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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมน ำ 

มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศทางด้านศิลปะและการออกแบบ ก่อตั้ง

ในปี พ.ศ. 2486 เป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยเก่าในกลุ่ม จุฬาลงกรณ์ มหิดล ธรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์  

ซึ่งต่างก็พัฒนาไปเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ หรือเกือบสมบูรณ์ (เกษตรศาสตร์) และล้วนพยายาม

พัฒนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นน าอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นภายหลัง 
 

มหาวิทยาลัยได้ปรับตนเองเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลา 74 ปี อย่างไรก็ตาม

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้อัตราเร่งของการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นมาก  การหลอมรวมของเทคโนโลยีกับ

วิถีชีวิต การเชื่อมต่อที่ไม่มีขอบเขตและข้อจ ากัดของคนและของ  จ านวนข้อมูลมหาศาลในระดับ zettabytes 

(ซึ่งเกือบ 90% เกิดในช่วง 2 ปีหลัง) ก่อผลกระทบต่อความรู้ และวัฒนธรรมการเรียนรู้อันเป็นรากฐานของ

ภารกิจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจโลกที่ตามมา 

Creative & Digital Economy ส่งผลให้เกิดแผนพัฒนาประเทศ “ประเทศไทย 4.0” โดยแนวคิดและ

เป้าหมาย “ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูปมหาวิทยาลัย” และ“การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (รวมทั้งเราด้วย?) จะ

กลายเป็นระบบนิเวศน์ของมหาวิทยาลัยในช่วง 5 -10 ปีข้างหน้าอย่างแน่นอน ถึงแม้อาจจะมีปัจจัยด้าน

การเมืองที่ส่งผลกระทบบ้าง ก็คงแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
 

เมื่อประมวลสถานการณ์ของโลก ประเทศ และอุดมศึกษาไทยร่วมกับสถานภาพ ปัญหาและความ

ต้องการของมหาวิทยาลัยจากเอกสารที่ได้รับมอบจากกรรมการฯ  รายงานประจ าปีของคณะ  ผลการประเมิน

คุณภาพ แผนพัฒนาคณะต่างๆ และประสบการณ์ 30 ปีในมหาวิทยาลัย ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยน

สถานภาพจากส่วนราชการเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ  ซึ่ งในทางทฤษฎีแล้วสามารถก าหนดระบบการ

บริหารการเงินและงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารวิชาการ โดยไม่ต้องอิงกับระบบระเบียบ

ราชการ  เป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง จนสามารถ

พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยได้   
 

เอกสาร “SU for Change: วิสัยทัศน์ ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็นเอกสารที่ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร. วันชัย  สุทธะนันท์ จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

อธิการบดี และผ่านกระบวนการสรรหาฯ จนได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และได้มีพระบรมราช

โองการโปรดเกล้าฯให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2560  เอกสารดังกล่าวจึงเป็นดั่งค ามั่น

สัญญาที่ผู้เข้ารับการสรรหาฯให้ไว้กับประชาคม และสภามหาวิทยาลัย  จึงได้ใช้เป็นแนวทางหลักในการจัดท า
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งอธิการบดี และเป็นแนวนโยบายในการ

ด าเนินการของส่วนงานต่างๆ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560–2564 

 

1.2 สำรสนเทศที่ใช้ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560–2564 

  เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรระยะยาว  เพ่ือใช้เป็น

กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และเป็นกรอบในการปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้เชื่อมโยง

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว และได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) จนใกล้ส าเร็จ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท า 

SWOT Analysis จากนั้นได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ (SFAS - Strategic Factor Analysis 

Summary) และก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมระดมความคิดเห็นสภา

มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26–27 กันยายน 2558  ณ โรงแรมโรสการ์เดน อ.สามพราน  

จ.นครปฐม พิจารณาให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมทิศทางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี 

พ.ศ. 2560–2574  ซึ่งเป็นที่มาของ TOR ของอธิการบดีในกระบวนการการสรรหาอธิการบดีของมหาวิทยาลัย 

 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560–2564  ได้ถูกจัดท าขึ้นโดยอาศัย

สารสนเทศต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้ 

- เอกสาร “SU for Change: วิสัยทัศน์ ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร”  ซึ่งใช้

ประกอบการสรรหาอธิการบดีของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย  สุทธะนันท์ 

- สารสนเทศจากการประชุมสัมมนาของบุคลากร (14 พฤษภาคม 2558) และสรุปแบบสอบถาม

ประชาคมเกี่ยวกับ SWOT และกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ที่ตามมา (มีผู้ตอบแบบสอบถาม 

420 คน) การประชุมระดมความคิดของผู้บริหาร  (27 สิงหาคม 2558) ผลการประชุม

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และการประชุมร่วมของสภามหาวิทยาลัยและ

ผู้บริหาร (26-27 กันยายน 2558) เพ่ือจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปีพ.ศ. 

2559 – 2573  

- ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560–2579 

- แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564 

- เอกสารเผยแพร่นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล  
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ส่วนที่ 2 
สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 

2.1 บริบทกำรเปลี่ยนแปลงจำกภำยนอก 

  2.1.1 กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร (Aging Society)  

    การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์

โครงสร้างประชากรโลกว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2544–2643 จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ โดยกลุ่มประเทศก าลัง

พัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรค่อนข้างสั้นกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว จะส่งผลท าให้

ประเทศไทยเป็นสังคมสูงอายุก่อนที่จะมีระดับรายได้สูง ส่งผลให้ประชากรวัยแรงงานลดลง และต้องแบกรับการ

ดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยใน

ด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงาน ประเทศจึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัย 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  การพัฒนาระบบสุขภาพ และสร้าง

สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย  
 

 2.1.2 ทักษะของประชำกรในศตวรรษท่ี 21   

   ผลจากการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์สังคมสูงวัย ส่งผลให้ทุก

ประเทศทั่วโลกก าหนดทิศทางการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศตนให้มีทักษะและสมรรถนะระดับสูง มี

ความสามารถเฉพาะทางมากข้ึน แรงงานที่ไร้ฝีมือและมีทักษะต่ าจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

มากขึ้น 

   การจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงต้องปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองกับทิศทางการผลิตและพัฒนา

ก าลังคน โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ได้ทั้งความรู้ทักษะที่

จ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ  

   ทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 คือ การเรียนรู้ 3Rs + 8Cs 

   3Rs ประกอบด้วย 
 อ่านออก (Reading) 
  เขียนได้ (WRiting) 
  คิดเลขเป็น (ARithmatics)  
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8Cs ประกอบด้วย  
 ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 

Thinking and Problem Solving) 
 ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  (Creativity and Innovation) 
 ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural 

Understanding) 
 ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration 

Teamwork and Leadership) 
 ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications, 

Information and Media Literacy) 
 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing 

and ICT Literacy) 
 ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) 
 ความมีเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

 

 2.1.3 ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 
   ปัจจุบันประเทศไทยยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได้น้อย” จึงต้องการ
ปรับเปลี่ยนเป็น “ท ำน้อย ได้มำก” ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 คือโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
รัฐบาลไทย ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value-Based Economy) ที่มีลักษณะส าคัญ 3 ประการคือ  

1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ”์ ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 
2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 

ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
3) เปลี่ยนจากเน้นภาคผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคการบริการมากขึ้น  

   โดยก าหนดรูปแบบและองค์ประกอบการเปลี่ยนผ่าน ดังนี้ 

 เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการ
และใช้เทคโนโลยีหรือ Smart Farming โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็น
เกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ 

 เปลี่ยนจากธุรกิจขนาดย่อมแบบเดิม (SMEs) ไปสู่ Smart Enterprises และ
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Startups) ที่มีศักยภาพสูง 

 เปลี่ยนจากรูปแบบธุรกิจบริการแบบเดิมซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ธุรกิจ
บริการที่มีมูลค่าสูง 

 เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
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    ทั้งนี้ โมเดลนี้จะส าเร็จได้ ต้องใช้แนวทาง สำนพลังประชำรัฐ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน ธนาคาร ประชาชน สถาบันศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ ประกอบกับการส่งเสริม SMEs และ 
Startup เพ่ือขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งต้องมีโครงสร้างด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมที่มี
คุณภาพ มีอินเตอร์เน็ตที่คลอบคลุมประชากรมากที่สุด เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงทุกภาคส่วนได้อย่างไม่สะดุด  ซึ่ง
ด้วยโมเดล Thailand 4.0 นี้บวกกับพลังของคนในชาติ จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก “ประเทศก าลัง
พัฒนา” ไปสู่ “ประเทศพัฒนาแล้ว”   

มหาวิทยาลัยถูกคาดหวังว่าจะมีบทบาทส าคัญยิ่งใน 2 ด้านคือ การผลิตบุคลากรเพ่ือสนองตอบ
ต่อตลาดแรงงานและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และการสร้างนวัตกรรมจากการพัฒนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 

 2.1.4 กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และนวัตกรรม  

    การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์   อิเล็กทรอนิกส์

กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้

เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง  Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า 

Internet of Things  (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ 

ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) ผนวกเข้ากับความสามารถในการจัดการกับ Big Data  และ Cloud 

Technology ท าให้การผลิตสินค้าและบริการมีความหลากหลาย และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

รายบุคคล มุ่งพัฒนาไปสู่ Smart Products และ Smart Services   ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ

ผู้บริโภคในสังคมปัจจุบันรวมถึงอนาคตอันใกล้  โดยเฉพาะผลกระทบต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้และการหาความรู้

ของมนุษย์  ซึ่ งเป็นรากฐานอันส าคัญยิ่ งของพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น หากภาคการผลิตหรือ

สถาบันอุดมศึกษาปรับตัวไม่ทัน จะท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง  

  2.1.5 เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล (Digital Economy) 

    ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคการแข่งขันทางดิจิทัลอย่างรุนแรง การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบันจึงเป็นสิ่ง

ที่หลีกหนีไม่พ้น เนื่องจาก Digital Economy มีความส าคัญและส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในการลดต้นทุนใน

การประกอบการด้านการผลิต การขาย โดยการติดต่อสื่อสารผ่านเทคโนโลยีหรือระบบอินเทอร์เน็ต เช่น e-mail 

โทรศัพท์มือถือ Conference Call ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  รวมทั้ง การขยายตัวอย่างกว้างขวาง

ของ E-commerce ท่ามกลางสภาวการณ์ที่ต้นทุนในการด าเนินการลดต่ าลง เช่น การขายสินค้าผ่าน

อินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องมีร้านค้า ความสะดวกของผู้ซื้อที่ไม่ต้องเดินทางไปหาซื้อของ  เกษตรกรเปิด Application 
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และรู้ได้ทันทีจากต าแหน่ง GPS ที่ตนอยู่ว่าในพ้ืนที่นั้นในปีนั้นควรปลูกพืชอะไร  ช่วยอ านวยให้เกิดการลงทุน

ธุรกิจข้ามพรมแดนมากยิ่งขึ้น เช่น การจองโรงแรมและโปรแกรมการท่องเที่ยว การซื้อหุ้นต่างประเทศ การค้า

ขายเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการขยายการจ้างงานและสร้างการจ้างงานในลักษณะใหม่ ๆ เช่น 

นักกลยุทธ์การตลาดทาง Social Media ที่ปรึกษา E–commerce นักโฆษณาสินค้าทาง Social Media และ

สนับสนุนการเรียนรู้ เช่น สื่อการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (E–Learning)   

   แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่าคนไทยจ านวนมากใช้เทคโนโลยี Digital เพ่ือความบันเทิง ทั้งการ

เล่น Facebook, line, Smartphone  และ Tablet มากกว่าการน าไปใช้ในด้านการท างาน ดังนั้น จึงต้องเร่ง

พัฒนาความรู้ การสร้างความตระหนักด้านการใช้เทคโนโลยี Digital ให้กับทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ การศึกษา 

ราชการ เกษตรกรรม การท่องเที่ยว การขนส่ง และการท าอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ Digital 

Economy  โดยเน้นการปฏิรูปการศึกษาให้เยาวชนไทยมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เ พ่ิมขึ้ น  ให้มี พ้ืนฐานของงานวิจัยและพัฒนาทางด้ านไอที เ พ่ือลดการน าเข้ า อุปกรณ์  Hardware, 

Communication  และ  Software จากต่างประเทศ ทั้งยังพัฒนาให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ผลิตภายในประเทศ 

ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วโลกโดยผลิตบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน

ไอทีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน เมื่อสังคมไทยมีความตระหนักด้าน Digital 

มากขึ้นการใช้ข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ก็มากขึ้นด้วย สังคมและธุรกิจก็จะเข้าสู่การเป็น Digital Economy และ

เศรษฐกิจของสังคมไทยจะก้าวเข้าสู่ Real–Time Economy  

  2.1.6 กำรลงทุนขนำดใหญ่ของประเทศ (Mega Project) ซึ่งเป็นการลงทุนในโครงการที่ส าคัญดังนี้  

1) โครงการพัฒนาระบบคมนาคม โดยในช่วง พ.ศ. 2558–2565 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็น

การพัฒนาโครงข่ายรถไฟรางคู่  โครงข่ายขนส่งสาธารณะในกรุงเทพ เพ่ิมขีดความสามารถ

ทางหลวง  เพ่ิมขีดความสามารถการให้บริการทางอากาศ และพัฒนาโครงข่ายขนส่งทางน้ า 

2) โครงการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยการส่งเสริมการพัฒนาก าลังคน การวิจัยพัฒนา

และนวัตกรรม รวมทั้งระบบการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนับสนุนธุรกิจใหม่ 

3) โครงการบริหารจัดการน้ า ด าเนินการจัดการน้ าอุปโภคบริโภค  สร้างความม่ันคงของน้ าภาค

การผลิต  จัดการน้ าท่วมและอุทกภัย อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน า และบริหารจัดการ 

  2.1.7 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

    อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 10 อุตสาหกรรม  เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพท่ีจะเป็น
ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศและสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
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จากที่เป็นอยู่ให้สูงขึ้น รวมทั้งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นสนใจของนักลงทุนทั่วโลก ทั้งนี้ 10 อุตสาหกรรม 
สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้ 

1) การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S–curve) ประกอบด้วย 
 ยานยนต์สมัยใหม่  (Next–generation Automotive) 
 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 
 การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and 

Wellness Tourism) 
 การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 
 การแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 

    ซึ่งมีรากฐานที่แข็งแรง แต่ต้องต่อยอดการลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้มีการวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมสู่ระดับนานาชาติ  

2) การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S–curve) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพในการแข่งขัน และมีผู้สนใจลงทุน ประกอบด้วย 

 หุ่นยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม (Robotics) 
 การบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 
 เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 
 ดิจิทัล (Digital) 
 การแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 

    ในส่วนของการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของไทยนั้น จะน ามาซึ่ง
การกระตุ้นทางเศรษฐกิจ ทั้งการค้า การลงทุน การจ้างแรงงาน และการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ทั้งนี้ จะเน้นการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ การเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน เพ่ิมการจ้างงานและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชน นอกจากนี้ยังช่วยแก้ปัญหา
แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามายังพ้ืนที่ตอนใน ปัญหาการลักลอบน าเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน และปัญหาความแออัดบริเวณด่านชายแดน โดยส่งเสริมการลงทุนและการค้าขายชายแดน รวมทั้ง
วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจเพ่ือสังคม เพื่อดึงดูดนักลงทุนไทยและในภูมิภาคให้เข้าลงทุน
ในพ้ืนที่  ซึ่งจะใหก้ารสนับสนุน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) สิทธิประโยชน์ส าหรับการลงทุน 2) การให้บริการจุดเดียวแบบ
เบ็ดเสร็จ 3) มาตรการสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว และ 4) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากรใน
พ้ืนที่เพ่ือให้สามารถรองรับกิจกรรมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเชื่อมโยงในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยระยะแรกจะพัฒนา 5 พ้ืนที่ชายแดน ได้แก่  1) แม่สอด จ.ตาก  2) อ.สะเดา จ.สงขลา 3) ชายแดน จ.
มุกดาหาร  4) อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  5) ชายแดน จ.ตราด  
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2.1.8 กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำนและสิ่งแวดล้อม   

    สถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ ประเทศไทยขาดความมั่นคงด้านพลังงาน ความ

ต้องการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นทุกปี และจะเพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่าในอีก 25 ปีข้างหน้า พลังงานในประเทศลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง ยังไม่มีการพัฒนาพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่ า  

    สภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น การขยายตัวของเศรษฐกิจ

และชุมชนเมืองส่ งผลให้ทรัพยากรถูกท าลายอย่ างรวดเร็ ว  สร้ า งมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อมมากขึ้ น 

ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและ

เกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น  ส่งผลให้พ้ืนที่ป่าลดลงเนื่องจากจ านวน

ประชากรเพ่ิมมากขึ้นท าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย รวมทั้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมก่อให้เกิดปัญหา

สิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบด้วย ปัญหาขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ คุณภาพน้ า และการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ส่งผลให้ระบบการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตร 

วิธีการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาและการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ เพ่ื อให้สามารถถ่ายทอด

กระบวนการเรียนรู้ไปสู่บัณฑิตให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถคิดวิเคราะห์เพ่ือป้องกันภัยธรรมชาติ การ

บริหารจัดการ พัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี  

 

2.2 บริบทภำยในของมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

  2.2.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมมหำวิทยำลัยศิลปำกร : SWOT Analysis 

   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ด าเนินการโดยคณะท างาน

จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้จัดท าแบบส ารวจความเห็นผู้บริหารและบุคลากรขึ้น เพ่ือรวบรวม

ข้อมูลเบื้องต้นในการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 

อะไรบ้างที่มีผลกระทบอย่างมากต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร และได้น าข้อมูลจากแบบส ารวจ

ดังกล่าว มาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลจัดท าประเด็น SWOT ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือให้

ประชาคมคัดเลือกประเด็น SWOT ไปจัดล าดับความส าคัญตามประเด็นที่เห็นว่ามีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย

มากที่สุด โดยคณะท างานได้น าข้อมูลที่ได้จากแบบส ารวจ จ านวน 420 ชุด มาวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ 

(SFAS – Strategic Factor Analysis Summary) เพ่ือน าไปประกอบการก าหนดวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  และกลยุทธ์หลักที่ส าคัญในการวางแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้  
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงโดดเด่นด้านศิลปะและการ

สร้างสรรค์มาช้านาน 
2. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีความหลากหลาย สามารถ

พัฒนาและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับทิศทางการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ในระดับสากล 

3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หลากหลายสาขา 
4. คณาจารย์เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ
5. สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต มีความ

เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน และการศึกษาเล่าเรียน 
6. เน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์ และความเป็นสหวิชา 
7. มีศิษย์เก่าที่มีช่ือเสียงดึงดูดนักศึกษาใหม่ 
8. มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งด้านวิชาการ 
9. บุคลากรในภาพรวมมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
10. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีระบบบริหารงานท่ีดี 
11. มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์ก ากับการด าเนินงานให้

เป็นไปในทิศทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
12. มีระบบการท างานท่ีเป็นเครือข่าย 
13. มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน 

1. ภาวะผู้น ายังมีจุดอ่อน 
2. มหาวิทยาลัยมีหลายวิทยาเขต ยากต่อการบริหาร

จัดการ 
3. ระบบการบริหารงานไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมและโลก 
4. นโยบายการบริหารงานขาดความต่อเนื่อง 
5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  ของมหาวิทยาลัยมี

ประสิทธิภาพน้อย 
6. วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เป็นพื้นที่ เ ช่าเป็น

อุปสรรคในการบริหารงาน 
7. มหาวิทยาลัยมีภาวะของงบประมาณที่จ ากัด 
8. ขาดระบบการจัดการรายได้ที่มีประสิทธิภาพ 
9. มหาวิทยาลัยยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี 
10. ระบบการบริหารการเงินภายในมหาวิทยาลัยยังมี

จุดอ่อน 
11. ระบบสวัสดิการยังไม่เหมาะสม 
12. วิทยาเขตวังท่าพระสถานที่คับแคบการจราจรไม่เป็น

ระบบ 
13. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขาดความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน 

   

 โอกำส (Opportunities) ภัยคุกคำม (Threats) 
1. กฎหมายเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยศิลปากรออกเป็น

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
2. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มหาวิทยาลัยสามารถ

แสวงหาพันธมิตรในการเริ่มกิจกรรมใหม่แลกเปลี่ยน 
และพัฒนาความร่วมมือในด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย กับประเทศเพื่อนบ้านได้ง่ายขึ้น 

3. ตลาดด้ านศิ ลปะและวัฒนธรรม  เปิ ด โอกาสให้
มหาวิทยาลัยสร้างรายได้มากข้ึน 

4. สังคมและชุมชนต้องการความรู้หลากหลายศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัย 

5. สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม 
6. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านศิลปวัฒนธรรม เป็น

โอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับนานาชาติได้มากข้ึน 

1. มีคู่แข่งที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐและของเอกชนเพิ่ม
มากขึ้น 

2. กระแสการออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐเป็นข้อวิตกกังวลของบุคลากรและมหาวิทยาลัย
ต้องพึ่งตนเองมากขึ้น 

3. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน 
และแหล่งเงินอื่น มีแนวโน้มไม่เพียงพอต่อการจั ด
การศึกษาในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

4. องค์ความรู้ และคุณภาพของนักศึ กษาก่อนเข้ า
มหาวิทยาลัยลดน้อยลง 

5. ประเทศมีประชากรวัยเรียนลดลง วัยสูงอายุเพิ่มขึ้น 
6. มีคู่แข่งจากต่างประเทศมากข้ึน 
7. การ เปลี่ ยนแปลงทางการ เมื อ งมี ผลกระทบต่ อ

มหาวิทยาลัย การด าเนินงานหยุดชะงักไม่ต่อเนื่อง 
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 โอกำส (Opportunities) ภัยคุกคำม (Threats) 
7. สังคมล้อมรอบมหาวิทยาลัยเอื้อต่อการพัฒนา 
8. หน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
9. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าและทันสมัย

มากขึ้น เกื้อหนุนต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยใน
ด้านต่างๆ 

10. รัฐบาลมีนโยบายส าคญัที่สอดคล้องกับการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

11. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติมุ่งเน้นให้
ประเทศไทยมีและใช้งานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาที่
สมดุลและยั่งยืน ซึ่งเป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพใน
การวิจัยให้สูงขึ้น 

12. ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาก าหนดให้บัณฑิตจะต้องมี
คุณภาพมาตรฐานในระดับสากล เป็นโอกาสให้
มหาวิทยาลัยศิลปากร เตรียมความพร้อมในการขยาย
งาน 

13. ภาคเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลาน
เรียนภายในประเทศ 

8. ผลกระทบทางเศรษฐกิจตกต่ า เป็นผลให้จ านวนผู้สมัคร
เข้าเรียนมีจ านวนน้อยลงเนื่องจากมีปัญหาด้านการเงิน 

9. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นภัยคุกคามต่อการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

10. ภาวะทางเศรษฐกิจกระทบต่อการลงทุนการสร้างและ
ขยายวิทยาเขตต้องชะลอไว้ก่อน 

11. สิ่งแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัยมีความเสื่อมด้าน
สังคมที่ควบคุมยาก 

12. เศรษฐกิจฝดืเคืองและการขาดทุนทรัพย์ กระทบต่อการ
บริหารของมหาวิทยาลัยต้องพึ่งตนเองในด้านการเงิน 

13. แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานมีแนวโน้มไป
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมหาวิทยาลัยยังขาด
บุคลากรและคณะวิชาในการผลิตแรงงานดังกล่าว 

14. การท่องเที่ยวท าให้สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
เสื่อมโทรม 
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2.3 ควำมเชื่อมโยงของแผน 

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560–2579 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบบัที่ 12     

(พ.ศ.2560–2564) กับแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยศิลปำกร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560–2564 

ยุทธศำสตร์ชำติ  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ  
พ.ศ. 2560–2579 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) 

แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยศิลปำกร  
ปีงบประมำณ 2560–2564 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำง 
                   ศักยภำพคน  
 
 
เป้ำหมำย 
1. เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน

ท่ีแข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทาง
กาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  มี
คุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย 

กรอบแนวทำง 
   - การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้
สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
   - การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
    - การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน  
                   กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อ 
                   สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร 
                   แข่งขันของประเทศ 
เป้ำหมำย  
1. ก าลังคนมีทักษะท่ีจ าเป็นและมีสมรรถนะตรง

ตามความต้องการของตลาดแรงงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษา
ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะใน

ส า ข า ท่ี ต ร ง ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
- จัดท าแผนและเร่งรัดการผลิตและพัฒนา

ก าลังคนในสาขาและกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายให้มีความรู้และสมรรถนะท่ีได้

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำ 
                   ศักยภำพทุนมนุษย์ 
 
 
เป้ำหมำย 
1. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และ

ความสามารถเพิ่มขึ้น 
2. ค น ไ ท ย มี ก า ร ศึ ก ษ า ท่ี มี คุ ณ ภ า พ ต า ม

มาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1.1 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และ

ความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
- พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการ

คิดวิเคราะห์อย่างเป็นอย่างเป็นระบบ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างาน
และการใช้ชีวิตท่ีพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

- ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพท่ีเป็นไปตามความ

นโยบำย 1.1  
พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อผลิต 
บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 
 
นโยบำย 1.2 
พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย 
 
นโยบำย 1.3 
พั ฒ น า ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ใ น
มหาวิทยาลัยของนักศึกษา 
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ยุทธศำสตร์ชำติ  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ  
พ.ศ. 2560–2579 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) 

แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยศิลปำกร  
ปีงบประมำณ 2560–2564 

มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
และแผนการผลิตท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 

- ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
องค์ความรู้แบบสหวิทยาการเพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด และการสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 

- เพิ่มประสิทธิภาพการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อยกระบบทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน 

- พัฒนาระ บบก ารทดสอ บ  วั ด แล ะ
ประเมินผลการเรียนรู้ ตามาตรฐาน
หลักสูตรวิชาชีพ ระบบการเทียบโอน 
ก า ร ส ะ ส ม ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น แ ล ะ
ประสบการณ์การท างาน 

1.2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีมี
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
- ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้

ผลิตและพัฒนาก าลั งคนตามความ
เชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเทียบระดับสากล 

- พัฒนามาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพตาม

ต้องการของตลาด 
- พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้

สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 
1.2 ยกระดับคุณภาพการ ศึกษาและการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
- ขย ายความ ร่ ว มมื อ ร ะห ว่ า ง สถ าบั น

อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ภาคเอกชนและ
ผู้เชี่ยวชาญท้ังในและต่างประเทศ พัฒนา
สาขาวิชาท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่
ความเป็นเลิศ รวมท้ังขยายการจัดท าและ
การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น 

- จัดท าสื่อการเรียนรู้ท่ีเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนท่ีให้คนทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย สะดวก ท่ัวถึง ไม่จ ากัดเวลา
และสถานท่ี 

- ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 

1.3 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มี คุณธรรม 
จริ ย ธ รรม  มี วิ นั ย  จิ ต สาธ ารณะ  และ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์  
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ัง

ในและนอกห้องเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีระเบียบ จิตสาธารณะ 
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ยุทธศำสตร์ชำติ  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ  
พ.ศ. 2560–2579 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) 

แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยศิลปำกร  
ปีงบประมำณ 2560–2564 

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) มาตรฐาน
อ า ชี พ / วิ ช า ชี พ ท่ี ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ตลาดแรงงานและยุทธศาสตร์ประเทศ
ไทย 4.0 

- พัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความ
เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ แบบครบวงจร 
ซ่ึงเป็นกระบวนการต้นทางถึงปลายทาง 

- ผลักดันให้มีการน าวัฒนธรรมการท างานท่ี
พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ไ ป ใ ช้ ป ฏิ บั ติ จ น ใ ห้ เ ป็ น
คุณลักษณะท่ีส าคัญของคนในสังคมไทย 
เช่น การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ
ความมีระเบียบวินัย การท างานเป็นทีม 
เคารพความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และหน้าท่ี
การเป็นพลเมืองท่ีดี  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถ 
                   ในกำรแข่งขัน 
เป้ำหมำย 
1. เพื่อยกระดับผลิตภาพการผลิตและการ

ใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กรอบแนวทำง 
- การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ การ

ส่งเสริมการค้าและการลงทุนท่ีอยู่บนการ
แข่งขันท่ีเป็นธรรม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า 

- การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บน
ฐานของการพัฒนานวัตกรรม โดยมีการ
ใช้ดิจิทัลและการค้าท่ีเข้มแข็งเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับ
โลก และในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรม

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน  
                   กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อ 
                   สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร 
                   แข่งขันของประเทศ 
เป้ำหมำย  
1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และ

นวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์

ความรู้  และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง

ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
- ส่ ง เ สริ มการผลิ ตและ วาง ระบบการ

ปฏิบัติงานและแรงจูงใจแก่บุคลากรด้าน
การวิจัย 

ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์  
                   เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 
 
เป้ำหมำย 
1. เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัย

และพัฒนาสู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP และมี
สั ดส่ วนการลง ทุนวิ จั ย และพัฒนาของ
ภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70 : 30 โดยมี
สั ด ส่ ว นก า ร ล ง ทุ น วิ จั ย แ ล ะ พัฒ น า ใ น
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสม
อง ค์ความรู้  :  ระบบโครงสร้ างพื้ นฐาน 
บุคลากรและระบบมาตรฐานเป็น 55 : 25 : 
20 

2. เพิ่มจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
เป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 

นโยบำย 2.1 
พัฒนาด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ และ 
การบูรณาการกับบริการวิชาการ  
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ยุทธศำสตร์ชำติ  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ  
พ.ศ. 2560–2579 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) 

แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยศิลปำกร  
ปีงบประมำณ 2560–2564 

หลา ยสา ข า  แล ะ ในภาคบริ ก า ร ท่ี
หลากหลาย 

- การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจ
โลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
กับนานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือ
กับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้าน
ต่าง ๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ 

 

3. เพิ่มโอกาสการ และใช้ประโยชน์ผลงานวิจับ
และเทคโนโลยีพร้อมใช้ของเกษตรกรราย
ย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อย 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ

ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
เชิงสังคม 
- ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีท่ี

ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง 
- ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีท่ี

น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด 
- เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและ

พัฒนาและเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อย 
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

- เสริมสร้างระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.2 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
- ด้านบุคลากรวิจัย เร่งการผลิตบุคลากร

สายวิทยาศาสตร์ เร่งสร้างนักวิจัยมือ
อาชีพ  โดย เฉพาะอย่ างยิ่ ง ในสาขา
วิศวกรรมการผลิตขั้นสูง แพทยศาสตร์ 
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ยุทธศำสตร์ชำติ  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ  
พ.ศ. 2560–2579 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) 

แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยศิลปำกร  
ปีงบประมำณ 2560–2564 

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักออกแบบ และ
ในสาขาท่ีสอดคล้องกับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมและทิศทางการพัฒนา
ประเทศ  พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มี
ความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยี 

- ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการวิจัยเพื่อรองรับเทคโนโลยี
ส าคัญ ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถ 
                   ในกำรแข่งขัน 
เป้ำหมำย 
1. เพื่อยกระดับผลิตภาพการผลิตและการ

ใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กรอบแนวทำง 
- การพัฒนาภาคบริการ โดยขยายฐานการ

บริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็น
เลิศโดยยกระดับบริการท่ีเป็นฐานรายได้
เดิม เช่น การท่องเท่ียว และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
สุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและ
ธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอื่น ๆ 

- การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำง 
                   เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำง 
                   ยั่งยืน 
เป้ำหมำย 
1. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและ

ยั่งยืน 
2. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1.1 การพัฒนาภาคบริการและการท่องเท่ียว  

- เสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการท่ีมี
ศักยภาพได้อย่างเข้มแข็ง 

1.2 พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ  
- ส่ ง เ สริ มการสร้ า งรายได้ จากการ

ท่องเท่ียว เช่น การท่องเท่ียวเชื่อมโยง 

นโยบำยที่ 2.2 
พัฒนาด้านการบริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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ยุทธศำสตร์ชำติ  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ  
พ.ศ. 2560–2579 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) 

แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยศิลปำกร  
ปีงบประมำณ 2560–2564 

ชุมชน พัฒนาทักษะผู้ ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs)  สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน 

OTOP  ร วม ท้ั งพัฒนา ทักษะฝี มื อ
บุ คล าก ร ในภาคบริ ก า รและก า ร
ท่องเ ท่ียว  จัดฝึกอบรมมัคคุ เทศก์
ภาษาต่างประเทศท่ัวประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงเสมอภำคและ 
                   เท่ำเทียมกันทำงสังคม 
เป้ำหมำย 
1. เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและ

สร้ างความมั่นคงให้ ท่ัวถึ ง  ลดความ
เหลื่อมล้ าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็น
ธรรม 

กรอบแนวทำง 
- การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทาง

สั งคม ทุนทางวัฒนธรรมและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำง 
                   เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำง 
                   ยั่งยืน 
เป้ำหมำย 
1. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1.1 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ

ด้านการท่องเท่ียวโดยใช้ประโยชน์จากอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยท่ี
สะท้อนวัฒนธรรมและท้องถิ่นและวิถีชีวิต
ชุมชน 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำ 
                   ระบบกำรบริหำรจัดกำร 
                   ภำครัฐ 
เป้ำหมำย 
1. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม

กั บ บท บา ทภ า ร กิ จ  มี ส ม ร ร ถ น ะ สู ง          
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีธรรมาภิ
บาล 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของ 
                   ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
เป้ำหมำย 
1. โครงสร้าง บทบาท และระบบบริหารจัด

การศึกษามีความคล่องตัว  ชัด เจนและ
สามารถตรวจสอบได้ 

2. ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ส่งผลต่อ คุณภาพและ

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ  
                   กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติ  
                   มิชอบและธรรมำภิบำลใน 
                   สังคมไทย 
เป้ำหมำย 
1. ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการ
ให้บริการของภาครัฐ 

นโยบำยที่ 3.1 
พัฒนาระบบ กลไก และเครื่องมือในการบริหาร 
 
นโยบำยที่ 3.2 
พัฒนาบุคลากร 
 
นโยบำยที่ 3.3 
จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่ส าคัญ  
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ยุทธศำสตร์ชำติ  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ  
พ.ศ. 2560–2579 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) 

แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยศิลปำกร  
ปีงบประมำณ 2560–2564 

กรอบแนวทำง 
- การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจ

ของห น่วย ง านภาครั ฐ ให้ มี ขนาด ท่ี
เหมาะสม 

- การวางระบบบริหารราชการแบบ   
บูรณาการ 

- การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคน
และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

- การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ      
มิชอบ 

- การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ 
ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

- การปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้
และรายจ่ายภาครัฐ 

มาตรฐานการศึกษา 
3. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ี
แตกต่างกันของผู้ เรียน สถานศึกษา และ
ความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 

4. ระบบบริหารงานบุคลากรของครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1.1 ปรั บปรุ ง โ คร งสร้ า งการบริ หารจั ด

การศึกษา 
1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

สถานศึกษา 
1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน

การจัดการศึกษา 
1.4 ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงิน

เพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

 
 

2. เพิ่มดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นให้อยู่สูงกว่า
ร้อยละ 50 เมื่อสิ้นแผน 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท 

ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี
ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดท่ี
เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

1.2 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ใ ห้ มี ค ว า ม ทั นส มั ย  เ ป็ น ธ ร ร ม  แ ล ะ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

1.3 ปรับปรุงกระบวนการ งบประมาณ และ
สร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงิน
การคลังภาครัฐ เพื่อให้การจัดสรรและการ
ใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเวลา 
เกิดความเสมอภาค 

1.4  ปรับปรุงคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มี
คุณภาพ และความรับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าท่ี  

ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
                   และระบบโลจิสติกส์ 
เป้ำหมำย 
1. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล ขยายโครงข่าย

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ได้ร้อยละ 85 ของ
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ยุทธศำสตร์ชำติ  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ  
พ.ศ. 2560–2579 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) 

แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยศิลปำกร  
ปีงบประมำณ 2560–2564 

หมู่บ้านท่ัวประเทศ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

โทรคมนาคม โดยพัฒนาโครงข่ายบรอด
แบนด์ความเร็วสูงท้ังระบบสายและไร้สาย
ให้ครอบคลุม  บริหารจัดการเทคโนโลยี
และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและ
สื่อสารมวลชนให้มีการ บูรณาการการใช้
โครงข่ายและอุปกรณ์ร่วมกัน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถ 
                   ในกำรแข่งขัน 
เป้ำหมำย 
1. เพื่อยกระดับผลิตภาพการผลิตและการ

ใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กรอบแนวทำง 
การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 
สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติใน
การสร้างความมั่นคงด้านต่าง ๆ เพิ่มบทบาท
ของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึง
องค์ความรู้ด้านต่างประเทศ 

  นโยบำยที่ 1.2 
พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 3 
แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยศิลปำกร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560–2564 

  

3.1 วิสัยทัศน์ เป้ำหมำย พันธกิจ ค่ำนิยม และขีดควำมสำมำรถหลัก 

       วิสัยทัศน์ (Vision)      

   “มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์” 

              (Leading creative university) 
 

       ค ำอธิบำยวิสัยทัศน์ 

     มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ โดยมีลักษณะของการสร้างสรรค์

ทีป่ระกอบด้วย 

1. มีกระบวนการได้มาโดยผ่านฐานความรู้ (Process)   
2. ผลิตหรือพัฒนาสิ่งใหมไ่ด้อย่างมีความแตกต่าง (Originality)  
3. มีคุณค่าทางสังคม (Social Value) 

 
 เป้ำหมำย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) 
 1. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีมาตรฐานสากล 
 2. เป็นที่พ่ึงของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 3. เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง (การบริหารจัดการ) 

 
       พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็น

พลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและของโลก 

2. ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ  และน าผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาประเทศ 

3. น าองค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4. เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกระดับ ทั้งระดับท้องถิ่น 

ระดับชาติ และนานาชาติ 
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       ค่ำนิยม (Core Value) 

TEAM-SU 

T = Transparency      มีความโปร่งใส 

E = Excellence          มุ่งเน้นความเป็นเลิศการบูรณาการศาสตร์และศิลป์                                                          

A = Amicability          มีความเป็นกัลยาณมิตร                      

M = Moral Courage    มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 

S = Spirit                  มีจิตวิญญาณความเป็นศิลปากร 

U = Unity                 มีความเป็นหนึ่งเดียว 

 

       ขีดควำมสำมำรถหลัก (Core Competency) 

S = Scientific Thinking               คิดอย่างเป็นระบบเชิงวิทยาศาสตร์ 

I =  Integrity                มีศักดิ์ศรีแห่งตน 

L = Love of Wisdom              มีสติปัญญา 

P = Public Mind               มีจิตสาธารณะ 

A = Art Appreciation                ตระหนักซึ้งในคุณค่าแห่งศิลปะ 

K = Knowledgeable                     มีความรอบรู้ 

O = Outcomes Oriented Person    มุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานที่เป็นเลิศ 

R = Responsible Man          เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรับผิดชอบสูง 

N = Need for Achievement    เป็นผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

 

3.2  เป้ำหมำย นโยบำย/แผนงำน และโครงกำรของแผนพัฒนำ   

 เป้ำหมำยที่ 1 : เป็นมหำวิทยำลัยชั้นน ำที่มีมำตรฐำนสำกล (นโยบาย 3 ด้าน มี 9 โครงการ)  

  นโยบาย 1.1  พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 

  นโยบาย 1.2 พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย 

  นโยบาย 1.3 พัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา 
 

เป้ำหมำยที่ 2 :  กำรเป็นที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชำติ (นโยบาย 2 ด้าน มี 5 โครงการ) 

  นโยบาย 2.1     พัฒนาด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ และการบูรณาการกับบริการวิชาการ 

  นโยบาย 2.2 พัฒนาด้านการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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เป้ำหมำยที่ 3: เป็นมหำวิทยำลัยที่พร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลง (นโยบาย 3 ด้าน มี 7 โครงการ) 

  นโยบาย 3.1 พัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ 

  นโยบาย 3.2 พัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง 

  นโยบาย 3.3 จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่ส าคัญ 

 

กรอบวงเงินงบประมาณท่ีใช้ส าหรับด าเนินการตามแผน 1,203 ล้านบาทในช่วงระยะเวลาประมาณ 4 

ปีของการด าเนินงาน หรือประมาณปีละ 300 ล้านบาท (ประมาณร้อยละ 20 ของงบประมาณเงินรายได้

ประจ าปีของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน) โดยมีทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้จากแหล่งต่างๆ ทั้ง

จากภายนอก และภายในมหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพที่ 1    แผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560–2564 มุ่งบรรลุ 3 เป้าหมาย 

ด้วยนโยบายพัฒนา 8 ด้าน (ตามโครงการพัฒนา 21 โครงการ) 

มหาวิทยาลยัชั้นน าแห่งการสร้างสรรค ์

 องค์กรที่พร้อมต่อ

การเปลีย่นแปลง 

การพัฒนาชุมชน 

สังคมและประเทศชาต ิ

นโยบาย 1.1 

พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษา        

เพื่อผลิตบัณฑติในศตวรรษที่ 21 

นโยบาย 3.1 พัฒนาระบบ กลไก และเครื่องมือในการบริหารจดัการ 

วิสัยทัศน์ 

เป้ำหมำย    

2560-2564 

นโยบำย 8 ด้ำน    

มี 21 โครงกำร 

นโยบาย 1.3 

พัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิต

ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา 

นโยบาย 2.1 

พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์และ

การบูรณาการกับบริการวิชาการ 

นโยบาย 2.2 

พัฒนาการบริการวิชาการและ       

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

นโยบาย 3.3  จัดท าแผนพัฒนาทีส่ าคัญ 

นโยบาย 3.2  พัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง 

นโยบาย 1.2  พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัชั้นน า    

ที่มีมาตรฐานสากล 
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560–2564  

กรอบเป้าหมาย นโยบาย (แผนงาน/แผนงานรอง) โครงการและกิจกรรม 
 

วิสัยทัศน์: มหาวิทยาลัยชัน้น าแห่งการสร้างสรรค์ 
 

 
เป้าหมายที่ 1 : เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีมาตรฐานสากล     (นโยบาย 3 ด้าน มี 9 โครงการ)  

  

  นโยบาย 1.1  พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 
  นโยบาย 1.2 พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย 
  นโยบาย 1.3 พัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา 
 

เป้าหมายที่ 2 : การเป็นที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ          (นโยบาย 2 ด้าน มี 5 โครงการ) 
 

  นโยบาย 2.1 พัฒนาด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ และการบูรณาการกับบริการวิชาการ 
  นโยบาย 2.2 พัฒนาด้านการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  

 เป้าหมายที่ 3 : การบริหารจัดการ (ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง)   (นโยบาย 3 ด้าน มี 7 โครงการ) 
   

  นโยบาย 3.1 พัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
  นโยบาย 3.2 พัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง 
  นโยบาย 3.3 จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่ส าคัญ 
 

   

 บรรลุ 3 เป้าหมายด้วยนโยบายพัฒนา 8 ด้าน ตามโครงการพัฒนา 21 โครงการ  
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560–2564  
กรอบเป้าหมาย นโยบาย (แผนงาน/แผนงานรอง) โครงการและกิจกรรม 

 

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ 
 

 

นโยบายด้าน 
(แผนงาน/ แผนงานรอง) 

โครงการ ตัวชี้วัด 
 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ปีงบประมาณที่ด าเนินการเสร็จ/ เป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

เป้าหมายท่ี 1 :  มหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีมาตรฐานสากล 
                   ตัวชี้วัด 1.1 ได้รับผลการประเมิน QS Star Rating ในระดับ 4 ดาว ภายในปี 2561/ 2562 
                   ตัวชี้วัด 1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้เกณฑก์ารประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA  
งบประมาณ รวม  285.0 ล้านบาท 

      

      
   40 70 100 
      

แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
1.1 

 
แผนงานรอง : พัฒนา
นวัตกรรมจัดการศึกษา 
เพ่ือผลิตบัณฑิตในศตวรรษ
ที่ 21 

1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการศึกษา 
ก. ระบบความกา้วหน้าของอาจารย ์
ข. ระบบส่งเสรมิสนับสนุนการสรา้ง การใช้ 

และการเผยแพร่นวัตกรรม 
ค. ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนและ

บริการเทคโนโลยีการศึกษา 
ง. รายวิชาศิลปากรสร้างสรรค ์
จ. รายวิชาศิลปะวิจักษ์ออนไลน ์

1. มีระบบและกลไก และการ
ด าเนินการสร้างนวัตกรรมฯ 

2. จ านวนนวัตกรรมและ
จ านวนรายวิชาระดับ
ปริญญาบัณฑติที่เป็น 
active learning, social 
engagement  การสร้าง
ผู้ประกอบการ ที่ไดร้ับการ
เผยแพร ่

25.0  
 

 
 

20 

 
 

40 

 
 

60 

 
 

80 

1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 

ก. ระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
ข. ทดสอบภาษาอังกฤษนักศึกษา เขา้/ จบ 

1. มีระบบและกลไกเพื่อพัฒนา   
ทักษะของนักศึกษา 

2. ระดับความสามารถเฉลี่ย
ด้านภาษาอังกฤษของ

40.0       
 

 
 
 
 

 
 

B2 
 

 
 

B2 

 
 

B2 
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นโยบายด้าน 
(แผนงาน/ แผนงานรอง) 

โครงการ ตัวชี้วัด 
 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ปีงบประมาณที่ด าเนินการเสร็จ/ เป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

ค. ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ บัณฑิตเมื่อทดสอบตาม
มาตรฐาน CEFR 

1.1.3 พัฒนาวัตกรรมด้านหลักสูตร 
ก. ทบทวนการด าเนินการด้านหลักสตูร 
ข. ส่งเสริมการจัดท าหลักสตูรแบบสองปริญญา 

แบบก้าวหน้า แบบตรีควบโท และหลักสตูร
บูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ เปน็ต้น 

1. ระบบและกลไกในการ
จัดท าและก ากับการ
ด าเนินงานของหลักสตูร 

2. จ านวนหลักสตูรสร้างสรรค ์

5.0 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
10 
 

 
 
 

15 

 
 

 
20 
 

แผนงาน : พัฒนาความเป็นสากล 
1.2 แผนงานรอง : พัฒนา

ความเป็นสากลของ
มหาวิทยาลัย 

1.2.1 เข้ารับประเมิน QS Star Rating 
ก. เพิ่มจ านวนนักศึกษาต่างชาติ นักศกึษา

แลกเปลีย่น และอาจารย์ชาวตา่งประเทศ 

1. ผลการประเมินได้ระดับ    
ไม่น้อยกว่า 4 ดาว 

45.0  
 

 
 

 
 

  

       

  ข. โครงการสนับสนุนการได้งานของบัณฑิต        
  ค. พัฒนามาตรฐานผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ให้อยู่ในฐานข้อมลู SCOPUS 
      

 
 

  ง. ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาของนักเรียน
ที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย 

       

  จ. พัฒนาทางกายภาพเน้นการเข้าถึง สถานท่ี
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หอพัก 
(inclusiveness) 

       

  ฉ. เพิ่มจ านวนคอนเสิร์ตและการแสดงผลงาน
ทางศิลปะให้มากกว่า 350 ช้ินต่อปี 

ช. จัดตั้ง International Office 
ซ. พัฒนาสารสนเทศและแหล่งข้อมูลทางการ

ศึกษา 
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นโยบายด้าน 
(แผนงาน/ แผนงานรอง) 

โครงการ ตัวชี้วัด 
 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ปีงบประมาณที่ด าเนินการเสร็จ/ เป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

  1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนา 

1. มีระบบ และกลไกการ
ประกันคณุภาพตามเกณฑ์ 
AUN QA  

2. จ านวนกิจกรรมสนับสนุน 
AUN QA 

3. จ านวนคณะวิชาน าร่อง 
(EdPEx) 

9.0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

ก. สนับสนุนการด าเนินงานและการประเมิน
หลักสตูรตามเกณฑ์ AUN QA เช่น IQA 
Clinic  อบรมผู้ประเมิน สร้างความรู้ความ
เข้าใจ 

ข. น าร่องระบบคณุภาพการศึกษาเพือ่การ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ (EdPEx) 

  
1 

 
2 
 
 

 
2 
 
4 

 
2 
 
4 

 
2 
 
4 

1.2.3 พัฒนาการด าเนินงานด้าน University 
Ranking  

1. จ านวนกิจกรรม โครงการ
หลักสตูรที่จัดขึ้น และมี 
ผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศ 

11.0 1 5 5 5 5 

  ก. ผลักดันการเข้าสู่ QS Subject Ranking 
ด้าน Art & Design รวมทั้งสาขาท่ีมี
ศักยภาพ เช่น การจัดประชุม สัมมนา/ จัด
แสดง-ประกวด/ แข่งขัน/ การจดัฝึกอบรม
ระยะสั้นในระดับนานาชาต/ิ การจัดท า
หลักสตูรนานาชาต/ิ และการเข้ารบัประเมิน
คุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานสากล 

ข. Total Art & Design Summit 2018/ 19 

      

  ค. ให้ความรู้เรื่องและความส าคญัของ U 
Ranking แก่บุคลากร 

       

  ง. ศึกษาความเป็นไปได้ถึงการเข้าสู่การจัด
อันดับอื่นๆ นอกจาก QS Top U Ranking 
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นโยบายด้าน 
(แผนงาน/ แผนงานรอง) 

โครงการ ตัวชี้วัด 
 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ปีงบประมาณที่ด าเนินการเสร็จ/ เป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
1.3 แผนงานรอง : พัฒนา

ประสบการณ์และคุณภาพ
ชีวิตในมหาวิทยาลัยของ
นักศึกษา 

1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัยของวิทยาเขต  

ก. ปรับปรุงกายภาพ นครปฐม/ เพชรบุรี/ city 
campus 

ข. โครงการจดัการขยะ นครปฐม/ เพชรบุรี 
ค. น าร่อง SMART Campus  
ง. จัดให้มีสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  
จ. ระบบรักษาความปลอดภัยภายนอกและใน

วิทยาเขตเพชรบุรี  

1. จ านวนโครงการ/ กิจกรรม     
ที่ด าเนินการเสรจ็สิ้น 

2. ผลการส ารวจความคดิเห็น
ของนักศึกษาต่อคุณภาพ
ชีวิต และประสบการณ์ที่
ได้รับ 

65.0  
 
 

 
 

>3.51 

 
 

>3.51 

  

        
        
         

 
 

       
       

1.3.2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในวิทยาเขต 1.  จ านวนศูนย์การเรยีนรู้
โครงการ/ กิจกรรม 

     ที่ด าเนินการเสรจ็สิ้น 
2.  ผลการส ารวจความคิดเห็น

ของนักศึกษาต่อคุณภาพ
ชีวิต และประสบการณ์ที่
ได้รับ 

40.0 
 
 

 4 5 5 4 
ก.  ศูนย์การเรยีนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ IT 
ข.  ถนนประติมากรรม เพชรบรุ ี
ค.  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง พระคเณศวร์ เพชรบุร ี
ง. ศูนย์เรียนรู้สถาปตัยกรรมไทย และ

ประวัติศาสตร์ เรือนพระกรรมสักขี และ
เรือนพระสุรภี เรือนทับเจริญ นครปฐม 
สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย เพชรบุร ี

  >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

1.3.3 พัฒนาระบบให้บริการนักศึกษาและศิษย์
เก่า และกิจกรรมนักศึกษา 

ก. ศูนย์บริการนักศึกษาแบบ one stop  
ข. พัฒนาระบบ IT 
ค. ระบบรักษาพยาบาลและส่งต่อผู้ปว่ย  
ง. โครงการฝึกอบรมผู้ให้บริการนักศกึษา 

1.  จ านวนโครงการ/ กิจกรรม 
     ที่ด าเนินการเสรจ็สิ้น 
2.  ผลการส ารวจความคิดเห็น

ของนักศึกษาต่อคุณภาพ
ชีวิต และประสบการณ์ที่
ได้รับ 

45.0*  4 
 

>3.51 

5 
 

>3.51 

5 
 

>3.51 

4 
 

>3.51 
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นโยบายด้าน 
(แผนงาน/ แผนงานรอง) 

โครงการ ตัวชี้วัด 
 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ปีงบประมาณที่ด าเนินการเสร็จ/ เป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

  จ. ปรับปรุงหอพักและการบริหารจดัการ
ภายในหอพักนักศึกษา เพชรบุร/ี นครปฐม 
และการจัดสร้างหอพักใหม่* 

ฉ. โครงการกิจกรรมนักศึกษาเชิงบูรณาการ 
Active Citizen และ Shared company 

ช. Mobolity program ส าหรบันักศกึษา 
*งบประมาณไม่รวมการจัดสร้างหอพักหลังใหม่ 
นครปฐม/ เพชรบุรี 

      
         

เป้าหมายท่ี 2:  การเป็นที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ       
                   ตัวช้ีวัด 2.1 จ านวนโครงการที่มรีะดบัความส าเรจ็และผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่อธิการบดีก าหนด  3 4 4 5 

                   ตัวช้ีวัด 2.2 จ านวนโครงการบรูณาการเชิงพื้นที่ท่ีมหาวิทยาลัยเป็นแกนน าร่วมกับหน่วยงานในภูมิภาค  2 2 3 4 
งบประมาณ  รวม  674.0  ล้านบาท      
แผนงาน : วิจัย 
2.1 แผนงานรอง : พัฒนาการ

วิจัยและการสร้างสรรค ์
และการบูรณาการงาน
วิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน/ 
สังคม 
 
 

2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิต
ภาพของผลงานวิจัย 

ก. ปรับโครงสร้าง และหน้าที่ของสถาบันวิจัย
และหน่วยงานดา้นวิจัย 

ข. ระบบบรหิารงานบุคคลที่เอื้อต่อการวิจัย  
ค. ปรับปรุงมาตรการสนับสนุน ส่งเสริมและ

ผลตอบแทนของการท าวิจยั   

1. ระบบและกลไกด้านบริหาร   
การวิจัยที่ได้รับการปรับปรุง 

100.0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย ์   >เกณฑ ์ >เกณฑ ์ >เกณฑ ์ >เกณฑ ์

3. จ านวนผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล scopus หรือ 
ISI 

  0.14 0.15 0.16 0.18 

2.1.2 พัฒนาโครงสร้างการวิจัยบูรณาการผ่าน
ศูนย์/กลุ่ม และ cluster วิจัย และความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

ก. Creative Innovation Hub ภาคกลาง

1. จ านวนศูนย์/ กลุ่ม/ cluster 
    วิจัยที่จัดตั้งข้ึน 
 

12.0  1 
 

1 
 

1 
 

1 
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นโยบายด้าน 
(แผนงาน/ แผนงานรอง) 

โครงการ ตัวชี้วัด 
 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ปีงบประมาณที่ด าเนินการเสร็จ/ เป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

ตอนล่าง 
ข. SU Food Innovation Hub 
ค. Start-up Center 
ง. ศูนย์วิจัยทางด้านศลิปวัฒนธรรม  

2.1.3 โครงการบูรณาการงานวิชาการเพ่ือการ
พัฒนาชุมชน สังคม 

1. จ านวนโครงการบรูณาการ 
    ศาสตร์ เพื่อพัฒนาชุมชน/  
    สังคมและประเทศชาต ิ
2. จ านวนโครงการฯทีไ่ด ้
    รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ 
3. จ านวนงบประมาณบูรณา

การ เฉลี่ยทีไ่ดร้ับสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอกต่อ
คณะวิชา (ร้อยละของเงิน
รายได้) 

500.0  8 8 8 8 

 ก. ศิลปากรร่วมใจพัฒนาจังหวัดนครปฐมและ
จังหวัดเพชรบุร ี

ข. SU Fair/ ทับแก้ววิชาการ 
ค. โครงการบรูณาการ เช่น โครงการ 

Unseen Cha-am Bypass  โครงการ
บูรณาการเพื่อการอนรุักษ์มรดกทางศิลปะ 
วัฒนธรรม สถาปตัยกรรมไทยในภมูิภาค
ตะวันตก และโครงการอื่น 

   
2 
 
8 

 
3 
 

10 

 
4 
 

12 

 
4 
 

15 

แผนงาน : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
2.2 แผนงานรอง : บริการ

วิชาการตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

2.2.1 ศูนย์การเรียนรูว้ิทยาเขต 
ก. ศูนย์การเรียนรูด้้านการอนรุักษ์พลังงานและ

พลังงานทดแทน นครปฐม 
ข. หน่วยบริการประชาชน อ.ชะอ า เพชรบุรี 

ให้ความรู้ด้านกฏหมาย ด้านความปลอดภัย
และสวสัดภิาพแก่ประชาชน 

ค. แหล่งเรียนรู้พันธุ์ไมห้ายากภูมิภาคตะวันตก 
ง. ศูนย์การเรียนรูด้้านการก าจัดขยะ เพชรบุร ี
จ. ศูนย์การเรียนรู้อื่น ๆ 

1. จ านวนศูนย์การเรียนรู้ใน 
   วิทยาเขตเพชรบุรี และ 
   พระราชวังสนามจันทร ์

12.0 1 1 1 1 1 
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นโยบายด้าน 
(แผนงาน/ แผนงานรอง) 

โครงการ ตัวชี้วัด 
 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ปีงบประมาณที่ด าเนินการเสร็จ/ เป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

แผนงาน : ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 
 แผนงานรอง : การบูรณา

การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

2.2.2 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
ก.  การพัฒนามาตรฐานช่างเพื่อการอนุรักษ์

และซ่อมแซมศลิปะสถาปัตยกรรมไทย 
ข.  โครงการศิลปวัฒนธรรมอดุมศกึษา 
ค.  โครงการสังคีตไทยสัญจรอุดมศึกษา 
ง.  Virtual Gallery 
จ. Artists in Residence 
ฉ. โครงการจดัประชุม สัมมนา/ จดัแสดง – 

ประกวด/ แข่งขัน/ การจัดฝึกอบรมระยะ
สั้นในระดบันานาชาต ิ

1. จ านวนโครงการทีไ่ดร้ับการ
เผยแพร/่ ร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก/ แสดง
ความเป็นผู้น าของ
มหาวิทยาลยั 

50.0 4 5 5 5 5 

        
        
         
         

         

เป้าหมายท่ี 3:  การบริหารจัดการ (เพ่ือให้เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง)  
 
 
 

     

           ตัวช้ีวัด 3.1 ร้อยละของรายได้ที่เพิม่ขึ้นในภาพรวม (ไม่รวมงบบุคลากร คิดจากปีฐาน 2560)  10 12 15 15 
           ตัวช้ีวัด 3.2 ร้อยละความเช่ือมั่นของบุคลากรต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
                           (เงิน คน โครงสร้าง governance IT การพฒันา campus การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด) 

 - - 70 75 

           ตัวช้ีวัด 3.3 จ านวนผลงาน/รางวัลในนามของมหาวิทยาลัย ในด้านที่เกี่ยว ข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลยัใน                   
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

           ตัวช้ีวัด 3.4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  80 80 85 85 
           ตัวช้ีวัด 3.5 ร้อยละความส าเร็จในการแก้ปญัหาตามที่ สตง.ให้ข้อเสนอแนะต่องบการเงินของมหาวิทยาลัย ในช่วงที่

อธิการรับผดิชอบ 
 
 

60 
 

65 
 

70 
 

75 
 

 
งบประมาณ รวม  244.0 ล้านบาท 
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นโยบายด้าน 
(แผนงาน/ แผนงานรอง) 

โครงการ ตัวชี้วัด 
 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ปีงบประมาณที่ด าเนินการเสร็จ/ เป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
3.1 แผนงานรอง : การพัฒนา

ระบบและเคร่ืองมือในการ
บริหารจัดการ 

3.1.1 ปรับโครงสร้าง ระบบและวิธีการท างาน 
ก. ระบบและกลไกด้านบญัชี การเงิน การคลัง 

งบประมาณ 
ข. ระบบการควบคุมภายใน 
ค. ระบบการจัดการทรัพย์สินและรายได ้
ง. ระบบการบริหารงานบุคคล 

1. ผลส าเร็จของการด าเนินการ
(ประเมินโดยคณะกรรมการ
ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง) 

 
 

4.0      

        
        
        
  3.1.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก. ระบบการให้บริการเครือข่าย 
ข. ระบบสนบัสนุนการจัดการเรยีนการสอน 
ค. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการและ

ระบบบรหิารทรัพยากรองค์กร 
ง. ระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยั 

1. ผลส าเร็จของการ
ด าเนินการ (ประเมินโดย
คณะกรรมการที่สภา
มหาวิทยาลยัแต่งตั้ง) 

2. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อระบบท่ี
ได้รับการพัฒนา 

165.00      
     

 
 

>3.51 

 
 
 
>3.51 

 
 
 
>3.51 

 
 
 
>3.51 

 

   
3.2 แผนงานรอง : การพัฒนา

บุคลากรรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 

3.2.1 พัฒนาระบบการประเมินด้วย KPIs และ 
Competency 

ก. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทรพัยากร
บุคคลก้าวสูไ่ทยแลนด์ 4.0 ภารกิจ
ขับเคลื่อนงานวิจัยและสร้างสรรคส์ู่สังคม 

ข. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมพนู
ศักยภาพและขีดความสามารถเฉพาะบุคคล 

1. ผลส าเร็จของการด าเนินการ
(ประเมินโดยคณะกรรมการ
ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง) 

 
 

65.0      

       
       

3.2.2 โครงการยกยอ่ง เชดิชเูกียรติ ผู้ที่มีผลงาน
เป็นท่ีประจักษ์ในด้านต่างๆ  และจัดท า
Hall of fame 

1. จ านวนโครงการ/ กิจกรรม 8.0  1 1 1 1 
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นโยบายด้าน 
(แผนงาน/ แผนงานรอง) 

โครงการ ตัวชี้วัด 
 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ปีงบประมาณที่ด าเนินการเสร็จ/ เป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

3.3 แผนงานรอง : การจัดท า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่
ส าคัญ 
 
 
 

3.3.1 จัดท าแผนพัฒนา City Campus  
ระยะ 10 ปี 

1. มีแผนฯ 
 

0.50      

 3.3.2 จัดท าแผนพัฒนาและจัดการศึกษา 
วิทยาเขตเพชรบุรี ระยะ 10 ปี 

1. มีแผนฯ 0.50      

3.3.3 จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาด้าน 
       วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย 
       ศิลปากร 

1. มีแผนฯ 1.00      

รวมงบประมาณด าเนินการตามนโยบายพัฒนา 8 ด้าน 1,203.0      
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ประชุมหัวหน้าส่วนงาน ซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติ ความรบัผิดชอบของ

ส่วนงาน ท าความเข้าใจตัวชี้วัดฯ และให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ เพิ่มเตมิ 

เพื่อให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2561 ส่งต่อแผนฯให้หน่วยงาน

ระดับรอง และท าความเข้าใจกับบคุลากรในหน่วยงาน 
 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านนโยบายการเงินพิจารณาหลักเกณฑ์การ

จัดท างบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เพื่อให้ส่วนงานใช้เป็นแนวทาง 

ก าหนดสดัส่วนงบฯที่ใช้ในงาน

ประจ าต่องานพัฒนา 

KPIs 2 ส่วน คือ KPIs พัฒนา 

และ KPIs งานประจ า 

ส่วนที่ 4 
กำรด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำฯ 

 

 เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพันธกิจต่าง ๆ ภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560–2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการแปลง

แผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีขั้นตอนและแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

 4.1 กำรน ำแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรปฏิบัติงำน 
 

(ร่ำง) แผนพัฒนำมหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560–2564 

      

  

 

 

แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยท่ีใช้เป็นแผนยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560–2564 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  

เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนามหาวทิยาลัย 

เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ 2560 – 2564 

อธิการบดีต่อรองค่าตัวช้ีวัดของแผนฯ กับส่วนงาน และหน.ส่วนงาน 

 อธิการบดีและทีมงานเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่นโยบายพัฒนา และ

สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ 
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4.2 กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนนิงำน ติดตำมและประเมินผล 

 - การเผยแพร่และท าความเข้าใจในแผนพัฒนา และนโยบายต่างๆ  เป็น ปัจจัยสู่

ความส าเร็จที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

แผนพัฒนาทั้งหมดได้ท าความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และบุคคลอ่ืน เกี่ยวกับ

การเป็นตัวจักรส าคัญของการพัฒนา  ซึ่งสามารถด าเนินการได้หลายวิธี ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น 

การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างานเพ่ือรับผิดชอบการเผยแพร่เชิงยุทธศาสตร์ การจัด

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเยี่ยมหน่วยงาน (Roadshow) เป็นต้น โดยการเผยแพร่เชิงยุทธศาสตร์ต้องมี

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญเพ่ือสร้างความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มีจุดหมายและ

เป้าประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีส่วน

ร่วมในการพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งหวังให้ภารกิจของ

มหาวิทยาลัยประสบผลส าเร็จ 

 - มีผู้รับผิดชอบหลักระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยฯ หรือหัวหน้าส่วนงาน ส าหรับแต่ละตัวชี้วัด

ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือก ากับดูแล และเฝ้าระวังให้ผลการด าเนินการเมื่อสิ้นปีงบประมาณเป็นไป

ตามเป้าหมาย  

 - คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย เพ่ือคอยก ากับดูแลผลการด าเนินงานตาม KPIs พัฒนาตามช่วงเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้ทราบ

สถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา พร้อมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ควบคู่กันไปกับการด าเนินยุทธศาสตร์ จะท าให้

มหาวิทยาลัยทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานทันเวลา เพ่ือก าหนดมาตรการเสริมหรือเร่งรัดการ

ด าเนินงานอย่างเหมาะสม  เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

 - มีรายงานผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนา ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ

ก ากับดูแลการด าเนินงาน และการใช้งบประมาณตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยก าหนด  

   

 


