาต่อหัวนักศึกษา 
  

บาท 500 2,148 5 บรรลุเป้าหมาย 
 

17 จ านวนบุคลากรที่ท าหน้าที่แนะแนวอาชีพ  คน 25 28 5 บรรลุเป้าหมาย 
 

18 จ านวนบริษัทที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม job 
fair ของหน่วยงาน  
  

บริษัท 300 341 5 บรรลุเป้าหมาย 
 

  
เป้าหมายที่ 2  การเป็นที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ  

นโยบายที่ 2.1 พัฒนาด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ และการบูรณาการกับบริการวิชาการ  
  
นโยบายที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ 
  
19 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์

สาขาของ สกอ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 
220,000 บาท/คน 
 
 

คะแนน 
บาท/คน 

สกอ. 5 
คะแนน 
166,666 
บาท/คน 

3.55 
 

158,344 
บาท/คน 

2.5 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
งบประมาณทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ลดลงต่อเนื่องมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว ถึงแม้
จ านวนผลงานวิจยั/งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์จะเพิ่มขึ้น จาก 
1.54 เป็น 1.58 และ 1.82 ชิ้นต่ออาจารย์ 1 คนในปีพ.ศ. 2015, 2016 และ 
2017 ตามล าดับ (นับผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ทุกระดับ)   
ทั้งนี้มีสาเหตุหลักเนื่องจาก  
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ล าดบั นโยบาย/ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่า
เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่
ได ้

ค าอธิบาย/ ข้อเสนอแนะ 
และความต้องการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย 

ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ =  
100,000 บาท/คน 
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ =  
180,000 บาท/คน  

  -  งบประมาณวิจัยที่รัฐจัดสรรประจ าปีลดลง จากนโยบายของรัฐที่หันไป
สนับสนุน งบฯบูรณาการ ซึ่งเป็นงบฯบริการวิชาการ 
  -  คณาจารย์ส่วนหนึ่งไม่สนใจการของบประมาณวิจัย หันไปท างานบริการ
วิชาการตามนโยบายของรัฐและมหาวิทยาลัย 
 -  คณะวิชาใหม่ อาจารย์ยังท างานวิจัยน้อย มีผลงานวิจัยน้อย จึงมีศักยภาพ
ในการขอรับทุนวิจัยน้อย 

20 จ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI 
(รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)  

ผลงาน 300 255 1 ไม่บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดท้าทาย 
1. ถึงแม้ผลการด าเนินงานจะไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากตั้งเป้าหมายไว้สูงมาก 
(ต้ังตามค่าของ QS Ranking เพื่อการติดอันดับ QS Top 300 U ของเอเซีย) 
2. ตัวชี้วัดนี้ใช้สะท้อน ปริมาณ และคุณภาพของผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 
ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 204 และ 230 ชิ้นในปี 2015 และ 2016 เป็น 255 ชิ้นในปี
นี ้(หรือผลิตภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ 1 คนของ
มหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นจาก 0.17 ชิ้นต่อคนต่อปีในปี 2015 เป็น 0.19 และ 0.21 
ชิ้นต่อคนในปี 2016 และ 2017)  
 

21 จ านวนการอ้างอิง (Citation) ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล Scopus 

No. of 
Citations 

1,500 3,455 5 บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดท้าทาย 

22 จ านวนบทความ review article ใน 
วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus 
หรือ ISI  

ผลงาน 9 6 1 ไม่บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดท้าทาย 
เป็นตัวชี้วัดที่ท้าทายเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้มี
ผลงานวิจัยที่โดดเด่นจ านวนมากพอ ที่จะได้รับเชิญให้เขียนบทความประเภท 
review article นี้ หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  
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ล าดบั นโยบาย/ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่า
เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่
ได ้

ค าอธิบาย/ ข้อเสนอแนะ 
และความต้องการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย 

23 จ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีชื่อร่วมกับ
มหาวิทยาลัยที่อยู่ใน QS Top 500   ใน 
วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus 
หรือ ISI (ในรอบ 5 ปี) 

ผลงาน 50 50 3.5 บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดท้าทาย 

24 จ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีชื่อร่วมกับ
หน่วยงานเอกชน  ใน วารสารที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI ในรอบ 5 ปี 

ผลงาน 10 43 5 ไม่บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดท้าทาย 
เป็นตัวชี้วัดท้าทาย เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยคุณภาพกับเอกชน 
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ โดยมีชื่อร่วมกับนักวิจัยจากภาคเอกชนใน
วารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS นั้นยากอย่างมากส าหรับ
อาจารย์มหาวิทยาลัยไทยโดยทั่วไปเนื่องจาก ธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมของ
เอกชนไทย ยังขาดนักวิจัยระดับปริญญาเอก และงานวิจัยที่อกชนสนับสนุนจะ
เป็นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเทศ ซึ่งคุณภาพของผลงานยังไม่ถึงระดับ
จะตีพิมพ์ได้ ในวารสารระดับนานาชาต ิ
  

25 จ านวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน 
exhibition/concert ทั้งระดับชาติและ
นานาชาต ิ

ชิ้นงาน 500 559 5 บรรลุเป้าหมาย 

26 จ านวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ที่ยัง
อยู่ในอายุคุ้มครอง 

ผลงาน >20 68 5 บรรลุเป้าหมาย 

27 จ านวนรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัยได้รับ
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

รางวัล 100 141 5 บรรลุเป้าหมาย 
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ล าดบั นโยบาย/ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่า
เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่
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ค าอธิบาย/ ข้อเสนอแนะ 
และความต้องการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย 

28 จ านวนโครงการบริการวิชาการ/ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตร์และ
ศิลป์ เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ  

โครงการ 14 53 5 บรรลุเป้าหมาย 

29 จ านวนโครงการท่ีได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ โครงการ 2 36 5 บรรลุเป้าหมาย 

30 งบประมาณบริการวิชาการ/ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่ได้จากหน่วยงานภายนอก 
(ร้อยละของเงินรายได้) 

ร้อยละ 8.00 14.22 4.5 บรรลุเป้าหมาย 
งบประมาณที่ใช้ในตัวชี้วัดนี้ รวบรวมจากการรายงานงบฯบ ารุงวิชาการ/ ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะวิชาต่างๆ โดยไม่รวมรายรับ หรืองบประมาณ
ของส านักบริการวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่หารายได้จากการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริการวิชาการ
สามารถท างานบริการวิชาการมีมูลค่ารวม 127,653,006 บาท 
  

  
เป้าหมายที่ 3  การบริหารจัดการ (ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง)  
  
นโยบายที่ 3.1 การพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ 

นโยบายที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง 
  
31 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด (QS) 

ร้อยละ 52.00 54.85 4.50 บรรลุเป้าหมาย 

32 ร้อยละของผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ 41.00 43.41 4.50 บรรลุเป้าหมาย 
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ล าดบั นโยบาย/ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่า
เป้าหมาย 
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ค าอธิบาย/ ข้อเสนอแนะ 
และความต้องการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย 

  
นโยบายที่ 3.3 การจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่ส าคัญ  

33 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัด 

ร้อยละ 80.00 84.85 4.50 บรรลุเป้าหมาย 
1.  ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จ านวน 28 ตัวจาก
ตัวชี้วัดทั้งหมด 33 ตัว คิดเป็นบรรลุเป้าหมายร้อยละ 84.85 
2.  ในด้านคุณภาพ มีคะแนนผลการด าเนินงาน = 4.30 จาก 5.00 คะแนน
หรือคิดเป็นร้อยละ 86.0  
 

คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 4.30 ร้อยละ 86.0 
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แบบฟอร์ม ปม.3  แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ประจ าปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถงึ 31 กรกฎาคม 2561) 
 

องค์ประกอบการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ปัญหาอุปสรรค และสาเหตุ 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่า 
จะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้ 
สภามหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 

   3.15 3.27    ทุกหลักสูตรจ านวน 197 หลักสูตร 
   ผ่านเกณฑ์ก ากับมาตรฐานของสกอ. 
    
 

มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนมาใช้ระบบ AUN QA 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ในการประกัน 
คุณภาพหลักสูตร และจะครบทุกหลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งเกณฑ์นี้มุ่งเน้นเรื่อง 
ผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหลัก มากกว่า 
เกณฑ์ปัจจุบันที่เน้นก ากับกระบวนการท างาน 
 

 
            - 

1. 2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 

 > 48% 54.9% 
(3.43 

คะแนน) 

1. อาจารย์ประจ ามีวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 
2. มีอาจารย์จ านวน 1 ใน 4 ของทั้งหมดใน 
   สาขาศิลปะและการออกแบบ หรือภาษา 
   ซึ่งโดยธรรมชาติของสาขาวิชาจะไม่ค่อย 
   มีวุฒใินระดับปริญญาเอก 
 

การรับอาจารย์ใหม่จะรับเฉพาะผู้มีวุฒิ 
ปริญญาเอกเท่านั้นในสายวิทยาศาสตร์  
ในสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อาจรับ 
ผู้ที่มีวุฒิปริญญาโทที่ก าลังท าวิทยานิพนธ์ใน 
ระดับปริญญาเอกได้ 
   - ยกเว้นสาขาศิลปะและการออกแบบ - 
  

            - 

1.3 อาจารย์ประจ า 
     ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 > 39% 43.4% 
(2.71 

คะแนน) 

1. อาจารย์ยังมีต าแหน่งทางวิชาการน้อย  
   ถึงแม้สัดส่วนผู้ด ารงต าแหน่งฯจะเพิ่ม 
   ขึ้นทุกปีตลอดระยะเวลา 5 ปี 

หลังเปลี่ยนสถานภาพฯ มีมาตรการดังนี้ 
1. ข้อบังคับฯก าหนดให้อาจารย์ปริญญาเอก 
    จะต้องมีต าแหน่งผศ. ภายใน 6 ปี มิเช่น 
    นั้น จะถูกเลิกสัญญาจ้าง 
2.  มีมาตรการสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและ 
    สร้างสรรค์ อาทิ กองทุนวิจัย ทุน และ 
    รางวัลต่างๆ รวมท้ังมีวารสาร 7 ฉบับเพื่อ 
    ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่อยู่ใน TCI  
 

ให้การสนับสนุนการ 
ด าเนินงานตามข้อ 1. 
ซึ่งต้องก าหนดแนวทาง  
วิธีการ และรายละเอียด 
ของการด าเนินการต่อไป 
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องค์ประกอบการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ปัญหาอุปสรรค และสาเหตุ 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่า 
จะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้ 
สภามหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

    5 5                      -                        -             - 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

    5 5 การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ควรเพิ่มเติมการประเมินเชิงคุณภาพมาก 
ขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนานักศึกษาตาม 
อัตลักษณ์และคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
 

1. ก าหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเพิ่มเติมใน 
    แผนกิจกรรมนักศึกษา 
2. ฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าและ 
   ประเมินแผนกิจกรรมนักศึกษา 

            - 

2.1 ระบบกลไกการบริหารและพัฒนา 
     งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

    5 5                       -                       -             - 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย 
     และงานสร้างสรรค์ 
 

    5 3.54 1. งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและสร้าง 
   สรรค์ต่ออาจารย์ 158,344 บาท/คน 
   ลดลงจากปีงบฯ 2559 และ 2560 มี 
   สาเหตุหลักเนื่องจากได้รับจัดสรรงบฯ 
   แผ่นดินหมวดนี้ลดลงกว่าครึ่งหนึ่งตาม 
   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ ประกอบ 
   กับอาจารย์ไม่สนใจขอทุนวิจัยจากงบฯ 
   แผ่นดินเพราะมีเงื่อนไขเยอะและมีแหล่ง 
   ทุนวิจัย หรือบริการวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น  
2. คณะวิชาใหม่ อาทิ ICT, ว.นานาชาติและ 
   บัณฑิตวิทยาลัย (เพิ่งนับเป็นตัวหารในปี 
   2560 และ 2561) ไม่มีเงินสนับสนุนการ 
   วิจัยจากภายนอก แต่สามารถท าการวิจัย 

1. คงมาตรการส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิจัย 
   อาทิ ทุนวิจัย ทุนเสนอผลงานฯ รางวัลฯ  
   การฝึกอบรมอาจารย์ใหม่ วารสาร (7 ฉบับ 
   ที่อยู่ใน TCI 1 หรือ 2) ฯลฯ 
2. สนับสนุน-ส่งเสริมให้คณาจารย์น าผลงาน 
   ด้านการบริการวิชาการมาจัดท าเพื่อการ 
   ตีพิมพ์/ เผยแพร่ในรูปของผลงานวิจัย 
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องค์ประกอบการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ปัญหาอุปสรรค และสาเหตุ 
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การพัฒนา 
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จะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้ 
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สนับสนุน /ผลักดัน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

   จากเงินกองทุนวิจัย (เงินรายได้) หรือท า 
   งานบริการวิชาการจากรายได้ภายนอก 
   มากกว่าแสวงหาทุนวิจัย 
3. นโยบายของรัฐในการเพิ่มงบฯบูรณาการ 
   และพัฒนาพื้นที่ และความสนใจด้าน  
   CSR ขององค์กรธุรกิจ ท าให้มีแหล่งทุน 
   ให้คณาจารย์ที่สนใจน าผลงานวิชาการ/ 
   วิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาสังคม/ชุมชน/ พื้นที ่ 
   มีจ านวนเพิ่มขึ้นมาก แต่งบฯเหล่านี้ 
   ไม่นับเป็นงบฯวิจัย 
  

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
 

    5 4.71 1. จ านวนผลงานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ต่อ 
   จ านวนอาจารย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 
   ป ีพ.ศ. 2558 โดยในปี พ.ศ. 2560 มี 
   ผลงาน 2,110 ชิ้น เป็นผลงานวิจัยที่ 
   ตีพิมพ์/ เผยแพร่ 1,551 เรื่องและงาน 
   สร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ 559 ชิ้น 
   หรือมีผลิตภาพ* = 1.82 ชิ้น/คน/ปี 
   เพิ่มข้ึนจาก 1.54 และ 1.58 ในปีพ.ศ.  
   2559 และ 2558 ตามล าดับ 
2. ในด้านคุณภาพของผลงานวิจัย วัดจาก 
   จ านวนบทความวิจัยที่อยู่ในฐานข้อมูล 
   SCOPUS ก็เพิ่มขึ้นในปีพ.ศ. 2560 เม่ือ 
   เทียบกับปี 2559 และ 2558 คือ 255, 
   230 และ 204 ชิ้นตามล าดับ หรือคิด 

รอดูผลกระทบจากนโยบายของรัฐในเรื่อง 
งบฯบูรณาการและงบฯพัฒนาพื้นที ่ตลอดจน 
งบฯจากเอกชนเพื่อ CSR ซึ่งดึงดูดคณาจารย ์
ให้ไปท างานเชิงบริการวิชาการซึ่งเป็นประ 
โยชน์ต่อสังคม/ ชุมชนอย่างยิ่ง แต่จะมีผล 
ต่อปริมาณและคุณภาพของงานวิจัยที่ 
ตีพิมพ์/ เผยแพร่ (แต่ไม่มีผลกระทบต่อ 
งานสร้างสรรค์) 

ทั้งการวิจัยและบริการ 
วิชาการ (คือการน าผล 
งานทางวิชาการไปใช้) 
ล้วนเป็นพันธกิจที่ส าคัญ 
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี 
ผลกระทบต่อกัน และมี 
ผลต่อนโยบายของสภาฯ 
จึงควรมีการอภิปราย 
หรือศึกษาในเรื่อง 
ดังกล่าว 
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ผลการ
ประเมิน 

 เป็นผลิตภาพผลงานวิจัยระดับนานาชาติ** 
 เท่ากับ 0.21, 0.19 และ 0.17 ตามล าดับ 
* ตัวตั้งคือจ ำนวนผลงำน ส่วนตัวหำรคือจ ำนวน 
  อำจำรย์ประจ ำที่มีรวมทั้งผูท้ี่ลำศึกษำต่อด้วย 
** ผลงำนฯที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ 
นำนำชำติที่อยู่ในฐำนข้อมูล SCOPUS  
  

3. การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

    5 5 โปรดดูแบบ ปม.1 และ 2  
และเล่มผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนปฎิบัติ 
งานประจ าปี 2561 
เนื่องจากในตัวชี้วัดนี้ของการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการประมิน 
ด้านกระบวนการ 
 

                        -             - 

4. ระบบและกลไก 
     การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

    5 5 มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะ 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
ตลอดมา ในปีนี้มีอาทิ 
  ศิลปินแห่งชาติจ านวน 5 คน 
  การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 64 
  การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปิน 
      รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35 
  การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ  
      ครั้งที่ 18 
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ผลการ
ประเมิน 

 
 
 

 การประกวด Designer of the Year 
 Thailand Jazz Competition ครั้งที่ 13 
 
นอกจากนั้นในปี 2561 นี้ยังได้รับเกียรติให้ 
เป็นเจ้าภาพร่วมกับ QS สถาบันจัดอันดับ 
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ในการประชุมทาง 
วิชาการ QS Subject Focus ด้าน Art & 
Design ครั้งแรกของโลก และประสบความ 
ส าเร็จอย่างดียิ่งทั้งในแง่เนื้อหาสาระที่ได้  
ผู้เข้าร่วมประชุม 200 คนจาก 30 ประเทศ 
และมาตรฐานการจัดงาน 
 

รายงานการหลังจัดงานที่ 
https://qstotallyarts.com/bangkok-
2018/post-event-report/ 
 

5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และเอกลักษณ์ 
ของสถาบัน 
  

    5 4 1. ขาดการก ากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน 
   ให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการจัดการ 
   ความรู้ตามระบบ และ 
2. การก ากับติดตามส่งเสริมและสนับสนุน 
   ให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนิน 
   งานด้านการประกันคุณภาพภายในตาม 
   ระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด  
   ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ  
 

1. ท าให้ครบถ้วนต่อไป 
 
 
2. สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ด าเนินการ 
ยุบสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่เป็นส่วนงาน 
แล้วจัดตั้งหน่วยงานใหม่ในระดับกอง 
เพื่อท าหน้าที่แทน จึงไม่ด าเนินการด้าน 
การประกันคุณภาพ 
ในขณะนี้ด าเนินการปรับโครงสร้างเสร็จแล้ว 
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   การตรวจสอบคุณภาพและการประเมิน 
   คุณภาพ ท าไดไ้ม่ครบถ้วนเนื่องจาก 
   สถาบันวิจัยและพัฒนาไม่ได้ด าเนินการ 
 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
 

  4.10 4.09 คณะวิชาจ านวน 14 จาก 15 คณะมีคะแนน 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป และส่วน 
ใหญ่มีคะแนนผลการประเมินที่สูงขึ้น 
 

                        -             -   

5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ 
   หลักสูตรและคณะ 
 

    5 5                      -                         -               - 

 
คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 

 

  
 4.36 

 
4.29 

 
คะแนนผลการประเมินที่ได้รับอยู่ในระดับดี และมีค่าสูงขึ้น 

จากคะแนนที่ได้รับในปีการศึกษา 2559 และ 2558 (คะแนน = 4.06 และ 4.06 ตามล าดับ) 
 

คณะกรรมการ ใช้ ค ะแนนตามที่ ไ ด้ 
รับแจ้ งอย่ าง เป็นทางการจากคณะ 
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน    

  
4.29 
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แบบฟอร์ม ปม.4-1  แบบรายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ตาราง 5 เรื่องส าคัญเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ  
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

รายงานผลการด าเนินการ/ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการ หมายเหตุ 

1 การปรับปรุงวังท่าพระ 
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร  ก า กั บ
ติดตามและการสื่อสารให้
ป ร ะ ช า ค ม ท ร า บ ค ว า ม
คืบหน้า 

หลังบอกเลิกสัญญากับบริษัทเดิม มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการเพื่อให้การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่วังท่าพระเป็นไปตามแผนที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้และสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี ้

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีวังท่าพระ โดยคณะกรรมการชุดนี้ ได้มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง 
และได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะท างานชุดต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

2.  คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง อาทิ จัดท าแผนการด าเนินงาน จัดท าร่าง TOR  ก าหนดราคากลาง 
คัดเลือกผู้รับจ้างตามคุณสมบัติที่ก าหนดใน TOR เป็นต้น 

3.  มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้บริษัทผู้รับจ้างรายใหม่ คือบริษัท กันต์กณิษฐ์ ก่อสร้าง จ ากัด  และมีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 2 
ตุลาคม 2561 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 2/2562 ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน มีงวดงานรวม 18 งวด และมีก าหนดการแล้วเสร็จใน
วันที่ 6 เมษายน 2563 โดยผู้รับจ้างได้เริ่มด าเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 และมีพิธีบวงสรวงในวันที่ 22 ตุลา คม 
2561   

4.  โดยมีก าหนดส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ในเดือน ธันวาคม 2561  
5.  คณะกรรมการที่ปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีวังท่าพระ  มีการรายงานความก้าวหน้าในการปรับปรุงพื้นที่วังท่าพระให้ที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบเป็นระยะ ดังนี้  
- ครั้งท่ี 1 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 
- ครั้งท่ี 2 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2561 
- ครั้งท่ี 3 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2561 
- ครั้งท่ี 4 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 
- ครั้งท่ี 5 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2561 

ซึ่งในการประชุมสภามหาวิทยาลัยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยให้ประชาคมในมหาวิยาลัยได้
รับทราบโดยทั่วกัน 
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ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

รายงานผลการด าเนินการ/ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการ หมายเหตุ 

2. ด้านหลักสูตร 
1. การก ากับ และติดตาม
หลักสูตรของคณะวิชาที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ สกอ. ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

1.1 มีการก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาอย่างสม่ าเสมอ ทั้งโดยผ่านที่
ประชุมสภาวิชาการ คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร การเชิญรองคณบดีที่ก ากับดูแลด้านวิชาการและด้านประกันคุณภาพเพื่อช้ีแจงท า
ความเข้าใจ การติดตามโดยเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นต้น 
1.2 จัดท าระบบทะเบียนหลักสูตรและฐานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
1.3 ส ารวจข้อมูลอาจารย์เกษียณ และข้อมูลอาจารย์ที่ลาออก และลาทุกประเภทที่มีระยะเวลาเกิน 30 วัน  เพื่อให้มั่นใจว่ามีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
จากการมีระบบและกลไกดังกล่าว ส่งผลให้ปีการศึกษา 2560 ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ มีผลการประเมิน “ผ่าน” องค์ประกอบที่ 
1 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทุกหลักสูตร ซึ่งได้รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ประจ าปีการศึกษา 2560 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 19/2561 วันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 2 ตุลาคม 2561 และที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2561 วันท่ี 10 ตุลาคม 2561 เพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว      

 

2. พัฒนาและรักษามาตรฐาน 
ความเข้มแข็งของหลักสูตร
ด้ านศิลปะ การออกแบบ 
วั ฒ น ธ ร ร ม  แ ล ะ
สถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้
อยู่ในระดับชั้นน า  

2. ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรด้านศิลปะ การออกแบบ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรม จ านวน 54 หลักสูตร จากคณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะโบราณคดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ และหลักสูตรพหุวิทยาการจากบัณฑิตวิทยาลัย ช่ึงมีความเข้มแข็งและรักษามาตรฐานมาอย่างยาวนาน  
มีนักศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวท่ีได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ อาทิ  
- นายคิด จิรชัยสกุล นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ช้ันปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวที
ประกวดนานาชาติจากการประกวด The III International Biennial of Print "Jose Guadalupe Posada" ประเทศเม็กซิโก จากผลงาน
ที่ช่ือว่า "Protection" เทคนิคเมสโซทินท์  
- นายบดินทร์ สิริอาภานนท์ นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ชนะเลิศการแข่งขัน ArchiCAD skill contest 2017 ภายใต้หัวข้อ "ปลุก idea 
บ้าน Super Hero"  
- ทีมเมืองทองสนองจิต นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวด
ภาพยนตร์สั้น “ROBINSON GIFT SHORT FILM CONTEST 2017” จากผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่อง TOY TRAVELER เป็นต้น 
มีคณาจารย์ในสาขาวิชาดังกล่าวที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ อาทิ  
- รศ.สมชาติ จึงสิริอารักษ์ จากภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น 
ประเภทบุคคล ประจ าปี 2561  
- อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร จากภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้เป็นผู้ท าคุณประโยชน์
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ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

รายงานผลการด าเนินการ/ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการ หมายเหตุ 

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเภทบุคคลทั่วไป สาขาศิลปะ (สาขาสถาปัตยกรรม) ประจ าปี พ.ศ.2560  
- ดร.อรวรรณ ประพฤติดี จากสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัล THE 
BEST ART&DESIGN จากผลงาน “Overlap of Thai Alphabet” ในการประชุมวิชาการ “The 2017 International Art & Design 
Exhibition”  
- อาจารย์เสวต เทศน์ธรรม อาจารย์อาวุโสของคณะมัณฑนศิลป์ ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ 
(ประติมากรรม) ประจ าปี 2560 เป็นต้น  

3. พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ที่
ทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด บริบท 
และสถานการณ์ในปัจจุบัน
ของโลก อาทิ  การสร้ า ง
ผู้ประกอบการ หลักสูตรเชิง
บูรณาการ 

3.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเชิงบูรณาการใหม่ ๆ ที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด บริบท และสถานการณ์ในปัจจุบันของ
โลก ที่ก าลังด าเนินการเปิดการเรียนการสอน อาทิ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต/วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการ เป็นต้น 
3.2 จัดท าหลักสูตรสร้างสรรค์ ซึ่งจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 จ านวน 27 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ 8 
หลักสูตร หลักสูตรปกติสองปริญญา 1 หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติสองปริญญา 8 หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ 10 หลักสูตร  
3.3 มีการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการด าเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในกลุ่มวิชาบูรณาการ รายวิชา 085 
101 ศิลปากรสร้างสรรค์ (CREATIVE SILPAKORN)  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้อันหลากหลายที่สะท้อนจากกลุ่มคณะวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย สามารถด ารงตนได้อย่างเหมาะสมในสังคมยุคปัจจุบัน และสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับชุมชน ด้วยกระบวนการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีทักษะการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรคือเป็นผู้ซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ 
รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่น าไปสู่นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ โดยจัดการเรียนการสอนครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะสังคมและทักษะชีวิต 
ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นผู้ประกอบการ และภาษา      

 

3. การปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐ 
3 . 1  มี ก า รทบ ทวน ต า ม

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฎหมายเพื่อการปรับเปลีย่นสถานะของมหาวิทยาลยัเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
(ปรับปรุงคณะกรรมการ) 

2. จัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศลิปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. มหาวิทยาลยัไดม้ีประกาศมหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศลิปากร พ.ศ. 2559 ลง

วันท่ี 14 กันยายน 2559  
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4 
 

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

รายงานผลการด าเนินการ/ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการ หมายเหตุ 

ห ลั ก ก า ร ก า ร เ ป็ น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
การรายงานความคืบหน้าใน
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลั ย  การแก้ ไข
ปัญหาและอุปสรรค  

4. มหาวิทยาลยัไดม้ีประกาศมหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในจดัตั้ง การรวม การยบุเลิกส่วนงาน การแบ่งหน่วยงาน
ภายใน และหน่วยงานย่อยของส่วนงาน และการบริหารวิชาการของคณะ พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2561 

5. การปรับโครงสร้างองค์กรของส านกังานอธิการบดี และส่วนงานของคณะวิชา  
6. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบรหิารมหาวิทยาลัยระดบัสูง ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2561 เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและ

สมรรถนะส าหรับผู้บรหิารให้มคีวามพร้อมอย่างเตม็ที่ในการปฏิบตัิงานในฐานะหัวหน้างานและรองหัวหน้าส่วนงาน  

3.2 ก า ร จั ด ท า ข้ อ บั ง คั บ 
ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ โดย
ยึดหลักความมีประสิทธิภาพ 
การ เป็นมหาวิทยาลั ยใน
ก ากับของรัฐ โดยยึดหลัก
ความมีประสิทธิภาพให้มาก
ขึ้น 
 

1. มหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าข้อบังคับท่ีควรด าเนินการตามพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 จ านวน 
57 ฉบับ จ าแนกเป็น  
- ด าเนินการเสร็จแล้ว                               จ านวน 32 ฉบับ 
- อยู่ระหว่างด าเนินการของมหาวิทยาลัย        จ านวน 21 ฉบับ 
- ยังไม่ได้ด าเนินการ                                 จ านวน 1 ฉบับ 
- ไม่ต้องด าเนินการ                                  จ านวน 3 ฉบับ 

2. มีคณะท างานหรือส่วนงานหรือหนว่ยงานภายในยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศโดยอาศยัแนวทางจากข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ฉบับเดิมหรือปรับปรุงขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยศลิปากร พ.ศ. 2559 มีคณะกรรมการกลั่นกรอง
กฎหมายใหม้ีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดงันี้ 
- พิจารณาจัดท าเสนอข้อกฎหมายโดยคณะอนุกรรมกรรมการจัดท าขอ้บังคับ ระเบียบ และประกาศด้านบริหาร / คณะอนุกรรมการ

จัดท าข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศด้านวิชาการ  
- เสนอคณะกรรมบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
- เสนอคณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบรหิารเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน็มหาวิทยาลยัในก ากับกับของ

รัฐ / คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฎหมายเพื่อการปรับเปลีย่นสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
เกี่ยวกับวิชาการและวิจัย 

- เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศลิปากร / คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฎหมายเพื่อการ
ปรับเปลีย่นสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ 

- เสนอสภามหาวิทยาลัย 
- ประกาศใช้ 

3. ตัวอย่างข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยศลิปากร ท่ีเมื่อด าเนินการแล้วจะช่วยให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและ
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5 
 

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

รายงานผลการด าเนินการ/ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการ หมายเหตุ 

ประสิทธิผล  เช่น การจดัท า (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยศลิปากรทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 
(1) (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

พ.ศ. ....  
(2) (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลกัเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏบิัติงาน พ.ศ. .... ซึ่งมหาวิทยาลัยได้น าเสนอที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 11/2561 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อ
กฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

(3) (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีไม่สามารถปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ....  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 
11/2561 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัย
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

3.3 มีระบบ กลไกในการ
จั ดท าและก ากับติ ดตาม 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
อาทิ 

3.3.1 มีการส ารวจ รับ
ฟังความคิดเห็นก่อนการร่าง 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ  

 

ในการจัดท าข้อบังคับระเบียบ ประกาศที่ส าคัญและส่งผลกระทบในวงกว้างจะมีการส ารวจรับฟังความคิดเห็นก่อนการจัดท าร่าง... 
ตัวอย่างเช่น 
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่ง การรวม การยุบเลิกและ  การบริหารภาควิชา พ.ศ. .....           

ได้มีกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาคม ดังนี ้
(1) โครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐและการพัฒนางานวิชาการ เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2560 
(2) โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงาน/หน่วยงานและเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อ

วันท่ี 15 มิถุนายน 2561 
(3) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ไปพบปะพูดคุยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่ง การรวบ การยุบเลิก และการบริหารภาควิชา

กับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์สามารถเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นได้  ได้มีการส ารวจถึง

สาเหตุที่คณาจารย์ไม่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อใช้เป็นข้อมูล แนวทาง สนับสนุนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์ และเพื่อพัฒนากระบวนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

3. (ร่าง) ระบบและกลไกส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศกึษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 – 2564 มีการ
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ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

รายงานผลการด าเนินการ/ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการ หมายเหตุ 

ช้ีแจงและรับฟังความความคิดเห็นจากคณะต่างๆ อีกท้ังมีการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้าของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 
2560 (เมื่อเดือนเมษายน 2561) โดยใช้แบบทดสอบออนไลน ์Speexx ที่สามารถเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน Common  European  
Framework  of  Reference  for  Languages  (CEFR) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน 

4. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานภาระงานข้ันต่ าและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจ า พ.ศ. .... 
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น) โดยส่งความเห็นกลับมายังกองการเจา้หนา้ที่ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 และจะมีการช้ีแจงต่อ
ประชาคมใน โครงการผู้บริหารพบคณาจารย์ : ไม่ปรับตัวปรับใจ ไปไม่รอด??? ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561  

    3 . 3 . 2  มี ก า ร สื่ อ ส า ร 
ประชาสัมพันธ์ สร้างความ
เข้าใจแก่บุคลากร ภายหลัง
จ า ก ก า ร อ อ ก ข้ อ บั ง คั บ 
ระเบียบ ประกาศ  

 

มหาวิทยาลัยมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในเรื่องส าคัญ ตัวอย่างเช่น 
1.  ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแบ่ง การรวม การยุบเลิก และการบริหารภาควิชา พ.ศ. 2561 ผู้บริหารมี

การช้ีแจงและรับฟังความคิดเห็นจากคณะ/ภาควิชาต่างๆ ต่อมาได้มีการน าความคิดเห็นต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้
เหมาะสม  

2.  โครงการสัมมนา ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
(1) กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560  

     (2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  
(3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560  

3.  เพื่อให้การด าเนินงานสนับสนนุการพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบและ
กลไกการส่งเสริมการเรียนรู้และทกัษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศลิปากร โดยได้แต่งตัง้คณะท างานพัฒนามาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศลิปากร และมีการสร้างความเข้าใจแก่คณะวิชาต่างๆ เช่น คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะโบราณคดี เป็นต้น 

 

3.3.3 มีการติดตาม รับ
ฟังความคิดเห็น ภายหลัง
การประกาศใช้ข้อบั งคับ 
ระ เบี ยบ  ประกาศ  หาก
พบว่ามีปัญหาหรือข้อจ ากัด
ในการปฏิบั ติ  ก็ ไ ด้น ามา
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

1.  สืบเนื่องจากการจัดโครงการสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
     (1) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เชิญรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการไป

บรรยายซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และบริการคลินิกถามตอบแบบ face-to-face ส าหรับ
คณาจารย์ เพื่อให้ความรู้และค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานเฉพาะด้าน เพื่อประโยชน์ในการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

     (2) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการจัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ” 

     (3) การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแผนด าเนินงานการเทียบเคียงสาขาวิชาของคณาจารย์ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดช่ือ
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สาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชา ที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ.2561 
    (4) ระบบติดตามความก้าวหน้าการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (Tracking system) ส าหรับผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
2.  มหาวิทยาลัยสนับสนุนการพฒันาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาทีม่ีผลการทดสอบภาษาอังกฤษต่ ากว่าระดับ B2 ตาม

กรอบมาตรฐาน CEFR โดยจัดหาโปรแกรมส่งเสริมการเรยีนรู้และพฒันาทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ และจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริม
การเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ เช่น จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สื่อและนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรูเ้พื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนา
ระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษจนผ่านเกณฑ์ในระดับ B2 ได้เมื่อส าเรจ็การศึกษา 

4. การบริหารจัดการ 
4 . 1   ก า ร สื่ อ ส า ร 
ประชาสัมพันธ์:  

ด า เนิ นการปรั บปรุ ง
วิ ธี ก า ร สื่ อ ส า ร  ก า ร
ประชาสัมพันธ์  และการ
น าเสนอให้ทันสมัย ชัดเจน 
เข้าใจง่าย โดยน าหลักการ
โฆษณามาใช้ เน้นการสื่อสาร
ในเชิงรุกมากข้ึน  
 

 
มหาวิทยาลยัมีการปรับปรุงการสือ่สาร ประชาสัมพันธ์ หลากหลายแนวทาง ดังนี้ 
1). มีการพัฒนาปรับปรุงสื่อสารสนเทศในรูปแบบวีดีโอแนะน ามหาวิทยาลัย เพื่อการสร้างภาพลักษณค์วามเป็นสากลให้กับผู้บริหารและ
องค์กรให้เป็นท่ีรู้จักในระดับนานาชาติ ได้แก ่

1.1 โครงการปรับปรุงสื่อสารสนเทศในรูปแบบวีดีโอแนะน ามหาวิทยาลัยให้มทีั้ง ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน 
ภาษาเขมร ภาษาฮินดี เป็นต้น 

1.2 โครงการจัดท าเว็บไซต์ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ  
การน าหลักการโฆษณามาใช้ เช่น การท าคลิปวดิีโอ ท า info graphic  

2). ในโครงการ QS Totally arts  มีการสื่อสารประชาสมัพันธ์กิจกรรมใน หลายช่องทาง  อาทิ ส านักข่าวสาร โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ 
social media ต่าง ๆ  
3). รายการ “ศิลปาแกรม” 
 การจัดรายการ “ศลิปาแกรม” ซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมสาระความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรม ศิลปะ ศิลปนิ นักออกแบบ งาน
ออกแบบ และศิลปะเกี่ยวเนื่องของอาจารย์มหาวิทยาลัยศลิปากรและศิลปินในประเทศไทยผ่านแง่มมุต่างๆ โดยมีอาจารย์ประจ าคณะฯ 
เป็นพิธีกรด าเนินรายการ ซึ่งเริ่มออกอากาศครั้งแรกวันอาทิตย์ 21 มกราคม 2561 จนถึงปัจจุบัน รวม 14 ตอน ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ 
เวลา 22.00-22.30 น. ทางช่องทรูปลุกปัญญา ทรูวิช่ันส์ 37 และ 111 รีรันทุกวันจันทร์ เวลา 11.00น. วันอังคารเวลา 15.30 น. วันพุธเวลา 
22.00 น.วันพฤหัสบดี เวลา 16.30 น. และวันศุกร์ เวลา 01.00 น. เผยแพร่ข้อมลูการด าเนินงานท่ี http://www.trueplookpanya.com, 
http://www.facebook.com/ThaipatSilpakorn/ 
4). นอกจากน้ียังมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบอ่ืนอีก ได้แก ่

4.1 คลังข้อมูลสะสมของหอศิลป์ Youtube Chanel ของมหาวิทยาลัย  
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4.2 ห้องสมุดออนไลน ์
    4.3 การสื่อสารเชิงรุก เช่น silpakorn summer school โดยการประชาสัมพันธ์กับคณะวิชา เพือ่เชิญชวน    
         นักศึกษาต่างชาติเข้ามาร่วมโครงการ คณะประชาสัมพันธ์อยา่งไร? 
    4.4 การสื่อสารทางอีเมล์  
4.5 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานต่าง ๆ  
4.6 ช่องทาง Social media เช่น Line, Facebook  
เป็นต้น 

4 .2  การเงินบัญชี /การ
จั ด ซ้ื อ  จั ด จ้ า ง /
งบประมาณ:  

1). ด าเนินการปรับปรุง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ไป
ในทิศทางเดียวกัน  

2 ) .  จั ด ท า คู่ มื อ ก า ร
ปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้
ทราบทั่วกันและยึดเป็นแนว
ปฏิบัติ  

3). เพิ่มทักษะ ทัศนคติ
ในการท างานของเจ้าหน้าที่
ด้านการเงิน บัญชี รวมทั้งน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการ
ท างานให้มากขึ้น 

4) .  ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
จ่ายเงินให้ทันสมัย รวดเร็ว
และอ านวยความสะดวกแก่
นักศึกษา  

1). การปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ซึ่งได้มีการพัฒนาน าระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise 
Resource Planning : SU-ERP) ใหม่เข้ามาใช้ในองค์กร    มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ระบบดังกล่าวเป็นระบบท่ีเชื่อมต่อและบูรณาการข้อมูลให้อยู่ร่วมกัน เพ่ือให้สารสนเทศที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้งาน ช่วยขจัดปัญหาเรื่องความ
ผิดพลาดของข้อมูล ส่งผลให้สามารถวางแผน ควบคุม และประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานและการพัฒนาระบบ กลไกและวิธี
ท างานด้านการงบประมาณ การพัสดุ การเงินและการบัญชีและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี 
พร้อมท้ังปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรองค์กรด้านการงบประมาณ การพัสดุ การเงิน และการบัญชี โดยยกเลิกระบบ MIS และใช้
ระบบ ERP ทั่วทั้งองค์กร และขยายผลการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : SU-ERP) โดยให้
ครอบคลุมระบบบุคลากร โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการอบรมและการจัดท าคู่มือ โดยจะเริ่มใช้ระบบดังกล่าวในวันที่ 2 มกราคม 2562 
เป็นต้นไป  

2). จัดท าบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีไทย (TAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS)  
3). ประเมินภาระผูกพันและการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบับท่ี 19 - ผลประโยชน์พนักงาน ตามหลัก 
     คณิตศาสตร์ประกันภัย ผลประโยชน์เงินชดเชย โครงการกองทุนสวัสดิการ และงบก าไรขาดทุน 
4). ส าหรับการปรับปรุงระบบจ่ายเงินให้ทันสมัย รวดเร็วและอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท า 

application : SU Mobile App โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศลิปากรและ 
     ธนาคารกสิกรไทยภายใตโ้ครงการ SU CHANGE ตามโครงการ SU Smart University Application เพื่อสนับสนุน 
     ระบบการพัฒนานักศึกษา การพัฒนาแอพพลิเคชันของมหาวิทยาลัยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SU Mobile App.)  
     การอ านวยความสะดวกด้านการเงินแบบไร้เงินสด (Cashless Society) ของ มหาวิทยาลัย 
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4.3 ระบบงานธุรการ และ
สารบรรณ:  

1). ด าเนินการปรับปรุง
และพัฒนาระบบงานธุรการ
และสารบรรณให้ชัดเจน โดย
ลดขั้นตอนการท างานที่ไม่
จ าเป็นลง  

2 ) . จั ด ท า คู่ มื อ ก า ร
ปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้
ทราบทั่วกันและยึดเป็นแนว
ปฏิบัติ 

3 ) .  พั ฒน าบุ ค ล าก ร 
รวมทั้งน าเทคโนโลยีมาช่วย
ในการท างานให้มากขึ้น 

1). กองกลางร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ปรับปรุงระบบสารบรรณอีเลก็ทรอนิกส์ (e-Document) โดยประสานกับบริษัท วิช่ันเน็ต จ ากัด 
เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าระบบได้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน  

2). งานการประชุมได้เวียนแจ้งคณะ/หน่วยงาน เรื่อง รายงานการปรับปรุงระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์(e-Document) ระบบใหมเ่พื่อ
ทราบและเป็นแนวทางในการใช้งาน 

3). ศึกษาดูงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Less Paper) ณ ศูนย์บริหารกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และน ามาปรับปรุง
พัฒนางานเพิ่มเติม 

 

4.4 เทคโนโลย:ี พัฒนา
โปรแกรมที่เป็น Open 
Source หรือเน้นการจัดซื้อ
โปรแกรมที่เป็น Open 
Source จากบริษัทใน
ประเทศไทย  

            ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในการประชุม SU E-meeting (ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์)  เพื่อช่วยอ านวย
ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดทรัพยากร โดยผู้เข้าประชุมสามารถ download เอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระการประชุม 
ทั้งก่อนและหลังการประชุมได้ 
 

 

5. การพัฒนานักศึกษา 
  5.1 ด าเนินการขับเคลื่อน
นโยบาย Student First ให้
เป็นรูปธรรม  

มีการด าเนินการเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่นักศึกษา  
1. ด้านกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวก 

- การจัดการบริการสวัสดิการต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาเพื่อรองรับนโยบาย Student First  และ
ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและสะท้อนให้เห็นถึงการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาที่ชัดเจน โดยมีการปรับปรุงด้านกายภาพ 
และสภาพแวดล้อม ในทุกวิทยาเขต ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ เช่น การปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีวังท่าพระ และอุปกรณ์การศึกษา การ
ตัดแต่งต้นไม้ที่ใกล้อยู่สายไฟ ซ่อมแซมรั้วมหาวิทยาลัยที่ช ารุด  ซ่อมแซมสะพานสระแก้วและศาลาส าหรับพักผ่อนบริเวณริมสระแก้ว ขุด

 

90



10 
 

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

รายงานผลการด าเนินการ/ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการ หมายเหตุ 

ลอดคูน้ าและก าจัดขยะและวัชพืชในคูน้ า จัด Big Cleaning Day ในพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
2. ด้านห้องเรียน 
    - การปรับปรุงห้องเรียน ปรับปรุงห้องเรียนและอุปกรณ์การศึกษา เช่น จัดซื้อไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือคู่  จัดซื้อเครื่องขยายเสียงชนิด

กระเป๋าลาก บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศในห้องเรียน เป็นต้น 
3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ด าเนินการพัฒนาแอพพลิเคชั่นของมหาวิทยาลัยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SU Mobile App.)  
- การอ านวยความสะดวกด้านการเงินแบบไร้เงินสด (Cashless Society)  
- การพัฒนานักศึกษา (Student Development Program)  
- การพัฒนา Software/Hardware รองรับการตรวจสอบการเข้าเรียน  
- การพัฒนาพ้ืนท่ีเพื่ออ านวยความสะดวกในการศึกษา (Co Learning)  
- คณะวิชาด าเนินการพัฒนาการจัดพื้นที่ Learning Space ส าหรับนักศึกษา 

4. ด้านอื่นๆ  
- แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ในสถาบันบนพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิต  

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราเรียนเก็บเงินค่าบริการเกี่ยวกับการให้บริการของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในการจัดบริการถ่ายเอกสารให้หอสมุดสาขาวังท่าพระ โดยใช้เครื่องพริ้นเตอร์ในหอสมุดสขา วังท่าพระถ่ายเอกสารให้แก่
ผู้ใช้บริการ โดยคิดค่าบริการถ่ายเอกสารข่าวด า หน้าละ 1 บาท และค่าบริการถ่ายเอกสารสี หน้าละ 5 บาท เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่นักศึกษา 

   5.2 พัฒนากลไกในการ
สื่อสารกับนักศึกษา เพื่อรับ
ฟังปัญหา ช้ีแจงท าความ
เข้าใจ และเปดิโอกาสให้
นักศึกษามีส่วนร่วม 

1. ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร โดยตรงระหว่างอธิการบดีกับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร รวมทั้งผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ 
มหาวิทยาลยั โดยเปิดรับค าถามเพื่อไขข้อข้องใจ รับปัญหาและข้อรอ้งเรียน ตลอดจนข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะ เพื่อช่วยสร้างความ
เข้าใจอันดีและแสวงหาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างสรา้งสรรค ์ร่วมกัน จ านวน 4 ช่องทาง ดังนี้  
(1) จดหมายถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศลิปากร ส่งไปยัง ส านักงานอธิการบดีตลิ่งชัน เลขท่ี 22 ถนนบรมราชชนนีเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

10170  
(2) อีเมล์ : President@su.ac.th  
(3) Facebook Fanpage : @President.Silpakorn (Direct line to the SU President)  
(4) สายตรงนักศึกษาถึงอธิการบด ี 
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โดยประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.su.ac.th / Facebook Fanpage : Silpakorn 
Public Relations / Application Line 
2. การใหข้้อมูลการจัดบริการสวัสดิการ การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ การบริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการ

ติดต่อประสานงานกับกองกิจการนักศึกษา และข่าวสารที่ส าคัญอื่นๆ ผ่านทางสื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็ปไซต์ กองกิจการนักศึกษา 
www.DSA.su.th Facebook Youtube line เพจ ป้ายไวนิล และเอกสารประกาศต่างๆ ส่วนการรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน หน่วยงาน
ได้ประชาสัมพันธ์ผ่าน line-Silpakorn Act 5 และ Facebook-Silpakorn Act  
ช่องทางติดต่อประสานงาน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกองกิจการนักศึกษา 

 - line@Silpakorn.Act ส าหรับการประชาสัมพันธ์งานท้ังหมดของกองกิจการนักศึกษา รวมทั้งการติดต่อ ประสานงาน ถาม-ตอบ และ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกองกิจการนักศึกษา 
 - line Silpakorn Act 1-2 ส าหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์กรนักศึกษาศิลปากร 
 - สายด่วน Hotline  เบอร์โทร  098-9894620 ส าหรบัเหตดุว่นฉุกเฉิน 

   เบอร์โทร  088-2994770 ส าหรบัขอค าปรกึษาแนะน าดา้นสขุภาพจิต 
3. ช่องทางการสื่อสารกับคณะวิชา หน่วยงานต่าง ๆ เช่น  สายตรงคณบดี นักแนะแนวประจ าคณะ และช่องทาง social media ต่าง ๆ 

เป็นต้น 
6. การสร้างความเข้มแข็ง
ด้านศิลปะและการ
ออกแบบ 
ด าเนินการจัดกิจกรรม/
โครงการ รวมทั้งใช้โอกาสที่
มหาวิทยาลยัศิลปากรจะ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
วิชาการนานาชาต ิQS 
Totally Arts Summit (Art 
& Design) เพื่อน าไปสู่ความ
เป็นหนึ่งด้านศิลปะและการ
ออกแบบ และสรา้งช่ือเสียง

     มหาวิทยาลัยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ QS Education Trust ในการประชุมสุดยอดด้านศิลปะและการออกแบบ QS Totally 
Arts Summit (Art & Design) 2018 การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก คือ 21th Century Education : Nurturing Passion 
with Purpose หรือ “การเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบในศตวรรษที่ 21 ฟูมฟักแรงบันดาลใจอย่างมีจุดหมาย”โดยได้รับ
เกียนติตอบรับการบรรยายพิเศษ โดยนักวิชาการและศิลปินช่ือดัง ในเวทีระดับโลก ซึ่งรวมถึง คุณอริญชย์ รุ่งแจ้ง ศิลปินไทยร่วมสมัย ศิษย์
เก่าของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เจ้าของผลงาน Golden Teardrop ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม
แสดงผลงานศิลปะในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “Venice Biennale 2013” ครั้งที่ 55 ที่สาธารณรัฐอิตาลี มีผู้สนใจร่วม
โครงการ จ านวน 291 คน จาก 22 ประเทศ ใน 3 ทวีป คือ ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และทวีปอเมริกาเหนือ เป็นคนไทย 196 คน และ
ต่างชาติ จ านวน 95 คน มีผู้เชี่ยวชาญ และศิลปินอิสระ ร่วมบรรยาย จ านวน 28 คน 
     นอกจากน้ียังมีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยระดับโลกด้านศิลปะ อาทิ Nanjing University of the Arts ประเทศไต้หวัน Academia di 
Belle Arti ประเทศอิตาลี University of South Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา Kyoto City University of Arts  ประเทศญี่ปุ่น 
Concordia University ประเทศแคนาดา รวมถึงมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งในภูมิภาคเอเซีย มาร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะทางการศึกษาศิลปะ
และการออกแบบในครั้งนี้ด้วย 
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ของมหาวิทยาลัยสู่ระดับ
นานาชาติ 
 

     โดยผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ จะเป็นการประชาสัมพันธ์ช่ือเสียงและผลงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักกับผู้เกี่ยวข้องใน
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยได้สร้างเครือข่ายกับผู้บริหาร ศิลปิน และนักออกแบบช้ันน า และเป็นการ
ยกระดับมหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับ Qs World University Rankings by Subject ในสาขา Art and Design  
     รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องวิชาการด้านศิลปะ ร่วมกับสถาบันวิจิตรศิลป์ แห่งเมืองฟลอเรนซ์ 
(Accademia di Belle Arti di Firenze) ประเทศอิตาลี อีกด้วย 

7. การพัฒนาบุคลากร 
1. มี ร ะ บ บ พั ฒ น า

บุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้
มีความรู้ความช านาญมาก
ขึ้น และปรับทัศนคติวีธีคิดที่
เอื้ อต่อนโยบาย Student 
First และ Quality First  

1. มหาวิทยาลัยมีระบบพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
         1.1 การพัฒนาผู้บริหาร  
         1) จัดท าหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง ส าหรับผู้บริหารที่ด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยศูนย์ สถาบัน ส านัก และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากับคณะ และผู้ช่วย
อธิการบดี  
         2) จัดบรรยายหัวข้อเรื่อง ยุทธ์ศาสตร์ชาติ 20 ปี และความส าคัญของระบบติดตามประเมิน EMENSCR วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และระบบติดตามประเมินแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร  
         1.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
          1)  มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการสัมมนา เช่น การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งเสริมสร้าง
ความเข้าใจในการจัดท าผลงานทางวิชาการ โดยช้ีแจงให้แก่กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่ม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  และโครงการการเตรียมความพร้อมในการจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้คณาจารย์เห็นความส าคัญในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
เป็นต้น 

2) โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยสร้างนวัตกรรมด้าน
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับโลกการเรียนรู้ และผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21 เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนการสอน และประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัย
อนุมัติโครงการฯ จ านวน 20 ทุน มีผู้ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนจ านวน 16 โครงการ 

3) โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การน าเสนอผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร วัตถุประสงค์เพื่อ
เผยแพร่นวัตกรรมการเรียนการสอน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอน ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย วิทยากร บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 40 คน และคณะด าเนินงาน 
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4) มีการส่งอาจารย์ไปฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนน าด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ UK PSF ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการสอนให้แก่อาจารย์ จ านวน 8 คน  

5) การจัดอบรมการใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษภายในมหาวิทยาลัยและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ Speexx และเพื่อช่วยกระตุ้นนักศึกษาให้เข้าใช้
โปรแกรมดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยจึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรม Speexx ส าหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมการทดสอบและส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จ านวน 3 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ประสานงานทุกคณะวิชา คณาจารย์ผู้รับผิดชอบสอนภาษาอังกฤษในการทดสอบและส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อผู้
ประสานงานจะได้น าความรู้ไปเผยแพร่แก่นักศึกษาและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกคณะวิชา  

7) คณะวิชาสนับสนุนทุนแก่อาจารย์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

8) คณะวิชามีการส่งบุคลากรไปอบรมในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากร 

           1.3 บุคลากรสายสนับสนุน 
         1) โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงาน/หน่วยงาน และเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าโครงสร้างองค์กร การประเมินค่างาน การก าหนดมาตรฐานต าแหน่ง และส่งเสริมให้บุคลากรสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยรับทราบเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง และเกิดแนวทางในการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงข้ึน 
           2) โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การออกแบบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP)” เพื่อให้บุคลากร
ที่มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้งานระบบดังกล่าว เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างการท างานของระบบโดยแท้จริงก่อน
ไปสู่การลงมือปฏิบัติ และร่วมกันวางแผนงานระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองการใช้งานมากท่ีสุด  
           3) หน่วยงานมีการส่งบุคลากรไปอบรมในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 
        นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ค านึงถึง Quality First เพื่อตอบสนองความต้องการแก่นักศึกษาตาม
นโยบาย Student First โดยมีโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
1)  แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยศลิปากร  เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์ในสถาบันบนพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิต 
2) ปรับปรุง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปรับขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานภายในกองบริการการศึกษา เพื่อให้เป็นไป
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ตามก าหนดระยะเวลาและมีความรวดเร็ว เช่น การขอหนังสือส าคัญ ประกอบด้วย ใบระเบียนผลการศึกษา หนังสือรับรองว่าเป็นนักศึกษา 
หนังสือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ใบแสดงผลการศึกษา เอกสารรับรอง มีการให้บริการออนไลน์โดยช าระเงินผ่านธนาคาร กรณีขอหนังสือ
ด้วยตนเองเมื่อนักศึกษาได้ช าระค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้วหรือช าระโดยใชับัตรเครดิต (EDC) สามารถรับหนังสือส าคัญได้ภายใน 5 นาที 
3) การลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการขอทุนของนักศึกษา  จากเดิมให้นักศึกษาสมัครและผา่นการคัดเลอืกจากคณะวิชาแล้วมาผ่านการ
กลั่นกรอง โดยการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรกองกิจการนักศึกษาและตัวแทน
จากคณะวิชา ต่อจากน้ันจึงประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุน เปลี่ยนเป็นสมัครที่กองกิจการนักศึกษาและคัดเลือกจากคณะกรรมการซึ่ง
แต่งตั้งโดยอธิการบดี แล้วจึงประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุน ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนในการท างานและท าให้ลดระยะเวลาในการ
ด าเนินงานจากระยะเวลา 2 เดือนครึ่งเป็นใช้เวลา 2 เดือน  
เป็นต้น 

2. มีหน่วยงานและ
กลไกท่ีจะช่วยขับเคลื่อนและ
สนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ  

     นอกจากโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้ก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีกลไกที่ช่วยใน
การขับเคลื่อนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี ้
    1) กลุ่มแอปพลิเคชันไลน์ “SU_Clinic การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร”เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ
และอ านวยความสะดวกแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง และเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการตอบค าถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ติดตามผลการด าเนินงานที่ได้ยื่นเสนอขอมาแล้ว โดยขณะนี้มีสมาชิกกลุ่ม จ านวน 439 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2561) โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยและเจ้าหน้าที่งานต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกในการตอบข้อสงสัย แนะน า แจ้งข่าวสาร รวมทั้งเป็นช่องทางในการสื่อสารและได้รับทราบข้อสังเกตของคณาจารย์ที่มีต่อการ
ด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ี เพื่อที่จะได้น าไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ต่อไป 
     2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์สามารถเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นได้ มหาวิทยาลัยจึง
ได้ออกข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 
        (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561 โดยเพิ่มช่องทางการเสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ วิธีที่ 2  
        (2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 โดยก าหนดให้ผลการประเมินผลการสอนสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการได้เป็นระยะเวลาสองปีนับตั้งแต่วันประเมิน และเพิ่มวิธีการส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชา
ทางศิลปะและการออกแบบ โดยวิธีที่ 2 ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจ า เพื่อให้สอดคล้องกับตามการ
จ าแนกกลุ่มสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

95



15 
 

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

รายงานผลการด าเนินการ/ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการ หมายเหตุ 

        (3) การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแผนด าเนินงานการเทียบเคียงสาขาวิชาของคณาจารย์ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดช่ือ
สาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชา ที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 โดยมีรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ หรือรองคณบดีที่ดูแลเรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 1 ท่าน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการบริหารงานบุคคล
ของส่วนงาน จ านวน 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแผนด าเนินงานการเทียบเคียงสาขาวิชาของคณาจารย์ และการ
เสนอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต่อไป  
        (4) มีระบบติดตามความก้าวหน้าการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (Tracking system) ส าหรับผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการพัฒนาระบบ โดยจะด าเนินการแจ้งไปยัง e-mail ของผู้เสนอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น
รายบุคคลต่อไป เดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลความก้าวหน้าการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการรายบุคคลเป็นปัจจุบัน
เรียบร้อยแล้ว 

      3.  มี ระบบกลไกการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ม า ใ ช้ เ ป็ น
เ ค รื่ อ ง มื อ ใน ก า รพัฒน า
บุคลากร  

1) โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงาน/หน่วยงาน และเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าโครงสร้างองค์กร การประเมินค่างาน การก าหนดมาตรฐานต าแหน่ง และส่งเสริมให้บุคลากรสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยรับทราบเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง และเกิดแนวทางในการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ทั้งสายสนับสนุนวิชาการ และการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน 
2) มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังน้ี 
    2.1) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการประเมินผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกั บผู้ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศ ณ วันท่ี 7 มิ.ย. 2561 
    2.2) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องก าหนดต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันท่ี 21 
สิงหาคม 2561 
    2.3) มหาวิทยาลัยได้จัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลยัศิลปากร จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่  
         (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันท่ี 12 ก.ย. 
2561 
         (2) ข้อบังคับมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลยักรณไีม่สามารถปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันท่ี 12 ก.ย. 2561 
     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีแนวทางที่จะจัดจ้าง
หน่วยงานภายนอก เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและกรอบต าแหน่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการก าหนดสมรรถนะของต าแหน่ง รวมทั้ง
ตัวช้ีวัดผลงานเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากรต่อไป 
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ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

รายงานผลการด าเนินการ/ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการ หมายเหตุ 

2.4) (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าและผลงานทางวิชาการองคณาจารย์ประจ า พ.ศ..... 
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น) 

8 การบริหารจัดการวิทยา
เขต 
บริหารวิทยาเขตให้ เป็น
เอกภาพและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการปรับกระบวนการ
ท างานและการให้บริการที่
เน้น Quality First  
 
 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระหว่างการปรับระบบการบริหารงานและปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน/หน่วยงานย่อย เพื่อให้การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพและส่งเสริมความเป็นเอกภาพ เช่น 
- มีการจัดหาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) มาใช้ในการบริหารจัดการด้านการงบประมาณ การพัสดุ การเงิน 
การบัญชี และระบบควบคุมภายใน  
- มีนโยบายการรวมงานคลังของแต่ละวิทยาเขตมารวมที่กองคลัง ส านักงานอธิการบดี แต่เพียงท่ีเดียว เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการคลังเป็น
แนวทางเดียวกัน  
- มีการจัดท าแอพพลิเคช่ัน SU:REG เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและอาจารย์ทุกวิทยาเขต เช่น การแจ้งเตือนเมื่อมีการรายงาน
เกรด การแจ้งเตือนอาจารย์ในการส่งเกรด เป็นต้น 
  
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้มีนโยบายให้แต่ละหน่วยงานปรับปรุง/ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับนักศึกษาและลดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ ดังนี ้
ตลิ่งชัน/วังท่าพระ  

- มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- ปรับปรุงกระบวนการขอหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ขึ้น และเพิ่มช่องทางให้บุคลากรสามารถพิมพ์

และดาวน์โหลดเอกสารจากระบบได้ด้วยตนเอง 
- เพิ่มระบบการจ่ายเงินประกันสังคมออนไลน์  

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
      - เพิ่มช่องทางการขอหนังสือส าคัญผ่านทางระบบออนไลน์ เพิ่มระยะเวลาให้บริการในช่วงพักเที่ยง และลดระยะเวลาในการบริการ เช่น กรณี

การขอหนังสือส าคัญด้วยตนเองเมื่อช าระเงินแล้วสามารถรับหนังสือส าคัญได้ภายใน 5 นาที 
      - มีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ในการเผยแพร่ข่าวสาร เช่น จากเดิมเผยแพร่ข่าวสารด้วยจดหมายข่าว ปัจจุบันเปลี่ยนมาเผยแพร่ข่าวสาร

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ท าให้เผยแพร่ข่าวสารได้กว้างขึ้น อีกท้ังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษและค่าจัดส่งไปรษณีย์ด้วย 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

- ลดกระบวนการขอส าเนาใบเสร็จรับเงินของนักศึกษา  
- ลดขั้นตอนการขออนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษาที่จัดโดยสโมสรนักศึกษา 
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ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

รายงานผลการด าเนินการ/ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการ หมายเหตุ 

9. ระบบสารสนเทศ/
ฐานข้อมูล 
ด า เ นิ นกา ร เ รื่ อ ง  ร ะบบ
สารสนเทศ ฐานข้อมูล และ
บูรณาการให้สามารถใ ช้
ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  ก า ร
ขั บ เ ค ลื่ อ น ภ า ร กิ จ 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการ
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูล   และบูรณาการให้สามารถใช้ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ  การขับเคลื่อนภารกิจ 
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 
ฐานข้อมูลด้านบริหารจัดการ 
1. ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Silpakorn Enterprise Resource Planning : SU-ERP) การจัดหาระบบบริหารทรัพยากรองค์กรและ
การพัฒนาระบบ กลไกและวิธีท างานด้านการงบประมาณ การพัสดุ การเงินและการบัญชีและระบบควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาและติดตั้ง
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Silpakorn Enterprise Resource Planning : SU-ERP) จะเริ่มใช้งานระบบตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562  
เป็นต้นไป 
ต่อไปจะพัฒนา SU-ERP ด้าน HR เพื่อทดแทนระบบบริหารงานปัจจุบัน (SU-MIS) 
2. ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยได้จัดจ้างบริษัท วิช่ันเน็ต จ ากัด เพื่อปรับปรุงระบบบริหารงานบุคลากร และเช่ือมโยงฐานข้อมูล
ระหว่างระบบบุคลากรกับระบบการเงิน  ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานระหว่างกองการเจ้าหน้าที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และบริษัทวิช่ัน
เน็ต จ ากัด เพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบงานและสอบทานข้อมูลให้มีความถูกต้องและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ฐานข้อมูลด้านวิจัยและสร้างสรรค์  
3. ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์ (www.ris.su.ac.th)  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและ
สร้างสรรค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ในฐานข้อมูลต่างๆ  ข้อมูลรางวัล การจดทรัพย์สินทางปัญญา    
4. คลังข้อมูลศิลปะออนไลน ์หอศลิป์ฯ ได้ร่วมกับส านักหอสมุดกลาง ในการน าข้อมูลผลงานศิลปกรรมสะสมจดัท าเป็นฐานข้อมลูออนไลน์  
เพื่อให้บุคคลโดยทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลทะเบยีนผลงานศิลปกรรมได้ทุกช้ิน    
5. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุดกลาง มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้ ความร่วมมือของหอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขต บริการที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง   
6. ฐานข้อมูลคุยเฮิร์บ (KUIHERB)   เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ความรู้เรื่องสมุนไพร และแบ่งปันความรู้เรื่องสมุนไพร ซึ่งจะช่วยให้ความรู้
ด้านสมุนไพรนั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  
 
ฐานข้อมูลด้านการเรียนการสอน    
7. ระบบทะเบียนหลักสูตรและฐานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ส าหรับการก ากับติดตามข้อมูล

 
 
 
 

98

http://www.ris.su.ac.th/


18 
 

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

รายงานผลการด าเนินการ/ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการ หมายเหตุ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  หลักสูตรและ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ    
8. SU-TQF เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลกัสูตรและรายวิชา เพื่อให้ผู้บริหารหลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน สามารถบันทึก
ข้อมูลหลักสูตรและ มคอ.3 - 6 ได้    
9. SU-REG  ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา เกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ แนวทางในการศึกษาจนกระทั่งส าเร็จ
การศึกษา เช่น ข้อบังคับฯ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา เป็นต้น 
10.ฐานข้อมูล E-learning  ช่องทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน สนับสนุนการเรียนการสอน เกิดเครือข่ายความรู้ เน้นการ
เรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในปีการศึกษา 2560 มีรายวิชา E-learning  จ านวน 557 วิชา   
11. Theses Online  ส านักหอสมุดกลางได้จัดท าฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รวบรวมศิลปะนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยศิลปากร น าเสนอเป็นข้อมูลฉบับเต็มในรูปแบบดิจิทัล 
 
ฐานข้อมูลด้านอื่นๆ 
12. ฐานข้อมูลศิษย์เก่า  กองกิจการนักศึกษาอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล  
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แบบฟอร์ม ปม.4-2  แบบรายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตาม ตาราง 6 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาในด้านต่าง ๆ       
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

รายงานผลการด าเนินการ/ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการ หมายเหตุ 

1. ด้านกายภาพ/สภาพแวดล้อม 
การปรับปรุงด้านกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวก และความปลอดภัย เพื่อการให้บริการนักศึกษา 
1.1 วังท่าพระ 

 
มหาวิทยาลัยมีการก ากับติดตามและสื่อสารให้ประชาคมทราบเกี่ยงกับการปรับปรุงวังท่าพระทราบเป็นระยะ (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม 
ปม.4-1 ด้านการปรับปรุงวังท่าพระ)   
โดยในระหว่างปิดปรับปรุงพื้นที่วังท่าพระ คณะวิชาต่าง ๆ ได้ย้ายไปจัดการเรียนการสอน ณ สถานที่อื่นช่ัวคราว โดยคณะวิชาได้อ านวย
ความสะดวกให้กับนักศึกษาโดยมีการจัดรถรับ – ส่ง ไปยังสถานท่ีจัดการเรียนการสอนช่ัวคราว 

 

1.2 วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ 
 

ด้ายกายภาพ 
- ปรับปรุงห้องเรียนและอุปกรณ์การศึกษา เช่น จัดซื้อไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือคู่  จัดซื้อเครื่องขยายเสียงชนิดกระเป๋าลาก บ ารุงรักษา
ระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศในห้องเรียน เป็นต้น 
- ปรับปรุงด้านกายภาพ เช่น ตัดแต่งต้นไม่ที่ใกล้อยู่สายไฟ ซ่อมแซมรั้วมหาวิทยาลัยที่ช ารุด  ซ่อมแซมสะพานสระแก้วและศาลาส าหรับ
พักผ่อนบริเวณริมสระแก้ว ขุดลอดคูน้ าและก าจัดขยะและวัชพืชในคูน้ า จัด Big Cleaning Day ในพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
ด้านการสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก 
- จัดบริการในการแก้ไขและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ในห้องพักหรือหอพักของนักศึกษาทั้งทางตรง (แจ้งด้วยตนเอง) และทางอ้อม (ไลน์หน่วย
ช่างกองกิจฯ และ หน่วยช่าง 2 กองกิจฯ) ตลอด 24 ชม. ท าให้นักศึกษาได้รับความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น 
- ปรับปรุงพื้นที่เพ่ือการให้บริการนักศึกษา โดยความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย ซึ่งให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อช่วย
ให้การจัดการเรียนการสอนและการให้บริการนักศึกษามีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดย โดยให้การสนับสนุนทั้ง 2 วิทยาเขต  ดังนี้  โดยวิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดสรรพื้นที่ ช้ัน 2 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ ขนาดพื้นที่ 255 ตารางเมตร เพื่อเป็นพื้นที่อ านวย
ความสะดวกในการศึกษา (Co-Learning Space) ส าหรับการเรียนรู้และการท างานร่วมกันของนักศึกษา ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือน
กันยายน 2561 
- มีการขยายเวลาเปิด-ปิดอาคารและสถานท่ีบางแห่ง ในช่วงการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค เช่น ห้องสมุด หอพัก เป็นต้น  
- จัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถาปัตยกรรมไทย และประวัติศาสตร์ เรือนพระกรรมสักขี และเรือนพระสุรภี เรือนทับเจริญ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมไทยท่ีมีเอกลักษณ์ ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้บอกเล่า
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เรื่องราวงานสถาปัตยกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ต่อไป 
ด้านความปลอดภัย 
- เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย และป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน  โดยมีการก าหนดจุดรับส่ง
นักเรียนโรงเรียนสาธิตอย่างชัดเจน และก าหนดให้ใช้เส้นทางการเดินรถทางเดียว (One Way) ตั้งแต่ 7.00 – 18.00 น. ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
2561 เป็นต้นไป  
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม 
- ปรับปรุงห้อง Mornitoring room ณ ศูนย์รักษาความปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบเช่ือโยงเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
ด้านความปลอดภัย 

1.3 วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี 
 

ด้ายกายภาพ 
- เพ่ิมพื้นที่อ านวยความสะดวกในการศึกษาในการอ่านหนังสือและทบทวนบทเรียนมากขึ้น โดยอยู่ในระหว่างการด าเนินงานก่อสร้างอาคาร 
Co-Learning Space บริเวณด้านข้างโรงอาหารหอพัก 2  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการการก่อสร้างจากธนาคารกสิกรไทย มี
ก าหนดการแล้วเสร็จ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ได้แก่ ปรับปรุงลานกีฬาและกิจกรรมหน้าโรงพลศึกษา ปรับปรุงฉากหลังเวที
โรงพลศึกษา กระจกบานเลื่อนห้องปฏิบัติการ พร้อมติดตั้ง Counter กระจกเงาบริเวณเครื่องออกก าลังกาย จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ม้าบริหาร
ดัมเบลปูพ้ืนยางบริเวณเครื่องออกก าลังกาย และก่อสร้างบาร์โหนกลางแจ้ง 
- ปรับปรุงห้องในหอพักเพื่อประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ณ หอพัก 1 หอพัก 5 และหอพัก 6   
- ปรับปรุงหอพักนักศึกษา โดยติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ จ านวน 200 เครื่อ ง และปรับปรุงห้องโดยการทาสีและติดตั้งครุภัณฑ์ใหม่ 
จ านวน 20 ห้อง 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนและเส้นทางจักรยาน 
ด้านการสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก 
 - ให้ผู้ประกอบการเข้ามาติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเพิ่มเติมอีก 10 เครื่อง และเครื่องพิมพ์เอกสารอัตโนมัติในหอพักทุกหอ  
 - เพิ่มจ านวนรถรางไฟฟ้าเป็น 5 คัน (ส ารอง 1 คัน) และเพิ่มรอบการเดินรถในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยมีรถออกทุก 10 นาที ท้ังเช้าและเย็น 
 - โครงการจัดตั้งบริษัทจ าลอง SMART MARKET CO. โดยความร่วมมือกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ได้จัดตั้งบริษัทจ าลอง ใน
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติงานจริง ทั้ง
การท างานเป็นทีม การแก้ไขปัญหา  นอกจากได้เรียนรู้และประสบการณ์แล้วยังมีรายได้พิเศษจากการท างานในบริษัทจ าลองนี้ด้วย 
ด้านความปลอดภัย 
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- โครงการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านการรักษาความปลอดภัย “หน่วยบริการประชาชน สถานีต ารวจภูธร ชะอ า มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
ก่อสร้างหน่วยบริการประชาชน (สถานีต ารวจย่อย) บริเวณด้านข้างประตูทางออกด้านหลังมหาวิทยาลัย โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก
ผู้ประกอบการหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 540,000 บาท เพื่อให้บริการนักศึกษาและประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย  รวมทั้ง
ปรับเปลี่ยนมาตรการรักษาความปลอดภัยภายนอกและภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  โดยมีเช่ือมต่อกล้องวงจรปิดกับสถานี
ต ารวจภูธร ชะอ า มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยเปิดให้บริการประชาชนและนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 18 
มกราคม 2561  

1.4 วิทยาเขตเมืองทอง
ธานี 
 

- สถาปนิกผู้ออกแบบ ตรวจสอบแล้วพบว่า เนื่องจากพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารส่วนมากเป็นคอนกรีต จึงสะท้อนความร้อนเข้าสู่ตัวตึก 
การระบายอากาศภายในอาคารสามารถท าไดด้ีอยู่แลว้ จึงเห็นว่าควรเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณโดยรอบอาคาร และจากการที่ศึกษาเพิ่มเติมกับ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและศึกษาความต้องการของนักศึกษา พบว่าต้องการทางเดินที่มีร่มเงาบังแดดได้ จึงออกแบบผัง
บริเวณใหม่ให้มีร่มเงาและ ทางเดินเท้า เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับนักศึกษาและร่มรื่นให้กับพื้นที่ในวิทยาเขต  ซึ่งขณะนี้ได้ออกแบบเสร็จ
แล้ว จะด าเนินการก่อสร้างทางเดินเท้าและปลูกต้นไม้ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2562 ต่อไป 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรช่วงเย็น โดยจะปิดอาคารเมื่อนักศึกษาและอาจารย์  ออกจากอาคารหมดแล้ว 

 

1.5  ตลิ่งชัน 
 

-  มหาวิทยาลัยได้จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์เพื่อติดตั้งในห้องเรียน 314-316 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนของคณะดุริยางค
ศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ 

-  ปรับปรุงระบบปรับอากาศในห้องเรียน 314-316  

 

1.6 ศูนย์สันสกฤตศึกษา 
1.7 อ า ค า ร ส ม บู ร ณ์

(ถ.จรัญฯ) 

เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงพื้นที่วังท่าพระ ท าให้คณะวิชาจากวังท่าพระต้องย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอน จึงอาจท าให้เกิด
ปัญหาและอุปสรรคบ้าง ทั้งสถานที่ งบประมาณและการคมนาคม ทั้งนี้คณะวิชาก็ได้พยายามปรับปรุงและจัดสรรพื้นที่ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนช่ัวคราวให้มีความเหมาะสม เช่น 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มีการปรับปรุงและตกแต่งพื้นที่อาคารสมบูรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนมากขึ้น 
- คณะโบราณคดีได้ปรับปรุงพ้ืนท่ีใต้ศูนย์สันสกฤตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ท ากิจกรรมได้เพิ่มขึ้น  
- จัดให้มีรถรับส่งนักศึกษาเพื่อเดินทางไปเรียนที่ศูนย์สันสกฤตศึกษา  
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เร่งด าเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงพื้นที่วังท่าพระ โดยปัจจุบันได้บริ ษัทผู้รับจ้างรายใหม่ คือบริษัท กันต์กณิษฐ์ 
ก่อสร้าง จ ากัด  และมีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ตามสัญญาจ้างเลขท่ี 2/2562 ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน มีงวด
งานรวม 18 งวด โดยผู้รับจ้างได้เริ่มด าเนินการแล้วตั้งแต่วันท่ี 15 ตุลาคม 2561  และมีก าหนดการแล้วเสร็จในวันท่ี 6 เมษายน 2563 
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2. สวัสดิการ/สิ่งสนับสนุนการศึกษา/การให้บริการนักศึกษา/การจัดกิจกรรมนักศึกษา 
2.1 สวัสดิการ/หอพัก

นักศึกษา 
  

     2.1 .1  มีการส ารวจ
หอพั ก  และปรับปรุ งสิ่ ง
อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก 
อุปกรณ์ เครื่องมือให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน และ
เพียงพอต่อนักศึกษา 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
1.   ปรับเปลี่ยนครุภัณฑ์ภายในห้องพักใหม่ ได้แก่ ที่นอน โต๊ะอ่านหนังสือ ตามที่ได้รับ  การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในช่วง 2 

ปีงบประมาณที่ผ่านมา  
2.   เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกหอพัก โดยการติดตั้งกล้อง วงจรปิดและระบบคีย์การ์ดที่ประตูทางเข้า-ออกทุก

หอพัก  
3.   ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักนักศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา จ านวน 200 ห้อง และวางแผนติดตั้งเพิ่มอีก 200 

เครื่อง ในปีการศึกษา 2561  
4.   ปรับปรุงห้องในหอพักเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทั้งศาสนาพุทธและศาสนา อิสลาม  
5.   ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือภายในทุกหอพัก โดยติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทาสีและ  จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์เพื่อให้นักศึกษาได้พักผ่อนและท า

กิจกรรมร่วม เช่น ประชุม อ่านหนังสือ ท างานกลุ่ม เป็นต้น  
6.   เพิ่มบริการอินเตอร์เน็ตทั้งระบบ LAN ในห้องพักทุกห้องและระบบ Wi-Fi ทั้งใน อาคารหอพักและบริเวณโดยรอบหอพัก โดยมีสัญญาณ 

Wi-Fi กระจายในพ้ืนท่ี 256 จุด ความเร็วท่ี 300 Mb/h  
7.   บริการต่างๆ ท่ีจัดให้กับนักศึกษาภายในหอพัก ได้แก่  

- แม่บ้านท าความสะอาดพื้นท่ีส่วนกลางทั้งหมดภายในหอพัก  
- มีเจ้าหน้าที่ประจ าหอพักให้บริการ ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. และหลังจาก เวลา 23.00 น. นักศึกษาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้

ตลอด 24 ช่ัวโมง หากเกิดกรณีฉุกเฉิน  
- ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยมีพยาบาลวิชาชีพประจ าตลอด 24 ช่ัวโมง หากจ าเป็นต้องส่งต่อฉุกเฉินจะมีเจ้าหน้าที่

น าส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงทันทีนอกจากน้ีมีรถบริการ พานักศึกษาไปพบแพทย์ทุกวันเวลา 17.00 น.  
- ให้บริการซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ในเวลาราชการ และมีผู้ช่วยช่างปฏิบัติงานนอก  เวลาราชการเพื่อให้บริการงานซ่อมฉุกเฉินตลอด 24 

ช่ัวโมง  
- ให้บริการและสิ่งอ านวยต่างๆ กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น บริการน าจ่าย  ไปรษณีย์ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารระบบออนไลน์ตู้

จ าหน่ายเครื่องดื่ม เครื่องเติมเงินมือถือ เครื่องช่ังน้ าหนัก 
8.  โครงการ/กิจกรรมและบริการด้านอ่ืนๆ ที่ให้กับนักศึกษา  
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ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

รายงานผลการด าเนินการ/ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการ หมายเหตุ 

- จัดโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจให้แก่นักศึกษาใน หอพัก เช่น โครงการวัยใส ศิลปากร สุขกันเถอะเรา ชาว
ศิลปากร เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถ ดูแลสุขภาพจิตด้วยตนเอง สามารถสร้างทักษะชีวิตเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการ
ด าเนินชีวิตอย่างเข้มแข็ง จากความ ร่วมมือกับโรงพยาบาลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายสุขภาพจิต 
โครงการนี้มี การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง มีนักศึกษามาขอรับค าปรึกษา และส่งต่อโรงพยาบาลเพื่อพบจิตแพทย์  

- จัดโครงการรณรงค์ให้นักศึกษาคัดแยกขยะ โดยการจัดให้มีถังขยะแยก ประเภทและแจกจ่ายถุงขยะตามประเภทให้กับนักศึกษาใน
ครั้งแรก พร้อมทั้งจัดจ าหน่ายถุงขยะแยกประเภท ให้กับนักศึกษาในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด  

- จัดรถรางไฟฟ้า จ านวน 5 คัน และส ารองอีก 2 คัน ไว้บริการนักศึกษา โดยไม่ มีการเก็บค่าใช้จ่าย ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์จ านวน 70 
เที่ยว วันเสาร์-อาทิตย์จ านวน 27 เที่ยว และจากสถิติ การใช้บริการของนักศึกษาทั้งที่พักหอพักในและหอพักนอกใช้บริการเฉลี่ยวัน
ละ 2,600 คน 

 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
1. ประชุมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ประจ าหอพัก เพื่อสร้างจิตส านึกในการให้บริการ ประชุมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ประจ าหอพักเพื่อสร้างจิตส านึกใน

การให้บริการ (Service Mind) และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดูแลและเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาได้ทุก
สถานการณ์ และตลอดเวลา 

2. ปรับปรุงการปฏิบัติงานของช่างซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์หอพัก จากเดิมปฏิบัติงานเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 8.30-15.00 
น. กลุ่มที่ 2 ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 15.00-21.00 น. เป็นเปลี่ยนเวลาปฏิบัติงานระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. และปฏิบัติงานล่วงเวลา
ในช่วง 16.30-8.30 ของวันรุ่งขึ้น 

3. เพิ่มช่องทางในการแจ้งซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในห้องพักทางโปรแกรมไลน์ เพื่อให้ช่างได้ด าเนินการซ่อมได้ทันที 
4. จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา ได้แก่ โครงการจัดสรรนักศึกษาหอพัก โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก โครงการวิถีพุทธและ

ท าบุญหอพัก โครงการสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก โครงการเปิดหอ โครงการศิลป์รักษ์ราก โครงการเด็กหอในหัวใจ
ใกล้บ้าน 

5. พัฒนาบุคลากรหอพักให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่นักศึกษาได้ตลอดเวลาโดยการจัดโครงการศึกษาระบบการ
ให้ค าปรึกษา 

6. สร้างเครือข่ายกับคณะวิชาในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา  
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ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

รายงานผลการด าเนินการ/ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการ หมายเหตุ 

      2.1.2 ความส าคัญกับ
ระบบรักษาความปลอดภัย
ให้มากข้ึน  

จัดการระบบความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ 
1. ติดตั้งระบบคีย์การ์ด ส าหรับหอพักนักศึกษา 1-6 วิทยาเขตเพชรบุร ี
2. มีการใช้คีย์การด์ส าหรับการเข้า – ออกหอพัก ทั้งหอพักทับแก้ว 1 – 3 และหอพักเพชรรตัน 1 – 7 และตดิตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมจัด

ให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา 
3.   เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย และป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน  โดยมีการก าหนดจุดรับส่ง

นักเรียนโรงเรียนสาธิตอย่างชัดเจน และก าหนดให้ใช้เส้นทางการเดินรถทางเดียว (One Way) ตั้งแต่ 7.00 – 18.00 น. ตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป  

4.   ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม 
5.  ปรับปรุงห้อง Mornitoring room ณ ศูนย์รักษาความปลอดภยัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบเช่ือโยงเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศ

ด้านความปลอดภยั 

 

    2.2 สิ่งสนับสนนุ
การศึกษา 

  

      2.2.1.1 มีการตรวจสอบ 
และปรับปรุงสิ่งอ านวยความ
สะดวกแก่นักศึกษา และจัด
ให้มีมากขึ้น  

 

1. มีการน าผลจากการประเมินสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก มาใช้ในการปรับปรุงผลการให้บริการนักศึกษาให้ดีขึ้นในทุกด้าน เช่น 
การปรับปรุงห้องเรียนและอุปกรณ์การศึกษา ให้พร้อมมีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานเสมอ การปรับปรุงสนามกีฬาและสถานที่ออกก าลัง
กาย หอพักนักศึกษา สาธารณูปโภคและการป้องกันอัคคีภัย กายภาพ เป็นต้น 

2. มีเจ้าหน้าที่ประจ าคณะคอยให้ค าปรึกษาด้าน IT ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
3. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การน าเสนอผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมการเรียน

การสอน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
4. โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะภาษาอังกฤษ โดยการจัดหาโปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาช้ัน

ปีท่ี 1 ได้ใช้พัฒนาภาษาอังกฤษของตนเอง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมการทดสอบและส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ประสานงานทุกคณะวิชา คณาจารย์ผู้รับผิดชอบสอนภาษาอังกฤษในการทดสอบและส่งเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อผู้ประสานงานจะได้น าความรู้ไปเผยแพร่แก่นักศึกษาและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกคณะวิชา 

5. ส านักหอสมุดกลาง เป็นผู้รับผิดชอบสอนรายวิชาศลิปากรสร้างสรรค์ ให้บริการแก่คณะวิชา/หน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั ได้แก่ การเป็นอาจารย์พิเศษ การเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อท่ีคณะวิชาร้องขอ การส่งบุคลากรช่วยงานมหาวิทยาลัย 
การเป็นสถานท่ีฝึกประสบการณ์วชิาชีพของนักศึกษา การเป็นสถานท่ีเยี่ยมชมดูงาน การให้ใช้พื้นที่หรือสถานท่ีเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้กับนักศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
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ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

รายงานผลการด าเนินการ/ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการ หมายเหตุ 

      2.2.1.2 พัฒนาสื่อ สิ่ง
อ านวยความสะดวกในการ
เรียนการสอน  

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ e-Learning ส าหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การใช้งาน Moodle LMS ส าหรับ
อาจารย์  

2. สามารถสืบค้นรายวิชาที่เปิดสอน e-Learning ได้ที่ https://elearning.su.ac.th/course/index.php 

 

      2.2.1.3 สนับสนุนการ
ท าผลงานทางวิชาการของ
นักศึกษาทุกระดับ รวมทั้ง
การไปน าเสนอ การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน 

1.   คณะให้การสนับสนุนโดยจดัสรรทุนส่งเสรมิเพื่อให้นักศึกษาไปเผยแพรผ่ลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เช่น การสนับสนุน
ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ   

2.   การจัดเวทีวิชาการระดับปริญญาตรี มีเวทีให้เสนอผลงานวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนให้เข้าร่วมน าผลงานไปแสดงผลงาน
วิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

3.   มีช่องทางการน าเสนอในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นวารสารที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 

        2.2.2.1 ปรับปรุงการ
ให้บริการของห้องสมุดให้
มากขึ้น  

1. ส านักงานส านักหอสมุดกลาง มีการท างานวิจัย เรื่อง ความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด ผลการส ารวจ
น าไปสู่โครงการต่าง ๆ อาทิเช่น  
- โครงการห้องสมุด 24 ช่ัวโมง 
- โครงการ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ 2561  
- โครงการ : Book Selection @ Your Faculty  
- โครงการ Book basket  
- หอสมุดสาขา วังท่าพระ ขยายเวลาเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ จาก 08.30 – 19.30 น. เป็น 08.30 – 20.30 น. ตั้งแต่วันที่ 2 

เมษายน 2561  
- นอกจากนี้ยังใช้ผลการส ารวจความต้องการบริการวิชาการภายในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560) ที่

ต้องการให้ส านักหอสมุดกลางจัดให้บริการ และด าเนินการจัดบริการตามความต้องการแก่ผู้ใช้บริการทั้ง 3 พ้ืนท่ี  

 

2.3 การให้บริการนักศึกษา   
2.3.1 พัฒนาการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้แก่ การให้บริการ
แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ ป รั บ
ทัศนคติ  วิ ธี คิ ดที่ เ อื้ อต่ อ
นโยบาย Student First 

1. ประกาศก าหนดแนวปฏิบัติของผู้ให้บริการนักศึกษา โดยผู้ให้บริการนักศึกษาทุกคน ต้องให้บริการด้วย การยิ้มแย้ม  ความกระตือรือร้น  
ความรวดเร็ว ความสุภาพ  และความอดทน  

2. เปิดให้บริการนักศึกษาในช่วงพักกลางวัน (เวลา 12.00 – 13.00 น.) โดยเฉพาะงานที่ให้บริการนักศึกษา ได้แก่ งานบริการการสอน ซึ่ง
ท าหน้าที่ออกหนังสือส าคัญให้นักศึกษา งานคลังซึ่งท าหน้าที่รับเงินจากนักศึกษา และงานสวัสดิการและกิจการรมนักศึกษา ซึ่งให้บริการ
เรื่องทุนการศึกษา การจัดกิจกรรม/โครงการของนักศึกษา 

3. เพิ่มจุดบริการรับจดหมายและพัสดุที่ส านักงานหอพักนักศึกษา เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา ไม่ต้องรอคิวรับจดหมายและพัสดุ
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และ Quality First  
 

ที่อาคารเรียนรวม 2  เพียงจุดเดียว 
4. การปรับขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานภายในกองบริการการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามก าหนดระยะเวลาและมีความรวดเร็ว เช่น 

การขอหนังสือส าคัญ ประกอบด้วย ใบระเบียนผลการศึกษา หนังสือรับรองว่าเป็นนักศึกษา หนังสือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ใบ
แสดงผลการศึกษา เอกสารรับรอง มีการให้บริการออนไลน์โดยช าระเงินผ่านธนาคาร กรณีขอหนังสือด้วยตนเองเมื่อนักศึกษาได้ช าระ
ค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้วหรือช าระโดยใชับัตรเครดิต (EDC) สามารถรับหนังสือส าคัญได้ภายใน 5 นาที 

5. ลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการขอทุนของนักศึกษา จากเดิมให้นักศึกษาสมัครและผ่านการคัดเลือกจากคณะวิชาแล้วมาผ่านการ
กลั่นกรอง โดยการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรกองกิจการนักศึกษาและ
ตัวแทนจากคณะวิชา ต่อจากนั้นจึงประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุน เปลี่ยนเป็นสมัครที่กองกิจการนักศึกษาและคัดเลือกจาก
คณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี แล้วจึงประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุน ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนในการท างานและท าให้ลด
ระยะเวลาในการด าเนินงานจากระยะเวลา 2 เดือนครึ่งเป็นใช้เวลา 2 เดือน 

2.3.2 พัฒนาทักษะ ความ
เช่ียวชาญในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถ
แก้ปัญหาให้กับนักศึกษาได้  

 

1. โครงการ KM เรื่อง ระบบบริการการศึกษา (Back Office) กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 
ณ ส านักงานอธิการบดี ช้ัน 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ แนวปฏิบัติที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและสถิติทุกคณะวิชา  จะได้น าความรู้ไปปฏิบัติและสามารถ
เผยแพร่แก่นักศึกษา และเพื่อเป็นการพัฒนาการปฏิบัติงานระบบทะเบียนและสถิติ 

2. ประชุมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ประจ าหอพัก เพื่อสร้างจิตส านึกในการให้บริการ ประชุมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ประจ าหอพักเพื่อสร้างจิตส านึกใน
การให้บริการ (Service Mind) และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดูแลและเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาได้ทุก
สถานการณ์ และตลอดเวลา 

 
 

 

2 . 3 . 3  น า ร ะ บ บ  IT 
Application มาช่วยในการ
บริการนักศึกษาเพื่อความ
สะดวก รวดเร็ว  

1. การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรและธนาคารกสิกรไทยภายใต้โครงการ SU CHANGE ตาม
โครงการ SU Smart University Application เพื่อสนับสนุนระบบการพัฒนานักศึกษา การพัฒนาแอพพลิเคชันของมหาวิทยาลัยบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (SU Mobile App.) การอ านวยความสะดวกด้านการเงินแบบไร้เงินสด (Cashless Society) การพัฒนานักศึกษา 
(Student Development Program) การพัฒนา Software/Hardware รองรับการตรวจสอบการเข้าเรียน (Software/Hardware) 
และการพัฒนาพ้ืนท่ีอ านวยความสะดวกในการศึกษา (Co Learning Space) ของ มหาวิทยาลัย 

 

2 . 3 . 4  ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
จ่ายเงินให้ทันสมัย รวดเร็ว

1. จัดท าสัญญาข้อตกลงโครงการ SU Smart University Application ให้บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ออกบัตรเดบิตร่วม
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อให้บริการนักศึกษาเช่นเดียวกับบริการบัตรเดบิต  กสิกร
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และอ านวยความสะดวกแก่
นักศึกษา  

ไทย ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร และ/หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารก าหนด ตลอดจนใช้บัตรกับระบบของมหาวิทยาลัย
ตามที่ก าหนด 

2.3.5 มีกลไก ช่องทางให้
ผู้บริหารระดับคณะ และ
มหาวิทยาลยั ไดส้ื่อสารกับ
คณะกรรมการนักศึกษา 
นักศึกษา ผู้ปกครองและ
ชุมชนรอบวิทยาเขต 

1. กองกิจการนักศึกษาได้ด าเนินการบริการให้ค าปรึกษาทาง Hotline จ านวน 5 คน Face to Face จ านวน 18 คน และใน Face book 
Fanpage จ านวน 9 คน ซึ่งส่วนใหญ่นักศึกษามักจะขอค าปรึกษาทั้งทางด้านครอบครัว ความรัก เพื่อน และการศึกษา ตลอดจนได้จัด
โครงการขยายเครือข่ายด้านการให้ค าปรึกษา โดย 
(1)  จัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนในโครงการพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตของนักศึกษาด้วยกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เพื่อนช่วยเพื่อน

และบุคลากรหอพัก เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560  
(2)  โครงการการจัดการความรู้ “การให้ค าปรึกษา” เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2561 โดยมีบุคลกรจากกองกิจการนักศึกษา คณะวิชา และ

นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในทุกเรื่อง  
(3)  จัดอาจารย์ผู้เช่ียวชาญดูแลและให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพจิต หน่วยงานได้เชิญผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพจิต ผู้ช่วยศาสตราจา รย์ศิริ

ลักษณ์ เวชการวิทยา ซึ่งเป็นอาจารย์ด้านจิตเวช มหาวิทยาลัยมหิดลมาให้ค าปรึกษาแนะน าแก่นักศึกษา  
2. ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร โดยตรงระหวา่งอธิการบดีกับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร รวมทั้งผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ 

มหาวิทยาลยั โดยเปิดรับค าถามเพื่อไขข้อข้องใจ รับปัญหาและข้อรอ้งเรียน ตลอดจนข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะ เพื่อช่วยสร้างความ
เข้าใจอันดีและแสวงหาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างสรา้งสรรค ์ร่วมกัน จ านวน 4 ช่องทาง (รายละเอยีดตามแบบฟอร์ม ปม 
4-1 ข้อ 5 (5.2) หัวข้อ การพัฒนานักศึกษา) 

 

2.4 กิจกรรมนักศึกษา   
2 . 4 . 1  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด
กิจกรรมนักศึกษาระหว่าง
คณะ วิทยาเขตให้มากขึ้น  
 

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 
2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเพื่อการศึกษา (กรอ./กยศ.)ประจ าปีการศึกษา 2560 
3. งานวันศิลป์ พีระศรี   
4. งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย  
5. โครงการ นาฏยปรีดิยานันท์กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร 
6. โครงการ Voluntary be Creative จิตอาสาสมัครใจสร้างสรรค์ 
7. โครงการรินน้ าใจสู่น้องห่างไกลจากใจศิลปากร ครั้งท่ี 6 ประจ าปีการศึกษา 2561 
8. โครงการ WASTER (WASTER TO WATER) 
9. โครงการวิศวอาสาพัฒนาชนบท 
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10. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้น้อง 
2 . 4 . 2  ค ว ร น า ร ะ บ บ
เทค โน โ ลยี  Application 
ม า ช่ ว ย ใ น ก า ร
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ก า ร จั ด
กิจกรรมให้การด าเนินการ
รวดเร็ว และกว้างขวางมาก
ขึ้น 
 

1.  หน่วยงานได้น าระบบเทคโนโลยี Application เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม/โครงการ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังน้ี  
เว็บไซด์กองกิจการนักศึกษา http://www.DSA.su.ac.th Facebook youtube Line และเพจต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาได้รับข่าวสารที่รวดเร็วข้ึนและทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 

2. การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรและธนาคารกสิกรไทยภายใต้โครงการ SU CHANGE ตาม
โครงการ SU Smart University Application เพื่อสนับสนุนระบบการพัฒนานักศึกษา การพัฒนาแอพพลิเคชันของมหาวิทยาลัยบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (SU Mobile App.) การอ านวยความสะดวกด้านการเงินแบบไร้เงินสด (Cashless Society) การพัฒนานักศึกษา 
(Student Development Program) การพัฒนา Software/Hardware รองรับการตรวจสอบการเข้าเรียน (Software/Hardware) 
และการพัฒนาพ้ืนท่ีอ านวยความสะดวกในการศึกษา (Co Learning Space) ของ มหาวิทยาลัย 

 

2.4.3 สนั บสนุ นการจั ด
กิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจ 
แรงบันดาลใจในการเรียน 
การประกอบอา ชีพของ
นักศึกษา ทั้งในและนอก
ห้องเรียน เช่น เชิญวิทยากร
มาบรรยาย  จัดกิจกรรม
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
การจัดโครงการ Startup 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น  

1.   การจัดตั้งบริษัทจ าลอง SMART MARKET CO. มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมมือกับทางบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ในการ
จัดตั้งบริษัทจ าลอง โดยใช้ช่ือ Smart Market Co. โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ได้ลงทุนปรับปรุงธนาคารกรุงไทยเดิม
ให้เป็นร้านค้าปลีก (บริษัทจ าลอง) และจัดซื้อสินค้าภายในร้านให้ในครั้งแรก นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งผู้แทนเข้ามาบรรยายให้ความรู้
ต่างๆ ให้กับทีมงาน อาทิ การใช้งานเครื่องแคชเชียร์ การใช้เครื่องชงการแฟ การจัด Display การจัดท า planogram/Display 
Product Knowledge   การค้าปลีก การสั่งของ การจัดสตอกส์สินค้า การจัดเรียงและโชว์สินค้าภายในร้าน การประชาสัมพันธ์ เป็น
ต้น 

2.   โครงการ Bosch กับโอกาสและความพร้อมในการร่วมงานกับบริษัทข้ามชาติ หน่วยงานได้เชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับนักศึกษาเกี่ยวกับโอกาสและความพร้อมในการร่วมงานกับบริษัทข้ามชาติ อันส่งผลให้ศิษย์เก่าและนักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้
แลกเปลี่ยนกันไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองให้พร้อมกับการท างาน โดย ดร.สันติภาพ ค าสะอาด ผู้อ านวยการฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บ๊อช ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัทโรเบิร์ตบ๊อช ออโตโมทีพเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด มา
สร้างแรงบันดาลใจและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ หัวข้อ “Bosch กับ โอกาสและความพร้อมในการร่วมงานกับบริษัทข้ามชาติ” (Bosch, 
the opportunity to be the part of international company) 

3.   หน่วยงานได้เชิญบริษัท/สถานประกอบการต่างๆ จ านวน 55 บริษัท มาน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงาน อาชีพ และการเตรียมตัวเพื่อ
ท างานโดยการจัดบู้ท (Boots) ในโครงการตลาดแรงงานอาชีพและแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมงานกับ
บริษัทข้ามชาติและเตรียมพร้อมในการพัฒนาศักยภาพตนเองของนักศึกษา ในด้านบุคลิกภาพ การสื่อสาร เทคนิคการเข้ารับการ
สัมภาษณ์ ความใส่ใจและมั่นใจในตนเอง ให้มีประสิทธิภาพ ในการท างาน  

4.   โครงการคนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน Learning by Gaming เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์การจัดการด้าน
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ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

รายงานผลการด าเนินการ/ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการ หมายเหตุ 

การเงินในชีวิตประจ าวันและการลงทุนเพื่อความมั่งคั่งและมั่นคงในอนาคต ตลอดจนเสริมสร้างบุคลิกภาพ แรงบันดาลใจและทักษะ
การถ่ายทอดความรู้โดยเทคโนโลยีเป็นสื่ออย่างสร้างสรรค์ ทันสมัย เพื่อใช้ในการศึกษาเล่าเรียนและการท างานในอนาคต 

5.   โครงการรายได้เสริม-เติมฝัน ณ ห้องเกาศัลย์ อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา เสริมสร้างเครอืข่ายความรว่มมือในการหาตลาดแรงงานด้วยการ
ร่วมมือกับสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ท าการทดสอบนักศึกษาด้านรายได้ที่เพียงพอต่อการด าเนินชีวิตพร้อมทั้งกระตุ้นให้
นักศึกษาได้ตัดสินใจที่จะท างานในกับแหล่งงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือเป็นผู้ประกอบการ 

2.4.4 สนับสนุนอุปกรณ์
ส าหรับการจั ดกิ จกรรม
นักศึกษาให้มากขึ้น เพื่อให้
นักศึกษามีก าลังใจในการ
ท างาน 

1. หน่วยงานไดส้นับสนุนสถานท่ีจัดกจิกรรมและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ ชุดรับแขก โต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณต์่างๆ นอกจากน้ียงัมีผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมเป็นประธานในการเปิดงาน เพื่อเป็นก าลังใจในการ
ท างานของนักศึกษา  

2. คณะวิชามีการจัดสรรพื้นท่ีให้นักศึกษาประกอบกิจกรรมตา่ง ๆ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 

3. นักศึกษา/หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน 
3.1 นักศึกษา/บัณฑิต 
1 .  พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
ภาษาต่างประเทศเพื่อสร้าง
คุณค่าและมูลค่าแก่บัณฑิต
มากขึ้น  
2.จัดให้มีการสอบทักษะ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น
ภาษาอังกฤษ ก่อนส าเร็จ
การศึกษา 
 

การพัฒนาการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี 2561 
1.1 ระบบและกลไกการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   (1) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  
   (2) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
   (3) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์การยื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐาน
เทียบเคียง CEFR เพื่อส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  
และอยู่ระหว่างการจัดท าร่างประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ 
   (4) ร่างประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   (5) ร่างประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   (6) ร่างประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์การยื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษที่มี
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ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

รายงานผลการด าเนินการ/ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการ หมายเหตุ 

มาตรฐานเทียบเคียง CEFR เพื่อส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
1.2 จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
1.3 ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้มีสมิทธิภาพ
ทางภาษาอังกฤษ (English Language Proficiency) ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป ตามกรอบมาตรฐาน CEFR โดยได้จัดซื้อโปรแกรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษออนไลน์ Speexx ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 – 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้โปรแกรมในการทดสอบวัด
ระดับและพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ควบคู่กับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ได้ด าเนินงานจัดกิจกรรมการการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 (รอบ
การทดสอบแรกเข้า) ด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ Speexx 
1.4 มหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะท างานสร้างแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร STEP (Silpakorn Test of 
English Proficiency) ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดสร้างแบบทดสอบมาตรฐานส าหรับทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน CEFR ประเมินผลคุณภาพของแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ และ
พัฒนาคลังแบบทดสอบมาตรฐานส าหรับทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสร้างแบบทดสอบวัดสมิทธิภ าพทาง
ภาษาอังกฤษ STEP และพัฒนาคลังข้อสอบ STEP โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มใช้แบบทดสอบ STEP ในการทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาแรกเข้าได้ในปีการศึกษา 2562 
1.5 จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบกลไกพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบ ความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในรูปแบบโบรชัวร์ และมีช่องทางการติดต่อศูนย์
บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปฯ ได้แก่  Facebook : Silpakorn English Enhancement เบอร์โทรศัพท์มือถือ:  09-8545-3541 

3. สนับสนุนให้มีการเรียน
ข้ามคณะ/สาขาวิชา เพื่อให้
มีความรู้ในที่กว้างขวางและ
สามารถน ามาบูรณาการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ จะช่วย
ให้นักศึกษามีคุณภาพมาก
ขึ้น  

3. มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนข้ามศาสตร์ เช่น การมีหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก หรือวิชาเลือกเสรีจากคณะ/สาขาวิชา
อืน่ๆ ให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความสนใจ 
 

 

4. มีการประชุมและวาง
แผนการผลติบัณฑติอย่าง

4. มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสภาวิชาการ  
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ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

รายงานผลการด าเนินการ/ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการ หมายเหตุ 

รอบคอบ และจริงจัง 
เนื่องจากจะมผีลกระทบต่อ
ภารกิจ การบริหารงานของ
มหาวิทยาลยัและส่วนงาน
อย่างมาก 
3.2 หลักสูตร 
1. แก้ไขปัญหาหลักสูตรที่ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. 
และ เ มื่ อ ส า ม า รถแก้ ไ ข
ปัญหาได้ช้ีแจงให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ และมีกลไกก ากับ
ติดตามทุกหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง  

 
1. มีการก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 ทุกภาคการศึกษา ส่งผลให้ปีการศึกษา 2560 มีผลการประเมิน
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตร (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม ปม.4-1 ข้อที่ 1 ด้านหลักสูตร)   
 

 

2. พิจารณาทบทวนขั้นตอน
การพิจารณาหลักสูตรให้
รวดเร็วขึ้น เพื่อให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง  

2. สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการปรับขั้นตอนการพัฒนาและเสนอหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้การ
ด าเนินงานด้านหลักสูตรมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งข้ึน และก าหนดปฏิทินในการเสนอหลักสูตรที่
ครบรอบปรับปรุง เพื่อให้การจัดท าหลักสูตรและการเสนอหลักสูตรเข้าสู่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีกรอบเวลาที่ชัดเจน และเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

 

3 .  พั ฒ น า แ ล ะ รั ก ษ า
มาตรฐาน ความเข้มแข็ง
ของหลักสูตรด้ านศิลปะ 
การออกแบบ วัฒนธรรม 
แ ล ะ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ซึ่ ง
เ ป็ น อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้ อ ยู่ ใ น
ระดับชั้นน า  
 

3. ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรด้านศิลปะ การออกแบบ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรม จ านวน 54 หลักสูตร จากคณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะโบราณคดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย มีนักศึกษาและคณาจารย์ในสาขาวิชาดังกล่าวที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 
(รายละเอียดตามแบบฟอร์ม ปม.4-1 ข้อที่ 2 ด้านหลักสูตร)   
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4. พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ที่
ทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ต ล า ด 
สถานการณ์ในปัจจุบัน อาทิ 
การสร้างผู้ประกอบการ 

4. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเชิงบูรณาการใหม่ ๆ ท่ีทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด บริบท และสถานการณ์ในปัจจุบันของโลก 
จัดท าหลักสูตรสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 27 หลักสูตร มีการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการด าเนินการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในกลุ่มวิชาบูรณาการ คือ รายวิชา 085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์ (CREATIVE SILPAKORN)  (รายละเอียด
ตามแบบฟอร์ม ปม.4-1 ข้อที่ 3 ด้านหลักสูตร)    

 

5. จัดตั้งกองทุนส าหรับ
นักศึกษา อาทิ เงิน
ช่วยเหลือศึกษาดูงาน 
อุปกรณ์เครื่องมือท่ีทันสมัย  
การเชิญวิทยากรภายนอก  
ศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพ เป็นต้น  

5. มีการบริการจัดสรรทุนการศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาและมีผลการเรียนและความ
ประพฤติดีทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยและทุกคณะวิชา โดยเป็นการสนับสนุนหรือบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนและผู้
มีความประสงค์ให้การอนุเคราะห์ทุน มีการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาในหน้าเว็บไซต์ของคณะวิชาและกองกิจการนักศึกษา มี Facebook 
: ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีรายละเอียดประเภทของทุนการศึกษา ดังนี้ 
   5.1 ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง สนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษา โดยอาจช่วยเหลือเฉพาะค่าบ ารุง
การศึกษา ค่าครองชีพระหว่างศึกษา หรือท้ังหมด  
   5.2 ทุนการศึกษาแบบไม่ต่อเนื่อง สนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา แบบปีละ 1 ครั้ง จ านวนทุนการศึกษาตั้งแต่ 5,000 บาท ข้ึนไป 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีกองทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทุนอุดหนุนการศึกษา และ
ทุนอุดหนุนการท าวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
นอกจากน้ี คณะวิชายังได้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรยีนการสอน สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงาน จัดสรรอุปกรณ์เครื่องมือ
ที่ทันสมัย  การเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายในช้ันเรียน  มีการประชาสัมพันธ์และจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 
เป็นต้น 

 

3.3 การเรียนการสอน 
1. รูปแบบการเรียนการ
สอน ที่ ควรปรับ เปลี่ ยน 
อาทิ 

1.1 เน้นภาคปฏิบัติ 
การฝึกงาน ลงพื้นที่ให้มาก
ขึ้น เพื่อช่วยให้นักศึกษามี
ประสบการณ์จริง 

1.2 การท าความ

1.1 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน จ านวน 16 โครงการ โดยจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการละ 
50,000 บาท อาทิ  
- การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านสมาร์ทโฟนร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม  
- การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบทีมกับการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย  
- การพัฒนานวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาเชิงวิพากษ์เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองตื่นรู้  
- การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการนิเทศและการสอนงานผ่านสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดฝึกอบรมของ
นักศึกษา  
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ร่ ว ม มื อ กั บ ภ าค รั ฐ แล ะ
เอกชนให้มากขึ้น ช่วยให้
การผลิตบัณฑิตตรงกั บ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้ประกอบการ และเมื่อ
ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า แ ล้ ว
สามารถปฏิบัติงานได้ทันที 

1. 3 เ น้ น ฝึ ก ก า ร คิ ด
วิเคราะห์เชิงระบบ การคิด
เ ชิ งส ร้ า งส รรค์  ช่ วย ให้
นักศึกษามีมุมมองที่กว้าง
ขึ้ น  ส า ม า ร ถ ต่ อ ย อ ด
ความคิดและพัฒนาเป็น
นวัตกรรมต่างๆ  

1.4 ส่งเสริมการเรียนรู้
เพิ่ ม เติม  อาทิ  จัดอบรม 
การ เ ชิญคณาจารย์จาก
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ห รื อ
ผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย การ
แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ กั บ
มห า วิ ทย า ลั ย อื่ น ทั้ ง ใ น
ประเทศและต่างประเทศ 
ส่งนักศึกษาไปร่วมท าวิจัย
กับต่างประเทศ 

1.5 ส่งเสริมการท าวิจัย
ให้มากข้ึน  

- การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน Case Based Learning ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลัง  
- การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วมกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก - การพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตกผลึกทางปัญญาร่วมกับการเขียนการบันทึกการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการถ่าย
โยงการเรียนรู้และการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  
- การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ประสบการณ์การท างานในระดับวิชาชีพ  
- การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
- การจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานเพื่อพัฒนาความคิดอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น 
1.2 การท าความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร เช่น สหกิจศึกษา การฝึกงาน การจัดท า MOU กับ
สถาบันอื่น ๆ การเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญมาบรรยายในรายวิชา รายวิชาสัมมนาต่าง  ๆ ที่มีการเชิญผู้ประกอบการหรือผู้ใช้
บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วม เป็นต้น 
1.3 มีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning เช่น project based learning, problem based learning, team based 
learning, case based learning, research based learning และ Creative based learning เป็นต้น 
1.4 ส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น การเชิญคณาจารย์จากต่างประเทศหรือผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัย
อื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งนักศึกษาไปร่วมท าวิจัยกับต่างประเทศ น านักศึกษาศึกษาดูงาน ฯลฯ 
1.5 ทุกคณะและบัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและสร้างสรรค์ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ ได้แก่  
- ทุนอุดหนุนการศึกษาจากเงินกองทุน และที่ได้รับการบริจาคต่าง ๆ  
- ทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้รับการจัดสรรผ่านกองกิจการนักศึกษา  
- ทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ในวารสารทางวิชาการ  
- ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
เป็นต้น 
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5. จัดตั้งกองทุนส าหรับ
นักศึกษา อาทิ เงิน
ช่วยเหลือศึกษาดูงาน 
อุปกรณ์เครื่องมือท่ีทันสมัย  
การเชิญวิทยากรภายนอก  
ศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพ เป็นต้น  

5. มีการบริการจัดสรรทุนการศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาและมีผลการเรียนและความ
ประพฤติดีทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยและทุกคณะวิชา โดยเป็นการสนับสนุนหรือบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนและผู้
มีความประสงค์ให้การอนุเคราะห์ทุน มีการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาในหน้าเว็บไซต์ของคณะวิชาและกองกิจการนักศึกษา มี Facebook 
: ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีรายละเอียดประเภทของทุนการศึกษา ดังนี้ 
   5.1 ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง สนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษา โดยอาจช่วยเหลือเฉพาะค่าบ ารุง
การศึกษา ค่าครองชีพระหว่างศึกษา หรือท้ังหมด  
   5.2 ทุนการศึกษาแบบไม่ต่อเนื่อง สนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา แบบปีละ 1 ครั้ง จ านวนทุนการศึกษาตั้งแต่ 5,000 บาท ข้ึนไป 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีกองทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทุนอุดหนุนการศึกษา และ
ทุนอุดหนุนการท าวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
นอกจากน้ี คณะวิชายังได้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรยีนการสอน สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงาน จัดสรรอุปกรณ์เครื่องมือ
ที่ทันสมัย  การเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายในช้ันเรียน  มีการประชาสัมพันธ์และจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 
เป็นต้น 

 

2. สร้างพื้นที่ให้นักศึกษาได้
เ รี ยนรู้  ท า กิ จกรรม  ฝึ ก
ปฏิบัติ เช่น ศูนย์บ่มเพาะ 
ทดลองเป็นผู้ประกอบการ 
Startup ซึ่งอาจจะขอความ
ร่ วมมื อจากภาค เอกชน 
ธุรกิจ SMEs ในการให้
ค าปรึกษา แนะน า 

2.1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดสรรพื้นที่ ช้ัน 2 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ ขนาดพื้นที่ 255 
ตารางเมตร เปิดให้นักศึกษาทุกคณะเข้าใช้บริการ เพื่อเป็นพ้ืนท่ีอ านวยความสะดวกในการศึกษา (Co-Learning Space) ส าหรับการเรียนรู้
และการท างานร่วมกันของนักศึกษา ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2561  
2.2 ส่งเสริมนักศึกษาให้เข้าสู่ธุรกิจ Startup โดยการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ในหลักสูตรและรายวิชาต่าง ๆ  
ส าหรับการส่งเสริมในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ในโครงการต่าง ๆ ได้แก่ 
- SU Startup Dev Camp  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันโดยใช้ PHP Laravel 5 Framework” ครั้งที่ 1 - 
2 
- SU Startup UX / UI Camp  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการออกแบบหน้าเว็บแอพพลิเคช่ันด้วย UX/UI” จัดขึ้นในวันที่ 8-
10 สิงหาคม 2561   
- SU Startup Boot Camp ครั้งท่ี 1 – 5 
- โครงการอบรมหลักสูตร Creative Thinking for Innovation  (จุดประกายความคิดสร้างสรรค์จุดเริ่มต้นนวัตกรรม) จัดขึ้นในวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2561                 
- โครงการก้าวสู่เส้นทางธุรกิจ Startup จัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2561 
- โครงการก้าวอย่างไรกับธุรกิจ Startup จัดขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 
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- กิจกรรม SU Startup Boot Camp for Startup Thailand League 2018 ครั้งท่ี 1 – 3 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานสไตล์ Infographic  จัดขึ้นในวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2561 
- ส่งนักศึกษาเข้าร่วม Pitching ผ่านการพิจารณา จ านวน 9 ทีม โดยได้รับเงินสนับสนุนพัฒนาธุรกิจ ทีมละ 50,000 บาท จากส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงผลงาน DEMO DAY ในงานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 5 โดยมีทีมนักศึกษาที่ผ่านการ
พิจารณาและผ่านการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ Startup Thailand League 2018 เข้าร่วมแสดงผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์  
เป็นต้น 

4. การวิจัยและสร้างสรรค ์
การสนับสนุนงบประมาณ
งานวิจัย และสร้างสรรค์ใน
ทุกศาสตร์ เน้นงานวิจัยใน
ลักษณะบูรณาการให้มาก
ขึ้น 

มหาวิทยาลัยฯ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ทั้งการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ การวิจัยพัฒนา การวิจัยสถาบัน  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และงาน
สร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ และส่งเสริมการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยแบ่งประเภททุนได้
ดังต่อไปนี ้
4.1. การสนับสนุนงบประมาณงานวิจัย และสร้างสรรค์ในทุกศาสตร์ 
4.1.1 การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินภายใน 
- การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เปิดรับข้อเสนอการวิจัยปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี โดย
จะทราบผลการพิจารณา เดือนตลุาคมของปีถัดมา ท้ังนี้ ในปีงบประมาณ 2561 มีโครงการได้รับการจัดสรรทุน ท้ังหมด  33  เรื่อง  
งบประมาณทั้งสิ้น  17,022,500 บาท 
- การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ 1) การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยศลิปากร 2) การจดัสรรทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง 
4.1.2 การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินภายนอก 
- การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  สนับสนุนงบประมาณโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
- การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ประจ าปีงบประมาณ 2560 (รอบที่1) สนับสนุนงบประมาณในวงเงิน จ านวน 
5,806,200 บาท จ านวน 11 โครงการ และ  (รอบท่ี 2) สนับสนุนงบประมาณในวงเงิน 5,785,300 บาท จ านวน 8 โครงการ  
- การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรคเ์พื่อความยั่งยืนของ สังคมและชุมชน ระยะที่ 3 ใน
ลักษณะการร่วมสมทบทุน (Matching Fund) ระหว่างส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ( สกว.) และคณะวิชาในมหาวิทยาลยัศิลปากร 
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จ านวน 6 คณะวิชา ได้แก่ คณะโบราณคดี คณะอักษรศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  และคณะวิทยาการจัดการ โดย สกว. ให้ทุนอุดหนุนโครงการดังกลา่ว จ านวน 3,000,000 บาท และมหาวิทยาลยัศิลปากร
ร่วมสมทบอีกจ านวน 3,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น จ านวน 6,000,000 บาท  โดยจดัสรรทุนอุดหนุนการวิจัยให้กับคณะวิชาที่ร่วมสมทบ
งบประมาณท าการวิจยัเพื่อตอบโจทย์พ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ จ านวน 4,800,000 บาท และเป็น
งบประมาณส าหรับบริหารจดัการโครงการ จ านวน 1,200,000 บาท 
- การได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ได้รับการพิจารณาคัดเลือก จ านวน 1 โครงการ มีบุคลากรวิจัยจาก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ออกไปปฏิบัติงานโครงการทั้งสิ้น 1 คน และนักศึกษา 6 คน โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ
ทั้งสิ้น 500,000 บาท  
 
4.2 การส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยในลักษณะบูรณาการ 
4.2.1 กิจกรรมที่สนับสนุนการก าหนดแนวทางการด าเนินงานการวจิัยและสร้างสรรค์ จ านวน 2 ครั้ง   
1. การประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  ปีงบประมาณ 2561  วันท่ี 16 พฤศจิกายน   2560   
2. การประชุมประชาพิจารณ์เรื่อง “แนวปฏิบัติการด าเนินโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม(วิจัย)และหลักเกณฑ์  การเบิกจ่ายของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ” วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560   
4.2.2 กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการทุนวิจัย จ านวน 6 ครั้ง   
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย" ในวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร / ผู้จัดการ
ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยศิลปากร  
2. การประชุมกลุ่มย่อย (Stammtisch) เชิงประเด็นเพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยต่างสาขาวิชาได้มาท าความรู้จักกัน เพื่อสร้างโจทย์วิจัยร่วมกัน ใน
การขอทุนงบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 2563 ช่วงวันท่ี 1-3 สิงหาคม 2561    
3. ประชุมชี้แจงแนวทางการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอทุนงบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 2563 ในวันท่ี 6  สิงหาคม    2561    
4. การประชุมกลุ่มย่อย (Stammtisch) เชิงประเด็นเฉพาะหัวข้อ ช่วงวันท่ี  9 – 10 สิงหาคม 2561  
5. การประชุมการจัดท าแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง 
“การจัดการและการเพิ่มมูลค่าขยะชุมชนใน เขตภาคกลางตอนล่าง” ในวันท่ี  20 สิงหาคม 2561   
6. การประชุมชี้แจงแนวทางการส่งข้อเสนอการวิจัย เป้า 1 และเป้า 2 ของทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2563  วันที่ 3 
กันยายน 2561 
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ตัวอย่างโครงการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ในลักษณะบูรณาการ 

1. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเมืองวัฒนธรรมอัจฉริยะ กรณีศึกษาย่านเยาวราช-เจริยกรุง” 
2. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาผลิตภณัฑส์ร้างสรรค์ต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในย่านเยาวราช-เจริยกรุง”  

โดย อาจารย์ ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  หัวหน้าโครงการ  
ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ คณะโบราณคดี   ผศ.ดร.อภิรดี เกษมศุข  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเว
สมาศ คณะมัณฑนศิลป์ และอาจารย์จักรพันธ์ วิลาสินีกุล คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์    ผู้ร่วมวิจัย   

5. ความเป็นนานาชาติ 
5.1 นักศึกษาต่างชาติ 
5.1.1 ด าเนินการเรื่องระบบ 
กลไก ในการดูแลนักศึกษา
ต่างชาติอย่างจริงจัง  

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ได้มีการก าหนดแผนงานตามนโยบายการพัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2560 – 2564 ดังนี ้
1.   โครงการจัดท าเว็บไซต์ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ได้แก่ การเพิ่มจ านวนนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาแลกเปลี่ยน แล ะอาจารย์

ชาวต่างชาติ การพัฒนาสารสนเทศและแหล่งข้อมูลทางการศึกษา  
2.   โครงการจัดตั้ง International Office เป็นต้น 

 

5.1.2  สนับสนุนสิ่งอ านวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก  แ ล ะ ใ ห้
ความส าคัญกับนักศึกษา
ต่างชาติมากขึ้น  
 

เว็บไซต์ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ สามารถให้บริการ ดังต่อไปนี้ 
1) ให้บริการข้อมูลที่มีความจ าเป็นแก่นักศึกษาต่างชาติทั้งที่ก าลังศึกษาอยู่และที่สนใจจะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น ข้อมูล

มหาวิทยาลัยศิลปากร ข้อมูลการรับสมัครหรือการลงทะเบียนเรยีน หลักสูตรนานาชาติ และทุนการศึกษาต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะนักศึกษาต่างชาติ กิจกรรมและความร่วมมือทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
สถาบันต่างประเทศ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติ สนับสนุนการด าเนินงานและการประสานงานที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษาต่างชาติระหว่างหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริหารงานข้อมูล
เกี่ยวกับนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างชาติ เช่น จ านวนนักศึกษาต่างชาติต่อปี ระยะเวลาการลงทะเบียน ประเภทหลักสูตร กิจกรรม
ทางวิชาการ เป็นต้น และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีประจักษ์ในระดับนานาชาติ    

2) บริการและสนับสนุนการบริหารและการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพื่อให้การด าเนินงานและการประสานงานสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

3) แบบฟอร์มการประเมินการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
4) ทุกหลักสูตรได้จัดท าค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ และการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติ
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ลงทะเบียนเรียน 
5.1.3 ส่งเสริมงานวิ เทศ
สั ม พั น ธ์ แ ล ะ ง า น
ประชาสัมพันธ์ ให้มีความ
เข้มแข็งมากขึ้น 

1. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ได้ริเริ่มด าเนินงานโครงการด้านต่าง ๆ ซึ่งมีเป้าหมายการด าเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ดังน้ี 

- การพัฒนาโครงการบริการวิชาการ เพื่อขยายผลทางการเพิ่มจ านวน นักศึกษาต่างชาติ และขยายผลทางการเพิ่มจ านวนการส่ง
นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อรับทุนศึกษาต่อ ทุนแลกเปลี่ยน และทุนวิจัย  

- การพัฒนาภาพลักษณ์ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย ก าหนดกลไกการบริหารงานให้ทันสมัยสอดคล้องกับโลกในยุคดิจิตอล โดย
การวางระบบเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับ นักศึกษาต่างชาติ และบริหารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ภายใน 

- ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาปรับปรุงสื่อสารสนเทศในรูปแบบวีดีโอแนะน ามหาวิทยาลัย เพื่อการสร้าง
ภาพลักษณ์ความเป็นสากลให้กับผู้บริหารและองค์กร ให้เป็นท่ีรู้จักในระดับนานาชาติ  

2.   ด้านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานต่างๆ จ านวน 34 โครงการ (จ าแนกเป็นการจั ดท าข้อตกลงความร่วมมือใหม่ 24 
โครงการ ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 13 โครงการ และอยู่ระหว่างการด าเนินการ 11 โครงการ  การต่ออายุข้อตกลงฯ 6 โครงการ 
และการจัดท าข้อตกลงฯ แก้ไข/เพิ่มเติมอีก 4 โครงการ) โดยได้จัดท าข้อตกลงฯ กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ อาทิ Yunnan 
Agricultural University  สาธารณรัฐประชาชนจีน, Musashino Art University (MAU)  ประเทศญี่ปุ่น, Yeungnam University 
สาธารณรัฐเกาหลี, University of Batangas  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, National Kaohsiung Normal University (NKNU) สาธารณรัฐ
จีน (ไต้หวัน) เป็นต้น  

3. ด้านทุนการศึกษา/ทุนแลกเปลี่ยน จ านวน 10 โครงการ อาทิ โครงการทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรียภายใต้
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEA-UNINET Staff 
Exchange, One Month Scholarship), โครงการความร่วมมือด้านอาสาสมัครเกาหลี KOICA ในสาขา Korean Language 
Education, โครงการ “JENESYS 2017” ภายใต้หัวข้อ “Composite 5th Social Peace Building Exchange” ณ ประเทศญี่ปุ่น 
เป็นต้น 

4. ด้านการต้อนรับ จ านวน 15 โครงการ อาทิ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Université de Caen Normandie (UNICAEN) สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดท าความร่วมมือในด้านต่างๆ 
ร่วมกัน, ต้อนรับผู้แทนจาก Memorial University of Newfoundland (MUN) ประเทศแคนาดา ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัย
ศิลปากร   เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะท่านอธิการบดี และประชุมหารือกับผู้บริหาร ผู้แทนคณะวิชา, ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Tokyo University 
of the Arts ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาเข้าพบท่านอธิการบดี เพื่อน าส่งข้อตกลงฯ และร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
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ร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Tokyo University of the Arts ภายใต้โครงการ "Multifaceted Promotions Led 
by Art and Culture Exchanges with the ASEAN Members" 

5 . 2  ก า รจั ด กิ จ ก ร รม /
โครงการระดับนานาชาติ 
5.2.1 มีการวางแผนการ
สื่อสาร การประชาสัมพันธ์
จัดโครงการ QS Totally 
Arts Summit (Art & 
Design) ให้การจัดโครงการ
นี้ เป็นแรงบันดาลใจ จุด
ประกายการสร้ างความ
ร่วมมือ ความเป็นผู้น าด้าน
ศิลปะและการออกแบบของ
มหาวิทยาลัย  

1. มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการแถลงข่าวการจัดงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ท้องพระโรงหอศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยมีสื่อเข้าร่วม จ านวน 12 ส านักข่าว มีการเผยแพร่ข่าวออกสื่อสิ่งพิมพ์ 15 ฉบับ  และ 2 ช่อง
รายการโทรทัศน์ 

2. ในระหว่างจัดงานได้มีน าเสนอข่าวในหลายช่องทาง เช่น ส านักข่าวไทย สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 , 5 , 9 True NBT มติชน ส านักข่าวไทย 
ไทยโพส เมเนเจอร์ออนไลน์ มติชนออนไลน และ PPVT เป็นต้น 
การด าเนินกิจกรรมดังกล่าว จะเป็นการประชาสัมพันธ์ช่ือเสียงและผลงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักกับผู้เกี่ยวข้องในสาขาวิชาศิลปะ

และการออกแบบ ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยได้สร้างเครือข่ายกับผู้บริหาร ศิลปิน และนักออกแบบช้ันน า  และเป็นการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่การ
จัดอันดับ QS World University Rankings by Subject ในสาขา Art and Design อีกด้วย 

 

5.2.2 ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดกิจกรรม/โครงการ
ระดับนานาชาติให้มากขึ้น
ทั้งโครงการที่ด าเนินการมา
อย่างต่อเนื่องโดยยกระดับ
ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และ
การจัดกิจกรรม โครงการ
ใหม่ๆ ซึ่งส่งผลต่อ Ranking 
ของมหาวิทยาลัย 

1.   โครงการ Silpakorn Summer School 2018 โดยมผีู้เข้าร่วม 497 คน จาก 4 ทวีป (19 ประเทศ) คือ เอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย และ
อเมริกาเหนือ โดยมผีูส้นใจเข้าร่วมจาก 12 คณะวิชา และฝ่ายศลิปวัฒนธรรม  

2.   โครงการ QS Totally Arts Summit (Art & Design) ในระหว่างการจัดกิจกรรมมีผู้สนใจร่วมโครงการ จ านวน 291 คน จาก 22 
ประเทศ ใน 3 ทวีป คือ ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และทวีปอเมริกาเหนือ เป็นคนไทย 196 คน และต่างชาติ จ านวน 95 คน มีผู้เช่ียวชาญ 
และศิลปินอิสระ ร่วมบรรยาย จ านวน 28 คน  

3.   มีนโยบายในการส่งเสรมิให้คณะวิชาต่อยอดโครงการในลักษณะ โครงการ Silpakorn Summer School 2018 ให้มากข้ึนในปี
การศึกษาต่อไป 

 

6. การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
6.1 ข้อบังคับ ระเบียบ 

ประกาศต่าง ๆ ระบบ กลไก 
    มหาวิทยาลัยได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร โดยตรงระหว่างอธิการบดีกับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร รวมทั้งผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของ มหาวิทยาลัย โดยเปิดรับค าถามเพื่อไขข้อข้องใจ รับปัญหาและข้อร้องเรียน ตลอดจนข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะ เพื่อช่วย
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อาทิ 
6.1.1 มีช่องทางการรับ

ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  เ พื่ อ
ประกอบการพิจารณาออก
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ต่าง ๆ  

สร้างความเข้าใจอันดีและแสวงหาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลยัอย่างสร้างสรรค ์ร่วมกัน จ านวน 4 ช่องทาง ดังนี้ (รายละเอียดตาม
แบบฟอร์ม ปม 4-1 ข้อ 5 (5.2) หัวข้อ การพัฒนานักศึกษา) 

6.1.2 ออก/ปรับปรุง
ข้อบั งคับ  ระเบี ยบ ให้มี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม กั บ
มหาวิทยาลัยศิลปากร การ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ และสถานการณ์
ปัจจุบัน  

    มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเกีย่วกับการจัดท าข้อบังคับตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ. 2559 (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม 
ปม 4-1 ข้อ 3 (3.1) หัวข้อ การปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ) 
 

 

6 .1 . 3  มี การสื่ อสาร 
ประชาสัมพันธ์ สร้างความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกับข้อบั งคับ 
ระเบียบ  

มหาวิทยาลัยมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาคม โดยมีตัวอย่างระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีมีกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประขาคม 
ดังนี้  
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่ง การรวม การยุบเลิกและ การบริหารภาควิชา พ.ศ. .....  
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์สามารถเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นได้  
3. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจ า พ.ศ. .... 

(ฉบับรับฟังความคิดเห็น)  
(รายละเอียดตามแบบฟอร์ม ปม 4-1 ข้อ 3 (3.3.1) หัวข้อ การปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ) 

 

6.1.4 มีการส ารวจ รับ
ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ภ า ย
หลังจากการน าข้อบังคับ 
ระเบียบ ไปใช้แล้ว  

     มหาวิทยาลัยได้น าข้อคิดเห็นจากประชาคมมาพิจารณาปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
บริบทของมหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม ปม 4-1 ข้อ 3 (3.3.2-3.3.3) หัวข้อ การปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ) 

 

6.2 มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่
เป็นอุปสรรค ในการเป็น

    Reform Agenda - โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปฏิรูปมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 1): การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันและการ
เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร  
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มหาวิทยาลัยในก ากับของ
รั ฐ  อ า ทิ  ข้ อ บั ง คั บ 
โครงสร้างองค์กร บุคลากร 
ฯลฯ เพื่อให้การด าเนินงาน
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
    มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ตระหนักถึงการปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง โดยได้ก าหนดนโยบายตามแผนพัฒนาพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งมีเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าที่มีมาตรฐานสากล เป็นที่พึ่งของชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ และมีการบริหารจัดการที่มีความพร้อมและสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมในอนาคต จึงจัด
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปฏิรูปมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 1): การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันและการเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากรขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ศักยภาพของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้ทราบสถานะหรือต าแหน่งของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน  
2) เตรียมข้อมูลที่จ าเป็นสาหรับการทบทวนและปรับวิสัยทัศน์หรือพันธกิจเพื่อก าหนดเป้าหมายการด าเนินการที่ชัดเจนในระยะ 10-20 ปี 
และ 3) เตรียมความพร้อมผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท ายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

6.3 มีการวางแผนงานใน
ด้ า น ต่ า ง ๆ  ใ น ก า ร เ ป็ น
มหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐให้ชัดเจน 

     
 

 

6.3.1 ด าเนินการท า SWOT 
ของมหาวิทยาลัย เพื่อวาง
แผนการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนา การท างานที่มุ่งเน้น
เ ชิ งรุ ก ให้ม ากขึ้ น  มี กา ร
พิจารณาทบทวนปรับแผน 
เป้าหมาย วิสัยทัศน์  

3.1 มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการทบทวนแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งเป็น
ผลการด าเนินงานจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่สะท้อนถึงพัฒนาการของมหาวิทยาลัยในระดับหนึ่ง   
    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมจากประชาคม จึงได้เริ่มด าเนินการจัดท าแบบส ารวจ SWOT เพื่อให้ประชาคมได้พิจารณา
และวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยควบคู่กับบริบทจากภายนอก  โดยจะได้ด าเนินการตามกลไกการจัดท าแผนตามระบบ 
เพื่อน าไปสู่การจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องต่อไป   

 

6.3.2 การพัฒนาส่วน
งานให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

    มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระหว่างการปรับระบบการบริหารงานและปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน/หน่วยงานย่อย เพื่อให้การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพและส่งเสริมความเป็นเอกภาพ (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม ปม 4-2 ข้อ 8 หัวข้อ การบริหารจัดการวิทยาเขต) 

 

6.3.3 การวางแผน
งบประมาณในระยะยาว  
อาทิ การท าแผนธุรกิจ การ
หารายได้จากภายนอก 

     มหาวิทยาลัยโดยส านักบริการวิชาการ ได้ด าเนินกิจกรรมที่เป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคมอยา่งเป็นระบบ และด้วยความร่วมมอื
ระหว่างคณะและหน่วยงาน ท้ังในเรื่องการสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชนและสังคม การเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม และ
เป็นส่วนส าคัญในการจัดหารายไดข้องมหาวิทยาลัย   (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม ปม 4-2 ข้อ 7.4 หัวข้อ การหารายได/้การบริหาร
จัดการทรัพยส์ินของมหาวิทยาลัย) 
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6.3.4 มุ่งเน้นการสร้าง
น วั ต ก ร ร ม ทั้ ง ส า ย
วิทยาศาสตร์และศิลปะที่มี
ตลาดรองรับ  

มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร (SUFIH) โดยท าหน้าท่ีเป็นกลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนาผลงานนวัตกรรม การผลิตผลงานสร้างสรรค์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณาจารย์ นักวิจัย และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยครอบคลุมไปถึงการพัฒนาหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ การวางแผนธรุกิจด้านนวัตกรรม การพัฒนา
เครือข่ายการสร้างธุรกิจเกิดใหม่ท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การเช่ือมโยงผลงานวิจัย/นวัตกรรมสู่ธุรกิจ รวมถึงการสร้างโอกาสในการพัฒนา
และเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการวิจัยและนวัตกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

    6 . 3. 5 ส ร้ า ง ก ล ไ ก 
ผลักดันให้มหาวิทยาลั ย
ท า ง า น ร่ ว ม กั บ อ ง ค์ ก ร
ภายนอกระดับประเทศ 
( รั ฐ บ า ล / เ อ ก ช น /
ภาคอุตสาหกรรม) ให้มาก
ขึ้น  เพื่ อสร้ า งประโยชน์
ให้กับสั งคม และพัฒนา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้ เ ป็ น ที่
ย อ ม รั บ  เ ป็ น ผู้ น า ด้ า น
วิชาการ 

1. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นฝ่ายที่มีส่วนส าคัญในการผลักดันมหาวิทยาลยัศิลปากรให้พัฒนาไปสู่สากล โดยภารกิจส าคัญคือการสร้างภาพลักษณ์
ความเป็นสากลให้กับผู้บริหารและองค์กร ในการส่งเสริมและประสานงานการพัฒนาระบบเครือข่ายและความก้าวหน้าทางวิชาการให้
มหาวิทยาลัยกลายเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าและเป็นสากล ส่งเสริมการท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU, MOA) 

2.  มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร (SUFIH) ซึง่เป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นเพื่อท าหน้าที่ในการ
ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา การสร้างรายได้ และการส่งออก ให้กับชุมชน และภาคเอกชน 

3.  มีความร่วมมือกับภาคเอกชนในการให้บริการวิชาการแก่ชุม และในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา 

 

6 . 4  พิ จ า ร ณ า ท บ ท ว น 
วิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง
บุคลากรสายสนับสนุนใน
ทุกส่ วนงานให้มี จ านวน
อัตราก าลังที่สอดคล้องกับ
ปริมาณงาน แล้วปรับให้
เ ห ม า ะ ส ม เ พื่ อ ค ว า ม มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ น า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
ท างานให้มากขึ้น   

1.  การจัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศลิปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    - คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล  
ที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศลิปากร และที่ประชุมสภามหาวิทยาลยัเพื่ออนุมัติแผนฯ 
จัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศลิปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
2.  มหาวิทยาลัยได้จัดจ้างบริษัท วิช่ันเน็ต จ ากัด เพื่อปรับปรุงระบบบริหารงานบุคลากร และเช่ือมโยงฐานข้อมูลระหว่างระบบบุคลากรกับ

ระบบการเงิน ซึ่งได้ด าเนินการปรับปรุงระบบและส่งมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานระหว่างกอง
การเจ้าหน้าที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และบริษัท วิช่ันเน็ต จ ากัด เพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบงานและสอบทานข้อมูลให้มีความถูกต้องและ
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7. การบริหารจัดการ 
7.1 ระบบบริหาร   
ระบบการบริหาร 
1. การบริหารงานระหว่าง
วิ ท ย า เ ข ต ต่ า ง ๆ  ใ ห้ มี
เอกภาพมากขึ้น 
2. การบูรณาการในการ
ท า ง านร่ ว มกั น ร ะหว่ า ง
หน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การบริหารจัดการในวิทยา
เขต 
 

ระบบการบริหาร 
1). ในการด าเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยที่บริหารจัดการในหลายพื้นท่ี น้ัน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการพัฒนาสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องมาใช้ในกระบวนการวางแผน การตัดสินใจเรื่องระบบงาน เพื่อเกื้อหนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การสร้างความสมดุล
ระหว่างความต้องการที่หลากหลาย การตอบสนองความท้าทาย และการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสมรรถนะหลัก  เป็นสิ่งที่
มหาวิทยาลัยตระหนักและสร้างให้บุคลากร และหน่วยงานมีวัฒนธรรมองค์กรที่มีความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกัน มีการประสานงานและ
เกิดการบูรณาการร่วมกัน มหาวิทยาลัยจึงได้น าแนวทางการจัดการในรูปแบบ การด าเนินการขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ ในเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) มาใช้ โดยเน้น
ประชาสัมพันธ์/สื่อสาร วิสัยทัศน์-ทิศทาง การด าเนินงาน ให้รับรู้/รับทราบ/เข้าใจ ร่วมกันทั่วทั้งองค์กร  จัดกิจกรรมกระตุ้น/สร้าง
ความรู้/ความเข้าใจ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยมีเป้าหมาย ประกาศใช้เกณฑ์ EdPEx ทั่วทั้งองค์กรตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

 
2). ในการสร้างระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม การรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเพื่อร่วมกันพัฒนาคณะ/

มหาวิทยาลยันั้น โดยในการประชมุร่วมกันท่ีทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การประชุมกรรมการคณะ ซึ่งในบางคณะเชิญผู้ประกอบการ 
อาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑติมาประชุมร่วมกันเกี่ยวกับการด าเนินการของหลักสตูร เช่น  กรณีการทุบตึกเก่า คณะวิทยาศาสตร์ ไดม้ี
เชิญศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจบุัน บุคลากร เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น  หรือกรณี การปรับปรุงหลักสตูร การยุบเลิกภาควิชา การปรับ
โครงสร้างตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นต้น 

 
วิทยาเขต 
การด าเนินงานบริหารจัดการ  การแก้ไขปัญหา การดูแลสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกในแต่ละวิทยาเขต มีคณะกรรมการ
เฉพาะกิจในแตล่ะด้านเป็นผูด้ าเนนิการ เช่น คณะกรรมการที่ปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาวังท่าพระ คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล คณะกรรมการนโยบายพัฒนานักศึกษา คณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลยั
ศิลปากร เป็นต้น 
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7.2 ระบบงานธุรการ และ
สารบรรณ 

  

1. ระบบ ขั้นตอนของงาน
บริ ห า ร ธุ ร ก า รและส า ร
บ ร ร ณ  ใ ห้ ชั ด เ จ น  ไ ด้
มาตรฐาน  
2. ปรับเปลี่ยนกระบวนการ 
ขั้นตอนการท างานให้ลด
ความซ้ าซ้อน และรวดเร็ว
มากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
3. เปลี่ยนแปลง ระบบการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

1). การปฏิบัติงานของงานสารบรรณ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ได้ก าหนดขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านอย่างชัดเจน 
เช่น การร่างหนังสือราชการ การลงรับเอกสาร การคุมเรื่อง การเสนอเรื่อง โครงการกิจกรรม ฯลฯ พร้อมทั้งได้มอบหมายให้มีการ
ปฏิบัติงานแทนกรณีที่ผู้รับผิดชอบหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

 
2). งานสารบรรณ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ( e-

Document) มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยระบบดังกล่าวช่วยให้การปฏิบัติงานด้านเอกสารเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว  และช่วยลด
ทรัพยากรกระดาษและประหยัดงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีท่ีผ่านมาสามารถลดค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 170,598.75 (หนึ่ง
แสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) พร้อมนี้ ยังสามารถค้นหาเอกสารที่สแกนเก็บไว้ เช่น เรื่องลงรับ ค าสั่ง ประกาศ 
นั้น 

           จากการวิเคราะห์ใช้งานระบบฯ มาระยะหนึ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานสารบรรณ กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน ได้ด าเนินการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบได้สะดวกมาก
ยิ่งข้ึน ทั้งนี้ ได้เสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ทราบด้วยแล้ว (การประชุมครั้งที่ 23/2561 เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561) และเวียนให้
คณะวิชา/หน่วยงานทราบแล้ว 

3).งานสารบรรณ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้บริหารจัดการงานด้านสารบรรณและพัฒนาบุคลากรด้วยการถ่ายทอดความรู้/ทักษะ 
ให้บุคลากรทุกคนสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้รับบริการจากงานสารบรรณ กองกลาง  ส านักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน รวมทั้ง มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบัติในทุกๆ ปี มาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 

7.3 การเงินบัญชี/การ
จัดซ้ือ จัดจ้าง/งบประมาณ 

  

1. การเงินบัญชี  
1 . 1  ป รั บ เ ป ลี่ ย น ก า ร
ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการเบิก
จ่ายเงิน การตีความระเบียบ 
ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน 

1. การเงินบัญชี  
1.1 น าระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : SU-ERP) ใหม่เข้ามาใช้ในองค์กร ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นระบบท่ี

เชื่อมต่อและบรูณาการข้อมลูให้อยู่ร่วมกัน เพื่อให้สารสนเทศท่ีถูกตอ้งแก่ผู้ใช้งาน ช่วยขจัดปัญหาเรื่องความผิดพลาดของข้อมูล ส่งผล
ให้สามารถวางแผนควบคุม และประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานและการพัฒนาระบบ กลไกและวิธีท างานด้านการงบประมาณ 
การพัสดุ การเงินและการบญัชีและระบบการควบคุมภายใน 
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ของแต่ละวิทยาเขตให้มี
เอกภาพมากขึ้น 
 
 
 
1.2 ปรับเปลี่ยนการ
ด าเนินงานลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาลง 
1.3 ปรับเปลี่ยนระบบการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
 
2. ปรับปรุงการจัดซื้อ จัด
จ้าง ระเบียบการจัดซื้อ จัด
จ้ า ง ที่ ใ ห้ ค ล่ อ ง ตั ว  ล ด
ขั้นตอนการท างานท่ีซ้ าซ้อน  
 
 
 
 
 
3. การจัดสรรงบประมาณ 
 

1.2 จัดอบรมการใช้งานระบบ การเตรียมข้อมลู การเก็บข้อมูล การสาธิตระบบ ให้กับเจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้องกับ ระบบการเงิน การบัญชี ทั่ว
ทั้งมหาวิทยาลัย 

 
1.3 พัฒนาโดยการน า application : SU Mobile App ซึ่งเป็นการพัฒนาแอพพลิเคชันของมหาวิทยาลัยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SU Mobile 

App.) เป็นการอ านวยความสะดวกด้านการเงินแบบไร้เงินสด (Cashless Society)  
 
 
2. การจัดซื้อ จัดจ้าง 
       ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ซึ่งได้มีการ
ปรับเปลีย่นและเพิ่มเติม ให้การท างานมีความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและลดระยะเวลาในการด าเนินงาน ในบางส่วน 
ได้แก ่
 
2.1 ได้มีการขยายฐานการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000.-บาท แต่ไมเ่กิน 5,000,000.-บาท ซึ่งเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง (ของเดิม
เป็นวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) 
2.2  เพิ่มช่องทางการจัดซื้อ จาก E – Catalog ของกรมบัญชีกลาง (E – market) ซึ่งเป็นรายการสินค้าที่เป็นไปตามมาตราฐาน ในกรณี
วงเงินเกิน 500,000.- บาท  
2.3 และในกฎกระทรวง มีการ เพิม่เติม  
     -  ในกรณีที่การจัดซื้อจดัจ้างมวีงเงินเล็กน้อยไมเ่กิน 100,000.- จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจดัซื้อ
จัดจ้างนั้น  

- ในกรณีที่การจดัซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000.- บาท จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นผูต้รวจรับพสัดุกไ็ด ้
 
3. การจัดสรรงบประมาณ 

การจัดท างบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ  กองแผนงานด าเนินงานดังกล่าวตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด และเพื่อเป็นการสนับสนุนการผลักดันนโยบายการบริหารของอธิการบดีและแผนปฏิบัติการในระดับมหาวิทยาลัย จึงได้
จัดท าแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เสนอแก่คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงิน   โดยก าหนดให้คณะวิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้เพื่อ
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การจัดท าโครงการเชิงพัฒนาตามนโยบายอธิการบดีในสัดส่วนร้อยละ 30 ของประมาณการรายรับที่จัดเก็บได้  ซึ่งงบประมาณดังกล่าวไม่
สามารถโอนหรือเปลี่ยนแปลงไปใช้ส าหรับการด าเนินงานในภารกิจประจ าได้   ทั้งนี้งบประมาณที่ก าหนดตามแนวทางดังกล่าวนั้นมีส่วน
ผลักดันเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดที่ได้รับการถ่ายทอดไปสู่คณะวิชา /หน่วยงาน  และเพื่อเป็นการรองรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยประจ าปี
งบประมาณ 2560 - 2564 จึงได้มีการปรับปรุงโครงสร้างแผนงานการจัดท างบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ให้สอดคล้องกับแนวทาง
นโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อการผลักดันและติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแนวทาง
ที่อธิการบดีได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย   

ในส่วนของการจัดท างบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดท าโครงการเพื่อขอรับการ
จัดสรรงบประมาณในแผนงานบูรณาการ โดยมีการจัดท าโครงการขนาดใหญ่จากความร่วมมือของคณะ/หน่วยงาน  ซึ่งเป็นโครงการที่มี
ความสอดคล้องตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่เจ้าภาพผู้รับผิดชอบแผนงานบูรณาการเป็นผู้ก าหนด นอกจากนี้ เพื่ อเป็นการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามงบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับจัดสรร จึงได้มีการพัฒนาระบบการติดตามผลการด าเนินโครงการในหมวดเงินอุดหนุน โดยให้ผู้
ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะโครงการต่าง ๆ สามารถรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบติดตามโครงการ เพื่อเป็นแนวทางการ
บริหารจัดการโครงการระดับคณะวิชาและมหาวิทยาลัย   

7.4 การหารายได้/การ
บริหารจัดการทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย 

  

1. การหารายได้และการ
บริหารจัดการทรัพย์สิ น 
ของมหาวิทยาลัย 

          มหาวิทยาลัยโดยส านักบรกิารวิชาการ ไดด้ าเนินกิจกรรมท่ีเป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบ และด้วยความ
ร่วมมือระหว่างคณะและหน่วยงาน ทั้งในเรื่องการสร้างความเข้มแขง็ให้ชุมชนและสังคม การเป็นแหลง่ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
และเป็นส่วนส าคัญในการจดัหารายได้ของมหาวิทยาลัย  อาทิ โครงการพัฒนาผลิตภณัฑผ์ู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ สูต่ลาด 4.0 ร่วมกับ
คณะมณัฑนศลิป์   โครงการเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร “บ้านเพชรเพลินดิน” โดยมีอาจารย์ประจ าคณะดรุิยางคศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ  เป็นต้น 
          โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักบริการวิชาการ ได้มผีลการด าเนินการ ดังนี ้
1). จัดโครงการอบรบ โดยเก็บค่าลงทะเบียน รวมทั้งสิ้น 49 โครงการ  มีผู้เข้าร่วมโครงการ 4,444 คน รายได้รวม 3,565,325.38 บาท (สาม
ล้านห้าแสนหกหมื่นหา้พันสามร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบแปดสตางค์) 
2). ด าเนินการโครงการที่ปรึกษา และรับว่าจ้างด าเนินโครงการ กับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โรงงานยาสูบ ส านักงาน
จังหวัด ธนาคาร สมาคมธรุกิจ สถาบันการศึกษา ส่วนราชการ และบริษัท ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 24 โครงการ วงเงิน 196,161,406.00 บาท ( 
หนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกบาทถ้วน) 
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7.5 การสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ ์

  

1. ช่องทางการสื่อสารกับ
บุคลากรภายใน และ
ภายนอก  
 
2. ช่องทางการสื่อสารกับ
ศิษย์เก่า 

1). มหาวิทยาลัยมีช่องทางการสื่อสาร โดยตรงระหว่างอธิการบดีกับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร รวมทั้งผู้มีส่วนเกีย่วข้องกับการ
ด าเนินงานของ มหาวิทยาลัย โดยเปิดรับค าถามเพื่อไขข้อข้องใจ รับปัญหาและข้อร้องเรียน ตลอดจนข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะ เพื่อ
ช่วยสร้างความเขา้ใจอันดีและแสวงหาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างสร้างสรรค ์ (รายละเอยีด ตามแบบฟอร์ม  ปม. 4-1 ข้อ 
5.2) 

2). กองกิจการนักศึกษา ได้ด าเนินการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า โดยผ่านเว็บไซด์ศิษย์เก่า 
http://www.Silpakorn alumni.su.ac.th  (รายละเอียด ตามแบบฟอร์ม  ปม. 4-2 ข้อ 12) 

 

7.6 เทคโนโลย ี   
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ต่างๆ  

1). ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในการประชุม SU E-meeting (ระบบการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์)  เพื่อช่วยอ านวยความ
สะดวก รวดเร็ว และประหยดัทรพัยากร โดยผู้เข้าประชุมสามารถ download เอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระการประชุม
ทั้งก่อนและหลังการประชุม ได ้

2). จัดหาโปรแกรม Speexx มาใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาส าหรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2559-2561 รวม 
16,676 สิทธ์ิการใช้งาน และพัฒนาในการสรา้งแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (STEP) 

 

8. การพัฒนาบุคลากร/สวัสดิการ 
1. สายวิชาการ  

1.1 การด าเนินการตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งของ
สกอ.  

1. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
1.1 การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแผนด าเนินงานการเทียบเคียงสาขาวิชาของคณาจารย์ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดช่ือ
สาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชา ที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ.2561 (รายละเอียดตาม
แบบฟอร์ม ปม.4-1) 
 

 

1.2 จัดให้มีหน่วยงานที่
ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือ
เ ป็ น พี่ เ ลี้ ย ง ใ น ก า ร ข อ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

         มหาวิทยาลัยมีงานต าแหน่งทางวิชาการเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนและสนับสนุนด้านการก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้นของ
บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยให้ค าปรึกษาแนะและเป็นพี่เลี้ยงในการขอต าแหน่งทางวิชาการผ่านกลุ่มแอป
พลิเคชันไลน์ “SU_Clinic การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร”เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและอ านวยความ
สะดวกแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการตอบค าถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ติดตามผลการด าเนินงานท่ีได้ยื่นเสนอขอมาแล้ว (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม ปม.4-1) 
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1.3 มีวิธีการที่จะให้
อ า จ า ร ย์ ที่ ข อ ก า ห น ด
ต าแหน่งทางวิชาการทราบ
ความคืบหน้ า ในการขอ
ก า ห น ด ต า แ ห น่ ง ท า ง
วิชาการ 

1.3 ระบบติดตามความกา้วหน้าการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (Tracking system) (รายละเอียดตามแบบฟอรม์ ปม.4-1) 
 

 

2 .  อ า จ า ร ย์ ช า ว
ต่างประเทศ  

มี ก า ร พิ จ า ร ณ า
สถานภาพความมั่นคง และ
ความก้าวหน้าทางอาชีพ
ข อ ง อ า จ า ร ย์ ช า ว
ต่างประเทศ  

  

3. การพัฒนาบุคลากร  
3.1 พัฒนาบุคลากร ทั้ง

ความรู้ ความสามารถทักษะ
ในสายงาน การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ วิธีคิด วิธีการ
ท างานใหม่ ให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง และยึดหลัก 
Quality First  

    
    มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งในสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ  รวมทั้งปรับเปลี่ยน
ทัศนคติการท างานเชิงรุกให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ค านึงถึง Quality First เพื่อตอบสนองความต้องการ
แก่นักศึกษาตามนโยบาย Student First โดยมีโครงการ/กิจกรรมต่างๆ รองรับเพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(รายละเอียดตามแบบฟอร์ม ปม.4-1) 

 

3.2 ควรพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศของ
บุคลากรใหม้ากขึ้น และ
สามารถทดสอบ
ภาษาอังกฤษ SEPT 

1) มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมการทดสอบและส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  จ านวน 3 ครั้ง เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ แก่ผู้ประสานงานทุกคณะวิชา คณาจารย์ผู้รับผิดชอบสอนภาษาอังกฤษในการทดสอบและส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อผู้
ประสานงานจะได้น าความรู้ไปเผยแพร่แก่นักศึกษาและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกคณะวิชา (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม ปม.
4-1) 
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรม Speexx ส าหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษและบุคลากรที่ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอน
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(Silpakorn English 
Proficiency Test)  

ภาษาอังกฤษภายในมหาวิทยาลัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ Speexx 
(รายละเอียดตามแบบฟอร์ม ปม.4-1) 

3 . 3 มี ก า ร ป ลู ก ฝั ง
ทัศนคติ  สร้ า งจิ ตส านึ ก 
ความเสียสละ การท างาน
โดยค านึงถึงผลประโยชน์
ข อ ง ส่ ว น ร ว ม ม า ก ก ว่ า
ส่วนตัว ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในกา ร ปฏิ บั ติ ง าน  ก า ร
ท างานเป็นทีม และความ
เป็นหนึ่งเดียวกัน  

1) มหาวิทยาลัยมีการปลูกฝังทัศนคติการปฏิบัติงานแก่บุคลากรใหม่ ในโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี 
2561 เพื่อให้บุคลากรใหม่รับทราบข้อมูลและมีความรู้ ความเข้าใจในบริบทขององค์กร นโยบาย เป้าหมาย ระบบบริหารงาน วัฒนธรรม
องค์กร สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่พึงจะได้รับ รวมทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน   
2) เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร และ งานต าแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การเขียนรายงานการวิจัยและหนังสือ : ประเด็นด้านจริยธรรมและลิขสิทธิ์” โดย 
ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจ าปี 2556 สาขาปรัชญา และ อาจารย์ ดร.สิพิม วิวัฒนวัฒนา รองคณบดี 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรมหาวิทยาลัยศลิปากร 
4) คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศลิปากร 
5) จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ 
6) จรรยาบรรณวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ เช่น จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ จริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ เป็นต้น 

 

3.4 น าผลการประเมิน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ม า เ ป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างาน
ของบุคลากร 

         มหาวิทยาลัยมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าโครงสร้างองค์กร การประเมินค่างาน การก าหนดมาตรฐานต าแหน่ง 
และส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลยัรบัทราบเกี่ยวกับเสน้ทางความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง และเกิดแนวทางในการ
ขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น ทั้งสายสนับสนุนวิชาการ และการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน และได้จัดท า
ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม ปม.4-1) 

 

สวัสดิการหอพักของ
บุคลากร 

มีการตรวจสอบ และ
ส ารวจผู้พักอาศัยในหอพัก
อย่างต่อเนื่อง และพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญของ
บุคลากรตามความจ าเป็น 

สวัสดิการหอพักบุคลากร 
1)    มหาวิทยาลัย ได้ท าการส ารวจข้อมูลสถานภาพการพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม

จันทร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
2)   วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีการส ารวจข้อมูลทุกปีโดยคณะกรรมการ โดยจะให้ยื่นต่อสัญญาทุก 1 ปี ตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ศิลปากรว่าด้วยที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พ.ศ. 2554 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี เรื่องการด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยที่พักอาศัยของมหาวิทย าลัยศิลปากร ประจ าปี
การศึกษา 2561 
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http://www.president.su.ac.th/personnel/index.php/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-61.html
https://drive.google.com/file/d/0B9_Dqd8q11jsN0Q0NWtLWUxnZ3c/view?usp=sharing
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9. บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณะ/การเป็นที่พึ่งของสังคม 
เ น้ น บ ท บ า ท ข อ ง
มหาวิทยาลัยในการเป็นผูน้ า
ทางความคิด การก าหนด
นโยบายน า เ สนอต่ อรั ฐ 
สาธารณะ และการเป็นที่พึ่ง
ของสังคมให้มากข้ึน  อาท ิ
1. มีความร่วมมือ สร้าง
ความสัมพันธ์ ที่ ดี ต่ อกั น 
และพัฒนาชุมชน จังหวัดที่
อยู่รอบๆ มหาวิทยาลัยใน
ทุกวิทยาเขต ให้มีความ
เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นตามบริบทของแต่ละ
พื้นที่ รวมทั้งให้ชุมชนเป็น
ฐานในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ การเรียนการสอน 
งบประมาณ รวมทั้งการ
สร้างเครือข่ายชุมชน และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
2. เป็นศูนย์กลาง เป็นผู้น า
ทางความคิดในการช่วย
สังคม และผลักดันนโยบาย
ของรัฐบาล อาทิ การเป็น
ผู้น าด้านศิลปวัฒนธรรม
ตามนโ ยบาย  Thailand 

บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณะ/การเป็นที่พึ่งของสังคม วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
1. โครงการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านการรักษาความปลอดภัย “หน่วยบริการประชาชน สถานีต ารวจภูธร ชะอ า มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
ก่อสร้างหน่วยบริการประชาชน (สถานีต ารวจย่อย) บริเวณด้านข้างประตูทางออกด้านหลังมหาวิทยาลัย โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก
ผู้ประกอบการหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการนักศึกษาและประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย รวมทั้งปรับเปลี่ยนมาตรการรักษา
ความปลอดภัยภายนอกและภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  โดยมีเช่ือมต่อกล้องวงจรปิดกับสถานีต ารวจภูธร ชะอ า มีหมายเลข
โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยเปิดให้บริการประชาชนและนักศึกษา ตั้งแต่วันท่ี 18 มกราคม 2561  
2. การให้บริการวิชาการในโครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ / การผลิตวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี และ YEC 
หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงที่ว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านกลไกการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ระหว่างจังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจภายในประเทศ พร้อมระดมพลสร้างแผนปักหมุดโมเดล "บ้านเพชรเพลินดิน" ยกระดับการท่องเที่ยวสู่คุณภาพชีวิตชุมชน 
โครงการเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร “บ้านเพชรเพลินดิน” มีพื้นที่ด าเนินงานครอบคลุมกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และ ประจวบคีรีขันธ์ เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการเช่ือมโยงการด าเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการทุก
ภาคส่วน และเกิดความร่วมมือท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ซึ่งแบ่งเป็นกิจกรรมย่อย 5 กรอบงาน 
- กรอบงานท่ี 1 เป็นการวิจัยและพัฒนาสินค้าชุมชน เพื่อสร้าง DNA ของธุรกิจ 
- กรอบงานท่ี 2 เป็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าอัตลักษณ์ 
- กรอบงานที่ 3 กิจกรรมสร้างช่องทางการจัดจ าหน่าย และสนับสนุนการท าตลาดออนไลน์เศรษฐกิจชุมชน และกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดออฟไลน์เศรษฐกิจชุมชน 
- กรอบงานท่ี 4 กิจกรรมสัมมนาแก่นคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนการท่องเที่ยว 
- กรอบงานท่ี 5 กิจกรรมพัฒนาแผนด าเนินงานแบบบูรณาการ คู่มือการท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี ส าหรับส่งเสริมการท่องเที่ยว อาหาร ขนม
หวานพ้ืนถ่ิน และมหกรรมเปิดตัวสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนเศรษฐกิจครบวงจร 
4. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมีโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิตข้าว
ในพื้นที่ จ. เพชรบุรี โดยใช้เทคนิคเกษตรกรรมแม่นย าสูง (Precision Agriculture) ซึ่งเก็บข้อมูลด้านการผลิตข้าวโดยใช้พื้นที่ท้ัง จ. เพชรบุรี  
เช่น การตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารตามค่าวิเคราะห์ดินในการปลูกข้าวเฉพาะพื้นที่ จัดท าแผนที่ในการตรวจสอบดินของพื้นที่ปลูกข้าว เป็น
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4.0 โครงการประชารัฐ 
3. ปรับการจัดกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ซึ่งส่วนใหญ่กระจายตาม
พื้นที่ ชุมชนต่างๆ มาเป็น
รูปแบบศูนย์ การ เ รี ยนรู้  
ศูนย์ความเป็นเลิศ ซึ่งจะ
ช่วยให้การบริ การ  การ
พัฒนาชุมชน สังคม ภาค
ธุรกิจ SME  ในขอบเขตที่
กว้างขวางมากขึ้น  
4.  อธิการบดี ได้ลงพื้นที่ 
หรือมีกลไกในการประสาน
ความร่ วมมือกับจั งหวัด
ต่างๆ ให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็น
ช่องทางส าคัญที่จะได้รับ
งบประมาณงานวิจัย การ
จัดกิจกรรม โครงการต่างๆ 
ซึ่งทดแทนเงินรายได้จาก
นักศึกษาท่ีมีจ านวนลดลง 
5. มีความร่วมมือกับภาค
ส่วนต่างๆ ทั้ งรัฐ เอกชน
ภายนอก รวมทั้งการเปิด
ช่องทางการท างานระหว่าง
บุคลากรของมหาวิทยาลัย

ต้น 
5. โครงการ “ศิลปากร ชะอ า มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน วิ่งสาดศิลป์ : Run Fun Art 2018” จัดขึ้นในวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นครั้งแรกของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมหาวิทยาลัยฯ ริเริ่มโครงการ Be Smart Be Green ALL WE CAN DO ที่มีความ
ต้องการให้กิจกรรมวิ่งครั้งนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิดของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) หรือ GC 
ได้เข้าร่วมโครงการด้วยการสนับสนุนแก้วน้ าไบโอคัพ ผลิตจากกระดาษเคลือบ BioPBS ที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ และ บริษัท มา
วิน พลาสติก จ ากัด ได้สนับสนุนช้อน ส้อม ที่ผลิตจาก PLA ให้กับการวิ่งในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นการจัดวิ่งที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อโลก ต่อ
สิ่งแวดล้อมเป็นครั้งแรกของประเทศไทย 
6. มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สู่ตลาด 4.0 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้มีองค์ความรู้ สามารถตีโจทย์งานออกแบบแบรนด์เพื่อธุรกิจแห่ง
อนาคต น าศาสตร์แห่งการเล่าเรื่องมาใช้ผ่านงานออกแบบ สร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ท้องถิ่นสู่งานออกแบบสินค้าระดับโลก ซึ่งคณะ
มัณฑนศิลป์ มีช่ือเสียงในด้านการออกแบบ การดีไซน์ เพื่อเพิ่มมูลค่าจนเป็นที่ยอมรับอย่างมาก โดยการอบรมจะมีการแยกเป็นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ เพื่อคณาจารย์ ผู้เช่ียวชาญได้เสนอแนะ ให้ค าแนะน าให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วม
อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับชุมชน สร้างรายได้แก่คนในชุมชน โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากผู้ประกอบการที่มี
ผลิตภัณฑ์โอทอปในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา หรือ Quadant D จ านวน 300 กว่าผลิตภัณฑ์ เป็นกลุ่มเยาวชน/ผู้ประกอบการโอทอปรุ่นใหม่
อายุไม่เกิน 30 ปี โดยพิจารณาพื้นที่ด าเนินการตามโครงการหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน หมู่บ้านที่ เป็น
เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และพื้นที่อ่ืนตามความเหมาะสม  
บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณะ/การเป็นที่พึ่งของสังคม วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
1. โครงการศิลปากรร่วมใจพัฒนาจังหวัดนครปฐม เพื่อน าผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดนครปฐมทางด้านต่างๆ เช่น การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
2. โครงการ “ศูนย์เรียนรู้สถาปัตยกรรมไทยและประวัติศาสตร์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6” เพื่อให้
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่คุณค่าของงานสถาปัตยกรรมไทยและส่งเสริม
วัฒนธรรมไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อเป็นการให้บริการวิชาการของโครงการจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้สถาปัตยกรรมไทยและประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
3. มีศูนย์กลางนวัตกรรมด้านการสร้างสรรค์ (creative innovation hub) เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์กลางนวัตกรรมด้านการสร้างสรรค์ 
(Creative Innovation Hub) และโครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยสร้างสรรค์ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เพื่อ
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กับภายนอก รวมทั้งการเข้า
ร่ ว ม ท า กิ จ ก ร ร ม กั บ
สาธารณะให้มากขึ้น 

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักวิจัยในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้วิชาการด้านต่างๆแก่คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชน และผู้สนใจทั่วไป จัดโครงการอบรม Design Thinking 
for Creative Economy (จุดประกายความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์) เพื่อพัฒนาแนวความคิด และองค์ความรู้ทักษะด้านการคิดเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่งานวิจัยและการต่อยอดธุรกิจ 
บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณะ/การเป็นที่พึ่งของสังคม การด าเนินการในภาพรวม 
1. มหาวิทยาลัยฯ มีการรณรงค์ด าเนินการลดการใช้ขยะพลาสติกดังกล่าวทั้ง  3 วิทยาเขต  โดยปรับเปลี่ยนให้ร้านค้าจ าหน่ายอาหารใช้
ภาชนะจากชานอ้อยท่ีย่อยสลายได้และไม่กระทบต่อสุขภาพของนักศึกษา  บุคลากร  และสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งรณรงค์การใช้แก้วเก็บความ
เย็นเพื่อลดขยะจากแก้วพลาสติก และเพื่อเป็นการด าเนินการตามเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ในเรื่องการบริโภค
อย่างรับผิดชอบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ลงนามข้อตกลงบันทึกความเข้าใจร่วมกับมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย 
(Sustainable University of Thailand) กับบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  ที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเพื่อลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียว
ทิ้งในร้านสะดวกซื้อ 7 – 11 ในมหาวิทยาลัยต่างๆ  ซึ่งมีการจัดประชุมกองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท ามาตรการและรายละเอียดอื่น ๆ  
รวมทั้งจัดประชุมช้ีแจงร้านค้าในมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขตเพื่อปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการที่ก าหนดโดย  
2. จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และสร้างสรรค์ ได้แก่ 
- โครงการการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ในงาน ทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 5 “วิจัย นวัตกรรม สร้างสรรค์ 
อย่างยั่งยืน” 
- โครงการน าเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research 
Expo 2018)” 
- โครงการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัย “ศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชน” ในงานทับแก้ว
วิชาการ ครั้งท่ี 5 
3. จัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 
4. มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลยัศิลปากร (SUFIH) ซึ่งเปนศูนยที่ตั้งขึ้นเพื่อท าหนาที่ใน  การสงเสริมการ
น าผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนในการแกปญหา การสรางรายได และการสงออก ใหกับชุมชน และภาคเอกชน 
5. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนโดยรถปฏิบัติการศิลปะเคลื่อนที่ (Silpakorn Art Mobile) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้ในสาขาศิลปะเบื้องต้นแก่เยาวชน ผ่านการสาธิตผลงานศิลปะ และเพื่อเชิญชวนให้เยาวชนและผู้สนใจร่วมท างานศิลปะด้วยตนเอง 
โดยผ่านรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ อาทิ การสาธิตการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม 
เครื่องปั้นดินเผา และการออกแบบในสาขาต่างๆ เป็นต้น 
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6. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร มีเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ น ากิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม มาด าเนินการบูรณาการข้ามศาสตร์ 
เช่น การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และน าผลงานทางด้านศิลปกรรมร่วมสมัยสัญจรไปยังภูมิ ภาคต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่และสร้าง
ความรู้ความเข้าใจทางด้านศิลปะให้กับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับรู้และสัมผัสถึงความงดงามทาง ด้านศิลปะร่วมสมัย รวมทั้ง 
มหาวิทยาลัยฯ มีการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศด้านศิลปะ อาทิ ประเทศญี่ปุ่น (Tokoha University / 
Musashino Art University (MAU) /Tokyo University of the Arts และ Aichi University) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (National 
Kaohsiung Normal University (NKNU) และ Hungkuang University) สาธารณรัฐอิตาลี (Accademia di belle Arti di Brescia 
Santa Guilia และ Accademia di belle Arti di Firenze) 

10. แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
1. ทบทวนและพิจารณา
ป รั บ แ ผ น พั ฒ น า
มหาวิทยาลัย อาทิ 

1.1 ก าหนดนิยาม
ความหมายของค าต่างๆ ใน
แผนพัฒนาด้วย เพื่อความ
เข้าใจที่ชัดเจนตรงกัน อาทิ 
นวัตกรรม บูรณาการ การ
สร้างสรรค์ 

1.2 ปรับเป้าหมาย 
ตั ว ช้ี วั ด ขอ งแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-
2564 ให้ชัดเจนมากขึ้น ง่าย
ต่อการวัดผลส าเร็จ รวมทั้ง
มีความท้าทายและเอื้อต่อ
การพัฒนามากขึ้น อาทิ  

ด้ านที่  ( 2 )  องค์ กรที่

1. มหาวิทยาลัยมีการทบทวนและพิจารณาปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดังน้ี 
1.1  จัดท าคู่มือค านิยามตัวช้ีวัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ซึ่งภายในก าหนดขอบเขต

ความหมายของค าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจความหมายที่ชัดเจนตรงกัน 
1.2 ปรับค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับการวัดผลส าเร็จและความท้าทายในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

มีการพิจารณาถึงการก าหนดระดับ / ผลสัมฤทธิ์ของการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ (2) องค์กรที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และด้านที่ (3) การ
พัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยจะได้ปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยต่อไป 
นอกจากน้ี ยังมีการจัดท าร่างแผนพัฒนาและจัดการศึกษาวิทยาเขตเพชรบุรี ระยะ 10 ปี และร่างแผนพัฒนา city campus ระยะ 10 ปี 
(พ.ศ. 2562 - 2572) ดังนี ้
1. จัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาและจัดการศึกษาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ระยะ 10 ปี  

(พ.ศ.2561-2570)  ได้ด าเนินการดังนี้ 
1.1  จัดการประชุมผู้บริหารวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 

2560 เพื่อพจิารณาการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ระยะ 10 ปี  ท้ังนี้ ที่ประชุมเสนอให้รองอธิการบดีเพชรบุรี 
ปรับแก้แผนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ภายใต้ข้อมูลเดิมที่มีอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน และวิสัยทัศน์ของ
อธิการบดี  

1.2 ประชุมรับฟังความเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาและจัดการศึกษา วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีระยะ 10 ปี  
(พ.ศ.2561-2570 เพื่อร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาและจัดการศึกษา ฯ ในเบื้องต้น  จ านวน 3 ครั้ง 
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พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
และด้านที่ (3) การพัฒนา
ชุ ม ช น  สั ง ค ม แ ล ะ
ประเทศชาติ ควรก าหนด
ระดับ/ผลสัมฤทธิ์ของการ
เปลี่ยนแปลง 

- วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561   
      - วันศุกร์ที่  18 พฤษภาคม  2561  

    - วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561    
1.3  ส านักงานวิทยาเขตฯ จัดโครงการสัมมนาวิพากษ์แผนพัฒนาและจัดการศึกษาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ระยะ 10 ปี พ.ศ.

2561-2570  เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ล าพวา อัมพวา ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  โดยได้เรียนท่านอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและจัดการศึกษาวิทยาเขตฯ ในอีก 10 ปี ข้างหน้า และได้เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์แผน  2 ท่าน คือ ผศ.ดร.ศักรินทร์ ชนประชา  จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ ผศ.ดร.
สภุาภร ภิญโญฉัตรจินดา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

1.4 จัดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี ช้ัน 2 อาคารบริหาร 
โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์  บรรยายพิเศษหัวข้อ  "Silpakorn University of 
tomorrow"  และ รศ.ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ให้เกียรติแสดงความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาและจัด
การศึกษาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ระยะ 10 ปี โดยมี คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อแผนฯ จ านวน 
65 คน  
        ทั้งนี้ (ร่าง) แผนพัฒนาและจัดการศึกษา วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีระยะ 10 ปี (พ.ศ.2561 -2570) อยู่ระหว่างการปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์ เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 

2. (ร่าง) แผนพัฒนา city campus ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2562 - 2572) ด าเนินการส ารวจความต้องการ/ทบทวนข้อมูลจากคณะ /
หน่วยงาน เพื่อเป็นปัจจัยน าเข้าของการจัดท าแผน จัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้องด าเนินการ โดยน าผลการจัดท า SWOT Analysis 
มาทบทวนวิเคราะห์ร่วมกับผลการศึกษาความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย จ านวน 8 กลุ่ม ได้แก่ 
นักศึกษาและบัณฑิต ผู้ปกครอง นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ผู้รับประโยชน์
จากผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดจากงานวิจัย นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มาวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ (SFAS - Strategic Factor Analysis Summary) และก าหนดต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการ  รวมทั้งเลือกเรื่องที่ส าคัญเร่งด่วนมาด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรม และก าหนด
ตัวช้ีวัดที่เหมาะสม สามารถวัดผลส าเร็จของแผนพัฒนาฯ ได้ในมิติต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ในระดับต่าง ๆ ท้ัง
ในระดับผลผลิต ผลลัทธ์ และผลกระทบ  โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการน าเสนอผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องพิจารณาในเบื้องต้น  เพื่อรับฟังความ
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คิดเห็นและน าไปสู่การการปรับแก้ไข ให้มีความสมบูรณ์  และน าเสนอแผนพัฒนาฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
2 .  ผู้ บริ หารลงพื้ นที่ พบ
บุคลากร เพื่อ ช้ีแจงแผน 
น โ ยบาย  แนวทา งกา ร
บริหาร งานให้ รั บทราบ
อย่างทั่วถึง เพื่อให้ทุกฝ่าย
ร่วมกันท างานตามนโยบาย
ที่ก าหนดไว ้

ผู้บริหารได้มีการพบผู้บริหารในทกุคณะ / หน่วยงาน เพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจและถ่ายทอดตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาไปยัง
ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนพูดคุยในเรื่องที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนนุ โดยด าเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2561 นอกจากนี้ยัง
ได้จัดโครงการพบปะกับบุคลากรเพื่อท าความเข้าใจถึงแนวทางการท างาน การปรับโครงสร้างองค์กร ความก้าวหน้าของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

11.การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
1.มีวาระเชิงนโยบาย เพื่อ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้มาก
ขึ้นในการประชุมสภา
มหาวิทยาลยั 

1. สถิติวาระเชิงนโยบาย ปี พ.ศ. 2559, 2560, 2561 มีจ านวน 6 เรื่อง 8 เรื่อง และ 8 เรื่อง ตามล าดบั  
2. มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเรื่องที่จะน าเสนอเป็นวาระเชิงนโยบายที่ชัดเจนมากขึ้น คือ  

1) แผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
2) แผนพัฒนาส่วนงานท้ังหมด 

   3) การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ 
   4) การพัฒนาระบบการพัฒนาการจัดการศึกษา  
ซึ่งจะท าใหก้ารประชุมสภามหาวิทยาลัยแต่ละปีมีวาระเชิงนโยบายมากข้ึน   

 

2. มีการประชุมหารือแบบ
ไม่เป็นทางการมากขึ้น ซึ่ง
จะไดค้วามคิดเห็น
ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท างาน 
การพัฒนามหาวิทยาลัย  

ในปี พ.ศ. 2561 ได้มีการจดัประชุม หารือนอกรอบ อาทิ 
  1.ท่านอธิการบดีเชิญนายกสภามหาวิทยาลยั กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 2-3 ท่าน หารือนอกรอบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ เรื่อง 
Reform agenda ของมหาวิทยาลัย  
  2. ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย พบปะหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารมหาวิทยาลยั คณบดี ผู้อ านวยการศูนย์ สถาบัน ส านัก  
  3. มีการปรับการจดัโตะ๊รับประทานอาหารกลางวัน เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้
แลกเปลีย่นความคดิเห็น หารือ ประเด็นต่างๆ ร่วมกัน 

 

3.ลดเอกสารการประชุม
สภามหาวิทยาลยัให้น้อยลง 

ในปี พ.ศ. 2561 ได้เสนอสภาฯ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2561 วันท่ี 13 มิถุนายน 2561 ขอยกเลิกการถ่ายเอกสารประกอบวาระการประชุม 
เรื่อง การเสนอขอปรับปรุงหลักสตูรที่มผีลกระทบต่อโครงสร้าง  (แต่ละหลักสูตรมีเอกสารประมาณ 30 หน้า) และใช้ CD แทน ซึ่งช่วยลด
เอกสารลดจ านวนมาก  
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12. ศิษย์เก่า/ผู้ใช้บัณฑิต 
12.1 นักศึกษาเก่า   
12.1.1 ปรับปรุงเว็บไซต์
และฐานข้อมูลนักศึกษาเก่า
ข อ ง ส่ ว น ง า น แ ล ะ
มหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน 
และทันสมัย เพื่อประโยชน์
ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ของคณะ/มหาวิทยาลัย  
 

1. กองกิจการนักศึกษา ได้ด าเนินการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า โดยผา่นเว็ปไซด์ศิษยเ์ก่า 
http://www.Silpakorn alumni.su.ac.th ซึ่งได้มีการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
ข่าวสมัครงาน กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าไดย้ืนยันตัวตนหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อรับข่าวสารต่าง ๆ ผ่านเว็ปไซต์  นอกจากนี ้มหาวิทยาลัยยังไดเ้ชิญศิษย์เก่าเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ 
ที่ส าคัญ เพื่อเผยแพร่และแลกเปลีย่นเรียนรู้ พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 

2. โครงการสานสัมพันธ์ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ “ศิษย์สัมพันธ์ บัณฑิตศิลปากร” หน่วยงานได้ส่งมอบของที่ระลึกให้กับศิษย์เก่า พร้อมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ ความร่วมมือเป็นเครือข่ายศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยศิลปากร อันส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อน า ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพของศิษย์เก่าต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

3. โครงการตลาดแรงงานอาชีพและแนะแนวการศึกษาต่อ SU job &  Education 2018 หน่วยงานได้เชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการ
เพื่อให้ศิษย์เก่าได้รับความรู้เกีย่วกับการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ อีกท้ังเปิดโอกาสให้ศิษยเ์ก่าได้ส ารวจความสนใจของตนเอง
และมองเห็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเหมาะสมกบัการประกอบอาชีพ และเพื่อให้ศษิย์เก่ามีความรักความผูกพันและ
เชื่อมั่นต่อสถาบันมากยิ่งข้ึน 

4.   กองกิจการนักศึกษาได้ด าเนินการรวบรวมฐานข้อมูลนักศึกษาเก่าให้เป็นปัจจุบันและสามารถเป็นช่องทางในการติดสื่อสารระหว่างกัน 
โดย       

   1.1 ประสานงานกับกองการเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมข้อมูลนักศึกษาเก่าท่ีเป็นบุคคลากรในมหาวิทยาลัย (ด าเนินการแล้ว)  
   1.2 ประสานงานกับกองบริการนักศึกษาเพื่อรวบรวมฐานข้อมูลนักศึกษาเก่าจากการลงทะเบียนในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 10 

ปี ย้อนหลัง (2550 – 2560) ประสานงานกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศลิปากร และคณะวิชาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
5.   กองกิจการนักศึกษาอยู่ระหวา่งการปรับปรุงฐานข้อมลูนักศึกษาเก่าและเพิ่มช่องทางการติดต่อสือ่สาร เพิ่มช่องทางการเช่ือมโยง

นักศึกษาเก่าผ่านสมาร์ทโฟน กลุ่มไลน์ หรือเฟสบุ๊ค และกระทู้แสดงความคิดเห็นถามตอบ แลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสารเว็บไซด์นักศึกษา
เก่าwww.silpakornalumni.su.ac.th 

 

12.1.2 ด าเนินการเพิ่มช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารให้มาก
ขึ้น อาทิ Line Facebook 

1.   ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร โดยตรงระหว่างอธิการบดีกับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร รวมทั้งผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ 
มหาวิทยาลยั โดยเปิดรับค าถามเพื่อไขข้อข้องใจ รับปัญหาและข้อรอ้งเรียน ตลอดจนข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะ เพื่อช่วยสร้างความเขา้ใจ
อันดีและแสวงหาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลยัอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกัน จ านวน 4 ช่องทาง (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม ปม 4-1 ข้อ 
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 5 (5.2) หัวข้อ การพัฒนานักศึกษา) 
12.1.3 สนับสนุนการจัด
กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า เ ก่ า กั บ
นักศึกษาปัจจุบัน รวมทั้งการ
จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ 
สนั บสนุ นมหาวิ ทยาลั ย 
นักศึกษาปัจจุบัน  
 

1. การจัดโครงการ Art & Design Service Center ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลยัศิลปากร ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างนักศึกษาเก่าจากคณะวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศลิปากร 

2. โครงการสานสัมพันธ์ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ “ศิษย์สัมพันธ์ บัณฑิตศิลปากร” หน่วยงานได้ส่งมอบของที่ระลึกให้กับศิษย์เก่า พร้อมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ ความร่วมมือเป็นเครือข่ายศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยศิลปากร อันส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อน าความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพของศิษย์เก่าต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

3. โครงการตลาดแรงงานอาชีพและแนะแนวการศึกษาต่อ SU job &  Education 2018 หน่วยงานได้เชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการ
เพื่อให้ศิษย์เก่าได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ อีกทั้งเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้ส ารวจความสนใจของตนเอง
และมองเห็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ และเพื่อให้ศิษย์เก่ามีความรักความผูกพันและ
เชื่อมั่นต่อสถาบันมากยิ่งข้ึน 

4. การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการจัดงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ ที่จะมีส่วน
สนับสนุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากร และนักวิชาการ 

5. โครงการส่งการ์ดอวยพรวันเกิด (อยู่ในระหว่างการด าเนินการ) 

 

12.1.4 มีการสร้างเครือข่าย
นักศึกษาเก่า และน าความรู้ 
ความสามารถ ศักยภาพของ
นักศึกษาเก่า มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่า
แก่มหาวิทยาลัย ส่วนงาน 
นักศึกษาปัจจุบันให้มากข้ึน 

1. นายกสมาคมศิษย์เกา่มหาวิทยาลยัศิลปากร เสนอให้คณะวิชามีการผลักดันใหม้ีการจดัตั้งสมาคมศิษยเ์ก่าของของทุกคณะวิชา 
2. โครงการ Bosch กับโอกาสและความพร้อมในการร่วมงานกับบริษัทข้ามชาติ หน่วยงานได้เชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กับนักศึกษาเกี่ยวกับโอกาสและความพร้อมในการร่วมงานกับบริษัทข้ามชาติ อันส่งผลให้ศิษย์เก่าและนักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้
แลกเปลี่ยนกันไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองให้พร้อมกับการท างาน 

 

12.2 ผู้ประกอบการ   
12.2.1 มหาวิทยาลัย มีการ
จัดท าข้อมูล  Profile 
นักศึกษา/บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา แล้วรวบรวมเป็น

1. กองกิจการนักศึกษา ได้ด าเนินการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า โดยผ่านเว็ปไซด์ศิษย์เก่า 
http://www.Silpakorn alumni.su.ac.th ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ข่าว
สมัครงาน กิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้ยืนยันตัวตนหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน เพื่อรับข่าวสารต่างๆ ผ่านเว็ปไซต์  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้เชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่ส าคัญ  
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ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

รายงานผลการด าเนินการ/ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการ หมายเหตุ 

ฐ า น ข้ อ มู ล  ค ลั ง ข้ อ มู ล 
เผยแพร่ในเว็บไซต์เกี่ยวกับ
การจั ดหางาน เพื่ อ เป็น
ช่องทางให้ผู้ประกอบการ
สามารถเข้ ามาคัด เลื อก
นักศึกษา/บัณฑิตที่ตรงกับ
ความต้องการ  

เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 
2. หน่วยงานได้จัดท า Transcript กิจกรรม เพื่อรวบรวมผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการบันทึก Profile 

นักศึกษาได้ 
3. โครงการตลาดแรงงานอาชีพและแนะแนวการศึกษาต่อ SU job &  Education 2018 หน่วยงานได้เชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการ

เพื่อให้ศิษย์เก่าได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ อีกทั้งเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้ส ารวจความสนใจของตนเอง
และมองเห็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ และเพื่อให้ศิษย์เก่ามีความรักความผูกพันและ
เชื่อมั่นต่อสถาบันมากยิ่งข้ึน 
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แบบฟอร์ม ปม.4-3  แบบรายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตาม ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะของกรรมการต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ 
                 ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

รายงานผลการด าเนินการ/ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการ หมายเหตุ 

1. กระบวนการจัดท าแผน  
 1.1 ปรั บปรุ ง
กระบวนการในการจัดท า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากการ
จัดท าแผนที่ผ่ านมา การ
ก าหนดตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ระดับคุณภาพของแผน มา
จากฝ่ายบริหาร ซึ่งไม่เอื้อต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัย  
     ทั้งนี้กระบวนการในการ
จัดท าแผนมีกลไกการมีส่วน
ร่ วมของประชาคม และ
ส ร้ า งค ว า ม ร่ ว ม มื อ จ า ก
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้
การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้และ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2 การสื่อสาร ท า
ความเข้าใจกับส่วนงานใน
การจั ดท าแผน การ เก็บ
ข้อมูล เพื่อให้มีความเข้าใจที่

1.1 มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการทบทวนแผนพัฒนาและแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา ซึ่งเป็น
ผลการด าเนินงานจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลยัที่สะท้อนถึงพัฒนาการของมหาวิทยาลยัในระดับหนึ่ง ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการ
มีส่วนร่วมจากประชาคม จึงไดเ้ริม่ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจ SWOT เพื่อให้ประชาคมได้พิจารณาและวิเคราะหส์ถานการณ์ปัจจุบันของ
มหาวิทยาลยัควบคู่กับบริบทจากภายนอก โดยจะได้ด าเนินการตามกลไกการจัดท าแผนตามระบบ เพือ่น าไปสู่การจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนา
มหาวิทยาลยัที่เกี่ยวข้องต่อไป   
1.2 อธิการบดีและผู้รับผิดชอบด าเนินการชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลและเจรจาต่อรองกับผู้บริหารของคณะ/ศูนย/์สถาบัน/ส านัก ถึงการ
ก าหนดค่าเป้าหมายตามตัวช้ีวัดที่รับผิดชอบ  และไดจ้ัดท าคู่มือค านยิามตัวช้ีวัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เพื่อให้ผู้บริหารและผู้จดัเก็บข้อมลูมีความเข้าใจตรงกัน  พร้อมกันนี้ได้ก าหนดแหล่งข้อมูลที่จะจัดเก็บผลการด าเนินงานในแต่ละตัวช้ีวัด ซึ่ง
จะท าใหไ้ด้ข้อมลูที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ สะท้อนผลการด าเนินงานท่ีแท้จริง   
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ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 
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ตร งกั น  และ ไ ด้ ข้ อมู ลที่
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
สะท้อนผลการด าเนินงานที่
แท้จริ ง นอกจากนั้นควร
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
เพื่อเป็นแนวทางการท างาน
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
2.  วาระแห่ งการปฏิ รูป
มหาวิ ทยาลั ยศิ ล ปาก ร 
(Reform Agenda) 
 มหาวิทยาลัยยก
ร่ างวาระแห่ งการปฏิรู ป
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
ก าหนดเป้าหมายระยะยาว 
ป ร ะ ม า ณ  5 -1 0  ปี  ที่
ครอบคลุมถึ ง เ รื่ อ งต่ างๆ 
อาทิ  
 2 . 1  ก า ร ก า ห น ด 
Position ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรในประเทศไทย 
และในอาเซียน  
 2 . 2  ก า ร พั ฒ น า สู่ 
Education 4.0  
 2.3 การลดการพึ่งพา
งบประมาณจากรั ฐบาล 
(อาทิ  การจัดท าแผนหา

Reform Agenda - โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการปฏิรูปมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 1): การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันและการ
เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร  
 
มหาวิทยาลยัศิลปากรได้ตระหนักถึงการปรับตัวให้สอดคล้องกับบรบิทที่เปลี่ยนแปลง โดยได้ก าหนดนโยบายตามแผนพัฒนาพัฒนา
มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งมีเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าท่ีมีมาตรฐานสากล เป็นท่ีพึ่งของชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ และมีการบริหารจดัการที่มคีวามพร้อมและสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมในอนาคต จึงจดั
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรบัการปฏริูปมหาวิทยาลัย (ระยะที ่1): การวิเคราะหส์ถานภาพปัจจบุันและการเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากรขึ้นเพื่อเตรยีมความพร้อมขององค์กรให้สามารถตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ  
1) วิเคราะห์ศักยภาพของมหาวิทยาลัยศลิปากร เพื่อให้ทราบสถานะหรือต าแหน่งของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน  
2) เตรียมข้อมลูที่จ าเป็นสาหรับการทบทวนและปรบัวิสัยทัศน์หรือพนัธกิจเพื่อก าหนดเป้าหมายการด าเนินการที่ชัดเจนในระยะ 10-20 ปี 3) 
เตรียมความพร้อมผู้บริหารและบคุลากรที่เกีย่วข้องกับการจัดท ายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 
การด าเนินการที่ผ่านมา 
(1) ติดต่อผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Transformation Consulting LLC ประเทศญี่ปุ่น ผา่นการประสานของบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน)  
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญนี้มีประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาเพื่อการปฏริูปองค์กรกลุ่มการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เป็นต้น  
(2) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรปูองค์กร (Steering Committee for University Reform) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารที่มภีารกจิ
เกี่ยวข้อง และคณะท างานสนับสนุนการวิจัยเพื่อการปฏิรูปองค์กร (Think Tank: University Reform) ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์รุ่นกลางที่มี
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รายได้) 
 2 . 4  ก า ร เ ป็ น
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ห่ ง ก า ร
สร้างสรรค์  
 2 . 5  ก า ร  Reprofile 
คุณลักษณะของนักศึกษา
แ ล ะ บั ณ ฑิ ต ข อ ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 2.6 การรองรับนโยบาย
เ ชิ ง รุ กของรั ฐบาล  อาทิ 
โครงการบัณฑิตพันธุ์ ใหม่ 
โครงการ S-curve ของ
รัฐบาล เป็นต้น 
 2 . 7  ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
นโยบาย Student First 
ของอธิการบดี 
 

ศักยภาพจากสาขาวิชาต่างๆ 
การด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
2.1 มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าข้อมูลที่แสดงถึงการก าหนด Position ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในประเทศไทย และในอาเซียน โดยให้
คณะน าเสนอจุดเด่นและแนวทางการพัฒนาตนเอง ในอนาคต  เพื่อน ามาก าหนด Position ซึ่งมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยช้ัน
น าแห่งการสร้างสรรค์ที่มีการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาประเทศตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยมีความช านาญและเช่ียวชาญ  ท้ังนี้ ได้น าส่งรายละเอียดให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบแล้ว 
2.2 การพัฒนาสู่ Education 4.0 เรื่อง พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน Smart classroom มีการจัดการเรียนการสอนแบบ E-learning 
จัดท าหลักสูตรระยะสั้น เพื่อให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ตามความสนใจ การสมัครเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ อยู่ระหว่างการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน มีประกาศให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาเรียนเก็บหน่วยกิตได้ 
2.3 การลดการพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาล เช่น การบริการวิชาการที่สรา้งรายได้ โดยคณะและหนว่ยงานในมหาวิทยาลัย อาทิ  
- ส านักบริการวิชาการ ไดด้ าเนินกิจกรรมที่เป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบ และดว้ยความร่วมมือระหว่างคณะและ
หน่วยงาน ทั้งในเรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม การเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม และเป็นส่วนส าคัญในการ
จัดหารายได้ของมหาวิทยาลยั โดยจัดโครงการอบรบ โดยเก็บค่าลงทะเบียน และด าเนินการโครงการที่ปรึกษา และรบัว่าจ้างด าเนิน
โครงการ กับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โรงงานยาสูบ ส านักงานจังหวดั  ธนาคาร สมาคมธรุกิจ สถาบันการศึกษา ส่วน
ราชการ และบริษัท ต่างๆ  
- หอศิลป์หาแนวทางสร้างรายได้จากการจัด workshop ทางด้านศิลปะ จากโครงการ ART CAMP, BASIC HAND-WEAVING, Double 
Book Planer, Portrait watercolor workshop, Floral Wreath Embroidery workshop และ Urban Sketcher workshop  
- คณะดุริยางคศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยน าองค์ความรู้และความเช่ียวชาญของคณาจารย์ นักศึกษาและ
บัณฑิตมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมจ านวน 2 โครงการ ได้แก่  
(1) โครงการ Silpakorn School of Music Project เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม อบรมและพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรี สร้าง
โอกาสในการศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านดนตรีที่ถูกต้อง ให้แก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป  
(2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีฯ โดยคณะและโรงเรียนที่มีความร่วมมือทางวิชาการได้
ร่วมกันสร้างหลักสูตรศิลป์ดนตรีที่มีสัดส่วนวิชาพื้นฐานและวิชาดนตรี คณะฯ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านอาจารย์ผู้สอนที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาต่างๆ โดยมีความมุ่งหวังที่จะให้เยาวชนเหล่านี้ได้รับความรู้และทักษะทางด้านดนตรีที่ถูกต้องตั้งแต่เยาว์วัย  
- คณะเภสัชศาสตร์ มีหน่วยวิสาหกิจเชิงวิชาชีพ จ านวน 3 หน่วยงาน ได้แก่  
(1) หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  โดยเน้นการประยุกต์ใช้
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ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

รายงานผลการด าเนินการ/ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการ หมายเหตุ 

ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ในการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่วิชาชีพ อุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน เปน็แหล่งพัฒนาทักษะและการศึกษาแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาการและวิชาชีพทางเภสัช
ศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ และเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนเป้าหมาย  
(2) สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” ให้บริการจ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพเน้นความสมเหตุสมผลในการใช้ยา และ
ให้บริการความรู้ทางวิชาการด้านยา แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป  นอกจากนี้ ยังมีคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นภายใต้การดูแลของ 
“เภสัชศาลา” ที่ให้บริการรักษาพยาบาลแก่นักศึกษา บุคลากรและประชาชนท่ัวไป    
(3) หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ “ประโชติ เปล่งวิทยา” เป็นหน่วยงานที่ให้บริการรับบริการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในรูปต่าง ๆ  การ
บริการด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการจ าหน่ายสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น 
2.4 การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ ได้แก่  
- สนับสนุนให้มีหลักสูตรสร้างสรรค์ และหลักสูตรศิลปะเชิงสร้างสรรค์ การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์  
- การวิจัยและสร้างสรรค์ มีการสนับสนุนงบประมาณ มีคณะกรรมการทุนวิจัยสรา้งสรรค์ ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานสร้างสรรค์เพื่อใช้ใน
การขอต าแหน่งทางวิชาการ  
- มีการก าหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย โดยเน้นการมีความคิดสร้างสรรค์ 
- มีศูนย์กลางนวัตกรรมด้านการสร้างสรรค์ (creative innovation hub)  
- น าความคิดสร้างสรรค์ตามศาสตร์ที่เช่ียวชาญ น าองค์ความรู้ไปช่วยพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ยกตัวอย่าง เช่น ทีมคณาจารย์ด้าน
สถาปัตยกรรมไทยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับเชิญเข้าร่วมด าเนินการขยายแบบก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบพระเมรุ
มาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
- มีการบูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์ ยกตัวอย่าง เช่น การบูรณาการความรู้ระหว่างคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์กับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยสร้างเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D printer) 
2.5 การ Reprofile คุณลักษณะของนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
1) มีคณะกรรมการที่ปรึกษาฝา่ยกจิการนักศึกษาระดับมหาวิทยาลยั ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารกองกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาของทุกคณะ และบุคลาการกองกิจการนักศึกษา  
2) มีการประชุมเพื่อก าหนดค าส าคัญของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 โด ยพิจารณาจากผลการส ารวจ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พีงประสงค์จากผู้มีสว่นไดส้่วนเสียผ่านทางเว็บไซต์  โดยมีผู้ตอบแบบส ารวจท้ังหมด 238 คน รวมทั้งเอกสารแนวคิดของ
ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่ประสงค์ รวมทั้งตัวอย่างของมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีก 13 มหาวิทยาลัย เพื่อพิจาร ณาทบทวน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

รายงานผลการด าเนินการ/ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการ หมายเหตุ 

2.6 มีการสมัครเข้าร่วมโครงการโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่  
2.7 การขับเคลื่อนนโยบาย Student First ของอธิการบดี เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา ให้ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม ปม.4-1 ข้อที่ 1 ด้านการพัฒนาบุคลากร)   
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ภาคผนวก 2 
 

สรุปจํานวนผูเขารวมการสนทนากลุม 
  



สรุปจํานวนผูเขารวมการสนทนากลุม 
 

 สรุปจํานวนผูเขารวมสนทนากลุมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
การปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 9-10 มกราคม 2562 มีดังนี้ 

กลุมผูเกี่ยวของ 
จํานวนท่ีเชิญ

เขารวมสนทนา
กลุม (คน) 

จํานวนท่ีมาเขา
รวมการสนทนา

กลุม (คน) 

คิดเปน 
รอยละ 

กลุมท่ี 1 กรรมการสภามหาวิทยาลัย แยกเปน 2 กลุมยอย 
กลุมยอยท่ี  1.1 นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 
14 

 
9 

 
64.29 

กลุมยอยท่ี 1.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย
ประจํา และ ผูแทนประธานสภาคณาจารยและพนักงาน สาย
วิชาการ 

5 4 80.00 

รวมกลุมท่ี 1 19 13 68.42 
กลุมท่ี 2  

คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก 
 

20 
 

17 
 

85.00 
กลุมท่ี 3 สายวิชาการ 

กรรมการในคณะกรรมการประจําสวนงาน (หรือท่ีเรียกช่ืออยาง
อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา) สวนงานละ 2 คน และ ผูแทนอาจารยในสภา
คณาจารยและพนักงาน 1 คน และ ผูแทนขาราชการ หรือผูแทน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในท่ีประชุม กบม. จํานวน 2 คน 
และ ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ สวนงานละ 3 คน 

 
81 

 
49 

 
60.49 

กลุมท่ี 4 สายสนับสนุน 
กลุมยอยท่ี 4.1 เลขานุการคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก และ

ผูอํานวยการกองในสํานักงานอธิการบดี   

 
25 

 
19 

 
76.00 

กลุ มย อยท่ี  4.2 ผู แทนข าราชการ หรื อผู แทนพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สวนงานละ 3 คน และ ผูแทนขาราชการ 
หรือผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในท่ีประชุม กบม. 
จํานวน 1 คน และ ผูแทนประธานสภาคณาจารยและพนักงาน สาย
สนับสนุน 

60 49 81.67 

รวมกลุมท่ี 4 85 68 80.00 
กลุมท่ี 5 นักศึกษา แบงเปน 2 กลุมยอย                                                                                  
    กลุมยอยท่ี 5.1 ระดับปริญญาตรี  

- ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาคณะ คณะละ 4 คน  

 
 

60 

 
 

31 

 
 

51.67 
    กลุมยอยท่ี 5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา  

- ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะละ 3 คน  
 

40 
 

17 
 

42.50 
รวมกลุมท่ี 5 100 48 48.00 
กลุมท่ี 6 ผูใชบัณฑิต คณะละ 3 คน  30 8 26.67 
กลุมท่ี 7 นักศึกษาเกา คณะละ 3 คน  43 15 34.88 

รวมท้ังหมด 378 218 57.67 
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ภาคผนวก 3 
 

สรุปขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
  



กลุมท่ี 1 กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
(กลุมยอยท่ี 1 นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ นายกสมาคมนักศึกษาเกา
มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 
1. เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
     1.1 การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับป
ท่ีผานมา 

ดาน การดําเนินการ 
1. นโยบายสูความเปนนานาชาติ มกีารดําเนินงานตามนโยบายสูความเปนนานาชาติท่ีชัดเจนมากข้ึน อาทิ การรับ

นักศึกษาตางชาติในหลักสูตรตางๆ การพัฒนาทักษะความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศของนักศึกษา 

2. การบริหารจัดการ 1. พยายามจัดระบบ ปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยน
สถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ แมจะไมลุลวงท้ังหมด แตมีความ
คืบหนาอยางมีนัยสําคัญ 
2. ใหความสําคัญกับการดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ทําใหการดําเนินการตามขอสังเกต ขอเสนอแนะ
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน มีความกาวหนาอยางมีนัยสําคัญ คือ จาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินแสดงความเห็นตอ
รายงานการเงิน อยางมีเง่ือนไข ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินไดแสดงความเห็นตอรายงานการเงินวาถูกตองตามมาตรฐาน
การบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
3. ดําเนินการนําระบบ ERP มาใช และมคีวามกาวหนาตามลําดับ 

3. การปรับปรุงดานกายภาพ  
(วังทาพระ) 

หลังจากสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาในการปรับปรุงและ
พัฒนาพ้ืนท่ีวังทาพระ ทําใหการปรับปรุงวังทาพระมีความกาวหนาตามลําดับ 
อยางไรก็ตามการดําเนินการอาจจะยังลาชาอยูบาง เน่ืองจากตองดําเนินการตาม
ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง งบประมาณ ฯลฯ 

        

1.2 ความทาทาย ปญหาอุปสรรค และส่ิงท่ีมหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการ  
ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 

การปรับเปลี่ยนใหทันกับความเปลี่ยนแปลง  
1. ปจจัยภายนอก  
     1.1  ความเปลี่ยนแปลงจากนโยบายภาครัฐ ในระดับชาติ 
อาทิ การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม และขณะน้ีไดออก ราง พระราชบัญญัติ มา
หลายฉบับ สิ่งเหลาน้ีสัมพันธกับมหาวิทยาลัยในดานตางๆ 
อาทิ  ระบบงบประมาณ มาตรฐานคุณภาพ 

1.2 การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล  
1.3 การแขงขันในยุค Aging Society 
มหาวิทยาลัยยังไมมีการวางแผนท่ีชัดเจน เพ่ือรองรับ

ปจจัยภายนอกเหลาน้ี 
2. ปจจัยภายใน 

การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ (การทํางานเปนทีม 

 
1. มหาวิทยาลัยจะตองติดตามขอมูล ขาวสารอยางตอเน่ือง
และนํามาวิเคราะหสถานภาพของตนเอง เพ่ือวางแผนการ
ทํางาน การบริหารงานใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง 
รวมท้ังนําจุดแข็ง และศักยภาพของมหาวิทยาลัยมาใชใหเกิด
ประโยชนมากข้ึน อาทิ 

มหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ เรื่องความคิดสรางสรรค และ
ในหลายสาขาวิชาไมมีคูแขง จึงควรศาสตรตางๆ ดังกลาวมา
มาบูรณาการรวมกับ Innovation เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม สราง
โอกาสใหมหาวิทยาลัย 
2. อธิการบดีควรจะตองมีทีมงานเฉพาะกิจท่ีดี นอกเหนือจาก
รองอธิการบดีฝายตางๆ    
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ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
การบูรณาการทํางานกับสวนงาน) 
 

     1.3 ขอสังเกต เสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ 

ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
1. หลักสูตร การเรียนการสอน 

1.1 หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก สวนใหญยัง
ลาสมัย และหลักสูตรท่ีสรางใหมก็ไมนาสนใจ 

1.2 ผลผลิตบัณฑิต สวนหน่ึงไมตรงกับความตองการ
ของภาคเอกชน อาทิ ความตองการบัณฑิตท่ีมีความสามารถ
ในการสื่อสาร มีศิลปะในการแกไขปญหา การบริการให
ลูกคาไดรับความพึงพอใจ ความสบายใจ 
 
 
 
 
 
  

 
1. ควรดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ท่ีเนนภาคปฏิบัติ เนนการ
สรางประสบการณจริงในการทํางาน โดยมีหองปฏิบัติการใน
ทุกคณะวิชา  
2. ควรเนนการพัฒนาหลักสูตร ใหยังคงเนนจุดเดนของ
มหาวิทยาลัยดานศิลปะ 
3. หลักสูตรปจจุบันควรจะมีความรวมสมัย หรือทําเปน ระยะ
สั้น เพ่ือใหมีความยืดหยุน พรอมท่ีจะปรับเปลี่ยนตามกระแส
สังคม มุงเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม 
4. ควรมีการช้ีแจง หารือกับคณะวิชา โดยเฉพาะอาจารย ให
ตระหนักถึงความจําเปนในการปรับตัว ปรับหลักสูตร โดย
มหาวิทยาลัยควรกําหนดเปนนโยบาย แลวผลักดันการ
ดําเนินการ จากลางข้ึนบน (อาจารย สูภาควิชา คณะ และ
มหาวิทยาลัย) 
5. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการหา Model ท่ีประสบ
ความสําเร็จในตางประเทศมาเปนตนแบบ และปรับใชให
เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของสภา
มหาวิทยาลัย 

2. อาจารย 
2.1 Career Path ของอาจารย การพัฒนาอาจารย 

มุงเนนไปท่ีการทําตําแหนงทางวิชาการ ซึ่ งควรจะให
ความสําคัญกับผลผลิต คือ นักศึกษามากกวา 

2.2 อาจารยไมมีสิ่งจูงใจในการรวมทํากิจกรรมเพ่ือ
มหาวิทยาลัย จึงมีอาจารยท่ีมารวมกิจกรรม มาชวยงาน
สวนกลางนอย  

2.3 อาจารยท่ีมีความสามารถ ประสบการณสูง สวน
ใหญจะมุงเนนงานดานวิชาการอยางเดียว ไมไดนํามูลคาใน
ดานอ่ืนๆ มาใชใหเกิดประโยชน อาทิ การหาเครือขาย การ
จัดแสดงงาน การแสดงคอนเสิรต 

 

 
1. ควรพิจารณาทบทวนปรับเปลี่ยนวิธีคิด เรื่อง Career Path 
ของอาจารยใหม ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนกับนักศึกษามากข้ึน 
2. ควรเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน โดยอาจารยควรเปนผูนําใน
การหาความรู ไมใชจากการทองจํา ควรสอนใหนักศึกษารูจัก
วิธีการคนหา แสวงหาความรูดวยตนเอง รูจักคิดแกปญหา โดย
ใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือชวย รวมท้ังควรปลูกฝงเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมใหนักศึกษาดวย ไมมุงเนนดานวิชาการ
อยางเดียว 
3. ควรพิจารณานําประสบการณ ความสามารถ ช่ือเสียงของ
อาจารยท่ีมีความสามารถ ประสบการณสูง มาชวยพัฒนาคณะ 
และมหาวิทยาลัยในมิติตางๆ ใหมากข้ึน อาทิ การหารายได 
การจัดกิจกรรมตางๆ เปนตน 

3. งานวิจัย 
3.1 เกณฑมาตรฐานคุณภาพงานวิจัยท่ี สกอ. กําหนด 

ในปจจุบันไมเอ้ือกับสาขาดานสังคมศาสตร ศิลปะและการ
ออกแบบ 

3.2 งานวิจัย ควรสื่อสารสิ่งท่ีตองการนําเสนอใหชัดเจน 
ไมตองมีเน้ือหามากเกินไป เพราะจะเปนเหมือนหนังสือ 
ตํารา 

 
1. ควรทบทวนแนวทางเพ่ือปรับทิศทางดานงานวิจัยแบบใหม
ใหสอดคลองกับธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของสาขาวิชา 
โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. ควรเปนผูนําในการสรางเกณฑมาตรฐานคุณภาพ การขอ
ตาํแหนงทางวิชาการสําหรับงานสรางสรรค ผลักดันการเสนอ
เกณฑท่ีเหมาะกับสาขาทางดานศิลปะ ใหเปนท่ียอมรับ และ
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ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
3.3 การเผยแพร การอธิบายงาน ผลงานลักษณะอ่ืนท่ี

ไมใชหนังสือ ตํารา อาทิ งานสรางสรรค การแสดงคอนเสิรต 
ยังมีขอจํากัด 

เปนตนแบบใหกับมหาวิทยาลัยอ่ืนดวย 
3. ควรพัฒนาเรื่องการเผยแพร การอธิบายงาน ผลงาน
ลักษณะอ่ืนท่ีไมใชหนังสือ อาทิ  งานสรางสรรค การแสดง
คอนเสิรต สูสังคม ใหเปนท่ีรูจักมากข้ึน 

4. การบริการวิชาการ  
การหารายไดนอกเหนือจากการบริการวิชาการ ยังมี

นอย 
 

 
ควรศึกษาเรื่องกิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ซึ่งกําลัง
จะมีกฎหมาย และพิจารณาจัดตั้งหนวยงานท่ีจะรับผิดชอบได 
ซึ่งจะเปนโอกาสอีกชองทางหน่ึงใหกับมหาวิทยาลัยในการ
ทํางานเพ่ือสังคม และการหารายได 

5. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
5.1 มหาวิทยาลัยยังมีบทบาทในการพัฒนาประเทศ

รวมกับรัฐบาล หรือสังคมไมมากพอ  
5.2 เอกลักษณท่ีมี ยังไมเดนชัดมากพอท่ีจะใหทุกคน

ยอมรับมหาวิทยาลัย 
5.3 มีคณะวิชาสวนหน่ึงไมใหความสําคัญ เพราะคิดวา

ไมใชสาขาท่ีเก่ียวของ 
5.4 มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งสถาบันสถาปตยกรรม             

ไทยฯ และอ่ืนๆ แตดําเนินการยังไมตอเน่ือง  

 
1. ควรมี Public Policy ดานศิลปวัฒนธรรมของประเทศ 
2. ควรสรางมูลคาเพ่ิมจากผลงานศิลปะ หลักสูตรทรงคุณคา 
สิ่งท่ีเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 
3. ควรสรางความตระหนัก และความเขาใจอยางเปนเอกภาพ
ในเรื่องการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเปนสถาบันท่ี
ตองชวยพัฒนา ในดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

6. การบูรณาการระหวางคณะวิชา 
6.1 การดําเนินงานของแตละคณะวิชาแยกกันเปน

เอกเทศ การบูรณาการกัน ท้ังดานวิชาการ และนักศึกษามี
นอยมาก 

6.2 การบูรณาการศาสตรและศิลป ยังไมเห็นชัดเปน
รูปธรรม 

 
1. ควรบูรณาการดานการเรียนการสอน งบประมาณ การใช
สถานท่ีรวมกันระหวางคณะใหมากข้ึน นักศึกษาจะไดรูจักกัน 
และชวยประหยัดทรัพยากรดวย 
2. มหาวิทยาลัยควรเขาไปมีบทบาทใหคณะเสนอรายวิชาท่ี
สามารถเอ้ือกับสาขาวิชาอ่ืนได และใหการสนับสนุนในการ
เรียนขามคณะ ขามสาขาวิชาได 

7. การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
7.1 ยังไมเห็นการเปลี่ยนแปลงเทาท่ีควร บุคลากรยังยึด

ติดกับระบบราชการ ตัวบุคคล คานิยม วัฒนธรรมองคกร 
7.2  การปรับเปลี่ยนโดยนําระเบียบ ขอบังคับเดิม มา

ปรับแกไขบางสวน ยังไมสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐเทาท่ีควร 

7.3 ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงจากบนลงลาง
โดยการประกาศใชระเบียบ ขอบังคับ ยังไมเห็นผลเทาท่ีควร 
สวนหน่ึงเน่ืองจากไมไดบังคับใชอยางจริงจัง  

 
1. ควรจัดทําหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในแตละระดบั แตละ
สายงาน เพ่ือใหมทัีกษะความรู ความสามารถ ท่ีสอดคลองกับ
ภาระงาน และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
2. ควรเพ่ิมการสื่อสาร สรางความตระหนัก การปรับทัศนคติ
ในการทํางานในยุคใหม   
3. การจัดทําระเบียบ ขอบังคับ ควรรางข้ึนใหม โดยยึดหลัก
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ซึ่งอาจจะตองนอกกรอบการ
ทํางานแบบเดิมๆ  
4. ควรมีเครื่องมือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจากลางข้ึนบน 
อาทิ การมี KPI เปนภาระงาน มีการปรับเลื่อนตําแหนง มี 
Career Path เปนสิ่งกระตุนใหระดับลางทําผลงานมากข้ึน ทํา
ใหทุกคนมีการตื่นตัว ตระหนักถึงปญหา สถานการณปจจุบัน 

8. การทํางานเปนทีม 
การทํางานของรองอธิการบดีแตละฝาย ยังไมมีความ

เช่ือมโยงกัน  

 
1. การดําเนินงานแตละเรื่อง ควรกําหนดผูรับผิดชอบมารวม
กันคิด รวมกันทํา และสื่อสารกันอยางตอเน่ือง 
2. การจัดกิจกรรมควรเอ้ือกับทุกคณะวิชา เพ่ือเปนประโยชน
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ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ควรจําแนกออกเปนเรื่องๆ อาทิ 

1) กิจกรรมท่ีตองทํา มหาวิทยาลัยตองชวยเหลือและให
งบประมาณ 

2) กิจกรรมท่ีเปนงานเชิงนโยบาย ทําประโยชนเพ่ือ
มหาวิทยาลัย อาทิ แสดงงาน จัดนิทรรศการ คอนเสิรต 
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณท่ีเหมาะสม 

3) กิจกรรมท่ีสรางผลประโยชนของคณะวิชา 
มหาวิทยาลัยควรชวยเหลือในการจัดงาน 
3. การคิดวางแผนการจัดกิจกรรมตางๆ ควรนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเปนระยะๆ เพ่ือใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ี
ครอบคลุมมิติตางๆ มากข้ึน 

9. การสื่อสาร 
9.1 การสื่อสารภายในองคกรในแตละระดับ ยังไม

ชัดเจน ขอมูลยังไมท่ัวถึง 
9.2 การสื่อสารภาย ยังไมมีประสิทธิภาพ บุคคลภายนอก 

นักศึกษาเกา ทราบขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยนอยมาก 

 
1. ควรปรับปรุงการสื่อสารภายใน อยางตอเน่ือง ใหมีความ
เช่ือมโยงกันท้ังแนวดิ่ง แนวนอน 
2. ควรปรับปรุงการสื่อสารภายนอก  โดยใชชองทางตางๆ ให
มากข้ึนและท่ัวถึง นําเสนอขอมูลเปนรายวัน 

10. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
บุคลากรดานบัญชี การเงิน กฎหมาย ดานเทคโนโลยี ยัง

ไมมีความเปนมืออาชีพ ยึดติดกับระบบเดิมๆ รวมท้ังไดรับ
การพัฒนานอยมาก 

 
ควรพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอยางเรงดวน หาคนรุนใหมท่ี
มีความรู ความสามารถระดับมืออาชีพมาเสริม  

11. การสรางเครือขาย 
11.1 เครือขายในระดับสถาบัน ยังมีนอย โดยเฉพาะ

การจัดโครงการระดับประเทศท่ีรวมมือกับภาครัฐ กระทรวง
ตางๆ อาทิ ดานศิลปวัฒนธรรม  

11.2 สวนใหญกิจกรรมท่ีไดรับมาจากความสัมพันธสวน
บุคคลมากกวา 
 

 
1. การมีโครงการใหญรวมกับรัฐบาล หรือทําเพ่ือสังคม ใหเห็น
การเปลี่ยนแปลง บทบาทเหลา น้ี  จะกลับมาสงผลกับ
มหาวิทยาลัย ในการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน หลักสูตร 
2. อธิการบดีอาจหาเครือขายท่ีจะรวมโครงการกับภาครัฐได
ยาก เพราะไมไดอยูในสาขาท่ีเก่ียวของ จึงควรมอบใหแตละ
คณะชวย กันคิด  ช วย กันหา แล วใหมหา วิทยาลัยช วย
ดําเนินการ  

12. ดานกายภาพ 
12.1 City Campus เมืองทองธานี  
การพัฒนายังมีความลาชา เน่ืองจากเรื่องงบประมาณ

สรางอาคารหลังท่ี 2 และอาจดวยมีหลายโครงการท่ีจะตอง
เรงดําเนินงาน  

12.2 พระราชวังสนามจันทร  
สภาพแวดลอมยังหลายจุดท่ีจะตองปรับปรุง อาทิ ไมมี

ปายคณะ ตนไมรกไมเปนระเบียบ สภาพหองนํ้าชํารุด ไม
สะอาด 

 
1. ควรมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดาํเนินการ และติดตามการ
ทํางานอยางตอเน่ือง  
2. ควรจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร จะไดมีโอกาส
เยี่ยมชมวิทยาเขต คณะวิชา เพ่ือใหมีการตื่นตัวในการปรับปรุง
พัฒนาดานสภาพแวดลอม และกายภาพมากข้ึน 

13. นักศึกษาเกา 
13 .1  มหา วิทยาลัยไมคอยใหการสนับสนุนการ

ดําเนินงานของสมาคมนักศึกษาเกาเทาท่ีควร อาทิ การขอ
รายช่ือจากฐานขอมูล อธิการบดีไมเขารวมงานคืนสูเหยา
เพราะไมใชศิษยเกา 

 
1. ควรใหความสําคัญกับการดําเนินงานของสมาคมนักศึกษา
เกามากข้ึน 
2. ควรใชประโยชนในเรื่องบทบาทนักศึกษาเกาใหมากข้ึน 
อาทิ คณะกรรมการสงเสริมกิจการ โดยอาศัยความสัมพันธกับ
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ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
13.2 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาเกาจํานวนมาก นาจะใช

ประโยชนมากกวาน้ี 
กลุมนักศึกษาเกา ตั้งคณะกรรมการมาชวยระดมความคิด ให
คําแนะนํา แกปญหา หรือสนับสนุนการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

14. อ่ืนๆ 
14.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมีความรู

ความสามารถ แตใชศักยภาพของแตละทานนอย 
 
 
14.2 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย ไมควรใหความสําคัญกับการประเมิน Input 
กับ Process มากนัก 

 
1. มหาวิทยาลัยควรนําความรูความสามารถ ประสบการณท่ีมี
คุณคาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมาชวย
แกปญหา สรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใหกับมหาวิทยาลัยมาก
ข้ึน  
2. การติดตาม และประเมินผลควรเนนท่ี output กับ 
outcome เพ่ือประเมินวาทําแลวไดอะไรใหมากข้ึน 

 

2. เกี่ยวกับอธิการบดี 
 คุณลักษณะเดนของอธิการบดี 
 มีความทุมเท ใหเวลาในการบริหารจัดการ สามารถผลักดันนโยบายตางๆ อยูในระดับท่ีนาพอใจ 
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กลุมท่ี 1 กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
(กลุมยอยท่ี 2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจาํ และผูแทนประธานสภาคณาจารยและ
พนักงาน สายวิชาการ) 
 
1. เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
     1.1 การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับป
ท่ีผานมา 
          สามารถแกปญหา อุปสรรคท่ีสะสมมาต้ังแตสมัยผูบริหารชุดท่ีผานมา ใหมีความกาวหนาเปนรูปธรรม 
เชน การแกไขปญหาเรื่องขอสังเกต ขอเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน การปรับปรุงวังทาพระ 
 
    1.2 ความทาทาย ปญหาอุปสรรค และส่ิงท่ีมหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการ  

ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
1. หลักสตูร 

1.1 หลักสูตรท่ีเปดสอนหลายหลักสูตรขาดการ
ประชาสัมพันธ ทําใหมีผูสนใจมาศึกษานอย  

1.2  หลักสูตรท่ีเปดสอนหลายหลักสูตรในบางคณะวิชา
มีความซ้ําซอน มีความใกลเคียงกัน 
 
 

 
1. ควรเรงพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน อาทิ  

1.1 ปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันตาม
ความตองการของตลาด  

1.2 เนนจุดแข็งของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
บริหารจัดการใหหลักสตูรมคีุณคาทางวิชาการสอดคลอง

กับความตองการภาครัฐ  
1.3 จัดทําหลักสูตรท่ีบูรณาการขามศาสตร 

2. ใหความสําคัญกับหลักสูตรสายศิลปะเพราะเปนอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นหรือการอบรมเพ่ิมข้ึน  
4. ควรจัดทําฐานขอมูลหลักสูตร และสื่อสารเรื่องขอมูล
หลักสูตรใหรับทราบท่ัวกัน 

2. จํานวนนักศึกษามีแนวโนมลดลง 
มหาวิทยาลัย สวนงานมีนโยบายเพ่ิมคาลงทะเบียนและ

คาหนวยกิต และมีอัตราคอนขางสูงซึ่งเปนการแกไขปญหาท่ี
ไมถูกตอง ควรดําเนินการแบบคอยเปนคอยไป เพราะสงผล
กระทบตอนักศึกษา    

 
1. ควรปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน  
2. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นหรือการอบรม เพ่ือรองรับผูสนใจ
กลุมตางๆ ท่ีตองศึกษาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายมากข้ึน 

3. การพัฒนาเพ่ือสรางความเขมแข็งของมหาวิทยาลัย 
ใหย่ังยืน 
      ปจจุบันมีสถาบันการศึกษาท่ีเปดสอนในสาขาวิชา
ใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน และสามารถพัฒนาไดอยาง
รวดเร็ว ซึ่งจะสงผลกระทบตอมหาวิทยาลัยศิลปากรใน
อนาคต     

 
 
มหาวิทยาลัยควรเรงพัฒนา ผูบริหารตองมีวิสัยทัศนในเชิง
พัฒนา บุคลากรมีการปรับตัว ปรับการบริหารจัดการองคกร
ใหคลองตัวและทันตอการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังมีการ
ศึกษาวิจัย สํารวจความตองการของตามตลาด สังคม และ
นํามาใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาตอไป 

4. การบริหารจัดการ 
4.1 ปจจัยจากภายนอกท่ีสงผลกระทบตอมหาวิทยาลัย 

อาทิ การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม 
4.2 ปจจัยภายใน อาทิ การปรับโครงสรางองคกร 

 
1 .  ควร เตรี ยมความพร อม  โดยการศึ กษาหาข อมู ล 
พระราชบัญญัติ ขอกฎหมายท่ีมหาวิทยาลัยจะตองปฏิบัติ 
และวางแผนการทํางาน  
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ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
   2. ควรเรงทบทวนเรื่องการเพ่ิม/ยุบ การรวมหนวยงาน ท้ังใน

ระดับของมหาวิทยาลัย สวนงาน ใหรอบคอบเพ่ือใชเปน
เครื่องมือหน่ึงในการขับเคลื่อนองคกรใหมีประสิทธิภาพ 

5. ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
5.1 การดําเนินการยังมีความลาชาไมทันตอการนําไป

บังคับใชภายในมหาวิทยาลัย  
5.2 การออกขอบังคับ ระเ บียบ ประกาศ ไม ได

ดําเนินการเรียงตามลําดับตามความสําคัญ สอดคลองกับ
สถานการณ  ทําใหมีขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ บางเรื่องท่ี
มหาวิทยาลัยเรงดําเนินการโดยขาดความรอบคอบ หรือทําไป
กอนแลวคอยมาปรับอีกครั้งในภายหลัง 
 

 
1. ควรจางคณะทํางานฝายกฎหมายมาดําเนินการรางขอบังคับ
และกฎหมายลูกของมหาวิทยาลัยใหแลวเสร็จอยางเรงดวน  
2. ควรปรับปรุงการทํางานของกองนิติการ ใหทํางานนโยบาย
เชิงปองกัน มิใชเกิดเหตุการณแลวคอยรางกฎหมายแกไข 
3. ควรทบทวนระเบียบ ขอบังคับบางอยางท่ีไมครอบคลุมทุก
สาขา โดยปรับแกใหครอบคลุมและชัดเจน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในดานวิชาการ งานวิจัย ซึ่งจะนําไปสูการขอตําแหนงทาง
วิชาการในแตละสาขาวิชา 

6. วัฒนธรรมองคกร 
บุคลากรยึดรูปแบบ วัฒนธรรมองคกรแบบเดิมไมคอย

พัฒนา ปรับตัวเอง สงผลตอปรับเปลี่ยนและการพัฒนาการ
ทํางาน 

 
ผูบริหารควรมีมาตรการใหบุคลากรไดพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

7. ดานกายภาพ  
การใชพ้ืนท่ีสวนหน่ึงยังไมคุมคา ปลอยพ้ืนท่ีวาง และ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 
1. ควรปรับการใชพ้ืนท่ีในทุกวิทยาเขตใหมีความคุมคา และมี
ประโยชนมากข้ึน 
2. การจัดสรรพ้ืนท่ีใชสอย ควรคํานึงถึงความปลอดภัยดวย 

 
    1.3 ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาในดานตางๆ  

ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
1. ดานการวิจัยและสรางสรรค 

งบประมาณการวิจัยลดลง  
      

 
1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณการวิจัยใหมากข้ึน 
2. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยตองเขมแข็งและมีวิสัยทัศนเพ่ือ
ผลักดันใหบุคลากรผลิตผลงานวิจัย  
3. สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 
มหาวิทยาลัยศิลปากร   

3.1 เพ่ือใหสามารถผลักดัน และมีบทบาทในการชวย
สงเสริมผลักดันงานวิจัยและสรางสรรคใหมากข้ึน   

3.2 สามารถใหคําปรึกษา 
3.3 ลดความยุงยากในดานการจัดการเอกสารตางๆ ให

ลดลง  
4. มหาวิทยาลัยควรรวมมือกับหนวยงานเอกชนเพ่ือพัฒนา
งานวิจัยและสนับสนุนใหใชผลงานวิจัยนําไปสูการขอ
ตําแหนงทางวิชาการได 

2. การเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
2.1 มหาวิทยาลัยยังไมมีความพรอมท่ีจะปรับเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และเมื่อปรับเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐแลว จึงมีความเปลี่ยนแปลงนอยมาก และทํา
ใหมีปญหาสําคัญๆ ตามมา อาทิ         

 
มหาวิทยาลัยควรสํารวจ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินการหลังเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ แลวนํามา
ทบทวนแกไข การดําเนินการในทุกระบบ ทุกระดับอยาง
จริงจัง 
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ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
ดานการเงิน มหาวิทยาลัยพยายามใชฐานขอมูลทาง

การเงิน แตบุคลากรดานการเงินของมหาวิทยาลัย (กองคลัง) 
และบุคลากรระดับคณะไมมีความรู ความเขาใจ ความ 
สามารถท่ีเพียงพอในการจัดการ การพัฒนาระบบฐานขอมูล
การเ งินเ พ่ือรองรับได  ทําใหระบบการเ งิน  บัญชีของ
มหาวิทยาลัยไมมีประสิทธิภาพ ลาชาจนเปนปญหากระทบ
หลายฝาย  

2.2 เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยไมเปนไปตาม
ความคาดหวังหลังจากเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

2.3 การบริหาร การตัดสินใจสวนใหญกลับรวมสู
มหาวิทยาลัย มากกวาท่ีจะถายโอนสูสวนงานทําใหการ
ทํางานมีข้ันตอนเพ่ิมข้ึน ลาชา และยุงยากมากข้ึน 

2.4 กระบวนการข้ันตอนการทํางาน จํานวนเอกสารใน
เรื่องตางๆ สวนใหญจะเพ่ิมข้ึน มีความยุงยากซับซอนเพ่ิมข้ึน 
ไมสอดคลอง    

2.5 ปญหาความแตกตางระหวางขาราชการกับพนักงาน 
สงผลกระทบตอความสัมพันธของบุคคล 

 

3. การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการในหลายดานยังไมมีประสิทธิภาพ

เทาท่ีควร อาทิ 
- ระบบการเงิน 
- ฐานขอมูล     

 
1. ควรจางบุคลากรท่ีมีความสามารถ ความเช่ียวชาญมาชวย
วางแผนแกไขปญหาใหตรงจุด เชน การเงิน การจัดทํา
ฐานขอมูล เ พ่ือใหระบบตางๆ มีการพัฒนาและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
2. ปรับกระบวนการ ข้ันตอนการทํางานใหคลองตัว ลดความ
ยุงยาก 
3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยควรจัดเรียงลําดับเรื่อง
ท่ีเปนปญหา และพัฒนา เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาตางๆ ได
ทันการณ  
4. ควรจัดทําฐานขอมูลทางศิลปะของมหาวิทยาลัย และเปด
เปนแหลงเรียนรูทางศิลปะเพราะเปนจุดแข็งของมหาวิทยาลัย 

4. ดานกายภาพ  
    

1. วังทาพระ ควรเรงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
2. วังทาพระและพระราชวังสนามจันทร  

ควรปรับปรุงดานความปลอดภัย การจัดการพ้ืนท่ีจอด
รถ และการใชกลองวงจรปดตรวจสอบการเขาออกของรถ
สาธารณะอยางเขมงวด นอกจากน้ีแตละหนวยงานควรมี
กลองวงจรปดอยางท่ัวถึงเพ่ือปองการมิจฉาชีพและเหตุการณ
ท่ีไมพึงประสงคตางๆ  
3. ทุกวิทยาเขต ควรจัดพ้ืนท่ีแหลงเรียนรูแบบ campus ให
มากข้ึน และสนับสนุนใหนักศึกษาใชพ้ืนท่ีเพ่ือทํากิจกรรม
สรางสรรครวมกันใหมากข้ึน 

 
2. เกี่ยวกับอธิการบดี 
 - ไมไดใหขอมูลในสวนนี้ – 
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กลุมท่ี 2 คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก 
 
1. เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
     1.1 การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับป
ท่ีผานมา 

ดาน การดําเนินการ 
1. การพัฒนามหาวิทยาลัยสูความ
เปนนานาชาติ 

มีการผลักดันใหมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยช้ันนํา ความเปนนานาชาติ
อยางจริงจัง  โดยเตรียมความพรอม วางแผนการทํางาน และดําเนินการอยางเปน
รูปธรรม อาทิ  

1. การผลักดันในเรื่อง QS Ranking การจัดงานประชุม QS Totally Arts 
Summit 

2. การจัดโครงการ Summer Camp ของแตละคณะวิชา   
3. กําหนดใหประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรใชระบบ AUN-QA และ

ระดับสวนงาน มหาวิทยาลัยใชระบบ EdPEx 
2. การพัฒนาดานวิชาการ และ
ทักษะความสามารถของนักศึกษา 
 

1. การพัฒนาวิชาการในลักษณะบูรณาการ และสรางสรรค อาทิ การจัดการรายวิชา
หมวดศึกษาท่ัวไป โดยการเปดสอนรายวิชา ศิลปากรสรางสรรค ซึ่งชวยสงเสริม            
อัตลักษณของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  เอ้ือใหนักศึกษาตางคณะไดมาเรียนและ
ทํากิจกรรมรวมกัน   
2. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหทันสมัยสอดคลองกับสังคมยุคใหม อาทิ 
นักศึกษาพิเศษ การเรียนสะสมหนวยกิต  
3. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา อาทิ การจัดตั้งศูนยบริหารจัดการวิชา
ศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ การประกาศใชระบบและกลไก เพ่ือ
สงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเริ่ม
ใชกับนักศึกษาใหมท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2561  
4. การรวมกับภาคเอกชนเปดพ้ืนท่ี รานคาใหนักศึกษาไดฝกงาน เชน ท่ีวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 

3. การปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 

- ระเบียบ ขอบังคับ 
- ระบบการเงิน บัญชี พัสดุ 

1. ดําเนินงานเรื่องการออกประกาศ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ไดรวดเร็วและปฏิบัติ
ตามระเบียบขอบังคับไดดี จึงชวยลดปญหาในการทํางาน 
2. การดําเนินการนําระบบ ERP มาใชกับระบบในเรื่องการเงิน บัญชีและพัสดุ ชวยทํา
ใหการทํางานเปนระบบ วิทยาเขตตางๆ มีแนวปฏิบัติท่ีเหมือนกัน 

4. การปรับปรุงดานกายภาพ มีความกาวหนาในเรื่องการปรับปรุงวิทยาเขตวังทาพระ มีการติดตามการปรับปรุง
อยางใกลชิด  

  
        1.2 ความทาทาย ปญหาอุปสรรค และส่ิงท่ีมหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการ  

ดาน ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
1. การพัฒนาหลักสูตร ควรพิจารณาปรับข้ันตอนการเปดหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร ใหรวดเร็วข้ึน 

เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยาง
รวดเร็ว รวมท้ังสามารถแขงขันกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ได 

2. ดานงานวิจัยและสรางสรรค ควรจัดทําแผนพัฒนางานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรมอยางเรงดวน 

3. ระบบสารสนเทศ/ฐานขอมูล ควรจัดทําแผนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีชัดเจนเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
การขับเคลื่อนภารกิจ ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ใหสามารถดําเนินการไดอยาง
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ดาน ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
ถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4. การต้ังศูนยอนุรักษงานศิลปะ 
 
  

มหาวิทยาลัยควรผลักดันใหมีการจัดตั้งศูนยอนุรักษงานศิลปะ ของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีเก่ียวของ การจัดบริการทางวิชาการ การ
ทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม สรางความเขมแข็งดานศิลปะซึ่ งเปนจุดแข็งของ
มหาวิทยาลัยใหเพ่ิมข้ึน  

5. การจัดสรรงบประมาณ ควรมีการจัดสรรงบประมาณใหแกสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของมหาวิทยาลัย อาทิ 
งบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณสําหรับการจัดตั้งศูนยอนุรักษฯ 
งบประมาณสําหรับหองสมุด  

6. การปรับปรุงดานกายภาพ ควรมีการสํารวจสภาพอาคาร สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆของทุกวิทยาเขต และ
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ติดตามการปรับปรุงอยางใกลชิด 

 
        1.3 ขอสังเกต เสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ 

ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
1. ดานการวิจัยและสรางสรรค 

1.1 การวิจัยระดับนานาชาติมีนอยมาก 
1.2 กลไก กระบวนการท่ีจะชวยผลักดันการผลิตงานวิจัย

และสรางสรรคใหบรรลุเปาหมาย ยังไมชัดเจน ไมเปนระบบ
เทาท่ีควร 

1.3 โครงสรางของสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม
และการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในการทํางานเพ่ือ
ชวยสงเสริมผลักดันงานวิจัยและสรางสรรคยังไมชัดเจน 

 
1. ควรจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยและสรางสรรคในระยะยาว 
เพ่ือวางแผน การเตรียมความพรอมในการของบประมาณ
จากแหลงตางๆ ท้ังภายในและภายนอก ภาครัฐ เอกชน  
2. ควรพิจารณาทบทวนบทบาทหนาท่ี โครงสรางของ
สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพ่ือใหสามารถผลักดัน และมีบทบาท
ในการชวยสงเสริมผลักดันงานวิจัยและสรางสรรคใหมากข้ึน  
อาทิ การสงเสริมงานวิจัยระดับนานาชาติ  

2. การบริหารจัดการ 
2.1 การสื่อสาร บางครั้ งทีมผูบริหารใหขอมูล ท่ีไม

สอดคลองกัน ทําใหการทํางานติดขัด  
2.2 ระบบการเงิน การเบิกจายเงิน แตละวิทยาเขตมีแนว

ปฏิบัติแตกตางกัน    
 

 
1. ควรเพ่ิมชองทางการสื่อสารภายในระหวางทีมผูบริหาร
เพ่ือปองกันการใหขอมูลท่ีไมตรงกัน  
2. ควรกํากับดูแล ทบทวนข้ันตอนการเบิกจาย ระบบการเงิน 
ของแตละวิทยาเขตใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือความ
เปนเอกภาพ ความสะดวกในการทํางาน  
3. ควรมีการจัดทําฐานขอมูลระบบตางๆ เพ่ือชวยสนับสนุน
การทํางานใหรวดเร็วข้ึน  

3. ดานกายภาพ 
3.1 พระราชวังสนามจันทร 

อาคารบางแหงมีสภาพชํารุด อาทิ ตึกของคณะอักษร
ศาสตร วิศวกรรมศาสตรฯ  

3.2 City Campus เมืองทองธานี 
ยังมีปญหาดานกายภาพหลายดาน อาทิ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ ท่ีไมเหมาะกับการเรียนการสอน สภาพภูมิ
ทัศน การเดินทาง ในชวงปดภาคเรียนโรงอาหารปด  

3.3 ตลิ่งชัน 
คับแคบ ไมเหมาะกับการจัดการเรียนการสอน โรง

อาหาร  

 
ควรมีการสํารวจกายภาพของทุกวิทยาเขตอยางจริงจัง และ
แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดทําแผนบูรณะอาคาร สิ่งอํานวย
ความสะดวก หองเรียน โรงอาหาร หองนํ้า ท้ังหมด และ
วางแผนการปรับปรุงพัฒนา 
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2. เกี่ยวกับอธิการบดี 
 คุณลักษณะเดนของอธิการบดี 
 1. มีภาวะความเปนผูนํา  
 2. มีความมุงม่ันและมีความตั้งใจในการทํางานใหกับมหาวิทยาลัย 
 3. มีประสบการณการทํางานในตําแหนงรองอธิการบดีหลายดาน ซ่ึงเปนประโยชนตอการบริหารงาน
และการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอธิการบดี อาทิ มีความเขาในเรื่องวิชาการ และการบริหาร  มีความแมนยําใน
เรื่องกฎระเบียบ ขอบังคับ 
 4. ชวยแกปญหาของมหาวิทยาลัย และสวนงานไดอยางรวดเร็ว 
 5. มีความสามารถในการสื่อสาร อธิบายสรางความเขาใจกับท่ีประชุมในระดับตางๆ ทําใหการ
ประชุมรวดเร็วข้ึน ลดความขัดแยงลง 
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กลุมท่ี 3 กรรมการในคณะกรรมการประจําสวนงาน (หรือท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา) ผูแทน
อาจารยในสภาคณาจารยและพนักงาน ผูแทนขาราชการ หรือผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใน
ท่ีประชุม กบม. ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ  

 
1. เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
     1.1 การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับป
ท่ีผานมา 
 - ไมไดใหขอมูลในสวนนี้ - 
 
    1.2 ความทาทาย ปญหาอุปสรรค และส่ิงท่ีมหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการ  

ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
1. การปรับปรุงวังทาพระ 

1.1 การปรับปรุงวังทาพระลาชา ทําใหเสียโอกาสใน
หลายดาน อาทิ การจัดแสดงผลงานสรางสรรค  

1.2 สูญเสียอัตลักษณความเปนมหาวิทยาลัยศิลปะ ขาด
บรรยากาศแหงการเรียนรู และการสรางสรรค 

1.3 จํานวนผูสมัครเขาศึกษาตอในคณะวิชาท่ีวังทาพระ
ลดลง มีผูสละสิทธ์ิจํานวนมากเมื่อรูวาไมไดเรียนท่ีวังทาพระ  

1.4 มีกระแสขาววาหลังการปรับปรุงวังทาพระ 
มหาวิทยาลัยจะกําหนดใหใชพ้ืนท่ีวังทาพระสําหรับการเรียน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษาเทาน้ัน ซึ่งวังทาพระควรเปน
พ้ืนท่ีสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
เพราะเปนแหลงเรียนรู สรางบันดาลใจท่ีสําคัญแกนักศึกษา 

 
1. ควรเรงรัดการปรับปรุงวังทาพระใหเสร็จเร็วข้ึน 
2. การวางแผนใชพ้ืนท่ีวังทาพระ หลังปรับปรุงเสร็จแลว ควร
มีการรับฟงความคิดเห็นจากทุกกลุมในมหาวิทยาลัยเพ่ือการ
มีสวนรวมและไดรับขอมูลท่ีรอบดาน ในการนําไปตัดสินใจ 
 

 
     1.3 ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาในดานตางๆ  

ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
1.  การรับนักศึกษาใหม 

1.1 นโยบายการรับนักศึกษาใหมตามระบบ TCAS รอบ 
Portfolio กําหนดใหแตละสาขาวิชาพิจารณาคุณสมบัติของ
ผูสมัครจาก Portfolio โดยไมมีการสอบปฏิบัติ อาจจะได
นักศึกษาท่ีไมมีความสามารถ ความถนัดท่ีเพียงพอ และสงผล
ตอคุณภาพและมาตรฐานในการคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาตอ 
โดยเฉพาะสําหรับคณะวิชาดานศิลปะและงานสรางสรรค 
นอกจากน้ันพบวาปจจุบันมีการจางทํา Portfolio อยาง
กวางขวาง   

1.2 กําหนดใหสอบสัมภาษณตองกระทําใหเสร็จสิ้น
ภายใน 1 วัน ก็นอยเกินไปเมื่อเทียบกับจํานวนผูสมัคร 

1.3 การรับสมัครในบางคณะวิชาตองแขง ขันกับ
มหาวิทยาลัยท่ีไมไดใชระบบ TCAS ทําใหรับนักศึกษาได
จํานวนนอย อีกท้ังระบบ TCAS ยังเปนปญหาในการรับ
นักศึกษาตางชาติดวย  

 

 
ควรเสนอใหคณะดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาเอง ให
เหมาะสมกับธรรมชาติของคณะวิชา 
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ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
2. หลักสูตร การเรียนการสอน 

2.1 รายวิชาศึกษาท่ัวไปเปนรายวิชาสําคัญท่ีนักศึกษา
ทุกคณะวิชาตองเรียน  สวนหน่ึงไมสอดคลอง กับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบัน 

2.2 รายวิชาท่ีอยูในกลุมวิชาบูรณาการ หาอาจารย
ผูสอนไดยาก สวนใหญตองเชิญอาจารยจากภายนอก 
โดยเฉพาะในวิทยาเขตตางๆ ซึ่งตองเดินทางไกล และ
คาตอบแทนนอย 

 
1. ควรมีการหารือหรือทบทวนการดําเนินการใหม รวมท้ัง
ควรมีการสรางรายวิชาท่ีตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสงเสริมอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
2. ควรปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีเขา
มาชวย 

3. ความเปนนานาชาติ 
ขอมูล เอกสาร ยังไม เ อ้ือ สนับสนุนตอความเปน

นานาชาติ  
 

 
ควรจัดทําเอกสาร แบบฟอรม ระเบียบ ขอบังคับตางๆ เปน
ภาษาอังกฤษ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา อาจารย
ชาวตางชาติ การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

4. การวิจัยและสรางสรรค 
ในกรณีท่ีเครื่องมือการวิจัยตองดําเนินการในมนุษยและ

สัตว มหาวิทยาลัยยังไมมีระบบ ข้ันตอน กระบวนการท่ี
ชัดเจน และไมมีหนวยงานของมหาวิทยาลัยท่ีจะใหคําตอบได 
ผูวิจัย นักศึกษาตองดําเนินการติดตอประสานงาน หาขอมูล
การดําเนินการดวยตนเอง ทําใหเสียเวลามาก และกระทบตอ
ระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาบางรายดวย  

 
มหาวิทยาลัยควรจัดตั้งคณะกรรมการรับรองและตรวจสอบ
เครื่องมือการวิจัยในมนุษยและสัตว และจัดทําข้ันตอนการ
ดําเนินการตางๆ ใหชัดเจน และเผยแพรใหทราบท่ัวกัน 
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดถูกตอง และไมเสียโอกาสในการรับ
ทุน การสําเร็จการศึกษา  
 

5. นโยบายของมหาวิทยาลัย 
5.1 การกําหนดนโยบายและการประกาศใชนโยบายเกิด

จากผูบริหารเพียงฝายเดียว ทําใหไมไดรับการยอมรับจาก
ผูปฏิบัติงาน   

5.2 มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนนโยบายบอยครั้ง 
นโยบายใดถูกตอตาน จําตองยกเลิกไป ทําใหความศรัทธาตอ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยลดลง โดยเฉพาะเมื่ออธิการบดีลาออก 

5.3 มหาวิทยาลัยขาดความเขาใจความแตกตางและ
ธรรมชาติของแตละสาขาวิชาจึงมีนโยบายใหยุบรวม
หนวยงานตางๆ ภายในคณะวิชา นโยบายดังกลาวทําใหเกิด
ขอขัดแยงอยางกวางขวางท้ังในหมูคณาจารย  ศิษยเกา ศิษย
ปจจุบัน จนในท่ีสุดเมื่อขาวแพรออกไปก็สงผลกระทบตอ
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 

5.4 มหาวิทยาลัยตองการใหคณะวิชาและภาควิชา
ทํางาน ทําโครงการจํานวนมาก แตกลับไมใหเงินสนับสนุน 
ทําใหผูปฏิบัติงานขาดขวัญและกําลังใจ 

5.5 เมื่อมีการทุจริตในคณะวิชา ทางคณะวิชาไดแจง
เรื่องและสงหลักฐานใหแกมหาวิทยาลยั แตมหาวิทยาลัยกลับ
ใหคณะวิชาน้ันดําเนินการเอง ท้ังท่ีควรมีสวนชวยเหลือและ
ใหแนะนําในการแกไขปญหาอยางใกลชิด 

5.6 มหาวิทยาลัยออกกฎระเบียบและขอบังคับท่ีระบุแต
เพียงบทลงโทษ แตขาดการสงเสริมและสนับสนุนเพ่ือสราง
ขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  

 
1. การกําหนดนโยบายควรตั้งตนดวยการศึกษาวิจัย สํารวจ 
แล ะ รั บ ฟ ง ค ว า มคิ ด เ ห็ น จ า ก ป ร ะช า ค ม ก อ น  แ ล ะ 
มหาวิทยาลัยควรรับฟงปญหาดวยใจเปนกลางและจริงใจ
รวมท้ังเปดโอกาสใหบุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของไดมีสวน
รวมในกระบวนการตางๆ ดวย  
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ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
5.7 มหาวิทยาลัยมุงเนนแตนโยบายดานวิทยาศาสตรจน

หลงลืมอัตลักษณและรากเหงาของตนวามีจุดเริ่มตนและ
ความเช่ียวชาญดานศิลปวัฒนธรรม   

2. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายสนับสนุนสาขาวิชาดาน
วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตรใหเปนไปอยาง
เทาเทียมกัน 

6. การสื่อสาร 
ผูปฏิบัติงานหรือผูใตบังคับบัญชา สวนหน่ึงไมสามารถ

สื่อสารกับผูบริหารไดโดยตรง  ทําใหไมไดรับทราบขอมูลท่ี
ถูกตอง บางครั้งมีความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน เขาใจผิด และ
เกิดปญหาความขัดแยงในการทํางานรวมกัน  

 
1. ควรมีการปรับปรุงระบบการสื่อสาร ใหเปน 2 ทาง และ
เพ่ิมชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย กวางขวาง เพ่ือใหการ
สื่อสารทันการณ สรางความเขาใจท่ีตรงกัน  
2. ควรมีการจัดประชุมบุคลากรอยางตอเน่ือง เพ่ือสื่อสาร 
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร รับฟงความคิดเห็นของ
บุคลากร 

7. อัตรากําลัง และคาตอบแทน 
7.1 ตามแผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย เมื่ออาจารย 

บุคลากร เกษียณอายุ จะไมไดอัตรากําลังคืน ซึ่งจะสงผล
กระทบตอเน่ืองเปนลูกโซ คือ 

1) อาจารย บุคลากรในแตละภาควิชา สาขา ลดลง 
ซึ่งไมสอดคลองกับจํานวนนักศึกษา ภาระงานงานท่ีตอง
รับผิดชอบมากข้ึน และอาจารยไมมีเวลามากพอท่ีจะผลิตผล
งานทางวิชาการ เพ่ือนําไปขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
การกําหนดใหอาจารยตองขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับผูชวยศาสตราจารยภายใน 5 ป จึงเปนเรื่องยาก 

2) การจางอาจารยพิเศษมาชวยสอน มีขอจํากัด
เพราะตองใชเงินรายได   

7.2 เงินเดือนเมื่อแรกบรรจุของอาจารยของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรอยูในระดับต่ํา เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ อีกท้ัง
การข้ึนเงินเดือนในแตละครั้งก็ยังอยูในเกณฑต่ําดวย จึงไม
สามารถจูงใจใหผูมีความรูความสามารถเขามาเปนอาจารย 

 
1. ควรมีความยืดหยุนใหมากข้ึน  
2.ควรหามาตรการ แนวทาง อ่ืนๆ ในการจูงใจใหผู มี
ความสามารถมาเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ 
สวัสดิการ คาตอบแทน 

8. การใหบริการ  
การใหบริการ การทํางานของหนวยงานกลางของ

มหาวิทยาลัย ยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร อาทิ  
1) กองบริการการศึกษา กําหนดกระบวนการ ข้ันตอน

การทํางานท่ียุงยาก ซับซอนหลายข้ันตอน ทําใหการทํางาน 
การใหบริการลาชา ไมทันการณ อาทิ การใหบริการเรื่อง
เอกสาร หนังสือสําคัญของนักศึกษา การเปลี่ยนตารางสอน 

2) บัณฑิตวิทยาลัย สวนใหญจะทําหนาท่ีเพียงรับ-สง
เอกสาร และวิทยานิพนธ เทา น้ัน เมื่อนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามขีอสงสัยหรือมีปญหาใดๆ จะไมสามารถช้ีแจง
ใหคําแนะนําแกนักศึกษาได ตองใหนักศึกษากลับมาสอบถาม
ท่ีสาขาวิชา ภาควิชา และคณะวิชาของตน ซึ่งทําใหนักศึกษา
เสียเวลามาก  

3) งานสารบรรณ การจัดสงเอกสารลาชา ตองผาน
หลายข้ันตอน และบางครั้งมีเอกสารสูญหายระหวางทาง 

 
ควรปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน การใหบริการของ
หนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
อาทิ  
1. ควรปรับกระบวนการ ข้ันตอนการทํางานใหสั้นลง การ
ทํางานท่ีรวดเร็วข้ึน รวมท้ังควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ 
เรื่องการใหบริการตางๆ ใหมีความชัดเจน เขาใจตรงกัน 
2. ควรพิจารณาทบทวนบทบาทหนาท่ีของบัณฑิตวิทยาลัย 
และคณะวิชาใหชัดเจนมากข้ึน และพัฒนาเจาหนาท่ีของ
บัณฑิตวิทยาลัยใหมีความรู  ความสามารถ พัฒนาการ
ใหบริการท่ีทันสมัย และเอ้ืออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา
ใหมากข้ึน 
  
3. ควรมีการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของงานสารบรรณ 
โดยลดข้ันตอนการทํางานลง เพ่ือความรวดเร็วในการทํางาน 
การติดตอประสานงาน  
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ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
9. สภาพแวดลอม และความปลอดภัย 

พระราชวังสนามจันทร 
1) นักศึกษาถูกแอบถายรูปในหองนํ้า  
2) บุคคลภายนอกสามารถเขามาภายในมหาวิทยาลัยได

อิสระ ไมตองแลกบัตรหรือไมตองลงบันทึกการเขา-ออก ทํา
ใหมิจฉาชีพแอบแฝงเขามาขโมยทรัพยสิน  

3) มีรถยนตของบุคคลภายนอกเขามาใชถนนภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนเสนทางผานเสมือนเปนถนนหลวง  
และขับข่ีดวยความเร็วสูง ทําใหบุคลากร นักศึกษา และ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เสี่ยงท่ีจะไดรับ
อันตราย และอุบัติเหตุ 

4) ตามแนวถนนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยมีแสงสวางไม
เพียงพอ ทางเทาและทางขามถนน เคยมีนักศึกษาเสียชีวิต 
และไดรับอุบัติเหตุอยูบอยครั้ง จึงมีความเสี่ยง และไม
ปลอดภัย 

 
1. ควรใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยเขมงวดกับบุคคล 
ภายนอก รถยนตท่ีเขาออกมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน และควร
กํากับใหมีการออกตรวจในจุดตางๆ อยางตอเน่ือง  เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของบุคลากรและนักศึกษา 
2. ควรมีการจํ า กัดความเร็ วของรถยนต ท่ี ว่ิ งภายใน
มหาวิทยาลัยเพ่ือความปลอดภัยของทุกฝาย 
3. ควรติดไฟสองสวางเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะบริเวณทางขามถนน 
เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง และชีวิตทรัพยสิน 

 
2. เกี่ยวกับอธิการบดี 
 - ไมไดใหขอมูลในสวนนี้ – 
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กลุมท่ี 4 สายสนับสนุน 
(กลุมยอยท่ี 1 เลขานุการคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก และผูอํานวยการกองในสํานักงานอธิการบดี) 
 
1. มหาวิทยาลัย 
     1.1 การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับป
ท่ีผานมา 
 - ไมไดใหขอมูลในสวนนี้- 
 
  1.2 ความทาทาย ปญหาอุปสรรค และส่ิงท่ีมหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการ  

ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
1. งบประมาณ 

งบประมาณไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน สวนหน่ึงมา
จากมีโครงการ/ภารกิจท่ีไมไดอยูในแผนท่ีกําหนดไว ทําให
งบประมาณเพ่ิมข้ึนจํานวนมาก 

 
มหาวิทยาลัยควรมีนโยบาย/แนวทางแกไขปญหาการปฏิบัติ 
กรณี ท่ีมีภารกิจเรงดวน หรือเปนภารกิจท่ีเ กิดข้ึนนอก
แผนปฏิบัติงาน 

2. การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการเก่ียวกับระบบ SU-ERP ยังไมชัดเจน

ทําใหภาระงานไมกระจายตัว 

 
ผูบริหารควรทบทวนและปรับการบริหารจัดการเก่ียวกับ
ระบบ SU-ERP ใหมีความชัดเจนมากข้ึน 

  
       1.3 ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาในดานตางๆ  

ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
1. การใหบริการนักศึกษา 

การพัฒนาการใหบริการนักศึกษาบางเรื่อง นักศึกษายัง
ไมคอยใหความรวมมือ ใหการยอมรับเทาท่ีควร อาทิ การ
ชําระเงินคาปรับและคาลงทะเบียนโดยใชระบบออนไลนเพ่ือ
อํานวยความสะดวกและลดปริมาณการใชเงินสด  

 
1. วิเคราะหหาสาเหตุวาเพราะเหตุใดนักศึกษาถึงมีความ
ประสงคในการชําระคาลงทะเบียนดวยเงินสด แทนการใช
ระบบออนไลน อาทิ ตองการรับใบเสร็จทันที 
2. พัฒนาเทคโนโลยีใหมีเสถียรภาพและสอดคลองกับความ
ตองการของนักศึกษา 

2. อัตรากําลัง 
มีจํานวนนอยไมสอดคลองกับภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึน และ

เมื่อบุคลากรเกษียณอายุแลว หนวยงานไมไดรับกรอบอัตรา
ทดแทน ทําใหยิ่งมีภาระงานเพ่ิมข้ึน 

 
ควรพิจารณาทบทวน วิเคราะหคางาน แลวจัดสรรกรอบ
อัตรากําลังพนักงานสายสนับสนุน ใหสอดคลองกับภาระงาน
ท่ีเพ่ิมข้ึน  

3. การพัฒนาบุคลากร  
3.1 ทักษะทางดานภาษาอังกฤษมีนอย 
3.2 การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน การดําเนินการยังมีความ
ลาชา 

 
1. เปดโอกาสใหบุคลากรไดใชโปรแกรม Speexx สําหรับการ
เรียนรูและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
2. ควรเรงดําเนินการเก่ียวกับความกาวหนาของพนักงานสาย
สนับสนุน ในการเสนอผลงานเพ่ือขอตําแหนงชํานาญการ 
ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ กําหนดกรอบอัตรา การ
ประเมินคา และจัดทําระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ ท่ี
เก่ียวของใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

4. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ 
การสื่อสาร ประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยยังไมท่ัวถึง 

ส งผลให บุคลากร  นักศึกษาส วนหน่ึ ง ไมทราบความ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน และยึดแนวปฏิบัติแบบเดิมๆ  

 
ควรพัฒนาการสื่อสาร ประชาสัมพันธใหเปนเชิงรุก และ
เขาถึงบุคลากร นักศึกษาผานชองทางตางๆ ใหท่ัวถึงและทัน
การณมากข้ึน 
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ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
5. ความปลอดภัย 

5.1 วังทาพระ 
- ระบบรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยยังไม

เขมงวด มีบุคคลภายนอกเดินเขาออกมหาวิทยาลัยจํานวน
มาก 

5.2 พระราชวังสนามจันทร 
- มีสุนัขจรจัดจํานวนมากเขามาอาศัยอยูบริเวณคณะ 

หอพักนักศึกษา และสถานท่ีตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่ง 
อาจจะกอใหเกิดอันตรายแกบุคลากร และนักศึกษา 

- มีบุคคลภายนอกเขามาภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
จํานวนมาก และสวนหน่ึงแอบเขามาขโมยทรัพยสิน มั่วสุม
ดื่มสุรา  

- การจราจรบริเวณสี่แยกอาคาร 50 ป ยังไมคลองตัว 
และขาดความปลอดภัยในการใชถนน 

 
1. ควรเพ่ิมมาตรการในการรักษาความปลอดภัย เชน การ
ตรวจบัตรคนเขาออกภายในมหาวิทยาลัย เจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัยสํารวจบริเวณภายใยมหาวิทยาลัยเปนระยะๆ 
ตลอดเวลา 
2. ควรมีมาตรการดําเนินการเก่ียวกับสุนัขจรจัด อาทิ 

- ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของใหดําเนินการ
แกไขปญหาเรื่องสุนัขจรจัด 

- มีมาตรการ/บทลงโทษสําหรับผูท่ีนําสุนัขมาปลอยหรือ
ใหอาหารกับสุนัขจรจัด 

- จัดพ้ืนท่ีใหสุนัขจรจัดอยูเปนสัดสวน 
3. ควรพิจารณาจัดระบบการจราจร การเดินรถภายใน
มหาวิทยาลัย รวมท้ังมอบหมายใหเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัยของมหาวิทยาลัยชวยดูแลเรื่องการจราจรและความ
ปลอดภัยในการใชถนนในบริเวณตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

6. ดานกายภาพ 
6.1 วังทาพระ 

- เน่ืองจากวังทาพระมีการปรับปรุงทางดานกายภาพ
เปนระยะเวลานาน สงผลใหจํานวนผูเขาชมหอศิลปลดลง 

 
 
เรงดําเนินการปรับปรุงวิทยาเขตวังทาพระใหแลวเสร็จ 
 

6.2 พระราชวังสนามจันทร 
- ท่ีจอดรถมีจํานวนไมเพียงพอตอการใชงาน สงผลให

การจอดรถภายในมหาวิทยาลัยไมเปนระเบียบ   
 

 
มอบหมายใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
ชวยดูแลเรื่องการจราจร จัดระเบียบการจอดรถยนต รวมท้ัง
จัดสราง/กําหนดพ้ืนท่ีจอดรถใหเปนสัดสวน 

6.3 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
- อาคารเรียนกับท่ีพักนักศึกษาอยูหางกันสงผลให

นักศึกษาเดินทางมาเขาเรียนลําบาก 
- พ้ืนท่ีในการทํากิจกรรมของนักศึกษามีอยางจํากัด  

 
ควรอํานวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางใหนักศึกษา
มากข้ึน อาทิ เพ่ิมจํานวนรถราง/การเพ่ิมรอบการว่ิงของ
รถราง 

     6.4 ตลิ่งชัน 
- มีพ้ืนท่ีไมเพียงพอตอการเรียนการสอน 

ควรจัดสรรพ้ืนท่ีในการเรียนการสอน และการทํากิจกรรม
ใหกับนักศึกษามากข้ึน 

 
2. เกี่ยวกับอธิการบดี 
 2.1 คุณลักษณะเดนของอธิการบดี  
 มีความสามารถในการบริหารจัดการ 
 
 2.2 ส่ิงท่ีควรพัฒนา 
 ควรมีมาตรการเด็ดขาดในการบริหารจัดการ 
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กลุมท่ี 4 สายสนับสนุน 
(กลุมยอยท่ี 2 ผูแทนขาราชการ หรือผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ผูแทนขาราชการ หรือ
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในท่ีประชุม กบม. ผูแทนประธานสภาคณาจารยและพนักงาน 
สายสนับสนุน) 
 
1. มหาวิทยาลัย 
     1.1 การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับป
ท่ีผานมา  

ดาน การดําเนินการ 
1. ความกาวหนาของบุคลากรสาย
สนับสนุน 
  

1. มหาวิทยาลัยไดกําหนดการดําเนินงานเรื่องความกาวหนาของบุคลากรสาย
สนับสนุน อาทิ การใหผูท่ีเช่ียวชาญดานการบริหารงานบุคคลเขามาชวยวิเคราะห
คางาน วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสอดคลองและเหมาะสมกับแตละ
ตําแหนง 
2. มหาวิทยาลัยอยูระหวางดําเนินการจัดทําขอบังคับการกําหนดระดับตําแหนง
และการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน และจะเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

2. การปรับโครงสรางองคกร 1. มีการปรับปรุงโครงสรางองคกรเพ่ือการบริหารจัดการ การบริหารอัตรากําลัง ใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
2. การจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศตางๆ เพ่ือรองรับการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ  

3. การบริหารจัดการ นําระบบ SU-ERP มาใชกับระบบการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะชวยให
การบริหารจัดการขอมูล การทํางานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

4. ดานกายภาพ 
 

มหาวิทยาลัยไดกําหนดแผนการปฏิบัติงานในการปรับปรุงทางเดินภายใน
มหาวิทยาลัยใหดีข้ึน 

  
     1.2 ความทาทาย ปญหาอุปสรรค และส่ิงท่ีมหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการ  

ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
1. จํานวนนักศึกษา 

1.1 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีเพ่ิมข้ึน สงผล
ใหจํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรในบางคณะมี
แนวโนมลดนอยลง 

1.2 มหาวิทยาลัยไมมีหนวยงาน/บุคลากรท่ีมีความรู
เก่ียวกับระบบ TCAS และการแนะแนวการศึกษาของแตละ
หลักสูตร สงผลใหไมมีผูใหขอมูลหรือตอบคําถามนักเรียนได
อยางชัดเจน 

 
1. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย มี
ความหลากหลาย สอดคลองกับความตองการของผูเรียนมาก
ข้ึน 
2. ควรมีหนวยงาน/พัฒนาบุคลากรใหมีความรู  ความ
เช่ียวชาญเก่ียวกับระบบ TCAS และสามารถใหขอมูล
เก่ียวกับหลักสูตรวิชาตางๆ ไดอยางครบถวน  การเขาถึงกลุม
นักเรียนในสถานศึกษาตางๆ และสามารถตอบขอซักถามของ
นักเรียนไดอยางชัดเจน 

2. การใหบริการแกนักศึกษา 
นักศึกษายังไมมีความสะดวกและคลองตัวในการ

ใหบริการของหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย 

 
ควรปรับปรุ งการใหบริการของหนวยงานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย อาทิ กองบริการการศึกษา กองกิจการ
นักศึกษา กองคลัง เพ่ือให นักศึกษาไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว เขาถึงไดงาย อาทิ การชําระคาลงทะเบียนของ
นักศึกษา การรับสมัครเพ่ือเขาศึกษาตอของนักศึกษา  
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ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
3. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

ระบบ WIFI ไมเสถียร ชา และไมครอบคลุมพ้ืนท่ีของ
มหาวิทยาลัย  

 
ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบ WIFI ระบบสารสนเทศใหมี
เสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
4.1 บุคลากรสายสนับสนุนสวนหน่ึง ไมไดปรับข้ึนข้ัน

เงินเดือนมาเปนระยะเวลานาน เน่ืองจากเงินเดือนอยูในข้ัน
สูงของฐานแลว  ขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน  

4.2 การสนับสนุนกับบุคลากรศึกษาตอในระดับปริญญา
โท และปรญิญาเอก  

 
1. มหาวิทยาลัยจะควรเรงรัดการดําเนินการออกระเบียบ
เรื่องการขอตําแหนงของสายสนับสนุน หรือควรหามาตรการ
ใหกับบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไมไดปรับข้ึนข้ันเงินเดือนมา
เปนระยะเวลานาน ไดรับเงินเดือนเพ่ิมข้ึน 
2. ควรปรับลดหรือยกเวนคาเทอมใหกับบุคลากรท่ีตองการ
เขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5. การบริหารจัดการ 
5.1 นโยบาย การบริหารงานของมหาวิทยาลัยไมชัดเจน 
5.2 การปฏิบัติงานไมมีมาตรฐาน โดยเฉพาะเรื่อง

การเงิน ในแตละวิทยาเขตมีแนวทางการปฏิบัติ การตีความท่ี
แตกตางกัน 

5.3 การปฏิบัติงานหลังจากมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
ยังไมมีความคลองตัว เน่ืองจากสวนใหญยังอางอิงกับกฎ 
ระเบียบของทางราชการ และขอบังคับท่ีออกมาใหมก็มีการ
เปลี่ยนแปลงนอยมาก  

 
1. ผูบริหารควรยึดมั่นในนโยบาย มีการบริหารงานท่ีชัดเจน 
และจัดทําทางการปฏิบัติงานเพ่ือใหทุกสวนงาน หนวยงาน
ปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 
2. ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติ/กําหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
3. ควรปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับใหมีความคลองตัว ยืดหยุน 
ลดข้ันตอนการทํางาน เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 

 
     1.3 ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาในดานตางๆ  

ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
1. ดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย 

1.1 วังทาพระ 
- ตนไมใหญในวังทาพระลม และหักงาย และตนไม

ไมไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง และถูกวิธี 
- ปญหาระบบการระบายนํ้า สงผลให ทําใหเกิดนํ้าทวม

อาคาร   

 
1. เพ่ิมแผนการปรับปรุงพ้ืนท่ีทางกายภาพ โดยจัดทําเปน
สวนหน่ึงในแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. ควรมีมาตรการในการดูแลและรักษาตนไมใหญ และตนไม
อ่ืนๆ อยางสม่ําเสมอและถูกวิธีเพ่ือลดความเสี่ยงจากการหัก
โคนของตนไมใหญ 

1.2 พระราชวังสนามจันทร    
- ทางเดินเทา ถนนทางดานหนาและดานหลังของ

มหาวิทยาลัยศิลปากรเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ 
- มีกลุมมิจฉาชีพเขามาลักขโมยทรัพยสินตามคณะ/

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงเปนแหลงมั่วสุมของ
กลุมวัยรุนท่ีมาจากตางสถาบัน ทําใหไมปลอดภัยในชีวิต  

- สุนัขจรจัดในมหาวิทยาลัยมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน 
อาจจะทําใหบุคลากร นักศึกษา ไดรับอันตรายจากการโดน
สุนัขทําราย 

1.3 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
- ความไมคลองตัวของการจราจรเน่ืองจากมีการ

ปรับปรุงถนนดานหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
1. ควรปรึกษาหารือกับหนวยงานท่ีมีความเก่ียวของ และหา
ผูรับผิดชอบในการจัดสรางสะพานลอย/ทางลอดบริเวณ
ดานหนาและดานหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือความ
ปลอดภัยของนักศึกษา และบุคลากร 
2. ควรกําชับใหเจาหนาท่ีเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัย
ใหมากข้ึน 
3. ควรดําเนินการประสานงานกับจังหวัดเพ่ือใหทําหมันใหกับ
สุนัขจรจัดท่ีอยูภายในบริเวณมหาวิทยาลัย เพ่ือลดจํานวน
และจัดหาพ้ืนท่ีใหกับสุนัขอยูเปนสัดสวน 
4. ควรจัดทํามาตรการรองรับในการแกปญหาการจราจรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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2. เกี่ยวกับอธิการบดี 
 - ไมไดใหขอมูลในสวนนี้ – 

 

167 



กลุมท่ี 5 นักศึกษา  
(กลุมยอยท่ี 1 ระดับปริญญาตรี ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาคณะ) 
 
1. เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
     1.1 การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับป
ท่ีผานมา 
 - ไมไดใหขอมูลในสวนนี้- 
 
    1.2 ความทาทาย ปญหาอุปสรรค และส่ิงท่ีมหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการ 

ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
การปรับปรุงวังทาพระ ลาชาสงผลกระทบ อาทิ 

1. ความเช่ือมั่นของผูปกครองท่ีจะสงนักศึกษามาเรียน  
2. คุณภาพชีวิตของนักศึกษา อาทิ ศูนยสันสกฤตศึกษา

สถานท่ีไมรองรับการเรียนการสอน รถสาธารณะเขาไปไมถึง
นักศึกษาตองเดินเขาไปซึ่งถนนคอนขางแคบ และอันตราย 

 
มหาวิทยาลัยควรใหการชวยเหลือคณะ นักศึกษาท่ีตองยาย
ไปจัดการเรียนการสอนนอกวังทาพระ ใหมากข้ึน อาทิ รถ
รับสง 
 

  
 1.3 ขอสังเกต เสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ 

ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
1. หลักสตูร     

การปรับปรุงหลักสูตรทุก 4 ป ทําใหไมมีความตอเน่ืองใน
การพัฒนา  

 
ควรพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา การ
นําไปใชประโยชนในการทํางาน การประกอบอาชีพ 

2. การเรียนการสอน  
2.1 อาจารยผูสอนสวนหน่ึงยังสอนวิธีแบบเดิมๆ อาทิ 

เปด PowerPoint อานใหฟง  
2.2 เอกสารประกอบการสอนบางรายวิชาลาสมัย การ

ถายเอกสารไมชัดเจน  
2.3 การถายทอดของอาจารยบางคนไมคอยดี การตอบ

คําถามไมตรงประเด็น และการวัดและประเมินผลไมชัดเจน 
เสมือนไมมีมาตรฐาน  

 
1. อาจารยควรปรับปรุงวิธีการสอนใหทันสมัย เหมาะกับ
สถานการณ เทคโนโลยีสมัยใหม 
2. ควรมี e-learning ใหครบทุกรายวิชา จัดทําเอกสาร
ประกอบการสอนใหอยูในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือลดการใช
ทรัพยากร  
3. อาจารยควรช้ีแจงวัตถุประสงคการเรียน เกณฑการวัดและ
ประเมินผลท่ีชัดเจน อาทิ คะแนนการสอบ การเขาเรียน สง
งาน นําเสนองาน 

3. ปจจัยสิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน 
อุปกรณโสตฯ เครื่องฉายสไลด ลาหลัง เสื่อมสภาพ 

 
ควรปรับปรุง ดูแลซอมแซมและจัดหาอุปกรณโสตฯ ท่ี
ทันสมัย เพียงพอ และสามารถใชงานไดอยางมีประสทิธิภาพ 

4. การใหบริการของหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย 
การใหบริการยังไมไดรับความสะดวก อาทิ 
กองกิจการนักศึกษา  
4.1 เรื่องหอพัก (หอพักชายทับแกว 1) 
 - แจงใหนักศึกษายายออกในชวงปดภาคเรียนเพ่ือ

ปรับปรุงแตไมเปนไปตามแผน มาดําเนินการในชวงเปดภาค
เรียน ทําใหนักศึกษาไมไดรับความสะดวก 

4.2 การใหบริการ 
     - เจาหนาท่ีหอพักบางคนใชคําพูดไมสุภาพ ไมเหมาะสม 

 
ควรปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน การใหบริการของ
หนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
อาทิ  
1. ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ เรื่องการใหบริการตางๆ 
ใหมีความชัดเจน เขาใจตรงกัน 
2. ควรปรับปรุงชองทางการติดตอสื่อสารกับเจาหนาท่ีใหมี
ความสะดวก รวดเร็วมากข้ึน 
3. ควรปรับปรุงการใหบริการของเจาหนาท่ีใหมีจิตบริการ ใช
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ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
     - เจาหนาท่ีไมคอยมีจิตบริการ ไมคอยอยู ติดตอยาก  
     - การใหบริการลาชา ไมไดรับบริการตามท่ีรองขอ 
     - เอกสารท่ีสงกองกิจการนักศึกษาหายบอย  

ฝายสถานท่ีของมหาวิทยาลัย 
4.3 การแจงซอมดําเนินการชามาก อาทิ ไฟใตตึกกระทะ 

ไฟท่ีลานจอดรถหนาคณะเภสัชศาสตร 
4.4 การจองหองไมไดรับความสะดวก ไมมีแนวปฏิบัติท่ี

ชัดเจน   

คําพูดท่ีสุภาพ ใหคําแนะนํา ชวยแกไขปญหาเมื่อนักศึกษาไม
เขาใจ 
4. ควรปรับปรุงพัฒนาการทํางานของเจาหนาท่ีใหรวดเร็วข้ึน 
มีการปฏิบัติหนาท่ีแทนกันได แจงข้ันตอนการทํางานให
ชัดเจน 

5. การลงทะเบียนเรียน  
5.1 การเลื่อนเวลาเปดภาคเรียนเร็วข้ึน ประกอบกับการ

ท่ีอาจารยออกเกรดชา ทําใหนักศึกษามีเวลาตัดสินใจในการ
ลงทะเบียนนอยลง  

5.2 การกําหนดคาลงทะเบียนแบบเหมาจายเปนภาค
การศึกษา ในกรณีท่ีนักศึกษาเหลือวิชาเรียนจํานวนนอย ไม
ควรคิดคาลงทะเบียนเต็มจํานวน 

 
1. ควรพิจารณาขยายเวลาในการลงทะเบียนใหเหมาะสม 
และหากเปนปญหาท่ีเกิดจากทางคณะวิชา ควรพิจารณา
ยกเวนคาปรับใหนักศึกษา 
2. แนะนําใหนักศึกษายื่นคํารองไปท่ีคณะ เพ่ือใหพิจารณาคิด
คาลงทะเบียนตามหนวยกิต  
3. การขอความชวยเหลือจากมหาวิทยาลัย คณะวิชาในดาน
อ่ืนๆ  เชน ขอผอนผัน ขอทุนการศึกษา กรณีไดรับความ
เดือดรอนพิเศษ เชน นํ้าทวม พายุ ไฟไหม 

6. สิ่งอํานวยความสะดวก 
6.1 SU App มหาวิทยาลัยกําลังพัฒนา SU App ใหม 

ใหบริการตางๆ อาทิ ลงทะเบียน จองหอง ดูเกรด ระบบหอพัก 
6.2 ตู ATM มีไมท่ัวถึง (สนามจันทร) 

 
1. ควรเพ่ิมเรื่องการบริการของหองสมุด ในการคนหา จอง
หนังสือ online ใน SU App ดวย 
2. ควรเพ่ิมตู ATM ฝงคณะมัณฑนศิลป 

7. ดานกายภาพ 
7.1 พระราชวังสนามจันทร 

มีสุนัขจรจัดจํานวนมาก 

 
ควรมีมาตรการควบคุมอยางจริงจัง เพ่ือความปลอดภัยของ
นักศึกษา และความเปนระเบียบเรียบรอย 

7.2 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
- ถนนบริเวณหอพักดานหลังมหาวิทยาลัยมีจํานวนลูก

ระนาดมากเกินไป รถจักรยานยนตจึงเลี่ยงการว่ิงบนถนน มา
ว่ิงบนทางจักรยาน ทําใหคนท่ีข่ีจักรยานไดรับความเดือดรอน 

- ทางจักรยานไมมีทางลาด ทําใหลําบากในการข้ึนลง 
- พ้ืนท่ีสวนใหญรกราง ไมไดนํามาใชประโยชน 
- ถนนภายในเปนวงรี ทําใหระยะทางในการข่ีจักรยาน

คอนขางไกล 
- นโยบาย Green Campus รณรงคใหเดินหรือข่ี

จักรยาน แตอากาศรอนมาก ตนไมไมเพียงพอ 

 
1. ควรปรับเรื่องจํานวนลูกระนาดบนถนนใหเหมาะสม 
2. ควรทําทางลาดข้ึนลงสําหรับทางจักรยาน 
3. ควรพัฒนาพ้ืนท่ีรกรางเพ่ือใหมีสถานท่ีน่ังทํางาน ทํา
กิจกรรม พักผอน มากข้ึน 
4. ควรทําถนนผากลางสวนพ้ืนท่ีรกราง เพ่ือรนระยะทางข่ี
จักรยานใหสั้นลง 
5. ควรปลูกตนไมเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหมีความรมรื่น ใหรมเงากับคน
ท่ีเดินถนนหรือข่ีจักรยาน 

7.3 ตลิ่งชัน (คณะดุริยางคศาสตร) 
พ้ืนท่ีกลางแจงสําหรับทํากิจกรรม น่ังทํางาน น่ัง

พักผอน ไมเพียงพอ เน่ืองจากจํานวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 
ควรหารือขอกฎหมายกรณีการสรางพ้ืนท่ีครอมคลอง เพ่ือจัก
ไดมีพ้ืนท่ีใชงานมากข้ึน  

7.4 อาคาร กสท. (วิทยาลัยนานาชาติ) 
- นักศึกษาไมคอยรับรูขอมูลขาวสาร 
- หองเรียนแออัดเกินไป ไมมีหนาตาง เพ่ิงเปดใชงาน

เฉพาะช้ัน 9 (ช้ัน 8 กําลังทํา)  
- มีการจัดซื้อ Locker มาแลว แตไมนํามาใช 
- คาจอดรถอาคาร กสท. ปรับจากวันละ 80 บาท เปน

 
1. ควรเพ่ิมชองทางการสื่อสารกับนักศึกษาใหมากข้ึน 
2. ควรเรงพัฒนาพ้ืนท่ีใชงานใหแลวเสร็จ 
3. ควรใหนักศึกษาใช Locker สําหรับเก็บของสวนตัว  
4. ควรขอความอนุเคราะหลดคาท่ีจอดรถยนตสําหรับ
นักศึกษา 
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ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
วันละ 180 บาท  

    
2. เกี่ยวกับอธิการบดี  
      -ไมไดใหขอมูลในสวนนี้- 
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กลุมท่ี 5 นักศึกษา 
(กลุมยอยท่ี 2 ระดับบัณฑิตศึกษา ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) 
 
1. เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
     1.1 การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับป
ท่ีผานมา 

- ไมไดใหขอมูลในสวนนี้- 
 

     1.2 เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ 
ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 

การใชระบบ iThesis และ EndNote  
ยังมีปญหามาก และยังไมสามารถแก ไขปญหาให

นักศึกษาได อาทิ 
1. ไมมีเจาหนาท่ีท่ีมีความชํานาญเพียงพอ ในการใชงาน 

และใหคําปรึกษา ชวยแกไขปญหา ตอบขอซักถาม เมื่อมี
ปญหาการใชงาน 

2. การจัดอบรม การจัดทําคูมือการใชงาน ยังไมละเอียด
พอ เพราะเมื่อนําไปปฏิบัติงานจริงมีปญหาอ่ืนๆ เกิดข้ึนอีก
มากมาย  

3. EndNote ระบบยังไมครอบคลุมกับการนํามาใชจริง 
ยังมีขอจํากัดในการใชงานหลายประการ อาทิ  

- ไมรองรับอักษรภาษาภาษาเขมร ภาษามาลาย ู
จะตองจัดพิมพเปนภาษาคาราโอเกะ ซึ่งอาจทําใหเกิดการ
ผิดเพ้ียนของการออกเสียงได 

- การจัดทําบรรณานุกรม ยังไมชัดเจน 

 
1. เชิญรุนพ่ีท่ีมีประสบการณการใชระบบ iThesis และ 
EndNote มาเปนวิทยากรอบรม ใหคําแนะนําวิธีการใชงาน 
วิธีการแกปญหาจากสถานการณท่ีเกิดจริง ชวยใหรุนนองได
เตรียมตัว และนําไปใชเปนแนวทางตอไป  
2. ควรแยกการจัดอบรมวิธีการใชงานระบบ iThesis และ 
EndNote ออกจากกัน โดยจัดเปนกลุมเล็กๆ และการจัด
อบรมควรจัดในเชิงการปฏิบัติจริง ลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให
ทราบถึงปญหาและการแกไขปญหาการใชงาน  
3. ปรับคูมือการใชงานใหละเอียด และเนนปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
การใชงาน วิธีการแกไขปญหา  
4. ควรจัดตั้งเปนคลินิกใหคําปรึกษา และฝกเจาหนาท่ีใหมี
ความรูความสามารถท่ีเพียงพอ สามารถตอบปญหา ให
คําแนะนํา หรือแกไขปญหาใหนักศึกษาไดอยูประจําคลินิก 

  
 1.3 ขอสังเกต เสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ 

ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
1. การบริการบัณฑิตวิทยาลัย  

1.1 การใหขอมูล การใหคําแนะนําของเจาหนาท่ีไม
ตรงกัน ทําใหเกิดความสับสน เขาใจผิด สงผลใหการติดตอใน
เรื่องตางๆ ลาชา และเสียเวลามาก 

1.2 มหาวิทยาลัยมีหลายวิทยาเขต นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามีหลากหลายโครงการ การประชาสัมพันธ 
ขอมูลขาวสาร กฎ ระเบียบตางๆ ลาชา ไมท่ัวถึง ทําใหเสีย
โอกาส มีความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน 

1.3 ปจจุบันมีการแยกสวนการทํางาน การใหบริการ
ระหวางกองบริการการศึกษา กับบัณฑิตวิทยาลัย ทําให
ข้ันตอนการขอเอกสาร การติดตอประสานงานตางๆ ยุงยาก 
ซ้ําซอนมากข้ึน อาทิแจงใหนักศึกษาไปขอ transcript ท่ี
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  

 

 
1. ควรมีการอบรมใหความรู ในการทํางานแกเจาหนาท่ี 
เพ่ือใหการใหบริการ การตอบคําถาม การใหขอเสนอแนะ
ตางๆ เปนไปในทิศทางเดียวกัน หรือจัดทําคูมือ เพ่ือใหการ
ใหบริการแกนักศึกษามีคุณภาพมากข้ึน 
2. ควรปรับปรุงวิธีการสื่อสาร ประชาสัมพันธเรื่องตางๆ ให
เปนเ ชิงรุก มีความรวดเร็ว และท่ัวถึงมากข้ึน โดยนํา
เทคโนโลยีมาชวย รวมท้ังเนนใหถึงแตละบุคคลมากข้ึน 
3. ควรทบทวนวิธีการใหบริการของบัณฑิตวิทยาลัย และกอง
บริการการศึกษาโดยใหมีปรึกษาหารือการทํางานท่ี
ประสานกัน บูรณาการกัน เพ่ือใหการใหการบริการแก
นักศึกษามีความสะดวก ความรวดเร็ว ลดข้ันตอนการทํางาน   
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ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
2. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

2.1 เครื่องมือ อุปกรณการทํา lab บางสวนเกา ลาสมัย 
บางครั้งตองยืมจากภาควิชาอ่ืนมาใชงาน 

2.2 สัญญาณอินเทอรเ น็ตของมหาวิทยาลัยชามาก 
โดยเฉพาะ su-wifi  

 
ควรปรับปรุงอุปกรณอินเทอรเน็ตหองเรยีน หองปฏิบัติการให
ทันสมัย และเพียงพอมากข้ึน 
 

3. สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
- การดาวนโหลดเอกสาร journal ในหอสมุดดําเนินการ

ไดนอยลงกวาเดิม  
- การขอใชหองประชุม สถานท่ีเพ่ือการจัดประชุมกลุม 

ทํางาน ทํากิจกรรม มีการจํากัดเวลา สามารถใชไดถึงแคเวลา 
16.00 น. ทําใหนักศึกษาตองไปหาเชา ขอใชสถานท่ีประชุม
หรือทํางานภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
1. หอสมุดควรจัดหา journal ท่ีทันสมัยมาใหนักศึกษาได
ศึกษาคนความากข้ึน 
2. ควรจัดสรรพ้ืนท่ีสวนกลางใหนักศึกษาทุกคน ทุกระดับ           
(co working space) ใชงาน ทํากิจกรรม ประชุม และเปด
ใหบริการนอกเวลาราชการ  

4. ดานกายภาพ 
- อาคารหอพักใหมในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

ไมปลอดภัย ฝาเพดานพัง มีนํ้าทวมขังท่ีช้ัน 8 
- พ้ืนท่ีจอดรถในวังทาพระ และวิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทรไมเพียงพอ 

 
ในการออกแบบสรางอาคารใหมควรคํานึงถึงพ้ืนท่ีจอดรถดวย 
โดยอาจออกแบบใหมีพ้ืนท่ีจอดรถในช้ันใตดิน 

 
2. อธิการบดี 
      -ไมไดใหขอมูลในสวนนี้- 
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กลุมท่ี 6 นักศึกษาเกา 
 
1. เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
    1.1 การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับป
ท่ีผานมา 
 - ไมไดใหขอมูลในสวนนี้ -  
 
     1.2 ความทาทาย ปญหาอุปสรรค และส่ิงท่ีมหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการ  

ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
1. หลักสูตร  

1.1 ขาดการบูรณาการหลักสูตร 
1.2 หลักสูตรลาสมัย 
     

1. ควรปรับปรุงหลักสูตร 
1.1 ใหมีความสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน ความ

ตองการของสังคม ผูประกอบการ 
1.2 ควรมีหลักสูตรในลักษณะบูรณาการ ซึ่งจะเปน

ประโยชน ตอการนําไปใชในการทํางาน  
1.3 ควรเพ่ิมหลักสูตร Double Degree ใหมากข้ึนเพ่ือ

ประโยชนแกนักศึกษา  
2. ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาตางชาติมาเขาศึกษามากข้ึน 

2. การเรียนการสอน 
รูปแบบการเรียนการสอนลาสมัย เนนการบรรยาย ไม

สอดคลองกับเทคโนโลยี และวิถีชีวิตของคนรุนใหม  

 
ควรพัฒนาอาจารย การปรับรูปแบบการเรียนการสอน การ
ถายทอดองคความรูใหกับนักศึกษา   

3. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
3.1 ระบบไมเสถียร ไมรองรับการสืบคนขอมูล 
3.2 ทรัพยากรไมเพียงพอตอการสนับสนุนการเรียนการ

สอน การคนควา อาทิ ฐานขอมูลงานวิจัย ระบบสารสนเทศ 
เครื่องคอมพิวเตอร 

3.3 อุปกรณการเรียนการสอนลาสมัย 
 

 
1. ควรปรับปรุงระบบ WIFI ใหมีความเสถียรภาพมากยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะความเร็วของระบบอินเทอรเน็ตและขยายพ้ืนท่ี
การใหสัญญาณใหครอบคลุมท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย รวมท้ัง
เปลี่ยนอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีเสื่อมสภาพ 
2. ควรปรับปรุงและเพ่ิมฐานขอมูลงานวิจัย ระบบสารสนเทศ 
ใหทันสมัย รวมท้ังการอัพเกรดอุปกรณการเรียนการสอนให
สอดคลอง รองรับกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน 
3. ควรพัฒนานําระบบตางๆ จัดทําเปน Application และมี
ฟงกช่ันการใชงานท่ีสะดวก งายตอการเขาถึงขอมูล  

4. การประชาสัมพันธ 
4.1 การประชาสัมพันธยังไมท่ัวถึง  
4.2 การสื่อสารองคกรสูภายนอกมีนอย 
4.3 การประชาสัมพันธขาดจุดเนน ขาดการทําการตลาด 

 
1. คนหาอัตลักษณ จุดแข็ง และจุดเดนของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร แลวประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ อยางตอเน่ือง  
2. ควรใชเครือขายนักศึกษาเกาของมหาวิทยาลัยในการชวย
ประชาสัม พันธขอมูลข าวสาร และการรับฟ งปญหา 
ขอเสนอแนะจากท่ัวทุกภาคสวน 
3. ควรเชิญท่ีปรึกษา ผูเช่ียวชาญ และผูมีประสบการณดาน
การประชาสัมพันธ และการตลาดมาวิเคราะหรวมกัน เพ่ือให
การประชาสัมพันธมีจุดเนน และเขาถึงกลุมเปาหมายไดมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน   
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     1.3 ขอสังเกต เสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ 
ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 

1. การพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยควรเนนการเรียนการสอนโดยเนนใหนักศึกษา
ไดมีการคิดวิเคราะห ลงมือปฏิบัติจริง มีการศึกษานอกพ้ืนท่ี
ท้ังในชุมชน สถานประกอบการของภาครัฐ และภาคเอกชน 
ซึ่งจะเปนการเพ่ิมประสบการณใหกับนักศึกษาไดมากข้ึน  

2. การใหบริการกับนักศึกษา 
2.1 นักศึกษายังไมไดรับความสะดวก การใหบริการยัง

ลาชา  
2.2 การใหบริการของแตละวิทยาเขตแตกตางกัน 

 
1. ควรปรับปรุงรูปแบบการใหบริการ และการอํานวยความ
สะดวกใหม เพ่ือใหไดรับความสะดวกและรวดเร็วข้ึน อาทิ
การจัดใหบริการแบบครบวงจร One Stop Service 
2. ควรจัดใหบริการท่ีมีมาตรฐาน มรีูปแบบเดียวกัน 

3. เครือขาย/ฐานขอมูลนักศึกษาเกา มหาวิทยาลัยควรสรางเครือขายนักศึกษาเกา และเปด
ชองทางใหนักศึกษาเการวมแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมท้ังสะทอนปญหาท่ีผานมา
และประสบการณจริงเมื่อไปทํางาน ซึ่งจะเปนประโยชนมาก
ตอมหาวิทยาลัย คณะวิชาในการนํามาปรับปรุงและพัฒนา
ตอไป 

4. ดานกายภาพ  
การปรับปรุงวังทาพระ ยังมีความลาชาสงผลกระทบตอ

การจัดการศึกษา นักศึกษา บุคลากร 

 
ควรเรงรัด กํากับติดตามการปรับปรุงวังทาพระใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว 

 
2. อธิการบดี 
     -ไมไดใหขอมูลในสวนนี้ - 
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กลุมท่ี 7 ผูใชบัณฑิต 
 ผูใชบัณฑิตท่ีเขารวมใหความคิดเห็นเปนผูใชบัณฑิตของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
คณะศึกษาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรฯ คณะดุริยางคศาสตร คณะวิทยาการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย  
 
1. เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 

 ขอสังเกต เสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ 
ดาน ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 

1. การมีสวนรวมของผูใชบัณฑิต
ในการพัฒนาดานเทคโนโลยี กับ
สิ่ ง ท่ีมหาวิทยาลัยจะตองปรับ 
เปลี่ ยน อาทิ  การผลิต บัณฑิต 
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

1. การผลิตบัณฑิต 
1.1 ชวยใหขอมูลท่ีจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร อาทิ ความคาดหวังท่ีมีตอบัณฑิต 

สภาวะการจางงานและทิศทางท่ีสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงในสังคม 
1.2 สามารถเขามารวมสัมมนาหรือเสวนาเพ่ือใหมหาวิทยาลัยทราบวาบริษัท 

องคกรหรือหนวยงานท่ีจะรับบัณฑิตเขาทํางานตองการคุณลักษณะ ทักษะหรือ
ความสามารถพิเศษท่ีองคกรตางๆตองการ 

1.3 การรับนักศึกษาเขาทํางาน/ฝกงานในสถานประกอบการแบบ project-
based และใหขอมูลกลับไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษารุน
ตอไป 
2. เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 

ชวยใหขอมูลดานเทคโนโลยี  สมัยใหม ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาให
มหาวิทยาลัยทราบ และเพ่ือสนับสนุนการใชงาน 
3. เครือขายนักศึกษาเกา 

ชวยสรางเครือขายนักศึกษาเกาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
2. ความคาดหวัง ของผูใชบัณฑิต
ท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยศิลปากร 
มีการเปลี่ยนแปลง 
 

1. หลักสูตร 
1.1 ปรับหลักสูตรใหทันสมัย ทันตอสถานการณปจจุบัน 
1.2 จัดหลักสูตรระยะสั้นท่ีอาจจะเอ้ือตอการเรียนรู การพัฒนาตนเองตามความ

สนใจ  
2. คุณภาพนักศึกษา การผลติบัณฑิต 

2.1 เสริมองคความรูในการเปนผูประกอบการใหแกนักศึกษา   
2.2 มีคุณภาพ มีความพรอมในการทํางาน 
2.3 มีทักษะภาษาอังกฤษท่ีสามารถใชงานไดจริง 
2.4 การจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงแนวคิดเชิงบวกใหแกนักศึกษา สนับสนุนให

นักศึกษาทํากิจกรรมมากยิ่งข้ึน 
2.5 เพ่ิมประสบการณการทํางานใหแกนักศึกษา เชน การฝกงานกอนสําเร็จ

การศึกษา  
3. การเรียนการสอน 

3.1 ปลูกฝงเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักศึกษา 
3.2 เนนการเรียนการสอนแบบ project-based ท่ีสอดคลองกับชีวิตการทํางาน 

สามารถแกไขปญหาได 
3.3 เนนทักษะพ้ืนฐานทางดานคอมพิวเตอรใหแกนักศึกษาทุกคน  

4. การชวยเหลือสังคม 
4.1 มีบทบาทในการเปนท่ีพ่ึงของชุมชนมากยิ่งข้ึน 
4.2 ผลิตงานวิจัยท่ีตอบโจทยความตองการของสังคม 
4.3 การจัดบริการวิชาการเพ่ือสังคม 
4.4 มีบทบาทในการสังเคราะหความรูจากบุคคลภายนอกในสาขาวิชาตางๆ 
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ดาน ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
5. ปรับโครงสรางองคกร 

5.1 ยุบ รวมหนวยงานท่ีมีลักษณะงานคลายๆ กันเพ่ือลดความซ้ําซอน  
5.2 ปรับใหมีความชัดเจน และสามารถใหบริการแก นักศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
3. โอกาส ศักยภาพ การพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

1. หลักสูตร 
ควรมีการบูรณาการและสรางหลักสูตรรวมกันระหวางคณะหรือแตละภาควิชา 

หรือมีการทํางานรวมกันระหวางศาสตรตางๆ จะชวยสรางความเขมแข็ง ความโดดเดน
ใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. การตอยอดองคความรู 

มหาวิทยาลัยควรตอยอดองคความรูจากสิ่งท่ีมีอยู หรือสิ่งท่ีเปนจุดแข็งของ
มหาวิทยาลัย ของแตละวิทยาเขต แลวประชาสัมพันธใหคนภายนอกไดรับรู 
3. ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 

ควรรวมมือกับชุมชน หนวยงานภายนอกใหมากข้ึน ชวยใหมหาวิทยาลัยเปด
โอกาสชวยเหลือสังคม และควรใหนักศึกษามีสวนรวมในโครงการบริการวิชาการแก
ชุมชนตางๆ ซึ่งจะชวยใหนักศึกษาไดประยุกตใชความรู ความสามารถและทักษะใน
การแกไขปญหา และเปนการเพ่ิมพูนความรู    
4. เครือขายนักศึกษาเกา 

ควรรวมมือกับนักศึกษาเกา ชุมชน และผูมีสวนเก่ียวของ เขามามีสวนรวมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยในมิติใหม  

 
2. เกี่ยวกับอธิการบดี  
   -ไมไดใหขอมูลในสวนนี้- 
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ภาคผนวก 4 
 

สรุปจํานวนผูตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะผูนํา (Leadership)  
และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบด ี

  



สรุปจํานวนผูตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยของอธิการบด ี

 

 สรุปจํานวนผูตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี ระหวางวันท่ี 24 มกราคม – 13 กุมภาพันธ 
2562 มีดังนี้ 

กลุมผูเกี่ยวของ 
จํานวนท่ีสง

แบบสอบถาม 
(คน) 

จํานวนท่ีตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

คิดเปน 
รอยละ 

กลุมท่ี 1 กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา นายกสมาคม
นักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร ผูแทนประธานสภาคณาจารยและ
พนักงาน 

 
19 

 
13 

 
68.42 

กลุมท่ี 2 คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก 20 19 95.00 
กลุมท่ี 3 สายวิชาการ 

กรรมการในคณะกรรมการประจําสวนงาน (หรือท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเทา) สวนงานละ 2 คน และ ผูแทนอาจารยในสภา
คณาจารยและพนักงาน 1 คน และ ผูแทนขาราชการ หรือผูแทน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในท่ีประชุม กบม. จํานวน 2 คน 
และ ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ สวนงานละ 3 คน 

 
80 

 
23 

 
28.75 

กลุมท่ี 4 สายสนับสนุน 
เลขานุการคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก และ ผูอํานวยการกองใน

สํานักงานอธิการบดี และ ผูแทนขาราชการ หรือผูแทนพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สวนงานละ 3 คน และ ผูแทนขาราชการ หรือ
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในท่ีประชุม กบม. จํานวน 1 
คน และ ผูแทนประธานสภาคณาจารยและพนักงาน สายสนับสนุน 

 
85 

 
59 

 
69.41 

รวมท้ังหมด 204 114 55.88 
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ภาคผนวก 5 
 

สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะผูนํา (Leadership)  
และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบด ี

ของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
  



สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี ของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ  

 

 คณะกรรมการกําหนดการเก็บขอมูลจากการตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะผูนํา (Leadership) 
และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี โดยผูเก่ียวของกลุม 
4 กลุม ดังนี้ 
 กลุมท่ี 1 นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย คิดคาน้ําหนัก รอยละ 20  
 กลุมท่ี 2 คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก คิดคาน้ําหนัก รอยละ 40 
 กลุมท่ี 3 สายวิชาการ             คิดคาน้ําหนัก รอยละ 20 
 กลุมท่ี 4 สายสนับสนุน คิดคาน้ําหนัก รอยละ 20 
 สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดีของผูเก่ียวของแตละกลุม เปนดังนี้ 
 
กลุมท่ี 1 นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 ผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา ผูแทน
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน  
 จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 13 คน จากท้ังหมด 19 คน คิดเปนรอยละ 68.42 สรุปผลดังนี้ 

ขอ คําถาม 
จํานวนคําตอบ สรุปผล 

5 4 3 2 1 N/A 
คะแนน 
เฉลี่ย 

S.D. 

1 มีวิสัยทัศนในการบริหารงานและพัฒนา
มหาวิทยาลยั 

5 5 3 0 0 0 4.15 0.80 

2 มีการกําหนดกลยุทธและวางแผน
กระบวนการเพ่ือการบริหารงานและพัฒนา
มหาวิทยาลยั 

3 6 3 1 0 0 3.85 0.90 

3 การสื่อสารท้ังภายในและภายนอกองคกร 0 7 3 2 1 0 3.23 1.01 
4 มีความสามารถในการแกไขปญหา 5 4 3 0 1 0 3.92 1.19 
5 ใชหลักการทํางานเปนทีม 1 9 2 0 1 0 3.69 0.95 
6 มีกระบวนการในการขับเคลื่อนและผลักดัน

นโยบายไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 
3 6 3 0 1 0 3.77 1.09 

7 มีการทํางานเชิงรุก 5 3 4 1 0 0 3.92 1.04 
8 มีความคิดริเริ่มในการสรางงานใหม 3 4 3 0 1 2 3.73 1.19 
9 การทํางานสอดคลองและเทาทันตอ

สถานการณ และความเปลี่ยนแปลง 
3 6 3 0 1 0 3.77 1.09 

10 การใหความสําคัญกับผูมสีวนไดสวนเสีย 2 6 3 1 1 0 3.54 1.13 
รวม 30 56 30 5 7 2 3.76 1.15 
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กลุมท่ี 2 คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก 
 ผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก  
 จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 19 คน จากท้ังหมด 20 คน คิดเปนรอยละ 95.00 สรุปผลดังนี้ 

ขอ คําถาม 
จํานวนคําตอบ สรุปผล 

5 4 3 2 1 N/A 
คะแนน 
เฉลี่ย 

S.D. 

1 มีวิสัยทัศนในการบริหารงานและพัฒนา
มหาวิทยาลยั 

15 4 0 0 0 0 4.79 0.42 

2 มีการกําหนดกลยุทธและวางแผน
กระบวนการเพ่ือการบริหารงานและพัฒนา
มหาวิทยาลยั 

13 5 1 0 0 0 4.63 0.60 

3 การสื่อสารท้ังภายในและภายนอกองคกร 5 8 6 0 0 0 3.95 0.78 
4 มีความสามารถในการแกไขปญหา 8 9 2 0 0 0 4.32 0.67 
5 ใชหลักการทํางานเปนทีม 2 11 5 0 1 0 3.68 0.89 
6 มีกระบวนการในการขับเคลื่อนและผลักดัน

นโยบายไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 
5 13 0 0 1 0 4.11 0.88 

7 มีการทํางานเชิงรุก 9 8 2 0 0 0 4.37 0.68 
8 มีความคิดริเริ่มในการสรางงานใหม 13 6 0 0 0 0 4.68 0.48 
9 การทํางานสอดคลองและเทาทันตอ

สถานการณ และความเปลี่ยนแปลง 
6 11 2 0 0 0 4.21 0.63 

10 การใหความสําคัญกับผูมสีวนไดสวนเสีย 4 11 4 0 0 0 4.00 0.67 
รวม 80 86 22 0 2 0 4.27 0.72 

 
กลุมท่ี 3 สายวิชาการ  
 ผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย กรรมการในคณะกรรมการประจําสวนงาน (หรือท่ีเรียกชื่ออยาง
อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา) ผูแทนอาจารยในสภาคณาจารยและพนักงาน ผูแทนขาราชการ หรือผูแทนพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการในท่ีประชุม กบม. และ ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ  
 จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 23 คน จากท้ังหมด 80 คน คิดเปนรอยละ 28.75 สรุปผลดังนี้ 

ขอ คําถาม 
จํานวนคําตอบ สรุปผล 

5 4 3 2 1 N/A 
คะแนน 
เฉลี่ย 

S.D. 

1 มีวิสัยทัศนในการบริหารงานและพัฒนา
มหาวิทยาลยั 

8 13 1 1 0 0 4.22 0.74 

2 มีการกําหนดกลยุทธและวางแผน
กระบวนการเพ่ือการบริหารงานและพัฒนา
มหาวิทยาลยั 

4 10 8 0 0 1 3.82 0.73 

3 การสื่อสารท้ังภายในและภายนอกองคกร 1 7 11 2 2 0 3.13 0.97 
4 มีความสามารถในการแกไขปญหา 2 11 5 3 1 1 3.45 1.01 
5 ใชหลักการทํางานเปนทีม 3 8 8 1 1 2 3.52 0.98 
6 มีกระบวนการในการขับเคลื่อนและผลักดัน

นโยบายไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 
3 11 7 0 2 0 3.57 1.04 
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ขอ คําถาม 
จํานวนคําตอบ สรุปผล 

5 4 3 2 1 N/A 
คะแนน 
เฉลี่ย 

S.D. 

7 มีการทํางานเชิงรุก 4 10 5 1 2 1 3.59 1.14 
8 มีความคิดริเริ่มในการสรางงานใหม 6 11 3 2 0 1 3.95 0.90 
9 การทํางานสอดคลองและเทาทันตอ

สถานการณ และความเปลี่ยนแปลง 
4 11 5 1 2 0 3.61 1.12 

10 การใหความสําคัญกับผูมสีวนไดสวนเสีย 1 8 7 5 2 0 3.04 1.07 
รวม 36 100 60 16 12 6 3.59 1.20 

 
กลุมท่ี 4 สายสนับสนุน  
 ผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เลขานุการคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก ผูอํานวยการกองใน
สํานักงานอธิการบดี ผูแทนขาราชการ หรือผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ผูแทนขาราชการ หรือ
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในท่ีประชุม กบม. และ ผูแทนประธานสภาคณาจารยและพนักงาน 
สายสนับสนุน  
 จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 59 คน จากท้ังหมด 85 คน คิดเปนรอยละ 69.41 สรุปผลดังนี้ 

ขอ คําถาม 
จํานวนคําตอบ สรุปผล 

5 4 3 2 1 N/A 
คะแนน 
เฉลี่ย 

S.D. 

1 มีวิสัยทัศนในการบริหารงานและพัฒนา
มหาวิทยาลยั 

14 26 14 2 3 0 3.78 1.02 

2 มีการกําหนดกลยุทธและวางแผน
กระบวนการเพ่ือการบริหารงานและพัฒนา
มหาวิทยาลยั 

12 28 14 2 3 0 3.75 0.99 

3 การสื่อสารท้ังภายในและภายนอกองคกร 5 18 25 6 5 0 3.20 1.03 
4 มีความสามารถในการแกไขปญหา 9 17 23 3 6 1 3.34 1.13 
5 ใชหลักการทํางานเปนทีม 12 21 23 0 2 1 3.71 0.92 
6 มีกระบวนการในการขับเคลื่อนและผลักดัน

นโยบายไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 
9 18 23 7 2 0 3.42 1.00 

7 มีการทํางานเชิงรุก 12 22 18 5 1 1 3.67 0.96 
8 มีความคิดริเริ่มในการสรางงานใหม 13 25 13 5 1 2 3.77 0.96 
9 การทํางานสอดคลองและเทาทันตอ

สถานการณ และความเปลี่ยนแปลง 
9 19 21 5 3 2 3.46 1.04 

10 การใหความสําคัญกับผูมสีวนไดสวนเสีย 12 12 15 8 6 6 3.30 1.29 
รวม 107 206 189 43 32 13 3.54 1.32 
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ภาคผนวก 6 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผล 
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560 

ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก 7 
 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาที่ของอธิการบด ี 

- คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการในการสนทนากลุมการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบด ี

- คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแบบสอบถาม รวบรวม และประมวลผลขอมูลในการ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบด ี
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ภาคผนวก 8 
 

ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของ
อธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 



ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป การดําเนินการ 

1 26 กรกฎาคม  2561 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 6/2561 พิจารณา                                                                
 1. คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
2. แผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัย 

2 ภายใน 
1 สิงหาคม 2561 

ประธานกรรมการ มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ  
ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

3 15 สิงหาคม 2561 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 7/2561 วันท่ี 15 สิงหาคม 2561 พิจารณา 
ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4 16-17 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการ นําขอเสนอแนะของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย มาดําเนินการปรับแกไข 
(ถามี)   

5 ภายใน 
20 สิงหาคม 2561 

- เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามประกาศใช คูมือ การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- ฝายเลขานุการ นําคูมือ เผยแพรบนเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

6 27 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการ ดําเนินการ 
1. มีหนังสือถึงอธิการบด ี
    1.1 จัดสง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
การปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
     1.2 แจงใหอธิการบดี จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดในคูมือฯ และจัดสงคณะกรรมการ 
ภายในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561  
  (ตามขอ10 (3) ใหอธิการบดีจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดเสนอคณะกรรมการภายใน 60 วันนับแตวันสิ้น
ปงบประมาณ)  
2. มีหนังสือถึงหัวหนาสวนงาน ใหดําเนินการเสนอช่ือผูเก่ียวของท่ีจะเขารวมสนทนา
กลุม และตอบแบบสอบถาม ภายในวันท่ี 26 ตุลาคม 2561     

7 ภายใน 
26 ตุลาคม 2561 

หัวหนาสวนงาน สงราย ช่ือผู เข าร วมสนทนากลุมและตอบแบบสอบถามตอ
คณะกรรมการ 

8 14 พฤศจิกายน 2561  
 

- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 7/2561 พิจารณา 
1. ขอปรับการใชขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 
2560 ขอ 10 (3) ท่ีกําหนดวา ใหอธิการบดีจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ 
และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดเสนอคณะกรรมการภายใน 60 วันนับแตวันสิ้น
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ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป การดําเนินการ 

ปงบประมาณ เปนภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ เน่ืองจากอธิการบดีขอเลื่อน
การจัดสงรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จากภายในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 
2561 เปนภายในวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 
2. กําหนดรูปแบบการสนทนากลุม ประเด็น/คําถามในการสนทนากลุม 
- สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 10/2561 วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 พิจารณา
ใหความเห็นชอบใหปรับการใชขอบังคับฯ ขอ 10 (3) ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ  

9 ภายใน 
12 ธันวาคม 2561 

ประธานกรรมการ มีหนังสือถึงผูเก่ียวของเชิญเขารวมสนทนากลุม 
 

10 ภายใน 
28 ธันวาคม 2561 

อธิการบดีจัดสงรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ตอคณะกรรมการ 

11 3 มกราคม 2562 
 

คณะกรรมการ มอบใหฝายเลขานุการดําเนินการ 
เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  

12 9 มกราคม 2562 - ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 1/2562 พิจารณา  
1. การดําเนินการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท) 
2. ประเด็น/คําถามในการสนทนากลุม 
- สนทนากลุม (กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี ผอ. ผูใชบัณฑิต) 

13 10 มกราคม 2562 สนทนากลุม (สายวิชาการ เลขานุการสวนงาน สายสนับสนุน นักศึกษา นักศึกษาเกา) 
14 11 มกราคม 2562 –  

13 กุมภาพันธ 2562 
คณะกรรมการ มอบใหฝายเลขานุการดําเนินการ 
สรุป วิเคราะห ประมวลขอมูล และจัดทํา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

15 14 มกราคม 2562 คณะกรรมการ มอบใหฝายเลขานุการดําเนินการ 
เผยแพรแบบสอบถามการประเมินภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี บนเว็บไซตของสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย โดยใหตอบตั้งแตวันท่ี 14-25 มกราคม 2562 

16 16 มกราคม 2562 สงแบบสอบถามการประเมินภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี ใหกลุมนายกสภา
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (เปนเอกสาร) โดยให
ตอบ ภายในวันท่ี 25 มกราคม 2562 

17 25 มกราคม 2562 ประธานกรรมการ มีหนังสือถึงผูเก่ียวของใหตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะผูนําฯ 
โดยขยายเวลาถึง ภายในวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2562 

18 13 กุมภาพันธ 2562 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 2/2562 พิจารณา 
1. รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 
ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

19 22 กุมภาพันธ 2562   
 

- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 3/2562 พิจารณา 
ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป การดําเนินการ 

(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  
- คณะกรรมการ สง ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ใหอธิการบดีรับทราบ
และใหขอสังเกต 

19 ภายใน  
25 กุมภาพันธ 2562   

ประธานกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ  
ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ใหท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 (ภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีอธิการบดี รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ) 

20 13 มีนาคม 2562 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 13 มีนาคม 2562 
พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  

21 10 เมษายน 2562 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 10 เมษายน 2562 
พิจารณา รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 
13 มีนาคม 2562 

22 ภายใน  
19 เมษายน 2562 

นายกสภามหาวิทยาลัย แจง ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ใหอธิการบดีทราบ 
และนําไปใชประโยชนในการทํางานตอไป 

หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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