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ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 บทนา
ปัจจุบันโลกมีกำรเปลี่ยนแปลงพลิกผันอย่ำงรวดเร็ว (World Disruption) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โลกอยู่
ในยุคของกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้งที่ 4(The Fourth Industrial Revolution) ซึ่งเป็นยุคของกำรต่อยอดและ
ผสมผสำนเทคโนโลยีรวมกับศำสตร์อื่นๆ กำรเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ที่มีกำรนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ประโยชน์ในภำคส่วนต่ำงๆอย่ำงกว้ำงขวำงอำทิ กำรใช้ปัญญำประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ
(Artificial Intelligence and Automation)เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรบริกำร กำรใช้ข้อมูลขนำด
ใหญ่ในกำรกำหนดทิศทำงธุ ร กิจ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ บริโ ภคได้ อย่ำงเฉพำะเจำะจง กำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิ ทัลในกำรยกระดับประสิทธิภำพกำรให้บริกำร
สำธำรณะของภำครัฐเป็นต้น โดยแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงระดับโลก นอกจำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแล้ ว ยั งมี ปั จ จั ย ภำยนอกอื่น ๆ ที่ส่ งผลกระทบในวงกว้ ำงในปัจจุบันและในอนำคตของประเทศที่
สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) คำดกำรณ์ไว้ ได้แก่ กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจ
สังคม ธุรกิจ วัฒนธรรม พฤติกรรมและวิถีชีวิต กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อ มของโลก และโครงสร้ำง
ประชำกรของประเทศที่เปลี่ยนผ่ำนเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งที่สำคัญยิ่งคือ กำร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีกำรดำเนินชีวิตใหม่หรือควำมปกติใหม่ (New normal) อันเป็นผลมำจำกโรคอุบัติใหม่ของ
กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบทั่วโลกในวงกว้ำงใน
ระดับโลก ประเทศ ท้องถิ่น และชุมชน รวมทั้งพลเมือง
จำกบริบทที่เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวนั้น ประเทศไทยจึงต้องปรับตัวครั้งใหญ่ โดยต้องปรับโมเดลในกำร
พัฒนำประเทศให้เติบโตให้ได้ในควำมปั่นป่วนหรือควำมไม่ปกติข องสภำพเศรษฐกิจและสังคม ที่เกิดจำกกำร
ระบำดของ COVID-19 ดังนั้นปัจจัยดังกล่ำวเหล่ำนี้ ส่งผลโดยตรงต่อคุณภำพของสินค้ำและบริกำร ตลอดจน
ควำมสำมำรถทำงกำรแข่ ง ขั น ของประเทศในปั จ จุ บั น ควำมเปลี่ ย นแปลงเหล่ ำ นี้ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ หลำยกลุ่ ม
อุตสำหกรรมส ำคัญของประเทศ ซึ่งรวมถึงสถำบัน อุดมกำรศึก ษำและวิช ำชี พต่ำ งๆ นำไปสู่ นโยบำยส ำคั ญ
ระดับประเทศที่กำหนดโดยรัฐบำลชุดปัจจุบันเพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี พ.ศ.
2561-2580 และแผนแม่บทด้ำนต่ำงๆเช่น แผนแม่บทด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต แผนแม่บทด้ำน
กำรเรียนรู้ และแผนแม่บทด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นกำรเพิ่มศักยภำพของแรงงำนในประเทศ
กำรพัฒนำบัณฑิตจบใหม่ให้มีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันในเวทีระดับ
นำนำชำติ และขับเคลื่อนโมเดลพัฒนำเศรษฐกิจ ประเทศไปสู่“Value–Based Economy” หรือ“เศรษฐกิจที่
ขับ เคลื่ อนด้ว ยนวัตกรรม” เปลี่ ย นจำกกำรขับเคลื่อนประเทศด้วยภำคอุตสำหกรรมไปสู่ กำรขับเคลื่ อนด้วย
เทคโนโลยี ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม รวมทั้งเปลี่ยนจำกกำรเน้นภำคกำรผลิตสินค้ำไปสู่กำรเน้นภำค
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บริกำรมำกขึ้น ซึ่งต้องอำศัยกำรขับเคลื่อนผลักดันกำรปฏิรูปโครงสร้ ำงเศรษฐกิจกำรปฏิรูปกำรวิจัยและกำร
พัฒนำ และกำรปฏิรูปกำรศึกษำไปพร้อมๆกัน
มหำวิทยำลัยศิลปำกรก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2486 โดยเริ่มจัดกำรศึกษำที่เน้นทำงด้ำนศิลปะและกำร
ออกแบบที่วังท่ำพระ นับจำกนั้นมหำวิทยำลัยได้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตำมลำดับ ในปี พ.ศ. 2509 มีกำร
พัฒนำหลักสูตรไปสู่มหำวิทยำลัยที่มีศำสตร์ทำงด้ำนมนุษยศำสตร์ และสังคมศำสตร์ รวมถึงวิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยีโดยตลอดระยะเวลำกว่ำ70 ปี ที่ผ่ำนมำมหำวิทยำลัยได้พัฒนำและปรับบทบำทตำมภำรกิจกำรจัดกำร
ทำงกำรศึกษำของตนเองมำโดยตลอด เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลกระทบทั้งปัจจัยภำยในและภำยนอก
ของมหำวิทยำลัยโดยมหำวิทยำลัยตระหนักถึงควำมเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบในวงกว้ำงต่อมหำวิทยำลัย ทั้ง
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้ำงของประชำกรของประเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และสำคัญยิ่ง
คือ นโยบำยของรัฐบำลและหน่วยงำนที่กำกับดูแลสถำบันอุดมศึกษำ ได้แก่ ยุทธศำสตรชำติระยะ 20 ปพ.ศ.
2561-2580 กรอบแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหงชำติ ฉบับที่ 13(พ.ศ. 2566 –2570)นโยบำยของกระทรวง
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อว.)และแผนด้ำนกำรอุดมศึกษำเพื่อพัฒนำกำลังคนของประเทศ
พ.ศ. 2564 -2570รวมทั้งวิถีชีวิตและพฤติกรรมใหม่ภำยหลังจำกกำรเกิดโรคอุบัติใหม่ COVID-19
โดยในภำคกำรศึกษำนั้น มีกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ กำรเกิดของลักษณะงำนใหม่ในอนำคต (Future
of Work) กล่ำวคือ งำนบำงประเภทจะเลือนหำยไป และเกิดงำนประเภทใหม่ ขึ้นมำทดแทน ซึ่งมีแนวโน้มว่ำ
ระบบอั ต โนมั ติ แ ละหุ่ น ยนต์ จ ะเข้ ำ มำทดแทนงำนที่ มี ลั ก ษณะของกำรท ำซ้ ำหรื อ เป็ น แบบแผน
(Repetitive/Routine) ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ควำมต้ อ งกำรแรงงำนที่ มี ทั ก ษะ ควำมสำมำรถเฉพำะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เทคโนโลยี เช่น วิศวกรหุ่นยนต์ (Robotics Engineers) หรือผู้เชี่ยวชำญปัญญำประดิษฐ์( AI Specialists) มำก
ขึ้น และกำรเข้ำสู่ สั งคมสู งวัยยั งมีแนวโน้ มทำให้ งำนในอุตสำหกรรมกำรแพทย์และสุ ขภำพมีจำนวนเพิ่มขึ้น
ตลอดจนกระแสควำมใส่ใจด้ำนสิ่งแวดล้อมจะส่งผลให้งำนสีเขียว (Green Jobs)ทวีควำมสำคัญในตลำดแรงงำน
มำกยิ่งขึ้น นำไปสู่กำรเกิดขึ้นของงำนในอำชีพใหม่ ๆ ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงข้ำงต้นนำไปสู่ควำมต้องกำรทักษะของ
แรงงำนในลั กษณะใหม่ ๆ นอกเหนื อจำกทักษะทำงปัญญำ (Cognitive) หรือทักษะเชิงเทคนิค (Technical
Skills) เช่น สเต็ม (Science Technology Engineering and Mathematics : STEM) และ ยังเป็นที่คำดกำรณ์
กันว่ำทักษะทำงพฤติกรรม (Non-Cognitive) หรือทักษะด้ำนมนุษย์ (Human Skills) อำทิ ควำมคิดสร้ำงสรรค์
กำรสื่อสำร หรือกำรทำงำนเป็นทีม จะเป็นที่ต้องกำรและเป็นงำนสำหรับอนำคตเนื่องจำกเป็นทักษะเฉพำะที่
เทคโนโลยีสมัยใหม่ยังไม่สำมำรถทดแทนแรงงำนมนุษย์ได้
นอกจำกนี้ ในอนำคตจะเกิดกำรจ้ำงงำนที่มีรูปแบบที่หลำกหลำยมำกขึ้น กล่ำวคือ กำรจ้ำงงำนที่มิ ใช่
รูปแบบมำตรฐำน (Non-standard Form of Employment: NSE) อำทิ กำรจ้ำ งงำนชั่วครำว (Temporary)
กำรจ้ ำ งงำนบำงช่ ว งเวลำ (Part-time) กำรจ้ ำ งงำนตำมควำมต้ อ งกำร (On-call) กำรจ้ ำ งงำนแบบแฝง
(Disguised) และงำนอิสระ (Self-Employment) มีแนวโน้มจะแพร่หลำยมำกยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับรูปแบบกำร
ทำงำนจำกทุกที่ทุกเวลำ (Working Anytime Anywhere) อำทิกำรทำงำนทำงไกล (Remote Work/Telework)
กำรทำงำนจำกบ้ำน (Work from Home) หรือจำกที่อื่นๆผ่ำนระบบออนไลน์ โดยอยู่ภำยใต้ชั่วโมงกำรทำงำนที่
ยืดหยุ่นซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนและควำมสมดุลในชีวิต รวมไปถึงช่วยลดผลกระทบจำกภำวะ
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วิกฤติที่กระทบต่อควำมสำมำรถในกำรเดินทำงไปทำงำน สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของระบบเศรษฐกิจแบบ Gig
Economy และพฤติกรรมกำรดำเนินชีวิตใหม่ๆ
ดังนั้นในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยศิลปำกร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 – 2579 ในครั้งนี้จึงมี
ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งซึ่งมหำวิทยำลัยจะได้ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้สอดคล้องกับบริบท
ปัจจัยภำยนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงกว้ำงขวำงและเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี พ.ศ. 2561–
2580 แผนกำรปฏิรูปประเทศ กรอบแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570)
นโยบำย Thailand 4.0 ของรัฐบำลแผนกำรศึกษำชำติ พ.ศ.2560– 2579 นโยบำยของกระทรวงอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(กระทรวง อว.) และแผนด้ำนกำรอุดมศึกษำเพื่อพัฒนำกำลังคนของประเทศ
พ.ศ. 2564 -2570 รวมทั้งวิถีชีวิตและพฤติกรรมใหม่ภำยหลังกำรเกิดโรคอุบัติใหม่ COVID-19จึงนับเป็นควำมท้ำ
ทำยของมหำวิทยำลัย ที่จำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกประชำคมศิลปำกรทุกภำคส่วน ทำงำนร่วมกันอย่ำง
เป็นระบบภำยใต้ค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดี เพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัยศิลปำกรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ของ
มหำวิทยำลัย และกำรยืนหยัดเพื่อรับใช้สังคมตลอดไป

1.2 วัตถุประสงค์
แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยศิลปำกรระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565-2579ฉบับนี้ เป็นเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
วำงแผนพัฒนำมหำวิท ยำลัย ในระยะยำว โดยได้ แบ่งเป็น 3 ระยะ ซึ่งในระยะแรก มหำวิทยำลัยกำหนดค่ำ
เป้ำหมำยในระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569 ซึง่ มีวัตถุประสงค์ 5 ประกำร ดังนี้
1. เพื่ อ เป็ น กรอบแสดงแนวทำงกำรพั ฒ นำมหำวิ ท ยำลั ย ในอนำคตตำมแนวนโยบำยของสภำ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร
2. เพื่ อ ให้ ก ำรจั ด ท ำแผนกลยุ ท ธ์ ม หำวิ ท ยำลั ย ทุ ก ๆ 5 ปี สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทปั จ จั ย ภำยนอกที่
เปลี่ยนแปลงไป และเพือ่ ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี พ.ศ. 2561–2580 แผนกำรปฏิรูปประเทศ กรอบ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570) นโยบำย Thailand 4.0 ของรัฐบำล แผน
ศึกษำชำติ พ.ศ.2560–2579 นโยบำยของกระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อว.) กำรจัดสรร
งบประมำณในรูปแบบใหม่ด้ำนกำรอุดมศึกษำตำมมำตรำ 45 (1) ถึง (3) แห่งพระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำพ.ศ.
2562แผนด้ำนกำรอุดมศึกษำเพื่อพัฒนำกำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 -2570 และกำรจัดกลุ่มมหำวิทยำลัย
ตำมกฎกระทรวง พ.ศ. 2564 และโครงกำรพลิกโฉมอุดมศึกษำของกระทรวง อว.
3. เพื่อเป็นแผนหลักของมหำวิทยำลัยที่นำไปสู่กำรถ่ำยทอดไปยังแผนปฏิบัติกำรประจำปีให้กับคณะ/
ส่วนงำนและหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัยและเป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำหน่วยงำนระดับคณะ/ส่วน
งำน ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรของมหำวิทยำลัย
4. เพือ่ ให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรับทรำบและถือปฏิบัติ อันจะเป็นผลให้เกิดกำรประสำนงำนและมี
ส่วนร่วมตำมแผนกลยุทธ์ที่กำหนด
5. เพื่อให้หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหำวิทยำลัย รับทรำบนโยบำย แนวทำง
และเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์ในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยศิลปำกรในอนำคต
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1.3 คาจากัดความ
แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยศิลปำกรระยะ 15 ปีพ.ศ. 2565– 2579เป็นแผนที่จัดทำขึ้น เพื่อให้มีควำม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี พ.ศ. 2561–2580 แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2561–2580 แผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2560–2579 และกรอบแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566–2570)
นโยบำย Thailand 4.0 ของรัฐบำลนโยบำยของกระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อว.) และ
แผนด้ำนกำรอุดมศึกษำเพื่อพัฒนำกำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 โดยแผนกลยุทธ์ดังกล่ำวได้กำหนด
เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับเป้ำหมำย แผนปฏิบัติกำร และตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติกำรโดยในระยะแรกนั้น มหำวิทยำลัยกำหนดค่ำเป้ำหมำย ในระยะเวลำ 5 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565–
2569และจะมีกำรทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนตำมหลัก PDCA เป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยในอนำคตต่อไป

1.4กรอบแนวคิด
ในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565– 2579มหำวิทยำลัยได้นำเครื่องมือกำร
บริ ห ำรจั ดกำรสมัย ใหม่ ที่เกี่ย วข้องกับ กระบวนกำรวิเครำะห์ และประเมินสถำนกำรณ์ขององค์กร โดยกำร
พิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นอย่ำงรอบด้ำน ได้แก่ กำรวิเครำะห์ Mega
Trends Analysis, Competitor Analysis, PESTEL Analysis, SWOT Analysis, TOWS Matrix, แ ล ะ
Scenario Planning Analysis รวมทั้งกำรให้ควำมสำคัญต่อกำรกำหนดค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุก
ภำคส่วนได้มีส่วนร่วมในกำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย ซึ่งจะนำพำมหำวิทยำลัยไปสู่กำรบรรลุ
วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่ำ“บูรณาการศิลปะวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
และนวั ต กรรม สู่ ค วามผาสุ ก และความยั่ ง ยื น ของสั ง คม”“Integrate arts, culture,andscienceto
enhance creative and innovative economy for societal well-being and sustainability” ให้ได้
อย่ำงเป็นรูปธรรม ตลอดจนให้ควำมสำคัญกับกำรกำหนดโครงกำรริเริ่ม และตัวชี้วัดควำมสำเร็จ KPI เพื่อใช้วัด
ควำมสำเร็จของแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย และถ่ำยทอดลงสู่แผนปฏิบัติกำร ตำมลำดับต่อไป
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1.5 สารสนเทศที่ใช้ในการจัดทาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565–
2579
กำรจั ด ท ำแผนกลยุ ท ธ์ ม หำวิ ท ยำลั ย ศิ ล ปำกร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565–2579 ในระยะแรกนั้ น
มหำวิ ท ยำลั ย ก ำหนดค่ ำ เป้ ำ หมำยระดั บ เป้ ำ หมำยกลยุ ท ธ์ ในระยะเวลำ 5 ปี พ .ศ. 2565– 2569 โดยใช้
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำคมชำวศิลปำกรอย่ำงเป็นระบบ มีกำรสำรวจควำมต้องกำร/ทบทวนข้อมูลจำก
ทุกคณะวิชำ/ส่วนงำน เพื่อเป็นปัจจัยนำเข้ำของกำรจัดทำแผนกำรจัดลำดับควำมสำคัญของเรื่องที่ต้องดำเนินกำร
และนำผลกำรจัดทำ SWOT Analysis มำทบทวนวิเครำะห์ร่วมกับผลกำรศึกษำควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ของผู้ มีส่ ว นได้ส่ วนเสี ยกับ มหำวิทยำลัย จ ำนวน 5 กลุ่ ม ได้แก่ นักศึกษำและบัณฑิต ผู้ ปกครอง ครูแนะแนว
นำยจ้ำง/ผู้ใช้บัณฑิต ผู้กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย มำวิเครำะห์ปัจจัย
เชิงยุทธศำสตร์ (SFAS - Strategic Factor Analysis Summary) และกำหนดตำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับเป้ำหมำยแผนปฏิบัติกำร และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
กำรรวมทั้งพิจำรณำเรื่องที่สำคัญเร่งด่วนมำดำเนินกำรจัดทำโครงกำร/กิจกรรม และตัวชี้วัดที่เหมำะสม สำมำรถ
วัดผลสำเร็จของแผนกลยุทธ์ได้ในมิติต่ำง ๆ ให้ครอบคลุมทั้งปัจจัยนำเข้ำ กระบวนกำร ผลลัพธ์ในระดั บต่ำง ๆ
รวมทั้งระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบซึง่ ได้ถูกจัดทำขึ้นโดยใช้สำรสนเทศต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้
- กำรวิเครำะห์ SWOT มหำวิทยำลัยศิลปำกร จำกกำรจัดประชุมระดมควำมคิดเห็นของผู้บ ริห ำร
มหำวิทยำลัย ผู้บริหำรของคณะ/ส่วนงำน และหน่วยงำน เมื่อวันที่ 11 – 12 มีนำคม 2564, 6 พฤษภำคม 2564
วันที่ 13– 14พฤษภำคม 2564 และวันที่ 28 พฤษภำคม 2564
- ผลกำรศึกษำควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษำและบัณฑิต ผู้ปกครอง ครูแนะแนว นำยจ้ำง/ผู้ใช้บัณฑิต ผู้กำกับ ดูแล
ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
- ผลกำรวิเครำะห์บริบทของมหำวิทยำลัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคต
- ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561–2580 แผนปฏิรูปประเทศ และนโยบำย Thailand 4.0
- กรอบแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570)
- แผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ อันเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565
- เอกสำรนโยบำยกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
- เอกสำรแผนด้ำนกำรอุดมศึกษำ เพื่อผลิตและพัฒนำกำลังคมของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570
(รำยละเอี ย ด ภำคผนวก ง. สถำนกำรณ์ ก ำรเปลี่ ย นแปลงที่ ส ำคั ญ ของโลกที่ มี ผ ลต่ อ กำรพั ฒ นำ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร: หน้ำ116)
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1.6 สรุปความเชื่อมโยงและสอดคล้องของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี พ.ศ.2565–2579กับแผนระดับชาติ และระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
วิทัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ. 2580 “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
Strategic Objectives 1

Strategic Objectives2

Strategic Objectives3

Strategic Objectives 4

ประเทศชำติมั่นคง
ประชำชนมีควำมสุข

ยกระดับศักยภำพในหลำกหลำยมิติ
เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง

พัฒนำคนในทุกมิติให้เป็น
คนดี เก่ง และมีคุณภำพ

สร้ำงโอกำส
และควำมเสมอภำคทำงสังคม

Strategic Objectives5 Strategic Objectives6
สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิต ภำครัฐของประชำชน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนร่วม

กรอบแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566– 2570) การขับเคลื่อนประเทศสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” Hi-Value and Sustainable Thailand”
Strategic Objectives 1

Strategic Objectives2

Strategic Objectives3

Strategic Objectives4

เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(High Value-Added Economy)

สังคมแห่งโอกำสและควำมเสมอภำค
(High Opportunity Society)

วิถีชีวิตทีย่ ั่งยืน
(Eco-Friendly Living)

ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ
(Key Enablers for Thailand’s Transformation)

แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนา กาลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 และยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.)
Goals1กำลังคนมีคุณภำพและปริมำณรองรับกำรพัฒนำประเทศ

Goals2 งำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม

และกำรเปลี่ยนแปลงตำมกระแสโลก

เพื่อกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน

แนวทำงที่1
แนวทำงที่2
แนวทำงที่3

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำศักยภำพคน
กำหนดแผนกำรเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและสมรรถนะของกำลังคน
กำรสร้ำงเสริมบุคลำกรคุณภำพสูง

แนวทำงที่1
แนวทำงที่2

Goals3 สถำบันอุดมศึกษำมีสมรรถนะตรงตำมอัตลักษณ์/จุดแข็ง
เพื่อให้เกิดคุณภำพระบบอุดมศึกษำ

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมระบบนิเวศวิจยั อุดมศึกษำ
กำรวิจยั นวัตกรรม และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี (กำหนดจุดเน้น)
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนหรือปัจจัยเอื้อภำยในสถำบันอุดมศึกษำ
ที่ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม

แนวทำงที่1
แนวทำงที่2
แนวทำงที่3
แนวทำงที่4

ยุทธศำสตร์ที่ 3 จัดระบบอุดมศึกษำใหม่
กำรบริหำรจัดกำรและธรรมำภิบำล
กำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำตำมอัตลักษณ์ที่หลำกหลำย
ควำมมั่นคงทำงกำรเงินในระบบอุดมศึกษำ
อุดมศึกษำดิจิทัล

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 – 2579
Strategic Objectives 1

Strategic Objectives 2

กำรสร้ำงประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ข้ำมศำสตร์
สำหรับผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตผ่ำนสภำพแวดล้อม
ในกำรเรียนรูท้ ี่สร้ำงสรรค์และเป็นระบบดิจิทัล

กำรบูรณำกำรศำสตร์และบูรณำกำรควำม
ร่วมมือเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม
พัฒนำสังคมและประเทศอย่ำงยั่งยืน

Strategic Objectives 3

Strategic Objectives 4

Strategic Objectives 5

กำรบริกำรวิชำกำรผ่ำนดิจิทัลแพลตฟอร์ม
และศูนย์บริกำรวิชำกำรครบวงจร

กำรเปลี่ยนแปลงองค์กรและกำรปฏิบัติงำนที่
ผ่ำนดิจิทัลแพลตฟอร์ม(เพื่อให้สอดคล้องกับกล
ยุทธ์และเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย)

กำรส่งเสริมเอกลักษณ์องค์กรผ่ำนช่องทำง
กำรสื่อสำรทำงกำรตลำดแบบบูรณำกำร

รำยละเอียด ภำคผนวก ข. ควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องของแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย ระยะ -715 ปี พ.ศ. 2565 –2579 กับแผนระดับชำติ และระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง : หน้ำ 79

ส่วนที่ 2
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 - 2579
(1) ปรั ช ญา ปณิ ธ านอั ต ลั ก ษณ์ อั ต ลั ก ษณ์ เ ชิ ง พื้ น ที่ วั ฒ นธรรมองค์ ก ร วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
เป้าหมาย ค่านิยม จุดเน้น/ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปรัชญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร(Philosophy)“ศิลป์และศำสตร์ สร้ำงสรรค์ชำติยั่งยืน”
- ปณิธาน(Determination)“สร้ำงสรรค์ศิลปะ วิทยำกำร และภูมิปัญญำเพื่อสังคม”
- อัตลักษณ์ (Identity)“ชำวศิลปำกรเป็นผู้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์”
- อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ (Campus Identity)ทุกพื้นที่เป็นที่พึ่งของชุมชน โดยมีอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ดังนี้
วังท่ำพระ
กำรเป็นศูนย์กลำงองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปะกำรออกแบบ
และวัฒนธรรม นำเสนอภำพลักษณ์ Arts & Design
พระรำชวังสนำมจันทร์
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนนวัตกรรม เป็นต้นแบบด้ำนกำร
จังหวัดนครปฐม
รักษำสิ่งแวดล้อม และจัดกำรพลังงำนอย่ำงยั่งยืน
นำเสนอภำพลักษณ์ Arts & Green
วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี
เป็นผู้นำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
จังหวัดเพชรบุรี
และวัฒนธรรม บูรณำกำรข้ำมศำสตร์ นำเสนอ
ภำพลักษณ์ Arts & Community
City Campus
สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและรำยได้กับ
(เมืองทองธำนี)
มหำวิทยำลัยนำเสนอภำพลักษณ์ Arts & Technology
- วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)มีควำมเป็น กัลยำณมิตรAmicability คณะ ส่วนงำน
ทำงำนร่วมกันกับมหำวิทยำลัยอย่ำงกัลยำณมิตร
- วิ สั ย ทั ศ น์ ( Vision)“บู ร ณาการศิ ล ปะวั ฒ นธรรม และวิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งเศรษฐกิ จ เชิง
สร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่ความผาสุกและความยั่งยืนของสังคม”
“ Integrate arts, culture,andscienceto enhance creative and innovative economy for
societal well-being and sustainability”
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- พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนำและถ่ำยทอดควำมรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ โดยสร้ำงประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
ผ่ำนสภำพแวดล้อมเชิงสร้ำงสรรค์และกำรเรียนรู้เชิงนวัตกรรม
2. วิจั ย เพื่อสร้ ำงองค์ควำมรู้ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ เพื่อกำรพัฒ นำสั งคมอย่ำงยั่งยืน โดย
นำเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำด้วยกำรบูรณำกำรศำสตร์ที่สร้ำงสรรค์ ผ่ำนกำรจัดกำรองค์ ควำมรู้และกำร
จัดกำรเครือข่ำยในกำรทำงำนร่วมกัน
3. ให้บริกำรทำงวิชำกำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมผำสุก แก่สังคม ผ่ำนกำรมีส่วนร่วมกับ
ชุ ม ชนและเครื อ ข่ ำ ยเสริ ม สร้ ำ งเศรษฐกิ จ เชิ ง สร้ ำงสรรค์ แ ละนวัต กรรมด้ ว ยกำรบู ร ณำกำรองค์ ค วำมรู้ แ ละ
วัฒนธรรม
4. เป็นศูนย์กลำงองค์ควำมรู้ ด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศ ต่อยอดทุนทำงวัฒนธรรม
ด้วยศิลปะและกำรออกแบบ เพื่อกำรพัฒนำชุมชน สังคม และประเทศอย่ำงยั่งยืน
- เป้าหมาย : แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565– 2579
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการเรียนการสอน
มหำวิทยำลัยศิลปำกรเป็นมหำวิทยำลัยชั้นนำที่มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร (Academic Excellence)
มุ่งบูรณำกำรศิลปวัฒนธรรม และวิทยำศำสตร์พัฒนำผู้เรียนด้วยวิธีกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยให้มีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีอัตลักษณ์ ด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ มี ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็น
พลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen)
ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป็นผู้นำในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนด้ำนศิลปะและกำรออกแบบของประเทศ ผลิตผลงำนวิจัย นวัตกรรม
และงำนสร้ำงสรรค์โดยใช้องค์ควำมรู้และบูรณำกำรศำสตร์ ที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม สร้ำงคุณค่ำ และมูลค่ำทำงเศรษฐกิจเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ ชุมชน
สังคม และประเทศชำติ สู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ด้านการบริหารจัดการองค์กร
มหำวิทยำลัยศิลปำกรเป็น “Digitally Transformed University” พัฒนำไปสู่ควำมเป็นเลิศ สำมำรถ
ปรั บ ตัว ยื ดหยุ่ น พร้ อมรั บ กับ ควำมเปลี่ ย นแปลงผ่ ำ นกำรประยุ กต์ ใช้เทคโนโลยีและควำมร่ว มมื อร่ ว มใจของ
บุคลำกรที่มีควำมผูกพันกับองค์กร บูรณำกำรศักยภำพของบุคลำกรที่เป็นมืออำชีพ มีควำมเชี่ยวชำญ พัฒนำ
ตนเองอยู่เสมอและมุ่งมั่นต่อค่ำนิยมองค์กรที่ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งกำรสร้ำงสรรค์ มีธรรมำภิบำล และมีกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน เพื่อให้ได้รับควำมไว้วำงใจจำกสังคม มีควำมมั่นคงทำงกำรเงิน และมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
ด้านภาพลักษณ์ศิลปากร
เป็นสถำบันทำงวิชำกำรที่มีควำมโดดเด่นด้ำนกำรบูรณำกำรศิลปวัฒนธรรม และวิทยำศำสตร์เป็นผู้นำ
ในกำรสร้ำงมำตรฐำนทำงศิลปวัฒนธรรม กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีโดยมีส่วนร่วมในกำรกำหนด
นโยบำยด้ำนศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
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- ค่านิยม (Core Value)
C = Creativity ควำมสร้ำงสรรค์
R = Resilience ควำมยืดหยุ่นพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง
E = Excellence ควำมเป็นเลิศ
A = Aesthetics สุนทรียภำพ
T = Trust ควำมไว้วำงใจ
I = Innovation นวัตกรรม
V = Vigor ควำมมีพลัง
E = Enduring growth กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
- จุดเน้น/ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
1. เป็นเลิศในสำขำวิชำด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ
2. เป็นผู้นำด้ำนศิลปวัฒนธรรม
3. กำรบูรณำกำรควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกับศำสตร์ด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ
- สมรรถนะหลัก
1. เป็นเลิศในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ
2. เป็นผู้นำด้ำนศิลปวัฒนธรรม
3. สร้ำงเครือข่ำยและบูรณำกำรควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
กับศิลปะและกำรออกแบบ
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
สัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัยศิลปำกร คือ พระพิฆเนศวร ซึ่งเป็นเทพเจ้ำแห่งควำมสำเร็จ ทั้ง
ยังเป็นเทพแห่งศิลปวิทยำกำรและกำรประพันธ์ พระหัตถ์ขวำบนถือตรีศูล พระหัตถ์ขวำล่ำง
ถืองำช้ำง พระหัตถ์ซ้ำยบนถือปำศะ (เชือก) พระหัตถ์ซ้ำยล่ำงถือครอบน้ำ ประทับบนบัลลังก์
เมฆที่เขียนด้วยลำยกนก ภำยใต้มีอักษรว่ำ “มหำวิทยำลัยศิลปำกร” โดยประกำศใช้เมื่อเดือน
กรกฎำคม พ.ศ. 2494และเมื่อมหำวิทยำลัยปรับเปลี่ยนสถำนภำพเป็นมหำวิทยำลัยในกำกับ
ของรัฐ มหำวิทยำลัยได้มีประกำศใช้ตรำสัญลักษณ์ใหม่แทนตรำสัญลักษณ์ครุฑเพื่อใช้ใน
หนั ง สื อ รำชกำร หนั ง สื อ ประทั บ ตรำ บั น ทึ ก ข้ อ ควำม ค ำสั่ ง และประกำศต่ ำ ง ๆ ขอ ง
มหำวิทยำลัย โดยประกำศใช้เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม พ.ศ. 2559
วันสถาปนามหาวิทยาลัยวันที่12 ตุลำคมของทุกปี
สีประจามหาวิทยาลัยเขียวเวอร์ริเดียน ซึ่งเป็นสีของน้ำทะเล หรือสีโทนไทย สีเขียวตังแซ
ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัยต้นจัน
ภำพ : ต้นจัน
ต้นไม้ประจำมหำวิทยำลัยศิลปำกร
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(2)ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย
จำกกำรวิเครำะห์บริบทของมหำวิทยำลัย ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอกและภำยในที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ข้ำงต้น มหำวิทยำลัยจึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย ระยะ 15 ปี พ.ศ.2565– 2579 โดยในระยะแรก ได้
กำหนดเป้ำหมำยกลยุทธ์ในระยะ 5 ปีแรก พ.ศ. 2565 – 2569 เพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่วิสัยทัศน์“บูรณาการ
ศิลปะวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม สู่ความผาสุกและ
ความยั่งยืนของสังคม”“Integrate arts, culture,andscienceto enhance creative and innovative
economy for societal well-being and sustainability”
โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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เป้าหมายที่ 1 : ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการเรียนการสอน >มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) มุ่งบูรณาการศิลปวัฒนธรรม
และวิทยาศาสตร์พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายให้มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
มีอัตลักษณ์ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นพลเมืองตื่นรู้ (Active
Citizen)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนำศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ (Capacity Building)
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ 1 :กำรสร้ ำ งประสบกำรณ์ ก ำรเรีย นรู้ ข้ ำมศำสตร์ ส ำหรับ ผู้ เ รีย นรู้ ตลอดชีวิตผ่ ำน
สภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้ที่สร้ำงสรรค์และเป็นระบบดิจิทัล
กลยุทธ์(SO1)
1. ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นำหลั ก สู ต รกำรให้ ค วำมรู้ ข้ ำ มศำสตร์ ร่ ว มจั ด หลั ก สู ตรในระบบ และหลั ก สู ต ร
ประกำศนียบัตร (non-degree)กับพันธมิตรทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อรองรับกับเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์และ
นวัตกรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีอัตลักษณ์ด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เป็นพลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen)
2. พัฒนำดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. กำรสร้ำงประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ข้ำมศำสตร์สำหรับผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตผ่ำนสภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้
ที่สร้ำงสรรค์ และกำรเพิ่มประสบกำรณ์
4. ปรับปรุงระบบนิเวศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรให้บริกำร และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ใหม่ให้มี
ควำมสร้ำงสรรค์ มีควำมเป็นสำกล สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง และเน้นกำรเป็นผู้ประกอบกำร
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ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย (กลยุทธ์SO1)
เป้าหมาย
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
ถ่ายทอด
ตอบ
Base หน่วย
2565
2566
2567
2568
2569
สูแ่ ผน
ตัวชี้วัด
กล
line นับ
ปฏิบัติ
ปีงบ
ปีงบ
ปีงบ
ปีงบ
ปีงบ
ยุทธ์ที่
การที่
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
2566
2567
2568
2569
2570
1. ร้อยละของผู้เรียน NA ร้อย
70.00
70.00
75.00
75.00
80.00
1,3 1.1,1.2,
ที่ได้รับกำรพัฒนำ
ละ
1.3,1.4
และมีทักษะที่จำเป็น
2.1,2.2,
ในศตวรรษที่ 21
3.1,3.2
มีอัตลักษณ์ด้ำน
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
มีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม เป็น
พลเมืองตื่นรู้
(Active Citizen)
2. ร้อยละของ
NA ร้อย
30.00
32.00
35.00
35.00
35.00
1,3 1.1,1.2,
ผู้สำเร็จกำรศึกษำที่
ละ
1.3,1.4
ได้งำนทำหรือ
2.1,2.2,
ประกอบอำชีพอิสระ
3.1,3.3
ในระยะเวลำ 1 ปี
และมีรำยได้สูงกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยรำยได้ต่อ
เดือนของประเทศ
3. จำนวนรำงวัลที่
206 รำงวัล
220
230
250
280
300
1,3 1.1,1.2,
ศิษย์เก่ำ และ
1.3,1.4
นักศึกษำปัจจุบันที่
1.5,3.1,
ได้รับรำงวัลใน
3.2,3.3
ระดับชำติ และ
นำนำชำติ
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ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย (กลยุทธ์ SO1)(ต่อ)

ตัวชี้วัด

4. ร้อยละของผูส้ ำเร็จ
กำรศึกษำที่มีควำมพึง
พอใจต่อกำรส่งมอบ
คุณค่ำ และประสบกำรณ์
ให้แก่บัณฑิต เพื่อรองรับ
โลกและสังคมเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจดิจิทลั (Digital
Economy) (วัดระดับ ป.
ตรี มุ่งเน้นวัดทักษะ IT
ดิจิทัล)
5. ร้อยละของผู้เรียนที่
เข้ำรับกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้และเรียนรูผ้ ่ำน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม/
ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้
ตลอดจนกำรเข้ำถึงสื่อใน
รูปแบบกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ที่สำมำรถนำองค์
ควำมรู้จำกกำรพัฒนำไป
ต่อยอดนำไปพัฒนำงำน/
พัฒนำกำรประกอบอำชีพ
(ติดตำมผู้รับกำรฝึกอบรม
ประเมิน 3 เดือนหลังจำก
จบหลักสูตร)
6. คะแนนควำมพึงพอใจ
ของผู้เรียน
6.1 ควำมพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อระบบดิจิทลั
แพลตฟอร์ม SU4Life

เป้าหมาย
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา ตอบ
กล
2565
2566
2567
2568
2569
ยุทธ์ที่
ปีงบ
ปีงบ
ปีงบ
ปีงบ
ปีงบ
2566
2567
2568
2569
2570

Base
line

หน่วย
นับ

NA

ร้อยละ

60.00

70.00

NA

ร้อยละ

70.00

70.00

NA

คะแนน

-

3.51
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75.00

ถ่ายทอด
สู่แผน
ปฏิบัติ
การที่

80.00

85.00

1,2,3

1.1,1.2,
1.3,1.4
2.1,2.2,
3.1,3.2,
3.3

75.00

75.00

80.00

1,2,3

1.3,2.2,
3.1,3.2,
3.3

3.75

3.80

3.85

2,4

2.1,2.2,2.3,4.1

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย (กลยุทธ์ SO1) (ต่อ)

ตัวชี้วัด

Base
line

6.2 คะแนนควำมพึง
3.44
พอใจของนักศึกษำต่อ (ปี 61)
คุณภำพชีวิตและ
(ประเมิน
ประสบกำรณ์ที่ได้รับ
โดยผู้
จำกมหำวิทยำลัย
ประเมิน
ภำยนอก)
7.คะแนนควำมพึง
NA
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ต่อคุณภำพของ
บัณฑิตในมิติต่ำงๆ
เช่น ภำษำอังกฤษ
ทักษะควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ควำมเป็น
ผู้ประกอบกำร
คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ และด้ำน
กำรทำกิจกรรมที่เกิด
ประสบกำรณ์เรียนรู้
แบบข้ำมศำสตร์ มี
ควำมสัมพันธ์กับ
อำชีพของบัณฑิตกับ
กิจกรรมนอก
หลักสูตร

เป้าหมาย
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ตอบ
หน่วย การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา
กล
นับ
2565
2566
2567
2568
2569
ยุทธ์ที่
ปีงบ
ปีงบ
ปีงบ
ปีงบ
ปีงบ
2566
2567
2568
2569
2570
คะแนน
3.51
3.75
3.80
3.85
3.90
1,4

คะแนน

-

-

3.51

3.75

3.80

1,2,3

ถ่ายทอด
สู่แผน
ปฏิบัติ
การที่
1.2,2.4,
4.1,4.2
,

1.1,1.2,
1.3,1.4
2.1,2.2,
3.1,3.2,
3.3

หมำยเหตุ : ตัวชี้วัดที่เป็นตัวอักษรสีน้ำเงิน คือ ตัวชี้วัดที่ถ่ำยทอดลงสู่คณะ และส่วนงำน
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แผนปฏิบัติการ
1. ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาหลั ก สู ต รการให้ ค วามรู้ ข้ า มศาสตร์ ร่ ว มจั ด หลั ก สู ต รในระบบ และหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตร (non-degree) กับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรองรับกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
และนวัตกรรม มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีอัตลักษณ์ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นพลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen)
1.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และกิจกรรมนอกหลักสูตร ที่สร้ำงทักษะด้ำน
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ทักษะด้ำนกำรเป็นผู้ประกอบกำร (Entrepreneur) และทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ
1.2 ส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร ที่ทำให้เกิดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบข้ำมศำสตร์
1.3 พัฒนำหลักสูตรที่เป็นทักษะใหม่ / กำรต่อยอดทักษะที่มีอยู่ / เน้นควำมสำมำรถของผู้เรียนเป็นตัว
ตั้ง (Micro-credential) กับพันธมิตรทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อพัฒนำทักษะที่สำคัญ สำหรับกำรทำงำนใน
อนำคต
1.4 วำงระบบในกำรพัฒนำหลักสูตร ให้ส่งเสริมกำรศึกษำที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based education)
สร้ ำ งคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ม หำวิ ท ยำลั ย ศิ ล ปำกร ( SU) มำตรฐำนสมรรถนะ (Mapping
competencies) ใบรั บ รองสมรรถนะ (Competency transcript) กำรวั ด ผลทั ก ษะที่ เ ป็ น ที่ ต้ อ งกำรของ
ตลำดแรงงำน เพื่อรองรับกับเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม
1.5 พัฒนำผู้สอนให้มีทักษะในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์ในระบบดิจิทัล
2. พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
2.1 พัฒ นำดิจิ ทัล แพลตฟอร์ ม พัฒ นำนวัตกรรมกำรศึ กษำ ระบบกำรบริห ำรจัดกำรเรียนกำรสอน
(Learning Management System : LMS) รองรั บ กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษำ/ผู้ เ รี ย นในดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม (digital
platform) ธนำคำรหน่ ว ยกิต (Credit bank) กำรเรียนแบบผสมผสำน (Hybrid learning) และรองรับกลุ่ ม
ผู้ เ รี ย นนอกระบบ/ผู้ ฝึ ก อบรมกำรเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต (Lifelong Learning) ร่ ว มกั บ หุ้ น ส่ ว นทำงยุ ท ธศำสตร์
(Strategic partners)
2.2 พัฒนำเนื้อหำเรียนฟรี (Free content) เพื่อเป็นตัวอย่ำง (Teaser) ให้มีผู้สนใจเข้ำศึกษำในระดับสูง
(Advanced) เพิ่มขึ้นแบบนั่งเรียนในห้อง (Face-to-face) โดยนำควำมรู้ทมี่ ีอยู่มำใช้ประโยชน์ต่อยอด
2.3 พัฒนำแพลตฟอร์มต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับศิลปะ (All about Arts platform) กำรค้ำ (Trade) กำรศึกษำ
(Educate) ระบบเครือข่ำย (Networking) ข้อมูลกำรตลำดเชิงลึก (Customer-insight) กำรมีส่วนร่วมของชุมชน
ศิลปะ ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค (Art community engagement) ทะเบียนประวัติศิลปิน (Professional profile)
2.4 วำงระบบบริหำรจัดกำรดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital platform) ค่ำตอบแทน (Compensation)
ลิขสิทธิ์ (Copyright) สิทธิประโยชน์ (Benefits) และกำรบริกำรลูกค้ำ (Customer service)
3. การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ข้ ามศาสตร์สาหรับผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้ที่สร้างสรรค์ / การเพิ่มประสบการณ์
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3.1 วำงระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมให้เอื้อต่อกำรเกิดโครงกำร/กิจกรรมควำมร่วมมือระหว่ำงศำสตร์
และร่ ว มมื อ กั บ เครื อ ข่ ำ ยทั้ ง ภำยในและภำยนอก (Internal และ External) ทั้ ง ภำครั ฐ ภำคอุ ต สำหกรรม
ภำคเอกชน ผู้ประกอบกำร ผู้เชี่ยวชำญภำยนอก และศิษย์เก่ำ
3.2 นวัตกรรมหลักสูตร (Innovative curriculum) วำงระบบและกลไก เพื่อส่งเสริมให้เกิดรำยวิชำสห
กิจศึกษำ/ระบบทวิภำคีในทุกหลักสูตรกับต่ำงประเทศ
3.3 พัฒนำให้มีศูนย์บ่มเพำะอำชีพร่วมกับคณะ ส่ งเสริมกำรเรียนรู้ที่สร้ำงสรรค์เพื่อพัฒนำทักษะแก่
ผู้ เรี ย น ห้ อ งปฏิบั ติกำรและสิ่ งอำนวยควำมสะดวกส่ ว นกลำง (Share facilities – ห้ องปฏิบัติกำร, อุปกรณ์ ,
เครื่องมือ) รวมถึงกำรสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วน (Partnership) เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำได้งำนทำและมีกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)
4. ปรับปรุงระบบนิเวศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการให้บริการ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ให้มี
ความสร้างสรรค์ มีความเป็นสากล สามารถปฏิบัติงานได้จริง และเน้นการเป็นผู้ประกอบการ
4.1 วำงระบบและกลไกในกำรปรับปรุงระบบนิเวศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรให้ บริกำร และ
สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ใหม่ให้มีควำมสร้ำงสรรค์ มีควำมเป็นสำกล สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง และเน้นกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร
4.2 พัฒนำดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital platform), เครือข่ำย (Networks), กำรให้บริกำรแบบครบ
วงจร (One stop service)
เป้าหมายที่ 2 : ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม>เป็น
ผู้นำในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนด้ำนศิล ปะและกำรออกแบบของประเทศ ผลิตผลงำนวิจัย นวัตกรรมและงำน
สร้ำงสรรค์โดยใช้องค์ควำมรู้และบูรณำกำรศำสตร์ที่ มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เชิงสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม สร้ำงคุณค่ำ และมูลค่ำทำงเศรษฐกิจเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม และ
ประเทศชำติ สู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ กำรบริกำรวิชำกำร และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
สร้ำงและใช้ประโยชน์องค์ควำมรู้ บูรณำกำรศำสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม สร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม และประเทศชำติ สู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
วัต ถุประสงค์เ ชิ งกลยุท ธ์ ที่ 2 :กำรบู ร ณำกำรศำสตร์ และบูรณำกำรควำมร่ว มมื อเพื่ อสร้ำ งองค์ ควำมรู้ แ ละ
นวัตกรรม ในกำรพัฒนำสังคมและประเทศอย่ำงยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2(SO2)
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1 ออกแบบคลัสเตอร์กำรวิจัยข้ำมศำสตร์ให้สอดคล้องกับแหล่งทุนและเชื่อมโยงกับ เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs) ด้ำนสังคม (S) เน้นกำรสร้ำงคุณค่ำและผลกระทบ (Value
& Impact) ให้กับสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
2. พัฒนำระบบนิเวศกำรวิจัย (research ecosystem) และเครือข่ำยควำมร่วมมือ เช่น ภำคีเครือข่ำยควำม
ร่ ว มมือ(Partners) คู่ควำมร่ ว มมือ(Collaborators)ผู้ ร่ว มสร้ำ งคุ ณ ค่ำ (Co-creators) กำรแบ่งปันทรัพ ยำกร
(Sharing resources) รวมถึงสร้ำงสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรวิจัยสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมแบบ
บูรณำกำร (support & motivation)
3. ต่อยอดงำนวิจัยไปสู่ทรัพย์สินทำงปัญญำ และโอกำสเชิงธุรกิจ (commercialize) เพื่อเพิ่มแหล่งรำยได้
อย่ำงยั่งยืน
ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย (กลยุทธ์ SO2)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1.มูลค่ำผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจสังคมและคุณภำพ
ชีวิต ผลตอบแทนกำรลงทุน
(ROI) / ผลตอบแทนกำร
ลงทุนทำงสังคม(SROI) /
คุณค่ำของผู้ใช้ผลงำนวิจัย/
SRL/TRL) ของโครงกำรวิจัย
(เลือกอย่ำงน้อย 1 หน่วย
นับ)
2. ควำมสำเร็จในกำรพัฒนำ
ระบบนิเวศ สภำพแวดล้อม
และบรรยำกำศทีเ่ อื้อต่อกำร
วิจัยสร้ำงสรรค์และ
นวัตกรรมแบบบูรณำกำร
2.1 คะแนนควำม
พึงพอใจของอำจำรย์ นักวิจัย
และ partner ที่มตี ่อระบบ
กำรติดตำมกำรทำงำน
ร่วมกับ partner

Baseline หน่วยนับ

ปีงบ
2565

ปีงบ
2566

ปีงบ
2567

ปีงบ
2568

ปีงบ
2569

110

120

130

140

150

110

120

130

140

150

3

3

3

4

4

NA

ROI
ร้อยละ
SROI
ร้อยละ
SRL
(1-9)
TRL(1-9)

3

3

3

4

4

3.50

คะแนน

3.51

3.55

3.60

3.65

3.70

NA
NA
NA
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ตอบ
กลยุทธ์ที่
1,2,3

3

ถ่ายทอด
สู่แผน
ปฏิบัติ
การที่
1.1,1.2,
2.1,
2.2,2.3,
2.4,
3.1,3.2,
3.3

3.1,3.2,
3.3

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย (กลยุทธ์ SO2)(ต่อ)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

Base
line

หน่วยนับ

2.2 จำนวนโครงกำรวิจัย/งำน
2
โครงกำร
สร้ำงสรรค์ทมี่ ีกำรดำเนินร่วมกับ
partner และ มหำวิทยำลัย และมี
กำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม
ร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง
3. จำนวนของกำรยื่นจดทะเบียน
200
ชิ้น/เรื่อง/
ทรัพย์สินทำงปัญญำ (Intellectual
ผลงำน
property (IP)) ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
สิทธิบัตรกำรออกแบบ
4. จำนวนผลงำนตีพิมพ์เผยแพร่
(publication) ที่มี impact factor,
citation สูง
4.1 จำนวนผลงำนตีพิมพ์
314
จำนวน
เผยแพร่ในวำรสำรที่ปรำกฏใน
(ผลงำน
เรื่อง
ฐำนข้อมูล Scopus
เฉลี่ย 3 ปี)
4.2 จำนวนกำรอ้ำงอิง
5,407
จำนวน
(Citation) ของผลงำนตีพิมพ์ ใน
กำรอ้ำงอิง
ฐำนข้อมูล Scopus
4.3 จำนวนผลงำนวิจัยที่เป็นเลิศ
124
จำนวน
ด้ำนวิชำกำร (จำนวนผลงำนวิจัยที่
(ผลงำน
ผลงำน/
ตีพิมพ์ใน
เฉลีย่ 5 ปี)
เรื่อง
(Q1-Q2)ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล
Scopus ทั้งหมด
4.4 จำนวนบทควำมวิชำกำรด้ำน
NA
บทควำม
ศิลปะกำรออกแบบ และ
ศิลปวัฒนธรรม หรือศำสตร์อื่นที่
บูรณำกำรร่วมกับศิลปะกำร
ออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม ที่
ตีพิมพ์ในวำรสำรที่ปรำกฎใน
ฐำนข้อมูล SCOPUS หรือ Web of
Science(แผนพัฒนาความเป็นเลิศ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 - 2570)

ถ่ายทอด
ตอบ
สู่แผน
กลยุทธ์ที่ ปฏิบัติ
การที่
1,2
1.1,1.2,
2.1,
2.2,2.4

ปีงบ
2565

ปีงบ
2566

ปีงบ
2567

ปีงบ
2568

ปีงบ
2569

3

4

5

6

7

220

240

260

280

300

1,3

1.2,3.1,
3.2,3.3

350

380

400

420

450

1,3

1.2,3.1,
3.2,3.3

6,000

6,600

7,400 8,500

9,800

1,3

1.2,3.1,
3.2,3.3

130

145

160

175

190

1,3

1.2,3.1,
3.2,3.3

-

30

30

40

40

1,3

1.2,3.1,
3.2,3.3
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ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย (กลยุทธ์ SO2)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
5. กำรสร้ำงและส่งเสริมกำร
เพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันของ
ประเทศไทยในด้ำนศิลปะ
กำรออกแบบ และ
ศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดให้
เกิดมูลค่ำเพิ่ม ช่วยสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้ภำค
เศรษฐกิจ สังคม และชุมชน
5.1 จำนวนชุมชนที่ได้รบั
ประโยชน์
5.2 จำนวนผลผลิตงำนวิจยั
นวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่
สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กบั ภำค
เศรษฐกิจ สังคม และชุมชน
(แผนพัฒนาความเป็นเลิศ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 2570)

Baseline หน่วยนับ

ปีงบ
2565

ปีงบ
2566

ปีงบ
2567

ปีงบ
2568

NA

ชุมชน

-

60

60

60

NA

ผล
งำน/ชิ้น
งำน

-

140

160

200

ปีงบ
2569

ถ่ายทอด
ตอบ
สู่แผน
กลยุทธ์ที่ ปฏิบัติการ
ที่
1,3
1.2,3.1,
3.2,3.3

หมำยเหตุ : ตัวชี้วัดที่เป็นตัวอักษรสีน้ำเงิน คือ ตัวชี้วัดที่ถ่ำยทอดลงสู่คณะ และส่วนงำน
แผนปฏิบัติการ
1. ออกแบบคลัสเตอร์การวิจัยข้ามศาสตร์ให้สอดคล้องกับแหล่งทุนและเชื่อมโยงกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เน้นการสร้างคุณค่า (Value & Impact)
ให้กับสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
1.1 จั ดกลุ่ มงำนวิจั ย แนวทำงกำรขับเคลื่ อน และเป้ำหมำยงำนวิจัยสร้ ำงสรรค์และนวั ต กรรมให้
สอดคล้องกับแหล่งทุน และนโยบำยของรัฐบำล
1.2 ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัย เพื่อให้เกิดผลกระทบกับสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
2. พั ฒนาระบบนิเ วศการวิจั ย (research ecosystem) และเครื อข่า ยความร่ วมมือ รวมถึงสร้ า ง
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เ อื้อต่ อการวิจัยสร้ า งสรรค์แ ละนวัตกรรมแบบบูร ณาการ (support &
motivation)
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2.1 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลภำคีเครือข่ำยควำมร่ว มมือ (partner) เพื่อให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ จ ำก
เครือข่ำยควำมร่วมมือ
2.2 สร้ำงระบบและกลไกให้เอื้อต่อกำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน ให้เกิดกำรบูรณำกำรระหว่ำง
คณะ/หน่วยงำน เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน (ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกำศ)
2.3 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge management : KM) ด้ำนกำรวิจัย
2.4 ออกแบบกลไกในกำรสร้ ำ งเสริ มวัฒ นธรรมกำรวิ จัย ผ่ ำนโค้ช (Coaching), กำรให้ คำปรึ ก ษำ
(Mentoring) คณะผู้วิจัย (Research team) และสร้ำงผู้จัดกำรวิจัย (Research manager)
3. ต่อยอดงานวิจัยไปสู่ทรัพย์สินทางปัญญา และโอกาสเชิงธุรกิจ (commercialize) เพื่อเพิ่มแหล่ง
รายได้อย่างยั่งยืน
3.1 พัฒนำระบบและกลไกที่เอื้อต่อกำรยื่นจดทะเบียนของบุคลำกร นักศึกษำปัจจุบัน ศิษย์เก่ำ และ
ผู้สนใจทั่วไป
3.2 พัฒนำศูนย์ส่งเสริมสนับสนุน และบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ (Intellectual property
(IP)) และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินทำงปัญญำ
3.3 สร้ำงระบบและกลไกที่เอื้อต่อกำรพัฒนำให้เกิดผู้ประกอบกำรใหม่ และ ธุรกิจใหม่ (Startup)
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ ที่ 3 :กำรบู ร ณำกำรศำสตร์แ ละบู ร ณำกำรควำมร่ว มมื อเพื่ อสร้ ำ งองค์ ควำมรู้ แ ละ
นวัตกรรม ในกำรพัฒนำสังคมและประเทศอย่ำงยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3(SO3)
1. ขับเคลื่อนโครงกำรบริกำรวิชำกำรขนำดใหญ่ กำรบูรณำกำรโครงกำรที่สร้ำงคุณค่ำให้กับสังคมและ
ประเทศ
2.พั ฒ นำระบบนิ เ วศกำรบริ ก ำรวิช ำกำร (academic service ecosystem) และสภำพแวดล้ อ มและ
บรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรวิชำกำรแบบบูรณำกำร เพื่ อให้บริกำรลูกค้ำแบบ
ครบวงจร (One-stop customer services)
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ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย (กลยุทธ์ SO3)
หน่วย
นับ

ปีงบ
2565
110

เป้าหมาย
ปีงบ ปีงบ ปีงบ
2566 2567 2568
120 130 140

ปีงบ
2569
150

ตอบ
กลยุทธ์ที่

ถ่ายทอด
สู่แผน
ปฏิบัติการที่
1.1,1.2,1.3,1.4
2.1,2.2,2.3,2.4
,
2.5,2.6
1.1,1.2,1.3,1.4
2.1,2.2,2.3,2.4
,
2.5,2.6
1.1,1.2,1.3,1.4
2.1,2.2,2.3,2.4
,
2.5,2.6

ตัวชี้วัด

Baseline

1.มูลค่ำผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจสังคมและคุณภำพ
ชีวิต (ROI/ SROI) ของ
โครงกำรบริกำรวิชำกำร/
โครงกำรทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม(แผนพัฒนา
ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2566 - 2570)
2. คุณค่ำของโครงกำร/
กิจกรรมด้ำนบริกำรวิชำกำร
ทีม่ ีต่อสังคม ชุมชน และ
ประเทศ (ประเมินโดย
ผู้รับบริกำร)
3. คุณค่ำของโครงกำร/
กิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ทีม่ ีต่อสังคม ชุมชน และ
ประเทศ (ประเมินโดย
ผู้รับบริกำร)
4. จำนวนผู้ประกอบกำร
ใหม่/ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม/
วิสำหกิจชุมชนที่ได้รับกำร
พัฒนำและยกระดับ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ที่มีรำยได้เพิ่มขึ้น/สำมำรถ
นำองค์ควำมรู้จำกกำร
พัฒนำไปเพิ่มคุณค่ำ /มูลค่ำ
ของสินค้ำ/บริกำรของ
ตนเอง

NA

ROI
ร้อยละ

NA

SROI
ร้อยละ

110

120

130

140

150

1,.2

NA

ระดับ
(Rating
scale)
(เต็ม 3)

1.50

1.80

2.00

2.20

2.30

1,.2

NA

ระดับ
(Rating
scale)
(เต็ม 3)

1.50

1.80

2.00

2.20

2.30

1,.2

1.1,1.2,1.3,1.4
2.1,2.2,2.3,2.4
,
2.5,2.6

NA

คน

100

150

200

250

300

1,2

1.1,1.2,1.3,
1.4,2.1,2.2,
2.3,2.4,2.5,2.6

1,2

หมำยเหตุ : ตัวชี้วัดที่เป็นตัวอักษรสีน้ำเงิน คือ ตัวชี้วัดที่ถ่ำยทอดลงสู่คณะ และส่วนงำน
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แผนปฏิบัติการ
1. ขับเคลื่อนโครงการบริการวิชาการขนาดใหญ่ การบูรณาการโครงการที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมและ
ประเทศ
1.1 กำหนดคลัสเตอร์ (Cluster) บริกำรวิชำกำรบูรณำกำร และกำหนดพื้นที่เป้ำหมำยที่ให้บริกำรวิชำกำร
ร่วมกันระหว่ำงสำนักบริกำรวิชำกำร และคณะ เพื่อสร้ำงโครงกำรขนำดใหญ่ในแต่ละปี หรือช่วงเวลำ เพื่อให้เกิด
ควำมต่อเนื่อง
1.2 ฝึกอบรมกำรประเมินผลผลตอบแทนกำรลงทุน (ROI) หรือ ผลตอบแทนกำรลงทุนทำงสังคม (SROI)
ให้กับบุคลำกรทีจ่ ัดทำโครงกำรบริกำรวิชำกำร เพื่อประเมินผลกระทบของงำนบริกำรวิชำกำร
1.3 สร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรในกำรบริกำรวิชำกำรทั้งหน่วยงำนภำครัฐ และเอกชนภำยนอกมหำวิทยำลัย
1.4 ขับเคลื่อนงำนบริกำรวิชำกำรโดยใช้องค์ควำมรู้ และบุคลำกรที่มีควำมโดดเด่นร่วมกับโครงกำรอื่น ๆ
ของมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมในโครงกำร
2. พัฒนาระบบนิเวศการบริการวิชาการ (academic service ecosystem) และสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการวิชาการแบบบูรณาการ เพื่อการให้บริการ
ลูกค้าแบบครบวงจร One-stop customer services
2.1 กำรพัฒนำระบบกำรให้บริ กำร โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรแบบครบวงจร One stop services ด้ำน
กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม โดยเชื่อมโยงสำนักบริกำรวิชำกำร ศูนย์ภำรกิจเฉพำะทั้งระดับมหำวิทยำลั ยและ
คณะเพื่ออำนวยควำมสะดวก ติดตำมกำรดำเนินกำร และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงกัน
2.2 จัดทำระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรวิชำกำรบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital platform)
โดยเชื่อมโยงสำนักบริกำรวิชำกำร ศูนย์ภำรกิจเฉพำะทั้งระดับมหำวิทยำลัยและคณะเพื่ออำนวยควำมสะดวก
ติดตำมกำรดำเนินกำร และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงกัน
2.3 ศึกษำและปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรร่วมกันระหว่ำง
สำนักบริกำรวิชำกำรและคณะ
2.4 สร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge management : KM) ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่
สังคม เพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับเครือข่ำยภำยในมหำวิทยำลัยเป็นประจำทุกปี
2.5 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐ และเอกชน รวมทั้งนักศึกษำเก่ำ
ที่มีควำมเชี่ยวชำญ เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรข้ำมศำสตร์ (Cross disciplinary) จำกผู้เชี่ยวชำญภำยนอก
2.6 ประชำสัมพันธ์เชิงรุกในแพลตฟอร์ม (Platform) ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดกำรรั บรู้มำกขึ้น เป็นช่องทำง
(Gateway) ในกำรรับงำนหรือให้คำปรึกษำ
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เป้ า หมายที่ 3 ด้ า นการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร : มหำวิ ท ยำลั ย ศิ ล ปำกรเป็ น “Digitally Transformed
University” พั ฒ นำไปสู่ ค วำมเป็ น เลิ ศ สำมำรถปรั บ ตั ว ยื ด หยุ่ น พร้ อ มรั บ กั บ ควำมเปลี่ ย นแปลงผ่ ำ นกำร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและควำมร่วมมือร่วมใจของบุคลำกรที่มีควำมผูกพันกับองค์กร บูรณำกำรศักยภำพของ
บุคลำกรที่เป็นมืออำชีพ มีควำมเชี่ยวชำญ พัฒนำตนเองอยู่เสมอและมุ่งมั่นต่อค่ำนิยมองค์กรที่ส่งเสริมให้ เป็น
องค์กรแห่งกำรสร้ำงสรรค์ มีธรรมำภิบำล และมีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เพื่อให้ได้ รับควำมไว้วำงใจจำกสังคม มี
ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน และมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :พลิกโฉมปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรสร้ำงสรรค์และมีสุนทรียะ สำมำรถปรับตัว
พร้อมรับกับกำรเปลี่ยนแปลง ได้รับควำมไว้วำงใจจำกสังคม มีควำมมั่นคงและมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ด้วย
ควำมเป็นเลิศและนวัตกรรม
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ ที่ 4 :กำรเปลี่ ย นแปลงกำรปฏิบั ติง ำนด้ ว ยเทคโนโลยี และนวั ตกรรม และพั ฒ นำ
สมรรถนะของทรัพยำกรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย
กลยุทธ์ที่ 4(SO4)
1. เสริมสร้ำงค่ำนิยมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรสร้ำงสรรค์และมีสุนทรียะ สำมำรถปรับตัวพร้อมรับกับ
กำรเปลี่ยนแปลง ได้รับควำมไว้วำงใจจำกสังคม มีควำมมั่นคงและมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยควำมเป็นเลิศ
และนวัตกรรม
2. พัฒนำศักยภำพทรัพยำกรบุคคล เพื่อสร้ำงเสริมสมรรถนะหลักขององค์กรในปัจจุบันและอนำคต
3. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร (ด้ำนบริหำรจัดกำร ด้ำนบริหำรกำร
วิ จั ย ด้ ำ นบริ ห ำรบริ ก ำรวิ ช ำกำร ด้ ำ นบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คล) ด้ ว ยกำรเปลี่ ย นผ่ ำ นสู่ ดิ จิ ทั ล ( Digital
Transformation)
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ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย (กลยุทธ์ SO4)
ตัวชี้วัด

Baseline

หน่วยนับ

ปีงบ
2565
2
คณะ

ปีงบ
2566
4
คณะ

เป้าหมาย
ตอบ
ถ่ายทอด
สู่แผน
ปีงบ ปีงบ ปีงบ กลยุทธ์
ที่
ปฏิบัติการที่
2567 2568 2569
6
8
10
1,2,3 1.1,1.2,1.3,1.4
คณะ คณะ คณะ

1.มหำวิทยำลัย คณะ/ ส่วน
2
จำนวนคณะ
งำน มีผลกำรดำเนินกำรที่เป็น
ที่ผ่ำน
เลิศตำมแนวทำง EdPEx200(
EdPEx200
สะสม)
2. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับ
91.26
คะแนน
92.00 93.00 94.00 95.00 95.00
คุณภำพและควำมโปร่งใส
(ITA) ในกำรดำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัย
3.ร้อยละของเงินรำยได้ที่
7.00
ร้อยละ
3
5
7
9
11
เพิ่มขึ้นในภำพรวมของ
(เทียบเงิน
มหำวิทยำลัย
รำยได้ปี 63)
4. คะแนนควำมพึงพอใจของ
NA
คะแนน
3.50 3.60 3.70 3.80 4.00
ผู้ใช้งำนระบบ เทคโนโลยี กำร
จัดกำรสำรสนเทศดิจิทัลให้
รองรับกำรเปลี่ยนแปลง
(บุคลำกร/ผู้บริหำร)
5. ร้อยละของบุคลำกรที่ผ่ำน
NA
ร้อยละ
75.00 80.00 85.00 90.00
กำรพัฒนำและมีทักษะต่ำงๆ
ตำมกำหนด (ผู้บริหำร/สำย
วิชำกำร/สำยสนับสนุน)
5.1 จำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วม
อบรมและผ่ำนกำรอบรม
คน
500
500 500 500 500
6. จำนวนรำงวัลทีอ่ ำจำรย์/
37
รำงวัล
40
40
45
45
50
ผู้สอนที่ได้รับรำงวัลระดับชำติ
รำงวัล
และนำนำชำติ ในด้ำนต่ำง ๆ
เช่น ด้ำนกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนกำรวิจัย/สร้ำงสรรค์ ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม และด้ำนอื่น ๆ
รวมถึงกำรเป็นผู้เชี่ยวชำญ
เฉพำะศำสตร์/เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชำติและนำนำชำติ

หมำยเหตุ : ตัวชี้วัดที่เป็นตัวอักษรสีน้ำเงิน คือ ตัวชี้วัดที่ถ่ำยทอดลงสู่คณะ และส่วนงำน
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1,2,3

1.1,1.2,1.3,1.4

1,2,3

1.1,1.2,1.3,1.4

3

3.1,3.2,3.3,3.4

2

2.1,2.2,2.3

1,3,4

2.1

แผนปฏิบัติการ
1. เสริมสร้างค่านิยมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีสุนทรียะ สามารถปรับตัวพร้อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและมีการเติบโตอย่างต่อ เนื่อง ด้วยความ
เป็นเลิศและนวัตกรรม
1.1 พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีกำรดำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx)
1.2 พัฒนำธรรมำภิบำลขององค์กร ITA
1.3 ส่งเสริมค่ำนิยมและวัฒนธรรมขององค์กรที่ดี (คณะ/ ส่วนงำน/ หน่วยงำนทำงำนร่วมกันอย่ำง
กัลยำณมิตร)
1.4 พัฒนำประสิทธิภ ำพของกำรปฏิบัติกำร (ลดต้นทุน , ลดขั้นตอนปฏิบัติงำน, เพิ่มคุณค่ำของกำร
ให้บริกำร มุ่งเน้นกำรบริกำรแบบครบวงจร One stop services และบริกำรด้วยควำมเป็นเลิศโดยใช้นวัตกรรม
2. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะหลักขององค์กรในปัจจุบันและอนาคต
2.1 กำหนดศักยภำพ ทักษะ และสมรรถนะหลักในปัจจุบันและอนำคตของบุคลำกร ที่เป็นที่ต้องกำรของ
องค์กร (สำยวิชำกำร และสำยสนับสนุน) และวิธีกำรประเมินศักยภำพ ทักษะ และสมรรถนะหลัก ให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรขององค์กร (สำยวิชำกำร และสำยสนับสนุน)
2.2 สร้ ำงระบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรควำมรู้ (Knowledge management : KM) ขององค์ กร ในกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรเงิน พัสดุ กำรบริหำรงบประมำณ และอื่นๆ
2.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยี และกำรจัดกำรสำรสนเทศดิจิทัลให้รองรับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนทรัพยำกร
มนุษย์
3. พัฒนา/ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการบริหารจัดการ (ด้านบริหารจัดการ ด้าน
บริ หารการวิจั ย ด้ า นบริ หารบริ การวิชาการ ด้า นบริ หารทรั พยากรบุค คล) ด้วยการเปลี่ยนผ่า นสู่ดิจิทัล
(Digital Transformation)
3.1 พัฒนำนวัตกรรม digital เช่น กระบวนกำรทำงำน (Workflow) แอพพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Mobile application) กำรประมวลผลแบบคลำวด์ เพื่อช่วยในกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร (เพิ่มคุณภำพ
กำรให้บริกำร และประสิทธิภำพในกำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำรโครงกำรวิจัย กำรบริหำรโครงกำรบริกำร
วิชำกำรเพื่อสังคม)
3.2 พัฒนำระบบกำรวัด รวบรวม ควบคุมคุณภำพข้อมูล ควำมพร้อมใช้ และวิเครำะห์ BI-dashboard
3.3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล ระบบฐำนข้อมูล และระบบเทคโนโลยี รองรับกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล และคุณภำพกำรให้บริกำรในแต่ละด้ำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย
3.4 พัฒนำระบบจัดกำรสำรสนเทศให้สอดคล้องตำมกฎหมำยและมำตรฐำนสำกล
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เป้า หมายที่ 4 : ด้ า นภาพลักษณ์ ศิลปากร : เป็นสถำบันทำงวิช ำกำรที่มีควำมโดดเด่นด้ำนกำรบูรณำกำร
ศิลปวัฒนธรรม และวิทยำศำสตร์เป็นผู้นำในกำรสร้ำงมำตรฐำนทำงศิลปวัฒนธรรม กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีโดยมีส่วนร่วมในกำรกำหนดนโยบำยด้ำนศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :สร้ำงภำพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ ยกระดับควำมเป็นเลิศใน
เวทีโลก
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่5 :กำรส่งเสริมเอกลักษณ์องค์กรผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรทำงกำรตลำดแบบบูรณำกำร
และยกระดับคุณภำพชีวิตและจิตใจด้วยกำรบูรณำกำรศิลปะกับศำสตร์อื่น เพื่อควำมผำสุกของสังคม
กลยุทธ์ที่5(SO5)
1. สร้ำงภำพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ
2. ยกระดับคุณภำพชีวิตและจิตใจด้วยกำรบูรณำกำรศิลปะกับศำสตร์อื่น เพื่อควำมผำสุกของสังคม
ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย (กลยุทธ์ SO5)
ตัวชี้วัด
1. กำรเพิ่มกำรรับรู้
เกี่ยวกับ
มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร
1.1 จำนวนกำรรับรู้
ต่อควำมมีชื่อเสียง
ของมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร (ยอด
view ยอด Organic
ยอด Reach ควำมถี่
กำรออกสื่อ โดยนับ
รวมทุกสื่อจำกทุก
คณะวิชำและ
หน่วยงำน และนับ
สะสมได้)

Baseline

หน่วย
นับ

5.30

ล้ำนวิว

ปีงบ
2565

เป้าหมาย
ปีงบ
ปีงบ
2566 2567

ปีงบ
2568

ปีงบ
2569

5.40

5.50

5.70

5.80
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5.60

ตอบ
กลยุทธ์ที่

ถ่ายทอดสู่แผน
ปฏิบัติการที่

1

1.1,1.2,
1.3,1.4
1.5

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย (กลยุทธ์ SO5)(ต่อ)
เป้าหมาย
ปีงบ
ปีงบ
2566 2567
1.00
1.00

ตัวชี้วัด

Baseline

หน่วย
นับ

1.2 จำนวน
ผู้รับบริกำรที่เข้ำถึง/
สนใจในเนื้อหำใหม่ที่
มหำวิทยำลัย
เผยแพร่ในแต่ละปี

1.00

ล้ำนคน

ปีงบ
2565
1.00

1

สำขำ

1

2

-

อันดับ

-

4

ระดับ
ดำว

4

ตอบ
กลยุทธ์ที่

ถ่ายทอดสู่แผน
ปฏิบัติการที่

1

1.1,1.2,
1.3,1.4
1.5

3

1

1.1,1.2,
1.3

200

150

1

1.1,1.2,
1.3

5

5

1

1.1,1.2,
1.3

ปีงบ
2568
1.00

ปีงบ
2569
1.00

3

3

-

200

5

5

(จำนวนผู้อำ่ น ผู้แชร์
Content ต่อใน
Social/ มีส่วนร่วม
Comment ในเชิง
สร้ำงสรรค์/ จำนวน
Scoop /Column จำก
Endorser/Influencer)

2. ผลกำรจัดอับดับ
ควำมเป็นเลิศใน
ระดับนำนำชำติ
2.1จำนวนสำขำวิชำ
ที่ติดอันดับโลก
(SubjectRankings)
ตำมกำรจัดอันดับ
โดย QS หรือ THE
2.2ติดอันดับ QS
World University
Rankings by
Subject in Art &
Design (World
Top 200)
2.3 ผลกำรจัดอับดับ
QS Stars Ratings
>เป้ำหมำยมีผล
ประเมินในภำพรวม
QS Stars Ratings 5
ดำว
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ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย (กลยุทธ์ SO5)(ต่อ)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2.4 จำนวนด้ำนตำม UN
SDGs ที่มีผลกำรจัดอันดับTHE
Impact Rankings อยู่ใน
ระดับ Top 10 ของประเทศ
(เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน UN Sustainable
Development Goals โดย
The Global Goals for
Sustainable Development
หรือ UN SDGs องค์กำร
สหประชำชำติ)

Base
line

หน่วย
นับ

-

ด้ำน

ปีงบ
2565

ปีงบ
2566

ปีงบ
2567

ปีงบ
2568

ปีงบ
2569

1

2

3

4

4

ถ่ายทอดสู่
ตอบ
แผน
กลยุทธ์ที่ ปฏิบัติการ
ที่
1
1.1,1.2,
1.3

หมำยเหตุ : ตัวชี้วัดที่เป็นตัวอักษรสีน้ำเงิน คือ ตัวชี้วัดที่ถ่ำยทอดลงสู่คณะ และส่วนงำน
แผนปฏิบัติการ
1. สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
1.1 พัฒนำระบบนิเวศ (Ecosystem) สภำพแวดล้อม บรรยำกำศให้เอื้อต่อกำรส่งเสริมแบรนด์ (SU
brand) ในชุมชนที่สำคัญและสังคมในภำพใหญ่
1.2 พัฒนำระบบนิเวศ สภำพแวดล้อม และบรรยำกำศให้เอื้อต่อกำรขับเคลื่อนควำมเป็นนำนำชำติ
ยกระดับสู่เวทีโลก
1.3 ขับเคลื่อนควำมเป็นนำนำชำติ ยกระดับควำมเป็นเลิศสู่เวทีโลก (ผลกำรจัดอับดับในเวทีโลก)
1.4 พัฒ นำภูมิทัศน์ ส่ งเสริ มภำพลั กษณ์ขององค์กร (วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ ส่ งเสริม
ภำพลักษณ์ ด้ำนศิลปะและสิ่งแวดล้อม (arts & green) วังท่ำพระ ส่งเสริมภำพลักษณ์ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
(arts & culture) วิ ท ยำเขตสำรสนเทศเพชรบุ รี ส่ ง เสริ ม ภำพลั ก ษณ์ ด้ ำ นศิ ล ปะและชุ ม ชน (arts &
communities) พื้ น ที่ จั ด กำรศึ ก ษำเมื อ งทองธำนี ส่ ง เสริ ม ภำพลั ก ษณ์ ด้ ำ นศิ ล ปะและเทคโนโลยี (arts &
technology)
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจด้วยการบูรณาการศิลปะกับศาสตร์อื่น เพื่อความผาสุกของสังคม
2.1 จัดตั้งศูนย์บริกำรด้ำนกำรสร้ำงสรรค์และกำรออกแบบ (Creative & Design Solution Center)
เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ในกำรมีส่วนร่วมยกระดับคุณภำพชีวิตและจิตใจด้วยกำรบูรณำกำรศิลปะกับศำสตร์อื่น เพื่อ
- 29 -

ควำมผำสุกของสังคม และศึกษำแนวทำงกำรจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปะและสุขภำพ (Art and Wellness Center)
เป็นหน่วยงำนย่อยในศูนย์บริกำรฯ
2.2 พัฒนำคุณภำพชีวิต อนุรักษ์ และฟื้นฟูทุนทำงศิลปวัฒนธรรมภำยใต้โครงกำรสถำบันพิพิธภัณฑ์
ศิลปกรรมแห่งชำติ
ทั้งได้แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยศิลปำกร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 – 2579 มีควำมสอดคล้องกับกรอบ
แผนปฎิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565-2567 ดังนี้
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แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 : การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ข้ามศาสตร์สาหรับผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และเป็นระบบดิจิทัล
ปีการศึกษา / ปีงบประมาณ
กลยุทธ์ (SO 1)
แผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567
ปีงบ 2566
ปีงบ 2567
ปีงบ 2568
1. ปรับปรุงพัฒนำ
1.1 กำรจัดกำรเรียนกำร Lagging Indicators
หลักสูตรกำรให้ควำมรู้
สอน กิจกรรมพัฒนำ
1. ระดับทักษะในศตวรรษที่ 21ดังนี้ (1)
ข้ำมศำสตร์ ร่วมจัด
ผู้เรียน และกิจกรรมนอก
1.1 ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสอบภำษำอังกฤษ
80.00
หลักสูตรในระบบ และ หลักสูตร ที่สร้ำงทักษะ
ระดับ B2 ขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ
หลักสูตรประกำศนียบัตร ด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์
1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำและมี
90.00
90.00
90.00
(non-degree) กับ
ทักษะด้ำนกำรเป็น
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ creativity
พันธมิตรทั้งในและ
ผู้ประกอบกำร
1.3 ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำและมี
70.00
75.00
80.00
ต่ำงประเทศ เพื่อรองรับ (Entrepreneur) และ
ควำมเป็นผูป้ ระกอบกำร entrepreneurial mindset
กับเศรษฐกิจเชิง
ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ
1.4 ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำและมี
70,00
75.00
80,00
สร้ำงสรรค์และนวัตกรรม
ควำมเป็นผูร้ ับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเป็นพลเมือง
มีทักษะที่จำเป็นใน
ตื่นรู้ (Active Citizen)
ศตวรรษที่ 21 มีอัต
Leading Indicators
ลักษณ์ดำ้ นควำมคิด
1. จำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมควำมร่วมมือ
100 คน
150 คน
200 คน
สร้ำงสรรค์ มีควำม
กับสถำบันภำยนอกเพื่อเสริมควำมรู้เกี่ยวกับควำมเป็น
(20คน / คณะ)
(25คน / คณะ)
(30คน / คณะ)
รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้ประกอบกำร (2)
สิ่งแวดล้อม เป็นพลเมือง
2. จำนวนนักศึกษำที่ลงเรียนรำยวิชำเพื่อเสริมควำมรู้
3,100 คน
3,300 คน
3,400 คน
ตื่นรู้ (Active Citizen)
เกี่ยวกับควำมเป็นผู้ประกอบกำร หรือธุรกิจทั้งในระดับคณะ/
(ระบบ reg)
(ระบบ reg)
(ระบบ reg)
(ร้อยละ 15-20
(ร้อยละ 15-20
(ร้อยละ 15-20
ส่วนงำน และรำยวิชำศึกษำทั่วไป (3)
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ผู้รับผิดชอบ
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร
2. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร
3. ผอ. ศูนย์บริหำร
จัดกำรวิชำศึกษำทั่วไป
และพัฒนำกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษ
4. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
พัฒนำกำรศึกษำ
5. ผอ.ศูนย์นวัตกรรม
กำรศึกษำฯ
6. คณบดี (ร่วม)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 : การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ข้ามศาสตร์สาหรับผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และเป็นระบบดิจิทัล
ปีการศึกษา / ปีงบประมาณ
กลยุทธ์ (SO 1)
แผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567
ปีงบ 2566
ปีงบ 2567
ปีงบ 2568
ของจำนวนนักศึกษำ
ในคณะ)

1.2 ส่งเสริมกิจกรรมนอก
หลักสูตร
(extracurricular)
ที่ทำให้เกิดประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้แบบข้ำมศำสตร์

Lagging Indicators
1. ร้อยละของนักศึกษำที่มีควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมนอก
หลักสูตรที่ทำให้เกิดประสบกำรณ์เรียนรู้แบบข้ำมศำสตร์ (4)
Leading Indicators
1. จำนวนกิจกรรมนอกหลักสูตรทีท่ ำให้เกิดประสบกำรณ์
ข้ำมศำสตร์ (5)
2. จำนวนนักศึกษำที่ผ่ำนกำรทำกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ทำ
ให้เกิดประสบกำรณ์เรียนรู้แบบข้ำมศำสตร์ (6)

1.3 พัฒนำหลักสูตรทีเ่ ป็น
ทักษะใหม่ (Reskill) /กำร
ต่อยอดทักษะที่มีอยู่
(Upskill) / เน้น

Lagging Indicators
1. จำนวนผู้เรียนทีส่ มัครเข้ำเรียนในระบบคลังหน่วยกิต (7)
2. ร้อยละของผูส้ ำเร็จหลักสูตรที่นำควำมรู้ ทักษะไปใช้
ประโยชน์ (8)
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ของจำนวนนักศึกษำ
ในคณะ)

ผู้รับผิดชอบ

ของจำนวนนักศึกษำ
ในคณะ)

70.00

75.00

80.00

10 โครงกำร/ปี
กำรศึกษำ
500 คน/ปี
กำรศึกษำ

10 โครงกำร/ปี
กำรศึกษำ
700 คน/ปี
กำรศึกษำ

10 โครงกำร/ปี
กำรศึกษำ
1,000 คน/ปี
กำรศึกษำ

100 คน
70.00

200 คน
75.00

300 คน
80.00

1. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
กิจกำรนักศึกษำ วังท่ำ
พระ
2. ผอ. ศูนย์บริหำร
จัดกำรวิชำศึกษำทั่วไป
และพัฒนำกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษ
3. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
พัฒนำกำรศึกษำ 4.
คณบดี (ร่วม)
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร
2. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 : การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ข้ามศาสตร์สาหรับผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และเป็นระบบดิจิทัล
ปีการศึกษา / ปีงบประมาณ
กลยุทธ์ (SO 1)
แผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567
ปีงบ 2566
ปีงบ 2567
ปีงบ 2568
ควำมสำมำรถของผู้เรียน Leading Indicators
เป็นตัวตั้ง (Micro1. จำนวนหลักสูตร Non-degree ที่เกิดจำกจุดแข็งของ
5 หลักสูตร
8 หลักสูตร
12 หลักสูตร
credential) กับพันธมิตร มหำวิทยำลัย / ที่เกิดจำกกำรวิเครำะห์ตลำดที่ทำกำรเปิด
ทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อ สอน / แบบ Tailor made ที่พัฒนำร่วมกับ partner และได้
พัฒนำทักษะที่สำคัญ
เปิดสอน (9)
สำหรับกำรทำงำน (Job
ready skills) ในอนำคต 2.ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อระบบบริหำร
70.00
75.00
80.00
จัดกำรหลักสูตร (10)
3. จำนวนผู้เรียนทีม่ ำจำกช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก
100 คน
200 คน
300 คน

ผู้รับผิดชอบ
3. ผอ. ศูนย์บริหำร
จัดกำรวิชำศึกษำทั่วไป
และพัฒนำกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษ
4. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
พัฒนำกำรศึกษำ
5. ผอ.ศูนย์นวัตกรรม
กำรศึกษำฯ
6. คณบดี (ร่วม)

(11)

4. ร้อยละของหลักสูตรที่มีผเู้ รียนเป็นไปตำมแผนกำรรับของ
หลักสูตร (12)
5. ควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหลักสูตร (13)

70.00

75.00

80.00

3.51

3.80

4.00

6. ร้อยละของกำรปรับปรุงตำมผลกำรวิเครำะห์ (14)
1.4 วำงระบบในกำร
Lagging Indicators
พัฒนำหลักสูตร ให้ส่งเสริม 1. ร้อยละของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำมีควำมพึงพอใจต่อหลักสูตร

80.00

100

(15)
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70.00

75.00

80.00

1. รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 : การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ข้ามศาสตร์สาหรับผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และเป็นระบบดิจิทัล
ปีการศึกษา / ปีงบประมาณ
กลยุทธ์ (SO 1)
แผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567
ปีงบ 2566
ปีงบ 2567
ปีงบ 2568
กำรศึกษำที่มุ่งผลลัพธ์
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มผี ลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในแต่
70.00
75.00
(Outcome-based
ละชั้นปีของหลักสูตร (16)
education), สร้ำง
Leading Indicators
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
1. ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ AUN-QA (17)
80.00
100
ประสงค์มหำวิทยำลัย
2. ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร และ
1 ระบบ
ศิลปำกร (SU), มำตรฐำน ประเมินติดตำมผลลัพธ์กำรเรียนรูร้ ะดับหลักสูตรและ
สมรรถนะ (Competency คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (18)
Standards) (Mapping
3. จำนวนหลักสูตรนำนำชำติ ที่จดั กำรเรียนกำรสอนร่วมกับ
competencies),
สถำบันที่มีชื่อเสียงชั้นนำของโลก (Double Degree) (19)
ใบรับรองสมรรถนะ
(แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 - 2570)
(Competency
3.1 หลักสูตรปริญญำตรี
Transcript) (กำรวัดผล
3.2 หลักสูตรปริญญำโท/ประกำศนียบัตรบัณฑิต
3หลักสูตร
3 หลักสูตร
ทักษะที่เป็นที่ต้องกำรของ
3.3 หลักสูตรปริญญำเอก
ตลำดแรงงำน) เพื่อรองรับ
10 ทุน
10 ทุน
กับเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ 4. จำนวนทุนสนับสนุนเพื่อกำรผลิตบัณฑิตขั้นสูง /เพื่อกำร
ผลิตผลงำนวิจัย/สร้ำงสรรค์ในระดับนำนำชำติ (บัณฑิตทีผ่ ่ำน
และนวัตกรรม
กำรร่วม MOU กับสถำบันทีม่ ีชื่อเสียงชั้นนำของโลก) (20)
(แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 - 2570)
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ผู้รับผิดชอบ
2. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร
3. ผอ. ศูนย์บริหำร
จัดกำรวิชำศึกษำทั่วไป
และพัฒนำกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษ
4. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
พัฒนำกำรศึกษำ
5. ผอ.ศูนย์นวัตกรรม
กำรศึกษำฯ
6. คณบดี (ร่วม)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 : การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ข้ามศาสตร์สาหรับผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และเป็นระบบดิจิทัล
ปีการศึกษา / ปีงบประมาณ
กลยุทธ์ (SO 1)
แผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567
ปีงบ 2566
ปีงบ 2567
ปีงบ 2568
5. ควำมพึงพอใจต่อระบบบริหำรจัดกำรหลักสูตรฯ ของผู้ใช้
3.51
ระบบ เช่น ผูส้ อน ผู้เรียน อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บัณฑิต (21)
1.5 พัฒนำผู้สอนให้มี
Lagging Indicators
ทักษะในกำรสร้ำง
1. จำนวนอำจำรย์ที่เข้ำรับกำรอบรม/เข้ำถึงสื่อในรูปแบบ
100 คน
120 คน
150 คน
สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และสำมำรถนำองค์ควำมรู้จำกกำร
เชิงสร้ำงสรรค์ในระบบ
พัฒนำไปต่อยอดนำไปพัฒนำงำน/พัฒนำกำรประกอบอำชีพ
ดิจิทัล
ของตนเอง (22)
Leading Indicators
1. จำนวนโครงกำร/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ที่พัฒนำขึ้น เพื่อ
3 โครงกำร/
3 โครงกำร/
3 โครงกำร/
รองรับ Lifelong Learning รวมถึงทักษะในกำรสร้ำง how
กิจกรรม/แหล่ง
กิจกรรม/แหล่ง
กิจกรรม/แหล่ง
to build creative and digital learning environment
เรียนรู้ / ปี
เรียนรู้ / ปี
เรียนรู้ / ปี

ผู้รับผิดชอบ

1. ผู้ช่วยอธิกำรบดี
ฝ่ำยวิชำกำร
2. ผอ. ศูนย์นวัตกรรม
กำรศึกษำฯ
3. คณบดี (ร่วม)

(23)

2. พัฒนำดิจิทัล
แพลตฟอร์ม เพื่อ
สนับสนุนกำรเรียนรู้

2.1 พัฒนำดิจิทัล
Lagging Indicators
แพลตฟอร์ม พัฒนำ
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม พัฒนำ
นวัตกรรมกำรศึกษำ ระบบ นวัตกรรมกำรศึกษำ (24)
กำรบริหำรจัดกำรเรียนกำร
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3.51

3.80

4.00

1. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 : การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ข้ามศาสตร์สาหรับผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และเป็นระบบดิจิทัล
ปีการศึกษา / ปีงบประมาณ
กลยุทธ์ (SO 1)
แผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567
ปีงบ 2566
ปีงบ 2567
ปีงบ 2568
ตลอดชีวิตให้เรียนได้ทุกที่ สอน (Learning
Leading Indicators
ทุกเวลำ
Management System : 1. มีกำรพัฒนำระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม SU4Life (25)
1 ระบบ
LMS) รองรับกลุ่ม
นักศึกษำ/ผู้เรียนในดิจิทลั
แพลตฟอร์ม (digital
platform), ธนำคำรหน่วย
กิต (Credit bank), กำร
เรียนแบบผสมผสำน
(Hybrid learning) และ
รองรับกลุ่มผู้เรียนนอก
ระบบ/ผู้ฝึกอบรมกำร
เรียนรูต้ ลอดชีวิต
(Lifelong Learning)
ร่วมกับหุ้นส่วนทำง
ยุทธศำสตร์ (Strategic
partners)
2.2 พัฒนำเนื้อหำเรียนฟรี LaggingIndicators
(Free content) เพื่อเป็น
-
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ผู้รับผิดชอบ
2. ผู้อำนวยกำรศูนย์
นวัตกรรมกำรสอนแห่ง
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

1. ผู้ช่วยฝ่ำยสื่อสำร
องค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 : การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ข้ามศาสตร์สาหรับผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และเป็นระบบดิจิทัล
ปีการศึกษา / ปีงบประมาณ
กลยุทธ์ (SO 1)
แผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567
ปีงบ 2566
ปีงบ 2567
ปีงบ 2568
ตัวอย่ำง (Teaser) ให้
1. จำนวนผู้เรียน Free content ผ่ำน Platform ของ
100 คน
120 คน
ผู้สนใจมำเรียนในระดับที่ partner และมหำวิทยำลัย (26)
สูงขึ้น (Advanced) มำก
2. จำนวนผู้เรียน Paid content ผ่ำน Platform ของ
50 คน
70 คน
ขึ้นแบบนั่งเรียนในห้อง
partner และมหำวิทยำลัย (27)
(Face-to-face) โดยนำ
50 คน
70 คน
ควำมรู้ที่องค์กรมีอยูม่ ำใช้ 3. จำนวนผู้ลงทะเบียนทีไ่ ด้จำกกำรแนะนำ/บอกต่อ/ช่อง
ประโยชน์ต่อยอด (Reach ทำงกำรประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัย (28)
out mass market and Leading Indicators
1. จำนวนหลักสูตรระยะสั้น/ รำยวิชำ ใน Platform ของ
10 หลักสูตร/
15 หลักสูตร/
cultivate from
partner และมหำวิทยำลัย(Free content) (29)
รำยวิชำ
รำยวิชำ
organization

ผู้รับผิดชอบ
2. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร
3. ผอ. ศูนย์นวัตกรรม
กำรศึกษำฯ
4. คณบดี (ร่วม)

knowledge)
2. จำนวน content expert ทั้งในและนอกมหำวิทยำลัย

-

(30)

2.3 พัฒนำแพลตฟอร์ม
LaggingIndicators
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับศิลปะ (All 1. จำนวนกระแสที่เป็นทีร่ ับรู้ (SU brand perception
about Arts platform)
,brand trust) (31)
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2 กระแส/เทอม

10 คน
(1 คน / คณะ)
2 กระแส/เทอม

20 คน
(1 คน / คณะ)
2 กระแส/เทอม

1. ผู้ช่วยฝ่ำยสื่อสำร
องค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 : การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ข้ามศาสตร์สาหรับผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และเป็นระบบดิจิทัล
ปีการศึกษา / ปีงบประมาณ
กลยุทธ์ (SO 1)
แผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567
ปีงบ 2566
ปีงบ 2567
ปีงบ 2568
กำรค้ำ (Trade),
2. จำนวนกำรโต้ตอบจำกช่องทำง new media
100,000
100,000
100,000
กำรศึกษำ (Educate),
(conversion และ engagement) (32)
conversion/ปี
conversion/ปี
conversion/ปี
ระบบเครือข่ำย
(Networking), ข้อมูล
LeadingIndicators
กำรตลำดเชิงลึก
1. user download application (app SILPA) หรือ
2,000 user
2,000 user
2,000 user
(Customer-insight), กำร ผู้ใช้งำนลงทะเบียนผ่ำนเว็บไซต์ (33)
มีส่วนร่วมของชุมชนศิลปะ 2. จำนวนของ creator showcase (User generated
500 content
500 content
500 content
(ผู้ผลิตและผู้บริโภค) (Art content : UGC) (34)
community
engagement), ทะเบียน
ประวัติศลิ ปิน
(Professional profile)
2.4 วำงระบบบริหำร
LaggingIndicators
จัดกำรดิจิทัลแพลตฟอร์ม 1. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อระบบบริหำรจัดกำร
3.51
3.80
4.00
(Digital platform),
ทรัพย์สินทำงปัญญำ (35)
ค่ำตอบแทน
LeadingIndicators
(Compensation),
1. มีข้อบังคับ ประกำศ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ครอบคลุม
มี
ลิขสิทธิ์ (Copyright), สิทธิ กำรบริหำรจัดกำร digital platform (36)
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ผู้รับผิดชอบ
2. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร
3. ผอ. ศูนย์นวัตกรรม
กำรศึกษำฯ
4. คณบดี (ร่วม)

1.ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร
2.ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
สื่อสำรองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 : การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ข้ามศาสตร์สาหรับผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และเป็นระบบดิจิทัล
ปีการศึกษา / ปีงบประมาณ
กลยุทธ์ (SO 1)
แผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567
ปีงบ 2566
ปีงบ 2567
ปีงบ 2568
ประโยชน์ (Benefits), กำร 2. มีขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนครอบคลุมทุกกระบวนกำร
มี
บริกำรลูกค้ำ (Customer ดำเนินงำน (37)
service) (S)
3. กำรสร้ำง
3.1 วำงระบบและกลไก
Lagging Indicators
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ เพื่อกำรส่งเสริมให้เกิดกำร 1. จำนวนหลักสูตร/รำยวิชำ ที่มีกำรบูรณำกำรข้ำมศำสตร์
50 หลักสูตร/
60 หลักสูตร/
70 หลักสูตร/
ข้ำมศำสตร์สำหรับผู้
เอื้อต่อกำรเกิดโครงกำร/ หรือร่วมมือกับเครือข่ำยทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
รำยวิชำ
รำยวิชำ
รำยวิชำ
เรียนรูต้ ลอดชีวิตผ่ำน
กิจกรรมควำมร่วมมือ
ฯ(38)
สภำพแวดล้อมในกำร
ระหว่ำงศำสตร์ และ
2. จำนวนนักศึกษำที่ได้รับประสบกำรณ์จำกกำรบูรณำกำร
1,000 คน
1,200 คน
1,500 คน
เรียนรู้ทสี่ ร้ำงสรรค์ /
ร่วมมือกับเครือข่ำยทั้ง
ข้ำมศำสตร์ หรือร่วมมือกับเครือข่ำยทั้งภำยในและภำยนอก
กำรเพิ่มประสบกำรณ์
ภำยในและภำยนอก
ฯ (39)
มหำวิทยำลัย (Internal
3. ควำมพึงพอใจผู้เรียนต่อหลักสูตร/รำยวิชำ ที่มีกำรบูรณำ
3.51
3.80
4.00
และ External) ทั้งภำครัฐ กำรข้ำมศำสตร์ หรือร่วมมือกับเครือข่ำยทั้งภำยในและ
ภำคอุตสำหกรรม
ภำยนอกมหำวิทยำลัยฯ (40)
ภำคเอกชน ผู้ประกอบกำร 4. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำที่มำรับบริกำรในพื้นที่ Co3.51
3.80
4.00
ผู้เชี่ยวชำญภำยนอก และ Working Spaces (common Room) (41)
ศิษย์เก่ำ
2. จำนวนแหล่งเรียนรู้/พื้นที่กำรให้บริกำร ที่ได้รับกำร
3 แหล่ง
3 แหล่ง
3 แหล่ง
ปรับปรุง/พัฒนำ (43)
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ผู้รับผิดชอบ
3.ผู้อำนวยกำรศูนย์
นวัตกรรมกำรสอนแห่ง
มหำวิทยำลัยศิลปำกร
1.ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
พัฒนำกำรศึกษำ (ผศ.
ดร.วรัญญู พูลสวัสดิ์)
2. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
กิจกำรนักศึกษำ วังท่ำ
พระ
3. คณบดี (ร่วม)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 : การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ข้ามศาสตร์สาหรับผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และเป็นระบบดิจิทัล
ปีการศึกษา / ปีงบประมาณ
กลยุทธ์ (SO 1)
แผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567
ปีงบ 2566
ปีงบ 2567
ปีงบ 2568
3. จำนวนคู่ควำมร่วมมือ ที่มำจำกภำครัฐภำคอุตสำหกรรม
20 หน่วยงำน
22หน่วยงำน
24หน่วยงำน
ภำคเอกชน ผู้ประกอบกำร (นับสะสม) (44)
4. จำนวนโครงกำรที่สนับสนุนควำมร่วมมือระหว่ำงศำสตร์
3 โครงกำร
3 โครงกำร
3 โครงกำร
(ภำยใน) ควำมร่วมมือกับภำครัฐ ภำคเอกชน ผู้ประกอบกำร
ผู้เชี่ยวชำญ ศิษย์เก่ำ (45)
3.2 นวัตกรรมหลักสูตร
Lagging Indicators
(Innovative curriculum) 1. จำนวนนักศึกษำต่ำงชำติ (46)
200 คน
400 คน
500 คน
วำงระบบและกลไก เพื่อ 2. จำนวนกิจกรรม/ผลงำนที่มีกำรดำเนินกำรร่วมกันกับ
10กิจกรรม/ผลงำน 10กิจกรรม/ผลงำน 10กิจกรรม/ผลงำน
ส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือ เครือข่ำยต่ำงประเทศ (47)
ด้ำนหลักสูตรและกำร
3. จำนวนหลักสูตร/รำยวิชำที่มีควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ
90หลักสูตร/
100หลักสูตร/
120หลักสูตร/
(48)
จัดกำรเรียนกำรสอนกับ
รำยวิชำ
รำยวิชำ
รำยวิชำ
ต่ำงประเทศ
4. จำนวนนักศึกษำในหลักสูตร/รำยวิชำที่มีควำมมือกับ
500 คน
700 คน
900 คน
ต่ำงประเทศ (49)
5. จำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือในระดับนำนำชำติ>
50
50
มหำวิทยำลัย/สถำบันระดับโลก ทำงด้ำนศิลปะ กำร
เครือข่ำย/
เครือข่ำย/
ออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม เช่น มหำวิทยำลัย / สถำบัน
สถำบัน
สถำบัน
TOPQS200 ด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ (50) (แผนพัฒนา
ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 - 2570)
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ผู้รับผิดชอบ

1.ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
พัฒนำกำรศึกษำ (ผศ.
ดร.วรัญญู พูลสวัสดิ์)
2.ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
กิจกำรพิเศษ (อ.
ปริญญำ)
3. ผู้อำนวยกำรสำนัก
ดิจิทัล
4. คณบดี (ร่วม)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 : การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ข้ามศาสตร์สาหรับผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และเป็นระบบดิจิทัล
ปีการศึกษา / ปีงบประมาณ
กลยุทธ์ (SO 1)
แผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567
ปีงบ 2566
ปีงบ 2567
ปีงบ 2568
Leading Indicators
1. จำนวน ActiveMOU กับต่ำงประเทศ (51)
100MOU
120MOU
150MOU
2. จำนวนคู่ควำมร่วมมืออย่ำงไม่เป็นทำงกำรกับต่ำงประเทศ
20 แห่ง
25 แห่ง
30 แห่ง

ผู้รับผิดชอบ

(52)

3. จำนวนผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศที่มีควำมร่วมมือกับ
หลักสูตร (53)
3.3 พัฒนำให้มีศูนย์บ่ม
เพำะอำชีพร่วมกับคณะ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่
สร้ำงสรรค์เพื่อพัฒนำ
ทักษะแก่ผู้เรียน
ห้องปฏิบัติกำรและสิ่ง
อำนวยควำมสะดวก
ส่วนกลำง (Share
facilities – Lab, อุปกรณ์,
เครื่องมือ) รวมถึงกำรสร้ำง
ควำมเป็นหุ้นส่วน

Lagging Indicators
1. ร้อยละของผูร้ ับบริกำรจำกศูนย์พัฒนำวิชำชีพฯ ที่นำ
ควำมรู้ ทักษะไปใช้ประโยชน์ (54)
2. จำนวนเงินรำยได้ที่เกิดจำกศูนย์พัฒนำวิชำชีพฯ (55)
3. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรจำกศูนย์พัฒนำวิชำชีพฯ

15คน

20 คน

25คน

(จำนวน อ. พิเศษชำว
ต่ำงประเทศ)

(จำนวน อ. พิเศษชำว
ต่ำงประเทศ)

(จำนวน อ. พิเศษชำว
ต่ำงประเทศ)

-

-

70.00

-

-

100,000 บำท
3.51

มี

-

-

-

300 คน
3 โครงกำร/
กิจกรรม

500 คน
3 โครงกำร/
กิจกรรม

(56)

Leading Indicators
1. โครงกำรจัดตั้งศูนย์พัฒนำวิชำชีพและธุรกิจ Silpakorn
Professional and Business Development Center (57)
2. จำนวนผู้รับบริกำรจำกศูนย์พัฒนำวิชำชีพฯ (58)
3. จำนวนโครงกำร/กิจกรรมเพื่อบ่มเพำะอำชีพ/ส่งเสริมกำร
เรียนรูเ้ พื่อพัฒนำทักษะแก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำร (59)
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1.ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร
2.ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร
3.ผู้อำนวยกำรศูนย์
บริหำรจัดกำรวิชำ
ศึกษำทั่วไปและ
พัฒนำกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษ
4.ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
พัฒนำกำรศึกษำ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 : การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ข้ามศาสตร์สาหรับผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และเป็นระบบดิจิทัล
ปีการศึกษา / ปีงบประมาณ
กลยุทธ์ (SO 1)
แผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567
ปีงบ 2566
ปีงบ 2567
ปีงบ 2568
(Partnership) เพื่อให้
4. จำนวน Partner ภำยนอก (60)
1 หน่วยงำน
2หน่วยงำน
บัณฑิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ
ได้งำนทำและมีกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong
learning)

4. ปรับปรุงระบบนิเวศ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กำรให้บริกำร และ
สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้
ใหม่ให้มีควำมสร้ำงสรรค์
มีควำมเป็นสำกล
สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง
และเน้นกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร

4.1 วำงระบบและกลไกใน
กำรปรับปรุงระบบนิเวศ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กำรให้บริกำร และ
สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้
ใหม่ให้มีควำมสร้ำงสรรค์ มี
ควำมเป็นสำกล สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้จริง และเน้น
กำรเป็นผูป้ ระกอบกำร
4.2 พัฒนำดิจิทัล
แพลตฟอร์ม (Digital

LaggingIndicators
1. ควำมพึงพอใจของของผู้เรียนและบุคลำกรต่อกำรปรับปรุง
ทำงกำยภำพ และสิ่งแวดล้อม (61)
Leading Indicators
1. จำนวนโครงกำร/กิจกรรมเพื่อรองรับกำรพัฒนำ
สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ใหม่ให้มคี วำมสร้ำงสรรค์ มีควำม
เป็นสำกล (62)

Lagging Indicators
1. ควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มำใช้บริกำร (63)
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3.51

3.80

4.00

3 โครงกำร

3 โครงกำร

3 โครงกำร

3.51

3.80

4.00

ผู้รับผิดชอบ
5.ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
สื่อสำรองค์กร
6.ผู้อำนวยกำรศูนย์
นวัตกรรมกำรสอนแห่ง
มหำวิทยำลัยศิลปำกร
7. ผอ. สวนส.
8. คณบดี (ร่วม)
1.รองอธิกำรบดี
พระรำชวังสนำมจันทร์
2.รองอธิกำรบดีวิทยำ
เขตเพชรบุรี
3.ผู้ช่วยอธิกำรบดี
พระรำชวังสนำมจันทร์
4.ที่ปรึกษำสำนักงำน
อธิกำรบดี
1.รองอธิกำรบดีฝ่ำย
กิจกำรนักศึกษำ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 : การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ข้ามศาสตร์สาหรับผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และเป็นระบบดิจิทัล
ปีการศึกษา / ปีงบประมาณ
กลยุทธ์ (SO 1)
แผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567
ปีงบ 2566
ปีงบ 2567
ปีงบ 2568
platform), เครือข่ำย
LeadingIndicators
2,000 คน/ปี
2,000 คน/ปี
2,000 คน/ปี
(Networks), กำร
1. จำนวนนักศึกษำที่เข้ำมำใช้บริกำร One Stop service
ให้บริกำรแบบครบวงจร
ตำมช่องทำงต่ำง ๆ (64)
(One stop service)
2. จำนวนช่องทำงกำรให้บริกำรแบบ One Stop Service
2 ช่องทำง
3 ช่องทำง
4 ช่องทำง
(นับสะสม) (65)

หมำยเหตุ : ตัวชี้วัดที่เป็นตัวอักษรสีน้ำเงิน คือ ตัวชี้วัดที่ถ่ำยทอดลงสู่คณะ และส่วนงำน
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ผู้รับผิดชอบ
2.ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
กิจกำรนักศึกษำ
3. ผอ. สำนักดิจิทลั ฯ
4. คณบดี (ร่วม)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ กำรบริกำรวิชำกำร และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้ำงและใช้ประโยชน์องค์ควำมรู้ บูรณำกำรศำสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิง
สร้ำงสรรค์และนวัตกรรม สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม และประเทศชำติ สู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 : การบูรณาการศาสตร์และบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ (SO 2)

แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ

1. พัฒนำคลัสเตอร์กำรวิจยั
ข้ำมศำสตร์ ให้สอดคล้องกับ
แหล่งทุนและเชื่อมโยงกับ
SDGs (s) เน้นกำรสร้ำงคุณค่ำ
(Value & Impact) ให้กับ
สังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศ

1.1 จัดกลุ่มงำนวิจัยให้
สอดคล้องกับแหล่งทุน ชุมชน
art and nature และเชื่อมโยง
กับ SDGs

Lagging Indicators
1. มีกลุ่มคลัสเตอร์วิจัยใหม่เกิดขึ้นอย่ำงน้อย 2 คลัสเตอร์ที่
สอดคล้องกับแนวทำงมหำวิทยำลัย (66)
2. จำนวนข้อเสนอโครงกำรบูรณำกำรศำสตร์และศิลป์
ระหว่ำงคณะ/ส่วนงำน มำกกว่ำ 3 คณะ/ส่วนงำน ขึ้นไป (67)
Leading Indicators
1. จำนวนคณะที่เข้ำร่วมคลัสเตอร์วิจัยที่สอดคล้องกับแนวทำง
มหำวิทยำลัย (68)

1.2 ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์
จำกงำนวิจัย เพื่อให้เกิด
impact กับสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ

Lagging Indicators
1.ROI/ SROI/ คุณค่ำของผู้ใช้ผลงำนวิจัยของโครงกำรวิจัย/
งำนสร้ำงสรรค์ ของมหำวิทยำลัย (69)
2. จำนวนโครงกำรที่ก่อให้เกิดผลกระทบในระดับท้องถิ่น/
จังหวัด/ประเทศ (70)
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ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

2 คลัสเตอร์

2 คลัสเตอร์

2 คลัสเตอร์

3 โครงกำร

3 โครงกำร

3 โครงกำร

3 คณะ

3 คณะ

3 คณะ

ร้อยละ 110

ร้อยละ 120

ร้อยละ 130

3 เรื่อง

3 เรื่อง

3 เรื่อง

ผู้รับผิดชอบ
1.รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
2.ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจยั
3.ผอ.สวนส.
4. คณบดี/หัวหน้ำส่วน
งำน/ ผอ. ศูนย์/ สำนัก
(ร่วม)

1.รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
2.ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัย
3.ผอ.สวนส.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ กำรบริกำรวิชำกำร และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้ำงและใช้ประโยชน์องค์ควำมรู้ บูรณำกำรศำสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิง
สร้ำงสรรค์และนวัตกรรม สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม และประเทศชำติ สู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 : การบูรณาการศาสตร์และบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ (SO 2)

แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
Leading Indicators
1.ร้อยละของโครงกำรที่สำมำรถประเมินค่ำผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจสังคมและคุณภำพชีวิต ผลตอบแทนกำรลงทุน (ROI)
/ ผลตอบแทนกำรลงทุนทำงสังคม(SROI) /คุณค่ำของผู้ใช้
ผลงำนวิจัย) ของโครงกำรวิจัย (เลือกอย่ำงน้อย 1 หน่วยนับ)

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
25.00

พ.ศ. 2566
25.00

พ.ศ. 2567
25.00

ผู้รับผิดชอบ
4 คณบดี/หัวหน้ำส่วน
งำน/ ผอ. ศูนย์/ สำนัก
(ร่วม)

(71)

2. พัฒนำระบบนิเวศกำรวิจยั
(research ecosystem) และ
เครือข่ำยควำมร่วมมือ (e.g.,
partners, collaborators,
co-creators, sharing
resources) รวมถึงสร้ำง
สภำพแวดล้อมและบรรยำกำศ
ที่เอื้อต่อกำรวิจัยสร้ำงสรรค์
และนวัตกรรมแบบบูรณำกำร
(Support & motivation)

2.1 พัฒนำระบบฐำนข้อมูล
partner เพื่อให้เกิดกำรใช้
ประโยชน์จำก Partner

Lagging Indicators
1. จำนวน Partner ใหม่ที่เพิ่มขึ้น (72)
2. ร้อยละโครงกำรที่ใช้ Sharing resource เพิ่มขึ้น (73)
3. ควำมพึงพอใจของผู้วิจัยในกำรใช้ Sharing resource (74)
Leading Indicators
2. จำนวนโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรดำเนินร่วมกับ
partner และ มหำวิทยำลัย และมีกำรดำเนินโครงกำร/
กิจกรรมร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง (75)
2.2 สร้ำงระบบและกลไกให้เอื้อ Lagging Indicators
ต่อกำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกร 1. มี cooperative labsจำนวนนักวิจัยที่อยู่ใน Sharing
ร่วมกัน ให้เกิดกำรบูรณำกำร
resource อย่ำงน้อย 3 คน (76)
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3 หน่วยงำน
3.00
3.51

3 หน่วยงำน
3.00
3.51

3 หน่วยงำน
3.00
3.51

1 โครงกำร

1 โครงกำร

1 โครงกำร

1Lab

1Lab

1Lab

1.รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
2.ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัย
3.ผอ.สวนส.
4.ผช.กิจกำรพิเศษ
5. คณบดี/หัวหน้ำส่วน
งำน/ ผอ. ศูนย์/ สำนัก
(ร่วม)
1.รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
2.ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ กำรบริกำรวิชำกำร และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้ำงและใช้ประโยชน์องค์ควำมรู้ บูรณำกำรศำสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิง
สร้ำงสรรค์และนวัตกรรม สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม และประเทศชำติ สู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 : การบูรณาการศาสตร์และบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ (SO 2)

แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ

ระหว่ำงคณะ/หน่วยงำน เพื่อ
เพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน
(ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ
และประกำศ)

Leading Indicators
1. จำนวนคณะที่มcี ooperative labs ที่อยู่ใน Sharing
resource (77)

2.3 พัฒนำ KM ด้ำนกำรวิจัย

Lagging Indicators
1. จำนวน KM ที่นำมำใช้ประโยชน์ (78)
Leading Indicators
1.จำนวน KM ด้ำนกำรวิจัยแบบบูรณำกำรภำยใน
มหำวิทยำลัย (79)
2.ร้อยละบุคลำกรที่เข้ำร่วมอบรมKM ด้ำนกำรวิจัยแบบบูรณำ
กำรภำยในมหำวิทยำลัย (80)

- 47 -

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

ผู้รับผิดชอบ

3.ผอ.สวนส.
2 คณะ
2 คณะ
2 คณะ
4.ผช.กิจกำรพิเศษ
5. คณบดี/หัวหน้ำส่วน
งำน/ ผอ. ศูนย์/ สำนัก
(ร่วม)
1.รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
1 เรื่องต่อปี
1 เรื่องต่อปี
1 เรื่องต่อปี 2.ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัย
3 เรื่องต่อปี
3 เรื่องต่อปี
3 เรื่องต่อปี 3.ผอ.สวนส.
4.ผช.กิจกำรพิเศษ
ร้อยละ 3 ของ ร้อยละ4ของ ร้อยละ5ของ 5.คณบดี/หัวหน้ำส่วน
อำจำรย์
อำจำรย์
อำจำรย์
งำน/ ผอ. ศูนย์/ สำนัก
ประจำคณะ / ประจำคณะ / ประจำคณะ / (ร่วม)
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ กำรบริกำรวิชำกำร และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้ำงและใช้ประโยชน์องค์ควำมรู้ บูรณำกำรศำสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิง
สร้ำงสรรค์และนวัตกรรม สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม และประเทศชำติ สู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 : การบูรณาการศาสตร์และบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ (SO 2)

แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ

2.4 ออกแบบกลไกในกำรสร้ำง
วัฒนธรรมกำรวิจัยผ่ำน
coaching, mentoring,
research team และสร้ำง
research manager

3. ต่อยอดงำนวิจัยไปสู่
ทรัพย์สินทำงปัญญำ และ
โอกำสเชิงธุรกิจ
(commercialize) เพื่อเพิ่ม
แหล่งรำยได้อย่ำงยั่งยืน

Lagging Indicators
1. จำนวน research manager (81)
2. จำนวนงำนวิจัย ทีเ่ กิดจำกกำรดูแลของ research
manager (82)
Leading Indicators
1. จำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เข้ำร่วมโครงกำรกับสำนักงำน
บริหำรกำรวิจัย นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์ มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร (83)
3.1 พัฒนำระบบและกลไกที่
LaggingIndicators
เอื้อต่อกำรยื่นจดทะเบียนของ 1. จำนวนกำรยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ
บุคลำกร นักศึกษำปัจจุบัน ศิษย์ (Intellectual property (IP)) (84)
เก่ำ และผู้สนใจทั่วไป
Leading Indicators
2. จำนวนผู้เข้ำร่วมกำรอบรมและรับคำปรึกษำ (led) (85)
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ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

2 คน
2 เรื่อง

2 คน
2 เรื่อง

2 คน
2 เรื่อง

20 คน

25 คน

30 คน

220 ชิ้น/
ผลงำน

240 ชิ้น/
ผลงำน

260 ชิ้น/
ผลงำน

20 คน

25คน

30 คน

ผู้รับผิดชอบ
1.รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
2.ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัย
3.ผอ.สวนส.
4.ผช.กิจกำรพิเศษ
5. คณบดี/หัวหน้ำส่วน
งำน/ ผอ. ศูนย์/ สำนัก
(ร่วม)
1.รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
2.ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัย
3.ผอ.สวนส.
4. คณบดี/หัวหน้ำส่วน
งำน/ ผอ. ศูนย์/ สำนัก
(ร่วม)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ กำรบริกำรวิชำกำร และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้ำงและใช้ประโยชน์องค์ควำมรู้ บูรณำกำรศำสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิง
สร้ำงสรรค์และนวัตกรรม สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม และประเทศชำติ สู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 : การบูรณาการศาสตร์และบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ (SO 2)

แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ

3.2 พัฒนำศูนย์ส่งเสริม
สนับสนุน และบริหำรจัดกำรจัด
ทรัพย์สินทำงปัญญำ
(Intellectual property (IP))
กำรช่วยจำหน่ำยผลงำนใน
รูปแบบต่ำงๆ (Technology
Licensing Office : TLO)
3.3 สร้ำงระบบและกลไกที่เอื้อ
ต่อกำรพัฒนำให้เกิด
ผู้ประกอบกำรใหม่ และ
Startup หรือspin-off

LaggingIndicators
1. รำยได้จำก TLO (86)
Leading Indicators
1. จำนวนทรัพย์สินทำงปัญญำที่มกี ำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีผ่ำน
กลไก TLO (87)
2.จำนวนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ IP (88)
LaggingIndicators
1.จำนวน Startupหรือ spin-off (89)
Leading Indicators
1. จำนวนบุคลำกรและนักศึกษำทีเ่ ข้ำรับกำรบ่มเพำะสู่
ผู้ประกอบกำร (90)
2. จำนวนบุคคลภำยนอกสู่ผปู้ ระกอบกำร (91)

หมำยเหตุ : ตัวชี้วัดที่เป็นตัวอักษรสีน้ำเงิน คือ ตัวชี้วัดที่ถ่ำยทอดลงสู่คณะ และส่วนงำน
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ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

-

-

-

-

100,000
บำท
1 ชิ้น

-

-

2 ช่องทำง

ผู้รับผิดชอบ
1.รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
2.ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัย
3.ผอ.สวนส.

1.รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
1
1
1
2.ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
ผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบกำร วิจัย
5 คน
5 คน
5 คน
3.ผอ.สวนส.
1คน

2 คน

3 คน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ กำรบริกำรวิชำกำร และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้ำงและใช้ประโยชน์องค์ควำมรู้ บูรณำกำรศำสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เชิงสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม และประเทศชำติ สู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่3: การบูรณาการศาสตร์และบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ (SO 3)

แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ

1. ขับเคลื่อนโครงกำร
บริกำรวิชำกำร กำรบูร
ณำกำรโครงกำรทีส่ ร้ำง
คุณค่ำให้กับสังคมและ
ประเทศ (L)

1.1 กำหนด cluster บริกำรวิชำกำรบูร
ณำกำร และกำหนดพื้นที่เป้ำหมำยที่
ให้บริกำรวิชำกำรร่วมกันระหว่ำงสำนัก
บริกำรวิชำกำร และคณะ เพื่อสร้ำง
โครงกำรในแต่ละปี หรือช่วงเวลำ
เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่อง

LaggingIndicators
1. มีกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นอย่ำงน้อย 2 คลัส
เตอร์ที่สอดคล้องกับแนวทำงมหำวิทยำลัย (92)
2. จำนวนข้อเสนอโครงกำรบูรณำกำรศำสตร์และ
ศิลป์ ระหว่ำงคณะ/ส่วนงำน มำกกว่ำ 3 คณะ/ส่วน
งำน ขึ้นไป (93)
Leading Indicators
1. จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร(เฉพำะของ
สำนักบริกำรวิชำกำร) (94)
2. จำนวนโครงกำรฝึกอบรม(เฉพำะของสำนัก
บริกำรวิชำกำร) (95)
3. จำนวนคณะที่มำเข้ำร่วมในคลัสเตอร์ (96)
4. จำนวนโครงกำรบูรณำกำรที่อยูใ่ นคลัสเตอร์ที่
คณะเข้ำร่วม (97)
5. จำนวนโครงกำรบูรณำกำรศำสตร์และศิลป์ และ
บูรณำกำรควำมร่วมมือทั้งภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ที่มีกำรเชื่อมโยงกับนโยบำยของ
ประเทศ เช่น
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พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

2 คลัสเตอร์

2 คลัสเตอร์

2 คลัสเตอร์

10 โครงกำร

10 โครงกำร

10 โครงกำร

20 โครงกำร

20 โครงกำร

20 โครงกำร

25 โครงกำร

25 โครงกำร

25 โครงกำร

14 คณะ
2โครงกำร/
คณะ
1 โครงกำร/
คณะ

14 คณะ
2โครงกำร/
คณะ
1 โครงกำร/
คณะ

10 คณะ
2 โครงกำร/
คณะ
-

ผู้รับผิดชอบ
1.รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผนและพัฒนำ
2.ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
3.ผู้อำนวยกำรศูนย์กลำง
นวัตกรรมอำหำรฯ
4.ผู้อำนวยกำรสถำบัน
สถำปัตยกรรมไทยฯ
5.คณบดี/หัวหน้ำส่วนงำน/
ผอ. ศูนย์/ สำนัก (ร่วม)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ กำรบริกำรวิชำกำร และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้ำงและใช้ประโยชน์องค์ควำมรู้ บูรณำกำรศำสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เชิงสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม และประเทศชำติ สู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่3: การบูรณาการศาสตร์และบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ (SO 3)

แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
- กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs)
-เศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
(BCG Economy)
- เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green
Economy)
- ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง (เชื่อมโยงไทยสู่เชื่อมโยง
โลก)
- อื่นๆ
(โดยบูรณำกำรศำสตร์และศิลป์กำรใช้องค์ควำมรู้
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี Art
Education Digital Art มำตอบโจทย์ควำมเป็น
เลิศด้ำนศิลปะ กำรออกแบบ และศิลปวัฒธรรม)
(98) (แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2566 - 2570)
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พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ กำรบริกำรวิชำกำร และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้ำงและใช้ประโยชน์องค์ควำมรู้ บูรณำกำรศำสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เชิงสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม และประเทศชำติ สู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่3: การบูรณาการศาสตร์และบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ (SO 3)

แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ

1.2 ฝึกอบรมกำรประเมินผล ROI หรือ
SROI หรือคุณค่ำของผลงำน ให้กับ
บุคลำกรที่ทำโครงกำรบริกำรวิชำกำร
เพื่อประเมินผลกระทบของงำนบริกำร
วิชำกำร(ภำยใน/ภำยนอก)

พ.ศ. 2565

LaggingIndicators
1. ROI/ SROI/ คุณค่ำของผู้ใช้ผลงำนบริกำร
ร้อยละ 100
วิชำกำร ของมหำวิทยำลัย (99)
Leading Indicators
1. หลักสูตรฝึกอบรมกำรประเมินผล ROI หรือ
1 หลักสูตร
SROI ของโครงกำร (100)
2. จำนวนบุคคลเข้ำรับกำรอบรมฝึกอบรมกำร
30 คน
ประเมินผล ROI หรือ SROI ของโครงกำร (2 คน /
2คน/คณะ
คณะ) (จัดอบรม 2 รุ่น) (101)
3. ร้อยละของโครงกำรที่สำมำรถประเมิน
10.00
ROI/SROI/คุณค่ำของงำนบริกำรวิชำกำร (102)
1.3 สร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรในกำร
LaggingIndicators
บริกำรวิชำกำรทั้งหน่วยงำนภำครัฐ
1. ร้อยละโครงกำรบริกำรที่ใช้เครือข่ำยพันธมิตรใน
20.00
และเอกชนภำยนอกมหำวิทยำลัย (เช่น กำรดำเนินกำรโครงกำรเพิม่ ขึ้น (103)
นักออกแบบมืออำชีพ นักวิจัยใน
Leading Indicators
สถำบันอื่นที่มีควำมเชี่ยวชำญที่
1. จำนวนภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือเน้นด้ำน
20 เครือข่ำย
มหำวิทยำลัยยังขำด)
วิสำหกิจชุมชน กำรเงินภำคเอกชน กำรออกแบบ
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ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

ร้อยละ 120

ร้อยละ 130

2หลักสูตร

3หลักสูตร

30 คน
2คน/คณะ

30 คน
2คน/คณะ

15.00

20.00

25.00

30.00

25 เครือข่ำย

30 เครือข่ำย

ผู้รับผิดชอบ
1.รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผนและพัฒนำ
2.ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
3.ผู้อำนวยกำรศูนย์กลำง
นวัตกรรมอำหำรฯ
4.ผู้อำนวยกำรสถำบัน
สถำปัตยกรรมไทยฯ
5.คณบดี/หัวหน้ำส่วนงำน/
ผอ. ศูนย์/ สำนัก (ร่วม)
1.รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผนและพัฒนำ
2.ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
3.ผู้อำนวยกำรศูนย์กลำง
นวัตกรรมอำหำรฯ
4.ผู้อำนวยกำรสถำบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ กำรบริกำรวิชำกำร และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้ำงและใช้ประโยชน์องค์ควำมรู้ บูรณำกำรศำสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เชิงสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม และประเทศชำติ สู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่3: การบูรณาการศาสตร์และบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ (SO 3)

แผนปฏิบัติการ

1.4 ขับเคลื่อนงำนบริกำรวิชำกำรโดย
ใช้องค์ควำมรู้ และบุคลำกรที่มีควำม
โดดเด่นร่วมกับโครงกำรอื่น ๆ ของ
มหำวิทยำลัยเข้ำร่วมในโครงกำร เช่น
หลักสูตรปริญญำเอก พิพิธภัณฑ์
ศิลปกรรมแห่งชำติ ศูนย์นวัตกรรม
อำหำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร FIH
ศูนย์อนุรักษ์ สถำบันศิลปะสถำปัตย์
ศูนย์นวัตกรรมฯ

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ

พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

ผู้รับผิดชอบ

และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เน้นเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (104)

สถำปัตยกรรมไทยฯ
5.คณบดี/หัวหน้ำส่วนงำน/
ผอ. ศูนย์/ สำนัก (ร่วม)

LaggingIndicators
1. ร้อยละจำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่มีกำร
บูรณำกำรกับหน่วยงำนภำยในของมหำวิทยำลัย

1.รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผนและพัฒนำ
2.ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
3.ผู้อำนวยกำรศูนย์กลำง
นวัตกรรมอำหำรฯ
4.ผู้อำนวยกำรสถำบัน
สถำปัตยกรรมไทยฯ
5.คณบดี/หัวหน้ำส่วนงำน/
ผอ. ศูนย์/ สำนัก (ร่วม)

50.00

55.00

60.00

5 หน่วยงำน

5 หน่วยงำน

5 หน่วยงำน

(105)

Leading Indicators
1. จำนวนหน่วยงำนที่เข้ำร่วมกิจกรรม/จำนวนครั้ง
ในกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนัก
บริกำรวิชำกำรและเครือข่ำย (106)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ กำรบริกำรวิชำกำร และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้ำงและใช้ประโยชน์องค์ควำมรู้ บูรณำกำรศำสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เชิงสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม และประเทศชำติ สู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่3: การบูรณาการศาสตร์และบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ (SO 3)

แผนปฏิบัติการ

2. พัฒนำระบบนิเวศ
กำรบริกำร (academic
service ecosystem)
และสภำพแวดล้อม
บูรณำกำร เพื่อกำร
ให้บริกำรแบบครบวงจร
One-stop customer
services (ผ่ำน Digital
platform,
Collaborative
networks, KM Digital
Platform) (S) – Art &
Design Centers

2.1 กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำร
โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรแบบครบวงจร
One stop services ด้ำนกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคมโดยให้สำนักบริกำร
วิชำกำรเป็นศูนย์กลำงบริกำรวิชำกำร
ของมหำวิทยำลัย
2.2 จัดทำระบบสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนบริกำรวิชำกำรบน digital
platform โดยเชื่อมโยงสำนักบริกำร
วิชำกำร ศูนย์ภำรกิจเฉพำะทั้งระดับ
มหำวิทยำลัยและคณะเพื่ออำนวยควำม
สะดวก ติดตำมกำรดำเนินกำร และ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงกัน
2.3 ศึกษำและปรับปรุงข้อบังคับ
ระเบียบเพื่อสนับสนุนกำรทำงำน
บริกำรวิชำกำรร่วมกันระหว่ำงสำนัก
บริกำรวิชำกำรและคณะ (เช่น กำรใช้
อุปกรณ์ร่วมกัน กำรมีคำ่ ใช้จ่ำยระหว่ำง

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
LaggingIndicators
1. ควำมพึงพอใจของส่วนงำนที่ดำเนินโครงกำร
บริกำรวิชำกำรร่วมกับสำนักฯ (107)
Leading Indicators
1. ร้อยละควำมสำเร็จกำรดำเนินกำรตำมแผน

พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

3.51

3.80

4.00

70.00

75.00

80.00

3.51

3.80

4.00

70.00

75.00

80.00

ผู้รับผิดชอบ
1.รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผนและพัฒนำ
2.ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร

(108)

LaggingIndicators
1. ควำมพึงพอใจของส่วนงำนในกำรใช้ระบบ
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร (109)
Leading Indicators
1. ร้อยละควำมสำเร็จกำรดำเนินกำรตำมแผน
(110)

LaggingIndicators
1. ควำมพึงพอใจของส่วนงำนที่ดำเนินโครงกำร
บริกำรวิชำกำรร่วมกับสำนักฯ (111)
2. ร้อยละของโครงกำรที่มีกำรใช้ resources
ร่วมกัน (112)

- 54 -

3.75

3.90

4.20

70.00

75.00

80.00

1.รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผนและพัฒนำ
2.ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ กำรบริกำรวิชำกำร และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้ำงและใช้ประโยชน์องค์ควำมรู้ บูรณำกำรศำสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เชิงสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม และประเทศชำติ สู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่3: การบูรณาการศาสตร์และบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ (SO 3)

แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ

กัน ค่ำตอบแทนระหว่ำงกันขึ้นกับ
มูลค่ำของโครงกำร)

Leading Indicators
1. ร้อยละควำมสำเร็จกำรดำเนินกำรตำมแผนกำร
ปรับปรุง (113)
2.4 ทำ KM ด้ำนบริกำรวิชำกำร เพื่อให้ Lagging
เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่สำมำรถ
1. จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ทไี่ ด้
ถ่ำยทอดให้กับเครือข่ำยภำยใน
ประโยชน์จำก KM (114)
มหำวิทยำลัย เป็นประจำทุกปี
Leading Indicators
1. จำนวนโครงกำร KM (115)
show and share ประจำปี
2. จำนวนบุคลำกรที่เข้ำโครงกำร KM show and
share (116)
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พ.ศ. 2565
70.00

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566
75.00

พ.ศ. 2567

ผู้รับผิดชอบ

80.00

3 เรื่อง

3 เรื่อง

3 เรื่อง

2 โครงกำร

2 โครงกำร

2 โครงกำร

2 คน/คณะ

2 คน/คณะ

2 คน/คณะ

1.รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผนและพัฒนำ
2.ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
3.ผู้อำนวยกำรศูนย์กลำง
นวัตกรรมอำหำรฯ
4.ผู้อำนวยกำรสถำบัน
สถำปัตยกรรมไทยฯ
5.คณบดี/หัวหน้ำส่วนงำน/
ผอ. ศูนย์/ สำนัก (ร่วม)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ กำรบริกำรวิชำกำร และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้ำงและใช้ประโยชน์องค์ควำมรู้ บูรณำกำรศำสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เชิงสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม และประเทศชำติ สู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่3: การบูรณาการศาสตร์และบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ (SO 3)

แผนปฏิบัติการ
2.5 สร้ำงเครือข่ำย MOU กับ
หน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐ และ
เอกชน รวมทั้งนักศึกษำเก่ำที่มีควำม
เชี่ยวชำญ เพื่อให้เกิด cross
disciplinary จำกผู้เชี่ยวชำญภำยนอก

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
LaggingIndicators
1. ร้อยละโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ทำร่วมกับ
บุคคลหรือหน่วยงำนใน MOU (117)
Leading Indicators
1. จำนวนหน่วยงำนในเครือข่ำย (118)
2. จำนวนบุคลำกรในเครือข่ำย (119)

2.6 ประชำสัมพันธ์เชิงรุกใน platform
ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดกำรรับรูม้ ำกขึ้น เป็น
gateway ในกำรรับงำนหรือให้
คำปรึกษำ

LaggingIndicators
1. ร้อยละกำรใช้งำน และกำรให้คำปรึกษำผ่ำน
ระบบ digital platform (ไม่นับโทรศัพท์) (120)
Leading Indicators
1. ฐำนข้อมูลประชำสัมพันธ์งำนของสำนักฯ และ
ผลงำนที่ผ่ำนมำให้เป็นปัจจุบัน (121)
2. จำนวนครั้งที่เข้ำใช้งำน (122)

หมำยเหตุ : ตัวชี้วัดที่เป็นตัวอักษรสีน้ำเงิน คือ ตัวชี้วัดที่ถ่ำยทอดลงสู่คณะ และส่วนงำน
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พ.ศ. 2565
10.00

4 หน่วยงำน(ต่อ
เครือข่ำย)
300 คน (รวม)

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566
12.00

พ.ศ. 2567
14.00

ผู้รับผิดชอบ
1.รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผนและพัฒนำ
2.ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร

4 หน่วยงำน 4 หน่วยงำน
(ต่อเครือข่ำย) (ต่อเครือข่ำย)
320 คน
350 คน (รวม)
(รวม)

50.00

60.00

70.00

1 ฐำนข้อมูล

1 ฐำนข้อมูล

1 ฐำนข้อมูล

8,000 ครั้ง/ปี

10,000 ครั้ง/
ปี

12,000 ครั้ง/
ปี

1.รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผนและพัฒนำ
2.ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :พลิกโฉมปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรสร้ำงสรรค์และมีสุนทรียะ สำมำรถปรับตัวพร้อมรับกับกำรเปลี่ยนแปลง ได้รับควำมไว้วำงใจจำกสังคม มีควำมมั่นคง
และมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยควำมเป็นเลิศและนวัตกรรม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ (SO 4)

แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ

1. เสริมสร้ำงค่ำนิยมองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งกำรสร้ำงสรรค์และมี
สุนทรียะ สำมำรถปรับตัวพร้อมรับกับ
กำรเปลีย่ นแปลง ได้รับควำมไว้วำงใจ
จำกสังคม มีควำมมั่นคงและมีกำร
เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยควำมเป็นเลิศ
และนวัตกรรม

1.1 พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรที่มี
กำรดำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx)

Lagging Indicators
1. จำนวนคณะ/ส่วนงำน/มหำวิทยำลัยที่ (123)
- ผ่ำน screening
- ได้รับกำร site visit (สะสม)
2. ร้อยละควำมสำเร็จของแผนกลยุทธ์ของ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร (124)
Leading Indicators
1. จำนวนคณะเข้ำร่วมโครงกำรบ่มเพำะ EdPEx(
สะสม) (125)
2. จำนวนคณะที่ส่ง Screening (สะสม) (126)
3. ร้อยละควำมสำเร็จของแผนปฎิบัติของ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร (127)
Lagging Indicators
1. ร้อยละของคณะ/ส่วนงำน (ไม่รวมสำนักงำน
อธิกำรบดี สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย) ที่ผ่ำนกำร
ประเมิน ด้ำนกำรกำกับดูแลและธรรมำภิบำลใน
ระดับ A (ร้อยละ85 ขึ้นไป) (128) (แผนพัฒนาความ
เป็นเลิศมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 - 2570)

1.2 พัฒนำธรรมำภิบำลขององค์กร
SU-ITA
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พ.ศ.2565

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2566
พ.ศ.2567

4คณะ
3 คณะ
80.00

4คณะ
3 คณะ
80.00

4คณะ
3 คณะ
80.00

5 คณะ

5 คณะ

5 คณะ

5 คณะ
80.00

5 คณะ
80.00

5 คณะ
80.00

90.00

90.00

90.00

ผู้รับผิดชอบ
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร
2. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ
3. รองอธิกำรบดีฝ่ำย
แผนและพัฒนำ
4. รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร
5.คณบดี/หัวหน้ำส่วน
งำน/ ผอ. ศูนย์/ สำนัก
(ร่วม)
1.รองอธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำร
2.ที่ปรึกษำสำนักงำน
อธิกำรบดี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :พลิกโฉมปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรสร้ำงสรรค์และมีสุนทรียะ สำมำรถปรับตัวพร้อมรับกับกำรเปลี่ยนแปลง ได้รับควำมไว้วำงใจจำกสังคม มีควำมมั่นคง
และมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยควำมเป็นเลิศและนวัตกรรม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ (SO 4)

แผนปฏิบัติการ

1.3 ส่งเสริมค่ำนิยมและวัฒนธรรม
ขององค์กรที่ดี (คณะ ส่วนงำน
หน่วยงำนทำงำนร่วมกันอย่ำง
กัลยำณมิตร)

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ

พ.ศ.2565
90.00

2.ร้อยละของคะแนนทีไ่ ด้รับจำกกำรประเมินระดับ
มหำวิทยำลัย (129)
Leading Indicators
1. ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
90.00
SU-ITA (130)
2. จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริมกำรต่อต้ำน
2 โครงกำร
กำรทุจริตประพฤติมิชอบ (131)
3. จำนวนคณะฯ ที่มสี ่วนร่วมดำเนินกำร SU-ITA
15 คณะ
ของมหำวิทยำลัย (132)
Lagging Indicators
1. ร้อยละของบุคลำกรที่ใช้ค่ำนิยม/พฤติกรรมที่พึง
80.00
ประสงค์ในกำรทำงำน (133)
Leading Indicators
1. ร้อยละกำรรับรู้ต่อค่ำนิยมองค์กร/พฤติกรรมที่พึง
80.00
ประสงค์ของบุคลำกร (134)
2. จำนวนช่องทำงในกำรสื่อสำรค่ำนิยม(เว็บไซต์/
2 ช่องทำง
เพจมหำวิทยำลัย) (135)
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ปีงบประมาณ
พ.ศ.2566
พ.ศ.2567
90.00
90.00

90.00

90.00

2 โครงกำร

2 โครงกำร

15 คณะ

15 คณะ

80.00

80.00

80.00

80.00

2 ช่องทำง

2 ช่องทำง

ผู้รับผิดชอบ
3.คณบดี/หัวหน้ำส่วน
งำน/ ผอ. ศูนย์/ สำนัก
(ร่วม)

1.ที่ปรึกษำสำนักงำน
อธิกำรบดี
2.คณบดี/หัวหน้ำส่วน
งำน/ ผอ. ศูนย์/ สำนัก
(ร่วม)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :พลิกโฉมปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรสร้ำงสรรค์และมีสุนทรียะ สำมำรถปรับตัวพร้อมรับกับกำรเปลี่ยนแปลง ได้รับควำมไว้วำงใจจำกสังคม มีควำมมั่นคง
และมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยควำมเป็นเลิศและนวัตกรรม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ (SO 4)

แผนปฏิบัติการ

1.4 พัฒนำประสิทธิภำพของกำร
ปฏิบัติกำร (ลดต้นทุน, ลดขั้นตอน
ปฏิบัติงำน, เพิ่มคุณค่ำของกำร
ให้บริกำร มุ่งเน้นกำรบริกำรแบบ
ครบวงจร One stop services
และบริกำรด้วยควำมเป็นเลิศโดยใช้
นวัตกรรม

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
3. จำนวนกิจกรรมทีส่ ่งเสริมค่ำนิยมองค์กร/
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของบุคลำกร (ปฐมนิเทศ/
หลักสูตรอบรมผู้บริหำร/สัมมนำคณะ)(คณะละหนึ่ง
โครงกำร/กิจกรรม) (136)
Lagging Indicators
1. จำนวนกระบวนงำนที่สำมำรถลดระยะเวลำ
กระบวนงำนกำรทำงำน (137)
2. ร้อยละของค่ำใช้จ่ำยในด้ำนบริหำรจัดกำรที่
ประหยัดได้เพิ่มขึ้น(เช่น กระดำษ สำธำรณูปโภค)

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
พ.ศ.2567
15 กิจกรรม 15 กิจกรรม 15 กิจกรรม

5
5
กระบวนงำน กระบวนงำน
10.00
10.00

5
กระบวนงำน
10.00

ผู้รับผิดชอบ

1. ที่ปรึกษำสำนักงำน
อธิกำรบดี

(138)

3. คะแนนควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (one stop
service) (139)
4. ร้อยละข้อร้องเรียนกำรให้บริกำรที่ได้รับกำรแก้ไข

4.00

4.00

4.00

80.00

80.00

80.00

กองกฎหมำย

-

70.00

80.00

กองกฎหมำย

(140)

5. ร้อยละควำมสำเร็จของกำรทบทวน และปรับปรุง
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ
กำรพลิกโฉมของมหำวิทยำลัย (ผลิตบัณฑิต
หลักสูตร จ้ำง/เคลื่อนย้ำยบุคลำกร และอื่นๆที่
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 :พลิกโฉมปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรสร้ำงสรรค์และมีสุนทรียะ สำมำรถปรับตัวพร้อมรับกับกำรเปลี่ยนแปลง ได้รับควำมไว้วำงใจจำกสังคม มีควำมมั่นคง
และมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยควำมเป็นเลิศและนวัตกรรม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ (SO 4)

แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ

พ.ศ.2565

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2566
พ.ศ.2567

ผู้รับผิดชอบ

เกี่ยวข้อง) (141) (แผนพัฒนาความเป็นเลิศ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 - 2570)

2. พัฒนำศักยภำพทรัพยำกรบุคคล
เพื่อสร้ำงเสริมสมรรถนะหลักของ
องค์กรในปัจจุบันและอนำคต

2.1 กำหนดศักยภำพ ทักษะ และ
สมรรถนะหลักในปัจจุบันและ
อนำคตของบุคลำกร ที่เป็นที่
ต้องกำรขององค์กร (สำยวิชำกำร

Leading Indicators
1. จำนวนโครงกำรในกำรลดต้นทุน (เช่นโครงกำร
ลดกำรใช้กระดำษ โครงกำรประหยัดพลังงำน เป็น
ต้น) (142)
2. จำนวนกระบวนงำนที่มีกำรนำ ITworkflow มำ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน (เทียบตำม
SIPOC) (143)
3. จำนวนกระบวนงำนที่ได้รับกำรปรับปรุง
กระบวนงำน (2 เรื่องต่อหน่วยงำน) (144)
4. จำนวนกระบวนงำนที่สำมำรถให้บริกำรแบบ
One stop services (145)
Lagging Indicators(สำยวิชำกำร)
1. จำนวนทุนสนับสนุนคณำจำรย์/นักศึกษำ ไปจัด
แสดงผลงำนในเวทีระดับนำนำชำติ (146)
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20 โครงกำร 20 โครงกำร

20 โครงกำร

10
10
กระบวนงำน กระบวนงำน

10
กระบวนงำน

22
22
กระบวนงำน กระบวนงำน
10
10
กระบวนงำน กระบวนงำน

22
กระบวนงำน
10
กระบวนงำน

-

100 คน

120 คน

1.รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร
2.ที่ปรึกษำสำนักงำน
อธิกำรบดี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :พลิกโฉมปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรสร้ำงสรรค์และมีสุนทรียะ สำมำรถปรับตัวพร้อมรับกับกำรเปลี่ยนแปลง ได้รับควำมไว้วำงใจจำกสังคม มีควำมมั่นคง
และมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยควำมเป็นเลิศและนวัตกรรม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ (SO 4)

แผนปฏิบัติการ
และสำยสนับสนุน) และวิธีกำร
ประเมินศักยภำพ ทักษะ และ
สมรรถนะหลัก ให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรขององค์กร (สำย
วิชำกำร และสำยสนับสนุน)

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
(แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 2570)
2. จำนวนรำงวัลหรือกำรได้รับเชิญไปแสดงผลงำนใน
เวทีที่สำคัญระดับนำนำชำ ด้ำนศิลปะกำรออกแบบ
ศิลปวัฒนธรรม (147) (แผนพัฒนาความเป็นเลิศ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 - 2570)
3. จำนวน Keynote speaker ทำงด้ำนศิลปะ กำร
ออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม ทั้งชำวไทยและชำว
ต่ำงประเทศทีไ่ ด้รับกำรยอมรับยกย่องในระดับ
นำนำชำติ (148) (แผนพัฒนาความเป็นเลิศ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 - 2570)
4. ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ได้รับกำร
พัฒนำและมีทักษะต่ำงๆ เช่น CREATIVE ทักษะ
กำรเหนี่ยวนำให้นักศึกษำมีทักษะต่ำงๆ online
teaching skill และ working adult teaching
(149)

5. ร้อยละอำจำรย์ที่สอนแบบ active learning (150)
6. ควำมพึงพอใจของผู้เรียนด้ำนกำรเรียนกำรสอน
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พ.ศ.2565
-

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2566
พ.ศ.2567
10 รำงวัล
12 รำงวัล

-

10 คน

10 คน

80.00

80.00

80.00

100
3.51

3.51

4.00

ผู้รับผิดชอบ
3.คณบดี/หัวหน้ำส่วน
งำน/ ผอ. ศูนย์/ สำนัก
(ร่วม)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :พลิกโฉมปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรสร้ำงสรรค์และมีสุนทรียะ สำมำรถปรับตัวพร้อมรับกับกำรเปลี่ยนแปลง ได้รับควำมไว้วำงใจจำกสังคม มีควำมมั่นคง
และมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยควำมเป็นเลิศและนวัตกรรม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ (SO 4)

แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ

พ.ศ.2565

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2566
พ.ศ.2567

(151)

Leading Indicators
1. ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ได้รับกำร
พัฒนำด้ำนทักษะต่ำงๆ เช่น CREATIVE,
online teaching skill, working adult teaching

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

3.51

3.51

4.00

60.00

60.00

70.00

80.00

80.00

80.00

(152)

Lagging Indicators (สำยสนับสนุน)
1.ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มี
ควำมสำมำรถด้ำน IT, multiple skill, Job
rotation (153)
2. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (154)
Leading Indicators
1. ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รับกำร
พัฒนำทักษะต่ำงๆ เพื่อให้เกิดmultiple skill ใน
กำรทำงำน (155)
Lagging Indicators (ผู้บริหำร)
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ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :พลิกโฉมปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรสร้ำงสรรค์และมีสุนทรียะ สำมำรถปรับตัวพร้อมรับกับกำรเปลี่ยนแปลง ได้รับควำมไว้วำงใจจำกสังคม มีควำมมั่นคง
และมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยควำมเป็นเลิศและนวัตกรรม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ (SO 4)

แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ

พ.ศ.2565

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2566
พ.ศ.2567

ผู้รับผิดชอบ

1. ร้อยละของผู้บริหำรทีไ่ ด้รบั กำรพัฒนำด้ำนทักษะ
ต่ำงๆเช่น critical thinking, กำรวำงแผนกลยุทธ์,
EdPEx/TQA (155)
2.2 สร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำร
ควำมรู้ (Knowledge
management : KM) ขององค์กร
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ เช่น
กำรเงิน พัสดุ กำรบริหำร
งบประมำณ และอื่นๆ

2.3 พัฒนำระบบ เทคโนโลยี กำร
จัดกำรสำรสนเทศดิจิทัลให้รองรับ
กำรเปลีย่ นแปลงด้ำนทรัพยำกร
มนุษย์

Leading Indicators
1. จำนวนเรื่องที่มีกำรแลกเปลีย่ นใน KM (156)
2. ร้อยละของหน่วยงำนที่มีกำรปรับปรุง
กระบวนกำรทำงำน (157)
3. จำนวนเรื่องที่สำคัญตำมภำรกิจหลักที่มีกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรทำงำน (158)
Lagging Indicators
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร (159)
Lagging Indicators
1. คะแนนควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อกำรนำ
เทคโนโลยี นวัตกรรมมำช่วยในกำรเพิ่มคุณภำพกำร
ให้บริกำรของมหำวิทยำลัย (ด้ำนทรัพยำกรมนุษย์)

3 เรื่อง
80.00

3 เรื่อง
80.00

2 เรื่อง/กอง 2 เรื่อง/กอง

3.51

3.80

3 เรื่อง
80.00
2 เรื่อง/กอง

4.00
1.ผอ. สำนักดิจิทลั ฯ

3.51

3.80

4.00

4 ฐำน

-

-

(160)

Leading Indicators
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1.ที่ปรึกษำสำนักงำน
อธิกำรบดี
2.ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
พัฒนำองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :พลิกโฉมปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรสร้ำงสรรค์และมีสุนทรียะ สำมำรถปรับตัวพร้อมรับกับกำรเปลี่ยนแปลง ได้รับควำมไว้วำงใจจำกสังคม มีควำมมั่นคง
และมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยควำมเป็นเลิศและนวัตกรรม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ (SO 4)

3. พัฒนำ/ใช้ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและนวัตกรรมกำรบริหำร
จัดกำร (ด้ำนบริหำรจัดกำร ด้ำน
บริหำรกำรวิจัย ด้ำนบริหำรบริกำร
วิชำกำร ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล)
ด้วยกำรเปลี่ยนผ่ำนสูด่ ิจิทัล (Digital
Transformation)

แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ

2.จำนวนฐำนข้อมูล(หลัก)ที่ถูกจัดอยู่ในรูปแบบ
Digital และพร้อมสำหรับกำรนำไปใช้งำน (161)
3.1 พัฒนำนวัตกรรม digital เช่น
Lagging Indicators (mobile application)
กระบวนกำรทำงำน (Workflow),
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร (162)
แอพพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ Leading Indicators
(Mobile application), กำร
1.จำนวนผู้ใช้บริกำร หรือจำนวนกำร download
ประมวลผลแบบคลำวด์ cloud
mobile application (163)
computing เพื่อช่วยในกำร
Lagging Indicators
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร (164)
3.2 พั ฒ นำระบบกำรวั ด รวบรวม Leading Indicators
ควบคุมคุณภำพข้อมูล ควำมพร้อม 1. จำนวนฐำนข้อมูล(หลัก)ที่ถูกเชือ่ มโยงเพื่อนำไปใช้
ใช้ และวิเครำะห์ BI-dashboard
งำน BI-Dashboard (165)
2. จำนวนตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำนตำมแผนของ
มหำวิทยำลัยที่สำมำรถติดตำมได้ผ่ำน BIDashboard (166)
Lagging Indicators
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร (167)
Leading Indicators
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พ.ศ.2565

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2566
พ.ศ.2567

ผู้รับผิดชอบ

1.ผอ. สำนักดิจิทลั ฯ
3.51

3.80

4.00

800 คน

1,000 คน

1,200 คน

3.51

3.80

4.00

4 ฐำน

-

1 ฐำน

20 ตัวชี้วัด

20 ตัวชี้วัด

20 ตัวชี้วัด

3.51

3.80

4.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :พลิกโฉมปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรสร้ำงสรรค์และมีสุนทรียะ สำมำรถปรับตัวพร้อมรับกับกำรเปลี่ยนแปลง ได้รับควำมไว้วำงใจจำกสังคม มีควำมมั่นคง
และมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยควำมเป็นเลิศและนวัตกรรม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ (SO 4)

แผนปฏิบัติการ
3.3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทลั
ระบบฐำนข้อมูล และระบบ
เทคโนโลยี รองรับกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และ
คุณภำพกำรให้บริกำรในแต่ละด้ำน
ต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย

3.4 พัฒนำระบบจัดกำรสำรสนเทศ
ให้สอดคล้องตำมกฎหมำยและ
มำตรฐำนสำกล

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
1.งบลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล ระบบ
ฐำนข้อมูล และระบบเทคโนโลยี (168)

2. ร้อยละควำมสำเร็จของจัดทำฐำนข้อมูล
องค์ควำมรู้ทำงวิชำกำร ศิลปะและกำรออกแบบ
สร้ำงสรรค์ระดับนำนำชำติ
(A bibliographic database containing a
world-class academic knowledge, creative
arts and design) (169) (แผนพัฒนาความเป็นเลิศ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 - 2570)
3.ร้อยละควำมสำเร็จของกำรพัฒนำระบบกำร
จัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ IP (170) (แผนพัฒนา
ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 - 2570)
Lagging Indicators
1. จำนวนประเด็นทีร่ ับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนหรือ
สอดคล้องกับ ISO 27001 (IT-Service standards)
(171)
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ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
พ.ศ.2567
30,000,000
10,000,000
บำท
บำท

ผู้รับผิดชอบ

-

100

-

หอสมุด

-

100

-

สวนส.

4
ประเด็น

4
ประเด็น

4
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :พลิกโฉมปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรสร้ำงสรรค์และมีสุนทรียะ สำมำรถปรับตัวพร้อมรับกับกำรเปลี่ยนแปลง ได้รับควำมไว้วำงใจจำกสังคม มีควำมมั่นคง
และมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยควำมเป็นเลิศและนวัตกรรม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ (SO 4)

แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
Leading Indicators
1.จำนวนประเด็นที่มีระบบ หรือเครื่องมือในกำร
ตรวจสอบและควบคุมกำรปฏิบัตติ ำมเกณฑ์
มำตรฐำน (172)
2.จำนวนประเด็นที่มีคณะกรรมกำรที่ควบคุมกำกับ
ดูแลให้เป็นไปตำมมำตรฐำน (173)

หมำยเหตุ : ตัวชี้วัดที่เป็นตัวอักษรสีน้ำเงิน คือ ตัวชี้วัดที่ถ่ำยทอดลงสู่คณะ และส่วนงำน
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พ.ศ.2565
4
ประเด็น

4
ประเด็น

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2566
พ.ศ.2567
4
4
ประเด็น
ประเด็น

4
ประเด็น

4
ประเด็น

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :สร้ำงภำพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ ยกระดับควำมเป็นเลิศในเวทีโลก
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5 : การส่งเสริมเอกลักษณ์องค์กรผ่านช่องทางการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจด้วยการบูรณาการศิลปะกับศาสตร์อื่น เพื่อ
ความผาสุกของสังคม
ปีงบประมาณ
กลยุทธ์ (SO 5)
แผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2567
1. สร้ำงภำพลักษณ์
1.1 พัฒนำระบบนิเวศ ecosystem
Lagging Indicators
1. ผู้ช่วยอธิกำรบดี
องค์กรให้เป็นที่ยอมรับ สภำพแวดล้อม และบรรยำกำศให้เอื้อต่อ 1. จำนวนกระแสที่เป็นทีร่ ับรู้ (SU
2 กระแส/ภำค 2 กระแส/ภำค
2 กระแส/ภำค ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร
ในระดับชำติและ
กำรส่งเสริม SU brand (brand image, brand perception ,brand trust)
กำรศึกษำ
กำรศึกษำ
กำรศึกษำ
2.คณบดี/หัวหน้ำ
(174)
นำนำชำติ (กำรรับรู้, brand recognition, brand value,
100,000
100,000
100,000
ส่วนงำน/ ผอ. ศูนย์/
กำรยอมรับ, ควำม
brand trust, brand loyalty) ในชุมชน 2. จำนวนกำรโต้ตอบจำกช่องทำง new conversion/ปี conversion/ปี
conversion/ปี สำนัก (ร่วม)
media (conversion และ
ไว้วำงใจ) (L)
ที่สำคัญและสังคมในภำพใหญ่
engagement) (175)
Leading Indicators
1. user download application(app
2,000 user
2,000 user
2,000 user
SILPA)หรือ ผู้ใช้งำนลงทะเบียนผ่ำน
เว็บไซต์ (176)
2. จำนวนของ creator showcase
500 content
500 content
500 content
(User generated content : UGC)
(177)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 :สร้ำงภำพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ ยกระดับควำมเป็นเลิศในเวทีโลก
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5 : การส่งเสริมเอกลักษณ์องค์กรผ่านช่องทางการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจด้วยการบูรณาการศิลปะกับศาสตร์อื่น เพื่อ
ความผาสุกของสังคม
ปีงบประมาณ
กลยุทธ์ (SO 5)
แผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2567
3. จำนวน content เกี่ยวกับโครงกำร
5 content
5 content
5 content
ธัชชำ (TASSHA) (178)
1.2 พัฒนำระบบนิเวศ สภำพแวดล้อม
Lagging Indicators
1.ผู้ช่วยอธิกำรบดี
และบรรยำกำศให้เอื้อต่อกำรขับเคลื่อน
1.ร้อยละของactive MOU ระหว่ำง
30.00
40.00
50.00
ฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์
ควำมเป็นนำนำชำติ ยกระดับสู่เวทีโลก
มหำวิทยำลัย หรือหน่วยงำน
2.คณบดี/หัวหน้ำ
ต่ำงประเทศทีม่ ีกำรดำเนินกิจกรรม (179)
ส่วนงำน/ ผอ. ศูนย์/
Leading Indicators
สำนัก (ร่วม)
1.จำนวนโครงกำรที่มีกำรทำร่วมกับ
13 โครงกำร/ปี
14โครงกำร/ปี
15โครงกำร/ปี
MOU (180)
2. ร้อยละของหน่วยงำนในMOUที่เข้ำ
40.00
45.00
50.00
ร่วมโครงกำร (181)
3.ร้อยละควำมสำเร็จในกำรสร้ำง
80.00
80.00
80.00
ฐำนข้อมูล (MOU Data) (182)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 :สร้ำงภำพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ ยกระดับควำมเป็นเลิศในเวทีโลก
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5 : การส่งเสริมเอกลักษณ์องค์กรผ่านช่องทางการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจด้วยการบูรณาการศิลปะกับศาสตร์อื่น เพื่อ
ความผาสุกของสังคม
ปีงบประมาณ
กลยุทธ์ (SO 5)
แผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2567
1.3 ขับเคลื่อนควำมเป็นนำนำชำติ
Lagging Indicators
1.ผู้ช่วยอธิกำรบดี
ยกระดับควำมเป็นเลิศสู่เวทีโลก
1. ร้อยละควำมสำเร็จในกำรพัฒนำ
80.00
80.00
80.00
ฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์
International Affairs
2. ผอ. สำนักดิจิทลั
Transformation ในระยะเวลำ 1 ปี
ฯ
โดยมีกำรปรับเปลีย่ นโครงสร้ำงกำร
3.คณบดี/หัวหน้ำ
ทำงำน (183)
ส่วนงำน/ ผอ. ศูนย์/
Leading Indicators
สำนัก (ร่วม)
1. จำนวนคณะ/ส่วนงำน /หน่วยงำนที่มี 14 คณะ/ส่วน
14 คณะ/ส่วน 14 คณะ/ส่วนงำน/
ส่วนร่วมดำเนินกำรขับเคลื่อน
งำน/หน่วยงำน
งำน/หน่วยงำน
หน่วยงำน
International Affairs
Transformation (184) (แผนพัฒนา
ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 2570)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 :สร้ำงภำพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ ยกระดับควำมเป็นเลิศในเวทีโลก
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5 : การส่งเสริมเอกลักษณ์องค์กรผ่านช่องทางการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจด้วยการบูรณาการศิลปะกับศาสตร์อื่น เพื่อ
ความผาสุกของสังคม
ปีงบประมาณ
กลยุทธ์ (SO 5)
แผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2567
2. จำนวนคณะส่วนงำนหน่วยงำนที่มีผล 14 คณะ/ส่วนงำน 14 คณะ/ส่วน 14 คณะ/ส่วนงำน
กำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์ QS Stars
งำน
Ratings บรรลุตำมเป้ำหมำยมำกกว่ำ
ร้อยละ 80 ของจำนวนด้ำนที่ได้รบั กำร
ถ่ำยทอด (185) (แผนพัฒนาความเป็นเลิศ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 - 2570)
3. จำนวนคณะส่วนงำนหน่วยงำนที่มีผล 14 คณะ/ส่วนงำน 14 คณะ/ส่วน 14 คณะ/ส่วนงำน
กำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรพัฒนำ
งำน
อย่ำงยั่งยืน SDGs ทีบ่ รรลุตำมเป้ำหมำย
มำกกว่ำ ร้อยละ 80 ของจำนวนด้ำนที่
ได้รับกำรถ่ำยทอด (186)
1.4 พัฒนำภูมิทัศน์ให้มีเอกลักษณ์
Lagging Indicators
1.รองอธิกำรบดี
- วังท่ำพระ นำเสนอภำพลักษณ์ Art &
1. ควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อ
3.75
3.80
4.00
พระรำชวังสนำม
Design
คุณภำพชีวิตและประสบกำรณ์ที่ได้รับ
จันทร์
- พระรำชวังสนำมจันทร์
จำกมหำวิทยำลัย (187)
2.รองอธิกำรบดี
จังหวัดนครปฐม นำเสนอภำพลักษณ์
วิทยำเขตเพชรบุรี
Arts & Green
- วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 :สร้ำงภำพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ ยกระดับควำมเป็นเลิศในเวทีโลก
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5 : การส่งเสริมเอกลักษณ์องค์กรผ่านช่องทางการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจด้วยการบูรณาการศิลปะกับศาสตร์อื่น เพื่อ
ความผาสุกของสังคม
ปีงบประมาณ
กลยุทธ์ (SO 5)
แผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2567
จังหวัดเพชรบุรี นำเสนอภำพลักษณ์ Arts Leading Indicators
80.00
80.00
80.00
3.ผู้ช่วยอธิกำรบดี
& Community
1. ร้อยละควำมสำเร็จของกำร
พระรำชวังสนำม
- City Campus
ดำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมเพื่อรองรับ
จันทร์
(เมืองทองธำนี)นำเสนอภำพลักษณ์ Arts กำรพัฒนำภูมิทัศน์ให้มเี อกลักษณ์ (188)
4.ที่ปรึกษำ
& Technology
สำนักงำนอธิกำรบดี
2. ยกระดับคุณภำพ
2.1 พัฒนำ Art and wellness Center Lagging Indicators
1. ผู้ช่วยอธิกำรบดี
ชีวิตและจิตใจด้วย
หรือ Creative & Design Solution
1. จำนวนผลงำนวิจัย (189)
1 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง
ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร
บูรณำกำรศิลปะกับ
Center เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ในกำรมีส่วน Leading Indicators
3.คณบดี/หัวหน้ำ
ศำสตร์อื่น เพื่อควำม ร่วมยกระดับคุณภำพชีวิตและจิตใจด้วย 2.จำนวนบุคลำกรทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำร
10 คน
15 คน
20 คน
ส่วนงำน/ ผอ.
ผำสุกของสังคม
กำรบูรณำกำรศิลปะกับศำสตร์อื่น เพื่อ
"กำรพัฒนำนักสร้ำงสรรค์และศิลปิน ใน
ศูนย์/ สำนัก (ร่วม)
ควำมผำสุกของสังคม
กำรจัดตั้ง Arts & Wellness Center
เพือ่ บูรณำกำรศำสตร์และศิลป์ต่อยอดสู่
กำรสร้ำงควำมผำสุกของสังคม"(190)
3.จำนวนชุมชนคนที่สนใจในโครงกำร
100 คน
200 คน
300 คน
"กำรพัฒนำนักสร้ำงสรรค์และศิลปิน ใน
กำรจัดตั้ง Arts & Wellness Center
เพื่อบูรณำกำรศำสตร์และศิลป์ต่อยอดสู่
กำรสร้ำงควำมผำสุกของสังคม"(191)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 :สร้ำงภำพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ ยกระดับควำมเป็นเลิศในเวทีโลก
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5 : การส่งเสริมเอกลักษณ์องค์กรผ่านช่องทางการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจด้วยการบูรณาการศิลปะกับศาสตร์อื่น เพื่อ
ความผาสุกของสังคม
ปีงบประมาณ
กลยุทธ์ (SO 5)
แผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2567
4. จำนวน partner(192)
2 partner
2 partner
2 partner
5. จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่
1 โครงกำร
1 โครงกำร
1 โครงกำร
ดำเนินกำร(193)

หมำยเหตุ : ตัวชี้วัดที่เป็นตัวอักษรสีน้ำเงิน คือ ตัวชี้วัดที่ถ่ำยทอดลงสู่คณะ และส่วนงำน
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ส่วนที่ 3
การดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 - 2579
เพื่อให้กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยศิลปำกรตำมพันธกิจต่ำง ๆ ภำยใต้แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565–2579 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรแปลงแผนสู่
กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีขั้นตอนและแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้

3.1 การนาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565– 2579 สู่การ
ปฏิบัติ
(ร่าง)แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565– 2569
เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผกลยุทธ์
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565– 2579
เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยและกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของอธิกำรบดี
เสนอที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยมหำวิทยำลัย
ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565– 2579

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565– 2579 ถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติงาน ประจาปี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประชุมหัวหน้ำส่วนงำน รับทรำบ กรอบกำรดำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรประจำปีของมหำวิทยำลัย
เพื่อให้คณะ/ส่วนงำน จัดทำแผนปฏิบัติกำรและงบประมำณประจำปีให้สอดคล้องกับมหำวิทยำลัย

การจัดทางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปี
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3.2 การกากับดูแลการดาเนินงานติดตาม และประเมินผล
1. มหำวิทยำลัยได้กำหนดผู้รับผิดชอบหลักระดับรองอธิกำรบดี ผู้ช่วยอธิกำรบดีหรือหัวหน้ำส่วน
งำน ส ำหรั บ แต่ ล ะตั ว ชี้ วั ด ของแผนกลยุ ท ธ์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ำร เพื่ อ ด ำเนิ น กำรกำรและติ ด ตำมให้ ผ ลกำร
ดำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย รวมทั้งมีคณะกรรมกำรบริหำรและขับเคลื่อนยุทธศำสตร์อธิกำรบดี(กบย.) กำกับดูแล
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจำปีในภำพรวมตำมรอบระยะเวลำที่กำหนด
เพื่อให้ทรำบสถำนกำรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และทรำบถึงปัญหำอุปสรรค
ในกำรปฏิบัติงำนได้ทันเวลำ รวมทั้งกำหนดมำตรกำรเสริม และเร่งรัดกำรดำเนินงำนเพื่อให้ผลกำรดำเนินงำน
เป็นไปตำมเป้ำหมำยเมื่อสิ้นปีงบประมำณ
2. กำหนดให้มกี ำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร ดังนี้
2.1 แผนกลยุทธ์ ติดตำมและรำยงำนโครงกำรเชิงนโยบำยตำมรอบระยะเวลำ 9 เดือน และ 12
เดือน
2.2 แผนปฏิบัติกำรประจำปี ตำมรอบระยะเวลำ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
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ภาคผนวก
ก.
ข.
ค.
ง.

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขัน ผลกระทบ และโอกาสในการแข่งขัน
ผลการวิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์
ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ 15 ปี พ.ศ. 2565 – 2579 กับ
แผนระดับชาติ และระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของโลกทีม่ ีผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพันธกิจหลัก
ในปีการศึกษา 2562 หรือปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ภาคผนวก ก.
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขัน
ผลกระทบ และโอกาสในการแข่งขันและผลการวิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์
กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์ขององค์กรในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยมีกระบวนกำรที่สำคัญ 8 ขั้นตอน
ดังนี้

มหำวิทยำลัยกำหนดโอกำสเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญเป็น 3 ด้ำนหลัก ได้แก่ 1) กำรเรียนกำรสอน 2) กำรวิจัย
และบริกำรวิชำกำรและทำนุบำรุ งศิลปวัฒ นธรรม 3) กำรบริหำรจัดกำร โดยค้นหำโอกำสในกำรสร้ำงควำม
ท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ (SC) และควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA) โดยกลยุทธ์ที่พัฒนำต้องตอบโจทย์ที่สำคัญอย่ำง
น้อย 1 ด้ำนใน8 ด้ำน คือ 1) new products/ servicesสร้ำงผลิตภัณฑ์/สินค้ำ/บริกำรใหม่ 2) new customers/
marketsสร้ ำ ง/ขยำยลู ก ค้ ำ /ตลำดกลุ่ ม ใหม่ 3) brands/ reputations (top of mind)สื่ อ สำรและสร้ ำ ง
ภำพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก ร 4)revenue/ growthเพิ่ ม /สร้ ำ งรำยได้ ใ ห้ อ งค์ ก ร 5) partners/ networks/
communitiesสร้ำง/ขยำยเครื อข่ำยควำมร่ว มมือ 6)talent engagement(recruit/ develop/ retain)สร้ำง
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สมรรถนะหลั กให้ แก่บุ คลำกร ให้ มีควำมผู กพันกับองค์กร8) build up core competenciesสร้ำง/ส่ งเสริม
สมรรถนะหลัก ค่ำนิยมขององค์กร และ 9) innovationกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
โดยมหำวิทยำลั ย ได้ วิ เ ครำะห์ กำรเปลี่ ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่ง ขัน ควำมท้ำทำยและควำม
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ได้ดังนี้
(1) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันในกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกำรแข่งขัน ผลกระทบ
และโอกำสขององค์กร แสดงได้ดังนี้
ตำรำงที่ 1 แสดงปัจจัยที่มีผลต่อกำรแข่งขัน ผลกระทบ และโอกำสในกำรแข่งขัน
ปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขัน
KC1 นโยบำยภำครัฐกำรจัดตั้ง
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์วิจัยและนวัตกรรม
KC2 กำรลงทุนของต่ำงชำติเพื่อ
เปิดมหำวิทยำลัยในประเทศไทย

ผลกระทบ
1. มีกำรจัดสรรงบประมำณในรูปแบบใหม่ด้ำน
กำรอุดมศึกษำตำมมำตรำ45(1) ถึง (3) แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำพ.ศ. 2562ส่งผล
ให้งบประมำณภำครัฐจ่ำยล่ำช้ำ/ได้รับลดลง
2. นโยบำยของรัฐบำล ที่ให้สถำบันกำรศึกษำ
ต่ำงประเทศเปิดสำขำได้ในประเทศไทย
3. นักเรียน/ผู้บริโภค สำมำรถเลือกเรียนกับ
สถำบันต่ำงชำติที่มำลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยไม่สูง และ กระทรวง อว.
รับรองคุณวุฒิ หรือเลือกเรียนจำกองค์กรระดับ
นำนำชำติที่เข้ำถึงได้ง่ำย /รับรองกำรได้งำนทำ

โอกาสในการแข่งขัน
1. มหำวิทยำลัยสำมำรถกำหนดPosition ได้
อย่ำงชัดเจนตำมโครงกำรพลิกโฉมระบบกำร
อุดมศึกษำของประเทศไทย (Reinventing
University System) และได้รับงบประมำณ
สนับสนุนจำกรัฐบำลตำมมำตรำ 45 (3)
2. มหำวิทยำลัยสำมำรถนำเสนอโครงกำร
พิพิธภัณฑ์ศลิ ปกรรมแห่งชำติภำยใต้
โครงกำร TASSHA ตำมนโยบำยของ
รัฐมนตรีกระทรวงอว. โครงกำร อว. ส่วน
หน้ำ โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รำยตำบลแบบบูรณำกำร 1 ตำบล 1
มหำวิทยำลัย เป็นต้น
3. มหำวิทยำลัยร่วมกับภำคีเครือข่ำย
ต่ำงประเทศจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของตลำดและผูเ้ รียน
KC3 สภำพเศรษฐกิจที่ตกต่ำมี
1. บัณทิตที่สำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ
1. มหำวิทยำลัยจัดทำโครงกำรในกำรเพิ่ม
อัตรำกำรว่ำงงำนที่สูงขึ้น หนี้
2563หำงำนทำได้ยำกขึ้น/ ไม่มีงำนทำ ไม่
ศักยภำพ/เพิ่มกำรฝึกประสบกำรณ์ ให้แก่
ครัวเรือนสูงขึ้น ผู้ปกครองมีรำยได้ สำมำรถทำงำนได้ตรงสำยงำน
บัณฑิตที่ยังไม่มีงำนทำเพื่อเพิม่ ทักษะ/
ลดลง ว่ำงงำนเนื่องจำกผลกระทบ 2. นักศึกษำอำจมีแนวโน้ม drop out มำกขึ้น พัฒนำศูนย์ชุบตัวหรือช่วยเหลือนักศึกษำที่
COVID-19 ส่งผลกระทบในวง
ไม่มเี งินจ่ำย/ผ่อนผันค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ/ มี ยังไม่มีงำนทำ
กว้ำงต่อเศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้ง กำลังจ่ำยน้อยลง
2. มหำวิทยำลัยจัดทำโครงกำรร่วมกับภำคี
ประเทศไทยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน 3. ผู้ปกครองผู้เรียนไม่มีกำลังด้ำนกำรเงินเพื่อ
เครือข่ำย เพื่อช่วยฟื้นฟูสังคมเศรษฐกิจของ
ภำคกำรท่องเที่ยวกำรโรงแรมที่
ลงทุนกับกำรศึกษำโดยเฉพำะในระดับ
ประเทศ จำกผลกระทบ COVID- 19
ต้องพึ่งพิงนักท่องเที่ยวจำก
บัณฑิตศึกษำนักศึกษำมีจำนวนลดน้อยลงหรือ
ต่ำงชำติรัฐบำลอำจควบคุมกำร
คงที่
แพร่ระบำดไม่ได้ ทำให้กำรระบำด 4. จำนวนนักเรียนที่เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำปกติมี
อำจไม่สิ้นสุดในปี พ.ศ. 2564
แนวโน้มลดน้อยลง และมีแนวโน้มเลือกเรียน
เป็นโมดูลหรือหลักสูตรระยะสั้นทีส่ ำมำรถนำไป
ต่อยอดสร้ำงรำยได้
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ปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขัน

ผลกระทบ
5. ปัจจัยด้ำนรำยได้ ค่ำใช้จ่ำยต่อกำรเรียนใน
ระดับปริญญำ ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกเรียน
โดยเฉพำะบำงหลักสูตร/บำงสำขำวิชำ
(นักเรียน/ลูกค้ำจะพิจำรณำจำกปัจจัยด้ำน รำคำ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ/มีทุนกำรศึกษำให้/
สำขำวิชำที่สำมำรถยื่นกู้ กรอ. / กยศ. ได้)

KC4กำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 5G กำร
Disruption ของวงกำรธุรกิจ
กำรศึกษำ กำรเรียนกำรสอน และ
กำรบริกำรในยุค Digital
Economy

กำรเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ส่งผลกระทบต่อภำคกำรศึกษำโดยตรงในด้ำน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งในระบบและนอก
ระบบ กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในสังคมและ
ส่งผลกระทบต่อกำรปฎิบตั ิงำนของบุคลำกร

โอกาสในการแข่งขัน

1. มหำวิทยำลัยสำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำร
จัดกำรกับBig Data และCloud
Technology เพื่อเจำะลึกควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภครำยบุคคลนำมำใช้ในกำรพัฒนำ
หลักสูตรและบริกำร
2. มหำวิทยำลัยสำมำรถนำเทคโนโลยี
นวัตกรรม มำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ทำงำน ทั้ง On-Site และ WFH ได้แก่ Devalued Customer experience,
Engagement experience Blended
learning platform (integrated skill,
academia), digital community
platform, HR transformation
KC5กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง
1. จำนวนนักเรียนในระบบลดลง ในขณะที่
1. มหำวิทยำลัยปรับ/สร้ำงหลักสูตร
ประชำกร ประเทศไทยเข้ำสูส่ ังคม สังคมเปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอำยุ
rebranding หลักสูตรในระบบ-นอกระบบ
ผู้สูงอำยุ นักเรียนวัยเรียนลด
2. เกิดควำมต้องกำรที่หลำกหลำย ซับซ้อนของ ชุดทักษะModule ใน Credit Bank ให้
น้อยลง ตลำดแรงงำน ควำม
ลูกค้ำ ต้องกำรเพิม่ ทักษะที่จำเป็นในกำร
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดและ
ต้องกำรของสังคม พฤติกรรม
ประกอบวิชำชีพ/องค์ควำมรู้และทักษะเฉพำะที่ ผู้เรียนทุกกลุ่มตอบสนองต่อพฤติกรรมของ
ผู้เรียน/ลูกค้ำในปัจจุบันและ
สำมำรถนำไปประกอบอำชีพได้ในโลกยุคDigital ผู้เรียน เพิ่มทักษะใหม่รองรับโลกและสังคม
อนำคตเปลีย่ นไป
Economy
เศรษฐกิจDigital Economy ให้มีทักษะที่
วิถีชีวิตใหม่New normal
3.สังคมเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของผู้คนรวมทั้ง
จำเป็นในศตวรรษที่ 21รองรับวิถีชีวิต
หลังโควิด19
ธุรกิจต่ำงๆต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้ำกำร
ใหม่New normal หลังโควิด19
ให้บริกำรและกำรทำงำนเข้ำสูส่ ังคมดิจิทัลแบบ 2. ใช้ประโยชน์จำกเครือข่ำย และสร้ำง/
สมบูรณ์/สังคมไร้เงินสด/สังคมออนไลน์มำก
ขยำยควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำย ด้ำน
ยิ่งขึ้น
สุขภำพ สุนทรียะศิลปะ / พัฒนำ Art
Therapy Center เพื่อขับเคลื่อนกำร
ให้บริกำรที่เชื่อมโยงกับกำรยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและจิตใจของผูส้ ูงอำยุรองรับสังคม
ผู้สูงอำยุ
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ปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขัน
ผลกระทบ
KC6โลก ประเทศ และกระทรวง มหำวิทยำลัยกำหนดนโยบำยสอดคล้องกับ
อว. ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำที่ ประเทศ กระทรวง อว.
ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs)
ในทุกมิติ

โอกาสในการแข่งขัน
1. สำมำรถจับคู่ควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ภำครัฐ/ภำคเอกชน ที่มีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำ
สังคมตำมเป้ำหมำย SDGsโดยร่วมจัดทำ
หลักสูตร /โครงกำรวิจัย บริกำรวิชำกำรแก่
สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตอบกระแส
ควำมต้องกำรของโลกเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals:
SDGs)

(2) บริบทเชิงกลยุทธ์ ในกำรวิเครำะห์ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ และโอกำส
เชิงกลยุทธ์ แสดงได้ดังนี้
ตำรำงที่ 2แสดงควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ และโอกำสเชิงกลยุทธ์
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA)
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (SC)
ด้านผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต
SA1 คณำจำรย์ ศิษย์เก่ำมีควำมรู้ SC1 จัดหำแหล่งรำยได้ใหม่จำกกำรให้บริกำรกับ
ควำมสำมำรถ เป็นที่ยอมรับใน
ลูกค้ำกลุม่ ใหม่ และบริกำรใหม่ Smart Products
สังคม หลำกหลำยสำขำ และมี
/ Smart Services
ควำมโดดเด่นเป็นเลิศในด้ำน
SC2 วำงระบบและกลไลในกำรพัฒนำเทคโนโลยี
ศิลปะและกำรออกแบบ
และนวัตกรรม เพื่อลูกค้ำกลุม่ ใหม่ และบริกำรใหม่
SA2มีเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน Smart Products / Smart Services
กำรผลิตบัณฑิต กำรจัดกำรเรียน
กำรสอน วิจัย และบริกำรวิชำกำร
ในระดับชำติและนำนำชำติ โดย
องค์กรที่ร่วมมือกับมหำวิทยำลัย
เป็นองค์กรที่ได้รับกำรยอมรับใน
ระดับนำนำชำติ
ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
SA3มหำวิทยำลัยได้รับกำรยอมรับ SC3ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ให้มีควำมเป็นเลิศ
และควำมเชื่อมั่นจำกสังคม ด้ำน ทำงวิชำกำร (Academic Excellence) ในระดับ
บูรณำกำรศำสตร์และศิลป์ เช่น
สำกลหลักสูตรด้ำนวิชำชีพ ได้รับกำรรับรอง
โครงกำรพิพิธภัณฑ์ศลิ ปกรรม
หลักสูตรจำกองค์กรวิชำชีพระดับนำนำชำติ เช่น
แห่งชำติภำยใต้โครงกำรTASSHA NCARB, JABESS, AUN-QA บัณฑิต/ผู้เรียน/ผู้
กระทรวงอว.
ฝึกอบรมมีศักยภำพสูง สำมำรถทำงำนได้ในระดับ
อำเซียน
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โอกาสเชิงกลยุทธ์ (SOp)
SOp1ใช้ประโยชน์จำกเครือข่ำยที่
มหำวิทยำลัยมีให้เกิดกำรให้บริกำรกับลูกค้ำ
กลุ่มใหม่ และบริกำรใหม่ Smart Products /
Smart Services

SOp2 ใช้ประโยชน์จำกควำมเชี่ยวชำญใน
ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม
(Creativity and Innovation) มำเติมเต็ม
หลักสูตรให้เกิดอัตลักษณ์ จำกกำรพัฒนำ
หลักสูตรศิลปำกรสร้ำงสรรค์มำใช้ในกำรปรับ/
สร้ำงหลักสูตร rebranding หลักสูตรมีควำม
แตกต่ำง มีควำมเป็นศิลปำกรและตอบโจทย์
ควำมต้องกำรตลำด ตอบสนองต่อพฤติกรรม
ลูกค้ำ / ควำมต้องกำรทุกช่วงวัย Multiple
Ages/พัฒนำ Hybrid Learning model

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA)
ด้านการบริหารจัดการองค์กร

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (SC)

โอกาสเชิงกลยุทธ์ (SO)

SC4สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมที่
ส่งผลลัพธ์ต่อสังคม (Social impact) ในวงกว้ำง
ในด้ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ และกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน ด้วยกำรดำเนินโครงกำรบูรณำกำรศำสตร์
และศิลป์ที่เป็นโครงกำรขนำดใหญ่ เกิดควำม
ร่วมมือระหว่ำงคณะ/ส่วนงำน และหน่วยงำน
ภำยนอกทั้งระดับชำติ และนำนำชำติ

SOp3ใช้ประโยชน์จำกโครงกำรพลิกโฉม
อุดมศึกษำReinventing มหำวิทยำลัย และ
โครงกำรพิพิธภัณฑ์ศลิ ปกรรมแห่งชำติ
ภำยใต้โครงกำร TASSHA ขยำยให้เป็น
โครงกำรขนำดใหญ่ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม
ในวงกว้ำง เพื่อขับเคลื่อนโยบำยเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ กำรพัฒนำที่ยั่งยืน

SA4มีภำพลักษณ์ที่ดีมีชื่อเสียงใน
ระดับชำติ และนำนำชำติ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ

SOp4ขยำยกำรรับรู้ในระดับนำนำชำติ >
มหำวิทยำลัยศิลปำกรเป็นที่รจู้ ักทั่วโลกใน
ฐำนะผู้นำด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม เป็น A National Pillar of
Art and Design ในระดับอำเซียน เอเชีย
และระดับนำนำชำติ
SC5พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร พัฒนำผู้บริหำร
รุ่นใหม่พัฒนำบุคลำกรพัฒนำนวัตกรรม
เทคโนโลยี IT ที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำ
ของมหำวิทยำลัยเพื่อกำรดำเนินกำรที่เป็นเลิศมี
ควำมมั่นคงทำงกำรเงินและมีกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
SC6ขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยเพื่อยกระดับสู่อันดับ
โลกด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ QS World
University Rankings by Subjects in Art &
Design (top 200 ของโลก)เพิ่มภำพลักษณ์ของ
กำรบูรณำกำรศำสตร์เพื่อรับใช้สังคม
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ภาคผนวก ข.
ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องชองแผนกลยุทธ์ 15 ปี พ.ศ. 2565 – 2579
กับแผนระดับชาติ และระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ตำรำงที่ 3 แสดงกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องชองแผนกลยุทธ์ 15 ปี พ.ศ. 2565 – 2579
กับแผนระดับชำติ และระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
นโยบาย Thailand 4.0
โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทย
สู่ความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน

แผนด้านการอุดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคม
ของประเทศ
พ.ศ. 2564 - 2570

นโยบายสู่แผนอุดมศึกษา 15 ปี
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2574

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
พ.ศ. 2566 – 2570

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 -2579

23 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561-2565

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี พ.ศ.
2565-2579

ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 – 2580

ความสอดคล้องกับแผนระดับชาติ และระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
รวม
ความ
สอด
คล้อง
(จา
นวน)

เป้าหมายที่ 1 :ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการเรียนการสอน >มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (Academic Excellence) มุ่งบูรณาการศิลปวัฒนธรรม และวิท ยาศาสตร์พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายให้มีทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีอัตลักษณ์ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นพลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)







กลยุทธ์
แผนปฏิบตั ิการ
1. กำรสร้ำง
1. ปรับปรุงพัฒนำ
ยุทธ
แผน
ยุทธ
ยุทธ
กรอบที่ 1
ยุทธ
เป้ำ
7
ประสบกำรณ์กำร
หลักสูตรกำรให้ควำมรู้
ศำสตร์ แม่บทที่ ศำสตร์ที่ ศำสตร์ Reorientat ศำสตร์ที่1
หมำย
เรียนรู้ข้ำมศำสตร์
ข้ำมศำสตร์ ร่วมจัด
ชำติ
12
3 กำร
ที่1
ion of
พัฒนำ
ด้ำนกำร
สำหรับผู้เรียนรู้
หลักสูตร reskill /
ด้ำนกำร
แผน
พัฒนำ
กำร
Higher
หลักสูตร
ยกระดับ
ตลอดชีวิตผ่ำน
upskill / microพัฒนำ
แม่บท ศักยภำพ เสริม Education กระบวนกำร คุณค่ำ
สภำพแวดล้อม
credential กับ
และเสริม ประเด็น
คนทุก
สร้ำง
System
เรียนกำร
มนุษย์
ในกำรเรียนรู้ที่
พันธมิตรทั้งในและ
สร้ำง
กำร
ช่วงวัย
และ
ด้ำนกำร
สอนกำรวัด
สร้ำงสรรค์และเป็น ต่ำงประเทศ เพื่อ
ศักย
พัฒนำ
และกำร พัฒนำ เรียนรู้ใน และประเมิน
ระบบดิจิทัล
รองรับกับเศรษฐกิจเชิง
ภำพ
กำร
สร้ำง
ศักย
ศตวรรษที่
ผล
สร้ำงสรรค์และ
ทรัพยำก เรียนรู้
สังคม
ภำพ
21
นวัตกรรม มีทักษะที่
รมนุษย์
ด้ำน
แห่งกำร
ทุน
จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ปฏิรูป
เรียนรู้ มนุษย์
มีอัตลักษณ์ด้ำน
กำร
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ มี
เรียนรู้ที่
ควำมรับผิดชอบต่อ
ตอบ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
สนองต่อ
เป็นพลเมืองตื่นรู้
กำร
(Active Citizen)
เปลี่ยนแ
ปลงใน
ศตวรรษ
ที่ 21
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ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ
ด้ำนกำร
พัฒนำ
และเสริม
สร้ำง
ศักย
ภำพ
ทรัพยำก
รมนุษย์




3. กำรสร้ำง
ยุ
ทธ
ประสบกำรณ์กำร
ศำสตร์
เรียนรู้ข้ำมศำสตร์
ชำติ
สำหรับผู้เรียนรู้ตลอด
ชีวิตผ่ำนสภำพแวดล้อม ด้ำนกำร
พัฒนำ
ในกำรเรียนรู้ที่
สร้ำงสรรค์ / กำรเพิ่ม และเสริม
สร้ำง
ประสบกำรณ์
ศักย
ภำพ
ทรัพยำก
รมนุษย์















ยุทธ
ศำสตร์ที่1
พัฒนำ
หลักสูตร
กระบวน
กำรเรียน
กำรสอนกำร
วัดและ
ประเมิน
ผล

ยุทธ
ยุทธ
กรอบที่ 1
ศำสตร์ที่ ศำสตร์ Reorientat
4 กำร
ที่1
ion of
สร้ำง
กำร
Higher
โอกำส
เสริม Education
ควำม
สร้ำง
System
เสมอ
และ
ด้ำนกำร
ภำคและ พัฒนำ พัฒนำและ
ควำมเท่ำ ศักย
กำรรักษำ
เทียมทำง ภำพ อำจำรย์ที่มี
กำรศึกษ ทุน คุณภำพเป็น
ำ
มนุษย์
นักกำร
ศึกษำ


4. ปรับปรุบระบบนิเวศ
ยุ
ทธ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมกำรให้บริกำร ศำสตร์
ชำติ
และสภำพแวดล้อมกำร
ด้ำนกำร
เรียนรู้ใหม่ให้มีควำม
สร้ำงสรรค์ มีควำมเป็น พัฒนำ
และเสริม
สำกล สำมำรถ
สร้ำง
ปฏิบัติงำนได้จริง และ
ศักย
เน้นกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร

แผนด้านการอุดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคม
ของประเทศ
พ.ศ. 2564 - 2570

นโยบายสู่แผนอุดมศึกษา 15 ปี
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2574

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
พ.ศ. 2566 – 2570

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 -2579



ยุทธ
ยุทธ
ศำสตร์ที่ ศำสตร์
4 กำร
ที่1
สร้ำง
กำร
โอกำส
เสริม
ควำม
สร้ำง
เสมอ
และ
ภำคและ พัฒนำ
ควำมเท่ำ ศักยภ
เทียมทำง ำพทุน
กำรศึกษ มนุษย์
ำ



ยุทธศำสตร์
ที่2ผลิต
พัฒนำครู
คณำจำรย์
และ
บุคลำกร
ทำงกำร
ศึกษำ



ยุทธ
ยุทธ
กรอบที่ 4
ยุทธ
ศำสตร์ที่ ศำสตร์ Reorganiz ศำสตร์ที่1
3 กำร
ที่1
ation of
พัฒนำ
พัฒนำ
กำร
Higher
หลักสูตร
ศักยภำพ เสริมส Education กระบวนกำร
คนทุก
ร้ำง
System
เรียนกำร
ช่วงวัย
และ
ด้ำนระบบ สอนกำรวัด
และกำร พัฒนำ กำรประเมิน และประเมิน
สร้ำง
ศักย
และกำร
ผล
สังคม

- 82 -

นโยบาย Thailand 4.0
โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทย
สู่ความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน

2. พัฒนำดิจิทัล
แพลตฟอร์ม เพื่อ
สนับสนุนกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้เรียนได้
ทุกที่ทุกเวลำ

23 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561-2565

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี พ.ศ.
2565-2579

ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 – 2580

ความสอดคล้องกับแผนระดับชาติ และระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
รวม
ความ
สอด
คล้อง
(จา
นวน)



5



6



6

เป้ำ
หมำย
ด้ำน
ควำม
มั่งคั่งทำง
เศรษฐ
กิจ

เป้ำ
หมำย
ด้ำน
ควำม
มั่งคั่งทำง
เศรษฐ
กิจ

เป้ำ
หมำย
ด้ำนกำร
ยกระดับ
คุณค่ำ
มนุษย์

นโยบาย Thailand 4.0
โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทย
สู่ความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน

แผนด้านการอุดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคม
ของประเทศ
พ.ศ. 2564 - 2570

นโยบายสู่แผนอุดมศึกษา 15 ปี
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2574

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
พ.ศ. 2566 – 2570

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 -2579

23 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561-2565

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี พ.ศ.
2565-2579

ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 – 2580

ความสอดคล้องกับแผนระดับชาติ และระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
รวม
ความ
สอด
คล้อง
(จา
นวน)

ภำพ
แห่งกำร ภำพ
ประกัน
ทรัพยำก
เรียนรู้
ทุน
คุณภำพ
รมนุษย์
มนุษย์
เป้าหมายที่ 2 ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม>เป็นผู้นาในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ
และการออกแบบของประเทศ ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์โดยใช้องค์ความรู้และบูรณาการศาสตร์ที่ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม สร้างคุณค่า และมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ บูรณา
การศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
กลยุทธ์
แผนปฏิบตั ิการ


 



2. กำรบูรณำกำร
ศำสตร์และบูรณำ
กำรควำมร่วมมือ
เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
และนวัตกรรม
พัฒนำสังคมและ
ประเทศอย่ำงยั่งยืน

5. ออกแบบคลัสเตอร์
กำรวิจยั ข้ำมศำสตร์ ให้
สอดคล้องกับแหล่งทุน
และเชื่อมโยงกับ SDGs
(s) เน้นกำรสร้ำงคุณค
ค่ำ (Value & Impact)
ให้กับสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ

6. พัฒนำระบบนิเวศ
กำรวิจยั (research
ecosystem) และ
เครือข่ำยควำมร่วมมือ
(e.g., partners,
collaborators, cocreators, sharing
resources) รวมถึง



ประเด็น
แผน
ยุทธศำส แม่บทที่
ตร์ชำติ 23 แผน
ด้ำนกำร แม่บท
สร้ำง
ประเด็น
ควำม
วิจัยและ
สำมำรถ พัฒนำ
ในกำร นวัตกรรม
แข่งขัน



ประเด็น
ยุทธ
ศำสตร์
ชำติด้ำน
กำรสร้ำง
ควำม

แผน

แม่บทที่
23 แผน
แม่บท
ประเด็น
วิจัยและ
พัฒนำ
นวัตกรรม
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ยุทธ
ยุทธ
กรอบที่ 1
ศำสตร์ที่ ศำสตร์ Reorientat
2
ที่8
ion of
กำรผลิต กำร
Higher
และ
พัฒนำ Education
พัฒนำ วิทยำ
System
กำลังคน ศำสตร์ ด้ำนกำร
กำรวิจยั
เทคโน
สร้ำง
และนวัต โลยี
สรรค์นวัต
กรรม
วิจัย
กรรมเทค
เพื่อสร้ำง และน โนโลยีและ
ขีดควำม
วัต
กำรวิจยั
สำมำรถ กรรม
ในกำร
แข่งขัน
ของ
ประเทศ


กรอบที่ 1
Reorientati
on of
Higher
Education
System

ยุทธ
ศำสตร์ที่3
ผลิตและ
พัฒนำ
กำลังคน
รวมทั้ง
งำนวิจัยที่
สอดคล้อง
กับควำม
ต้องกำรของ
กำรพัฒนำ
ประเทศ



เป้ำ
หมำย
ด้ำน
ควำม
มั่งคั่งทำง
เศรษฐ
กิจ



7



เป้ำ

6

ยุทธ
ศำสตร์ที่3
ผลิตและ
พัฒนำ
กำลังคน
รวมทั้ง
งำนวิจัยที่

หมำย
ด้ำน
ควำม
มั่งคั่งทำง
เศรษฐ
กิจ

3. กำรบริกำร
วิชำกำรที่ก้ำวหน้ำ
ผ่ำนดิจิทัล
แพลตฟอร์มและ
ศูนย์บริกำร
วิชำกำรครบวงจร

8. ขับเคลื่อนโครงกำร
บริกำรวิชำกำรขนำด
ใหญ่ กำรบูรณำกำร
โครงกำรที่สร้ำงคุณค่ำ
ให้กับสังคมและ
ประเทศ (L)

9. พัฒนำระบบนิเวศ
กำรบริกำร (academic
service ecosystem)
และสภำพแวดล้อมและ
บรรยำกำศที่เอื้อต่อกำร
เพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรให้บริกำรวิชำกำร
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สอดคล้อง
กับควำม
ต้องกำรของ
กำรพัฒนำ
ประเทศ











ยุทธ
ศำสตร์ที่3
ผลิตและ
พัฒนำ
กำลังคน
รวมทั้ง
งำนวิจัยที่
สอดคล้อง
กับควำม
ต้องกำรของ
กำรพัฒนำ
ประเทศ





นโยบาย Thailand 4.0
โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทย
สู่ความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
พ.ศ. 2566 – 2570

ด้ำนกำร
สร้ำง
สรรค์นวัต
กรรมเทค
โนโลยีและ
กำรวิจยั
ยุทธ
ยุทธ
กรอบที่ 3
ศำสตร์ที่ ศำสตร์ Restructur
2
ที่8
ing of
กำรผลิต กำร
Higher
และ
พัฒนำ Education
พัฒนำ วิทยำ
System
กำลังคน ศำสตร์
ด้ำน
กำรวิจยั
เทคโน โครงสร้ำง
และนวัต โลยี กำรวิจยั เทค
กรรม
วิจัย
โนโลยี
เพื่อสร้ำง และ
ขีดควำม นวัต
สำมำรถ กรรม
ในกำร
แข่งขัน





แผนด้านการอุดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคม
ของประเทศ
พ.ศ. 2564 - 2570



นโยบายสู่แผนอุดมศึกษา 15 ปี
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2574

สร้ำงสภำพแวดล้อม
สำมำรถ
และบรรยำกำศที่เอื้อ
ในกำร
ต่อกำรวิจัยสร้ำงสรรค์
แข่งขัน
และนวัตกรรมแบบ
บูรณำกำร (Support &
motivation)


7.ต่อยอดงำนวิจยั ไปสู่
ประเด็น
แผน
ทรัพย์สินทำงปัญญำ
ยุทธ
แม่บทที่
และโอกำสเชิงธุรกิจ
ศำสตร์
23
แผน
(commercialize) เพื่อ
ชำติด้ำน แม่บท
เพิ่มแหล่งรำยได้อย่ำง
กำรสร้ำง ประเด็น
ยั่งยืน
ควำม
วิจัยและ
สำมำรถ พัฒนำ
ในกำร นวัตกรรม
แข่งขัน

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 -2579

23 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561-2565

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี พ.ศ.
2565-2579

ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 – 2580

ความสอดคล้องกับแผนระดับชาติ และระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
รวม
ความ
สอด
คล้อง
(จา
นวน)



7

เป้ำ
หมำย
ด้ำน
ควำม
มั่งคั่งทำง
เศรษฐ
กิจ









นโยบาย Thailand 4.0
โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทย
สู่ความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน

แผนด้านการอุดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคม
ของประเทศ
พ.ศ. 2564 - 2570

นโยบายสู่แผนอุดมศึกษา 15 ปี
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2574

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
พ.ศ. 2566 – 2570

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 -2579

23 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561-2565

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี พ.ศ.
2565-2579

ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 – 2580

ความสอดคล้องกับแผนระดับชาติ และระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
รวม
ความ
สอด
คล้อง
(จา
นวน)

แบบบูรณำกำร เพื่อ
กำรให้บริกำรแบบครบ
วงจร One-stop
customer services
เป้าหมายที่ 3 ด้านการบริหารจัดการองค์กร> มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็น “Digitally Transformed University” พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ สามารถ
ปรับตัวยืดหยุ่นพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรที่มีความผูกพันกับองค์กร บูรณา
การศักยภาพของบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญ พัฒนาตนเองอยู่เสมอและมุ่งมั่นต่อค่านิยมองค์กรที่ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่ ง การ
สร้างสรรค์ มีธรรมาภิบาล และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มี ความมั่นคงทางการเงิน และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปและพลิกโฉมมหาวิทยาลัย







กลยุทธ์
แผนปฏิบตั ิการ







4. กำรเปลี่ยนแปลง 10. เสริมสร้ำงค่ำนิยม
7
ประเด็
น
แผน
ยุ
ท
ธ
ยุ
ท
ธ
กรอบที
่
3
ยุ
ท
ธ
เป้
ำ
องค์กร และ
องค์กรให้เป็นองค์กร
ยุทธ
แม่บทที่ ศำสตร์ที่ ศำสตร์ Restructur ศำสตร์ที่5
หมำย
ทรัพยำกรบุคคล ที่ แห่งกำรสร้ำงสรรค์และ
ศำสตร์
7 แผน
3 กำร
ที่8
ing of
ส่งเสริมและ
ด้ำน
ผ่ำนดิจิทัล
มีสุนทรียะ สำมำรถ
ชำติ
ด
ำ
้
น
แม่
บ
ท
พั
ฒ
นำ
กำร
Higher
พั
ฒ
นำระบบ
ควำม
แพลตฟอร์ม (เพื่อให้ ปรับตัวพร้อมรับกับกำร
กำรสร้ำง ประเด็น ศักยภำพ พัฒนำ Education เทคโนโลยี มั่งคั่งทำง
สอดคล้องกับกล
เปลี่ยนแปลง ได้รับ
ควำม โครงสร้ำง คนทุก วิทยำ
System
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐ
ยุทธ์และเป้ำหมำย ควำมไว้วำงใจจำก
สำมำรถ พื้นฐำน
ช่วงวัย ศำสตร์ ด้ำนโครง
กำรศึกษำ
กิจ
ของมหำวิทยำลัย)
สังคม มีควำมมั่นคง
ในกำร ระบบโลจิ และกำร เทคโน สร้ำงกำร
Transform
และมีกำรเติบโตอย่ำง
สติกส์
สร้ำง
โลยี
วิจัย
operations and
ต่อเนื่อง ด้วยควำมเป็น แข่งขัน
และ
สังคม
วิจัย
เทคโนโลยี
human resources เลิศและนวัตกรรม (L)
ดิจิทัล
แห่งกำร และ
และ
through digital
เรียนรู้ นวัตก นวัตกรรม
platform to align
รรม
university
strategies and
goals






11.พัฒนำศักยภำพ
ยุทธ
7
แผน
ยุ
ท
ธ
ยุ
ท
ธ
กรอบที
่
3
ยุ
ท
ธ
เป้
ำ
ทรัพยำกรบุคคล เพื่อ
ศำสตร์
แม่บทที่ ศำสตร์ที่ ศำสตร์ Restructur ศำสตร์ที่5
หมำย
สร้ำงเสริมสมรรถนะ
ชำติ
18
5 กำร
ที่4
ing of
ส่งเสริมและ ด้ำนกำร
หลักขององค์กรใน
ด้ำนกำร
แผน
จั
ด
กำร
กำร
Higher
พั
ฒนำระบบ อนุรักษ์
ปัจจุบันและอนำคต (S, สร้ำงกำร
แม่บท
ศึกษำ เติบโต Education เทคโนโลยี
สิ่งแว
L)
เติบโต
ประเด็น เพื่อสร้ำง ที่เป็น
System
ดิจิทัลเพื่อ
ดล้อม
บน
เสริม
มิตร
ด้ำนโครง
กำรศึกษำ
คุณภำพ กำรสร้ำง
กำร
คุณภำพ
กับ
สร้ำงกำร
ชีวิตที่
ชีวิตที่ สิ่งแวด
วิจัย
เป็นมิตร เติบโต
เป็นมิตร ล้อม เทคโนโลยี
ต่อ
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เพื่อ
กำร
พัฒนำ
อย่ำง
ยั่งยืน


นโยบาย Thailand 4.0
โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทย
สู่ความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน

กับสิ่ง
แวด
ล้อม

แผนด้านการอุดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคม
ของประเทศ
พ.ศ. 2564 - 2570

อย่ำง
ยั่งยืน

นโยบายสู่แผนอุดมศึกษา 15 ปี
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2574

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 -2579

สิ่งแวดล้
อม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
พ.ศ. 2566 – 2570

23 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561-2565

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี พ.ศ.
2565-2579

ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 – 2580

ความสอดคล้องกับแผนระดับชาติ และระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
รวม
ความ
สอด
คล้อง
(จา
นวน)

และ
นวัตกรรม







12. พัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และนวัตกรรมกำร
บริหำรจัดกำร (ด้ำน
บริหำรจัดกำร ด้ำน
บริหำรกำรวิจัย ด้ำน
บริหำรบริกำรวิชำกำร
ด้ำนบริหำรทรัพยำกร
บุคคล) ด้วย Digital
Transformation (S,
L)
เป้าหมายที่ 4 ด้านภาพลักษณ์ศิลปากร>เป็นสถาบันทางวิชาการที่มีความโดดเด่นด้านการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์เป็นผู้นาในการ
สร้างมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ศิลปากรสู่สาธารณะ ยกระดับความเลิศในระดับสากล ขยายการรับรูส้ ู่เวทีโลก : SILPAKORN
BRANDING
กลยุทธ์
แผนปฏิบตั ิการ

5. ส่งเสริม
เอกลักษณ์องค์กร
ผ่ำนช่องทำงกำร
สื่อสำรกำรตลำด
แบบบูรณำกำร
Promoting
corporate
identity through
integrated
marketing
communication
channels


13. สร้ ำ งภำพลั ก ษณ์
ประเด็
น
องค์กรให้เป็นที่ยอมรับ
ยุทธ
ใ น ร ะ ดั บ ช ำ ติ แ ล ะ
นำนำชำติ (กำรรั บ รู้ , ศำสตร์
ก ำ รย อ มรั บ , คว ำ ม ชำติด้ำน
กำรสร้ำง
ไว้วำงใจ) (L)
ขีดควำม
สำมำรถ
ในกำร
แข่งขัน


แผน
แม่บทที่
10
แผน
แม่บท
ประเด็น
กำรปรับ
เปลี่ยน
ค่ำนิยม
และ
วัฒนธรร
ม
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กรอบที่ 2
Reprofiling
of Higher
Education
Institution
s ด้ำนกำร
จัดกลุ่มจัด
ประเภท
ตำมอัต
ลักษณ์และ
ระดับของ
พัฒนำ
กำรของ
สถำบัน



ยุทธ
ศำสตร์ที่3
ผลิต
และพัฒนำ
กำลังคน
รวมทั้ง
งำนวิจัยที่
สอดคล้อง
กับควำม
ต้องกำรของ
กำรพัฒนำ
ประเทศ



เป้ำ
หมำย
ด้ำนกำร
ยกระดับ
คุณค่ำ
มนุษย์

5

รวมความสอดคล้อง(จานวน)

ศำสตร์
ชำติ
ด้ำนกำร
พัฒนำ
และเสริม
สร้ำง
ศักย
ภำพ
ทรัพยำก
รมนุษย์

15

9

11

12

แผนด้านการอุดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคม
ของประเทศ
พ.ศ. 2564 - 2570

นโยบายสู่แผนอุดมศึกษา 15 ปี
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2574

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
พ.ศ. 2566 – 2570

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 -2579



ยุทธ



กรอบที่ 2
Reprofiling
of Higher
Education
Institution
s ด้ำนกำร
จัดกลุ่มจัด
ประเภท
ตำมอัต
ลักษณ์

ยุทธ
ศำสตร์ที่3
ผลิตและ
พัฒนำ
กำลังคน
รวมทั้ง
งำนวิจัยที่
สอดคล้อง
กับควำม
ต้องกำรของ
กำรพัฒนำ
ประเทศ

13

15

นโยบาย Thailand 4.0
โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทย
สู่ความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน

14. ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและจิตใจด้วย
กำรบูรณำกำรศิลปะกับ
ศำสตร์อื่น เพื่อควำม
ผำสุกของสังคม (L)

23 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561-2565

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี พ.ศ.
2565-2579

ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 – 2580

ความสอดคล้องกับแผนระดับชาติ และระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
รวม
ความ
สอด
คล้อง
(จา
นวน)



4

15

90

เป้ำ
หมำย
ด้ำนกำร
ยกระดับ
คุณค่ำ
มนุษย์

สรุปความสอดคล้องของวิสัยทัศน์และนโยบายในการบริหารงานมหาวิทยาลัยศิลปากรจำกกำรสรุป
ภำพรวมควำมสอดคล้องของวิสัยทัศน์และนโยบำยในกำรบริหำรงำนมหำวิทยำลัยศิลปำกร จำนวน 17 ประเด็นกับ
นโยบำยและแผนต่ำงๆ จ ำนวน 7 แผน พบว่ำสอดคล้ องจำนวนทั้งสิ้น 90 ควำมสอดคล้ อง จำกจำนวน 112 ควำม
สอดคล้อง
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ภาคผนวก ค.
ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพันธกิจหลัก
ในรอบปีการศึกษา 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลกำรดำเนิ น งำนของมหำวิท ยำลั ย ศิล ปำกรตำมพันธกิจหลั ก ในรอบปี กำรศึ กษำ 2562 และ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยสรุปมีดังนี้
มหำวิทยำลัย ศิล ปำกรมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและคุณภำพบัณฑิต ด้วยกำรพัฒนำ
หลักสูตร กำรจัดกำรศึกษำและกำรผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมและผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้ง
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้บัณฑิตสำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกลมุ่งเน้นกำรก้ำวเข้ำสู่ควำมเป็นนำนำชำติ โดย
กำรเสริมสร้ำงและเผยแพร่ภำพลักษณ์มหำวิทยำลัยศิลปำกรสู่สำธำรณชนในด้ำนที่เป็นจุดแข็งของมหำวิทยำลัย
ได้แก่ ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและกำรออกแบบ กำรส่งเสริมให้มีกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติให้มำกขึ้น และกำร
ผลักดันให้มีผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนำนำชำติเพิ่มขึ้นตลอดจนส่งเสริมให้
มีกำรวิจั ย และพัฒ นำแบบบู ร ณำกำร โดยมุ่งเน้นกำรแก้ปัญหำและกำรพัฒ นำชุมชนและสั งคม ซึ่ ง ในรอบปี
กำรศึกษำ 2562 (1 สิงหำคม 2562 ถึง 31 กรกฎำคม 2563) และปีงบประมำณ พ.ศ. 2563(1 ตุลำคม 2562 ถึง
30 กันยำยน 2563) มหำวิทยำลัยศิลปำกรมีควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจโดยสรุป ดังนี้
(1) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ
1.1 ผลการจัดอันดับ QS Stars Ratings ประจาปี 2019 ได้ผลประเมิน ระดับ 4 ดาว
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ตารางที่ 1 แสดงผลการจัดอัดับ QS Stars Ratings ประจาปี 2019 มหาวิทยาลัยศิลปากร
หมวด

คะแนน คะแนน ระดับ
เต็ม
ดาว
Teaching
99
150
4
Employability
130
150
5
Research
60
150
3
internationalization 106
150
5
Facilities
67
100
4
Program strength
82
150
3
Arts & Culture
49
50
5
Innovation
42
50
5
Overall
635 1,000
4

1.2 ผลการจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น าของโลก ประจ ำปี 2020 ผ่ ำ นทำงเว็ บ ไซต์ :
www.timeshighereducation.com โดย Times Higher Education World University Rankings 2020 โดย
ในปีนี้ได้มีกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยชั้นนำกว่ำ 1,400 แห่งใน 92 ประเทศจำกทั่วโลก มหำวิทยำลัยศิลปำกร อยู่
ในอันดับที่ 1001+ (ร่วม) ของโลก และอันดับ 4 ของไทย
1.3 ผลการจั ด อั น ดั บ ม หา วิ ทย าลั ยใน ร ะดั บภู มิ ภ าค เ อเ ชี ยโ ด ย ( QS World
UniversityRankings : Asia) ปี 2019 เป็นอันดับที่ 12 (ร่วม) ของประเทศ อันดับที่ 351 – 400 (ร่วม) ของ
เอเชีย
1.4 ผลการจัดอันดับ SCImago Institutions Rankings (Overall) ปี 2020 อันดับที่ 7 ของ
ประเทศ
1.5ผลการจั ด อัน ดับ ผลกำรจัดอันดับ SCImago Institutions Rankings (Innovation) ปี
2020 อันดับที่ 3 ของประเทศ
1.6ผลการจัดอันดับ Webometrics ปี 2019 อันดับที่ 17 ของประเทศ อันดับที่ 59 ของ
South East Asia
1.7 ผลการจัดอันดับ THE Impact Rankings ปี 2020 อันดับ 600+ (ติดอันดับเป็นปีแรก)
1.8 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UniversityGreenCampus) โดย UI (Green
Metric World University Ranking) ปี 2019 อันดับที่ 28 ของประเทศ อันดับที่ 476 ของโลก
1.9 การผลักดันความเป็นนานาชาติ มีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ได้รับรางวัลเกณฑ์บริหาร
จัดการที่เป็นเลิศ EdPEx300 หรือ Thailand quality award (TQA)/TQCโดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
และ พ.ศ. 2563 มีคณะที่ผ่ำน screening จำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะโบรำณคดี คณะดุริยำงคศำสตร์ คณะเภสัช
ศำสตร์ และคณะที่ผ่ำน EdPEx 200 คือ คณะเภสัชศำสตร์

- 89 -

(2) ผลการประเมินองค์กรจากหน่วยงานภายนอก ที่แสดงถึงการมีธรรมาภิบาล
ผลการประเมินความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเมินโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.)ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563มหำวิทยำลัยศิลปำกร ได้รับ
คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ร้อยละ 91.16 ระดับผลการประเมิน ระดับ “A”
(3) ดานคุณภาพบัณฑิต
มหำวิ ท ยำลั ย ศิ ล ปำกร มี เ ป้ ำ หมำยในกำรผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภำพรองรั บ ควำมต้ อ งกำรของ
ผู้ประกอบกำรและสังคมโดยมีทักษะที่สำคัญรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีอัตลักษณ์ศิล ปำกร
“ควำมคิดสรำงสรรค์” และ “จิตสำธำรณะ” มีคุณธรรม จริยธรรม สำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ซึ่งมี
ผลงำนที่ปรำกฏ ดังนี้
ตารางที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 จาแนกตามตัวชี้วัดคุณภาพบัณฑิต
ตัวชี้วัดคุณภาพบัณฑิต
1. ร้อยละกำรมีงำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระของบัณฑิตระดับปริญญำตรี ภำยในระยะเวลำ 1 ปี หลัง
สำเร็จกำรศึกษำ
2. เงินเดือน/รำยได้เฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญำตรี
3 ร้อยละของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำที่เป็นผู้ประกอบกำร/ Start Up / เจ้ำของกิจกำร
4. ร้อยละของบัณฑิตที่มีควำมเป็นอัตลักษณ์ศิลปำกร (ควำมคิดสร้ำงสรรค์)
5. จำนวนรำงวัลระดับชำติ - นำนำชำติที่นักศึกษำปัจจุบัน/ บัณฑิต/ ศิษย์เก่ำได้รับ
6. ร้อยละผลกำรสอบใบประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม

ร้อยละ

ปี
การศึกษา
2562
86.42

บำท
ร้อยละ
ร้อยละ
รำงวัล
ร้อยละ

20,200
23.24
98.63
254
96.99

หน่วย
นับ

(4) ดานคุณภาพหลักสูตร
จุดเด่นด้านหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรของมหำวิทยำลัยมีควำมหลำกหลำย และ
บูรณำกำรระหว่ำงศำสตร์ มีหลักสูตรพหุวิทยำกำรที่เป็นหลักสูตรที่สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่และแก้ไขปัญหำทำง
สังคม โดยมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นนักศึกษำเป็นศูนย์กลำง ทำให้นักศึกษำปฏิบัติงำนได้จริง นักศึกษำมี
พื้ น ฐำนทำงทั ก ษะปฏิ บั ติ ก ำรวิช ำชี พ งำนสร้ ำ งสรรค์ และผลงำนวิ ช ำกำรได้ รับ รำงวัล และจัด แสดงในเวที
ระดับชำติและนำนำชำติเป็นจำนวนมำก โดยมีผลงำนเป็นที่ปรำกฏอย่ำงประจักษ์ชัด และคณำจำรย์ประจำแต่ละ
หลักสูตรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะสำขำ มีชื่อเสียงในวงกำรวิชำกำรและวิชำชีพ เป็นที่ยอมรับ
และได้รับควำมเชื่อถือในแวดวงวิชำกำรจำกทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ

- 90 -

ตารางที่ 3 คุณภาพของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562
จาแนกตามตัวชี้วัดคุณภาพหลักสูตร
ตัวชี้วัดคุณภาพหลักสูตร
หน่วยนับ
ปีการศึกษา 2562
1. ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพตำมเกณฑ์ AUN QA
(ปีกำรศึกษำ) ปีกำรศึกษำ 2562 มีหลักสูตร AUN-QA จำนวน 93 หลักสูตร
จำกหลักสูตรทั้งหมด 205 หลักสูตร
2. ร้อยละควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนของมหำวิทยำลัย

หลักสูตร (ร้อยละ)

93 (45.37)

ร้อยละ

97.32

3. จำนวนข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันต่ำงประเทศ

ฉบับ

129

การพัฒนาหลักสูตร มหำวิทยำลัยมีกำรพัฒนำหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำหนดกลไกและมำตรกำรใน
กำรกำกับดูแลด้ำนคุณภำพและควำมเหมำะสมของหลักสูตร เพื่อให้ทุกหลักสูตรมีกำรดำเนินงำนอย่ำงมีคุณภำพ
มีควำมสอดคล้องกับนโยบำย วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหำวิทยำลัย และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศชำติ โดยในปีกำรศึกษำ 2562 มีหลักสูตรผ่ำนเกณฑ์ AUN-QA จำนวน 93 หลักสูตร จำกหลักสู ตร
ทั้งหมด 205 หลั กสู ตร คิดเป็ น ร้ อยละ 45.37 ทุกหลั กสู ตร ร้อยละ100 ผ่ ำนเกณฑ์มำตรฐำนหลั กสู ตรตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ (สกอ.) (ผ่ำนองค์ประกอบที่ 1) และนักศึกษำมีควำมพึงพอใจต่อหลักสูตร
และกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนของมหำวิ ท ยำลั ย ร้ อ ยละ 97.32 รวมทั้ ง ในกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนของ
มหำวิทยำลัย มีจำนวนข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันต่ำงประเทศ จำนวน 129 ฉบับ
นอกจำกนั้นยั งมีกำรพัฒนำหลั กสู ตรสร้ำงสรรค์รำยวิช ำ 085 101 ศิลปำกรสร้ำงสรรค์ (CREATIVE
SILPAKORN) อย่ำงต่อเนื่อง ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย โดยมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิ ชำศึกษำทั่วไป
ในกลุ่มวิชำบูรณำกำร ในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนครอบคลุม 4 ด้ำน ได้แก่ ทักษะสังคม
และทักษะชีวิต ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ควำมเป็นผู้ประกอบกำร และภำษำ โดยเปิดให้นักศึกษำระดับปริญญำ
ตรีชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ลงทะเบียน ซึ่งมีนักศึกษำลงทะเบียนจำนวน 5,191 คน และเมื่อสิ้นสุดภำคกำรศึกษำมี
กำรจั ด นิ ท รรศกำรแสดงผลงำนของนั ก ศึ ก ษำทั้ ง 2 วิ ท ยำเขต เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษำมหำวิ ท ยำลั ย เกิ ด กำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์กับนักศึกษำต่ำงคณะวิชำ สำมำรถดำรงตนได้อย่ำงเหมำะสมในสังคมยุคปัจจุบัน และสำมำรถ
สร้ ำงสรรค์ป ระโยชน์ ให้กับ ชุมชน และจั ดหลั กสู ตรพัฒ นำนักศึกษำมุ่งสู่ ผู้ ประกอบกำร เพื่อพัฒ นำ Startup
จำนวน 4 ครั้ง มีนักศึกษำเข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร รวม 300 คน ปีกำรศึกษำ 2562 มีกำรพัฒนำหลักสูตร
สร้ำงสรรค์ จำนวน 26 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบูรณำกำร/พหุวิทยำกำร จำนวน 7 หลักสูตร หลักสูตรปกติสอง
ปริญญำ จำนวน 1 หลักสูตร หลักสูตรนำนำชำติและสองปริญญำ จำนวน 8 หลักสูตร และหลักสูตรนำนำชำติ
10 หลักสูตร รวมทั้งมีกำรกำรปรับปรุงหลักสูตร โดยกำรเพิ่มประสบกำรณ์ตรง กำรฝึกปฏิบัติจริงมำกยิ่งขึ้น อำทิ
กำรศึกษำดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศ กำรศึกษำนอกสถำนที่ กำรส่งเสริมให้นักศึกษำแสดงควำมสำมำรถ และ
ผลิตผลงำนสร้ำงสรรค์ออกสู่สำธำรณชนทั้งในระดับประเทศและนำนำชำติหลำกหลำยช่องทำง เช่น กำรจัดให้มี
กำรแสดงนิทรรศกำรผลงำนนักศึกษำ กำรส่งนักศึกษำเข้ำประกวดแข่งขันในเวทีระดับชำติและนำนำชำติ
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การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันต่างประเทศ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ได้จัดทำข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันอุดมศึกษำต่ำงประเทศ
ณ ปัจจุบัน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 125 ฉบับ * ใน 5 ทวีปจำก 22 ประเทศประกอบด้วย 94
สถำบัน ได้แก่
1. ทวีปเอเชีย จำนวน 94 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 75.20จำก 11 ประเทศประกอบด้วย 67 สถำบัน
ได้แก่
1) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 27 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 21.60ประกอบด้วย 17 สถำบัน ดังนี้
ควำมร่วมมือด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ จำนวน 7 ฉบับ ได้แก่
- Aichi University of the Arts
- Joshibi University of Art and Design (3 ฉบับ)
- Musashino Art University
- Tokoha University
- Tokyo University of the Arts
ควำมร่วมมือด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จำนวน 14 ฉบับ ได้แก่
- Aichi University (2 ฉบับ)
- Chiba University (2 ฉบับ)
- Daito Bunka University
- Hiroshima City University (2 ฉบับ)
- Kyoto Women' s University
- Meisei University (2 ฉบับ)
- Ritsumeikan Asia Pacific University (2 ฉบับ)
- Tokyo Gakugei University (2 ฉบับ)
ควำมร่วมมือด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่
- Denpa Educational Institutions
- Fujita Health University
- Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) (2 ฉบับ)
- Osaka Prefecture University (2 ฉบับ)
2) สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 18 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 14.40ประกอบด้วย 12 สถำบัน ดังนี้
ควำมร่วมมือด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ จำนวน 10 ฉบับ ได้แก่
- Chung-Ang University (2 ฉบับ)
- Dankook University (2 ฉบับ)
- Hongik University
- Namseoul University (3 ฉบับ)
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3)

- Seoul National University of Science and Technology
- The Korean National University of Arts
ควำมร่วมมือด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จำนวน 8 ฉบับ ได้แก่
- Busan University of Foreign Studies
- Chungbuk National University
- Chungnam National University
- Dankook University
- Hankuk University of Foreign Studies (2 ฉบับ)
- Myongji University
- Yeungnam University
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จำนวน 15 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 12.00ประกอบด้วย 11

4)

ควำมร่วมมือด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่
- Hungkuang University
- National Kaohsiung Normal University
- National Taiwan University of Arts (NTUA)
ควำมร่วมมือด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
- Far East University
- Ming Chuan University
- National Chiayi University
- National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism (2 ฉบับ)
ควำมร่วมมือด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 7 ฉบับ ได้แก่
- Ming Chi University of Technology
- National Central University
- National Chung Cheng University (3 ฉบับ)
- National Pingtung University of Science and Technology (2 ฉบับ)
สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 14 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 11.20 ประกอบด้วย 12

สถำบัน ดังนี้

สถำบัน ดังนี้
ควำมร่วมมือด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่
- Jingdezhen Ceramic Institute of China
- Nanjing University of the Arts
ควำมร่วมมือด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จำนวน 7 ฉบับ ได้แก่
- Beijing Foreign Studies University
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5)

- Beijing Language and Culture University (2 ฉบับ)
- Guangxi Arts University
- Liaoning University
- University of International Business and Economics
- Yuxi Normal University
ควำมร่วมมือด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
- Chengdu University (2 ฉบับ)
- Nanchong Vocaltional and Technical College
- Sichuan Automotive Vocational and Technical College
- Yunnan Agricultural University
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 7 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 5.60ประกอบด้วย 5

สถำบัน ดังนี้
ควำมร่วมมือด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่
- Hue University
ควำมร่วมมือด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่
- The University of Languages and International Studies
- The University of Social Sciences and Humanities, Vietnam
National University
ควำมร่วมมือด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่
- Nong Lam University Ho Chi Minh City (3 ฉบับ)
- Nguyen Tat Thanh University (NTTU)
6) สหพันธรัฐมาเลเซีย จำนวน 5 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 4.00ประกอบด้วย 2 สถำบัน ดังนี้
ควำมร่วมมือด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่
- Universiti Sains Malaysia (3 ฉบับ)
ควำมร่วมมือด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่
- Multimedia University
- Universiti Sains Malaysia
7) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน 3 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 2.40ประกอบด้วย 3
สถำบัน ดังนี้
ควำมร่วมมือด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่
- Thanlyin Technological University
- West Yangon Technological University
- Yangon Technological University
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8) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำนวน 2 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 1.60ประกอบด้วย 2 สถำบัน ดังนี้
ควำมร่วมมือด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่
- La Sallian Educational Innovators Foundation, Inc. ( De la salleCollege of Saint Benilde)
- University of Batangas
9) สาธารณรัฐอินเดียจำนวน 1 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 0.80ประกอบด้วย 1 สถำบัน ดังนี้
ควำมร่วมมือด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่
- Indian Council for Cultural Relations (ICCR)
10) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 1 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 0.80ประกอบด้วย 1 สถำบัน ดังนี้
ควำมร่วมมือด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่
- Telkom University
11) ราชอาณาจักรไทย จำนวน 1 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 0.80 ประกอบด้วย 1 สถำบัน ดังนี้
ควำมร่วมมือด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่
- United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation
(UNESCO)
2. ทวีปยุโรป จำนวน 24 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 19.20 จำก 8 ประเทศ ประกอบด้วย 20 สถำบัน
ได้แก่
1) สาธารณรัฐฝรั่งเศสจำนวน 7 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 5.60ประกอบด้วย 6 สถำบัน ดังนี้
ควำมร่วมมือด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่
- French Embassy in Thailand & Ecole Nationale Superieure des
Beaux-Arts de Paris (ENSBA)
ควำมร่วมมือด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
- ESC Rennes School of Businees
- Institut Vatel
- PSB Paris School of Business (2 ฉบับ)
- The National Institute of Oriental Languages and Civilizations
(INALCO)
ควำมร่วมมือด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่
- The Institut National Polytechnique Toulouse
2) สาธารณรัฐอิตาลีจำนวน 5 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 4.00ประกอบด้วย 5 สถำบัน ดังนี้
ควำมร่วมมือด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
- Accademia di belle Arti di Brescia Santa Guilia
- Accademia di belle Arti di Firenze
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3)

- Associazione "Amici della Musica" FEDELE FENAROLI Lanciano (CH)
- University of Florence
- Università Politecnica delle Marche
สหพัน ธ์ สาธารณรั ฐเยอรมนี จำนวน 3 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 2.40 ประกอบด้ว ย 3

สถำบัน ดังนี้
ควำมร่วมมือด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่
- University of Arts Bremen
ควำมร่วมมือด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่
- Beuth University of Applied Sciences Berlin
- University of Hohenheim
4) สมาพันธรัฐสวิสจำนวน 3 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 2.40ประกอบด้วย 1 สถำบัน ดังนี้
ควำมร่วมมือด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่
- Lucerne University of Applied Sciences and Art (3 ฉบับ)
5) สหราชอาณาจักรจำนวน 3 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 2.40ประกอบด้วย 2 สถำบัน ดังนี้
ควำมร่วมมือด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่
- Birmingham City University (2 ฉบับ)
- University of Leeds
6) สาธารณรัฐออสเตรียจำนวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 0.80ประกอบด้วย 1 สถำบัน ดังนี้
ควำมร่วมมือด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่
- University of Applied Arts Vienna
7) สาธารณรัฐเอสโตเนีย จำนวน 1 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 0.80ประกอบด้วย 1 สถำบัน ดังนี้
ควำมร่วมมือด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่
- The Estonian Academy of Arts
8) สาธารณรัฐโปแลนด์ จำนวน 1 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 0.80 ประกอบด้วย 1 สถำบัน ดังนี้
ควำมร่วมมือด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่
- University of Bialystok
3. ทวีปอเมริกา จำนวน 5 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 4.00 จำก 1 ประเทศประกอบด้วย 5 สถำบัน
ได้แก่
1) สหรัฐอเมริกาจำนวน 5 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 4.00ประกอบด้วย 5 สถำบัน ดังนี้
ควำมร่วมมือด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่
- The University of Hawai’i at Manoa
- University of Wisconsin-Green Bay
ควำมร่วมมือด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่
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- California State University
- Oklahoma State University
ควำมร่วมมือด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่
- The National Aeronautics and Space Administration (NASA)
4. ทวีปออสเตรเลีย จำนวน 1 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 0.80จำก 1 ประเทศ ประกอบด้วย 1 สถำบัน
ได้แก่
1) ประเทศนิวซีแลนด์จำนวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 0.80ประกอบด้วย 1 สถำบัน ดังนี้
ควำมร่วมมือด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่
- Auckland University of Technology
5. ทวีปแอฟริกา จำนวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 0.80จำก 1 ประเทศ ประกอบด้วย 1 สถำบัน
ได้แก่
1) ราชอาณาจักรโมร็อกโก จำนวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 0.80ประกอบด้วย 1 สถำบัน
ดังนี้
ควำมร่วมมือด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่
- Cadi Ayyad University
ข้อตกลงความร่วมมือจาแนกตามสาขาวิชา
1. ควำมร่วมมือสำขำศิลปะและกำรออกแบบ คิดเป็นร้อยละ 28
2. ควำมร่วมมือสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์คิดเป็นร้อยละ 44.8
3. ควำมร่วมมือสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีคิดเป็นร้อยละ 27.2

ประเทศที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการมำกที่สุด 3 อันดับ
แรก
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ประเทศญี่ปุ่น
27
ฉบับ
สำธำรณรัฐเกำหลี
18
ฉบับ
สำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน)
15
ฉบับ
มหำวิทยำลัยศิลปำกรมีกิจกรรมควำมร่วมมือกับสถำบันอุดมศึกษำต่ำงประเทศ ดังนี้
1. กำรวิจัยร่วม กำรประชุมนำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติและนำนำชำติ กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้ำนงำนวิจัย ประชุมร่วมวำงแผนหำรือด้ำนกำรวิจัย กำรทำวิจัยและฝึกงำนวิจัย กำรเจรจำควำมร่วมมือด้ำน
วิชำกำรและวิจัย
2. กำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ
3. กำรแลกเปลี่ยนอำจำรย์ และองค์ควำมรู้ กำรบูรณำกำรกำรศึกษำกำรแลกเปลี่ยนทำงวิชำกำร
4. กำรแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนเพื่อกำรเยือนสถำบันของอีกฝ่ำย
5. กำรอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำร กำรบรรยำยพิ เ ศษ กำรน ำเสนอบทควำมทำงวิ ช ำกำร
กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ กำรวำงแผนเตรียมกำรทำงวิชำกำร กำรสอนจำกอำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ
6. กำรจัดนิทรรศกำรและกิจกรรมทำงวิชำกำร กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ และเพิ่มพูนควำมรู้
กำรศึกษำดูงำน กำรฝึกปฏิบัติงำน กำรส่งเสริมประสบกำรณ์และกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วม กำรจัด
หลักสูตรสองปริญญำ
7. นักศึกษำ/บุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร
8. กำรพัฒนำหลักสูตร
9. กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่ำวสำร สิ่งพิมพ์
10.ทุนกำรศึกษำ
หมำยเหตุ * ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎำคม 2564
มหำวิ ท ยำลั ย ได้ ด ำเนิ น กำรจั ด กิ จ กรรมภำยใต้ ข้ อ ตกลงควำมร่ ว มมื อ ทำงวิ ช ำกำรร่ ว มกั บ สถำบั น
ต่ำงประเทศ ประจำปีกำรศึกษำ 2563 รอบ 6 เดือน (ระหว่ำงวันที่ 15 กรกฎำคม 2563 ถึงวันที่ 14 มกรำคม
2564) ด้ำนศิลปะ กำรออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ จำกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร จำนวน 3 ฉบับ
จำก 2 ประเทศ รวม 3 โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้
1. French Embassy in Thailand, Ecole Nationale Superieure des Beaux- Arts de Paris
(ENSBA) สำธำรณรัฐฝรั่งเศสจัดโครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ ไทย-ฝรั่งเศส ผู้เข้ำร่วม 2 คน ชำวไทย 1 คน ชำว
ต่ำงประเทศ 1 คน
2. Tokyo University of the Arts ประเทศญี่ปุ่น มีกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ ไทย-ญี่ป่น/โครงกำร
หลักสูตรปริญญำเอก 2 ปริญญำ ผู้เข้ำร่วม 2 คน ชำวไทย 1 คน ชำวต่ำงประเทศ 1 คน
3. Tama Art University ประเทศญี่ปุ่น มีกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ ไทย-ญี่ป่น ผู้เข้ำร่วม 2 คน ชำว
ไทย 1 คน ชำวต่ำงประเทศ 1 คน
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คณะมัณ ฑนศิลป์ จำกข้อตกลงควำมร่ว มมือทำงวิช ำกำร จำนวน 2 ฉบับ จำก 2 ประเทศ รวม 4
โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้
1. Institut Seni Indonesia, Yogyakarta ส ำ ธ ำ ร ณ รั ฐ อิ น โ ด นี เ ซี ย ด ำ เ นิ น โ ค ร ง ก ำ ร Jogja
International Creative Arts Featival (JICAF) 2020, Indonesia Institute of the Arts, Yogyakarta (ISI
Yogyakarta) แบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM และหำรือกิจกรรมควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ในช่วงกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID - 19) แบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM
2. Universiti Teknologi MARA (UiTM) สหพั น ธรั ฐ มำเลเซี ย ด ำเนิ น โครงกำร Art & Design
International Conference 2020 (AnDIC2020) แบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM และ ICONARTIES and
ARCADESA 2020 แบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM
คณะดุริยางคศาสตร์ จำกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร จำนวน 1 ฉบับ จำก 1 ประเทศ รวม 1
โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้
1. Tokyo University of The Arts ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินดครงกำร Tokyo Geidai ⇆ Asia 2021
International Forum A Fertile Asia Through Cultural and Artistic Exchange ― Summary and
Future Prospects of ASEAN Projects by Tokyo Geidai (Webinar) ผู้เข้ำร่วม ชำวไทย 1 คน
วิทยาลัยนานาชาติ จำกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร จำนวน 3 ฉบับ จำก 3 ประเทศ รวม 3
โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้
1. Rennes School of Business สำธำรณรัฐฝรั่งเศส โครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำระหว่ำงวิทยำลัย
นำนำชำติ มหำวิทยำลัยศิลปำกรกับ Rennes School of Business (In bound) ผู้เข้ำร่วม ชำวต่ำงประเทศ 4
คน
2. Birmingham City University (BCU) สหรำชอำณำจั ก ร โครงกำรประชุ ม วิ ช ำกำรนำนำชำติ
ออนไลน์ ครั้งที่ 1 “กำรกลับมำงอกงำมของกำรสร้ำงสรรค์ในงำนศิลปะและกำรออกแบบ” The 1th SUIC
International Online Conference (Webinar) in Art and Design 2020 : A Revival of Creativity in Art
and Design ผู้เข้ำร่วม 41 คน ชำวไทย 32 คน ชำวต่ำงประเทศ 9 คน
3. University of Applied Arts Vienna สำธำรณรัฐ ออสเตรีย โครงกำรประชุมวิช ำกำรนำนำชำติ
ออนไลน์ ครั้งที่ 1 “กำรกลับมำงอกงำมของกำรสร้ำงสรรค์ในงำนศิล ปะและกำรออกแบบ” The 1th SUIC
International Online Conference (Webinar) in Art and Design 2020 : A Revival of Creativity in Art
and Design ผู้เข้ำร่วม 41 คน ชำวไทย 32 คน ชำวต่ำงประเทศ 9 คน
(5) ดานการจัดการศึกษา และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
5.1 ข้อมูลสถิ ตินักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรในปีกำรศึกษำ 2563 มหำวิทยำลัยมีนักศึกษำรวม
จำนวน 26,403 คน จำแนกเป็นนักศึกษำระดับปริญญำตรี จำนวน 23,625 คนคิดเป็นร้อยละ 89.48 นักศึกษำ
ระดับปริญญำโท จำนวน 1,981 คนคิดเป็นร้อยละ 7.50 และนักศึกษำระดับปริญญำเอก จำนวน 797 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.02 ของนักศึกษำทั้งหมด ดังตำรำงที่ 4
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ตารางที่ 4 จานวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยศิลปากร
จาแนกระดับการศึกษารายคณะประจาปีการศึกษา 2563
คณะ
จิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์
สถำปัตยกรรมศำสตร์
โบรำณคดี
มัณฑนศิลป์
อักษรศำสตร์
ศึกษำศำสตร์
วิทยำศำสตร์
เภสัชศำสตร์
วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
ดุริยำงคศำสตร์
สัตวศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร
วิทยำกำรจัดกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
วิทยำลัยนำนำชำติ
จิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์และคณะศึกษำศำสตร์
บัณฑิตวิทยำลัย
รวม

ปริญญาตรี
591
497
1,098
1,162
3,309
2,354
2,515
1,076
3,984
525
519
3,795
1,718
482
23,625
(89.48)

จานวนนักศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
142
15
211
72
99
45
68
132
59
17
531
252
205
78
119
48
200
40
48
15
22
1
189
71
11
40
48
1,981
797
(7.50)
(3.02)

รวมทั้งสิ้น
748
780
1,242
1,362
3,385
3,137
2,798
1,243
4,224
588
542
4,055
1718
493
40
48
26,403
(100.00)

ที่มำ : ข้อมูลจำนวนนักศึกษำจำกกองบริหำรงำนวิชำกำรและคณะวิชำ ( ณ วันที่ 20 ก.ค. 2564)

5.2 ข้อมูลแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2564-2568
มหำวิทยำลัยมีแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตร ดังนี้
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1. หลักสูตรสร้ำงสรรค์ตำมแนวทำงที่นโยบำยเดิมของมหำวิทยำลัย ได้แก่ หลักสูตรนำนำชำติ
หลักสูตรสองปริญญำ หลักสูตรพหุวิทยำกำร หลักสูตรควำมร่วมมือระหว่ำงคณะวิชำ และหลักสูตรควำมร่วมมือ
กับต่ำงประเทศ

2. หลักสูตรใหม่ในแผนหลักสูตร-แผนรับนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ พ.ศ.2564–2568 ตำมตำรำงดังนี้
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3. หลักสูตรที่เสริมสร้ำงทักษะอนำคต (Future skills) ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ได้แก่ ทักษะอนำคตตำมรำยงำนของสภำเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum หรือ WEF) และทักษะ
ที่ตอบโจทย์ตลำดแรงงำน (Job market wanted skills)
4. หลักสูตรที่เสริมสร้ำงทักษะตอบโจทย์อุตสำหกรรม S-Curve ตอบโจทย์อุตสำหกรรมเป้ำหมำย
ของประเทศตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
5. หลักสูตรที่เสริมสร้ำงทักษะตอบโจทย์ที่ตอบสนองต่อโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (New Economy)
เช่น BCG: เศรษฐกิจชีวภำพ (Bioeconomy), เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy), และเศรษฐกิจสีเขียว
(Green Economy), เศรษฐกิ จ อั จ ฉริ ย ะ ( Intelligence Economy), เศรษฐกิ จ แบบแบ่ ง ปั น ( Sharing
Economy), เศรษฐกิจสูงวัย (Silver Economy), เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative Economy)
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6. หลักสูตรที่มีบูรณำกำรกำรทำงำน และประสบกำรณ์ของผู้เชี่ยวชำญในสถำนประกอบกำรกับ
กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนกั บ กำรศึ ก ษำ (Cooperation Work integrated Education; CWIE) หลั ก สู ต รที่
ส่งเสริมกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรและผู้ประกอบกำรสังคม (Entrepreneurship and Social Entrepreneurship
Creations) กำรเชิญอำจำรย์ หรื อผู้ เชี่ย วชำญร่ว มสอนในหลั ก สู ต รและหลั กสู ต รที่มี ควำมร่ว มมื อ กั บ สถำน
ประกอบกำรภำครัฐ ภำคเอกชน และองค์กรต่ำงๆ
5.3 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีกำรศึกษำ 2562มหำวิทยำลัยมีกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่หลำกหลำย เช่น กำรจัดโครงกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน เพื่อส่งเสริมให้คณำจำรย์สำมำรถ
ค้นคว้ำกำรจัดทำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศ กำรศึกษำนอกสถำนที่ กำร
ส่งเสริมให้นักศึกษำแสดงควำมสำมำรถ และผลิตผลงำนสร้ำงสรรค์ ออกสู่สำธำรณชนทั้งในระดับประเทศและ
นำนำชำติห ลำกหลำยช่องทำง อำทิ กำรจัดให้ มีกำรแสดงนิทรรศกำรผลงำนนักศึกษำ กำรส่ งนักศึกษำเข้ำ
ประกวดแข่งขันในเวทีระดับชำติและนำนำชำติ เป็นต้น
5.4 การพัฒนานักศึกษามหำวิทยำลั ยมี นโยบำยเกี่ยวกับกำรพัฒ นำนักศึก ษำ โดยกำรขับเคลื่ อ น
นโยบำย Smart Student และ Student First ที่เป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้นักศึกษำมีค ุ ณ ลั ก ษณะตำมอัต
ลักษณ์ศิลปำกร ที่พร้อมด้วยควำมรู้ ควำมสำมำรถมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งมี
ทั ก ษะชี วิ ต ผ่ ำ นกระบวนกำรพั ฒ นำจำกกำรจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษำ เช่ น โครงก ำรด้ ำ นส่ ง เสริ ม อนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรม โครงกำรดนตรีไทยอุดมศึกษำ ครั้งที่ 44 “ดุริยกฤติยำธรรม 75 ปี ศิลปำกรเฉลิมวัฒน์” ระหว่ำง
วันที่ 26 – 28 ตุลำคม 2562 ณ มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำก
สถำบันอุดมศึกษำในเครือข่ำยดนตรีไทยอุดมศึกษำทั้ง 10 กลุ่มภำค จำนวน 88 สถำบัน ในกำรนี้ได้รับพระ
กรุณำธิคุณจำกสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำช
ดำเนินทรงเปิดงำนและทรงดนตรีร่วมกับครูดนตรี นิสิตนักศึกษำวงมหำดุริยำงค์จำกสถำบันเครือข่ำยทั่วประเทศ
โครงกำรกำรเฝ้ำระวังกำรระบำดของโรคไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) “ปฏิบัติกำรเชิงรุก...สู้กับ
COVID-19” ในช่วงระหว่ำงเดือนมีนำคม – สิงหำคม 2563 โดยได้ดำเนินกำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้
เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ กำรป้องกันเฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำด และส่งเสริมกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
ให้มีทักษะผู้ประกอบกำร และทักษะที่สำคัญรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เช่น โครงกำรจัดตั้งบริษัท
จำลอง SMART MARKET CO โครงกำรกิจกรรมนักศึกษำเชิงบูรณำกำร Active Citizen และ Share company
เพื่อส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของนักศึกษำให้มีคุณภำพ มีทักษะในระดับสำกล และมีทักษะที่สำคัญรองรับ
กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และโครงกำรเรียนรู้กำรเป็นผู้ประกอบกำรยุคใหม่จำกผู้ประกอบกำรที่ประสบ
ควำมสำเร็จ (Share Company) หัวข้อ “กำรเปลี่ยน 4P ให้เป็น 4E” เป็นต้น
5.5 การจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหำวิทยำลัยมีกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำให้กับนักศึกษำของ
มหำวิทยำลั ย ศิล ปำกรเป็ น จ ำนวนมำก ทั้งจัดสรรจำกงบประมำณเงิน แผ่ นดิน งบประมำณเงินรำยได้ ข อง
มหำวิทยำลัยเอง และได้รับกำรสนับสนุนทุนจำกหน่วยงำนภำยนอก ในปีกำรศึกษำ 2562 มีกำรจัดสรรทุน
จำแนกตำมประเภททุนได้ดังนี้
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1. ประเภททุนต่อเนื่อง จำนวนทุนที่ได้รับพิจำรณำ จำนวน 121 ทุน และจำนวนเงินเบิกจ่ำยจริง
3,954,500 บำท
2. ประเภททุนรำยปี จำนวนทุนที่ได้รับพิจำรณำ จำนวน 121 ทุน และจำนวนเงินเบิกจ่ำยจริง
1,410,000 บำท
3. มีกำรเยียวยำช่วยเหลือนักศึกษำที่ได้รับผลกระทบจำกโรคระบำด COVID-19 เป็นจำนวนเงิน
241,258,500 บำท โดยได้ดำเนินกำรโดยสรุป ดังนี้
1) กำรช่วยเหลือเยียวยำนักศึกษำและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบในวงกว้ำง ได้แก่ จัดสรรให้
ทุนช่วยเหลือเยียวยำนักศึกษำที่ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนของนักศึกษำและผู้ป กครองแบบ
เร่งด่วน เช่น ให้ทุนนักศึกษำรำยละ 500 - 5,000 บำท ทันที ซึ่งพิจำรณำจำกผลกระทบที่ได้รับ
2) กำรช่วยเหลือเยียวยำนักศึกษำที่ได้รับผลกระทบชั่วครำว ฟื้นตัวได้ในระยะสั้น ได้แก่ ผ่อน
ผันกำรชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ แบ่งชำระเป็นงวด ให้ทุนยกเว้น/คืนค่ำธรรมเนี ยมกำรศึกษำบำงส่วน ได้แก่
ค่ำหอพักนักศึกษำ ให้ทุนประเภทต่อเนื่อง/ ให้เงินยืมสำหรับนักศึกษำ ให้ทุนกำรศึกษำช่วยค่ำครองชีพ ให้
กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. กรอ. รำยใหม่ จ้ำงงำนนักศึกษำให้มีรำยได้ประจำ เช่น เป็นผู้ช่วยสอน ผู้ช่วยวิจัย จ้ำงงำน
นักศึกษำ/บัณฑิตว่ำงงำน และฝึกอบรม Up Skill/New Skill นักศึกษำปีสุดท้ำย เป็นต้น
3) มำตรกำรส ำหรั บ สนั บ สนุ น กำรเรี ย นกำรสอนออนไลน์ ได้ แ ก่ สนั บ สนุ น SIM card /
แพ็คเกจอินเตอร์เน็ตให้กับนักศึกษำ และให้ทุนเพื่อกำรซื้ออุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนออนไลน์
4) มำตรกำรอื่นๆ ได้แก่ ทำประกันชีวิตครอบคลุม โรค COVID-19 บริกำรยืม คืนหนังสือทำง
ไปรษณีย์ จัดส่งหนังสือถึงหอพัก แจกหน้ำกำกอนำมัย อัลกอฮอล์เจล หรืออัลกอฮอล์สเปรย์ แก่นักศึกษำ และ
วิจัย/ผลงำนสร้ำงสรรค์เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ฯ
(6) ดานการวิจัย นวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์
มหำวิทยำลัยมีสำนักบริหำรกำรวิจัย นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์ เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรประสำน
และบริหำรจัดกำรงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย โดยมีคณะทำงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรวิจัย และคณะกรรมกำร
เครือข่ำยผู้บริหำรงำนวิจัยนวัตกรรมและงำนสร้ำงสรรค์
เพื่อทำหน้ำที่ในกำรกำหนดทิศทำงกำรวิจัย
ประเด็นกำรวิจัย และนโยบำย เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ และแผนยุทธศำสตร์กำรวิจัย
ของมหำวิ ท ยำลั ย ทั้ ง นี้ เ พื่ อ สร้ ำ งควำมร่ ว มมื อ ในกำรบริ ห ำรจั ด กำรงำนวิ จั ย ระหว่ ำ งคณะส่ ว นงำน และ
มหำวิทยำลัยให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันภำยใต้นโยบำยของรัฐบำล กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม และวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัย ซึ่งให้ควำมสำคัญกับกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและ
งำนสร้ำงสรรค์ ซึ่งมหำวิทยำลัยร่วมกับสถำบันอุดมศึกษำอื่นๆและ/องค์กรภำครัฐหรือภำคเอกชน ดำเนินกำร
ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น โครงกำร/กิจ กรรมเพื่ อกำรสร้ำงผู้ ประกอบกำร ภำยใต้กำรผลั กดันของหน่ว ยงำนที่
เกี่ยวข้องภำยในมหำวิทยำลัยศิลปำกร ได้แก่ สำนักบริหำรกำรวิจัย นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์ ศูนย์กลำง
นวัตกรรมอำหำรแห่งมหำวิทยำลัยศิลปำกร (Silpakorn University Food Innovation Hub (SU-FIH)) และ
สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร
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มหำวิทยำลัยศิลปำกรดำเนินโครงกำรพัฒนำธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีกำรเติบโตสูง (Innovative
Startup) ในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรสร้ำงสภำพแวดล้อม (Ecosystem) รวมทั้งกำรสร้ำง
ควำมตระหนั ก และพั ฒ นำศั ก ยภำพของนั ก ศึ ก ษำ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ควำมตื่ น ตั ว และกำรสนั บ สนุ น Startup ใน
มหำวิทยำลัยให้เข้ำสู่กระบวนกำรบ่มเพำะและเร่งสร้ำงผู้ประกอบกำรธุรกิจนวัตกรรมรำยใหม่ของประเทศ และ
เป็ น สถำบั น แม่ ข่ ำ ยที่ รั บ ผิ ด ชอบประสำนงำนโครงกำรเครื อ ข่ ำ ยวิ จั ย อุ ด มศึ ก ษำภำคกลำงตอนล่ ำ งให้ กั บ
สถำบั น อุดมศึก ษำในเครื อข่ ำย จ ำนวน 30 สถำบัน เพื่อสนับสนุนกำรวิจัยตำมกรอบแนวทำงกำรวิจั ย ของ
เครือข่ำยวิจั ย อุดมศึกษำภำคกลำงตอนล่ ำง สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (กระทรวง อว.) โดยมีผลงำนที่สำคัญในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. สำนักงำนบริหำรกำรวิจัย นวัตกรรมและกำรสร้ ำงสรรค์ดำเนินกำรประสำนงำนทุนอุดหนุนกำรวิจัย
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จำกหน่วยงำนภำยนอก ตำม platform ของรัฐบำล จำนวน 28 โครงกำร วงเงิน
งบประมำณ จำนวน 156,333,046 บำท บำท โครงกำรวิจัยที่รอผลกำรพิจำรณำ จำนวน 4 โครงกำร วงเงิน
งบประมำณ จำนวน 199,535,000 บำท ตัวอย่ำงโครงกำรที่สำคัญมีดังนี้
1. โครงการศิลปากรกิจการเพื่อสังคม Silpakorn Social Engagement (SSE) ขับเคลื่อนความ
เป็นผู้นาด้านศิลปะและการออกแบบ ศิลปะและวัฒนธรรม โดยโครงการวิจัยและสร้างสรรค์บูรณาศาสตร์
และศิลป์ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น
1. โครงการวิจัย “การพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช” ภายใต้ชุดโครงการ
“มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ” ครั้งที่ 3 โดยบูรณำกำรองค์
ควำมรู้ 8 ด้ำน 1) ด้ำนโบรำณคดี 2) ด้ำนสถำปัตยกรรม 3) ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและศำลเจ้ำจีน 4) ด้ำน
อำหำร 5) ด้ำนศิลปะ 6) ด้ำนผลิตภัณฑ์ 7) ด้ำนเศรษฐศำสตร์ และ 8) ด้ำนสื่อมัลติมีเดียและกำรประชำสัมพันธ์
ซี่งเป็นโครงกำรวิจัย ที่ได้รับรำงวัล “Silver Award” ถ้วยรำงวัลจำกรองนำยกรัฐมนตรี ในกำรจัดแสดงผลงำน
นิทรรศกำร “พลวัตวิถี เยำวรำช: สืบทอด เปิดรับ ปรับตัว” ในงำน “มหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ 2563 (Thailand
Research Expo 2020)” ในระหว่ำงวันที่ 1-6 สิงหำคม 2563 ณ โรงแรมเซนทำรำแกรนด์ บำงกอกคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ
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ภาพที่ 1แสดงโครงการวิจัยที่ได้รับรางวัล “Silver Award” ถ้วยรางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี ในการจัดแสดงผล
งานนิทรรศการ “พลวัตวิถี เยาวราช: สืบทอด เปิดรับ ปรับตัว”
ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)”

2. โครงกำรกำรพัฒนำพื้นที่ย่ำนทุนทำงวัฒนธรรมชุมชน บนฐำนเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชิงสร้ ำงสรรค์
งบประมำณ 53,000,000 บำท
โครงกำรกำรพัฒนำเมืองวัฒนธรรมอัจฉริยะ : กรณีศึกษำย่ำนเยำวรำช – เจริญกรุง
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โครงกำรกำรอนุรักษ์และพัฒนำเมืองเก่ำรำชบุรีเมืองสร้ำงสรรค์และน่ำอยู่เพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนวัฒนธรรม
และควำมเป็นอยู่ที่ยั่งยืน
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2. กำรพัฒนำชุมชนต้นแบบด้วยกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และยั่งยืนเพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสู่
เมืองสร้ำงสรรค์ งบประมำณ 9,529,000 บำท ขับเคลื่อนสู่เมืองสร้ำงสรรค์ของ UNESCO

3. กำรบูรณำกำรเพื่อยกระดับรำยได้ท้องถิ่นจำกนักท่ องเที่ยวคุณภำพที่มีกำลังซื้อสูงสู่กำรเป็นเมือง
พักผ่อนเพื่อสุขภำพชั้นนำของโลก ในเขตพัฒนำกำรท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก งบประมำณ 7,500,000 บำท
4. กำรอนุรักษ์และพัฒนำเมืองเก่ำรำชบุรีเมืองสร้ำงสรรค์และน่ำอยู่เพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำน
วัฒนธรรมและควำมเป็นอยู่ที่ยั่งยืน งบประมำณ 4,000,000 บำท
5. โครงกำรออกแบบระบบต้นแบบดิจิทัล อิจ ฉริยะส ำหรับ กำรท่ องเที่ยวเชิงประวัติศ ำสตร์ ผ่ ำ น
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ แ บบครบวงจร ( The prototypical smart digital system designing project for
historical tourism via an advanced integrated technology) งบประมำณ 3,125,000 บำท
6. กำรออกแบบฝำท่อประปำและหัว ดับเพลิงเพื่อสื่ ออัตลั กษณ์ชุมชน กรณี เยำวรำช-เจริญกรุ ง
งบประมำณ 1,200,000 บำท
7. กำรยกระดับกำรศึกษำด้วยนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อคุณภำพกำรศึกษำของเด็ก เยำวชน และคนใน
พื้นที่ของจังหวัดกำญจนบุรี งบประมำณ 8,000,000 บำท
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- โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนายกระดับ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ธุรกิจท้องถิ่น วิสาหกิจชุม
ชุน เพื่อมุ่งสู่ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางเศรษฐกิ จ อย่า งยั่ ง ยืน ที่มหาวิทยาลั ยเป็น แกนน าร่ ว มกับ หน่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินโครงกำรที่สำคัญ เช่น
1. กำรขยำยสเกลและยกระดับงำนวิจัยด้ำนอุตสำหกรรมเกษตรสู่ภำคอุตสำหกรรมมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร งบประมำณ 19,884,210บำท
2. เทคโนโลยีชีวภำพและนวัตกรรมจำกสุกร: สัตว์เศรษฐกิจ งบประมำณ 2,200,000 บำท
3. กำรทำมำตรฐำนวัตถุดิบและสำรสกัดจำกเปลือกผลมังคุดและเปลือกผลทับทิมเพื่อทดแทนยำ
กันบิดในไก่เนื้อ งบประมำณ 4,281,300บำท
4. โครงกำรยกระดับผู้ประกอบกำรรำยย่อย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 งบประมำณ 4,199,750
บำท
5. กำรใช้ระบบอบแห้งพลังงำนแสดงอำทิตย์แบบพำรำโบลำโดมในกำรแก้ปัญหำกำรอบแห้งเมล็ด
กำแฟสำหรับกำรผลิตระดับวิสำหกิจชุมชน 1,800,000 บำท
6. กำรสะสมไมโครพลำสติกในสั ตว์ไม่มีกระดูกสั นหลั กงบำงชนิดในชำยฝั่งทะเลประเทศไทย
งบประมำณ 1,419,660 บำท
7. กำรพัฒนำตำรับยำเม็ดฟ้ำทะลำยโจรที่มีควำมสำคัญสูงและมีเสถีรภำพ (ปีที่ 2) งบประมำณ
1,200,000บำท
8. กำรเพิ่มมูลค่ำผักด้วยกำรทำแห้ งในระบบอบแห้งหลั งงำนแสงอำทิตย์ แบบพำรำโบลำโดม
สำหรับสร้ำงรำยได้เสริมให้เกษตรกร งบประมำณ 1,100,000 บำท
9. โครงกำรยกระดับผู้ประกอบกำรรำยย่อย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 งบประมำณ 4,199,750
บำท
10. โครงกำรอำหำรฟังก์ชั่นเพื่อทดแทนกำรใช้ยำปฏิชีวนะในสัตว์เศรษฐกิจ งบประมำณ 2,200,000
บำท
11. กำรพั ฒ นำตลำดอำหำรปลอดภั ย : Greenery market @SU ภำยใต้ ชุ ด โครงกำรวิ จั ย
“มหำวิทยำลัยกับกำรพัฒนำกลไกเพื่อดูดซับเศรษฐกิจภำยในพื้นที่” งบประมำณ 1,950,000 บำท
12. กำรยกระดับกำรศึกษำด้วยนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อคุณภำพกำรศึกษำของเด็กและเยำวชนและ
คนในพื้นที่ของจังหวัดกำญจนบุรี งบประมำณ 8,000,000 บำท
2. ศูนย์กลำงนวัตกรรมอำหำรแห่งมหำวิทยำลัยศิลปำกร ดำเนินกำรประสำนงำนทุนอุดหนุนกำรวิจัยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จำกหน่วยงำนภำยนอก โดยดำเนินโครงกำรที่สำคัญ ดังนี้
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- โครงการพั ฒ นาธุ ร กิ จ อาหาร ( SME) และ
อุ ต สาหกรรมอาหารด้ ว ยนวั ต กรรมเชิ ง การออกแบบ
ผลิตภัณ ฑ์แ ละบรรจุภัณ ฑ์ ได้แก่1) พัฒนำ/แก้ไขปัญหำให้
ผู้ประกอบกำร ได้แก่ 1.1 โจทย์วิจัยและพัฒนำวิจัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จำนวน 36 โจทย์ และ1.2 โจทย์
วิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 โจทย์
- วิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จำนวน
36 โครงกำรย่อย และพัฒนำนักวิจัย จำนวน 15 คน รวมทั้ง
ให้บริกำรห้องปฏิบัติด้ำนอำหำรและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบกำร จำนวน 7 บริษัท และเพื่อพัฒนำ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ กั บ ผู้ ป ระกอบกำร จ ำนวน 16 บริ ษั ท รวมทั้ ง ตรวจวิ จั ย ตั ว อย่ ำ ง เพื่ อ พั ฒ นำผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้
ผู้ประกอบกำร จำนวน 50 ครั้ง

3. มหำวิทยำลัยยังได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณภำยใต้โครงกำรจำกรัฐเพื่อดำเนินข้อเสนอโครงกำร
ภำยใต้แผนงำนหรือ โครงการบัญชีแนบตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข
ปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (1 ตาบล 1
มหาวิทยาลัย) งบประมาณ 18,000,000 บาท และโครงการเพื่อขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตาบล หนึ่ง
ผลิต ภัณ ฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวนงบประมาณ 9,986,300 บาท ในโครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการและสินค้า OTOP เชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ผ่านเครือข่ายศิลปินและผู้ประกอบการ เพื่อ
การท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรุงเทพมหานคร
(7) ดานการบริการวิชาการแก่สงั คม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ศูนย์ สถาบัน สานัก คณะ และหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการ
มหำวิ ท ยำลั ย ให้ ค วำมส ำคั ญ ด้ ำ นกำรเสริ ม สร้ ำ งควำมเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน ซึ่ ง ก ำหนดประเด็ น เป็ น
ยุทธศำสตร์ด้ำนบริกำรวิชำกำรเพื่อถ่ำยทอดให้แก่สังคม ให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพที่ตอบสนองควำมต้องกำร
พัฒนำ แก้ไขปัญหำ หรือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่ อง พร้อมทั้งกำรเผยแพร่ปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเพื่อสร้ำงระบบ และกลไกกำรบูรณำกำรข้ำมศำสตร์ในกิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำร กำร
วิจัย ในระดับชำติและนำนำชำติ และมีกำรร่วมมือและสร้ำงเครือข่ำยในกำรจัดกิจกรรมให้บริกำรวิชำกำรแก่
สังคมและชุมชนที่เชื่อมโยงกับชุมชน และท้องถิ่นในภูมิภำคตะวันตก รวมทั้งกับหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและ
เอกชน เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชนและภูมิภำคตะวันตกและภูมิภำคอื่นๆ โดยหน่วยงำนภำยใน/
เครือข่ำยของมหำวิทยำลัย ที่จัดโครงกำร/ กิจกรรมให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมมีหลำกหลำยแหล่ง ได้แก่
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- คณะต่ำง ๆ
- สำนักงำนบริหำรกำรวิจัย นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์
- หอศิลป์มหำวิทยำลัยศิลปำกรในแต่ละวิทยำเขต และหอศิลป์ของคณะในสำขำวิชำด้ำนศิลปะและ
กำรออกแบบ ได้แก่ หอศิลป์ของคณะจิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ และ
คณะมัณฑนศิลป์
- สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
- หอสมุดในทุกวิทยำเขต
- สถำบันศิลปสถำปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ
- สำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร
- ศูนย์กลำงนวัตกรรมอำหำรแห่งมหำวิทยำลัยศิลปำกร (Silpakorn University Food Innovation
Hub (SU-FIH))
- ศูนย์นวัตกรรมกำรศึกษำแห่งมหำวิทยำลัยศิลปำกร
- ศูนย์บริหำรจัดกำรวิชำศึกษำทั่วไปและพัฒนำกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ
- ศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรมนำนำชำติ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
- สำนักงำนจัดกำรทรัพย์สิน มหำวิทยำลัยศิลปำกร
- ศูนย์เพื่อให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ซึ่งเป็นศูนย์ภำยใต้คณะวิชำ ได้แก่
(1) ศูนย์บริกำรวิชำกำรและวิจัย ของคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
(2) ศูนย์สันสกฤตศึกษำ ของคณะโบรำณคดี
(3) ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำรมรดกวัฒนธรรมโบรำณคดี ของคณะโบรำณคดี
(4) ศูนย์บริกำรวิชำกำรคณะอักษรศำสตร์ ของคณะอักษรศำสตร์
(5) ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ของคณะวิทยำศำสตร์
(6) ศูนย์บริกำรวิชำกำร ของคณะวิทยำศำสตร์
(7) ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนสีและกำรเคลือบผิว (Center of Excellence for Color and Coating
) ของคณะวิทยำศำสตร์
(8) ศูนย์ควำมเป็นเลิศของวัสดุแนวใหม่ (Center of Excellence in Design Materials) ของคณะ
วิทยำศำสตร์
(9) ศู น ย์ ส อบเที ย บเครื่ อ งวั ด รั ง สี อ ำทิ ต ย์ (Calibration Laboratory of Solar Radiation
Instrument) ของคณะวิทยำศำสตร์
(10) ศูนย์ภูมิปัญญำทำงเภสัชศำสตร์ “ประโชติ เปล่งวิทยำ” ของคณะเภสัชศำสตร์
(11) ศูนย์เครือข่ำยเภสัชสนเทศ “ประชำนำถ” ของคณะเภสัชศำสตร์
12) ศูนย์บริกำรสุขภำพของคณะเภสัชศำสตร์ ของคณะเภสัชศำสตร์
(13) ศูนย์ควำมเป็นเลิศและนวัตกรรมทำงด้ำนวิศวกรรมและเทคโนโลยี ของคณะวิศวกรรมศำสตร์
และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
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(14) ศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์และดนตรี ของคณะดุริยำงคศำสตร์
(15) ศู น ย์ ฝึ ก อบรมและถ่ ำ ยทอดเทคโนโลยี ก ำรเกษตร ของคณะสั ต วศำสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีกำรเกษตร
(16) ศูนย์วิสำหกิจมัณฑนศิลป์ (Decorative Arts Enterprise Centre: DEC) ของคณะมัณฑนศิลป์
(17) ศูนย์วิจัยสุวรรณภูมิศึกษำ ของคณะโบรำณคดี
- ศูนย์/หน่วยงำนอื่นๆ ที่เป็นหน่วยงำนภำยใต้ของคณะ/ส่วนงำน เพื่อให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ได้แก่
- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษำ
- สถำบันวัฒนธรรมภูมิภำคตะวันตก (เรือนทับเจริญ)
- ศูนย์ออกกำลังกำยแบบครบวงจร “SU.ED.Fitness.Center”
- ห้องแสดงดนตรี “หอดนตรี ศำสตรำจำรย์ตรึงใจ บูรณสมภพ”
- ศูนย์นวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ (Creative Innovation Center)เป็นต้น
กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมของมหำวิทยำลัย เช่น กำรจัดฝึกอบรม กำรจัดงำนประชุมสัมมนำ กำรจัด
แสดงนิทรรศกำร กำรจัดประกวดผลงำนสร้ำงสรรค์ในระดับนำนำชำติและระดับชำติ
กำรจัดทัศนศึกษำเชิง
ศิลปวัฒนธรรมและอื่น ๆ กำรวิจัยและบริกำรวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม งำนธุรกิจและ
งำนวิจัยเชิงพำณิชย์ พร้อมทั้งให้บริกำรในฐำนะที่ปรึกษำตำมควำมต้องกำรของชุมชนในสำขำต่ำงๆ อำทิ สำขำ
กำรศึกษำ สำขำพลังงำน สำขำสิ่งแวดล้อม สำขำกำรสื่อสำรโทรคมนำคม ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำขำกำร
ท่องเที่ยว สำขำพัฒนำเมือง สำขำกำรบริกำรสุขภำพ และสำขำด้ ำนศิลปะและกำรออกแบบที่มหำวิทยำลัยมี
ควำมเชี่ยวชำญและเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล เป็นต้น
สถำบันศิลปสถำปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรมนำนำชำติมหำวิทยำลั ย
ศิลปำกร ดำเนินโครงกำรที่สำคัญ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เช่น
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร ส่งเสริมกำรเรียนรู้ และสืบสำนอนุรักษ์งำนศิลปสถำปัตยกรรมไทย ได้แก่
โครงกำรเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรั ตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี
พุทธศักรำช 2563 โครงกำรขยำยแบบสถำปัตยกรรมและศิลปกรรม เจดีย์บูรพำฐิตวิริยำประชำสำมัคคี
2. กำรบริ ก ำรด้ ำ นสถำปั ต ยกรรมไทย โครงกำรบริ ก ำรวิ ช ำกำรเพื่ อ สื บ สำนอนุ รั ก ษ์ ง ำนศิ ล ป
สถำปัตยกรรมไทย บริกำรวิชำกำรแก่สังคม และสร้ำงรำยได้กับมหำวิทยำลัย เช่น
- โครงกำรขยำยแบบสถำปัตยกรรมและศิลปกรรมพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิ มงคล
(หลวงตำมหำบัวญำณสัมปันโน) วัดเกษรศีลคุณ จังหวัดอุดรธำนี มำตรำส่วน 1 : 1 Phase 1 และ 2
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- โครงกำรออกแบบตกแต่งภำยใน
สถำนีวัดพระรำม 9
- โครงกำรรถไฟฟ้ ำ สำยสี ส้ มส่ ว น
ตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ
ไทยถึงมีนบุรี(สุวินทวงศ์)
- โครงกำรขยำยแบบสถำปัตยกรรม
และศิลปกรรม เจดีย์บูรพำฐิตวิริยำประชำสำมัคคี วัดเขำสุกิม จังหวัดจันทบุรี มำตรส่วน 1 : 1
- ที่ปรึกษำงำนออกแบบปรับปรุงอำคำรตรีศร มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3. กำรบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรอนุรักษ์และเผยแพร่ควำมรู้สู่สังคม ด้ำนสถำปัตยกรรมไทย เช่น
- โครงกำรแสดงศิลปสถำปัตยกรรมไทย เนื่องในเทศกำล Arctitect Biennale 2020 “Lines &
Rhythms in Thai Architecture”
- โครงกำรแสดงนิทรรศกำรสถำปนิก ปี 2563 หัวข้อ “พระที่นั่งจักรีมหำปรำสำทและซุ้มประตู่ใน
พระบรมมหำรำชวัง” ณ อิมแพค เมืองทองธำนี
4. โครงกำรจัดเก็บฐำนข้อมูลศิลปสถำปัตยกรรมไทยและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลในกำรจัดทำสื่อสำร
สนเทศ เช่น โครงกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่องกำรซ่อมแซมภำพวำด
สำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร มีกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยสรุป
ดังนี้
- กำรบริกำรวิชำกำรเพื่อสร้ำงรำยได้ จัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ เพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ทุก
รูปแบบ (Training and Human Resource Development) ตำมหลักสูตรเฉพำะกลุ่มและตำมสภำพปัญหำ
ควำมต้องกำรให้ กับ บุ คคลหรื อหน่ ว ยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลั ย โดยดำเนินกำรจัดฝึกอบรม
หลักสูตรต่ำง ๆ ให้แก่ ผู้บริหำรหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจบุคลำกรหน่ วยงำน
ภำครัฐ หน่วยงำนท้องถิ่น และบุคคลที่สนใจทั่วไป จำนวน 30 โครงกำร มีจำนวน ผู้เข้ำอบรม จำนวน 6,138 คน
ได้รับค่ำบริกำรวิชำกำรรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,502,284.45 บำท
- เป็ น ตัว แทนของมหำวิทยำลั ย ในกำรยื่นจดทะเบี ยนที่ ปรึก ษำกับ กระทรวงกำรคลั ง ในสำขำ
กำรศึกษำ สำขำพลังงำน สำขำสิ่งแวดล้อม และสำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อช่วยอำนวยควำม
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สะดวกให้กับคณะและหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย ในกำรยื่นเสนอโครงกำรบริกำรทำงวิชำกำร และให้บริกำร
ด้ำนกำรวำงแผน ให้คำปรึกษำแนะนำเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนโครงกำรบริกำรทำงวิชำกำร และประสำนควำม
ร่วมมือในกำรบริ หำรจั ดกำรโครงกำรบริ กำรทำงวิช ำกำร โดยวำงแผนกำหนดกลยุทธ์ในกำรบริห ำรจัด กำร
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำน และรำยงำนผลเมื่อโครงกำรได้ดำเนินงำนเสร็จสิ้น
แล้วนั้น โดยได้ประสำนควำมร่วมมือกับคณะและหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรเชิญบุคลำกรที่มี ควำมรู้ควำมสำมำรถ
และควำมเชี่ยวชำญมำร่วมเป็นหัวหน้ำโครงกำรและร่วมเป็นคณะทำงำนเพื่อรับผิดชอบบริหำรโครงกำรบริกำร
ทำงวิชำกำร โดยโครงกำรบริกำรวิชำกำรประเภทที่ปรึกษำ งำนวิจัย และอื่นๆ ที่ได้ดำเนินงำนมีจำนวน 17
โครงกำร งบดำเนินงำนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 103,612,287.00 บำท
มหำวิทยำลั ย มีกำรเผยแพร่ กำรดำเนินงำนและบริกำรด้ำนทำนุบำรุงศิล ปะและวัฒนธรรมออกสู่
สำธำรณชน ผ่ำนกำรจัดโครงกำร/นิทรรศกำรต่ำงๆ ณ หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ หรือเวทีกำรแสดงทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย เช่น ศูนย์กำรค้ำ แหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ โดยควำมร่วมมือกับภำคี หน่ว ยงำนหรือองค์กรอื่นที่
เป็นเครือข่ำยทำงด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค เป็นต้น มีกำรจัดทำเอกสำร/วำรสำร
ทำงด้ำนศิล ปวัฒ นธรรม และสู จิ บั ตรประกอบกำรจัดแสดงนิทรรศกำรอย่ำงต่อเนื่อง และจำกกำรเผยแพร่
กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะวิชำ/หน่วยงำนต่ำงๆของมหำวิทยำลัย และ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร เป็นสถำบันอุดมศึกษำแห่งเดียวที่มีหอศิลป์อยู่ภำยใต้โครงสร้ำงของมหำวิทยำลัย รวมทั้งมี
หอศิลป์ของคณะวิชำต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรสร้ำงสรรค์และเผยแพร่ผลงำนโดยผลกำรดำเนินงำนของหอศิลป์ ที่
สำคัญในรอบปีกำรศึกษำ 2563 เช่น
- ร่ ว มมื อ กั บ Google Arts and Culture ด ำเนิ น กำรน ำผลงำนศิ ล ปกรรมสะสมมหำวิ ท ยำลั ย
ศิล ปำกรกว่ำ 600 ชิ้น มำถ่ำยภำพด้ว ยกล้องถ่ำยภำพควำมละเอียดสูงสุด ที่ทำงกูเกิ้ล อนุเครำะห์ ให้ ยืมเป็น
หน่วยงำนแรกของประเทศไทย และนำขึ้นเผยแพร่ในรูปแบบดิจิตอล เพื่อแสดงศักยภำพมหำวิทยำลัยชั้นนำด้ำน
ศิลปะของไทยไปสู่ระดับโลก
- พัฒนำสื่อดิจิตอลเสมือนจริงผ่ำน virtual exhibition และ virtual tour ของนิทรรศกำรต่ำงๆของ
หอศิลป์และพื้นที่อำคำรอนุรักษ์วังท่ำพระ เพื่อเผยแพร่ผลงำนศิลปกรรมและเกร็ดควำมรู้ทำงประวัติศำสตร์อัน
ทรงคุณค่ำของมหำวิทยำลัยศิลปำกร ทำงสื่อออนไลน์และมหำวิทยำลัยเครือข่ำยส่วนภูมิภำคทั่วประเทศ
- ร่ ว มมื อ กั บ Centre Pompidou ประเทศฝรั่ ง เศส ในกำรแลกเปลี่ ยนและน ำเสนอผลงำนและ
นิทรรศกำรศิลปะร่วมสมัย ผ่ำนระบบออนไลน์ไปยังประเทศฝรั่งเศส
- พัฒนำกำรจัดนิทรรศกำรศิลปะร่วมสมัยและพื้นที่หอศิลป์ โดยนำเสนอนิทรรศกำรจำกศิลปินที่มี
ชื่อเสียงในเวทีศิลปะร่วมสมัยระดับนำนำชำติ เพื่อยกระดับภำพลักษณ์ด้ำนกำรจัดกำรศิลปะร่วมสมัยและแสดง
ควำมเป็นเลิศในกำรผลิตศิลปินที่มีชื่อเสียงของมหำวิทยำลัยศิลปำกร เช่น นิทรรศกำรเปิดตัวหอศิลป์วังท่ำพระ
Extended Release โดยปรัชญำ พิณทอง ศิษย์เก่ำคณะจิตรกรรมฯ ศิลปินศิลปำธรคนล่ำสุด และศิลปินที่มี
ชื่อเสียงอย่ำงมำกในระดับนำนำชำติ
นอกจำกนี้ มหำวิทยำลัยยังมีส่วนร่วมกับหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัยในกำรดำเนินกิจกรรมด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในรูปแบบเงินสนับสนุนรำงวัลศิลปกรรม เงินสนับสนุนกำรดำเนินงำน และสนับสนุนกำรพิมพ์
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เอกสำรเผยแพร่ เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำวงกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมทั้งในส่ำวนกลำง ภูมิภำค และนำนำชำติ และมี
ส่วนร่วมกำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ
มหำวิทยำลัยฯ มีกำรกำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนคุณภำพด้ำนศิลปะและวั ฒนธรรม ผ่ำนกระบวนกำร
คัดเลือกผลงำนและตัดสินรำงวัลผลงำนโดยผู้เชี่ยวชำญและมีผลงำนเป็นที่ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ
โดยเชิญและแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกและตัดสินผลงำนศิลปะจำกผู้ทรงคุณวุฒิทำงด้ำนศิลปะใน
ระดับชำติ อำทิ ศิลปินแห่งชำติ ศิลปินชั้นเยี่ยม ศิล ปินและนักวิชำกำรที่มีชื่อเสียง เพื่อเป็นกรรมกำรตัดสิน โดย
ร่วมกันกำหนดเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรพิจำรณำรำงวัลผลงำนศิลปกรรมประเภทต่ำงๆ ของกำรประกวดและ
จัดแสดงงำนศิลปกรรมในระดับชำติ เช่น โครงกำรแสดงศิลปกรรมแห่งชำติโครงกำรแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผำ
แห่งชำติ โครงกำรแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยำว์โครงกำร Designer of the year เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชำชีพของนักออกแบบไทยสู่ระดับสำกล
นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดโครงกำรเพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่
1. โครงกำรทุนรำงวัล “ศิลป์ พีระศรี” ซึ่งเป็นรำงวัลสนับสนุน
ทุนสร้ำงสรรค์ศิลปกรรม “ศิลป์พีระศรี” เพื่อเป็นกำรส่งเสริมศิล ปินที่
สร้ำงงำนศิลปกรรมเพื่อพัฒนำงำนสร้ำงสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของชำติ
และมีผลงำนศิลปกรรมที่มีคุณค่ำจนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและ
ระดับนำนำชำติ
2. มหำวิทยำลั ย ศิล ปำกรเป็ น สถำบันหลั กในกำรจัดประกวดโครงกำรศิล ปกรรมระดับชำติ โดยมี
โครงกำรกำรประกวด ดังนี้
2.1 กำรประกวดศิล ปกรรมแห่ งชำติ เป็นเวที
กำรประกวดผลงำนสร้ำงสรรค์ศิล ปกรรมในระดับชำติที่มี
ประวัติศำสตร์ ควำมเป็นมำที่ยิ่งใหญ่และยำวนำนที่สุ ดของ
ประเทศไทย
2.2 กำรประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปิน
รุ่นเยำว์ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกำสให้เยำวชนที่มีอำยุไม่เกิน
25 ปีส่งผลงำนศิลปกรรมเพื่อเข้ำประกวดเพื่อสนับสนุนกำร
ทำงำนสร้ำงสรรค์ของเยำวชนให้เกิดกำรพัฒนำ ยกระดับควำมสำมำรถ ทักษะในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะ
2.3 กำรประกวดศิล ปะเครื่ องปั้นดินเผำแห่ งชำติ เพื่อให้ ศิล ปินผู้ ส ร้ำงสรรค์ผ ลงำนด้ำนศิ ล ปะ
เครื่องปั้นดินเผำ มีกำลังใจในกำรผลิตเครื่องปั้นดินเผำที่สะท้อนถึงแนวคิด และแรงบันดำลใจ ผ่ำนผลงำนใน
รูปแบบ เทคนิคที่หลำกหลำย และแสดงออกถึงศักยภำพและเอกลักษณ์เฉพำะตน
รวมทั้งมหำวิทยำลั ย มี บุ คลำกรที่เ ป็นผู้ เชี่ ยวชำญ ศิษย์เก่ำ หรือคณำจำรย์ทำงด้ ำนศิล ปะของ
มหำวิทยำลัยฯ ได้รับกำรยกย่องในระดับประเทศ โดยได้รับกำรคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่งชำติ
(กวช.) กระทรวงวัฒนธรรม ประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชำติเสมอ เช่น
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1. นำยสมศักดิ์ เชำวน์ธำดำพงศ์ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชำติ สำขำทัศนศิล ป์
(จิตรกรรม) พุทธศักรำช 2560
2. นำยศรำวุ ธ ดวงจ ำปำได้ รั บ ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ เ ป็ น ศิ ล ปิ น แห่ ง ชำติ สำขำทั ศ นศิ ล ป์
(ประติมำกรรม)พุทธศักรำช 2560
3. นำยเสวต เทศน์ ธ รรม ได้ รั บ ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ เ ป็ น ศิ ล ปิ น แห่ ง ชำติ สำขำทั ศ นศิ ล ป์
(ประติมำกรรม) พุทธศักรำช 2560
4. นำยสมชำย แก้ ว ทอง ได้ รั บ ยกย่ อ งเชิด ชูเ กี ยรติ เป็ นศิ ล ปิน แห่ ง ชำติ สำขำทั ศ นศิ ล ป์ (กำร
ออกแบบแฟชั่น)พุทธศักรำช 2560
5. นำยเทพศิริ สุขโสภำ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชำติ สำขำวรรณศิลป์ พุทธศักรำช
2560
6.นำยชิน ประสงค์ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชำติ สำขำทัศนศิลป์ (ประติมำกรรม)
พุทธศักรำช 2561
7.นำยปริญญำ ตันติสุข ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชำติ สำขำทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
พุทธศักรำช 2561
8.นำยคงศั ก ดิ์ ยุ ก ตะเสวี ได้ รั บ กำรยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ เ ป็ น ศิ ล ปิ น แห่ ง ชำติ ส ำขำทั ศ นศิ ล ป์
(สถำปัตยกรรมภำยใน)พุทธศักรำช 2561
9. นำยอนั น ต์ ปำณิ น ท์ ได้ รั บ กำรยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ เ ป็ น ศิ ล ปิ น แห่ ง ชำติ สำขำทั ศ นศิ ล ป์
(จิตรกรรม) พุทธศักรำช 2562
10.นำยอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ (จิตรกรรม-สื่อผสม)พุทธศักรำช 2563 เป็นต้น
นอกจำกนั้น ศิษย์เก่ำ และคณำจำรย์ทำงด้ำนศิลปะของมหำวิทยำลัยฯ ยังได้รับรำงวัลหรือกำรยกย่องใน
ระดับประเทศ ด้ำนศิลปะ กำรออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม ในประเภทรำงวัลอื่นๆ เช่น
1. อำจำรย์ ดร.ทั ศ นำ นำควั ช ระได้ รั บ รำงวั ล PREM ROLE MODEL: GLOBAL CITIZEN
MUSICIAN บุคคลตัวอย่ำงที่ประสบควำมสำเร็จและโดดเด่นในสำขำวิชำชีพ
2. รองศำสตรำจำรย์สมชำติ จึงสิริอำรักษ์ ได้รับรำงวัล “รำงวัลอนุรักษ์ศิลปะสถำปัตยกรรมดีเด่น
ประจำปี 2561 ประเภทบุคคล จำกสมำคมสถำปนิกสยำม ในพระบรมรำชูปถัมภ์
3. อำจำรย์อำนันท์ นำคคง ได้รับแต่งตั้งจำกกรมส่ งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็น
คณะอนุ ก รรมกำรคั ด เลื อ กศิ ล ปิ น แห่ ง ชำติ สำขำศิ ล ปะกำรแสดง ประเภทดนตรี ไ ทย นำฏศิ ล ป์ ไ ทยและ
ศิลปะกำรแสดงพื้นบ้ำน
4. ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณกำธร กุลชน ได้รับกำรแต่งตั้งจำกรำชบัณฑิตยสภำ ให้เป็นภำคีสมำชิก
ประเภทวิชำสถำปัตยศิลป์ สำขำวิชำสถำปัตยกรรมออกแบบชุมชน สำนักศิลปกรรม
(8) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
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8.1 งบประมาณมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ในปี ง บประมำณ พ.ศ. 2563 มหำวิ ท ยำลั ย ศิ ล ปำกรมี
งบประมำณจำกทุ ก แหล่ ง รวมจ ำนวนทั้ ง สิ้ น 3,951,872,100 บำท โดยเป็ น งบประมำณแผ่ น ดิ น จ ำนวน
1,904,705,300 บำท หรือร้อยละ 48.20 เป็นงบประมำณเงินรำยได้ จำนวน 2,047,166,800 บำท หรือร้อยละ
51.80 รำยละเอียดแสดงตำมตำรำงดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563
จาแนกตามแหล่งงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
1. งบประมำณแผ่นดิน

2. งบประมำณเงินรำยได้

รวม

จำนวน
(บำท)
(ร้อยละ)
จำนวน
(บำท)
(ร้อยละ)
จำนวน
(บำท)
(ร้อยละ)

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
1,571,937,200 1,505,371,800 1,677,043,300 1,803,780,100 1,904,705,300
43.75
41.19
46.88
46.94
48.20
2,021,138,200 2,149,055,700 1,900,513,360 2,039,098,700 2,047,166,800
56.25
58.81
53.12
53.06
51.80
3,593,075,400 3,654,427,500 3,577,556,660 3,842,878,800 3,951,872,100
100

100

100

100

100

ตารางที่ 6 แสดงเงินงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน/งบประมาณเงินรายได้ ภาพรวมมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณ
แผ่นดิน

รายจ่าย
จานวนรวม
(1) ด้ำนกำรเรียนกำรสอน
(2) ด้ำนวิจัย
(3) ด้ำนบริกำรวิชำกำร
(4) ศำสนำ ศิลปะและ
วัฒนธรรม

จานวน (บาท)
ร้อยละ
จำนวน (บำท)
ร้อยละ
จำนวน (บำท)
ร้อยละ
จำนวน (บำท)
ร้อยละ
จำนวน (บำท)
ร้อยละ

งบประมาณ
รายได้

1,904,705,300 2,047,166,800
100
100
1,904,705,300 1,914,584,960
100
93.52
100,792,200
4.92
6,887,600
0.34
24,902,040
1.22
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รวมงบประมาณ
3,951,872,100
100
3,819,290,260
96.65
100,792,200
2.55
6,887,600
0.17
24,902,040
0.63

อัตราสัดส่วน
งบแผ่นดิน :
งบรายได้
48.20 : 51.80
49.87 :

50.13

0

:

100

0

:

100

0

:

100

8.2 บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร มหำวิทยำลัยศิลปำกรมีจำนวนบุคลำกรทั้งหมด จำนวน 2,906 คน
จำแนกเป็นข้ำรำชกำร จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 4.65 พนักงำนมหำวิทยำลัย จำนวน 2,002 คน คิดเป็น
ร้อยละ 68.89 พนักงำนมหำวิทยำลัยประเภทชั่วครำว จำนวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 8.57 ลูกจ้ำงประจำของ
ส่วนรำชกำร จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 0.58 ลูกจ้ำงมหำวิทยำลัยประเภทลูกจ้ำงประจำ จำนวน 17 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.58 และลูกจ้ำงมหำวิทยำลัยประเภทลูกจ้ำงชั่วครำว จำนวน 390 คน คิดเป็นร้อ ยละ 13.42
แสดงเป็นภำพแผนภูมิได้ดังนี้
[]
3.89%

[]
13.42%

[]
8.57%

[]
4.65%

[]
68.89%

[]
0.58%
ข้ำรำชกำร

พนักงำนมหำวิทยำลัย

พนักงำนมหำวิทยำลัยประเภทชั่วครำว

ลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำร

ลูกจ้ำงมหำวิทยำลัยประเภทลูกจ้ำงประจำ

ลูกจ้ำงมหำวิทยำลัยประเภทลูกจ้ำงชั่วครำว

แผนภูมิแสดงจานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาคผนวก ง.
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของโลก
ที่มีผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
1.บริบทการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (Aging Society)
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร ซึ่งองค์กำรสหประชำชำติได้ประเมินสถำนกำรณ์โครงสร้ำง
ประชำกรโลกว่ำ ในช่วงปี พ.ศ. 2544–2643 จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอำยุ โดยกลุ่มประเทศกำลังพัฒนำจะมี
ระยะเวลำเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรค่อนข้ำงสั้นกว่ำกลุ่ม ประเทศพัฒนำแล้ว จะส่งผลทำให้ประเทศไทย
เป็นสังคมสูงอำยุก่อนที่จะมีระดับรำยได้สูง ส่งผลให้ประชำกรวัยแรงงำนลดลง และต้องแบกรับกำรดูแลผู้สูงอำยุ
เพิ่มสูงขึ้น ต้องนำเข้ำแรงงำนไร้ทักษะจำกประเทศเพื่อนบ้ำน ส่งผลกระทบต่อตลำดแรงงำนไทยในด้ำนกำร
ยกระดับรำยได้และทักษะฝีมือ แรงงำน ประเทศจึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนำศักยภำพคนในทุกช่วงวัย โดยยกระดับ
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คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำและกำรเรี ย นรู้ ใ ห้ มี คุ ณ ภำพเท่ ำ เที ย มและทั่ ว ถึ ง กำรพั ฒ นำระบบสุ ข ภำพ และสร้ ำ ง
สภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีต่อกำรดำรงชีพในสังคมสูงวัย
กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมี
ผลกระทบต่อมหำวิทยำลั ยโดยตรง
ซึ่ ง ถื อ เป็น วิก ฤติที ่ก ำรศึก ษำโลก
รวมทั้งประเทศไทยที่กำลังเผชิญอยู่
เด็กวัยเรียน ที่จะเข้ำสู่มหำวิทยำลัย
ลดลงเรื่อย ๆ โดยคำดกำรณ์ว่ำ อีก
ไม่เกิน 10 ปี อุดมศึกษำไทยจะเกิด
วิ ก ฤติ เนื่ อ งจำกจ ำนวนนั ก ศึ ก ษำ
ล ด ล ง อ ย่ ำ ง ม ำ ก โ ด ย
พบว่ ำ มหำวิ ท ยำลั ย ไทยมี จ ำนวน
ภำพที่ 1 โครงสร้ำงประชำกรไทย
ที่ นั่ ง ว่ ำ งส ำหรั บ ปริ ญ ญ ำ ต รี ถึ ง
ที่มำ : https://www.hfocus.org/content/2018/02/15449
140,000 ที่นั่ง ในขณะที่มี นั ก เรี ย น
เข้ำมำเรียนเพียง 80,000 คน เท่ำนั้น แสดงให้เห็นตัวเลข Over Supply ถึง 60,000 คน/ปี จำนวนผู้เรียนที่
ลดลงส่ ง ผลกระทบไปถึ ง ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำ ที่ จ ำนวนนั ก ศึ ก ษำลดลงด้ ว ยเช่ น กั น ส่ ง ผลต่ อ รำ ยได้ ข อง
มหำวิทยำลัยที่ลดลง ทำให้ต้องลดมำตรฐำนกำรคัดเลือกนักศึกษำเข้ำมำเรียน เมื่อไม่มีตัวเลือกที่ดีเข้ำมำเรียน ก็
ทำให้คุณภำพกำรศึกษำต่ำไปด้วย (ดร.อำนนท์ ศักดิ์วรวิชญ์, 2561)
ประเทศไทยเข้ำสู่สังคมสูงวัยมำตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 (มีประซำกรอำยุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10
ของประชำกรทั้งหมด) โดยในปี พ.ศ.2563 มีจำนวนประชำกรผู้สู งอำยุรวม 11,136,059 คน คิดเป็นร้อยละ
16.73 และเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและภำยในปี พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นของแผนพัฒนำฯเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 13คำดว่ำจะมีประชำกรสูงวัย สูงถึงประมำณร้อยสะ 20.1 ของประชำกรทั้งหมด สวนทำงกับ
ประชำกรวัยเรียนและวัยแรงงำนที่มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพำะประชำกรวัยเรียน (อำยุ 3 - 21 ปี) ซึ่งคำดว่ำจะมี
สั ดส่ ว นลดลงเหลื อร้ อยละ 21.81 ในปี พ.ศ.2566 และลดลงอย่ำงต่อเนื่องจนเหลื อเพียงร้อยละ 20.66 ของ
ประชำกรทั้งหมดในปีพ.ศ. 2570 หรือมีจำนวนลดลงมำกกว่ำ 715,000 คน ในช่วงระยะเวลำของแผนพัฒนำฯ
ฉบับที่ 13
กำรลดลงของประชำกรวัยเรียนส่งผลให้ควำมจำเป็นของกำรขยำยสถำนศึกษำในเชิงปริมำณลดลงใน
ภำพรวม และเป็นโอกำสในกำรยกระดับคุณภำพ ควำมเสมอภำค และประสิทธิภำพทำงกำรศึกษำ หำกสำมำรถ
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรกำรศึกษำและส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ อย่ำงไรก็ตำมประชำกร
วัยแรงงำนที่ลดลงและประชำกรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงมี
นัยสำคัญ ทั้งในด้ำนกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ ควำมสำมำรถในกำรแข่งข้น และผลิตภำพแรงงำนรวมถึง
อัตรำกำรพึ่งพิงของผู้สูงอำยุต่อวัยแรงงำน และภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพของผู้สูงอำยุที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
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นำมำซึ่งปัญหำขำดแคลนกำลังแรงงำนในประเทศ และแนวโน้มควำมจำเป็นในกำรพึ่งพำและนำเข้ำแรงงำน
ต่ำงชำติมำกขึ้น รวมทั้งควำมต้องกำรงบประมำณเพื่อเป็น สวัสดิกำรรองรับวัยเกษียณ อย่ำงไรก็ดี กำรเป็นสังคม
สูงวัยนับเป็นโอกำสในกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรรูปแบบใหม่เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุที่มี
กำลังซื้อสูงด้วยเช่นเดียวกัน นอกจำกนี้ แนวโน้มกำรเพิ่มขึ้นของประชำกรรุ่นใหม่ โดยเฉพำะเจนเนอเรชั่นวำย ซี
และอัลฟ่ำ รวมถึงรุ่นหลังเจนเนอเรชั่นและอัลฟ่ำซึ่งเริ่มเข้ำมำเป็นวัยเด็กตั้งแต่ในปี พ.ศ.2569 จะส่งผลให้ควำม
แตกต่ำงระหว่ำงคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเดิมเด่นชัดขึ้น ทั้งในด้ำนทัศนคติ พฤติกรรม และกำรให้คุณค่ำด้ำนต่ำง ๆ
อำทิ กำรให้ควำมสำคัญกับควำมสมดุลระหว่ำงกำรทำงำนกับชีวิต ส่วนตัว อิสระและควำมยืดหยุ่นในกำรทำงำน
รวมถึงมีควำมเป็นผู้ประกอบกำรสูง ประกอบกับแนวโน้มกำรเพิ่มขึ้นของแรงงำนต่ำงด้ำวซึ่งมีควำมหลำกหลำย
ทำงเชื้อชำติ ควำมเชื่อ และวัฒนธรรมมำกยิ่งขึ้น จึงอำจนำมำซึ่งรูปแบบกำรทำงำน กำรใช้ชีวิต และสภำพสังคม
รูปแบบใหม่ ซึ่งต้องอำศัยวัฒนธรรมที่เปิดกว้ำงและกำรเข้ำอกเข้ำใจกันมำกยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปีมุ่งเน้นกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเพื่อกำรสร้ำงและรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์
แห่งชำติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันมี
รำยได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้วคนไทยมีควำมสุขอยู่ดีกินดีสังคมมีควำมมั่นคงเสมอภำคและเป็นธรรม
โดยมียุทธศำสตร์หลัก : สรุปได้ดังนี้
1. สร้ำงควำมมั่นคงให้กับประเทศ
2. สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
3. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
4. สร้ำงโอกำสบนควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม
5. กำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ
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ภำพที2่
กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี
ที่มำ: http://www.nesdb.go.th

เป้ำหมำย
ควำมมั่นคง
1. กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศและภำยนอกประเทศใน
ทุกระดับทั้งระดับประเทศสังคมชุมชนครัวเรือนและปัจเจกบุคคลและมีควำมมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจสังคม
สิ่งแวดล้อมและกำรเมือง
2. ประเทศมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตยมีสถำบันชำติศำสนำและพระมหำกษัตริย์ที่เข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลำงและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชนระบบกำรเมืองมีควำมมั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่กำรบริหำร
ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล
3. สั งคมมีควำมปรองดองและควำมสำมัคคีสำมำรถผนึกกำลั งเพื่อพัฒ นำประเทศชุมชนมีควำม
เข้มแข็งครอบครัวมีควำมอบอุ่น
4. ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิตมีงำนและรำยได้ที่มั่นคงพอเพียงกับกำรดำรงชีวิตมีที่อยู่อำศัยและ
ควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
5. ฐำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมมีควำมมั่นคงของอำหำรพลังงำนและน้ำ
ควำมมั่งคั่ง
1. ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรำยได้สูงควำม
เหลื่อมล้ำของกำรพัฒนำลดลงประชำกรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกันมำกขึ้น
2. เศรษฐกิจมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงสำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
สร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคตและเป็นจุดสำคัญของกำรเชื่อมโยงในภูมิภำคทั้งกำรคมนำคมขนส่งกำร
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ผลิ ตกำรค้ำกำรลงทุน และกำรท ำธุร กิจ มีบทบำทส ำคัญ ในระดับภู มิภ ำคและระดั บโลกเกิดสำยสั มพั น ธ์ ท ำง
เศรษฐกิจและกำรค้ำอย่ำงมีพลัง
3. ควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำคนอย่ำงต่อเนื่องได้แก่ทุนมนุษย์ทุนทำงปัญญำ
ทุนทำงกำรเงินทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักรทุนทำงสังคมและทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ควำมยั่งยืน
1. กำรพัฒ นำที่ส ำมำรถสร้ ำงควำมเจริญรำยได้ และคุณภำพชีวิตของประชำชนให้ เ พิ่มขึ้น อย่ ำ ง
ต่อเนื่องซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติเกินพอดีไม่สร้ำงมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศ
2. กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชำคมโลกซึ่ง
เป็ น ที่ย อมรั บ ร่ ว มกั น ควำมอุด มสมบู ร ณ์ข องทรั พยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มมีคุ ณภำพดี ขึ้ นคนมี ค วำม
รับผิดชอบต่อสังคมมีควำมเอื้ออำทรเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
3. ประชำชนทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)พลิกโฉมประเทศไทยสู่
เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน”(Transformation to Hi-Value and Sustainable
Thailand)
โอกาสและความเสี่ยงของประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
ท่ำมกลำงโอกำสและควำมเสี่ยงที่ประเทศจะต้องเผชิญ อันเป็นผลเนื่องมำจำกแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง
ระดับโลกที่เกิดขึ้นและบริบทภำยในประเทศที่ปรับเปลี่ยนไปอย่ำงฉับพลัน รวดเร็วนั้น กำรวำงกรอบทิศทำงกำร
พัฒ นำประเทศในระยะต่ อ ไปให้ ส ำมำรถก ำหนดแนวทำงที่ ประเทศจะมุ่ง ไปเพื่อ บรรลุ ผ ลในระยะ 5 ปีของ
แผนพัฒนำฯ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนประเทศไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยระยะยำวภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติได้นั้ นจำเป็นที่
ประเทศไทยจะต้องให้ควำมสำคัญกับกำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรและรับมือกับควำมเสี่ยง
ตลอดจนสรรค์สร้ำงประโยชน์จำกโอกำสที่เกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสมและทันท่วงที ซึ่งควำมเชื่อมโยง
ระหว่ ำ งแนวโน้ ม กำรเปลี่ ย นแปลงระดั บ โลก (Megatrends) ตลอดจนผลกระทบและควำมปกติ ใ หม่
(NewNormal) จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -19 ที่เข้ำมำกระทบต่อสถำนะของกำรพั ฒ นำ
ประเทศโดยพิจำรณำภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ชำติทั้ง 6 ด้ำน นั้น พบว่ำมีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่
สำคัญซึ่งจะส่งผลทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีกำรพิจำรณำยกระดับหรือเปลี่ยนแปลงกำรดำเนินงำนไปจำก
เดิมอย่ำงมีนัยสำคัญ
1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy)
ไทยมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง บนพื้นฐำนของกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม จำกกำรพัฒนำต่อยอด และใช้
ประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมกับกำรลดผลกระทบเชิงลบต่อ
สิ่งแวดล้อม และมีกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยการปรับทิศทางของภาคการผลิตเดิมที่มี
ความสาคัญ แต่มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียความสามารถในการแช่ง ขันในอนาคตและมีควำมเสี่ยงที่จะสูญเสีย
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ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดหรือได้รับผลกระทบเชิงลบจำกกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลกหำกไม่มีกำรปรับตัว และ
ส่งเสริมภาคการผลิตที่ไทยมีศักยภาพสอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยหมุดหมำยที่ประเทศ
ต้องบรรลุให้ได้ภำยในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13 เพื่อให้เป้ำหมำยของกำรมี "เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม" บังเกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนาด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ภำคเกษตรและ
อุตสำหกรรมกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรเป็นแหล่งรำยได้และกำรจ้ำงงำนที่สำคัญ
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่ องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน กำรท่องเที่ยวเป็น
ภำคบริกำรที่สำคัญของไทย โดยสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสูงถึงร้อยละ 18 ของ GDP มีกำรจ้ำงงำนกว่ำ8.3 ล้ำนตำแหน่ง
และมีห่วงโซ่อุปทำนขนำดใหญ่ที่เชื่อมโยงไปยังหลำยอุตสำหกรรม กำรท่องเที่ยวจึงเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศมำอย่ำงต่อเนื่อง แต่ด้วยสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบ
ให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจโดยเฉพำะธุรกิจภำคบริกำรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรท่องเที่ยวหยุดชะงักทั่วโลก และอำจทำ
ให้ รู ป แบบของตลำดกำรท่อ งเที่ย วต้ อ งเปลี่ ยนแปลงไปในระยะยำว เมื่อพิจำรณำประกอบกั บบริบ ทควำม
เปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคมในระดับโลกที่ส่งผลให้รูปแบบกำรเดินทำงและพฤติกรรมกำรท่องเที่ยว
เปลี่ยนไป ก่อให้เกิดโอกำสในกำรใช้จุดเด่นและควำมสร้ำงสรรค์เพื่อพลิกฟื้นรูปแบบกำรท่องเที่ยวไทยสู่ กำร
ท่องเที่ย วที่มีมูล ค่ำสู ง มีเอกลั กษณ์ บนพื้นฐำนของควำมรับผิ ดชอบต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม เพื่อให้ แหล่ ง
ท่องเที่ยวและทรัพยำกรธรรมชำติได้รับกำรพื้นฟู อันเป็นกำรมุ่งเน้นสู่กำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน
หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียนสอดคล้องกับแนวโน้มกระแสโลกที่
ควำมพยำยำมในกำรลดก๊ำซเรือนกระจกระดับโลก ส่งผลให้หลำยประเทศมีนโยบำยที่จะยกเลิกกำรใช้ยำนยนต์ที่
ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในอนำคตอันใกล้ ดังนั้น กำรสนับสนุนให้เกิดกำรปรับนิเวศของอุตสำหกรรมยำนยนต์ของไทย
ไปสู่ยำนยนต์ไฟฟ้ำจะเป็นโอกำสในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแช่งขันและเพิ่มกำรจ้ำงงำนในอนำคต
นอกจำกนี้กำรเปลี่ยนผ่ำนของกำรใช้รถยนต์ภำยในประเทศไปสู่กำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ ยังจะช่วยลดปริมำณกำร
ปล่อยมลพิษอำกำศและก๊ำซเรือนกระจกได้อีกด้วย
หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง อุตสำหกรรมและบริกำรทำง
กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจรเป็นกำรต่อยอดจำกธุรกิ จกำรรักษำพยำบำลและกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพที่
ประเทศไทยมีฐำนเดิมที่แข็งแรงและมีห่วงโซ่อุปทำนเชื่อมโยงต่อเนื่องครอบคลุมหลำยอุตสำหกรรม ซึ่งแม้โลกจะ
เกิ ด วิ ก ฤตกำรณ์ แ พร่ ร ะบำดของโรคโควิ ด -19 ประเทศไทยก็ ยั ง ได้ รั บ กำรยอมรั บ ในระดั บ สำกลถึ ง ระบบ
สำธำรณสุขที่มีประสิทธิภำพและสำมำรถรับมือกับกำรแพร่ระบำดได้เป็นอย่ำงดีอุตสำหกรรมและบริกำรทำง
กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจรของไทยจึงมีศักยภำพที่จะเป็นกำลังหลักในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนำคต
หมุด หมายที่ 5 ไทยเป็น ประตู การค้า การลงทุน และจุ ดยุ ทธศาสตร์ ทางโลจิ สติก ส์ที่ สาคัญ ของ
ภูมิภาค ควำมได้เปรียบด้ำนภูมิรัฐศำสตร์และศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศไทย และแนวโน้มขับเคลื่อน
เศรษฐกิจบนควำมปกติใหม่ภำยใต้แนวคิดภูมิภำคนิคม (Regionalism) ประกอบกับไทยเป็นประเทศที่มีแนว
ระเบี ย งเศรษฐกิจ ระดับ ภู มิภ ำคพำดผ่ ำนมำกที่สุ ด มีเส้ นทำงคมนำคมขนส่ งและโลจิส ติกส์ ที่ค รอบคลุ ม ได้
มำตรฐำน และโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีคุณภำพเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักทั้งในประเทศและแนวชำยแดนรอบ
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ด้ำน มีฐำนเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่ำโลก พร้อมทั้งมีควำมพร้อมด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ
และกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยมีโอกำสพัฒนำสู่กำรเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนที่สำคัญของ
ภูมิภำคหำกมีกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรขนส่งและกำรเชื่อมโยงโครงข่ำยโลจิสติกส์ในอำเซียนอย่ำงไร้รอยต่อ
หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน ประเทศ
ไทยมีฐำนอุตสำหกรรมอิเล็กหรอนิกส์ที่เข้มเข็ง โดยมีกำรส่งออกสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นมูลค่ำกว่ำร้อยละ
15.4 ของกำรส่งออกทั้งหมดมีโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัลที่ครอบคลุมประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศและมี
คุณภำพสูง รวมทั้งมีตลำดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบริกำรด้ำนดิจิทัลขนำดใหญ่อันดับต้น ๆของอำเซียน
2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society)
ทุกกลุ่มคนในประเทศมีโอกำสในกำรเลื่อนสถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเต็มศักยภำพ ประชำชน
ได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอ เหมำะสม ทุกภำคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จำ กกำร
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงเสมอภำค และประเทศมีควำมเหลื่อมล้ำลดลงในทุกมิติ โดยการใช้เทคโนโลยี
ฐานข้อมูลสารสนเทศ และดิจิทัลแพลตฟอร์ม เป็นเครื่องมือในกำรส่งเสริมกำรแข่งขันที่เปิดกว้ำงและเป็นธรรม
เพื่อลดความเหลื่อมล้าในเชิงธุรกิจ และผลักดันให้เกิดกำรเพิ่มผลิตภำพและพัฒนำนวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง กำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและยกระดับคุณภำพบริกำรสำธำรณะในเมืองหลักและท้องถิ่นต่ำงจังหวัด เพื่อ ลด
ความเหลื่อมล้าในเชิงพื้นที่ ตลอดจนกำรช่วยเหลือผู้มีรำยได้น้อยผู้ด้อยโอกำสให้ตรงกับปัญหำควำมต้องกำร
กำรใช้นโยบำยกำรเงินกำรคลังเพื่อสนับสนุนกำรกระจำยรำยได้ และกำรจัดควำมคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เพื่อเพิ่มพลวัตการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม(Socioeconomic Mobility)ทั้งนี้ กำร
มุ่งลดควำมเหลื่อมล้ำในเชิงธุรกิจ เชิงพื้นที่ และเพิ่มพลวัตกำรเลื่อนสถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมดังกล่ำว จะ
นำไปสู่กำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงรำยได้ ควำมมั่งคั่ง และกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ สำธำรณสุข และบริกำรสำธำรณะ
อื่น ๆ ที่มีคุณภำพ โดยหมุดหมำยที่ต้องบรรลุในห้วงระยะเวลำของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13 เพื่อผลักดันกำรสร้ำง
"สังคมแห่งโอกำสและควำมเสมอภำค" อย่ำงเป็นรูปธรรมประกอบด้วย
หมุ ด หมายที่ 7 ไทยมี SMEsที่ เ ข้ ม แข็ ง มี ศั ก ยภาพสู ง และสามารถแข่ ง ขั น ได้ เศรษฐกิ จ ไทย
ขับเคลื่อนโดย SMEs ถึงร้อยละ 43 และมีกำรจ้ำงงำนกว่ำ 11 ล้ำนคน กำรเพิ่มโอกำสและเร่งพัฒนำศักยภำพ
ของ SMEs ให้สำมำรถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนกำร และสำมำรถปรับตัวสู่
ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มควำมต้องกำรมำกขึ้นและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ อำทิ สินค้ำที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม จะช่วยลดทอนควำมเสี่ยงดังกล่ำว พร้อมทั้งลดควำมเหลื่ อมล้ำในด้ำนรำยได้ ควำมมั่งคั่ง เพิ่มกำร
แข่งขันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่กำรยกระดับผลิตภำพ พัฒนำเทคโนโลยีและนวัต กรรมอย่ำงต่อเนื่อง และ
เสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในระยะยำว
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจทันสมัย และน่า
อยู่ ฐำนเศรษฐกิจหลักของประเทศอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล และภำคตะวันออก อย่ำงไรก็ดี
พื้นที่ในภำคต่ำงๆ ของประเทศมีศักยภำพและโอกำสที่สำมำรถนำมำสร้ำงมูลค่ำเพิ่มเพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของภำคและประเทศโดยรวม ในขณะเดียวกัน ควำมก้ำวหน้ำเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำมำรถช่วยให้กำร
กระจำยกิจกรรมทำงเศรษฐกิจเป็นไปได้ง่ำยขึ้น กำรย้ำยถิ่นฐำนของแรงงำนกลับสู่ท้องถิ่นต่ำงจังหวัดจำกวิกฤตโค
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วิด -19 และกระแสกำรให้ ควำมส ำคัญ กับ เศรษฐกิจระดับภูมิภ ำค (Regionalization) จะเป็นทั้งโอกำสและ
แรงผลักดันในกำรพัฒนำพื้นที่ทั้งในแง่ของกำรส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุน กำรเสริมสร้ำงศักยภำพของท้องถิ่นและ
ชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ กำรยกระดับคุณภำพของบริกำรสำธำรณะในพื้นที่ และกำรพัฒนำพื้นที่
ให้น่ำอยู่และมีคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หมุด หมายที่ 9 ไทยมีค วามยากจนข้ามรุ่ นลดลง และคนไทยทุกคนมีค วามคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ เหมาะสม แม้ว่ำสัดส่วนคนจนโดยรวมจะลดลงอย่ำงต่อเนื่อง แต่ประเทศไทยยังคงมีคนจนจำนวนหนึ่ง
ที่ติดอยู่ในกับดักควำมยำกจนเรื้อรังและ/หรือข้ำมรุ่น และมีกลุ่มเปรำะบำง โดยเฉพำะแรงงำนนอกระบบซึ่งมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ (gigworkers) จำเป็นต้องได้รับควำมคุ้มครองที่เพียงพอเหมำะสม
เพื่อลดควำมเสี่ยงและสร้ำงควำมมั่น คงทำงรำยได้ทั้งนี้ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบข้ อ มูล
สำรสนเทศ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยระบุกลุ่มเป้ำหมำย ปัญหำ และควำมจำเป็น นำไปสู่กำรออกแบบ
นโยบำยช่วยเหลือครอบครัวยำกจนข้ำมรุ่นได้อย่ำงเฉพำะเจำะจง แก้ไขปัญหำได้อย่ำงตรงจุด และสำมำรถสร้ำ ง
แต้มต่อได้อย่ำงเหมำะสม รวมถึงสำมำรถออกแบบระบบประกันสังคมให้สอดคล้องเหมำะสมกับควำมต้องกำร
และรูปแบบกำรทำงำนที่เปลี่ยนไป
3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living)
ทุกภำคส่วนในสังคมมีรูปแบบกำรดำเนินชีวิตและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดควำมยั่งยืนของ
ทรัพยำกรธรรมชำติ ระบบนิเวศ และสภำพภูมิอำกำศ พร้อมทั้งสำมำรถรับมือและมีภูมิคุ้มกันจำกสภำพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ควำมสำคัญกับ การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ทั้งการจัดการของ
ภาครัฐและบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อมุ่งจัดกำรกับปัญหำ
ที่เป็นภัยคุกคำมสำคัญทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก ซึ่งได้แก่ ปัญหาขยะ มลพิษทางน้า มลพิษอากาศ
ก๊าซเรือนกระจก และความเสี่ยงของภัยธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ด้วย
กำรยกระดั บ ระบบกำรจั ด กำรและโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มทั้ ง พั ฒ นำกลไกที่ จู ง ใจให้ เ กิ ด กำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรผลิตและบริโภคให้มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยหมุดหมำยที่ต้องบรรลุในห้วง
ระยะเวลำของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13 เพื่อผลักดันกำรสร้ำง "วิถีชีวิตที่ยั่งยืน" อย่ำงเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่า ขยะ น้ำเสีย มลพิษอำกำศ และ
ก๊ ำ ซเรื อ นกระจก ถื อ เป็ น ผลพลอยได้ จ ำกกระบวนกำรผลิ ต และบริ โ ภค ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ได้ ส่ ง ผลกระทบทำง
สิ่งแวดล้อมในระดับที่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัยและทำลำยควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติ ใน
ขณะเดียวกัน มลพิษอำกำศPM2.5 ซึ่งมีแหล่งที่มำสำคัญจำกกำรจรำจรและเผำพื้นที่เกษตร ส่งผลให้หลำยพื้นที่
ของประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหำคุณภำพอำกำศที่เป็นอันต่อสุขภำพเป็นประจำทุกปี นอกจำกนี้ ปริมำณก๊ำซ
เรือนกระจกของทั้งโลกที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จะทำให้กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศมีควำมรุนแรง
เพิ่มขึ้นในอนำคต อย่ำงไรก็ดี ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีหลำยประกำรได้ส่ งผลให้กำรจัดกำรปัญหำทำง
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนสำมำรถทำได้ด้วยต้นทุนที่ลดต่ำลงเรื่อยๆ และยังเป็นโอกำสในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำง
เศรษฐกิจได้ในอีกทำงหนึ่งนอกจำกนี้ พลัง งำนหมุนเวียนและยำนยนต์ไฟฟ้ำจะเป็นโอกำสในกำรลดก๊ำซเรือน
กระจกและมลพิษอำกำศได้อย่ำงมหำศำล
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หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ที่ผ่ำนมำ ภัยธรรมชำติหลำยประเภท โดยเฉพำะ อุทกภัย ภัยแล้ง วำตภัย ไฟป่ำ และกำรกั ด
เซำะชำยฝั่ง เป็นสำเหตุที่ก่อให้เกิดควำมสูญเสียเป็นประจำทุกปี ทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สินทรัพยำกรธรรมชำติ และ
มูล ค่ำทำงเศรษฐกิจ นอกจำกนี้ แนวโน้ มกำรขยำยตัวของเมืองที่เพิ่มขึ้นอำจยิ่งซ้ำเติมให้ ควำมเสี่ ยงของภัย
ธรรมชำติเพิ่มขึ้นได้ หำกขำดกำรควบคุมด้ำนกำรใช้ประโยชน์ ที่ดินและพัฒนำสิ่งก่อสร้ำงอย่ำงเหมำะสมดังนั้น
กำรลดควำมเสี่ยงและผลกระทบจำกภัยธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ทั้งในมิติของกำรป้องกัน
และบรรเทำภัย รวมทั้งกำรปรับตัวเพื่อลดผลกระทบ จึงเป็นควำมท้ำทำยที่สำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำควำมยั่งยืนของ
ประเทศในระยะต่อไป
4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand's Transformation)
ปัจจัยขับเคลื่อนที่เอื้อต่อกำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศไปสู่กำรเป็น Hi-Value andSustainable Thailand
โดยเฉพำะกลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งระบบกำรศึกษำ และกำรยกระดับและปรับทักษะแรงงำน ที่มี
คุณภำพได้มำตรฐำน สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและโลกยุคใหม่และส่งเสริมกำรเคลื่อนย้ำย
แรงงำนไปสู่ภำคกำรผลิตและบริกำรที่มีผลิตภำพและมูลค่ำสูง และกลไกการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งระเบียบ
กฎหมำย ระบบงบประมำณ โครงสร้ำงพื้นฐำน กำรให้บริกำรสำธำรณะตลอดจนกำรติ ดตำมประเมินผล ที่
ทันสมัย เท่ำทันต่อกำรเปลี่ย นแปลง ตอบสนองควำมต้องกำรได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ และสอดคล้องกับ ทิศ
ทำงกำรพัฒนำประเทศ โดยหมุดหมำยที่ต้องบรรลุในระยะเวลำของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13 เพื่อสร้ำง "ปัจจัย
สนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ" ประกอบด้วย
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกาลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต คนเป็นรำกฐำนสำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ อย่ำงไรก็ตำม คุณภำพกำรศึกษำและระบบ
กำรพัฒนำทักษะแรงงำนของไทยยังอยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งยังประสบกับควำมเหลื่อมล้ำในกำรเข้ำถึง ส่งผลให้ขำด
แคลนกำลังแรงงำนที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ในระยะต่อไป ปัญหำดังกล่ำวมีแนวโน้มที่จะทวี
ควำมรุ น แรงมำกขึ้นจำกอนำคตของงำนและกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของทำงเทคโนโลยี วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมที่มำพร้อมกับควำมต้องกำรงำนและทักษะประเภทใหม่ ๆ รวมถึงทักษะทำงพฤติกรรม (Soft Skills)
ภำยใต้บริบทกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรซึ่งส่งผลให้กำลังแรงงำนลดลงอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ กำร
ขำดควำมพร้อมทำงเทคโนโลยีและควำมแตกต่ำงระหว่ำงพื้นที่ยังอำจทำให้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
และทักษะเพิ่มสูงมำกขึ้น อย่ำงไรก็ดี ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี กำรลดลงของประชำกร และกำรขยำยตัวของ
ควำมเป็นเมืองจะนำมำซึ่งโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและฝึกอบรมตลอดจนส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพื่อให้ ส ำมำรถผลิ ตและพัฒ นำกำลังคนที่มีสมรรถนะสู ง เป็นปัจจัยพื้นฐำนที่ส ำคัญในกำรเปลี่ ยนผ่ำน
ประเทศไปสู่กำรเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand ต่อไป
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐมีควำมสำคัญต่อกำรขับเคลื่ อนกำรพั ฒ นำ
ประเทศในทุกมิติ อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันภำครัฐของไทยมีขนำดใหญ่ ขำดควำมคล่องตัว และมีรำยจ่ำยประจำ
มำก อีกทั้งยังมีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนแบบรวมศูนย์แต่ขำดกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนขำดกำรมีส่วนร่วม
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ของประชำชน และมีกฎหมำยจำนวนมำกที่ยังล้ำสมัยและขำดกำรบังคับใช้ที่มีประสิทธิภำพในระยะต่อไป ปัญหำ
ดังกล่ำวมีแนวโน้มที่จะขยำยตัวไปสู่ปัญหำภำระทำงกำรคลังที่เพิ่มขึ้นจำกกำรเข้ำสู่สังคมสูงวัย ควำมเสียหำยทำง
เศรษฐกิจจำกควำมล่ำช้ำในกำรปรับตัวให้เท่ำทันกับเศรษฐกิจฐำนเทคโนโลยีและกำรทำงำนรูปแบบใหม่ รวมไป
ถึงควำมสำมำรถในกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนที่มีอย่ำงจำกัดท่ำมกลำงกระแสกำรตระหนักรู้
ของสำธำรณชน (Pubic Awareness) และกำรขยำยตัวของควำมเป็นเมืองดังนั้น ภำครัฐจึงจำเป็น ต้องปรับ
โครงสร้ำงและกำรบริหำรงำนให้มีควำมยืดหยุ่นคล่องตัวและมีสมรรถนะสูงโดยอำศัยโอกำสจำกควำมก้ำวหน้ำ
ทำงเทคโนโลยี ในกำรปรั บ ปรุ ง กระบวนงำน พัฒ นำระบบข้อมูล และอำนวยควำมสะดวกในกำรให้ บ ริ ก ำร
สำธำรณะ ตลอดจนมุ่งปรับปรุงกฎหมำยที่เป็นอุปสรรคต่อกำรปรับโครงสร้ำงและพลิกโฉมประเทศในมิติต่ำง ๆ
และส่งเสริมศักยภำพของทุกภำคส่วนในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ

ทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21
ผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ สังคม และสถำนกำรณ์สังคมสูงวัย ส่งผลให้ทุกประเทศทั่ว
โลกกำหนดทิศทำงกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนของประเทศตนให้มีทักษะและสมรรถนะระดับสูง มีควำมสำมำรถ
เฉพำะทำงมำกขึ้น แรงงำนที่ไร้ฝีมือและมีทักษะต่ำงจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และเทคโนโลยีใหม่ ๆมำกขึ้น
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ภำพที่ 4 แสดงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
ภำยใต้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ที่มำ: http://www.nesdb.go.th

กำรจัดกำรศึกษำในปัจจุบันจึงต้องปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองกับทิศทำงกำรผลิตและพัฒนำกำลังคน
โดยมุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ได้ทั้งควำมรู้ทักษะที่จำเป็นต้อง
ใช้ในกำรดำรงชีวิต และกำรประกอบอำชีพ
ทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 คือ กำรเรียนรู้3Rs + 8Cs
3Rs ประกอบด้วย
- อ่ำนออก (Reading)
-เขียนได้(WRiting)
- คิดเลขเป็น (ARithmatics)
8Cs ประกอบด้วย
- ทั ก ษะด้ ำ นกำรคิ ด อย่ ำ งมี วิ จ ำรณญำณ และทั ก ษะในกำรแก้ ปั ญ หำ (Critical Thinking and
Problem Solving)
-ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
-ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรมต่ำงกระบวนทัศน์(Cross-cultural Understanding)
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-ทักษะด้ำ นควำมร่ ว มมื อ กำรทำงำนเป็น ที ม และภำวะผู้ น ำ (Collaboration Teamwork and
Leadership)
- ทั ก ษะด้ ำ นกำรสื่ อ สำร สำรสนเทศ และรู้ เ ท่ ำ ทั น สื่ อ (Communications, Information and
Media Literacy)
-ทั ก ษะด้ ำ นคอมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร (Computing and ICT
Literacy)
- ทักษะอำชีพ และทักษะกำรเรียนรู้(Career and Learning Skills)
- ควำมมีเมตตำ กรุณำ วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)
ทรัพยากรมนุษย์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของไทยในภำพรวมมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เมื่อพิจำรณำจำกดัชนี
กำรพัฒนำมนุษย์ (Human Development Index: HD) ของโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ (UNDP) ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจำก 0.749 ในปี 2558 เป็น 0.777 ในปี 2562 โดยเป็นผลมำจำกกำรยกระดับสุขภำวะ กำรเข้ำถึงโอกำส
ทำงกำรศึกษำ และระดับรำยได้ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม ดัชนี HDI เป็นกำรสะท้อนกำรพัฒนำในเชิง
ปริมำณเป็นหลัก อำทิ ดัชนีย่อยด้ำนกำรศึกษำภำยใต้ HDI ที่คำนวณจำกจำนวนปีเฉลี่ยที่ได้รับกำรศึกษำแต่เมื่อ
พิจำรณำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในมิติคุณภำพของไทยนั้น ยังมีช่องว่ำงที่ยังคงเป็นปัญหำมำอย่ำงต่อเนื่อง
โดยเฉพำะปัญหำผลสัมฤทธิ์กำรศึกษำ และกำรขำดแคลนทักษะแรงงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ
คุณภำพของทุนมนุษย์ถือเป็นปัญหำสำคัญของไทยมำโดยตลอด สะท้อนจำกผลสัมฤทธิ์กำรศึกษำที่อยู่ใน
ระดับต่ำ โดยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ขั้นพื้นฐำน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปี
กำรศึกษำ 2562 พบว่ำ นักเรียนไทยมีผลคะแนนค่ำเฉลี่ยต่ำกว่ำเกณฑ์หรือไม่ถึงครึ่งในทุกวิชำ ทั้งภำษำไทย
(49.07 คะแนน) ภำษำอังกฤษ (34.42 คะแนน) คณิตศำสตร์ (32.90 คะแนน) และวิทยำศำสตร์ (35.55 คะแนน)
และผลคะแนนสอบ PISA ของเด็ ก ไทย ซึ่ ง เป็ น กำรทดสอบควำมฉลำดรู้ ด้ ำ นกำรอ่ ำ น คณิ ต ศำสตร์ และ
วิทยำศำสตร์ อัน เป็ น ทักษะที่จ ำเป็ น ในศตวรรษที่ 21 ยังอยู่ในระดับต่ำกว่ำหลำยประเทศและผลคะแนนมี
แนวโน้มลดลง จำกอันดับที่ 50 ในปีพ.ศ.2555 เป็นอันดับที่ 66 จำก 79 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ในปีพ.ศ.2561
ระบบกำรศึกษำของไทยจึงมีข้อจำกัดในกำรผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
ขณะเดียวกัน แรงงำนไทยส่วนมำกยังมีระดับกำรศึกษำต่ำ โดยพบว่ำ แรงงำนร้อยละ 42.1ไม่มีกำรศึกษำ
หรือสำเร็จกำรศึกษำไม่เกินระดับประถมศึกษำ ขณะที่อีกร้อยละ 34.5 สำเร็จกำรศึกษำเพียงระดับมัธยมศึกษำ
และมีแรงงำนสำเร็จกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ เพียงร้อยละ 22.5นำมำซึ่งปัญหำกำรขำดแคลนทักษะแรงงำนที่
สอดคล้องกับภำคกำรผลิตเป้ำหมำยและบริบทกำรเปลี่ยนแปลงในตลำดแรงงำน โดยเมื่อพิจำรณำจำกดัชนี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับโลก (Global Competitiveness Index: GC) ของWorld Economic Forum
(WEF)ในส่วนของตัวชี้วัดด้ำนทักษะ พบว่ำ อันดับควำมสำมำรถปรับตัวลดลงจำกอันดับที่ 66 ในปีพ.ศ.2561 - 129 -

2562 เป็นอันดับที่ 73 จำก 141 ประเทศทั่วโลก หรืออันดับที่ 6 ของภูมิภำคอำเซียนในปีพ.ศ.2562 - 2563 อีก
ทั้ง ยังมีเด็กและเยำวชนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้เรียนหรือไม่ได้ทำงำนใด ๆ (Not in
Education , Employment or Training) ซึ่งแนวโน้มของเด็กและเยำวชนกลุ่มนี้ได้เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี พ.ศ.
2562มีสัดส่วนอยู่ร้อยละ 12.87 ทำให้ศักยภำพของเยำวชนกลุ่มนี้ไม่ได้ถูกนำมำใช้ประโยชน์และไม่ได้รับกำร
พัฒนำ
นอกจำกปัญหำคุณภำพในมิติของกำรศึกษำและทักษะแล้ว ประเทศไทยยังเผชิญกับมิติคุณภำพในเชิง
โครงสร้ำงที่เป็นรำกของปัญหำอีกหลำยส่วน โดยจุดเริ่มต้นของควำมท้ำทำยมำจำกครอบครัวที่มีควำมเปรำะบำง
จำกควำมยำกจน และคุณภำพกำรเลี้ยงดูที่สำมำรถเกิดได้กับครอบครัวทุกสถำนะ กล่ำวคือครัวเรือนยำกจนมี
ข้อจำกัดในกำรจัดหำทรัพยำกรที่มีคุณภำพให้บุตร ขณะที่ครัวเรือนที่พอมีฐำนะหรือฐำนะดีมีปัญหำในเรื่องกำร
เลี้ยงดูแบบเอำใจมำกเกินไป (Over-protected) และกำรใช้เทคโนโลยีที่มำกเกินไป นอกจำกนี้ ภำพสะท้อน
สังคมในมิติโลกออนไลน์ยังแสดงให้เห็นถึงภำวะของควำมตึงเครียด กำรโต้ตอบแบบรุนแรง หยำบคำย เกลียดชัง
ก้ำวร้ำวและกำรไม่เปิดใจรับฟังกันและกันอย่ำงแท้จริง
ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลำงกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนที่สำคัญของภูมิภำคอำเซียนในฐำนะ
ประเทศต้นทำง ทำงผ่ำน และปลำยทำงของผู้ย้ำยถิ่น โดยในปี พ.ศ.2563 มีคนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตทำงำนทั่ว
รำชอำณำจักร จำนวนทั้งสิ้นถึง 2,512,328 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงำนต่ำงด้ำว 4 สัญชำติ(เมียนมำ ลำว กัมพูชำ
และเวียดนำม) จำนวน 2,063,561 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 82.14 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องอีกทั้งหำก
พิจำรณำถึงกลุ่มที่ไม่ได้รับอนุญำตให้ทำงำนและ/หรือ ลักลอบเข้ำเมืองด้วยแล้ว จำนวนแรงงำนต่ำงด้ำวทั้งหมด
อำจสูงถึง 4 ล้ำนคน หรือคิดเป็นสัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 10 ของกำลังแรงงำนทั้งหมดในประเทศ จึงอำจกล่ำวได้
ว่ำ แรงงำนต่ำงด้ำวเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยคำดว่ำมี
ส่วนช่วยในกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศมำกถึงร้อยละ 66โดยเฉพำะในภำคกำรผลิตที่มีกำรพึ่งพำ
แรงงำนต่ำงด้ำวสูง อำทิ อุตสำหกรรมก่อสร้ำง ภำคเกษตร และประมง อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันแรงงำนต่ำงด้ำว
ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพที่ใช้ทักษะฝีมือต่ำ โดยในปีพ.ศ. 2563 มีจำนวนแรงงำนประเภทฝีมือเพียง 142,996 คน
หรือคิดเป็นร้อยละ 5.69 จำกจำนวนแรงงำนต่ำงด้ำ วทั้งหมด อีกทั้งยังมีรำยได้เฉลี่ยต่ำกว่ำรำยได้ขั้นต่ำของ
ประเทศ สำมำรถเข้ำถึงควำมคุ้มครองทำงสังคมได้อย่ำงจำกัด และบำงส่วนยังตกเป็นเหยื่อของกำรค้ำมนุษย์ด้ำน
แรงงำน
ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 –2580)ได้กำหนดเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุน
ต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศและทรัพยำกรมนุษย์ของไทย อย่ำงไรก็ตำม
ด้วยแนวโน้มและบริบทกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว รุนแรง และฉับพลันมำกยิ่งขึ้น ประกอบกับปัญหำ
ทุนมนุษย์ขำดคุณภำพที่มีอยู่ แต่เติม ส่งผลให้ในระยะต่อจำกนี้ กำรพัฒนำทุนมนุษย์จำเป็นต้องพิจำรณำถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยเฉพำะกำรเข้ำสู่สังคมสูงวั ยอย่ำงสมบูรณ์และ
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
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ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0
ปัจจุบันประเทศไทยยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทำมำก ได้น้อย” จึงต้องกำรปรับเปลี่ยนเป็น
“ทำน้อยได้ มำก” ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 คือโมเดลในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของรัฐบำลไทย ที่
ต้องกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและกำร
สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม (Value-Based Economy) ที่มีลักษณะสำคัญ 3 ประกำรคือ
1) เปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำ “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้ำเชิง “นวัตกรรม”
2) เปลี่ ย นจำกกำรขับ เคลื่ อ นประเทศด้ว ยภำคอุตสำหกรรม ไปสู่ กำรขับเคลื่ อ นด้ว ยเทคโนโลยี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม
3) เปลี่ ย นจำกเน้ น ภำคผลิ ต สิ น ค้ ำ ไปสู่ ก ำรเน้ น ภำคกำรบริ ก ำรมำกขึ้ น โดยก ำหนดรูป แบบและ
องค์ประกอบกำรเปลี่ยนผ่ำน ดังนี้
- เปลี่ยนจำกกำรเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่กำรเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นกำรบริหำรจัดกำรและใช้
เทคโนโลยีหรือ Smart Farming โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบกำร
- เปลี่ยนจำกธุรกิจขนำดย่อมแบบเดิม (SMEs) ไปสู่ Smart Enterprises และผู้ประกอบกำร
เทคโนโลยีรำยใหม่ (Startups) ที่มีศักยภำพสูง
-เปลี่ยนจำกรูปแบบธุรกิจ บริกำรแบบเดิมซึ่งมีกำรสร้ำงมูลค่ำค่อนข้ำงต่ำไปสู่ธุรกิจบริกำรที่มี
มูลค่ำสูง
- เปลี่ยนจำกแรงงำนทักษะต่ำไปสู่แรงงำนที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ และทักษะสูง

ภำพที่ 5 แสดงกลไกกำรขับเคลือ่ นนโยบำยไทยแลนด์ 4.0ที่มา: http://www.admissionpremium.com
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ทั้ ง นี้ โมเดลนี้ จ ะส ำเร็ จ ได้ ต้ อ งใช้ แ นวทำง สำนพลั ง ประชำรั ฐ โดยมุ่ ง เน้ น กำรมี ส่ ว นร่ ว มของ
ภำคเอกชน ธนำคำร ประชำชน สถำบั น ศึกษำและสถำบันวิจัยต่ำงๆ ประกอบกับกำรส่ งเสริม SMEs และ
Startup เพื่อขับเคลื่ อนไปในทิศทำงเดีย วกัน พร้อมทั้งต้องมีโ ครงสร้ำงด้ำนกำรสื่ อสำรและโทรคมนำคมที่มี
คุณภำพ มีอินเตอร์เน็ตที่คลอบคลุมประชำกรมำกที่สุด เพื่อให้สำมำรถเชื่อมโยงทุกภำคส่วนได้อย่ำงไม่สะดุด ซึ่ง
ด้วยโมเดล Thailand 4.0 นี้บวกกับพลังของคนในชำติ จะทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงจำก “ประเทศกำลังพัฒนำ”
ไปสู่ “ประเทศพัฒนำแล้ว”
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และนวัตกรรม
กำรปรั บ เปลี่ ย นที่ร วดเร็ว ด้ำนเทคโนโลยี และนวัตกรรมส่ งผลให้ เกิดกำรเปลี่ ยนแปลงใน
รู ป แบบกำรผลิ ต และกำรค้ ำ ที่ มี ก ำรใช้ เ ทคโนโลยี ม ำช่ ว ยในกำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรผลิ ต กำรพำณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์กลำยมำเป็นรูปแบบกำรค้ำที่มีบทบำทมำกขึ้น มีกำรยกระดับกระบวนกำรผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่
กำรใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ผ สมผสำนระหว่ ำ ง Information Technology กั บ Operational Technology หรื อ ที่
เรียกว่ำ Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่ำง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ
รถยนต์ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้ำไว้ด้วยกัน) ผนวกเข้ำกับควำมสำมำรถในกำรจัดกำรกับ Big Data และ
Cloud Technology ทำให้กำรผลิตสินค้ำและบริกำรมีควำมหลำกหลำย และตรงตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค
รำยบุคคล มุ่งพัฒนำไปสู่ Smart Products และ Smart Services ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ผู้บริโภคในสังคมปัจจุบันรวมถึงอนำคตอันใกล้ โดยเฉพำะผลกระทบต่อวัฒนธรรมกำรเรียนรู้และกำรหำควำมรู้
ของมนุ ษ ย์ ซึ่ ง เป็ น รำกฐำนอั น ส ำคั ญ ยิ่ ง ของพั น ธกิ จ ของมหำวิ ท ยำลั ย ดั ง นั้ น หำกภำคกำรผลิ ต หรื อ
สถำบันอุดมศึกษำปรับตัวไม่ทันจะทำให้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันลดลง
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy)
ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนผ่ำนเข้ำสู่ยุคกำรแข่งขันทำงดิจิทัลอย่ำงรุนแรง กำรนำเทคโนโลยีเข้ำมำ
ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบันจึงเป็น
สิ่งที่หลีกหนีไม่พ้น เนื่องจำก Digital Economy มีควำมสำคัญและส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในกำรลดต้นทุนใน
กำรประกอบกำรด้ำนกำรผลิต กำรขำย โดยกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนเทคโนโลยีหรือระบบอินเทอร์เน็ต เช่น e-mail
โทรศัพท์มือถือ Conference Call ซึ่งช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร รวมทั้ง กำรขยำยตัวอย่ำงกว้ำงขวำง
ของ E-commerce ท่ำมกลำงสภำวกำรณ์ที่ต้นทุนในกำรดำเนินกำรลดต่ำลง เช่น กำรขำยสินค้ำผ่ำนอินเทอร์เน็ต
โดยไม่ต้องมีร้ำนค้ำ ควำมสะดวกของผู้ซื้อที่ไม่ต้องเดินทำงไปหำซื้อของ เกษตรกรเปิด Application และรู้ได้
ทันทีจำกตำแหน่ง GPS ที่ตนอยู่ว่ำในพื้นที่นั้นในปีนั้นควรปลูกพืชอะไร ช่วยอำนวยให้เกิดกำรลงทุนธุรกิจข้ำม
พรมแดนมำกยิ่งขึ้น เช่น กำรจองโรงแรมและโปรแกรมกำรท่องเที่ ยว กำรซื้อหุ้นต่ำงประเทศ กำรค้ำขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ยังก่อให้เกิดกำรขยำยกำรจ้ำงงำนและสร้ำงกำรจ้ำงงำนในลักษณะใหม่ ๆ เช่นนักกลยุทธ์
กำรตลำดทำง Social Media ที่ปรึกษำ E–commerce นักโฆษณำสินค้ำทำง Social Media และสนับสนุนกำร
เรียนรู้ เช่น สื่อกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต (E–Learning)แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่ำคนไทยจำนวน
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มำกใช้เทคโนโลยี Digital เพื่อควำมบันเทิง ทั้งกำรเล่น Facebook, line, Smartphone และ Tablet มำกกว่ำ
กำรนำไปใช้ในด้ำนกำรทำงำน ดังนั้น จึงต้องเร่งพัฒนำควำมรู้ กำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำนกำรใช้ เทคโนโลยี
Digital ให้กับทุกภำคส่วน ทั้งภำคธุรกิจ กำรศึกษำรำชกำร เกษตรกรรม กำรท่องเที่ยว กำรขนส่ง และกำรทำ
อุตสำหกรรม เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเข้ำสู่ Digital Economy โดยเน้นกำรปฏิรูปกำรศึกษำให้เยำวชนไทยมี
ควำมสำมำรถทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ให้มี พื้นฐำนของงำนวิจัยและพัฒนำทำงด้ำนไอทีเพื่อ
ลดกำรนำเข้ำอุปกรณ์ Hardware, Communication และ Software จำกต่ำงประเทศ ทั้งยังพัฒนำให้มีกำรใช้
ซอฟต์แวร์ที่ผลิตภำยในประเทศผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงของนักพัฒนำซอฟต์แวร์ทั่วโลกโดยผลิต
บุคลำกรที่มีควำมสำมำรถทำงด้ ำนไอทีให้ส อดคล้ องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีในปัจจุบัน เมื่อ
สังคมไทยมีควำมตระหนักด้ำน Digital มำกขึ้นกำรใช้ข้อมูลออนไลน์ต่ำงๆ ก็มำกขึ้นด้วยสังคมและธุรกิจก็จะเข้ำสู่
กำรเป็น Digital Economy และเศรษฐกิจของสังคมไทยจะก้ำวเข้ำสู่ Real–Time Economy
การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
สถำนกำรณ์ ด้ำ นพลั งงำนของประเทศ ประเทศไทยขำดควำมมั่น คงด้ ำนพลั ง งำน ควำม
ต้องกำรใช้พลังงำนเพิ่มขึ้นทุกปี และจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่ำในอีก 25 ปีข้ำงหน้ำ พลังงำนในประเทศลดลงอย่ำง
ต่อเนื่อง ยังไม่มีกำรพัฒนำพลังงำนทดแทน ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนต่ำสภำวะโลกร้อนก่อให้เกิดภัยธรรมชำติ
ที่มีควำมรุนแรงเพิ่มมำกขึ้น กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมืองส่งผลให้ทรัพยำกรถูกทำลำยอย่ำงรวดเร็ว
สร้ำงมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมำกขึ้นทรัพยำกรธรรมชำติส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในกำรพัฒนำจำนวนมำก ก่อให้เกิด
ควำมเสื่อมโทรมอย่ำงต่อเนื่องและเกิดปัญหำควำมขัดแย้งในกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติมำกขึ้น ส่งผล
ให้พื้นที่ป่ำลดลงเนื่องจำกจำนวนประชำกรเพิ่มมำกขึ้นทำให้ควำมต้องกำรใช้ที่ดินเพื่อกำรผลิตทำงกำรเกษตร
กำรอยู่อำศัย และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มมำกขึ้นตำมไปด้วย
รวมทั้ ง กำรขยำยตั ว ของเมื อ งและอุ ต สำหกรรมก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หำสิ่ ง แวดล้ อ มเพิ่ ม สู ง ขึ้ น
ประกอบด้วย ปัญหำขยะมูลฝอย มลพิษทำงอำกำศ คุณภำพน้ำ และกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก กำรเปลี่ยนแปลง
และผลกระทบที่เกิดขึ้นเหล่ำนี้ ส่งผลให้ระบบกำรศึกษำต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตรวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำร
พัฒนำและกำรเตรียมควำมพร้อมของอำจำรย์ เพื่อให้สำมำรถถ่ำยทอดกระบวนกำรเรียนรู้ไปสู่บัณฑิตให้รู้เท่ำทัน
กำรเปลี่ยนแปลง สำมำรถคิดวิเครำะห์เพื่อป้องกันภัยธรรมชำติ กำรบริหำรจัดกำร พัฒนำและรักษำสิ่งแวดล้อม
เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดี

สาระส าคั ญ และภาพรวมของนโยบายกระทรวงอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม มีดังนี้
1. พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562โดยสำระสำคัญของ พ.ร.บ.
ฉบับนี้โดยสรุป คือ เป็นกำรกำหนดให้มีกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยรวม
หน่วยงำนในกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) สำนักงำน
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คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) และสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) เข้ำมำอยู่ในกระทรวงใหม่
เพื่อให้กำรทำงำนในด้ำนวิจัย กำรสร้ำงคน และกำรให้ทุนสนับสนุนเป็นไปในทิศทำงเดียวกันและมีประสิทธิภำพ
2. พ.ร.บ. ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่ระบุ
ถึงโครงสร้ำงกำรทำงำนของกระทรวง โดยจะมีกำรจัดตั้ง Super Board ที่เรียกว่ำ “คณะกรรมกำรแห่งชำติว่ำ
ด้วยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กชอว.) ขึ้น เพื่อกำหนดทิศทำง นโยบำย และกำรจัดสรร
ทรัพยำกรเพื่อกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศระดับสูงสุด และติดตำมประเมินผล
กำรทำงำน โดยมีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมเป็นรองประธำน และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์
สูง ทั้งจำกภำครัฐและเอกชน เป็นกรรมกำรนอกจำกนั้น พ.ร.บ. ฉบับนี้ยังจะกำหนดโครงสร้ำงกำรทำงำนภำยใน
กระทรวง ซึ่ง รัฐบำลจะตั้งคณะทำงำนร่ำงพิมพ์เขียวเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง หรือที่เรียกว่ำ Blueprint for Change
เพื่อออกแบบโครงสร้ำงดังกล่ำว เบื้องต้น โครงสร้ำงกระทรวงแบ่งเป็นกลุ่มภำรกิจหลัก 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมี
คณะกรรมกำรกำกับดูแล ดังนี้
1) กลุ่ ม ภำรกิ จ “นโยบำย แผน และงบประมำณ” หน่ ว ยงำนภำยใต้ ก ลุ่ ม งำนนี้ จ ะ
ประกอบด้วยส่วนรำชกำร และหน่วยงำนในกำกับที่มีภำรกิจด้ำนกำรคำดกำรณ์อนำคต (Foresight) กำรกำหนด
ยุ ท ธศำสตร์ แ ละนโยบำย กำรก ำหนดกรอบงบประมำณและกำรจั ด สรรงบประมำณทำงกำรอุ ด มศึ ก ษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ และสนับสนุนงำนเลขำนุกำรให้กับ Super Board
2) กลุ่ ม ภำรกิ จ “กำรอุ ด มศึ ก ษำ ” หน่ ว ยงำนภำยใต้ ก ลุ่ ม นี้ จ ะประกอบด้ ว ย
สถำบันอุดมศึกษำ มีคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (กกอ.) ตำมพ.ร.บ.กำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2562 ทำหน้ำที่
ส่งเสริมและกำกับดูแลสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งนับเป็นร่ำง พ.ร.บ. ฉบับที่สำม
3) กลุ่มภำรกิจ “พัฒนำกำรวิจัยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” หน่วยงำนภำยใต้
กลุ่มนี้จะประกอบด้วยองค์กำรมหำชนด้ำ นกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีคณะกรรมกำรกำรวิจัย
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (กกว.) ตำม พ.ร.บ. กำรวิจัย วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ.
2562 เป็นร่ำง พ.ร.บ. ฉบับที่สี่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ โดยคณะกรรมกำรดังกล่ำวทำ
หน้ำที่ส่งเสริมและกำกับดูแลองค์กำรมหำชนด้ำนกำรวิจัย
4) กลุ่มภำรกิจ “พัฒนำกำรวิจัยสังคมและควำมเป็นมนุษย์ ” หน่วยงำนภำยใต้กลุ่มนี้จะ
ประกอบด้วยองค์กำรมหำชนด้ำนกำรวิจัยทำงสังคมและควำมเป็นมนุษย์ มีคณะกรรมกำรกำรวิจัยสังคมและ
ควำมเป็นมนุษย์ (กกส.) ทำหน้ำที่ส่งเสริมและกำกับดูแลกำรวิจัยสังคมและควำมเป็นมนุษย์ ซึ่งจะจัดทำเป็นร่ำง
พ.ร.บ. ต่อไป
ภำยใต้กระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรมจะมีกำรจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนกำร
พัฒนำอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี Super Board กำกับดูแลนโยบำยและกำรจัดสรร
เงินกองทุน โดยกองทุนนี้จะทำให้สำมำรถขับเคลื่อนงำนวิจัยที่เป็นยุทธศำสตร์หลักของประเทศ ที่มีกำรกำหนด
หัวข้อเฉพำะและมอบให้มหำวิทยำลัย สถำบันวิจัย และภำคเอกชนหรือภำคประชำสังคม รวมตัวกันมำเป็นกลุ่ม
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เพื่อรับโจทย์และงบประมำณไปทำวิจัย ในลักษณะของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกำรวิจัย (Research Procurement) ได้
ด้วย ซึ่งในเบื้องต้น กองทุนที่จะจัดตั้งขึ้นนี้ จะสนับสนุนงำนอย่ำงน้อยใน 5 มิติหลัก ได้แก่
1) กำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำและสถำบันวิจัย (Institution Capacity Building)
2) กำรพัฒ นำนวัต กรรมเพื่ อตอบโจทย์ ควำมสำมำรถในกำรแข่ง ขัน (Innovation for
Competitiveness)
3) กำรวิจัยด้ำนสังคมและควำมเป็นมนุษย์ (Social Science and Humanity Research)
4) กำรวิจัยเพื่อตอบโจทย์เชิงพื้นที่ (Area-Based Research)
5) กำรวิจัยขั้นแนวหน้ำ (Frontier Research)

ผลกระทบและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
สถำนกำรณ์กำรแพร่ร ะบำดของโรคโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบอย่ำงกว้ำงขวำงและรุนแรงในเกื อบทุก
ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย กำรแพร่ระบำดของโรคอย่ำงรุนแรงและต่อเนื่องมิได้เป็นเพียงวิกฤตกำรณ์
ทำงสำธำรณสุขเท่ำนั้น แต่ได้ส่งผลกระทบไปถึงมิติด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรใช้ชีวิตของประชำกรและโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งต่อทิศทำงกำรพัฒนำประเทศในระยะต่อไปอย่ำงมีนัยสำคัญ โดยผลกระทบและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง
ที่สำคัญอันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในระดับโลกและไทย มีสำระสำคัญโดยสังเขป ดังนี้
1.ผลกระทบในระดั บโลก สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -19 ส่ งผลกระทบต่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกำรใช้ชีวิตของประชำกรโลกอย่ำงรุนแรง เกิดเป็นต้นทุนจำกทั้งควำมสูญเสียชีวิตและ
กำรเจ็บไข้ได้ป่วยโดยตรงจำกกำรติดเชื้อ และผลกระทบทำงอ้อมจำกควำมพยำยำมในกำรป้องกันและควบคุม
กำรแพร่ระบำด โดยในปีพ.ศ.2563 ธนำคำรโลกได้ประมำณกำรว่ำเศรษฐกิจโลกจะหดตัวลงถึงร้อยละ4.30และมี
อั ต รำกำรว่ ำ งงำนเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ร้ อ ยละ 6.46รวมถึ ง มี ก ำรสู ญ เสี ย ของชั่ ว โมงกำรท ำงำนถึ ง ร้ อ ยละ8.8 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับปีพ.ศ.2562 ซึ่งอัตรำกำรสูญเสียของชั่วโมงกำรทำงำนข้ำงต้นเทียบเท่ำกับกำรสูญเสียกำรจ้ำงงำน
ประจำถึง 255 ล้ำนตำแหน่งในขณะเดียวกัน กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -19 ยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้ำงต่อ
เศรษฐกิจและกำรค้ำโลกอย่ำงรุนแรง โดยระดับผลกระทบมีควำมแตกต่ำงกันตำมบริบทของแต่ละประเทศ ทั้งนี้
จำกรำยงำนของกำรประชุ ม สหประชำชำติ ว่ ำ ด้ ว ยกำรค้ ำ และกำรพั ฒ นำ (United Nations Conference
onTrade And Development: UNCTAD) ปี 2563 พบว่ำ กลุ่มประเทศหรือประเทศที่ได้รับควำมเสียหำยใน
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ด้ำนกำรค้ำโลกมำกที่สุดตำมดัชนี Purchasing Managers' Index (PMI) คือ สหภำพยุโรป และสหรัฐอเมริกำ
ตำมลำดับ โดยประเทศไทยได้รับผลกระทบสูงเป็นอัน ดับที่ 11 ซึ่งสำเหตุสำคัญมำจำกกำรหดตัวลงของกลุ่ม
อุตสำหกรรมรถยนต์ ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจำรณำผลกระทบของรำยได้จำกภำคกำรท่องเที่ยวตำมข้อมูลของ
สมำคมขนส่งทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ (International Air Transport Association: IATA) ยังพบว่ำกลุ่ ม
ประเทศในทวีปเอเชียได้รับควำมเสียหำยจำกปริมำณกำรเดินทำงทำงอำกำศที่หดตัวอย่ำงรุนแรงมำกที่สุดอย่ำงไร
ก็ดี ภำวะเศรษฐกิจในหลำย ๆ ประเทศใต้ทยอยปรับตัวดีขึ้นตำมลำดับ โดย OECD คำดกำรณ์ว่ำในปีพ.ศ.2564
โลกจะมีอัตรำกำรเติบโตของ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องด้วยควำมสำเร็จของมำตรกำร
ควบคุมกำรระบำด มำตรกำรพื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยำว และกำรจัดสรรวัคซีนที่คำดว่ำจะสำมำรถ
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ผลกระทบต่อประเทศไทย ถึงแม้ประเทศไทยจะจัดอยู่ในกลุ่มประเทศแรกของโลกที่ พบกำรแพร่
ระบำดของโรคโควิด-19 ภำยในประเทศ (มีผู้ติดเชื้อภำยในประเทศครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2563)แต่ด้วยขีด
ควำมสำมำรถในกำรให้ควำมสำคัญต่อกำรดำเนินมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดอย่ำงจริงจังของรัฐบำล และ
กำรให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีของภำคเอกชนและประชำชน ประกอบกับระบบสำธำรณสุขของประเทศที่ มี
ประสิทธิภำพ ทำให้ตลอดระยะเวลำกว่ำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจำกโรคโควิด19 ต่ำเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก โดยมีสดั ส่วนผูต้ ดิ เชือ้ ต่อประชำกรต่ำทีส่ ดุ เป็นอันดับที่ 19 ของโลกและมีสัดส่วน
ผู้เสียชีวิตต่อประชำกรต่ำที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของโลกและได้รับกำรจัดอันดับจำกสถำบันโลวี (Lowy Institute)
ในอันดับที่ 4 จำกทั้งหมด 98 ประเทศ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรรับมือกับกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19
แม้ว่ำที่ผ่ำนมำประเทศไทยจะประสบควำมสำเร็จในกำรป้องกันและควบคุมโรคเมื่อเปรียบเทียบกับหลำย
ประเทศทั่วโลก ด้วยมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุขที่สำมำรถปรับตัวให้รับมือกับสถำนกำรณ์ได้อย่ำงรวดเร็วและ
เข้มงวด แต่ผลกระทบทำงเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น พบว่ำยังอยู่ในระดับค่อนข้ำงรุนแรง เนื่องจำกกำรพึ่งพำภำคบริกำร
ในสัดส่วนสูง โดยเฉพำะภำคกำรท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นเครื่องจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในช่วงหลำยปีที่ผ่ำน
มำ กล่ำวคือ รำยรับจำกนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติสูงถึงประมำณร้อยละ 11 ของ GDP ในปี 2558 - 2562ใน
ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจไทยยังพึ่งพิงภำคกำรส่งออกอย่ำงมำก โดยสัดส่วนกำรส่งออกสินค้ำต่อ GDP เฉลี่ยสูงถึง
ร้อยละ 65 ในช่วงเวลำเดียวกันเมื่อผนวกเข้ำกับผลกระทบทำงเศรษฐกิจจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ใน
ประเทศคู่ค้ำสำคัญ จึงส่งผลต่อประเทศไทยอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ อำทิ ตลำดอำเซียนซึ่งไทยมีสัดส่วนกำรส่งออก
ไปยังอำเซียนสูงถึงร้อยละ 24 ของปริมำณกำรส่งออกทั้งหมดผลกระทบที่รุนแรงของวิกฤตโควิด -19 ต่อตลำด
อำเซียนจำกกำรพึ่งพำอุปสงค์จำกต่ำงประเทศในระดับสูง จึงทำให้ปริมำณกำรส่งออกของไทยลดลงอย่ำงมำก
และแม้ว่ำสถำนกำรณ์กำรฟื้นตัวของประเทศจีนจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเนื่องจำกอุปสงค์ในประเทศที่มีจำนวน
มำกและมีกำลังซื้อสูง แต่ด้วยสัดส่วนกำรค้ำของไทยและจีนยังต่ำกว่ำหลำยประเทศ จึ งทำให้กำรฟื้นตัวของไทย
ช้ำกว่ำประเทศอื่นในภูมิภำคเดียวกัน นอกจำกนี้ โครงสร้ำงกำรส่งออกสินค้ำของไทยยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่ม
สินค้ำมูลค่ำสูงที่มีกำรฟื้นตัวช้ำเป็นส่วนมำก อำทิ ยำนยนต์ ชิ้นส่วนประกอบ และเครื่องจักร จึงส่งผลให้ควำม
ต้องกำรสินค้ำแปรผันตำมกำลังซื้อที่ลดลงอย่ำงมำกของตลำดโลก
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ทั้งนี้ กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อภำคกำรท่องเที่ยวและกำรส่งออก
ของไทย ส่งผลให้ปีพ.ศ.2563 เศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 6.1ในขณะที่อัตรำกำรว่ำงงำนปรับตัวเพิ่ม
สูงขึ้นเป็นร้อยละ 1.90 หรือประมำณ 7.4 แสนคน และชั่วโมงกำรทำงำนลดลงร้อยละ 4.3 เหลือเพียง 41.6
ชั่วโมงต่อสัปดำห์ โดยแรงงำนที่มีอำยุน้อยและมีกำรศึกษำสูงจะประสบปัญหำกำรว่ำงงำนมำกกว่ำแรงงำนกลุ่ม
อื่น
3.แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงในอนาคต กำรแพร่ ร ะบำดของโรคโควิ ด -19 ส่ ง ผลต่ อ แนวโน้ ม กำร
เปลี่ยนแปลงระดับโลกหลำยประกำรอย่ำงมีนัยสำคัญ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเร่งให้กำรเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินอยู่แล้วเกิด
เร็วขึ้น หรือลดทอนควำมรุนแรงของกำรเปลี่ยนแปลง โดยแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงที่ได้รับผลกระทบจำกโควิด 19 มำกที่สุด ได้แก่ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี กำรดูแลรักษำสุขภำพและกำรรักษำพยำบำลกำรขยำยตัว ของ
ควำมเป็นเมือง แนวโน้มเศรษฐกิจกำรเมืองระหว่ำงประเทศ และอนำคตของงำน รวมถึงพฤติกรรมกำรดำรงชีวิต
ที่เปลี่ยนแปลงไป

คณะผู้จัดทา
เจ้าของและผู้จัดพิมพ์
กองแผนงำน มหำวิทยำลัยศิลปำกร สำนักงำนอธิกำรบดี ตลิ่งชัน
22 ถนนบรมรำชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2849 7554 โทรสำร 0 2849 7555
E-mail :su-plan@su.ac.th เว็บไซต์: www.plan.su.ac.th
Facebook :กองแผนงำน มหำวิทยำลัยศิลปำกร

ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. พนำสัณฑ์ เกำะสุวรรณ์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัยชำญ ถำวรเวช
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร
อำจำรย์ปัญจพลเหล่ำพูนพัฒน์
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