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ค ำน ำ 

การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ในยุคโลกาภิวัตน์นั้น ปัจจัยสู่ความส าเร็จประกอบด้วยปรัชญาและวิสัยทัศน์ของผู้น าองค์กร และค่านิยม
องค์กร ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงานต่าง ๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ งบประมาณ กฏ
ระเบียบปฏิบัติ เป็นต้น ดังนั้น ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรในยุคปัจจุบันจึงมีความ
จ าเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือใช้เป็นกรอบ
และแนวทางการด าเนินงาน ทั้งนี้ แม้ว่าสภามหาวิทยาลัยศิลปากรได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2554-2563 ไปแล้วนั้น แต่ในช่วงระยะเวลาของการด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ระยะเวลา 10 ปีดังกล่าวย่อมมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนั้น เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ในลักษณะของ “แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน)” จึงเป็นการก าหนดกรอบการด าเนินงานที่
สอดคล้องกับแนวทางของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2554-2563 แต่มีลักษณะที่
สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ผลสัมฤทธิ์ของ “แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับ
แผน)” ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการด าเนินงานของหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับ ทุกภาคส่วนทั้งหมดของมหาวิทยาลัยศิลปากรในการน าพาองค์กรสู่ความส าเร็จที่มุ่งหวังตลอดไป 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช 

เมษายน 2556
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

1. จุดมุ่งหมำยและปณิธำนของกำรก่อตั้งมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

  มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเดิมคือ 
โรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร เปิดสอนวิชาจิตรกรรมและประติมากรรมให้แก่ข้าราชการและนักเรียน
ในสมัยนั้นโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (เดิมชื่อ Corrado Feroci) ชาวอิตาเลียน ซึ่งเดินทางมา
รับราชการในประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้น 
และได้เจริญเติบโตเป็นล าดับเรื่อยมา จนกระทั่งได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยศิลปากร” เมื่อวันที่ 12 
ตุลาคม พ.ศ. 2486 คณะจิตรกรรมและประติมากรรม ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นคณะวิชาแรก (ปัจจุบันคือคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์) ในปี พ.ศ. 2498 จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมไทย (ซึ่งต่อมาได้ปรับหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อ
เป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) และคณะโบราณคดี หลังจากนั้นได้จัดตั้งคณะมัณฑนศิลป์ ขึ้นในปีต่อมา 
        ปี พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายที่จะเปิดคณะวิชาและสาขา    
       วิชาที่หลากหลายขึ้น  แต่เนื่องจากบริเวณพื้นที่ในวังท่าพระคับแคบมาก 
       ไม่สามารถจะขยายพื้นที่ออกไปได้ จึงได้ขยายเขตการศึกษาไปยังพระราชวัง 
       สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยจัดตั้งคณะอักษรศาสตร์ พ.ศ. 2511   
       คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2513  และคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2515 ตามล าดับ 
หลังจากนั้น จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2529 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ.2535 และ
จัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ข้ึน เม่ือ พ.ศ.2542 เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสมบูรณ์ ทางด้านศิลปะมากยิ่งขึ้น 
  พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขยายเขตการศึกษาไปจัดตั้งวิทยาเขตแห่งใหม่ ที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อ
กระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค ภายใต้ชื่อ “วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” โดยจัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ในปี พ.ศ. 2544 คณะวิทยาการจัดการ ในปี พ.ศ. 2545 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  และวิทยาลัยนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2546 
  มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขยายงานในระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 โดยการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
ขึ้น เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินการ 
 

สัญลักษณ์ประจ ำมหำวิทยำลัย 
       พระพิฆเนศวร เป็นเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาการและการประพันธ์  
     พระหัตถ์ขวาบน ถือตรีศูล พระหัตถ์ขวาล่างถืองาช้าง พระหัตถ์ซ้ายบน 
     ถือปาศะ(เชือก) พระหัตถ์ซ้ายล่างถือครอบน้ า ประทับบนลวดลายกนก  
     ภายใต้มีอักษรว่า “มหาวิทยาลัยศิลปากร” ประกาศใช้เมื่อกรกฎาคม 2494 
      
สีประจ ำมหำวิทยำลัย 
  สีเขียวเวอร์ริเดียน  
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พัฒนำกำรด้ำนกำรจัดกำรศกึษำของมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

2486 2498 2511 2513 2515 2529 2535 2542 2544 2545 2546 
          

จิตรกรรมและ 
ประติมากรรม 

        

 
จิตรกรรมและ 
ประติมากรรม 

สถาปัตย 
กรรมศาสตร์ 
/โบราณคดี/
มัณฑนศิลป์ 

        
จิตรกรรมและ 
ประติมากรรม 

สถาปัตย 
กรรมศาสตร ์
/โบราณคดี/
มัณฑนศิลป์ 

อักษรศาสตร์ 

 

      
จิตรกรรมและ 
ประติมากรรม 

สถาปัตย 
กรรมศาสตร ์
/โบราณคดี/
มัณฑนศิลป์ 

อักษรศาสตร ์ ศึกษาศาสตร์ 

 

     
จิตรกรรมและ 
ประติมากรรม 

สถาปัตย 
กรรมศาสตร ์
/โบราณคดี/
มัณฑนศิลป์ 

อักษรศาสตร ์ ศึกษาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

 

    
จิตรกรรมและ 
ประติมากรรม 

สถาปัตย 
กรรมศาสตร ์
/โบราณคดี/
มัณฑนศิลป์ 

อักษรศาสตร ์ ศึกษาศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ เภสัชศาสตร์ 

 

   
จิตรกรรมและ 
ประติมากรรม 

สถาปัตย 
กรรมศาสตร์ 
/โบราณคดี/
มัณฑนศิลป์ 

อักษรศาสตร ์ ศึกษาศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ เภสัชศาสตร์ 
วิศวกรรม 
ศาสตร์ฯ 

 

  
จิตรกรรมและ 
ประติมากรรม 

สถาปัตย 
กรรมศาสตร ์
/โบราณคดี/
มัณฑนศิลป์ 

อักษรศาสตร์ ศึกษาศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ เภสัชศาสตร์ 
วิศวกรรม 
ศาสตร์ฯ 

ดุริยางคศาสตร์ 

 

 
จิตรกรรมและ
ประติมากรรม 

สถาปัตย 
กรรมศาสตร ์
/โบราณคดี/
มัณฑนศิลป์ 

อักษรศาสตร ์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ เภสัชศาสตร์ 
วิศวกรรม 
ศาสตร์ฯ 

ดุริยางคศาสตร์ สัตวศาสตร์ฯ 

 
จิตรกรรมและ
ประติมากรรม 

สถาปัตย 
กรรมศาสตร ์
/โบราณคดี/
มัณฑนศิลป์ 

อักษรศาสตร ์ ศึกษาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 
วิศวกรรม 
ศาสตร์ฯ 

ดุริยางคศาสตร์ สัตวศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ 

จิตรกรรมและ
ประติมากรรม 

สถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

/โบราณคดี/
มัณฑนศิลป์ 

อักษรศาสตร ์ ศึกษาศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ เภสัชศาสตร์ 
วิศวกรรม 
ศาสตร์ฯ 

ดุริยางคศาสตร์ สัตวศาสตร์ฯ 
วิทยาการ
จัดการ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ/

วิทยาลัย 
นานาชาติ 
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2. พัฒนำกำรของมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

  ตั้งแต่สถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรใน พ.ศ. 2486มหาวิทยาลัย
ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  โดยที่ในช่วงสามทศวรรษแรกมหาวิทยาลัยได้พัฒนาวิชาการด้านศิลปะและการ
ออกแบบเป็นหลัก  จนท าให้มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความเด่นทางด้านศิลปะและการออกแบบ และเป็นที่
ยอมรับกันทั้งในวงการอุดมศึกษาและในระดับชาติอย่างไม่อาจปฏิเสธได้  ในอีกสองทศวรรษต่อมามหาวิทยาลัย
ศิลปากรได้บุกเบิกงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ ด้านวิทยาศาสตร์
ประยุกต์และเทคโนโลยี  ภายในช่วงเวลาเพียงสองทศวรรษความแข็งแกร่งของวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
กายภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยก็เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวาง และในทศวรรษที่หกของการพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรก็ได้เปิดพรมแดนทางวิชาการด้าน
สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ิมเติม จนท าให้มหาวิทยาลัยศิลปากรในปัจจุบัน (พ.ศ. 2552) ได้
พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย Multi-disciplinary University โดยมีคณะวิชารวมทั้งสิ้น 14 คณะวิชา แบ่งออกได้
เป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา  ได้แก่  (1)กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ ประกอบด้วยคณะคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะมัณฑนศิลป์  และคณะดุริยางคศาสตร์  (2)กลุ่ม
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยคณะโบราณคดี  คณะศึกษาศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์  
คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ และ (3)กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย
คณะวิทยาศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   คณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร   และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ส่วนที่ 2 

สรุปสำระส ำคัญ 

ในการด าเนินงานด้านการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษานั้น สิ่งส าคัญประการหนึ่ง คือ การก าหนด
ทิศทางการบริหารงานที่มีความชัดเจน สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของสังคมในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และรับผิดชอบการด าเนินงานทุกภาคส่วนต้องร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์แวดล้อมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผนงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจักได้
ด าเนินการปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันให้
มากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้จัดท า แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ. 2556–2563   
(ปรับแผน) ขึ้น โดยมีการประยุกต์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
และนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้
การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมปัจจุบัน โดยคาดหวังการพัฒนาประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิผลในการด าเนินงานมากท่ีสุด  

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) ประกอบด้วย 8 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 10 ยุทธศาสตร์ 18 ตัวชี้วัด และ 20 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์  6 ตัวชี้วัด 7 กลยุทธ์   

  ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 ด้ำนกำรวิจัยและสร้ำงสรรค์ ประกอบด้วย 1 ยุทธศาสตร์ 3 ตัวชี้วัด 3 กลยุทธ์  

ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 ด้ำนบริกำรวิชำกำร ประกอบด้วย 1 ยุทธศาสตร์ 1 ตัวชี้วั 1 กลยุทธ์  

ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1 ยุทธศาสตร์ 1 ตัวชี้วัด  

2 กลยุทธ์   

ประเด็นยุทธศำสตร์ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ประกอบด้วย 1 ยุทธศาสตร์ 3 ตัวชี้วัด 4 กลยุทธ์ 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ 6 ด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประกอบด้วย 1 ยุทธศาสตร์ 2 ตัวชี้วัด      
1 กลยุทธ์  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 7 ด้ำนงบประมำณ กำรเงินและกำรคลัง ประกอบด้วย 1 ยุทธศาสตร์  1 ตัวชี้วัด   

1 กลยุทธ์  

ประเด็นยุทธศำสตร์ 8 กำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นนำนำชำติด้ำนศิลปะวัฒนธรรม
และกำรออกแบบ ประกอบด้วย 1 ยุทธศาสตร์ 1 ตัวชี้วัด  1 กลยุทธ์  
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ส่วนที่ 3 

หลักกำรและเหตุผล 
ค ำน ำ 

 วิทยภารกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งได้รับการยอมรับจากสังคมและสาธารณชน
โดยทั่วไป ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ทั้งนี้ สาธารณชนต่างคาดหวังให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นที่พ่ึงและชี้น าสังคมให้เกิดการพัฒนาใน
ทุกรูปแบบ รวมทั้งได้รับการยอมรับให้เป็นแหล่งรวบรวมและสรรค์สร้างความรู้ทางด้านวิชาการ เนื่องจากเป็น
แหล่งรวมของทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ทางด้านวิชาการที่สามารถ
เป็นก าลังส าคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของสังคม รวมทั้งการผลิตผลงานทางด้านวิชาการที่
ได้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง การเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและเป็น
บุคลากรพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศในทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น ต้องด าเนินการบนพ้ืนฐานที่ส าคัญหลายประการที่ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนด
ทิศทางการด าเนินภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา เช่น ศักยภาพและข้อจ ากัดของสถาบันอุดมศึกษา ความ
ต้องการของสาธารณชน ค่านิยมทางสังคม ปัญหาและแนวโน้มของปัญหาทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ปัจจัยต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาจะสะท้อนภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาเป็นส าคัญ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานของตนเองอย่างรอบคอบรัดกุมเพ่ือให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของสังคมดังกล่าว
ได้อย่างเหมาะสม 

หลักกำร  

การปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 เป็นการด าเนินงานโดยการ
ประยุกต์และบูรณาการหลักการส าคัญด้านการบริหารการศึกษา การบริหารองค์กรภาครัฐ การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) และการพัฒนาองค์กรสู่สากล ในรูปของการก าหนดยุทธศาสตร์ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 ที่ให้ความส าคัญกับหลักการประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ประสิทธิผล (Effectiveness) และหลักสัมฤทธิผล (Achievement) ของผลลัพธ์ในการด าเนินงานในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ให้สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรและสอดคล้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทยและสังคมโลก ทั้งนี้ การด าเนินงานดังกล่าวเกิดขึ้นจากที่มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเล็งเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการการศึกษาด้านศิลปะ การออกแบบ มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากการบริหารจัดการ
การศึกษาทั่วไป เนื่องจากการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ คุณธรรมออกสู่สังคมและสาธารณะนั้น นอกจาก
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บัณฑิตจะต้องเป็นผู้ทรงภูมิความรู้อย่างลุ่มลึกทางวิชาการที่มีความหลากหลายและรอบด้านแล้ว บัณฑิตยัง
ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการศาสตร์และศิลป์ที่
เกี่ยวข้องทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมขององค์ความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เหนือสิ่ง
อ่ืนใด บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรในทุกสาขาวิชาต้องเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรม 
จริยธรรม ตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะที่ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ดังนั้น 
การก าหนดรูปแบบและทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงไม่สามารถยึดถือตามหลักการ
บริหารการศึกษาทั่วไปที่ให้ความส าคัญกับการศึกษาเฉพาะด้าน แต่การก าหนดรูปแบบและทิศทางการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรต้องด าเนินการในเชิงบูรณาการศาสตร์และศิลป์ที่มีความหลากหลาย 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ประยุกต์และบูรณาการหลักการบริหารการศึกษา การบริหารองค์กรภาครัฐ การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) และการพัฒนาองค์กรสู่สากล โดยค านึงถึงความหลากหลาย 
(Diversify) ความยั่งยืน (Sustainable) และความเหมาะสม (Appropriate) เป็นส าคัญ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

หลักกำรบริหำรกำรศึกษำ ให้ความส าคัญกับกรอบแนวทางและนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร รวมทั้งระเบียบข้อบังคับและข้อก าหนดมาตรฐานการศึกษาในทุกรูปแบบตามข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รวมทั้งแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของการบริหารการศึกษาท้ังในปัจจุบันและอนาคต    

กำรบริหำรองค์กรภำครัฐ จากการที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมีสถานภาพเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีพันธ
กิจหลักด้านการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้น ระบบการบริหารจัดการจึงยังคงยึดติดอยู่กับระบบราชการ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ระบบการบริหารงานบุคคล และระบบงบประมาณ ดังนั้น การปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2556-2563 ส่วนหนึ่งจึงสามารถด าเนินการภายใต้ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม การ
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ส่วนหนึ่งยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรการศึกษาและการพัฒนาระบบงบประมาณเพ่ือให้สามารถปฏิบัติพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรประยุกต์ขั้นตอน โครงสร้างและกระบวนการ
วิธีการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นกรอบในการปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-
2563 โดยประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ 1) การรวบรวมและน าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย 2) 
การก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร 3) การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 4) การแปลง
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ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และ 5) การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลยุทธศาสตร์  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย 
รวมทั้งมีกระบวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับ
แผน) สู่ประชาคม 

กำรพัฒนำองค์กรสู่สำกล ให้ความส าคัญกับแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของ
ปัจจัยแวดล้อมทางการศึกษา ความต้องการของสังคม และความคาดหวังของสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนดรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2556–2563 (ปรับแผน) ที่มีความเหมาะสมกับยุคสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้ จากการที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ มี
ความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการศาสตร์และศิลป์ทางด้านศิลปะ การออกแบบ มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีมีความเฉพาะเจาะจงอันเป็นเอกลักษณ์ส าคัญ
ของความเป็น “มหาวิทยาลัยศิลปากร” ที่แตกต่างจากการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยศิลปากรยังคงไว้ซึ่งพัฒนาการอันน ามาสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้น การ
ปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 จึงให้ความส าคัญกับการติดตามความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยและสังคมโลกเพ่ือให้สามารถด าเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในระดับชาติและระดับสากลดังกล่าวข้างต้น  

กำรวิเครำะห์เชิงยุทธศำสตร์ 

 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์เป็นขั้นตอนส าคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งในการพัฒนายุทธศาสตร์ให้มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ทั้งนี้ การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์สามารถด าเนินการ
ได้ในหลากหลายรูปแบบ แต่รูปแบบที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง คือ การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส 
และอุปสรรค (SWOT Analysis) โดยเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือให้การวิเคราะห์เชิง
ยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดยืน (Positions) และทางเลือก (Interests) ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือให้สามารถปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 มากที่สุด  

ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ 

 เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) 
สามารถบรรลุเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมกับการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรต้องประสานความร่วมมืออย่างเท่าเทียม และให้การการส่งเสริมสนับสนุนในประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้ 
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  1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง
ด าเนินการประเมินสมรรถนะของหน่วยงานเพ่ือให้สามารถก าหนดแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) ทั้งนี้ อาจด าเนินการได้ใน
หลายลักษณะ เช่น การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของหน่วยงาน การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ การสนับสนุนให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการก าหนด
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น 

  2) สนับสนุนงานวิจัยและการสร้างสรรค์ทั้งในระดับพ้ืนฐานและประยุกต์ที่อยู่บนพ้ืนฐาน
การบูรณาการองค์ความรู้ที่มีความหลากหลายจากศาสตร์และศิลป์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
นอกจากจะเป็นการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ 
นักวิจัย และนักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการสร้างกระบวนทัศน์ และกระบวน
ความคิดสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ 

  3) เพ่ือให้สังคมและสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบถึงศักยภาพ ผลงานและความสามารถของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการสร้างสรรค์ที่สามารถตอบสนองและใช้เป็นพ้ืนฐานส าคัญ
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและสร้างสรรค์ต่อเนื่อง และการบริการทางวิชาการเพ่ือให้เกิดความ
เชื่อมโยงของผลงานการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการแก่สังคม ดังนั้น ผลงานต่าง ๆ 
ดังกล่าวนี้ ควรได้รับการเผยแพร่ให้สังคมและสาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ทั้งในระดับชาติและระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วารสาร และสื่อสร้างสรรค์ต่าง ๆ 

4) การเผยแพร่ผลงานการวิจัยและงานสร้างสรรค์ การเรียนการสอน การวิจัยและการ
สร้างสรรค์ต่อเนื่อง และการบริการทางวิชาการจะเป็นแรงดึงดูดที่ส าคัญท าให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคองค์กรธุรกิจ องค์การพัฒนาเอกชน องค์กรสาธารณกุศล ดังนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงควร
ใช้เป็นโอกาสในการขยายขอบเขตงานของมหาวิทยาลัยให้สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและ
สาธารณชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นหน่วยงานส าคัญในการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ทั้งใน
ระดับชาติและระดับสากลชั้นน า 

5) ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรสนับสนุนการบริหารจัดการต่าง ๆ ได้รับการยอมรับว่า
เป็นปัจจัยพื้นฐานสู่ความส าเร็จของการบริหารจัดการ ดังนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากรควร
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพื่อให้มีศักยภาพ ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในด้านที่เก่ียวข้อง 

6) การวิเคราะห์ตนเองของมหาวิทยาลัยศิลปากรจะเป็นกระจกสะท้อนภาพของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสถานการณ์ และแนวโน้มในอนาคต ทั้งนี้ ระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
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ศิลปากรควรได้รับการพัฒนาเพ่ือให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเองเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งรองรับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรนอกจากขึ้นอยู่กับปัจจัยสู่
ความส าเร็จดังกล่าวข้างต้นแล้ว ความส าเร็จของการด าเนินงานยังขึ้นอยู่กับโอกาสและความเป็นไปได้ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรในการพัฒนาตนเองสู่ความส าเร็จด้วย    

กรอบแนวคิดกำรปรับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ. 2556-2563  

มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่มีภารกิจหลักด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว 
จึงได้ด าเนินการปรับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ. 2556-2563 ให้มีความสอดคล้องเหมาะสม
กับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมปัจจุบัน โดยคาดหวังการพัฒนาประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลในการ
ด าเนินงานมากที่สุด ซ่ึงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) ดังกล่าวนี้มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) (ภาพท่ี 1) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1   ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 
2558 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) และนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) 

แผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยัศิลปากร  

พ.ศ. 2556-2563 

(ปรบัแผน) 

ยุทธศาสตรอ์ุดมศึกษาไทยใน

การเตรียมความพรอ้มสู่การ

เป็นประชาคมอาเซียนในปี 

พ.ศ. 2558 

แผนพฒันาการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 

(พ.ศ. 2555-2559) 

นโยบายและยุทธศาสตร ์ 

การวิจยัของชาติ ฉบบัท่ี 8  

(พ.ศ. 2555-2559) 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 เปล่ียนระบบการน าองคก์รให ้

ขบัเคล่ือน 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 ยกระดบัคุณภาพบณัฑิตอย่าง

กา้วกระโดด 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 ปฏิรูปการบริหารการเงิน

อุดมศึกษาเพ่ือขบัเคล่ือนสถาบนัอุดมศึกษาสู่

ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถของ

บณัฑิตใหมี้คุณภาพมาตรฐานในระดบัสากล 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 การพฒันาความเขม้แข็งของ

สถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือการพฒันาประชาคม

อาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษา

ไทยในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 1 การสรา้งศกัยภาพ

และความสามารถเพ่ือการพฒันาทางสงัคม 

ยุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 2 การสรา้งศกัยภาพ

และความสามารถเพ่ือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 4 การสรา้งศกัยภาพ

และความสามารถเพ่ือการพฒันานวตักรรม

และบุคลากรทางการวิจยั  
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ยุทธศำสตร์อุดมศึกษำไทยในกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียนในปี พ.ศ. 
2558 

 ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
ประกอบด้วย 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของบัณฑิตให้มีคุณภำพมำตรฐำนในระดับสำกล 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับที่ใช้ในการท างานได้ 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะด้านการประกอบวิชาชีพและการท างานข้ามวัฒนธรรมของบัณฑิตไทย 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของสถำบันอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำประชำคมอำเซียน 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาวิชาการและการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบอุดมศึกษาแห่งอาเซียน 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทของอุดมศึกษำไทยในประชำคมอำเซียน 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้น าของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เกี่ยวข้องกับสามเสาหลักใน
การสร้างประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความตระหนักในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนและบทบาทของอุดมศึกษาไทย
ในการพัฒนาประชาคมอาเซียนทั้งในด้านบวกและด้านลบ 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน 
 

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  

วิสัยทัศน์ ปี 2559  

อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่าง
ยั่งยืน สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษา
ระดับนานาชาติ 
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ยุทธศำสตร์ที ่1 เปลี่ยนระบบกำรน ำองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษำแบบองค์รวม 

ประเด็นยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์  

สร้างความตระหนักในคุณค่าของอุดมศึกษาโดยเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ(Quality Education) 
โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมด้านอุดมศึกษา เพ่ือเป็นเป้าหมายในการบริหารอุดมศึกษาของประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการอุดมศึกษา
ในลักษณะเชิงรุกให้มีขีดสมรรถนะสูงมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  บนพ้ืนฐานของสารสนเทศอุดมศึกษาที่
ถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน  โดยเฉพาะการพัฒนาบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของสังคมที่ต้องค านึงถึงการ
เคลื่อนย้ายแรงงานและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละภูมิภาค(Manpower Mobilization and 
Demographic Change)  สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานสากลเป็น
ศูนย์กลางทางการศึกษา 

กลยุทธ์  
1.1 ก าหนดคุณค่าและสร้างวิสัยทัศน์ร่วมของอุดมศึกษาไทยเพ่ือเปลี่ยนกระบวนทัศน์การน าองค์กร

ของผู้บริหารระดับสูงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา 
1.2 บริหารอุดมศึกษา โดยยึดเป้าหมายอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2551-2565) อย่างต่อเนื่อง 
1.3 สร้ างระบบการประเมินศักยภาพ และพัฒนาผู้บริหารระดับสู ง  กรรมการสภาของ

สถาบันอุดมศึกษา 
1.4 สร้างระบบการปิดและยุบรวม หลักสูตร/ คณะวิชา/ มหาวิทยาลัย: โดยใช้ผลการประเมิน

คุณภาพทั้งภายในและภายนอกเป็นเครื่องมือ 
1.5 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของสารสนเทศอุดมศึกษา  (Hardware, Software, 

Peopleware) ที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างข้อมูลสารสนเทศการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพ่ือ
ใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาทั้งในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

1.6 ต่อยอดสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าระดับโลก 
1.7 ยกระดับอุดมศึกษาไทยให้เป็นผู้น าด้านอุดมศึกษาของประชาคมอาเซียน 
1.8 สร้างระบบและกลไกเพ่ือรองรับความร่วมมือร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ 

สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนและหน่วยงานภาคการผลิต ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 
1.9 พัฒนาระบบ โครงสร้าง และบทบาทหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำอำจำรย์ให้เป็นมืออำชีพ และพัฒนำระบบผู้เชี่ยวชำญมืออำชีพให้เป็น
อำจำรย ์
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ประเด็นยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์  

อาจารย์มีจ านวนเพียงพอ ตรงความต้องการในการผลิตบัณฑิต มีความสามารถในการท างานวิจัย 
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีทักษะประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มี
จิตวิญญาณความเป็นครู  มีคุณธรรมจริยธรรม  สามารถด ารงตนอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ได้รับการยกย่อง
จากสังคม และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  รวมทั้งพัฒนาผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมี
ประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ ให้เข้าสู่การเป็นอาจารย์ 

กลยุทธ์  
2.1 เพ่ิมปริมาณอาจารย์ให้ตรงตามความต้องการในการผลิตบัณฑิต 
2.2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีจิต

วิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม พัฒนาตนเองด้านวิชาการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง หาโอกาสในการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพ่ือให้มีความรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ 

2.3 พัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีความแข็งแกร่งในการท าวิจัย 
2.4 ปฏิรูประบบค่าตอบแทนอาจารย์ โดยเน้นperformance based payment ควบคู่ไปกับการ

ส่งเสริมให้ได้ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่ท างานในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือจูงใจในการท างาน 
2.5 พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพ่ือดึงดูดผู้มีความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพเป็นอาจารย์ใน

สถาบันอุดมศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพบัณฑิตอย่ำงก้ำวกระโดด 

ประเด็นยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์  

ยกระดับคุณภาพบัณฑิต โดยเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ของบัณฑิต ให้มีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนทัศน์ใหม่ในการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอด
ชีวิต มีจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของโลก ด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้บัณฑิตมีดุลยภาพระหว่าง
เก่งงานและเก่งความดี โดยเน้นความรับผิดชอบ มีสุขภาวะ ทั้งร่า งกายและจิตใจ เพ่ือตนเองและสังคม 
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลง โดยมีการติดตามประเมินคุณภาพและพัฒนาบัณฑิตหลังเข้าสู่
ตลาดงาน 

กลยุทธ์  
3.1 พัฒนาระบบการเข้าศึกษาในอุดมศึกษา ระบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นหลากหลายในทุกกลุ่มวัยและ

การส าเร็จการศึกษา 
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3.2 ยกระดับคุณภาพของหลักสูตร ให้ได้รับการรับรองในระดับอาเซียนและระดับโลก 
3.3 สร้างระบบและกลไก เพ่ือจัดสอบใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแห่งชาติของทุกหลักสูตร 
3.4 ระบบติดตาม ประเมินและพัฒนาบัณฑิตหลังเข้าสู่ตลาดงาน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกำรบริหำรกำรเงินอุดมศึกษำ เพื่อขับเคลื่อนสถำบันอุดมศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 

ประเด็นยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์  

ใช้ยุทธศาสตร์การเงินเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและเป็นกลไกก ากับเชิงนโยบายให้
สถาบันอุดมศึกษาการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่  11 (พ.ศ. 
2555-2559) และก้าวสู่ความเป็นเลิศตามกลุ่มสถาบัน ครอบคลุมการจัดสรรทุนการศึกษา เพ่ือขยายโอกาส
ทางการศึกษา มีการระดมทุนจากทุกภาคส่วนและบูรณาการในการใช้ทรัพยากรร่วมกันและมีการก ากับ
ติดตามประเมินผลระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเข้มงวด 

กลยุทธ์  
4.1 วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคุณภาพ (quality unit cost) เพ่ือก าหนดความชัดเจนของ

โครงสร้างการเงินอุดมศึกษาให้มีการจัดสรรงบประมาณแก่สถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความเป็นจริงใน
การด าเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสามารถส่งเสริมความเป็นเลิศในแต่ละกลุ่มสถาบัน 

4.2 จัดท าแผนกลยุทธ์การเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาและแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  

4.3 จัดสรรทุนการศึกษาเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาโดยค านึงถึงความต้องการก าลังคนของ
ประเทศ 

4.4 ก ากับ ติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม (utilization management) ตาม
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) 

นโยบายการวิจัยของชาติ รองรับวิสัยทัศน์การวิจัยของชาติ คือ “ประเทศไทยมีและใช้งานวิจัยที่มี
คุณภาพเพ่ือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมีพันธกิจการวิจัยของชาติ คือ “พัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถในการวิจัยของประเทศให้สูงขึ้นและสร้างฐานความรู้ที่มีคณค่าสามารถประยุกต์และพัฒนา
วิทยาการที่เหมาะสมและแพร่หลาย รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจั ย
อย่างมีประสิทธิภาพที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม” 

เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) รวม 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้คือ 
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1.   ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี 1 กำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถเพื่อกำรพัฒนำทำงสังคม 

เป้ำประสงค์กำรวิจัย : สร้างเสริมองค์ความรู้ ให้เป็นพ้ืนฐานเพ่ือความมั่นคงของปร ะเทศโดยการ
สร้างความเข้มแข็งของสังคม การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต และความผาสุกของประชาชน 

ตัวชี้วัด : 1. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีกระบวนการวิจัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุ ประสงค์  
มีการถ่ายทอดผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย สร้างเสริมองค์ความรู้และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ เพ่ือก่อให้เกิด
คุณค่าทางสังคมและก่อให้เกิดผลกระทบทางสร้างสรรค์ในด้านการพัฒนาสังคม 

 2.  งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 

เป้ำหมำย : 1. มีจ านวนผลงานวิจัยที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและเชิงสาธารณะใน
ระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับประเทศเพ่ิมข้ึน 

              2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 
คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต สวัสดิการเพ่ือความมั่นคงของชีวิต ตลอดจนการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี การสร้างความเข้มแข็งและการสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม รวมทั้งการเสริมสร้าง
ศักยภาพของชุมชนที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการ
พัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ และการเสริมสร้างความม่ันคงของประเทศ  โดยใน
ระดับภูมิภาค อาจมุ่งเน้นในประเด็นส าคัญที่มีความจ าเป็นต้องการผลงานวิจัยในพื้นที่ด้วย ทั้งนี้ ได้ ก าหนดกล
ยุทธ์การวิจัยที่ให้ความส าคัญในเรื่องต่าง ๆ รวม 10 กลยุทธ์ และ 67 แผนงานวิจัย  

กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 1 ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอนทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนการ
พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ประกอบด้วย 6 
แผนงานวิจัย 

กลยุทธ์กำรวิจัยที่  2  ส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาคุณค่าทางศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ท่ีหลากหลาย ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจัย  

กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคอุบัติใหม่ การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ การพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย 12 

แผนงานวิจัย  

กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 4 พัฒนาและการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน
การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจัย  
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กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี 5 พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจัย  

กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี 6 พัฒนาขีดสมรรถนะ และศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและการ
บริหารรัฐกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 7 แผนงานวิจัย  

กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 7 จัดการปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหาผู้มี
อิทธิพล ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจัย  

กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 8 ส่งเสริ มความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม
ประกอบด้วย 15 แผนงานวิจัย  

กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงและการป้องกันประเทศและบูรณาการการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมการเมือง 
และความไม่เท่าเทียมในสังคม ประกอบด้วย 12 แผนงานวิจัย  

กลยุทธ์กำรวิจัยที่  10  วิจัยเพ่ือการปฏิรูปประเทศไทยให้มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจัย  

2. ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี 2 กำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถเพื่อกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ 

เป้ำประสงค์กำรวิจัย : สร้างเสริมองค์ความรู้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสู่การสร้างศักยภาพและความสามารถ
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจที่เท่าเทียมและเป็นธรรมอย่างสร้างสรรค์ สมดุลและยั่งยืน โดยค านึงถึงหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัด : 1. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีกระบวนการวิจัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์  มี
การถ่ายทอดผลการวิ จั ยสู่กลุ่มเป้าหมาย สร้างเสริมองค์ความรู้ และการน าภูมิปัญญามาใช้ก่อให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดผลกระทบทางสร้างสรรค์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

             2. งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 

เป้ำหมำย : 1. มีจ านวนผลงานวิจัยที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสาธารณะในระดับ
ชุมชน ท้องถิ่น และระดับประเทศเพ่ิมข้ึน 

                2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 
คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ซึ่งครอบคลุม
การสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ป่าไม้ และประมง รวมทั้งการพัฒนาและจัดการองค์ ความรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่ างยั่งยืน นอกจากนี้  
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ยังมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งครอบคลุม
ถึงการท่องเที่ยว การพัฒนาด้านพลังงานโลจิสติกส์ และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร โดยค านึงถึง
บทบาทการแข่งขันของประเทศภายใต้การเปลี่ยนแปลง ทั้ งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  รวมทั้ง
สัมพันธภาพกับประเทศเพ่ือนบ้าน และสร้างองค์ความรู้เพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community – AEC) โดยด าเนินการบนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่ง
ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ โดยในระดับภูมิภาค อาจมุ่งเน้นในประเด็นส าคัญที่มีความ
จ าเป็นต้องการผลงานวิจัยในพ้ืนที่ด้วย ทั้งนี้ ได้ก าหนดกลยุทธ์การวิจัยที่ให้ความส าคัญในเรื่องต่าง ๆ รวม 8 
กลยุทธ์ และ 81 แผนงานวิจัย  

กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี 1 สร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและการ
พ่ึงพาตนเองของสินคา้เกษตร ประกอบด้วย 18 แผนงานวิจัย 

กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้ และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
และสาธารณะ เพ่ือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 7 แผนงานวิจัย 

กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน ประกอบด้วย 8 แผนงานวิจัย 

กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 4 พัฒนาศักยภาพระดับคุณภาพบริการในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 
ประกอบด้วย 13 แผนงานวิจัย 

กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี 5 พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือกอ่ืนประกอบด้วย 
7 แผนงานวิจัย 

กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี 6 ยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง
สาธารณะที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 9 แผนงานวิจัย   

กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 7 เพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 7 แผนงานวิจัย 

กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี 8 พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 12 แผนงานวิจัย   

3. ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 3 กำรอนุรักษ์ เสริมสร้ำง และพัฒนำทุนทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม 

เป้ำประสงค์กำรวิจัย : พัฒนาองค์ความรู้ และฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการและการพัฒนาทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบโดยท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม 
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ตัวช้ีวัด :  1. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  มีกระบวนการวิจัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุ ประสงค์ 
มีการถ่ายทอดผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย พัฒนาองค์ความรู้ และก่อให้เกิดผลกระทบทางสร้างสรรค์ในด้าน
การพัฒนาประเทศ 

            2. งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 

เป้ำหมำย : 1. มีจ านวนผลงานวิจัยที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสาธารณะ 
รวมทั้งการฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนและระดับประเทศคิดเป็น
สัดส่วนของงบประมาณการวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 

             2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 
เพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้มุ่งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและสังคม รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดิน ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรป่าไม้ 
ทรัพยากรสัตว์น้ า รวมถึงการแบ่งปันการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริง (Meaningful Public Participation) และการวิจัยที่เกี่ยวกับการรองรับและฟ้ืนฟูหลังภัย
ธรรมชาติ และภัยพิบัติในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น โดยในระดับภูมิภาค อาจมุ่งเน้นในประเด็นส าคัญที่มีความ
จ าเป็นต้องการผลงานวิจัยในพ้ืนที่ด้วย ทั้งนี้ ได้ก าหนดกลยุทธ์การวิจั ยที่ให้ความส าคัญในเรื่องต่าง ๆ รวม 4 
กลยุทธ์ และ 31 แผนงานวิจัย  

กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 1 บริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ประกอบด้วย 12 แผนงานวิจัย 

กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี 2 สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดินและทรัพยากรธรณี ประกอบด้วย 6 แผน
งานวิจัย 

กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการและสร้างความเป็น
เอกภาพในการบริหารจัดการน้ าของประเทศ ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจัย   

กลยุทธ์กำรวิจั ยที่ 4 สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติและอุตสาหกรรม รวมทั้งระบบ
บริหารจัดการน้ าท่วมที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 9 แผนงานวิจัย  

4. ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 4 กำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถเพื่อกำรพัฒนำนวัตกรรมและ
บุคลำกรทำงกำรวิจัย  
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เป้ำประสงค์กำรวิจัย : พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพ่ึงพาตนเอง  โดย
ใช้ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และวิทยาการต่าง ๆ อย่างสมดุลและเหมาะสม 

ตัวชี้วัด : 1. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีกระบวนการวิจัยที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และวัตถุ ประสงค์ 
มีการถ่ายทอดผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย สร้างเสริมองค์ความรู้ทั้งการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต์ อัน
ก่อให้เกิดผลกระทบทางสร้างสรรค์ในด้านการพัฒนาประเทศ  

2. งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 

เป้ำหมำย : 1. มีจ านวนผลงานวิจัยที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสาธารณะ   
ในระดับชุมชนท้องถิ่น และระดับประเทศเพ่ิมข้ึน 

    2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 
คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้ มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาของประเทศและ
สาธารณะ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของประเทศ โดยในระดับภูมิภาค อาจมุ่งเน้นในประเด็น
ส าคัญที่มีความจ าเป็นต้องการผลงานวิจัยในพ้ืนที่ด้วย ทั้งนี้ ได้ก าหนดกลยุทธ์การวิจัยที่ให้ความส าคัญในเรื่อง
ต่าง ๆ รวม 2 กลยุทธ์ และ 12 แผนงานวิจัย  

กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 1 พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งองค์ความรู้
ใหม่ทางวิทยาศาสตร์  สังคมศาสตร์ และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในวิทยาการต่าง ๆ ประกอบด้วย 9 แผน
งานวิจัย 

กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 2 สร้างศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลทางการวิจัยในวิทยาการ
ต่าง ๆ ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจัย 

5. ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 5 กำรปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ 
ผลงำนวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยำกร และภูมิปัญญำของประเทศสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์
และสำธำรณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมำะสมที่เข้ำถึงประชำชนและประชำสังคมอย่ำงแพร่หลำย 

เป้ำประสงค์กำรวิจัย : พัฒนาระบบและกลไกการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพ่ือบริหารจัดการ
ความรู้ของประเทศอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด : 1. จ านวนโครงการวิจัยที่จะสามารถน าไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ 
  2. งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 
  3.  สัดส วนงบประมาณเพ่ือการวิจัยระหว่างภาครัฐและเอกชน 1 : 1 
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เป้ำหมำย  :  1. โครงการวิจัยที่จะสามารถน าไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะเป็น
ร้อยละ 80 ของโครงการวิจัยทั้งหมด โดยให้ภาคประชาสังคมมีบทบาทในการวิจัยด้วยตนเอง  

       2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์ การวิจัยที่ 
5 เป็นร้อยละ 30 ของงบประมาณการวิจัย 

       3. สัดส่วนงบประมาณเพ่ือการวิจัยระหว่างภาครัฐและเอกชน 1 : 1 เป็น 50% ของ
งบประมาณการวิจัย     

ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้าน
การวิจัยของประเทศ โดยในระดับภูมิภาคอาจมุ่งเน้นในประเด็นส าคัญที่มีความจ าเป็นต้องการผลงานวิจัยใน
พ้ืนที่ด้วย ทั้งนี้ ได้ก าหนดกลยุทธ์การวิจัยที่ให้ความส าคัญในเรื่องต่าง ๆ รวม 2 กลยุทธ์  และ 19 แผน
งานวิจัย 

กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี 1 วิจัยเพื่อการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ประกอบด้วย 16 แผนงานวิจัย 

กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี 2 วิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านการวิจัย
ของประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจัย  

กำรวิเครำะห์และบูรณำกำรข้อมูล 

 จากการทีม่หาวิทยาลัยศิลปากรได้ให้ความส าคัญกับการก าหนดกรอบและแนวทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยให้ตอบสนองความต้องการของสังคมและสาธารณชน บนพ้ืนฐานศักยภาพและข้อจ ากัดของ
มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ โดยด าเนินการในรูปของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ดังนั้น เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงกรอบของแผนยุทธศาสตร์/นโยบาย/กลยุทธ์ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ยุทธศำสตร์อุดมศึกษำไทยในกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียนในปี พ.ศ. 2558 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากการรวมตัวของประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยที่มีแนวโน้มการแข่งขัน
สูงขึ้น ดังนั้น การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาและควบคุมมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ
ไทยยังมีความอ่อนด้อยกว่านิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียนใน
หลายด้าน เช่น การสื่อสารด้วยภาษาสากล ทักษะวิชาชีพ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น ทั้งนี้ ความอ่อนด้อย
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ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุปัจจัยต่าง ๆ เช่น คุณภาพคณาจารย์ คุณภาพหลักสูตร บทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น  

 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในองค์
รวม พบว่า การที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจะสามารถก้าวข้ามข้อจ ากัดของความอ่อนด้อยดังกล่าวได้นั้น มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยศิลปากรต้องพัฒนาตนเองในทุกด้านเพ่ือให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นจุดเด่นของความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ ควบคู่กับการเสริมสร้าง
สมรรถนะความเป็นผู้น าทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและการออกแบบสร้างสรรค์ ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี  พ.ศ. 2558 
ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 (ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ) ยุทธศำสตร์ที่ 3 (กำรพัฒนำสภำพแวดล้อม
ทำงกำรศึกษำที่เอ้ือให้เกิดกำรเรียนรู้ และควำมคิดสร้ำงสรรค์) ประเด็นยุทธศำสตร์ 8 (กำรขยำยโอกำส
ทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นนำนำชำติด้ำนศิลปะวัฒนธรรมและกำรออกแบบ) ยุทธศำสตร์ 10 (พัฒนำ
มำตรฐำนศิลปวัฒนธรรมและกำรออกแบบสู่นำนำชำติ) 

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  

เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ( พ.ศ. 2555-2559) 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงก าหนดแนวทางการพัฒนาการอุดมศึกษาโดยให้ความส าคัญกับ
วัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  มีศักยภาพตรงตามความต้องการของสังคม  มีความคิดวิเคราะห์ 
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีสุขภาวะ
ทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการใช้กลยุทธ์ผ่านการน าองค์กรเชิงรุก และกลยุทธ์การเงิน รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้
มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนและการวิจัย เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ท าให้สังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน)  ได้ตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสารและการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรม รวมทั้งการพัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนและการวิจัย ซึ่งปรากฏ
รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
1 (ด้านการจัดการศึกษา) ยุทธศาสตร์ที่ 1 (การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์) และยุทธศาสตร์ที่ 2 (พัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม) และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 (พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ) 
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นโยบำยกำรวิจัยของชำติระหว่ำง พ.ศ. 2555-2559  

ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งด้านการวิจัยในระดับชาติ 
โดยให้ความส าคัญกับกิจกรรมการวิจัยเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงได้
จัดท านโยบายการวิจัยของชาติ ระหว่าง พ.ศ. 2555-2559 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ตระหนักถึงความ
จ าเป็นด้านการวิจัยซึ่งเป็นรากฐานส าคัญส่วนหนึ่งของการมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและ
สร้างสรรค์ จึงจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2556-2563) ที่สอดคล้องกับนโยบายการ
วิจัยของชาติ ระหว่าง พ.ศ. 2555-2559 โดยพบว่านโยบายการวิจัยแห่งชาติมุ่งเน้นการบูรณาการด้านการวิจัย
ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสามารถเชื่อมโยงกับแนวทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ความต่อเนื่องของนโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ รวมทั้งนโยบายและแนวทางการวิจัยของ
สภาวิจัยแห่งชาติระยะยาว พ.ศ. 2553-2572  โดยการวิจัยจะตอบสนองความต้องการของชุมชนและปัญหาที่
ส าคัญเร่งด่วนเพื่อการพัฒนาประเทศ พร้อมกับด าเนินการควบคู่กับการวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการอัน
เป็นรากฐานอันส าคัญของการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน  ทั้งนี้ มุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ทั้งจากหน่วยงานที่มีภารกิจประจ าตามหน้าที่ (function) ภารกิจตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของชาติหรือรัฐบาล (agenda) และภารกิจในพ้ืนที่ (area) ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ การวิจัยในระดับหน่วยงานและภูมิภาคเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานวิจัยและการ
บริหารงบประมาณเพ่ือการพัฒนาภูมิภาคต่าง ๆ อันจะท าให้เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม 
รวมทั้งมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับการวิจัย ตลอดจนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมกันเสนอแนะ ปฏิบัติ และ
ติดตามผลเพ่ือให้เกิดการพัฒนางานวิจัยในทุกภาคส่วนและทุกระดับของประเทศ  อีกทั้งเพ่ือส่งเสริมให้เกิด
งานวิจัยที่มีการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและตอบสนองการพัฒนาประเทศมากขึ้น 

นอกจากนี้ นโยบายการวิจัยของชาติยังได้มีการก าหนดกลยุทธ์การวิจัยที่สอดรับกับแนวทางการ
พัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีจุดเน้นที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและ
ภาวะความเสี่ยงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยให้สามารถน า
ผลการวิจัยที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณะในระดับชุมชนและระดับประเทศ 
ตลอดจนเชื่อมโยงสู่การน าผลการวิจัยไปสู่การลงทุนในเชิงพาณิชย์ ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดสรรงบประมาณการ
วิจัยก าหนดให้กระจายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งในภูมิภาค โดยมีกระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ
เพ่ือการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกลไกกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยในส่วนกลาง
และในส่วนภูมิภาคอันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาศูนย์กลางการวิจัยเฉพาะ
ทาง และการพัฒนาบุคลากรการวิจัยร่วมกัน โดยต้องมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติอย่างเป็น
เอกภาพและมีประสิทธิภาพโดยมีการด าเนินการวิจัยและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบโดย
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการวิจัย รวมทั้งติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการวิจัยให้
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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จากการวิเคราะห์จุดมุ่งเน้นของนโยบายการวิจัยของชาติ ระหว่าง พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัย
ศิลปากรจึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว โดยประกอบด้วย 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 (ด้ำนกำรวิจัยและสร้ำงสรรค์) ยุทธศำสตร์ที่ 4 (พัฒนำกำรวิจัย และกำรสร้ำงสรรค์ 
เพื่อก้ำวสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่ได้รับกำรยอมรับระดับชำติและนำนำชำติ) ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 (ด้ำน
บริกำรวิชำกำร) ยุทธศำสตร์ 5 (กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร
อย่ำงเป็นระบบ และต่อเนื่องพร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง) ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 (ด้ำน
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม) ยุทธศำสตร์ 6 (กำรอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชำติรวมทั้งกำรประยุกต์ใช้เพื่อรักษำคุณค่ำและเพิ่มมูลค่ำในระดับชำติและนำนำชำติ ) โดยให้ความส าคัญ
กับการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้และผลงานที่ตอบสนองปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณชนในหลากหลายช่องทาง และสามารถก่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมเพ่ือ
เป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในภาพรวมทั้งระดับชาติและนานาชาติ  

อนึ่ง เพื่อให้การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2556-2563) เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ให้ความส าคัญกับงบประมาณการด าเนินงาน และการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การเงิน
งบประมาณ และการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศำสตร์ 5 (ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร) 
ยุทธศำสตร์ 7 (กำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อกำรเป็นมหำวิทยำลัยแห่งกำร
สร้ำงสรรค์) ประเด็นยุทธศำสตร์ 6 (ด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ) ยุทธศำสตร์ 8 (กำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรตำมพันธกิจให้มีประสิทธิภำพ) ประเด็นยุทธศำสตร์ 7 (ด้ำนงบประมำณ 
กำรเงินและกำรคลัง) และยุทธศำสตร์ 9 (ปรับปรุงระบบกำรเงินงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ) 

  ทั้งนี้ ตารางที่ 1   ได้น าเสนอรายละเอียดเปรียบเทียบยุทธศาสตร์/แผน/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน)
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ตำรำงท่ี 1 เปรียบเทียบยุทธศาสตร์/แผน/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) 
แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยศิลปำกร  

พ.ศ. 2556-2563 
(ปรับแผน) 

ยุทธศำสตร์อุดมศึกษำไทยในกำรเตรียม
ควำมพร้อมสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียนในปี 

พ.ศ. 2558 

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับท่ี 11 
 (พ.ศ. 2555-2559) 

นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ 
ฉบับท่ี 8  

(พ.ศ. 2555-2559) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 ด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
ของบัณฑิตให้มีคุณภำพมำตรฐำนในระดับ
สำกล 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสมรรถนะดา้นการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับที่ใช้ใน
การท างานได ้
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะดา้นการ
ประกอบวิชาชีพและการท างานขา้ม
วัฒนธรรมของบัณฑติไทย 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพบัณฑิตอย่ำง
ก้ำวกระโดด 
กลยุทธ ์3.1 พัฒนาระบบการเข้าศึกษาใน
อุดมศึกษา ระบบการเรียนรู้ที่ยดืหยุ่นหลากหลาย
ในทุกกลุ่มวัยและการส าเรจ็การศกึษา 
กลยุทธ ์3.2 ยกระดบัคุณภาพของหลักสูตร ให้
ได้รับการรับรองในระดับอาเซียนและระดับโลก 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบกำรน ำองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศกึษำแบบองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.4 สร้างระบบการปดิและยุบรวม 
หลักสตูร/ คณะวิชา/ มหาวิทยาลยั: โดยใช้ผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกเป็น
เครื่องมือ 
 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำหลักสูตรและ
จัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำควำมเข้มแข็ง
ของสถำบนัอุดมศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำ
ประชำคมอำเซียน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสตูรและการเรยีนการ
สอนให้มีคุณภาพระดับสากล 
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แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
พ.ศ. 2556-2563 

(ปรับแผน) 

ยุทธศำสตร์อุดมศึกษำไทยในกำรเตรียม
ควำมพร้อมสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียนในปี 

พ.ศ. 2558 

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับท่ี 11 
 (พ.ศ. 2555-2559) 

นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ 
ฉบับท่ี 8  

(พ.ศ. 2555-2559) 
กลยุทธ ์1.1 ยกระดบัคุณภาพของหลักสูตร 
เพื่อสร้างผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 

   

กลยุทธ ์1.2 ปฏิรูปการจัดการเรยีนการ
สอนหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ของบัณฑิตเรื่องประชาคม
อาเซียน สังคมพหุวัฒนธรรม และ 
เอกลักษณ์ศลิปากร 

   

ยุทธศำสตร์ที ่2 พัฒนำนักศึกษำ เพ่ือ
เสริมสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
 

   

กลยุทธ ์2.1 เพิ่มขีดสมรรถนะสากลของ
บัณฑิต 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบกำรน ำองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศกึษำแบบองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.7 ยกระดบัอุดมศึกษาไทยให้เป็นผู้น า
ด้านอุดมศึกษาของประชาคมอาเซียน 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี 1 กำรสร้ำงศักยภำพ
และควำมสำมำรถเพ่ือกำรพัฒนำทำงสังคม 
กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี 1 ปฏิรูปการศกึษา 
กระบวนการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ระบบ ตลอดจนการพัฒนาระบบการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง ระบบสนับสนุนการเรยีนรู้ตลอด
ชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
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แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
พ.ศ. 2556-2563 

(ปรับแผน) 

ยุทธศำสตร์อุดมศึกษำไทยในกำรเตรียม
ควำมพร้อมสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียนในปี 

พ.ศ. 2558 

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับท่ี 11 
 (พ.ศ. 2555-2559) 

นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ 
ฉบับท่ี 8  

(พ.ศ. 2555-2559) 
 

กลยุทธ ์2.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบกำรน ำองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศกึษำแบบองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.6 ต่อยอดสถาบันอดุมศกึษาที่มี
ศักยภาพให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าระดับโลก 
กลยุทธ์ 1.7 ยกระดบัอุดมศึกษาไทยให้เป็นผู้น า
ด้านอุดมศึกษาของประชาคมอาเซียน 

 

  ยุทธศำสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกำรบริหำรกำรเงิน
อุดมศึกษำ เพ่ือขับเคลื่อนสถำบนัอุดมศึกษำสู่
ควำมเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ 4.3 จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อขยาย
โอกาสทางการศึกษาโดยค านึงถึงความต้องการ
ก าลังคนของประเทศ 

 

กลยุทธ ์2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรม
นักศึกษาท่ีรองรับการเป็นประชาคม
อาเซียน  

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบกำรน ำองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศกึษำแบบองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.7 ยกระดับอดุมศึกษาไทยให้เป็นผู้น า
ด้านอุดมศึกษาของประชาคมอาเซียน 

 

กลยุทธ ์2.4 พัฒนาสมรรถนะศิษย์เก่า 
รองรับการท างาน การประกอบอาชีพ ใน
ประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบกำรน ำองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศกึษำแบบองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.6 ต่อยอดสถาบันอดุมศกึษาที่มี
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แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
พ.ศ. 2556-2563 

(ปรับแผน) 

ยุทธศำสตร์อุดมศึกษำไทยในกำรเตรียม
ควำมพร้อมสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียนในปี 

พ.ศ. 2558 

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับท่ี 11 
 (พ.ศ. 2555-2559) 

นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ 
ฉบับท่ี 8  

(พ.ศ. 2555-2559) 
ศักยภาพให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าระดับโลก 
กลยุทธ์ 1.7 ยกระดบัอุดมศึกษาไทยให้เป็นผู้น า
ด้านอุดมศึกษาของประชาคมอาเซียน 
 

  ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพบัณฑิตอย่ำง
ก้ำวกระโดด 
กลยุทธ์ 3.4 ระบบตดิตาม ประเมนิและพัฒนา
บัณฑิตหลังเข้าสู่ตลาดงาน 

 

ยุทธศำสตร์ที ่3 กำรพัฒนำ
สภำพแวดล้อมทำงกำรศึกษำท่ีเอ้ือให้เกิด
กำรเรียนรู้ และควำมคิดสร้ำงสรรค์   

   

กลยุทธ ์3.1 พัฒนาสภาพแวดล้อม
มหาวิทยาลยั ให้เป็นแหล่งเรียนรู ้และ
ความคิดสร้างสรรค ์  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำควำมเข้มแข็ง
ของสถำบนัอุดมศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำ
ประชำคมอำเซียน 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานให้มี
คุณภาพระดับสากล 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบกำรน ำองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศกึษำแบบองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.7 ยกระดบัอุดมศึกษาไทยให้เป็นผู้น า
ด้านอุดมศึกษาของประชาคมอาเซียน 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 ด้ำนกำรวิจัยและ
สร้ำงสรรค์ 

   

ยุทธศำสตร์ที ่4 พัฒนำกำรวิจัย และกำร
สร้ำงสรรค์ เพ่ือก้ำวสู่กำรเป็น
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แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
พ.ศ. 2556-2563 

(ปรับแผน) 

ยุทธศำสตร์อุดมศึกษำไทยในกำรเตรียม
ควำมพร้อมสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียนในปี 

พ.ศ. 2558 

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับท่ี 11 
 (พ.ศ. 2555-2559) 

นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ 
ฉบับท่ี 8  

(พ.ศ. 2555-2559) 
มหำวิทยำลัยท่ีได้รับกำรยอมรับระดับชำติ
และนำนำชำติ 
กลยุทธ ์4.1 การวิจัยและสร้างสรรค์ใน
ระดับชาต ิและนานาชาต ิ
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำควำมเข้มแข็ง
ของสถำบนัอุดมศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำ
ประชำคมอำเซียน 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาวิชาการและการวิจัยสู่
ความเป็นเลิศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบกำรน ำองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศกึษำแบบองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.6 ต่อยอดสถาบันอดุมศกึษาที่มี
ศักยภาพให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าระดับโลก 
กลยุทธ์ 1.7 ยกระดบัอุดมศึกษาไทยให้เป็นผู้น า
ด้านอุดมศึกษาของประชาคมอาเซียน 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำอำจำรย์ให้เป็นมืออำชีพ 
และพัฒนำระบบผู้เชี่ยวชำญมืออำชีพให้เป็น
อำจำรย์ 
กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีความ
แข็งแกร่งในการท าวิจัย 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 4 กำรสร้ำงศักยภำพ
และควำมสำมำรถเพ่ือกำรพัฒนำนวัตกรรม
และบุคลำกรทำงกำรวิจัย  
กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี 1 พัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวตักรรมสูเ่ชิงพาณิชย์ 
รวมทั้งองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์  
สังคมศาสตร์ และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
ในวิทยาการต่าง ๆ 

กลยุทธ ์4.2 เผยแพรป่ระชาสัมพนัธ์
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรคเ์พือ่การใช้
ประโยชน์ในทุกระดับ 

  ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 4 กำรสร้ำงศักยภำพ
และควำมสำมำรถเพ่ือกำรพัฒนำนวัตกรรม
และบุคลำกรทำงกำรวิจัย  
กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี 1 พัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวตักรรมสูเ่ชิงพาณิชย์ 
รวมทั้งองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์  
สังคมศาสตร์ และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
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พ.ศ. 2558 

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับท่ี 11 
 (พ.ศ. 2555-2559) 

นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ 
ฉบับท่ี 8  

(พ.ศ. 2555-2559) 
ในวิทยาการต่าง ๆ 

กลยุทธ ์4.3 การสร้างมูลคา่และองค์ความรู้
จากการวิจัยและสร้างสรรค ์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทของ
อุดมศึกษำไทยในประชำคมอำเซียน 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความตระหนักในการรวมตัว
เป็นประชาคมอาเซียนและบทบาทของ
อุดมศึกษาไทยในการพัฒนาประชาคม
อาเซียนทั้งในด้านบวกและด้านลบ 

 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี 4 กำรสร้ำงศักยภำพ
และควำมสำมำรถเพ่ือกำรพัฒนำนวัตกรรม
และบุคลำกรทำงกำรวิจัย  
กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี 2 สร้างศักยภาพและ
ความสามารถของทรัพยากรบคุคลทางการวิจัย
ในวิทยาการต่าง ๆ 

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบกำรน ำองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศึกษำแบบองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.8 สร้างระบบและกลไกเพื่อรองรับ
ความร่วมมือร่วมกันระหว่างสถาบนัอุดมศึกษา
ภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนและ
หน่วยงานภาคการผลติ ในด้านการเรียนการสอน
และการวจิัย 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี 1 กำรสร้ำงศักยภำพ
และควำมสำมำรถเพ่ือกำรพัฒนำทำงสังคม 
กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี  2  ส่งเสริม อนุรักษ์ และ
พัฒนาคุณค่าทางศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่หลากหลาย  
กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี 3 ส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรคอุบัติใหม่ การรักษาพยาบาล การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การพึ่งพา
ตนเองด้านสุขภาพ รวมถึงการคุม้ครอง
ผู้บริโภค  
กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี 4 พัฒนาและการคุ้มครอง
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์
พื้นบ้านการแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร  
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ยุทธศำสตร์อุดมศึกษำไทยในกำรเตรียม
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พ.ศ. 2558 

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับท่ี 11 
 (พ.ศ. 2555-2559) 

นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ 
ฉบับท่ี 8  

(พ.ศ. 2555-2559) 
กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี 5 พัฒนาศักยภาพทางการ
กีฬา  
กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี 6 พัฒนาขีดสมรรถนะ 
และศักยภาพของหน่วยงานภาครฐัและ
ภาคเอกชนและการบรหิารรัฐกิจบนพ้ืนฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี 7 จัดการปญัหายาเสพติด 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ และ
ปัญหาผูม้ีอิทธิพล  
กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี 8 ส่งเสริ มความเข้มแข็ง
และการเสริมสร้างภมูิคุ้มกันของท้องถิ่นและ
สังคม  
กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี 9 เสรมิสร้างความมั่นคง
และการป้องกันประเทศและบรูณาการการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไมส่งบใน
ประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการ
ปฏิรูปกระบวนการยตุิธรรมการเมอืง และ
ความไมเ่ท่าเทียมในสังคม  
กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี 10  วิจัยเพื่อการปฏิรปู
ประเทศไทยให้มีเสถียรภาพและมธีรรมาภิ
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นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ 
ฉบับท่ี 8  

(พ.ศ. 2555-2559) 
บาล 
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี 2 กำรสร้ำงศักยภำพ
และควำมสำมำรถเพ่ือกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจ 
กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี 1 สร้างมลูค่าผลผลิตทาง
การเกษตรและการพัฒนาศักยภาพในการ
แข่งขันและการพึ่งพาตนเองของสนิค้าเกษตร  
กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี 2 พัฒนาองค์ความรู้ และ
ต่อยอดภูมปิัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิง
พาณิชย์ และสาธารณะ เพื่อเป็นพ้ืนฐานใน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยัง่ยืน  
กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี 3 พัฒนาประสทิธิภาพการ
ผลิตทางอุตสาหกรรมใหเ้อื้อต่อการด าเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี 4 พัฒนาศักยภาพระดับ
คุณภาพบริการในอุตสาหกรรมบรกิารและ
การท่องเที่ยว  
กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี 5 พัฒนาอุตสาหกรรมผลติ
พลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือกอื่น 
กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี 6 ยกระดับประสิทธิภาพ
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(พ.ศ. 2555-2559) 
และมาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์
และการขนส่งสาธารณะที่มีคณุภาพ  
กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี 7 เพิ่มสมรรถนะและขดี
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี 8 พัฒนาเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ  

ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 ด้ำนบริกำร
วิชำกำร 

   

ยุทธศำสตร์ 5 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้
ชุมชน และสังคมโดยกำรให้บริกำรทำง
วิชำกำรอย่ำงเป็นระบบ และต่อเนื่อง
พร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   

กลยุทธ ์5.1 บูรณาการข้ามศาสตร์ใน
กิจกรรมการบริการวิชาการ การวิจัย และ
การจัดการเรยีนการสอนในระดบัชาติและ
นานาชาติ 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบกำรน ำองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศกึษำแบบองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.6 ต่อยอดสถาบันอดุมศกึษาที่มี
ศักยภาพให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าระดับโลก 
กลยุทธ์ 1.7 ยกระดับอดุมศึกษาไทยให้เป็นผู้น า
ด้านอุดมศึกษาของประชาคมอาเซียน 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 1 กำรสร้ำงศักยภำพ
และควำมสำมำรถเพ่ือกำรพัฒนำทำงสังคม 
กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี 8 ส่งเสริ มความเข้มแข็ง
และการเสริมสร้างภมูิคุ้มกันของท้องถิ่นและ
สังคม 
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สภามหาวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบในการประชมุ ครัง้ท่ี 4/2556  วนัพธุท่ี 10 เมษายน 2556 

แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
พ.ศ. 2556-2563 

(ปรับแผน) 

ยุทธศำสตร์อุดมศึกษำไทยในกำรเตรียม
ควำมพร้อมสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียนในปี 

พ.ศ. 2558 

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับท่ี 11 
 (พ.ศ. 2555-2559) 

นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ 
ฉบับท่ี 8  

(พ.ศ. 2555-2559) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทของ

อุดมศึกษำไทยในประชำคมอำเซียน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้น า
ของสถาบันอุดมศึกษาไทยทีเ่กี่ยวข้องกับสาม
เสาหลักในการสร้างประชาคมอาเซียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเสาด้านประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซยีน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบกำรน ำองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศกึษำแบบองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.6 ต่อยอดสถาบันอดุมศกึษาที่มี
ศักยภาพให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าระดับโลก 
กลยุทธ์ 1.7 ยกระดบัอุดมศึกษาไทยให้เป็นผู้น า
ด้านอุดมศึกษาของประชาคมอาเซียน 

 

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบกำรน ำองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศกึษำแบบองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.6 ต่อยอดสถาบันอดุมศกึษาที่มี
ศักยภาพให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าระดับโลก 
กลยุทธ์ 1.7 ยกระดบัอุดมศึกษาไทยให้เป็นผู้น า
ด้านอุดมศึกษาของประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ 1.8 สร้างระบบและกลไกเพื่อรองรับ
ความร่วมมือร่วมกันระหว่างสถาบนัอุดมศึกษา
ภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนและ
หน่วยงานภาคการผลติ ในด้านการเรียนการสอน
และการวจิัย 

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำควำมเข้มแข็ง
ของสถำบนัอุดมศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำ

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบกำรน ำองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศกึษำแบบองค์รวม 
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สภามหาวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบในการประชมุ ครัง้ท่ี 4/2556  วนัพธุท่ี 10 เมษายน 2556 

แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
พ.ศ. 2556-2563 

(ปรับแผน) 

ยุทธศำสตร์อุดมศึกษำไทยในกำรเตรียม
ควำมพร้อมสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียนในปี 

พ.ศ. 2558 

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับท่ี 11 
 (พ.ศ. 2555-2559) 

นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ 
ฉบับท่ี 8  

(พ.ศ. 2555-2559) 
ประชำคมอำเซียน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างองคค์วามรู้และ
นวัตกรรมเกี่ยวกับอาเซยีนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

กลยุทธ์ 1.6 ต่อยอดสถาบันอดุมศกึษาที่มี
ศักยภาพให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าระดับโลก 
กลยุทธ์ 1.7 ยกระดบัอุดมศึกษาไทยให้เป็นผู้น า
ด้านอุดมศึกษาของประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 ด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

   

ยุทธศำสตร์ 6 กำรอนุรักษ์และสง่เสริม
เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชำติ
รวมท้ังกำรประยุกต์ใช้เพ่ือรักษำคุณค่ำ
และเพ่ิมมูลค่ำในระดับชำติและนำนำชำติ 

   

กลยุทธ ์6.1 บูรณาการงานด้านบริการทาง
วิชาการกับท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบกำรน ำองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศกึษำแบบองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.6 ต่อยอดสถาบันอดุมศกึษาที่มี
ศักยภาพให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าระดับโลก 
กลยุทธ์ 1.7 ยกระดบัอุดมศึกษาไทยให้เป็นผู้น า
ด้านอุดมศึกษาของประชาคมอาเซียน 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี 1 กำรสร้ำงศักยภำพ
และควำมสำมำรถเพ่ือกำรพัฒนำทำงสังคม 
กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี  2  ส่งเสริม อนุรักษ์ และ
พัฒนาคุณค่าทางศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่หลากหลาย  
กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี 8 ส่งเสริ มความเข้มแข็ง
และการเสริมสร้างภมูิคุ้มกันของท้องถิ่นและ
สังคม 

กลยุทธ ์6.2 การเป็นผู้น าด้านการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทของ
อุดมศึกษำไทยในประชำคมอำเซียน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบกำรน ำองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศกึษำแบบองค์รวม 
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สภามหาวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบในการประชมุ ครัง้ท่ี 4/2556  วนัพธุท่ี 10 เมษายน 2556 

แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
พ.ศ. 2556-2563 

(ปรับแผน) 

ยุทธศำสตร์อุดมศึกษำไทยในกำรเตรียม
ควำมพร้อมสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียนในปี 

พ.ศ. 2558 

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับท่ี 11 
 (พ.ศ. 2555-2559) 

นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ 
ฉบับท่ี 8  

(พ.ศ. 2555-2559) 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน 

กลยุทธ์ 1.6 ต่อยอดสถาบันอดุมศกึษาที่มี
ศักยภาพให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าระดับโลก 
กลยุทธ์ 1.7 ยกระดบัอุดมศึกษาไทยให้เป็นผู้น า
ด้านอุดมศึกษาของประชาคมอาเซียน 

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบกำรน ำองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศกึษำแบบองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.6 ต่อยอดสถาบันอดุมศกึษาที่มี
ศักยภาพให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าระดับโลก 
กลยุทธ์ 1.7 ยกระดบัอุดมศึกษาไทยให้เป็นผู้น า
ด้านอุดมศึกษาของประชาคมอาเซียน 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี 1 กำรสร้ำงศักยภำพ
และควำมสำมำรถเพ่ือกำรพัฒนำทำงสังคม 
กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี  2  ส่งเสริม อนุรักษ์ และ
พัฒนาคุณค่าทางศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่หลากหลาย  

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบกำรน ำองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศกึษำแบบองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.6 ต่อยอดสถาบันอดุมศกึษาที่มี
ศักยภาพให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าระดับโลก 
กลยุทธ์ 1.7 ยกระดบัอุดมศึกษาไทยให้เป็นผู้น า
ด้านอุดมศึกษาของประชาคมอาเซียน 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 5 ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร 

   

ยุทธศำสตร์ 7 กำรบริหำรจัดกำรองค์กร
อย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือกำรเป็น
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แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
พ.ศ. 2556-2563 

(ปรับแผน) 

ยุทธศำสตร์อุดมศึกษำไทยในกำรเตรียม
ควำมพร้อมสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียนในปี 

พ.ศ. 2558 

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับท่ี 11 
 (พ.ศ. 2555-2559) 

นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ 
ฉบับท่ี 8  

(พ.ศ. 2555-2559) 
มหำวิทยำลัยแห่งกำรสร้ำงสรรค์ 
กลยุทธ ์7.1 พัฒนาบุคลากรใหเ้ปน็มืออาชีพ
ตามแนวทางการบรหิารงานหลากหลาย
รูปแบบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำควำมเข้มแข็ง
ของสถำบนัอุดมศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำ
ประชำคมอำเซียน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาอาจารย์ให้มสีมรรถนะ
สากล 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบกำรน ำองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศกึษำแบบองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.1 ก าหนดคุณค่าและสรา้งวิสัยทัศน์
ร่วมของอุดมศึกษาไทยเพื่อเปลีย่นกระบวนทัศน์
การน าองค์กรของผู้บริหารระดับสงูทุกหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำอำจำรย์ให้เป็นมืออำชีพ 
และพัฒนำระบบผู้เชี่ยวชำญมืออำชีพให้เป็น
อำจำรย์ 
กลยุทธ์ 2.1 เพิ่มปริมาณอาจารย์ให้ตรงตาม
ความต้องการในการผลติบัณฑิต 
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาอาจารย์ให้เปน็มืออาชีพอย่าง
เป็นระบบ มคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคณุธรรม พัฒนา
ตนเองด้านวิชาการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
หาโอกาสในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
เพื่อให้มีความรู้ทีท่ันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
วิทยาการ 
กลยุทธ์ 2.4 ปฏิรูประบบค่าตอบแทนอาจารย์ 
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สภามหาวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบในการประชมุ ครัง้ท่ี 4/2556  วนัพธุท่ี 10 เมษายน 2556 

แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
พ.ศ. 2556-2563 

(ปรับแผน) 

ยุทธศำสตร์อุดมศึกษำไทยในกำรเตรียม
ควำมพร้อมสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียนในปี 

พ.ศ. 2558 

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับท่ี 11 
 (พ.ศ. 2555-2559) 

นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ 
ฉบับท่ี 8  

(พ.ศ. 2555-2559) 
โดยเน้นperformance based payment ควบคู่
ไปกับการส่งเสริมใหไ้ด้ต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ที่ท างานในสถาบันอุดมศกึษา เพื่อจูงใจใน
การท างาน 
กลยุทธ์ 2.5 พัฒนาระบบผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อดึงดูดผู้
มีความสามารถทางวิชาการหรือวชิาชีพเป็น
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 

กลยุทธ ์7.2 ปรับปรุงโครงสรา้งการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลยัศิลปากร 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำควำมเข้มแข็ง
ของสถำบนัอุดมศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำ
ประชำคมอำเซียน 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบอุดมศึกษาแห่ง
อาเซียน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบกำรน ำองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศกึษำแบบองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.2 บริหารอดุมศึกษา โดยยึดเป้าหมาย
อุดมศึกษาตามกรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 
ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) อย่างต่อเนื่อง 

 

กลยุทธ ์7.3 สร้างความรับรู้ในภาพลักษณ ์
และการยอมรับในมาตรฐานการจดั
การศึกษาของมหาวิทยาลยัต่อสาธารณชน 

   

กลยุทธ ์7.4 การปรับเปลี่ยนสถานะเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบกำรน ำองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศกึษำแบบองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.2 บริหารอดุมศึกษา โดยยึดเป้าหมาย
อุดมศึกษาตามกรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 
ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) อย่างต่อเนื่อง 
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แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
พ.ศ. 2556-2563 

(ปรับแผน) 

ยุทธศำสตร์อุดมศึกษำไทยในกำรเตรียม
ควำมพร้อมสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียนในปี 

พ.ศ. 2558 

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับท่ี 11 
 (พ.ศ. 2555-2559) 

นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ 
ฉบับท่ี 8  

(พ.ศ. 2555-2559) 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบกำรน ำองค์กรให้

ขับเคลื่อนอุดมศกึษำแบบองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.3 สร้างระบบการประเมินศักยภาพ 
และพัฒนาผู้บริหารระดับสูง กรรมการสภาของ
สถาบันอุดมศึกษา 

 

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบกำรน ำองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศกึษำแบบองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.1 ก าหนดคณุค่าและสรา้งวิสัยทัศน์ร่วม
ของอุดมศึกษาไทยเพื่อเปลี่ยนกระบวนทัศน์การ
น าองค์กรของผู้บริหารระดับสูงทุกหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา 
กลยุทธ์ 1.6 ต่อยอดสถาบันอดุมศกึษาที่มี
ศักยภาพให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าระดับโลก 
กลยุทธ์ 1.7 ยกระดบัอุดมศึกษาไทยให้เป็นผู้น า
ด้านอุดมศึกษาของประชาคมอาเซียน 
 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 6 ด้ำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

   

ยุทธศำสตร์ 8 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรตำมพันธกิจให้มี
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แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
พ.ศ. 2556-2563 

(ปรับแผน) 

ยุทธศำสตร์อุดมศึกษำไทยในกำรเตรียม
ควำมพร้อมสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียนในปี 

พ.ศ. 2558 

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับท่ี 11 
 (พ.ศ. 2555-2559) 

นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ 
ฉบับท่ี 8  

(พ.ศ. 2555-2559) 
ประสิทธิภำพ 
กลยุทธ ์8.1 จัดท าฐานข้อมูลและปรับปรุง
ระบบเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทของ
อุดมศึกษำไทยในประชำคมอำเซียน 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกีย่วกับ
สถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบกำรน ำองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศกึษำแบบองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.6 ต่อยอดสถาบันอดุมศกึษาที่มี
ศักยภาพให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าระดับโลก 
กลยุทธ์ 1.7 ยกระดบัอุดมศึกษาไทยให้เป็นผู้น า
ด้านอดุมศึกษาของประชาคมอาเซียน 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 7 ด้ำนงบประมำณ 
กำรเงินและกำรคลัง 

   

ยุทธศำสตร์ 9 ปรับปรุงระบบกำรเงิน
งบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

   

กลยุทธ์ 9.1 กลยุทธ์การเงินและ
งบประมาณ 

   

    

ประเด็นยุทธศำสตร์ 8 กำรขยำยโอกำส
ทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นนำนำชำติด้ำน
ศิลปะวัฒนธรรมและกำรออกแบบ 

   

ยุทธศำสตร์ 10 พัฒนำมำตรฐำน
ศิลปวัฒนธรรมและกำรออกแบบสู่
นำนำชำติ 
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แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
พ.ศ. 2556-2563 

(ปรับแผน) 

ยุทธศำสตร์อุดมศึกษำไทยในกำรเตรียม
ควำมพร้อมสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียนในปี 

พ.ศ. 2558 

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับท่ี 11 
 (พ.ศ. 2555-2559) 

นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ 
ฉบับท่ี 8  

(พ.ศ. 2555-2559) 
กลยุทธ ์10.1 การขยายพื้นท่ีทางการศึกษา
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาค ี
  

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบกำรน ำองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศกึษำแบบองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.6 ต่อยอดสถาบันอดุมศกึษาที่มี
ศักยภาพให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าระดับโลก 
กลยุทธ์ 1.7 ยกระดบัอุดมศึกษาไทยให้เป็นผู้น า
ด้านอุดมศึกษาของประชาคมอาเซียน 

 

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบกำรน ำองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศกึษำแบบองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.6 ต่อยอดสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ศักยภาพให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าระดับโลก 
กลยุทธ์ 1.7 ยกระดบัอุดมศึกษาไทยให้เป็นผู้น า
ด้านอุดมศึกษาของประชาคมอาเซียน 

 

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบกำรน ำองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศกึษำแบบองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.6 ต่อยอดสถาบันอดุมศกึษาที่มี
ศักยภาพให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าระดับโลก 
กลยุทธ์ 1.7 ยกระดับอดุมศึกษาไทยให้เป็นผู้น า
ด้านอุดมศึกษาของประชาคมอาเซียน 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในของมหำวิทยำลัยศิลปำกร1
 (SWOT Analysis) 

  1. จุดแข็งของมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
      1.1 ได้รับการยอมรับ มีชื่อเสียงโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม 
      1.2 จ านวนผลงานวิจัย งานบริการวิชาการ งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีจ านวนมากขึ้น 
      1.3 มีการบูรณาการข้ามศาสตร์โดยมีศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบเป็นฐาน 
      1.4 มีความพร้อมของ Creative Economy 
      1.5 หลักสูตรมีความหลากหลายสามารถพัฒนาและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมี 
           ความคิดสร้างสรรค์สอดคล้องกับทิศทางการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์    
      1.6 ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
      1.7 ความรู้ความสามารถของคณาจารย์เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 

 2. จุดอ่อนของมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
     2.1 มีความจ ากัดด้านพื้นที่ โดยเฉพาะที่วังท่าพระและตลิ่งชัน   
       2.2 ความเสื่อมโทรมทางด้านกายภาพของพ้ืนที่จัดการศึกษา 
      2.3 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่รองรับพันธกิจทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
     2.4 จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกมีสัดส่วนน้อย 
      2.5 จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการมีสัดส่วนน้อย 
      2.6 ต าราและสื่อการสอนที่ทันสมัยมีจ านวนน้อยและจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 

 3. โอกำส 
      3.1 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยใช้การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางด้าน 
           วัฒนธรรม  
      3.2 นโยบายของรัฐส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา (15 ปี) 
      3.3 โครงการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาท าให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
      3.4 ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ชะลอการจ้างงาน จึงท าให้บัณฑิตส่วนหนึ่งตัดสินใจศึกษาต่อให้สูงขึ้น 
      3.5 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท าให้เกิดการบูรณาการทางการ 
   เรียนรู้ 
      3.6 ตลาดแรงงานต้องการบัณฑิตท่ีมีความรู้ในเชิงสหวิทยาการ 
 
 

                                                           
1  ปรับปรุงจาก SWOT ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2554-2563 และแนวนโยบาย เป้าหมายในการปฏิบัติงานของอธกิารบดี พ.ศ. 2556-  

2559 ตาม presentation ประกอบการน าเสนอที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2556 วันพุธที่ 10 เมษายน 2556 
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 4. อุปสรรค/ภำวะคุกคำม 

      4.1 ข้อจ ากัดด้านงบประมาณท้ังจากงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ รายรับ และมีแนวโน้มที่อาจ 
            ไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาในสภาวะที่ค่าตอบแทนเพ่ิมสูงขึ้น 
      4.2 การเปิดการค้าเสรีท าให้มหาวิทยาลัยจากต่างประเทศเข้ามาเปิดในประเทศไทยมากข้ึน 
      4.3 จ านวนประชากรนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มลดลง 
      4.4 สถาบันและมหาวิทยาลัยต่างๆ เปิดวิทยาเขตมากข้ึนส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น 
      4.5 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าผู้เรียนขาดทุนทรัพย์ที่จะศึกษาต่อ 
      4.6 รัฐบาลมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยใน 
           ก ากับของรัฐ จึงท าให้มหาวิทยาลัยต้องพ่ึงพาตนเองมากขึ้น  
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ส่วนที่ 4 
แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) 

 
วัตถุประสงค์ในกำรปรับแผนยุทธศำสตร์ 

การปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 เป็นการก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต้กรอบเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2556-2563 โดยมีวัตถุประสงคท์ี่ส าคัญ ดังนี้ 

  1.1 เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรในระยะเวลา 8 ป ี
ระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2563 ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้ม
ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศไทยให้รองรับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  

  1.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้าน
ศิลปะและการออกแบบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาสังคม ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 

1.3 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาบนศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องเหมาะสม ครบถ้วน สามารถเป็นที่พ่ึงทางวิชาการของชุมชนและ
สังคมไทย ได้รับการยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ อาเซียน และระดับนานาชาติ 

ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมองค์กร และขีดควำมสำมำรถหลัก 

       ปรัชญำ (Philosophy) 

   “ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน” 

       ปณิธำน (Determination) 

   “สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพ่ือสังคม” 

       วิสัยทัศน์ (Vision)      

   “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์” 
       (Silpakorn is a leading creative university) 
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  ค ำนิยำม 

  “Creative university”หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ ซึ่งการด าเนินการจัด
การศึกษาตามพันธกิจหลักทุกด้านที่แตกต่างจากรูปแบบเดิมดังที่เคยท ามาก่อน แต่เป็นการด าเนินการที่ให้
ความส าคัญกับความคิด แนวทาง และรูปแบบใหม่ ๆ ที่ส าคัญบุคลากรของมหาวิทยาลัยจักต้องมีการพัฒนาทาง
ระบบคิดที่ไม่ติดอยู่กับกรอบแบบเดิม ๆ  เช่น 

  1) ด้ำนกำรเรียนกำรสอน    

       - มีกระบวนการเรียนการสอนที่มีลักษณะแตกต่างจากที่เคยปฏิบัติกันมา  แต่กระบวนการเรียนการ
สอนที่มีความสร้างสรรค์นี้สามารถก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงและยั่งยืน  ในภาคปฏิบัติก็มีการจัดท ากิจกรรม
เป็นแนวคิดใหม่ วิธีการใหม่ ๆ    
       - การพัฒนาหลักสูตรก็สามารถด าเนินการให้มีความสร้างสรรค์ได้ เช่น การจัดท าหลักสูตรเชิงบูรณา
การก็เป็นความสร้างสรรค์ การพัฒนาหลักสูตร Dual degree หรือ Co-terminal degree programme ก็ถือว่า
เป็นการพัฒนาหลักสูตรอย่างสร้างสรรค์ 
       - เสริมสร้างบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยไม่ได้ปิดกั้นการศึกษา และการพัฒนาในเชิง
ลึก เพ่ือความเชี่ยวชาญและการประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง  ปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิด
สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการน าความรู้ความสามารถไปใช้พัฒนาและแก้ปัญหาสังคมในเชิงบูรณา
การได้เป็นอย่างด ี 

  2) ด้ำนกำรท ำวิจัย 

      - มหาวิทยาลัยสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ทั้งในประเด็นที่เลือกท าวิจัย  และวิธีวิทยาการวิจัยที่ใช้ 
สอดคล้องกับโจทย์การวิจัย (ทุกคณะวิชาก็สามารถด าเนินการได้) 

  3) ด้ำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม  ก็สามารถด าเนินการอย่างสร้างสรรค์ได้ทั้งในแง่รูปแบบของ
กิจกรรม  เนื้อหาของกิจกรรม หรือกลุ่มเป้าหมายที่คนทั่วไปไม่ค่อยได้ให้การบริการทางวิชาการ 

  4) ด้ำนกิจกำรนักศึกษำ ด าเนินการให้มีความสร้างสรรค์ได้ แม้แต่การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ก็สามารถด าเนินการอย่างสร้างสรรค์ได้ทั้งในแง่รูปแบบและเนื้อหา  เพ่ือรองรับและสนับสนุนความเป็น
มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ชั้นน า 

 พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพ่ือเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพชั้นสูง มีสติปัญญา ความคิด 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
  2. ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ   เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 
  3. น าองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน 
  4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
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       ค่ำนิยมองค์กร 

    T = Transparency      มีความโปร่งใส 

    E = Excellence          มุ่งเน้นความเป็นเลิศ 

    A = Amicability          มีความเป็นกัลยาณมิตร 

    M = Moral Courage    มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 

       ขีดควำมสำมำรถหลัก (Core Competency) 

    S = Scientific Thinking         คิดอย่างเป็นระบบเชิงวิทยาศาสตร์ 

    I =  Integrity           มีศักดิ์ศรีแห่งตน 

    L = Love of Wisdom        มีสติปัญญา 

    P = Public Mind         มีจิตสาธารณะ 

    A = Art Appreciation          ตระหนักซึ้งในคุณค่าแห่งศิลปะ 

    K = Knowledgeable                  มีความรอบรู้ 

    O = Outcomes Oriented Person มุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานที่เป็นเลิศ 

    R = Responsible Man             เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรับผิดชอบสูง 

    N = Need for Achievement       เป็นผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
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เป้ำหมำยผลลัพธ์เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 

  เป้าหมายผลลัพธ์สุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.  2556-2563 (ปรับแผน) ได้
ก าหนดไว้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 

  1. เชิงปริมำณ  ได้ก าหนดเป้าหมายผลลัพธ์ด้านนักศึกษา ดังนี้   

เป้ำหมำย
หลักตำม

ยุทธศำสตร์ 

ข้อมูลปจัจบุัน 
(ปีงบประมำณ พ.ศ.2556) 

เกณฑ์ สกอ./สมศ./ก.พ.ร. 
นโยบำยรัฐบำล 

เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 
เมื่อสิ้นแผน (พ.ศ.2563) 

(พิจารณาจากข้อมูลปัจจุบันและศักยภาพ 
ท่ีคาดว่าจะด าเนินการได้) 

ด้ำนนักศึกษำ 1. จ านวนนกัศึกษารวมทั้งหมด  26,385  คน  1. จ านวนนกัศึกษารวมทั้งหมด 30,000 คน 

 2. สัดส่วนร้อยละนักศึกษา จ าแนกตามระดับ 
    การศึกษา 
          ปริญญาตรี      :     บัณฑิตศึกษา 
            85.47          :         14.53 
        (22,551 คน)            (3,834 คน) 

 2. สัดส่วนร้อยละนักศึกษา จ าแนกตาม      
   ระดับการศึกษา   
         ปริญญาตรี     :    บัณฑิตศึกษา 
              70         :          30 
        (21,000 คน)         (9,000 คน) 

 3. สัดส่วนร้อยละนักศึกษา จ าแนกตามกลุ่ม 
    สาขาวิชา 
   ศิลปะและ  :  มนุษยศาสตร์  :  วิทยาศาสตร์   
  การออกแบบ   
      0.67      :      2.29      :       2.04               
    (13.34)          (45.78)          (40.88)   

1) นโยบายรัฐบาล 
 
สังคมศาสตร์  :   วิทยาศาสตร์  
                   และเทคโนโลยี   
      60        :       40 

3. สัดส่วนร้อยละนักศึกษา จ าแนกตามกลุ่ม 
    สาขาวิชา 
  ศิลปะและ  : มนุษยศาสตร์ : วิทยาศาสตร์ 
การออกแบบ                              
        1       :        2        :       2               

 
  2. เชิงคุณภำพ  ก าหนดเป้าหมายผลลัพธ์ไว้ดังนี้ 

      (1) บัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากรมีคุณลักษณะโดดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
      (2) ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยถูกน าไปใช้เป็นฐานข้อมูลการบริการวิชาการ 
     (3) ชุมชนและสังคมได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย 
     (4) มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าในการประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและ
มูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ 
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แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) ประกอบด้วย 8 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 10 ยุทธศาสตร์ 18 ตัวชี้วัด  20 กลยุทธ์  โดยครอบคลุมกรอบการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการน าพาองค์กรสู่สากล โดยสอดคล้องและตอบสนองยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยใน
การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศำสตร ์1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำหลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ 

เป้ำประสงค์ : มีหลักสูตรบูรณำกำรระหว่ำงศำสตร์และศิลป์ที่สำมำรถผลิตบัณฑิตให้มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ 

  ตัวช้ีวัด 
    1. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
    2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
    3.  ร้อยละของนักศึกษาที่ สอบผ่ านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

       กลยุทธ์ 1.1 ยกระดับคุณภำพของหลักสูตร เพื่อสร้ำงผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนสำกล 

       กลยุทธ์ 1.2 ปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรวิชำศึกษำทั่วไปเพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้ของ
บัณฑิตเรื่องประชำคมอำเซียน สังคมพหุวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ศิลปำกร 

     ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำนักศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

เป้ำประสงค์ : นักศึกษำมีควำมรู้ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ คุณธรรม จริยธรรมและควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม 

 ตัวช้ีวัด 
    4. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ 2.1 เพิ่มขีดสมรรถนะสำกลของบัณฑิต 

       กลยุทธ์ 2.2 พัฒนำนักศึกษำให้มีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
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       กลยุทธ์ 2.3 สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำที่รองรับกำรเป็นประชำคมอำเซียน  

       กลยุทธ์ 2.4 พัฒนำสมรรถนะศิษย์เก่ำ รองรับกำรท ำงำน กำรประกอบอำชีพ ในประชำคม
อำเซียน  

     ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมทำงกำรศึกษำที่เอ้ือให้เกิดกำรเรียนรู้ และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ 

เป้ำประสงค์ : มหำวิทยำลัยมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ และกระตุ้นให้เกิดควำมคิด
สร้ำงสรรค์ 

ตัวช้ีวัด 
   5. จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่เพ่ิมข้ึน หรือพัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา 
    6. ร้อยละของหน่วยงานที่มีคะแนนประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อแหล่งเรียนรู้ของ 
             หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 3.51 

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนำสภำพแวดล้อมมหำวิทยำลัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และควำมคิดสร้ำงสรรค์   
 

ประเด็นยุทธศำสตร ์2 ด้ำนกำรวิจัยและสร้ำงสรรค์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกำรวิจัย และกำรสร้ำงสรรค์ เพื่อก้ำวสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่ได้รับกำร
ยอมรับระดับชำติและนำนำชำติ 

เป้ำประสงค์  :  เป็นมหำวิทยำลัยวิจัยเชิงสร้ำงสรรค์ 

  ตัวช้ีวัด 
    7. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 
    8. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 
    9. ร้อยละของผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

กลยุทธ์ 4.1 กำรวิจัยและสร้ำงสรรค์ในระดับชำติ และนำนำชำติ 

       กลยุทธ์ 4.2 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์เพื่อกำรใช้ประโยชน์ในทุก
ระดับ 

       กลยุทธ์ 4.3 กำรสร้ำงมูลค่ำและองค์ควำมรู้จำกกำรวิจัยและสร้ำงสรรค์  
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ประเด็นยุทธศำสตร ์3 ด้ำนบริกำรวิชำกำร 

     ยุทธศำสตร์ที ่5  กำรมีส่วนร่วมกับชุมชนในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่สังคมตำมแนวปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เป้ำประสงค์ : เป็นแหล่งถ่ำยทอดองค์ควำมรู้แก่ชุมชนและสังคม 

  ตัวช้ีวัด 
   10. ร้อยละโครงการบริการวิชาการท่ีใช้บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย/ต่อ   
โครงการบริการวิชาการท้ังหมด 

       กลยุทธ์ 5.1 บูรณำกำรข้ำมศำสตร์ในกิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำร กำรวิจัย และกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในระดับชำติและนำนำชำติ  
 

ประเด็นยุทธศำสตร ์4 ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

     ยุทธศำสตร์ที่ 6  กำรอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชำติรวมทั้งกำร
ประยุกต์ใช้เพื่อรักษำคุณค่ำและเพิ่มมูลค่ำในระดับชำติและนำนำชำติ 

เป้ำประสงค์ : เป็นผู้น ำในกำรอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มคุณค่ำและมูลค่ำ
ในระดับชำติและนำนำชำติ 

  ตัวช้ีวัด 
   11. จ านวนรางวัลระดับชาติ/นานาชาติที่ศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับ
ในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม 

       กลยุทธ์ 6.1 พัฒนำสู่ควำมเป็นมหำวิทยำลัยชั้นน ำด้ำนศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐำนกำรบูรณำกำร
บริกำรทำงวิชำกำรและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

       กลยุทธ์ 6.2 กำรเป็นผู้น ำด้ำนกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

 

ประเด็นยุทธศำสตร ์5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

     ยุทธศำสตร์ที่ 7  กำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อกำรเป็นมหำวิทยำลัยแห่งกำร
สร้ำงสรรค์ 

เป้ำประสงค์ 1 : บุคลำกรมีทักษะและขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน 

  เป้ำประสงค์ 2 :  มีโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและคล่องตัวรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 
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  ตัวช้ีวัด 
   12. ร้อยละของหน่วยงานที่บรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
   13. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
   14. จ านวนผู้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้นต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

       กลยุทธ์ 7.1 พัฒนำบุคลำกรให้เป็นมืออำชีพตำมแนวทำงกำรบริหำรงำนหลำกหลำยรูปแบบ 

       กลยุทธ์ 7.2 ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

       กลยุทธ์ 7.3 สร้ำงควำมรับรู้ในภำพลักษณ์ และกำรยอมรับในมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยต่อสำธำรณชน 

       กลยุทธ์ 7.4 กำรปรับเปลี่ยนสถำนะเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ 

ประเด็นยุทธศำสตร ์6 ด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

     ยุทธศำสตร์ที ่8  กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรตำมพันธกิจให้มีประสิทธิภำพ 

      เป้ำประสงค์ที ่1    มีระบบสำรสนเทศที่มีคุณภำพและครอบคลุมในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและ
กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย                       

เป้ำประสงค์ที่ 2  มีระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่รองรับกำรด ำเนินกำรตำม
พันธกิจของมหำวิทยำลัย 

 ตัวช้ีวัด 
   15. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
   16. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่องบประมาณ
ทั้งหมด 

กลยุทธ์ 8.1 จัดท ำฐำนข้อมูลและปรับปรุงระบบเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ 

ประเด็นยุทธศำสตร ์7 ด้ำนงบประมำณ กำรเงินและกำรคลัง 

     ยุทธศำสตร์ที่ 9 ปรับปรุงระบบกำรเงินงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงค์  :  ระบบกำรเงินงบประมำณที่มีประสิทธิภำพ   

  ตัวช้ีวัด 
   17. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การเงินของหน่วยงาน 

กลยุทธ์ 9.1 กำรเงินและงบประมำณ 
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ประเด็นยุทธศำสตร ์8 กำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นนำนำชำติด้ำนศิลปวัฒนธรรม
และกำรออกแบบ 

     ยุทธศำสตร์ที ่10 พัฒนำมำตรฐำนศิลปวัฒนธรรมและกำรออกแบบสู่นำนำชำติ 

เป้ำประสงค์ :  มหำวิทยำลัยได้รับกำรยอมรับด้ำนศิลปวัฒนธรรมและกำรออกแบบในระดับ
นำนำชำติ 

  ตัวช้ีวัด 
   18. จ านวนหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือในการอนุรักษ์พัฒนาศิลปะ และวัฒนธรรมทั้ง
ในและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ 10.1 กำรขยำยพื้นที่ทำงกำรศึกษำและสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคี 
 

แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) 

  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) สรุปภาพรวมการจัดท าใน
รูปแบบแผนที่ยุทธศาสตร์  (Strategy Map) และแผนภาพสรุปวิสัยทัศน์  พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
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แผนที่ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ. 2556-2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

ศิลปำกรเป็นมหำวิทยำลัยช้ันน ำแห่งกำรสร้ำงสรรค์ 

ประสิทธิผลตำม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 

บัณฑิตมีคุณภำพ 
คุณธรรม จริยธรรมและ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

ชุมชน สังคม ได้รับกำร
พัฒนำบนพื้นฐำนองค์

ควำมรู้ของมหำวิทยำลัย 

มหำวิทยำลัยวิจัย
เชิงสร้ำงสรรค์ 

มหำวิทยำลัยเป็นผู้น ำใน
กำรอนุรักษ์ ส่งเสริม ศิลปะ

และวัฒนธรรมของชำติ 

ผลงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและกำร
ออกแบบเป็นที่ประจักษ์และได้รับกำร

ยอมรับระดับนำนำชำติ 

ผลงำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์เป็นท่ียอมรับ
และน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

คุณภำพกำร
ให้บริกำร 

บัณฑิตมีงำนท ำ 
ที่ด ี

มีสภำพแวดล้อมทำงกำรศึกษำท่ีดีเอื้อให้เกิดกำรเรียนรู้ 

มีภำพลักษณ์และชื่อเสียงด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมและกำรออกแบบ

ในระดับชำติและนำนำชำติ 

มหำวิทยำลัยเป็นแหล่ง
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 
แก่ชุมชนและสังคม 

บทบำทกำรเป็นผู้น ำในกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของชำติ 

ประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติรำชกำร 

บูรณำกำรหลักสูตรที่สำมำรถผลิต
บัณฑิตให้มคีวำมรู้ และมี 

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 

พัฒนำผลงำนวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์
บนพื้นฐำนกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้จำก

ศำสตร์และศิลป์สำขำวิชำต่ำง ๆ 
 

บูรณำกำรงำนด้ำนบริกำร
วิชำกำรกับท ำนุบ ำรุง

ศิลปวัฒนธรรม  

 

พัฒนำระบบ
โครงสร้ำงพื้นฐำน
และกำรออกแบบ 

 

ปรับปรุงกฎระเบียบ
ให้เอื้อต่อกำรบริหำร

จัดกำร 

 

กำรพัฒนำองค์กร 
กำรพัฒนำบุคลำกร 

ให้เป็นมืออำชีพ 
 

 

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่รองรับกำร

ด ำเนินกำรตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
 

กำรพัฒนำระบบ
งบประมำณกำรเงิน 

 

 

กำรพัฒนำโครงสร้ำง 
กำรบริหำรจัดกำร 
มหำวิทยทยำลัย 

 

กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
กำรบริหำรทรัพยำกรของ

มหำวิทยำลัย 
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ส่วนที่ 5 

กำรด ำเนินงำนเพ่ือให้บรรลุแผนยุทธศำสตร์ 

กำรแปลงยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ 

 เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพันธกิจต่าง ๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งใน
การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยแบ่งการด าเนินงานเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

          1) กำรเผยแพร่เชิงยุทธศำสตร์ 

 ปัจจัยสู่ความส าเร็จที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ทั้งหมดได้ท าความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและ
บุคคลอื่นเกี่ยวกับการเป็นตัวจักรส าคัญของยุทธศาสตร์ ซึ่งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าว
นี้ สามารถด าเนินการได้หลายวิธี  ทั้งที่ เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น การแต่งตั้งคณะกรรม การ/
คณะอนุกรรมการ/คณะท างานเพ่ือรับผิดชอบการเผยแพร่เชิงยุทธศาสตร์ การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การเยี่ยมหน่วยงาน เป็นต้น โดยการเผยแพร่เชิงยุทธศาสตร์ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญเพ่ือสร้างความเป็นน้ า
หนึ่งใจเดียวกันระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มีจุดหมายและเป้าประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิด
ความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีส่วนร่วมในการพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงานและ
โครงการ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งหวังให้ภารกิจของวิทยาลัยประสบผลส าเร็จ 

 หลังจากได้ด าเนินการเผยแพร่เชิงยุทธศาสตร์แล้ว ต้องมีการตรวจสอบความพร้อมของปัจจัยในการ
ด าเนินการยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบด้วย งบประมาณ วิธีด าเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้ วัด เป้าหมายและ
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน เพ่ือให้มีการด าเนินงานตามกลยุทธ์ แผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ใน
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ สิ่งส าคัญที่สุดที่ต้องตระหนักถึง คือ การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ โดยอาจด าเนินการได้ในรูปของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
คณะท างานที่มีการก าหนดวิธีการอันเป็นที่ยอมรับไว้ก่อนล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอาจเกิดการ
เปลี่ยนแปลงปัจจัยแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ดังนั้น การด าเนินยุทธศาสตร์อาจมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงได้ในโอกาสที่เหมาะสมได้  

          2) กำรติดตำมตรวจสอบและกำรประเมินผลยุทธศำสตร์ 

 เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบการด าเนินงานยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรทราบถึง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการด าเนินยุทธศาสตร์ จึงก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบและการ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ในช่วงครึ่งแผนและสิ้นสุดแผน ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาให้มีการติดตามตรวจสอบและการประเมินผล
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ยุทธศาสตร์เมื่อสิ้นปีงบประมาณได้  โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้ทราบสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา พร้อม
ทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ควบคู่กันไปกับการด าเนินยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบัน และ
สามารถวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการจัดท า
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงยุทธศาสตร์ในอนาคตต่อไป   

สรุป 

 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) เป็นการก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานที่มีความชัดเจน แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และสภาวะผู้น าของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ให้ความส าคัญ
กับการด าเนินงานและการบริหารงานตามระบบการบริหารที่มีความชัดเจน โดยเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยในระดับต่าง ๆ ทั้งในส่วนของคณาจารย์ประจ าและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ซึ่งเป็นการด าเนินการตามหลักการพัฒนายุทธศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการวิชาการ แต่ได้มี
การประยุกต์และบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหารการศึกษา การบริหารองค์กรภาครัฐ การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) และการพัฒนาองค์กรสู่สากล รวมทั้งหลักการอ่ืนที่ส าคัญและจ าเป็น
ส าหรับการบริหารงานมหาวิทยาลัย โดยหลักใหญ่ใจความส าคัญของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) ประกอบขึ้นด้วยประเด็นยุทธศาสตร์/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการที่
ให้ความส าคัญกับการตอบสนองและก่อให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) และนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) โดยแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) จ าแนกเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุก ยุทธศาสตร์เชิง
รับ และยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา โดยสอดแทรกความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของยุทธศาสตร์ให้
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมและความต้องการของสาธารณชนทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2556-2563) นอกจากขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในมหาวิทยาลัย
ศิลปากรแล้ว ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยสนับสนุนจากภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สังคมและสาธารณชนทั่วไป โดยจุดประสงค์สูงสุดของแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) คือ ความยั่งยืนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมไทย
และสังคมโลกตลอดไป 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 

เปรียบเทียบตัวชีว้ัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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เหตุผล

1 ร้อยละของหลักสูตรได้รับการพฒันาตามมาตรฐานของ สกอ. ตามข้อก าหนดของ สกอ. ทกุหลักสูตรต้องได้รับการ
พฒันาตามมาตรฐานต้ังแต่ปกีารศึกษา 2555 แล้ว

2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีลักษณะเชิงสร้างสรรค์ ค าจ ากัดความเดิมไม่ชัดเจน และตัวชี้วัดไม่สะทอ้นผลผลิต

3 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการพฒันาปรับปรุงอย่างสร้างสรรค์ต่อจ านวน
หลักสูตรที่ต้องปรับปรุงทั้งหมด

ค าจ ากัดความเดิมไม่ชัดเจน และตัวชี้วัดไม่สะทอ้นผลผลิต

4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จ
การศึกษา 1 ปี

1 บณัฑิตปริญญาตรีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี(ตัว
บง่ชี้ที่ 1 สมศ.รอบสาม)

คงเดิม

2 คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ (ตัวบง่ชี้ที่ 2 สมศ.รอบสาม)

ชัดเจนมากขึน้ เปน็ตัวชี้วัดมาตรฐานและสะทอ้นผลผลิต

3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศ (exit-exam)

ใหส้อดรับกับการเพิ่มทกัษะด้านภาษาต่างประเทศ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

5 จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่มี
ลักษณะในเชิงสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

4 คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรีตามผลการพฒันาบณัฑิตตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย (ตัวบง่ชี้ที่ 16.2  สมศ.รอบสาม)

สะทอ้นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพิ่มการประเมินเชิง
คุณภาพมากขึน้

6 จ านวนแหล่งเรียนรู้ทีเ่พิ่มขึน้ หรือพฒันาใหต้อบสนองต่อความต้องการของ
นักศึกษา

5 จ านวนแหล่งเรียนรู้ทีเ่พิ่มขึน้ หรือพฒันาใหต้อบสนองต่อความต้องการ
ของนักศึกษา

คงเดิม

7 ร้อยละของนักศึกษามีความพงึพอใจในแหล่งเรียนรู้ 6 ร้อยละของหน่วยงานที่มีคะแนนประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาต่อ
แหล่งเรียนรู้ของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 3.51

มีค่าการวัดที่แน่นอน ท าใหช้ัดเจนมากขึน้

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การปรับปรุงและพัฒนากิจการนักศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง

ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์  

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

เปรียบเทียบตัวชีว้ดัแผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลัยศิลปากร

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2554-2563 (เดิม) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้

ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้

ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอ้ือใหเ้กิดการ
เรียนรู ้และความคิดสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอ้ือใหเ้กิดการ
เรียนรู ้และความคิดสร้างสรรค์

สภามหาวทิยาลัยให้ความเห็นชอบในการประชมุ คร้ังที่ 4/2556 วนัพุธที่ 10 เมษายน 2556
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8 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการตีพมิพห์รือเผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ/การได้รับสิทธิบตัร และอนุสิทธิบตัรต่ออาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า

7 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพมิพห์รือ
เผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ตัวบง่ชี้ที่ 5  สมศ.รอบสาม)

ท าใหช้ัดเจนมากขึน้ และเปน็ตัวชี้วัดที่เปน็มาตรฐาน

9 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งจากภายในและภายนอก
สถาบนัต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า

8 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ตัวบง่ชี้ที่ 6  สมศ.รอบสาม)

ท าใหช้ัดเจนมากขึน้ และเปน็ตัวชี้วัดที่เปน็มาตรฐาน

10 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไข
ปญัหา/พฒันาสังคมได้ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด

9 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด (ตัวบง่ชี้ที่ 7  สมศ.รอบสาม)

ท าใหช้ัดเจนมากขึน้ และเปน็ตัวชี้วัดที่เปน็มาตรฐาน

11 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ติดอันดับในระดับประเทศ ค าจ ากัดความเดิมไม่ชัดเจน

12 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ
พฒันา/แก้ไขปญัหาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง หรือมีการเผยแพร่ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง หรือส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative 

Economy) แก่สังคม ชุมชน ประเทศชาติ/นานาชาติ

10 ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่ใช้บรูณาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย/ต่อโครงการบริการวิชาการทั้งหมด (ตัวบง่ชี้ที่ 8  สมศ.รอบสาม)

ท าใหช้ัดเจนมากขึน้ และเปน็ตัวชี้วัดมาตรฐาน

13 ร้อยละของผู้รับบริการมีความพงึพอใจ

14 ร้อยละของโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเปน็โครงการเพื่อการอนุรักษ์
และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ

11

15 ร้อยละของโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่น าความรู้มาประยุกต์ใช้ เพื่อ
รักษาคุณค่าหรือเพิ่มมูลค่าต่อโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเปน็เลิศด้านการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัย และการสร้างสรรค์ เพ่ือก้าวสู่การเปน็
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งใหชุ้มชน และสังคมโดยการใหบ้ริการ
ทางวิชาการอย่างเปน็ระบบ และต่อเน่ืองพร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งใหชุ้มชน และสังคมโดยการ
ใหบ้ริการทางวิชาการอย่างเปน็ระบบ และต่อเน่ืองพร้อมทั้งเผยแพร่
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและ
นานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าใน
ระดับชาติและนานาชาติ

จ านวนรางวัลระดับชาติ/นานาชาติที่ศิษย์เก่า นักศึกษา บคุลากรของ
มหาวิทยาลัยได้รับในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดเดิมวัดเชิงปริมาณของโครงการที่ท า จึง
เปล่ียนเปน็ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพมากขึน้เพื่อใหส้ะทอ้น

ผลผลิตที่มีคุณภาพ

สภามหาวทิยาลัยให้ความเห็นชอบในการประชมุ คร้ังที่ 4/2556 วนัพุธที่ 10 เมษายน 2556
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16 ร้อยละของบคุลากรทกุระดับสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามสายงาน เพื่อ
การพฒันาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพต่อจ านวนบคุลากรทั้งหมด

12 ร้อยละของหน่วยงานที่บรรลุเปา้หมายการบริหารจัดการตาม
แผนปฏบิติัราชการของหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

17 ร้อยละของการได้รับเร่ืองร้องเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณของเร่ืองร้องเรียนทั้งหมด

13 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด (ตัวบง่ชี้ที่ 2.2  สกอ.2554)

18 ร้อยละของผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายในไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย

14 จ านวนผู้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึน้ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด

19 ร้อยละของบคุลากรยอมรับว่ามหาวิทยาลัยมีการน าหลักธรรมาภบิาลมาใช้
ในการบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์ต่อจ านวนบคุลากรทั้งหมด (รับผิดชอบ
 มีส่วนร่วม สนองตอบรับ นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส เสมอภาค คุ้มค่า)

20 ร้อยละของผู้บริหารทกุระดับน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการติดตาม 
ประเมินผลและตัดสินใจ

เปน็ตัวชี้วัดที่สะทอ้นพนัธกิจปกติ ไม่สะทอ้นการพฒันา

21 ร้อยละของบคุลากรทกุระดับน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏบิติังาน

เปน็ตัวชี้วัดที่สะทอ้นพนัธกิจปกติ ไม่สะทอ้นการพฒันา

15 ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เพิ่มกลุ่มเปา้หมายในการประเมินได้ครอบคลุมมากขึน้

16 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่องบประมาณทั้งหมด

สะทอ้นความตระหนักถึงความพร้อมของการด าเนินการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการเปน็
มหาวิทยาลัยแหง่การสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการ
เปน็มหาวิทยาลัยแหง่การสร้างสรรค์

ตัวชี้วัดเดิมสะทอ้นพนัธกิจปกติที่มีอยูแ่ล้ว จึงเปล่ียนเปน็
ตัวชี้วัดใหม่ที่มุ่งวัดประสิทธิภาพขององค์กรในการ
ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมาย และพฒันาบคุลากร
ใหเ้ปน็รูปธรรมมากขึน้

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามพันธ
กิจใหม้ีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตาม
พันธกิจใหม้ีประสิทธิภาพ

สภามหาวทิยาลัยให้ความเห็นชอบในการประชมุ คร้ังที่ 4/2556 วนัพุธที่ 10 เมษายน 2556
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17 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การเงินของ

หน่วยงาน

เพิ่มยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดใหส้อดคล้องกับแนวทาง 
จุดเน้น และนโยบายการบริหารงานของอธิการบดี

18 จ านวนหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือในการอนุรักษพ์ฒันาศิลปะ 
และวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ (เฉพาะหน่วยงานที่เกีย่วข้องกับ
ศิลปะ วัฒนธรรมและการออกแบบ)

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่
นานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่  9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดใหส้อดคล้องกับแนวทาง 
จุดเน้น และนโยบายการบริหารงานของอธิการบดี

สภามหาวทิยาลัยให้ความเห็นชอบในการประชมุ คร้ังที่ 4/2556 วนัพุธที่ 10 เมษายน 2556
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2553 2554 2555 เฉลี่ย 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

1 บณัฑิตปริญญาตรีได้งานท า หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป ี(ตัวบง่ชี้ที่ 1 สมศ.รอบสาม)

ร้อยละ 72.44 91.67 87.64 83.92 84.00 84.50 85.00 85.50 86.00 86.50 87.00 87.50

2 คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอกตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 
(ตัวบง่ชี้ที่ 2 สมศ.รอบสาม)

คะแนน
การ

ประเมิน

0.00 4.30 4.33 4.33 4.33 4.34 4.35 4.36 4.37 4.38 4.39 4.40

3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
(exit-exam)

ร้อยละ - - 50.00 50.00 52.00 54.00 56.00 58.00

4 คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรีตามผลการพฒันา
บณัฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ตัวบง่ชี้ที่ 

16.2  สมศ.รอบสาม)

คะแนน

การประเมนิ
4.21 4.21 4.21 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28

5 จ านวนแหล่งเรียนรู้ทีเ่พิ่มขึน้ หรือพฒันาให้
ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา

แหง่ 1 1 1 1 1 1 1 1

6 ร้อยละของหน่วยงานที่มีคะแนนประเมินความพงึ
พอใจของนักศึกษาต่อแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงาน/
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 3.51

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

ตัวชีว้ดัและค่าเป้าหมายแผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน)

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ
baseline เปา้หมายรายปี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นใหผู้้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอ้ือใหเ้กิดการเรียนรู ้และความคิดสร้างสรรค์

สภามหาวทิยาลัยให้ความเห็นชอบในการประชมุ คร้ังที่ 4/2556 วนัพุธที่ 10 เมษายน 2556
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2553 2554 2555 เฉลี่ย 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ตัวชีว้ัด หน่วยนับ

baseline เปา้หมายรายปี

7 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพมิพห์รือเผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด (ตัวบง่ชี้ที่ 5  สมศ.รอบสาม)

ร้อยละ 101.80 95.50 93.00 96.77 97.00 97.50 98.00 98.50 99.00 99.50 100.00 100.00

8 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด
 (ตัวบง่ชี้ที่ 6  สมศ.รอบสาม)

ร้อยละ 49.18 50.42 55.74 51.78 53.00 54.00 55.00 56.00 57.00 58.00 59.00 60.00

9 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง

คุณภาพต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ตัว
บง่ชี้ที่ 7  สมศ.รอบสาม)

ร้อยละ 0.68 11.69 13.61 12.47 13.00 13.50 14.00 14.50 15.00 15.50 16.00 16.50

10 ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่ใช้บรูณาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย/ต่อโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมด (ตัวบง่ชี้ที่ 8  สมศ.รอบสาม)

ร้อยละ 72.76 79.36 76.06 76.00 78.00 80.00 80.00 85.00 85.00 90.00 90.00

11 จ านวนรางวัลระดับชาติ/นานาชาติที่ศิษย์เก่า 
นักศึกษา บคุลากรของมหาวิทยาลัยได้รับในการ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม

รางวัล 130 140 150 160 170 180 190 200

12 ร้อยละของหน่วยงานที่บรรลุเปา้หมายการบริหาร
จัดการตามแผนปฏบิติัราชการของหน่วยงานไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80

ร้อยละ 80.00 80.00 85.00 85.00 90.00 90.00 95.00 95.00

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการเปน็มหาวิทยาลัยแหง่การสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัย และการสร้างสรรค์ เพ่ือก้าวสู่การเปน็มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งใหชุ้มชน และสังคมโดยการใหบ้ริการทางวิชาการอย่างเปน็ระบบ และต่อเน่ืองพร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ
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2553 2554 2555 เฉลี่ย 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ตัวชีว้ัด หน่วยนับ

baseline เปา้หมายรายปี

13 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา

เอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ตัวบง่ชี้ที่ 
2.2  สกอ.2554)

ร้อยละ 35.29 38.40 41.35 42 42 42 42 42 42 42 42

14 จ านวนผู้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึน้ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด

คน 7 10 15 15 15 15 15 15

15 ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ

ร้อยละ N/A N/A 76.2 80.00 80.00 80.00 85.00 85.00 85.00 90.00 90.00

16 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศต่องบประมาณทั้งหมด

ร้อยละ 3 3 4 4 5 5 5 5

17 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การเงินของหน่วยงาน

ร้อยละ 80.00 80.00 82.00 84.00 86.00 88.00 90.00 90.00

18 จ านวนหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือในการ
อนุรักษพ์ฒันาศิลปะ และวัฒนธรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ (เฉพาะที่เกีย่วข้องศิลปะ วัฒนธรรม
และการออกแบบ)

จ านวน
หน่วยงาน

6 8 10 12 14 16 18 20

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามพันธกิจใหม้ีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่  9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่นานาชาติ

สภามหาวทิยาลัยให้ความเห็นชอบในการประชมุ คร้ังที่ 4/2556 วนัพุธที่ 10 เมษายน 2556



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 

มติสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 

 

 

 

 

 








