
 

 

 

 

รายงานผลการด าเนนิงานตามโครงการทีไ่ดร้บัมอบหมายตามนโยบาย 

ของอธกิารบด ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช 
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ตวัชี้วดั หน่วยนับ

แผน ผล คะแนน

เชิงปริมาณ

คะแนน

เชิง
คุณภาพ

ร้อยละของผลการด าเนินงานที่บรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ 100 100 5.00 5.00

1.โครงการพัฒนาหลักสูตรสร้างสรรค์เชงิ

บูรณาการตามมาตรฐานสากล

จ านวนหลักสูตรสร้างสรรค์เชงิ

บูรณาการตามมาตรฐานสากล

หลักสูตร 2 4 5.00 สนับสนุนให้มกีารพัฒนาหลักสูตรสร้างสรรค์เชงิบูรณาการ

ตามมาตรฐานสากล โดยมคีวามร่วมมอืกบัคณะวชิาและ
บัณฑิตวทิยาลัยในการการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว 4 หลักสูตร ดังนี้        

 1. วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาธรุกจิการเกษตร (พหุวทิยาการ)     
 2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอนุรักษ์ศิลปกรรม (พหุวทิยาการ)    
  3. วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบและศิลปะเสียง (พหุ

วทิยาการ) 

 4. ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบเพื่อการจดัการ

โรงแรมและอสังหาริมทรัพย ์(พหุวทิยาการ)  

รองอธกิารบดีฝ่าย

วชิาการ

1.7โครงการที่ไดร้ับมอบหมายตามนโยบายของอธิการบดี

ยทุธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่ด าเนินงานตั้งแต่

 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

ยทุธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์

1.แผนงาน : พัฒนาคุณภาพหลักสูตรการศึกษาตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความตระหนักรู้ของบัณฑิตเร่ืองประชาคมอาเซียน สังคมพหุวฒันธรรม และ เอกลักษณ์ศิลปากร

การด าเนินงาน

(รอบปีที2่)
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ตวัชี้วดั หน่วยนับ

แผน ผล คะแนน

เชิงปริมาณ
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ยทุธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่ด าเนินงานตั้งแต่
 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

การด าเนินงาน
(รอบปีที2่)

2.โครงการเสริมสร้างทักษะการสอนและการ
ส่ือสารด้วยภาษาองักฤษ

จ านวนกจิกรรมที่เสริมสร้างทักษะ
การสอนและการส่ือสารด้วย
ภาษาองักฤษ

กจิกรรม
โครงการ

4 10 5.00 1. แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนา
ทักษะและการเรียนรู้ด้านภาษาองักฤษของนักศึกษา มหาวทิยาลัยศิลปากร
2. สนับสนุนให้คณะวชิาต่างๆ มกีารจดัการเรียนการสอนด้วย

ภาษาองักฤษและมกีจิกรรมเสริมด้านภาษาองักฤษ  

2.1 คณะวชิาส่วนใหญ่มกีารจดัการเรียนการสอนด้วยภาษาองักฤษใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

2.1.1 มกีารจดัการเรียนการสอนบางรายวชิา หรือบางส่วนของรายวชิา
ด้วยภาษาองักฤษ
2.1.2 มกีารใชส่ื้อประกอบการสอนเป็นภาษาองักฤษ

2.1.3 มกีารจดัท าเอกสารประกอบการสอนด้วยภาษาองักฤษ

2.2 คณะวชิาส่วนใหญ่มกีารจดักจิกรรมเสริมด้านภาษาองักฤษ เชน่
1. โครงการส่งเสริมการอา่นภาษาองักฤษจากเอกสารงานวจิยั 
2.จดัอาจารยส์อนภาษาองักฤษเพิ่มเติมให้กบันักศึกษาปริญญาเอก – โท

3. วชิาพื้นฐาน 104 502  ภาษาองักฤษส าหรับจดัการจดหมายเหตุและ

สารสนเทศมรดกทางวฒันธรรม

รองอธกิารบดีฝ่าย
วชิาการ

4. จดับรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

5. ฝึกอบรมภาษาองักฤษส าหรับนักศึกษา
6. มกีารอบรมภาษาองักฤษของคณะวชิาในระดับบัณฑิตศึกษา

7. มกีารเสริมด้านภาษาองักฤษโดยให้นักศึกษาฝึกการอา่น การแปล  และ
การฟังจากภาษาองักฤษในรูปแบบงานวจิยั  วดีิโอต่าง ๆ
8. เชญิอาจารยพ์ิเศษชาวต่างชาติมาบรรยายให้แกน่ักศึกษาในรายวชิา
ระเบียบวธิวีจิยัระบบการจดัการฟาร์มอยา่งยั่งยนื
9. English Clinic, Computer Assistance Instruction

10. จดัโครงการ “การพัฒนาภาษาองักฤษกา้วสู่โลกอาเซียน”

ยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอ่สงัคม

2.แผนงาน : พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอตัลักษณ์ของมหาวทิยาลัยศิลปากรสู่สากล
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ตวัชี้วดั หน่วยนับ
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 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

การด าเนินงาน
(รอบปีที2่)

3.โครงการศิลปากรรับผิดชอบสังคม 

University Social Responsibility

จ านวนกจิกรรมโครงการที่ส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

กจิกรรม

โครงการ

30 35 5.00 1. โครงการ Big Cleaning day หอพัก เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาที่อยู่

หอพักได้ท าความสะอาดที่ท างานและที่พักพร้อมปรับภมูทิัศน์ให้สวยงาม
2. โครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชด าริ ณ ศูนย์
การศึกษาภพูาน อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และ

เขา้ใจพระราชด าริของพระบาทสมดเพ็จพระเจา้อยู่หัวฯ พร้อมน าไป
ประยกุต์ใชแ้ละถา่ยทอดสู่บุคคลอื่นต่อไป

รองอธกิารบดีฝ่าย

กจิการนักศึกษา

3. โครงการ Identity of Creative รังสรรค์น้องใหมห่่างไกลยาเสพติด 

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เขา้ใจเกี่ยวกบัยาเสพติด พร้อมสร้างแกนน าเพื่อ
ขยายเครือขา่ยป้องกนัยาเสพติดไปยงักลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน
4. โครงการมหาวทิยาลัยขาว เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับการดูแลด้าน

ความปลอดภยัในชวีติ และทรัพยสิ์น

5. โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา เงินกู้ยมิเพื่อการศึกษา เพื่อให้นักศึกษา

ที่กู้ยมืได้รับผิดชอบในการใชทุ้นคืน
6. โครงการ Clear Corception : รังสรรค์ประเทศไทย “New Mind 
New Generation” : สร้างหัวใจใหมสู่่ยคุสมยัที่สัตยซ่ื์อ เพื่อให้นักศึกษา

ตระหนักในความส าคัญของตนเอง และสังคมในการสร้างพฤติกรรมบัณฑิต

ไทยไมโ่กง และมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมสร้างเครือขา่ย
สถาบันอดุมศึกษาบัณฑิตอดุมคติไทย
7. โครงการอาหารปลอดภยั (Food Safety) เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบ

อาหารมจีติส านึกในการปรุง และจ าหน่ายอาหารที่สะอาด ปลอดภยั มี
ส่วนรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
8. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาและมอบทุนการศึกษา 

เพื่อให้นักศึกษาได้มจีติส านึกตอบแทนสังคม
9. โครงการวนัเด็กหรรษา “ท าด้วยใจไปสร้างฝัน คร้ังที่ 2” เพื่อให้
นักศึกษาได้มจีติส านึกในการชว่ยเหลือ แบ่งปันแกเ่ด็ก ซ่ึงเป็นเยาวชนของ
ชาติต่อไป

10. โครงการ “รินน้ าใจ สู่น้องห่างไกล จากใจศิลปากร คร้ังที่ 3” เพื่อ

แบ่งปันน้ าใจชว่ยเหลือนักเรียนในชมุชนห่างไกล

3



ตวัชี้วดั หน่วยนับ

แผน ผล คะแนน

เชิงปริมาณ

คะแนน

เชิง

คุณภาพ

ยทุธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่ด าเนินงานตั้งแต่
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11. โครงการฝึกปฏบิัติการพยาบาลเบื้องต้นให้แกน่ักศึกษาเพื่อให้

นักศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปชว่ยเหลือเพื่อน ๆ และ
บุคคลอื่น ๆ ได้
12. โครงการอาหารปลอดภยั โดยร่วมมอืกบัคณะเภสัชศาสตร์ ในการ

ประกอบอาหารให้ปลอดภยัจากสารพิษและเชื้อโรคต่าง ๆ เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับประทานอาหารที่ถกูสุขลักษณะ

13. โครงการรณรงค์ใชโ้ฟม ถงุกอ๊บแกบ๊เพื่อรักษาส่ิงแวดล้อมใน
มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ เพื่อให้ผู้ประกอบ
อาหารได้มจีติส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อมในมหาวทิยาลัยศิลปากร 

พระราชวงัสนามจนัทร์ และดูแลรักษาสุขภาพของผู้รับบริการ

14. โครงการมหาวทิยาลัยสีขาว เพื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับการดูแลด้าน
ความปลอดภยัในชวีติและทรัพยสิ์น
15. โครงการร่วมงานส่งเสริมศิลปวฒันธรรมอดุมศึกษา 

คร้ังที่ 15 เพื่อมส่ีวนร่วมในการแสดงศิลปวฒันธรรมอนัแสดงถงึการ
อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมของชาติ
16. โครงการเชดิชเูกยีรตินักกจิกรรมดีเด่น “พิธมีอบเกยีรติบัตรแกน่ัก
กจิกรรมนักศึกษา” เพื่อกระตุ้นให้นักกจิกรรมจดักจิกรรมที่ดีที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม

17. โครงการบ าเพ๊ญประโยชน์ปลูกป่าชายเลน เพื่อปลูกและอนุรักษ์ป่า
ชายเลน ตลอดจนสร้างจติส านึกในการเห็นคุณค่าของป่าชายเลน

18. กจิกรรมร่วมงานประเพณีลอยกระทง จงัหวดันครปฐม เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามของไทย

19. กจิกรรมร่วมขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย ์เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วฒันธรรมแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์

20. โครงการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์บุคลากรในการผลิตน้ ายา
ท าความสะอาด เพื่ให้หอพักนักศึกษาได้ใชว้สัดุในการท าความสะอาดที่มี

คุณภาพดี และรักษาส่ิงแวดล้อม

21. โครงการ Big Cleaning day กองกจิการนักศึกษาเพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมให้เอื่อต่อการท างาน
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22. โครงการศิลปากรสัญจร : ริมน้ าจนัทบูร ยอ้นวถิจีนัท์ สร้างสรรค์วถิี

ไทย เพื่ออนุรักษ์วฒันธรรมชาวจนัทบุรี
23. กจิกรรมวนัศิลป์ พีระศรี เพื่อธ าธงไวซ่ึ้งวฒันธรรมอนัดีงามของชาว
ศิลปากร
24. โครงการปัจฉมินิเทศ “ทักษะงานอาชพีในยคุประชาคมอาเซียน” 

เพื่อให้บัณฑิตที่จะจบการศึกษามทีักษะการปฏบิัติงานที่สอดคล้องกบั

ความต้องการของสังคมในประชาคมอาเซียน

25 โครงการ “จติกตัญญูแกผู้่มคุีณ” เพื่อให้นักศึกษาทุนมจีติส านึกกตัญญู
แห่งผู้ให้ทุน
26. โครงการบริจาคโลหิตต่อชวีติปวงประชา คร้ังที่ 11 เพื่อให้ผู้บริจาค
โลหิตมโีอกาสเขา้ร่วมกจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

27. โครงการศิลปากรรวมใจบริจาคโลหิต เพื่อให้อาจารย ์บุคลากร และ
นักศึกษาได้มโีอกาสบริจาคโลหิตเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ต่อสังคม

28. โครงการท าความสะอาด (Big Cleaning day) และจดัการความรู้ด้าน
สุขาภบิาลอาหาร เพื่อให้ผู้ประกอบการอหาร วงัท่าพระ ได้ท าความสะอาด
โรงอาหารและประกอบอาหารถกูสุขลักษณะและผลอดภยัจากสารพิษและ

เชื้อโรคต่าง ๆ 
29. กจิกรรมร่วมเป็นกรรมการวดัประมลูร้านค้างานเทศกาลนมสัการองค์

พระปฐมเจดีย ์เพื่อรับผิดชอบในการจดัสรรพื้นที่ร้านค้าให้กบั
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่จะมาจดันิทรรศการและพ่อค้าแมค้่าที่จะมาขาย
สินค้าในงาน

30. โครงการ ค่ายพัฒนาเครือขา่ยผู้น าเยาวชนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
มหาวทิยาลัยศิลปากร ตอน “...เลือก...เพื่อโลก...”
31.มกีารเปิดรายวชิาศึกษาทั่วไปที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม คือ 1. รายวชิา 082 107 สมาธเิพื่อการพัฒนาชวีติ   

2. รายวชิา 083 110 กจิกรรมเพื่อชวีติสร้างสรรค์

รองอธกิารบดีฝ่าย
วชิาการ
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32.โครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ

33.โครงการ IEML อาสาพัฒนาโรงเรียน
34.โครงการสานฝันสู่น้อง คร้ังที่ 7
35. .โครงการยวุสถาปนิกอาสาเพื่อพัฒนาชนบท

4.โครงการเครือขา่ยกจิการนักศึกษาอาเซียน จ านวนโครงการที่ส่งเสริมเครือขา่ย

กจิการนักศึกษาอาเซียน

โครงการ 1 3 5.00 1. โครงการพัฒนาผู้น าเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักถงึผลกระทบของ

การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

รองอธกิารบดีฝ่าย

วเิทศสัมพันธ์

2.โครงการปัจฉมินิเทศ “ทักษะงานอาชพีในยคุประชาคมอาเซียน” 
เพื่อให้บัณฑิตที่จะจบการศึกษามทีักษะการปฏบิัติงานที่สอดคล้องกบั
ความต้องการของสังคมในประชาคมอาเซียน

รองอธกิารบดีฝ่าย
กจิการนักศึกษา

3.โครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ คณะวชิา

5.โครงการปรับปรุงวทิยาเขตที่เป็นมติรกบั
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์

จ านวนโครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม

โครงการ 1 6 5.00 ปีงบประมาณ 2557 (13 ม.ีค.57-30 ก.ย.57)
1. ปลูกต้นหูกระจงและต้นลีลาวดีในพื้นที่เกาะกลางถนนสายหลักรอบ
มหาวทิยาลัย

2. จดัท าเส้นทางจกัรยานระยะที่ 2 บริเวณด้านหน้าหอพักนักศึกษา เพื่อ

ลดการใชร้ถยนต์และรถจกัรยานยนต์ของนักศึกษา และรณรงค์ให้นักศึกษา
ใชร้ถจกัรยานให้สะดวกมากขึ้นโดยแยกเลนรถจกัรยานให้ชดัเจน

3. การน ารถรางมาให้บริการกบันักศึกษา ในปีการศึกษา 2556  เพื่อ
ให้บริการกบันักศึกษา โดยเน้นให้บริการกบันักศึกษาที่พักอยู่หอพักนอก

มหาวทิยาลัย
ปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค.57-12 ม.ีค.58)
1. ปลูกต้นไมเ้พิ่มเติมในพื้นที่ส าคัญต่างๆรอบมหาาวทิยาลัย
2. ขดุลอกรางระบายน้ าเสีย รางระบายน้ าดี และขดุลอกผักตบชวาในบ่อ
บ าบัดน้ าเสีย

รองอธกิารบดี 
เพชรบุรี

3.แผนงาน : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์

ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดลอ้มทางการศึกษาที่เอ้ือให้เกิดการเรียนรู ้และความคิดสร้างสรรค์
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3.การใชว้สัดุบรรจอุาหารที่เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม โดยลด ละ เลิก การใช้

โฟม
4. ส ารวจเพื่อวางแผนการขยายเส้นทางจกัรยานบริเวณประตูทางออก
ด้านหลังมหาวทิยาลัยจนถงึหน้าหอพักนักศึกษา

5. การใชร้ถรางให้บริการกบันักศึกษาต่อเนื่องจากปีการศึกาษา 2556 
จ านวน 4 คัน 

6. ลดจ านวนสุนัขจรจดัโดยการท าหมนั

6.โครงการเครือขา่ยการวจิยัและการ
สร้างสรรค์

จ านวนแหล่งทุนสนับสนุน แหล่ง 2 5 5.00 1. ทุนงบประมาณแผ่นดิน
2. กองทุนวจิยัและสร้างสรรค์ส่วนกลาง

3. ทุนเครือขา่ยวจิยัอดุมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จาก สกอ.

4. ทุนโครงการส่งเสริมการวจิยัในอดุมศึกษาและการพัฒนามหาวทิยาลัย

แห่งชาติ จาก สกอ.
5. ทุนโครงการมุ่งเป้าสนองความต้องการพัฒนาประเทศ ปี 2557 กลุ่ม
เร่ืองนวตักรรมเพื่อสังคมและชมุชน  จาก สกว.

รองอธกิารบดีฝ่าย
วชิาการ

สถาบันวจิยัและ

พัฒนา

7.โครงการบ่มเพาะนักวจิยัและศิลปินรุ่นใหม่ จ านวนเครือขา่ยการวจิยัและการ

สร้างสรรค์2 เครือขา่ย

เครือขา่ย 2 4 5.00 1.เครือขา่ยวจิยัอดุมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (สกอ.)

2.เครือขา่ยวจิยัภมูภิาค (ภาคกลาง) (วช.)
3.เครือขา่ยสถาบันการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาดนตรีพื้นบ้าน
อาคเนยภ์าคพื้นทวปีอาเซียน

4.เครือขา่ยการออกแบบแห่งอาเซียน นิทรรศการสัญจร ประกอบการ
บรรยาย : เคร่ืองประดับสร้างสรรค์

สถาบันวจิยัและ

พัฒนา

ยทุธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวจิยั และการสร้างสรรค์ เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวทิยาลยัที่ไดร้ับการยอมรับระดบัชาตแิละนานาชาติ

4.แผนงาน : เสริมสร้างความเขม้แขง็นักวจิยัและศิลปิน
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จ านวนโครงการพัฒนาศักยภาพ

ด้านการท าผลงานวจิยัและงาน
สร้างสรรค์

 โครงการ 4 9 5.00 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารยม์หาวทิยาลัยศิลปากรระหวา่งวนัที่ 

24-30เมษายน 2557 ประกอบด้วยหัวขอ้การบรรยาย ดังนี้
1.การเขยีนขอ้เสนอการวจิยัเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวจิยั (วนัที่ 24 

เมษายน 2557)
2. แนวทางการใชห้ลักสถติิและโปรแกรม SPSS ในการวจิยั : สาขา

วทิยาศาสตร์ (วนัที่29 เมษายน 2557)

3. แนวทางการใชห้ลักสถติิและโปรแกรม SPSS ในการวจิยั : สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วนัที่ 29 เมษายน 2557)
4. การเขยีนบทความวจิยัเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (วนัที่ 

30 เมษายน2557)
5. การผสมผสานองค์ความรู้จากการวจิยัในการผลิตหนังสือวชิาการและ
งานรับใชสั้งคม(วนัที่ 30 เมษายน 2557)

6.จดับรรยาย โครงการพัฒนาขอ้เสนอโครงการวจิยัเชงิบูรณาการ หัว

ขอ้ความมั่นคงทางอาหาร เมื่อวนัที่ 27 พฤษภาคม 2557 ด าเนินงาน
ร่วมกนัระหวา่งเครือขา่ยวจิยัอดุมศึกษาภาคกลางตอนล่างและ

สถาบันวจิยัและพัฒนา

สถาบันวจิยัและ

พัฒนา

7. การบรรยาย โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวจิยั (‘R2R’ : Routine 

to Research) เร่ือง“แนวคิด ‘R2R’ และหลักการท าวจิยัโดย ใชง้าน

ประจ าเป็นฐาน” เมื่อวนัที่ 29 พฤษภาคม 2557

8. การเขยีนบทความวจิยัเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
(มกราคม 2558)
9. การเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยัเพื่อขอรับทุนวจิยัสาขาสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ (มนีาคม 2558)

5.แผนงาน : สนับสนุนการวจิยัและการสร้างสรรค์

8.โครงการแหล่งเรียนรู้และทุนเพื่อการวจิยั

และการสร้างสรรค์
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9.โครงการเพิ่มมลูค่าสินค้าและบริการจาก

งานวจิยัและสร้างสรรค์ร่วมกบัภาครัฐและ
เอกชน

จ านวนผลงานวจิยัที่น าไปต่อยอดใน

เชงิพาณิชย์

ผลงาน/

ชิ้นงาน

3 18 5.00 มหาวทิยาลัยผลักดันให้เกดิผลงานวจิยั/สร้างสรรค์ เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์

ซ่ึงผลงานวจิยัที่น าไปต่อยอดในเชงิพาณิชยน์อกจากสามารถกอ่ให้เกดิ
ประโยชน์ที่ยั่งยนืแกสั่งคมและประเทศชาติแล้วยงัสามารถสร้าง
ภาพลักษณ์ด้านงานวจิยัให้กบัมหาวทิยาลัยได้ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ โดยมแีผนงาน/โครงการเพิ่มมลูค่าสินค้าและบริการจาก
งานวจิยัและสร้างสรรค์ร่วมกบัภาครัฐ เอกชน ท าให้มจี านวนผลงานวจิยัที่

น าไปต่อยอดในเชงิพาณิชยจ์ านวน 18 ชิ้นงาน อาทิ คณะดุริยางคศาสตร์ 
ผลงานสร้างสรรค์นางพญางูขาวเดอะมวิสิคัล ผลงานของอาจารยด์ าริห์ 
บรรณวทิยกจิ ใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณิชยโ์ดย บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากดั 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ผลงาน 2 ชิ้นงาน ได้แก ่1. ผล
ของการใชปุ้๋ยหมกัร่วมกบัไนโตรเจนต่อประสิทธภิาพการใชธ้าตุไนโตรเจน
และผลผลิตขา้ว (2554/75,000 บาท) และ2.ศักยภาพการให้ผลผลิตและ

การดูดให้ประโยชน์จากปุ๋ยของขา้วสายพันธต่์างๆ ที่ปลูกในชดุดินเพชรบุรี 

(2556/100,000) โดยน ามาจดัท าปุ๋ยหมกัจ าหน่าย เป็นต้น

คณะวชิา

10.โครงการบูรณาการการบริการวชิาการ

ขา้มศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ชมุชน

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ร้อยละโครงการบูรณาการการ

บริการวชิาการขา้มศาสตร์เพื่อ

เสริมสร้างความเขม้แขง็ชมุชนตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ร้อยละ 20 42.11 5.00 โครงการบริการวชิาการขา้มศาสตร์ภายในมหาวทิยาลัย/ภายในประเทศ/

ร่วมกบัหน่วยงานต่างประเทศจ านวน 56 โครงการจากโครงการบริการ

วชิาการทั้งหมด 133 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  42.11

รองอธกิารบดีฝ่าย

ประกนัคุณภาพ

11.โครงการแผนแมบ่ทส านักบริการวชิาการ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
เพื่อพัฒนาส านักบริการวชิาการ 

1.มแีผนแมบ่ทส านักบริการวชิาการ
2.มกีารด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด
ไว้

3.การทบทวน/ปรับปรุงพัฒนาแผน

ระดับ 1 2 5.00 มแีผนแมบ่ทส านักบริการวชิาการพ.ศ. 2558-2563 เพื่อเป็นแนวทางการ
ด าเนินงาน และในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 การด าเนินโครงการทั้งภาครัฐ

และเอกชนจ านวนทั้งส้ิน….โครงการ กอ่ให้เกดิรายได้…..บาท

ส านักบริการ
วชิาการ

ยทุธศาสตร์ 5. การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสงัคมโดยการให้บริการทางวชิาการ อยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง พร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      

6.แผนงาน : บูรณาการข้ามศาสตร์ระหวา่งหน่วยงานภายในประเทศ
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ตวัชี้วดั หน่วยนับ

แผน ผล คะแนน

เชิงปริมาณ

คะแนน

เชิง

คุณภาพ

ยทุธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่ด าเนินงานตั้งแต่
 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

การด าเนินงาน
(รอบปีที2่)

12.โครงการบูรณาการความรู้ขา้มวฒันธรรม

อาเซียน

จ านวนกจิกรรม/โครงการบูรณาการ

ความรู้ขา้มวฒันธรรมอาเซียน

 กจิกรรม/

โครงการ

2 4 5.00 1.โครงการ “วชิาการตะวนัออก ประจ าปี 2557” เร่ือง นานาภาษาใน

จารึกและเอกสารโบราณไทย(คณะโบราณคดี)
2.โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์วจิยัและการปฏบิัติงานภาคสนามเพื่อ
ส่งเสริมภมูปิัญญาและวฒันธรรมท้องถิ่น อนัจะน าไปสู่การสร้างสรรค์ของ

ชมุชนให้มคีวามเขม้แขง็ระดับอาเซียน (คณะโบราณคดี)
3.โครงการปฐมกาล ต านานปฐมบท: ก าเนินโลกเกดิต่างวฒันธรรม(คณะ

โบราณคดี)
4.โครงการประชมุวชิาการด้านประวติัศาสตร์ศิลปะ(คณะโบราณคดี)

13.โครงการศูนยบ์่มเพาะวสิาหกจิอาเซียน โครงการจดัต้ังศูนยบ์่มเพาะวสิาหกจิ
อาเซียน

โครงการ 1 2 5.00 1.โครงการศูนยบ์่มเพาะวสิาหกจิศึกษา
2.โครงการจดัต้ังศูนยส่์งเสริมการเรียนรู้และวจิยั เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ

สู่ประชาคมอาเซียน(คณะโบราณ อยู่ในแผนปฏบิัติราชการปี 2558)

14.โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอนั
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี(อพ.สธ.)

จ านวนโครงอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอนั
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกมุารี(อพ.สธ.)

โครงการ 1 3 5.00 1.1 )  โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการ  เร่ืองการประยกุต์ใชเ้ทคนิคทางอณู
วทิยา polymerase chain reaction denaturing gradient gel 
electrophoresis (PCR-DGGE Technique)  ส าหรับการศึกษาและวจิยั

ด้านจลิุนทรียท์างการเกษตร  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 

2.  โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  จ านวน 2 โครงการ  ได้แก ่ 
2.1 )  การวเิคราะห์ภมูปิัญญาไทยในวถิเีกษตรกรรมที่ยั่งยนื  คณะ

วทิยาศาสตร์ 

2.2 )  โครงการสืบสานภมูปิัญญาสมนุไพรและการแพทยแ์ผนไทย  คณะ

เภสัชศาสตร์  โดยมรีายละเอยีดโครงการตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้  

รองอธกิารบดีฝ่าย
ประกนัคุณภาพ
คณะวชิา
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ตวัชี้วดั หน่วยนับ

แผน ผล คะแนน

เชิงปริมาณ

คะแนน

เชิง

คุณภาพ

ยทุธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่ด าเนินงานตั้งแต่
 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

การด าเนินงาน
(รอบปีที2่)

15.โครงการศูนยศิ์ลปวฒันธรรมอาเซียนศึกษา จ านวนฐานขอ้มลูออนไลน์เพื่อการ
เรียนรู้ด้านศิลปวฒันธรรม

ฐานขอ้มลู 2 4 5.00 1.โครงการจดัท าฐานขอ้มลูสถาปัตยเ์รขา แสดงผลงานและรางวลัต่างๆที่
ชนะการประกวดของนักศึกษา 

2.ฐานขอ้มลูของหอศิลป์

3.ฐานขอ้มลูโบราณวตัถสุถานในภาคใต้
4.โครงการเรียนรู้ภมูปิัญญาและวฒันธรรมมอญบ้านมว่ง

รองอธกิารบดีฝ่าย
ศิลปวฒันธรรม

16.โครงการสันสกฤตศึกษาเพื่อการพัฒนา
ศิลปะและวฒันธรรมอาเซียน

จ านวนกจิกรรม/โครงการเพื่อการ
พัฒนาศิลปะและวฒันธรรมอาเซียน

โครงการ 5 6 5.00 คณะโบราณคดี
1)โครงการเสวนาทางวชิาการด้านวฒันธรรมอาเซียน

 เร่ือง ความสัมพันธข์องภาษาและรัฐโบราณในอาเซียน
2) โครงการอบรมภาษาและวฒันธรรมเขมรระดับกลาง

3) โครงการอบรมค ายมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาและวรรณกรรมไทย
4.จดัท าศูนยข์อ้มลูด้านศิลปะและวฒันธรรมของชาติและอาเซียน (คณะ

โบราณคดี)
5.โครงการ "วชิาการตะวนัออก ประจ าปี 2557" เร่ือง นานาภาษาในจารึก

และเอกสารโบราณไทย

6.โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์วจิยัและการปฏบิัติงานภาคสนามเพื่อ
ส่งเสริมภมูปิัญญาและวฒันธรรมท้องถิ่น อนัจะน าไปสู่การสร้างสรรค์ของ

ชมุชนให้มคีวามเขม้แขง็ระดับอาเซียน

คณะวชิา

ยทุธศาสตร์ 6. การอนุรักษ์และสง่เสริมเอกลกัษณ์ศิลปะและวฒันธรรมของชาตริวมทั้งการประยกุตใ์ช้เพ่ือรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าในระดบัชาตแิละนานาชาติ

8.แผนงาน : สร้างมาตรฐานและใช้ประโยชน์มรดกศิลปวฒันธรรมไทย

ยทุธศาสตร์ 7. การบริหารจดัการองค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพเพ่ือการเป็นมหาวทิยาลยัแห่งการสร้างสรรค์

9.แผนงาน : พัฒนาบุคลากรเพื่อสังคมยคุใหม่

11



ตวัชี้วดั หน่วยนับ

แผน ผล คะแนน

เชิงปริมาณ

คะแนน

เชิง

คุณภาพ

ยทุธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่ด าเนินงานตั้งแต่
 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

การด าเนินงาน
(รอบปีที2่)

18.โครงการ : ยกร่างพระราชบัญญัติ

มหาวทิยาลัยศิลปากร พ.ศ….

เสนอสภามหาวทิยาลัยให้ความ

เห็นชอบภายในปีพ.ศ.2557

ภายในปี เสนอสภา

มหาวทิยาลัย
ให้ความ
เห็นชอบ

ภายในปี
พ.ศ.2557

เสนอสภา

มหาวทิยาลัยให้ความ
เห็นชอบภายในปี
พ.ศ.2557และ

สามารถด าเนินงานได้
ในขั้นตอนที่เกนิแผน

ปี 57ก าหนดไว้

5.00 มหาวทิยาลัยได้เสนอ ร่างพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยศิลปากรพ.ศ….ให้

สภามหาวทิยาลัยพิจารณาอยา่งต่อเนื่องต้ังแต่การประชมุคร้ังที่ 5/2555 
วนัที่ 16 พฤษภาคม 2555 ซ่ึงสภามหาวทิยาลัยมมีติให้เพิ่มเติมหลักการ
เหตุผลและปรับปรุงแกไ้ขแล้วน าเสนอสภามหาวทิยาลัยพิจารณา หลังจาก

นั้นมกีารน าเสนอสภามหาวทิยาลัยอกีจ านวน 5 คร้ัง  และนายกสภา
มหาวทิยาลัยให้น า ร่างพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยศิลปากรพ.ศ….เขา้

พิจารณาในการประชมุสภามหาวทิยาลัยคร้ังที่ 5/2557 วนัที่ 14 
พฤษภาคม 2557 ที่ประชมุมมีติเห็นชอบ ร่าง พระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลัยศิลปากรพ.ศ….ที่ปรับปรุงใหม ่ตามที่มหาวทิยาลัยเสนอและ

ให้มหาวทิยาลัยด าเนินการต่อไป 
  มหาวทิยาลัยได้เสนอร่าง พรบ. ไปยงัสกอ.เมื่อวนัที่ 27 ก.ค.2557 ทั้งนี้
ร่างพรบ.ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และอยู่ในขั้นตอน

การพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งต่อไป

19.โครงการ : ก าหนดมาตรฐานและวธิกีาร

ประเมนิผลการปฏบิัติงานและการบริหาร
จดัการ

มเีกณฑ์การประเมนิมาตรฐานการ

ปฏบิัติงาน

ม/ีไมม่ี มี มเีกณฑ์การประเมนิ

มาตรฐานการ
ปฏบิัติงานและ
ด าเนินการตาม

วธิกีารที่ก าหนดไว้
แล้วมกีารทบทวน
ปรับปรุงเป็นระยะ

5.00 การประเมนิผลการปฏบิัติงานของขา้ราชการและพนักงานใน

สถาบันอดุมศึกษาเป็นไปตามขอ้บังคับมหาวทิยาลัยศิลปากรวา่ด้วย
หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมนิผลการปฏบิัติงาน พ.ศ.2554 เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ทุกรอบ 6 เดือน

- ส่วนการประเมนิผลการปฏบิัติงานของผู้บริหารระดับคณบดีหรือหัวหน้า
หน่วยงานเทียบเท่าเป็นไปตามขอ้บังคับมหาวทิยาลัยศิลปากรวา่ด้วย
หลักเกณฑ์และวธิกีารติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการปฏบิัติงาน

ของผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี พ.ศ. 2555 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 พร้อม

ด้วยคู่มอืระบบวธิกีารติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการปฏบิัติงาน

ของผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี มหาวทิยาลัยศิลปากร ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1 
ได้มกีารด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการปฏบิัติงานของผู้
ด ารงต าแหน่งคณบดีฯ รอบ 1 ปี และ 3 ปี ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหวา่งการ

ประเมนิฯ
ปัจจบุันมหาวทิยาลัยได้ใชร้ะบบการประเมนิผลการปฏบิัติงานทั้งผู้บริหาร

และพนักงานฯ ตามตัวชี้วดัและและคุณลักษณะผู้ปฏบิัติงานที่มอียู่ และ

ยงัคงน าหลักเกณฑ์ดังกล่าวใชใ้นการประเมนิผลการปฏบิัติงานต่อไป
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ตวัชี้วดั หน่วยนับ

แผน ผล คะแนน

เชิงปริมาณ

คะแนน

เชิง

คุณภาพ

ยทุธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่ด าเนินงานตั้งแต่
 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

การด าเนินงาน
(รอบปีที2่)

20.โครงการ : จดัอนัดับ (ranking) และการ

ตรวจประเมนิ (accreditation) มหาวทิยาลัย
ศิลปากร

จ านวนโครงการเพื่อเตรียมความ

พร้อมส าหรับจดัอนัดับ (ranking) 
และการตรวจประเมนิ 
(accreditation) มหาวทิยาลัย

ศิลปากรจ านวน

โครงการ 2 3 5.00 มหาวทิยาลัยได้รายงานความกา้วหน้าการด าเนินการเพื่อน าไปสู่การจดั

อนัดับมหาวทิยาลัย ต่อสภามหาวทิยาลัยคร้ังที่ 10/2557 เมื่อวนัที่ 8 
ตุลาคม 2557 ดังนี้
1. รวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัผลงานทางวชิาการ งานวจิยัและงานสร้างสรรค์ที่

ได้รับการเผยแพร่เฉพาะในระดับนานาชาติ ประจ าปี  พ.ศ.2556 มจี านวน
ทั้งส้ิน 175 รายการ จ าแนกเป็น งานวจิยัที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 

จ านวน 152 เร่ือง และงานสร้างสรรค์มี่เผยแพร่ระดับนานาชาติ จ านวน 
23 รายการ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการจดัอนัดับมหาวทิยาลัยในส่วน
ของจ านวนผลงานทางวชิาการต่อจ านวนอาจารย ์จ านวนผลงานทาง

วชิาการที่ได้รับอา้งองิ
2. ส ารวจจ านวนคณาจารยแ์ละนักศึกษาต่างชาติทั้งในระดับปริญญา
บัณฑิตและบัณฑิตศึกษาโดยจ าแนกตามอาย ุเพศ ระดับการศึกษา 

สาขาวชิา สัญชาติ ระยะเวลาการศึกษา เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการจดั

อนัดับมหาวทิยาลัยในส่วนของสัดส่วนอาจารยต่์างชาติต่ออาจารยป์ระจ า 

สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด จ านวนอาจารยแ์ละ
นักศึกษาต่างชาติแลกเปล่ียน
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(รอบปีที2่)

3. มหาวทิยาลัยอยู่ระหวา่งการรวบรวมขอ้มลูเพื่อใชป้ระกอบการจดัอนัดับ

มหาวทิยาลัยที่ด าเนินการโดย QS World University Ranking ซ่ึงจะมี
การเปิดระบบเครือขา่ยอนิเตอร์เน็ตให้มกีารบันทึกขอ้มลูประกอบการจดั
อนัดับมหาวทิยาลัยเดือนธนัวาคม พ.ศ.2557 

มหาวทิยาลัยได้จดัประชมุให้ความรู้แกบุ่คลากรเร่ืองการจดัอนัดับ
มหาวทิยาลัยเขา้สู่ระดับโลก 2 คร้ัง คือ 1.โครงการอบรม “การเสริมสร้าง

ความรู้ความเขา้ใจการจดัอนัดับมหาวทิยาลัยเขา้สู่ระดับโลก(World 
University Rankings)” 
2.โครงการอบรม “การเขยีน SAR ตามเกณฑ์ AUN-QA”เตรียมเขา้สู่

ประชาคม
มหาวทิยาลัยมอบหมายให้ รองศาสตราจารย ์ดร.วศิน   องิคพัฒนากลุ 
รองอธกิารบดีฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษาไปศึกษาดูงานเร่ือง การจดั

อนัดับมหาวทิยาลัยที่ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อน ามาเป็นแนวทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัยต่อไป

ส าหรับการด าเนินการในระยะต่อไปของมหาวทิยาลัย

1) มหาวทิยาลัยจะบันทึกขอ้มลูประกอบการจดัอนัดับมหาวทิยาลัยที่

ด าเนินการโดย QS World University Ranking ผ่านทางระบบ Internet

 และเมื่อบันทึกขอ้มลูเรียบร้อยแล้ว มหาวทิยาลัยจะตรวจสอบความ
ถกูต้องของขอ้มลู ตัวชี้วดัดังกล่าวเพื่อยนืยนัผลการด าเนินงานในระบบ

สารสนเทศ QS และคาดวา่มหาวทิยาลัยจะทราบผลการจดัอนัดับ

มหาวทิยาลัยประมาณเดือนพฤษภาคม 2558

21.โครงการบ่มเพาะนักบริหารรุ่นใหม่ จ านวนโครงการ โครงการ 1 2 5.00 1.โครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร

มหาวทิยาลัยศิลปากร ระหวา่งวนัที่ 4 – 20 มถินุายน 2557
2.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารมหาวทิยาลัยระดับ
หัวหน้าภาควชิา ซ่ึงอยู่ระหวา่งการจดัท าโครงการซ่ึงจะจดัขึ้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รองอธกิารบดีฝ่าย

บริหาร
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22.โครงการเสริมสร้างและเผยแพร่

ภาพลักษณ์มหาวทิยาลัยศิลปากรสู่สาธารณชน

จ านวนโครงการที่เสริมสร้างและ

เผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวทิยาลัย
ศิลปากรสู่สาธารณชน

โครงการ 5 4 5.00 1.โครงการจดัต้ังศูนยส่์งเสริมการเรียนรู้และวจิยั เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ

สู่ประชาคมอาเซียน
2.โครงการออกแบบอตัลักษณ์องค์กร (Corporate  Identity)  

มหาวทิยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย
การออกแบบตัวอกัษรภาษาไทยส าหรับดิสเพลย ์ 2  ชดุ

-  การจดัท าระบบสีโดยใชร้ะบบสีของไทย  (THAI  TONE)  มาปรับใชก้บั

สีของมหาวทิยาลัยและคณะวชิา
-   การออกแบบส่ิงพิมพ์เพื่อใชใ้นราชการของมหาวทิยาลัยทั้งระบบ
-  จดัท าคู่มอืการใชง้านอตัลักษณ์องค์กร(Corporate  Identity)  

มหาวทิยาลัยศิลปากร
- อบรมการใชง้านอตัลักษณ์องค์กรแกบุ่คลากรของคณะวชิาและ
หน่วยงานต่างๆ  ในมหาวทิยาลัยศิลปากร   เพื่อ

ให้คณะวชิาและหน่วยงานน าไปใชใ้นการปฏบิัติงานจริง เพื่อเผยแพร่สู่

สาธารณชน

รองอธกิารบดีฝ่าย

ศิลปวฒันธรรม

2.โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ทางศิลปะสู่ชมุชน โดยรถเคล่ือนที่  
(Silpakorn Art Mobile)    
-การจดัให้มรีถเคล่ือนที่  ไปยงัโรงเรียนหรือแหล่งชมุชน  เพื่อให้บุคคลากร

และนักศึกษาศิลปะในสาขาวชิาที่เกี่ยวขอ้ง  ได้น าความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียน
มาเผยแพร่องค์ความรู้ในสาขาศิลปะเบื้องต้นให้แกเ่ยาวชนในสาขาต่างๆ   
 พร้อมการจดันิทรรศการและห้องสมดุศิลปะเพื่อให้บริการวชิาการแก่

สังคมและชมุชน
- มกีารจดัท ารถปฏบิัติการศิลปะเคล่ือนที่  ด้านงานภาพพิมพ์  คันแรก  

โดยออกแสดงในงานวนัศิลป์  พีระศรี   งานวนัสถาปนามหาวทิยาลัย
ศิลปากร   งานวนัลอยกระทงร่วมกบับริษัทไทยเบฟเวอร์เรจ  จ ากดั
3.โครงการผลิตแท่นพิมพ์ภาพพิมพ์ศิลปะ

เป็นการบูรณาการขา้มศาสตร์ระหวา่ง 2  คณะวชิา  ในการผลิตแท่นพิมพ์
ภาพพิมพ์ศิลปะที่ยงัไมม่สีถาบันการศึกษาใดผลิต  โดยเป็นการผลิตแท่น

พิมพ์ที่มคุีณภาพ  น้ าหนักเบา  ลดต้นทุนการน าเขา้จากต่างประเทศ  มี

รูปแบบเป็นอตัลักษณ์ของมหาวทิยาลัย
-  มกีารผลิตแท่นพิมพ์ขนาดเล็กเพื่อการใชง้านจริงและน ามาสาธติในการ

จดังานต่าง ๆ  และจะพัฒนาเพื่อสร้างมลูค่าในอนาคต

10.แผนงาน : ภาพลักษณ์มหาวทิยาลัยศิลปากร
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(รอบปีที2่)

4.โครงการประชมุเชงิวชิาการนานาชาติเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา  เนื่องในวโรกาสเจริญพรรษา 60 พรรษา หัวขอ้ "ASEAN 
Artistic Work Conservation and Restoration 2014"
5.จดัท าฐานขอ้มลูศิลปกรรมในรูปของ virtual gallery

6.โครงการเส้นทางสู่ระดับสากลของนักออกแบบไทย Designer of the 
Year

23.โครงการ : ปรับปรุงระบบเครือขา่ยเพื่อ
รองรับภารกจิของมหาวทิยาลัย(1,3)

จ านวนระบบที่ได้รับการปรับปรุง 2 
ระบบ

ระบบ 2 12 5.00 มกีารพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยเีพื่อการบริหารจดัการ (MIS) 
อยา่งต่อเนื่องเป็นระบบฐานขอ้มลูที่ครอบคลุมงานทุกด้าน ได้แก ่ ระบบ

งบประมาณ  ระบบพัสดุ  ระบบบัญช ี ระบบการเงินให้รองรับงบประมาณ
เงินรายได้ที่รวมเงินรายได้โครงการปกติและโครงการพิเศษเขา้ด้วยกนั  
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา ระบบบุคลากร และระบบประเมนิ

การเรียนการสอน  ระบบบัญชกีองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจา่ยลักษณะ 3 
มติิ และระบบบัญชต้ีนทุนต่อหน่วยผลผลิต เป็นต้น

รองอธกิารบดีฝ่าย
พัฒนาองค์กร

16



ตวัชี้วดั หน่วยนับ

แผน ผล คะแนน

เชิงปริมาณ

คะแนน

เชิง

คุณภาพ

ยทุธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่ด าเนินงานตั้งแต่
 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)
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24.โครงการ : กองทุนเทคโนโลยสีารสนเทศ มแีนวทางการด าเนินการจดัต้ัง
กองทุนเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ภายในปี 2557

ม/ีไมม่ี มี มแีนวทางการ
ด าเนินการจดัต้ัง
กองทุนเทคโนโลยี

สารสนเทศ  และ

สามารถด าเนินงานได้
ในขั้นตอนที่เกนิแผน

ปี 57ก าหนดไว้

5.00 น าเสนอแนวทางการจดัต้ังกองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยทีางการศึกษา ให้
ที่ประชมุคณบดีพิจารณาในการประชมุคร้ังที่  16 / 2557 เมื่อวนัองัคารที่ 
 19 สิงหาคม 2557  ซ่ึงที่ประชมุเห็นชอบในหลักการและให้ด าเนินการ

ต่อไป ซ่ึงกองนิติการได้ด าเนินงานเกี่ยวกบัการจดัท าระเบียบขอ้บังคับต่อไป

รองอธกิารบดีฝ่าย
บริหาร

25.โครงการกลยทุธก์ารเงินงบประมาณ

มหาวทิยาลัยศิลปากร

ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การเงิน

ของหน่วยงาน ร้อยละ 80

ร้อยละ 80 100.00 5.00 ผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การเงินของหน่วยงานคิดเป็นร้อยละ

 100.00 แมว้า่ผลการด าเนินงานจะบรรลุเป้าหมาย แต่อยา่งไรกดี็ฝ่าย

วางแผนและพัฒนาได้จดัท า (ร่าง) แผนกลยทุธท์างการเงิน มหาวทิยาลัย
ศิลปากร เสนอที่ประชมุผู้บริหาร เมื่อวนัที่ 5 สิงหาคม 2557 ขณะนี้รอง
อธกิารบดีฝ่ายบริหารก าลังด าเนินการร่วมกบักองคลังเพื่อปรับปรุงให้มี

ความชดัเจนยิ่งขึ้นเพ่อให้เป็นแผนฉบับสมบูรณ์และจะน าเสนอที่ประชมุ
คณะกรรมการการเงินในเดือนมถินุายน 2558 ต่อไป

รองอธกิารบดีฝ่าย

บริหาร

ยทุธศาสตร์ 8. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการตามพันธกิจให้มีประสทิธิภาพ

12.แผนงาน : เพิ่มประสิทธภิาพเครือขา่ย

ยทุธศาสตร์ 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอยา่งมีประสทิธิภาพ

13.แผนงาน : กลยทุธท์างการเงิน
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26.โครงการศิษยเ์กา่เพื่อศิลปากร จ านวนโครงการ/กจิกรรมสร้าง

ความสัมพันธศิ์ษยเ์กา่

จ านวน

โครงการ/
กจิกรรม

3 100 5.00 1.เชญิศิษยเ์กา่มาเป็นวทิยากรให้ความรู้เร่ืองต่าง ๆ เชน่ โครงการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับน้องใหม่
2. กองกจิการนักศึกษาได้ด าเนินการจดัท าวารสารศิษยเ์กา่เพื่อเผยแพร่
ขา่วสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษยเ์กา่ พร้อมสร้างโอกาสให้ศิษยเ์กา่ได้มกีาร

พัฒนาตนเอง
3.โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรและศิษยเ์กา่ มหาวทิยาลัยศิลปากร 

พระราชวงัสนามจนัทร์ เพื่อสร้างสัมพันธท์ี่ดีระหวา่งบุคลากรและศิษยเ์กา่ 
ตลอดจนพัฒนาศิษยเ์กา่ด้านสุขภาพ
4. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ศิษยเ์กา่และผู้ประกอบการร้านค้า 

มหาวทิยาลัยศิลปากร วงัท่าพระ เพื่อสร้างสัมพันธท์ี่ดีระหวา่งบุคลากร
และศิษยเ์กา่ ตลอดจนพัฒนาศิษยเ์กา่ด้านสุขภาพ
5.โครงการ I SEE TREE  กจิกรรมร่วมกนัระหวา่งศิษยเ์กา่และรุ่นน้องเพื่อ

เสริมสร้างความสัมพันธอ์นัดีระหวา่งกนัและถา่ยทอดประสบการณ์การ

ท างาน

6.โครงการฟุตบอลกระชบัความสัมพันธศิ์ษยเ์กา่-ศิษยป์ัจจบุัน

รองอธกิารบดีฝ่าย

กจิการนักศึกษา
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ตวัชี้วดั หน่วยนับ

แผน ผล คะแนน

เชิงปริมาณ

คะแนน

เชิง

คุณภาพ

ยทุธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่ด าเนินงานตั้งแต่
 (12 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558)

การด าเนินงาน
(รอบปีที2่)

27.โครงการเจด็ทศวรรษ อตัลักษณ์ ศิลปากร
 บูรณาการศาสตร์และศิลป์

จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่
ส่งเสริมอตัลักษณ์มหาวทิยาลัย
ศิลปากร

โครงการ/
กจิกรรม

5 5 5.00 ฝ่ายศิลปวฒันธรรมร่วมกบัภาควชิาออกแบบนิเทศศิลป์คณะมณัฑนศิลป์ 
ได้ด าเนินโครงการออกแบบอตัลักษณ์องค์กร (Corporate  Identity) ได้
ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว  โดยมรีายละเอยีดสรุปได้ดังนี้  

1.การออกแบบตัวอกัษรภาษาไทยส าหรับดิสเพลย ์ 2  ชดุ

2. การจดัท าระบบสีโดยใชร้ะบบสีของไทย  (THAI  TONE)  สีของ
มหาวทิยาลัยและคณะวชิา

3.  การออกแบบส่ิงพิมพ์เพื่อใชใ้นราชการของมหาวทิยาลัยทั้งระบบ
4. จดัท าคู่มอืการใชง้านอตัลักษณ์องค์กร(Corporate  Identity)  

มหาวทิยาลัยศิลปากร
5. อบรมการใชง้านอตัลักษณ์องค์กรแกบุ่คลากรของคณะวชิาและ
หน่วยงานต่างๆ  ในมหาวทิยาลัยศิลปากร   เพื่อน าไปใชง้านจริง ให้สภา

มหาวทิยาลัยเมื่อคราวประชมุคร้ังที่ 5/2557 เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2557
6. คณะวชิาและหน่วยงานน าไปใชใ้นการปฏบิัติงานจริง  เพื่อเผยแพร่สู่

สาธารณชน

รองอธกิารบดีฝ่าย
ศิลปวฒันธรรม

28.โครงการ City Campus มพีื้นที่ส าหรับการจดัต้ัง City 

Campus ภายในปี 2557

ม/ีไมม่ี  มี  มพีื้นที่ส าหรับการ

จดัต้ัง City Campus

และสามารถ
ด าเนินงานได้ใน
ขั้นตอนที่เกนิแผนปี 

57ก าหนดไวคื้อมี
แผนพัฒนาพื้นที่ City
 Campus

       5.00 1.มหาวทิยาลัยได้ด าเนินการจดัหาพื้นที่และขออนุมติัต่อสภามหาวทิยาลัย

ในการจดัซ้ือที่ดินเพื่อรองรับส่วนขยายการจดัการศึกษา City Campus 

โดยมกีารซ้ือที่ดินบริเวณเมอืงทองธานีจ านวน 10 ไร่ ส าหรับการ
ด าเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ได้รายงานผลต่อการซ้ือขายที่ดินให้สภา
มหาวทิยาลัยทราบในการประชมุคร้ังที่ 11/2557 เมื่อวนัที่ 12 

พฤศจกิายน 2557
2.เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้โดยทันที จงึได้ขอความ
เห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัยในการยา้ยสถานที่กอ่สร้างอาคารเรียนรวม
เฉลิมพระเกยีรติ จากพระราชวงัสนามจนัทร์ไปยงัพื้นที่ส่วนขยาย City 

Campus โดยจะท าความตกลงกบัส านักงบประมาณต่อไป

รองอธกิารบดีฝ่าย

วางแผนและพัฒนา

14.แผนงาน : อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวฒันธรรมระดับนานาชาติ

แผนงาน : การขยายพื้นที่การให้บริการทางการศึกษา

ยทุธศาสตร์ 10 พัฒนามาตรฐานศิลปวฒันธรรมและการออกแบบสู่นานาชาติ
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