แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562-2566 (ฉบับปรับปรุง)
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ที่มา
1.1 ตามพระราชบัญ ญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 36 กําหนดใหอธิการบดี เป น
ผู แ ทนของมหาวิ ท ยาลั ย ในกิ จ การทั้ ง ปวง และมี อํ า นาจหน า ที่ ในการจั ด ทํ า นโยบายและแผนพั ฒ นา
มหาวิ ท ยาลั ย เสนอต อ สภามหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานด า นต างๆ ของ
มหาวิทยาลัย
1.2 มหาวิทยาลัยเสนอขอปรับตัวชี้วัด และคาเปาหมาย แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป
พ.ศ. 2562 – 2566 (ฉบั บ ปรับ ปรุง : เป า หมาย ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2564) และแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ต อ คณะกรรมการการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของ
มหาวิท ยาลัย และการปฏิ บัติห นา ที่ข องอธิการบดี และรว มประชุม หารือ กับ คณะกรรมการติ ดตาม และ
ประเมินผลฯ เพื่อหารือและชี้แจงในประเด็นตางๆ ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
โดยคณะกรรมการการติดตาม และประเมินผลฯ ไดใหขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงตัวชี้วัด และกําหนดคา
เปาหมายใหครอบคลุมทุกมิติมากขึ้น
1.3 มหาวิทยาลัยปรับปรุงตัวชี้วัด และคาเปาหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป
พ.ศ. 2562 – 2566 (เปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564) และแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามทีค่ ณะกรรมการการติดตาม และประเมินผลฯ ใหขอเสนอแนะ
1.4 ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
พิจารณาใหความเห็นชอบ รวมทั้งไดกําหนดปฏิทิน การชี้แจงทําความเขาใจเพื่อเจรจาคาเปาหมายกับคณะ/
สวนงาน
1.5 มหาวิทยาลัยเขาชี้แจงทําความเขาใจและเจรจาคาเปาหมายกับคณะ/สวนงาน ในเดือนสิงหาคม กรกฎาคม 2563 ในวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 6 -7 สิงหาคม 2563

2. สาระสําคัญ
2.1 สาระสํ าคั ญ ของแผนพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562-2566 (ฉบั บ
ปรับปรุง) โดยประเด็นที่ปรับปรุง มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้
2.1.1 เพิ่มรายละเอียดเปาหมายของวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
วิ สั ย ทั ศ น (Vision) “มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นํ า แห ง การสร า งสรรค ”(Leading creative
university)
เปาหมายมหาวิทยาลัย (ระยะกลาง 5 ป)
1. มหาวิทยาลัยศิลปากร ขึ้นสูอันดับโลกดานศิลปะและการออกแบบ (ติดอันดับ QS
World University Rankings by Subject in Art & Design (World Top 200)) ภายในสิ้ น ป งบประมาณ
พ.ศ. 2568
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2. มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนองคกรที่มีคุณ ภาพความเปนเลิศ ดวยมาตรฐานสากล
โดยประกอบดวยการบรรลุเปาหมาย 5 ขอดังนี้
2.1 มี ผ ลประเมิ น ในภาพรวม QS Stars Ratings ในระดั บ 5 ดาว ภายในสิ้ น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.2 ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี THE World University Rankings by
Subjects ในสาขาวิชาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลผลิต/ผลงานตีพิมพบนฐานขอมูล Scopus อยาง
น อ ยคณะละ 100 ผลงานต อ ป ภายในสิ้ น ป ง บประมาณ พ.ศ. 2565 (ได แ ก คณะวิ ท ยาศาสตร คณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเภสัชศาสตร)
2.3 หลักสูตรทุกหลักสูตรผานเกณฑการประเมินมาตรฐานระดับสากล AUN QA
ภายในปการศึกษา 2565
2.4 ทุกคณะ สวนงาน และมหาวิทยาลัยผาน EdPEx 200 ภายในสิ้นปงบประมาณ
พ.ศ. 2570
2.5 มีคณะ สวนงาน มหาวิทยาลัยผาน EdPEx 300 หรือไดรับรางวัล Thailand
quality award (TQA)/TQC ภายในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2567 อยางนอย 1 คณะ/สวนงาน/สถาบัน
เปาหมายมหาวิทยาลัย (ระยะยาว 10 ป)*
1. เปนผูนําดานการบูรณาการศาสตรและศิลป ภายในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2573
2. เป น ผู ชี้นํ านโยบายระดับ ชาติ (โดยเฉพาะดานศิลปะและวัฒ นธรรม) ภายในสิ้ น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2573
* ตัวชี้วัดเปาหมายในรายละเอียด มหาวิทยาลัยจะนําเสนออีกครั้ง หลังดําเนินโครงการ
ปฏิรูปมหาวิทยาลัย (Silpakorn University Transformation) ระยะที่ 1 แลวเสร็จ
คําอธิบายวิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรคโดยมีลักษณะของการ
สรางสรรคที่ประกอบดวย
1. มีกระบวนการไดมาโดยผานฐานความรู (Process)
2. ผลิตหรือพัฒนาสิ่งใหมไดอยางมีความแตกตาง (Originality)
3. มีคุณคาหรือมูลคาทางสังคม (Social Value)
2.1.2 ปรั บ ปรุ ง ตั ว ชี้ วั ด เป า ประสงค และค า เป า หมายระดั บ เป า ประสงค ข องแผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562 – 2566 (ฉบับปรับปรุง)
แผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562 – 2566 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ) ประกอบด ว ย 5
ยุทธศาสตร 14 กลยุทธ 24 มาตรการ 16 ตัวชี้วัดในระดับเปาประสงคยุทธศาสตร และ 50 ตัวชี้วัดในระดับ
มาตรการ กรอบงบประมาณ จํานวน 1,878 ลานบาท หรือประมาณปละ 376 ลานบาท
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ตารางที่ 1 แสดงเปาประสงคของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562 – 2566
(ฉบับปรับปรุง)
เปาประสงคที่
1

2
3
4

5

เปาหมาย
เปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศ (Academic Excellence) เปนอันดับ 1 ใน
สาขาวิชาดานศิลปะและการออกแบบ ระดับประเทศ มีชื่อเสียงดานวิชาการตาม
มาตรฐานสากล ไดรับการยอมรับ social values : ACADEMIC REPUTATION
เปนที่พึ่งพิงของชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ : RESEARCH AND CREATIVIT
เปน Smart University บริหารจัดการดวยนวัตกรรมและใสใจสิ่งแวดลอม :
SMART AND GREEN ADMINISTRATION
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนากําลังคนในระดับสูงใหกับสังคม ประเทศชาติ มี
ทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 สรางคนดวยนวัตกรรมและการสรางสรรค :
STUDENT AND ALUMNI
มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนที่รูจักในระดับนานาชาติภายใต “ศิลปากร มหาวิทยาลัย
ชั้นนําแหงการสรางสรรค” (Silpakorn : A Leading Creative University) :
SILPAKORN BRANDING
รวม

จํานวนตัวชี้วัด
4 ตัวชี้วัด
3 ตัวชี้วัด
5 ตัวชี้วัด

2 ตัวชี้วัด
2 ตัวชี้วัด
16 ตัวชี้วัด

ทั้งนี้การประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562 – 2566
(ฉบับปรับปรุง) นี้เปนการวัดความสําเร็จตามตัวชี้วัดระดับเปาประสงคยุทธศาสตรเทานั้น สําหรับตัวชี้วัดระดับ
มาตรการ เปนตัวชี้วัดในการกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามมาตรการตางๆ เพื่อขับ เคลื่อนยุทธศาสตรให
บรรลุเปาประสงคที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว โดยตัวชี้วัดระดับเปาประสงคที่มีการปรับปรุง มีจํานวน 8 ตัวชี้วัด
ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงตัวชี้วัดเปาประสงคที่มีการปรับปรุง
ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562 – 2566 (ฉบับปรับปรุง) จํานวน 8 ตัวชี้วัด
ลักษณะการปรับปรุง
1. ตัวชี้วัดเดิมในแผนพัฒนาฯ
แตปรับคาเปาหมายเพิ่มขึ้น
จํานวน 3 ตัวชี้วัด
เหตุผลเนื่องจากผลการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ดําเนินการไดดี จึงปรับคา
เปาหมายใหทาทายขึ้น

ยุทธศาสตร และตัวชี้วัดที่ปรับปรุง
ยุทธศาสตรที่ 2 RESEARCH AND CREATIVITY
ตัวชี้วัดที่ 1 สัดสวนงบประมาณโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค โครงการบริการวิชาการ โครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติใน 6 ดาน/ 23 แผนแมบท ภายใตยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป/ 4 แพลทฟอรมการวิจัยตอบโจทยประเทศ ในแผน ววน. ที่ไดรับทุนจากภายนอกตอเงิน
รายได (งบประมาณเงินรายไดทุกประเภท แตไมรวมงบบุคลากร)
ปงบประมาณ
คาเปาหมาย เดิม
คาเปาหมาย ใหม
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2564
≥ รอยละ 3
≥ รอยละ 20

2565
≥ รอยละ 3
≥ รอยละ 22

2566
≥ รอยละ 3
≥ รอยละ 25

ลักษณะการปรับปรุง
เหตุผลเนื่องจากผลการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ดําเนินการไดดี จึงปรับคา
เปาหมายใหทาทายขึ้น และการ
รายงานผลใหแสดงถึงผลผลิต
ผลลัพธ และผลกระทบของ
ดําเนินโครงการ และรายงาน
พื้นที่/ชุมชนเปาหมาย รวมทั้ง
ประโยชน/คุณคา/มูลคาทาง
เศรษฐกิจ/สังคมที่พื้นที่/ชุมชน
เปาหมายไดรับ

ยุทธศาสตร และตัวชี้วัดที่ปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนโครงการบูรณาการเชิงพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเปนแกนนํารวมกับหนวยงานภูมิภาค
ตะวันตกหรือภาคกลางตอนลาง โดยในป 2564 เพิ่มพื้นที่เปาหมายเปน : พื้นที่ภูมิภาคตะวันตก/ภาค
กลางตอนลาง/จังหวัดที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู/พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยมีการจัดทําบันทึกความรวมมือดวย*
ปงบประมาณ
คาเปาหมาย เดิม
คาเปาหมาย ใหม

2565
≥ 3 โครงการ
≥ 10 โครงการ

2566
≥ 3 โครงการ
≥ 10 โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมหรืองานสรางสรรค โครงการบริการวิชาการ
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีความรวมมือกับเครือขายหรือหนวยงานภายนอก ที่เปน
ประโยชนตอชุมชน สังคม หรือตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ ใน 6 ดาน/ 23 แผนแมบท ภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป/ 4แพลทฟอรมการวิจัยตอบโจทยประเทศ ในแผน ววน.*
ปงบประมาณ
คาเปาหมาย เดิม
คาเปาหมาย ใหม

2. ตัวชี้วัดใหมที่เปลี่ยนจาก
ตัวชี้วัดเดิมในปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จํานวน 2 ตัวชี้วัด
เหตุผลเนื่องจากผลการจัด
อันดับโลก THE Impact
Rankings การพัฒนาอยาง
ยั่งยืน UN Sustainable
Development Goals เปนผล
การจัดอันดับที่สอดคลองกับ
กระทรวง อว.

2564
≥ 3 โครงการ
≥ 10 โครงการ

2564
≥ 7 โครงการ
≥ 15 โครงการ

2565
≥ 7 โครงการ
≥ 15 โครงการ

2566
≥ 10 โครงการ
≥ 15 โครงการ

* โดยตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนตนไปมหาวิทยาลัยมุงเนนการดําเนินโครงการบูรณาการ
ที่เปนโครงการขนาดกลาง-ขนาดใหญ ที่มี Social Impact ในวงกวางมากขึ้น ไมเนนจํานวนโครงการ
ยุทธศาสตรที่ 4 SMART STUDENT AND ALUMNI
ตัวชี้วัดที่ 4 (ใหม) ผลการจัดอันดับโลก THE Impact Rankings การพัฒนาอยางยั่งยืน UN
Sustainable Development Goals โดย The Global Goals for Sustainable Development
หรือ UN SDGs องคการสหประชาชาติ (ปปฏิทิน)
ปงบประมาณ
คาเปาหมาย

2564
ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยติดอันดับ
≤ อันดับ 600 ของโลก
จํานวนดานของผลงาน
ดําเนินงาน SDGs
ของมหาวิทยาลัย
จํานวน 3 ดาน
ติดอันดับ
≤ อันดับ 10
ของประเทศ
รายงานขอมูล ≥
6 ดาน

2565
ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ติดอันดับ
≤ อันดับ 600 ของโลก
จํานวนดานของผลงาน
ดําเนินงาน SDGs
ของมหาวิทยาลัย
จํานวน 4 ดาน
ติดอันดับ
≤ อันดับ 10
ของประเทศ
รายงานขอมูล ≥
8 ดาน

2566
ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยติดอันดับ
≤ อันดับ 600 ของโลก
จํานวนดานของผลงาน
ดําเนินงาน SDGs
ของมหาวิทยาลัย
จํานวน 4 ดาน
ติดอันดับ
≤ อันดับ 10
ของประเทศ
รายงานขอมูล ≥
8 ดาน

ตัวชี้วัดที่ 4 (เดิม) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (University Green Campus) โดย UI
Green Metric World University Ranking
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ลักษณะการปรับปรุง
เหตุผลเนื่องจากมหาวิทยาลัย
สามารถใชประโยชนจากผลการทํา
โพล เพื่อทําการวิเคราะหแนวทาง
การตลาด มากกวาการทําวิจัย
สถาบัน

ยุทธศาสตร และตัวชี้วัดที่ปรับปรุง
ยุทธศาสตรที่ 5 SILPAKORN BRANDING
ตัวชี้วัดที่ 1.1 (ใหม) รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการตลาดของมหาวิทยาลัย
(โดยการนําขอมูลจากการทําโพล มาวิเคราะหแนวโนมทางการตลาด เพื่อสราง Content สื่อ
สมัยใหม เพื่อสื่อสารและสรางภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย)
ปงบประมาณ
คาเปาหมาย

2564
≥ รอยละ 80

2565
≥ รอยละ90

2566
รอยละ 100

ตัวชี้วัดที่ 1.1 (เดิม) ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากรตอการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการ
สรางสรรคในมุมของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียกับสถาบัน และสาธารณะ (ทําวิจัยสถาบัน)
3. ตัวชี้วัดที่ปรับลดคาเปาหมายลง ยุทธศาสตรที่ 4 SMART STUDENT AND ALUMNI
จํานวน 1 ตัวชี้วัด
ตัวชี้ วัดที่ 1.1 รายไดเฉลี่ยของบัณ ฑิต ระดับ ปริ ญ ญาตรี ของมหาวิท ยาลั ย เมื่อเปรีย บเทีย บกั บ
เหตุผลเนื่องจากเกิดโรค
บัณฑิตสถาบันอุดมศึกษาอื่น (เปรียบเทียบอยางนอย 4 สถาบัน ไดแก จุฬาลงกรณ ฯ ม.บูรพา
COVID-19 ทําใหเศรษฐกิจประเทศ มศว. และ ม.เกษตรศาสตร โดยเปรียบเทียบเงินเดือนของบัณฑิตในหลักสูตรที่ใกลเคียงกับ มศก.)
ไทยติดลบ รอยละ 8 อาจสงผล
โดยขอคงเปาหมายเทากับเปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ≥ สูงกวาคาเฉลี่ย 1,200 บาท
กระทบให บัณฑิตวางงาน/หางาน
ปงบประมาณ
2564
2565
2566
ไดยากขึ้น สภาพเศรษฐกิจตองใช
คาเปาหมาย เดิม ≥ สูงกวาคาเฉลี่ย ≥ สูงกวาคาเฉลี่ย ≥ สูงกวาคาเฉลี่ย
เวลาในการฟนตัว
1,500 บาท
2,000 บาท
2,500 บาท
คาเปาหมาย ใหม ≥ สูงกวาคาเฉลี่ย ≥ สูงกวาคาเฉลี่ย ≥ สูงกวาคาเฉลี่ย
1,200 บาท
1,500 บาท
2,000 บาท
4. ตัวชี้วัดที่ขอปรับคํานิยามใน
การนับคะแนน จํานวน 1 ตัวชี้วัด
เหตุผลเนื่องจากผลการประเมิน
QS Star Rating มีผลเปนเวลา 4 ป
ซึ่งมหาวิทยาลัยเขารับการประเมิน
และไดรับผลการประเมินในปปฏิทิน
ค.ศ. 2019 โดยไดรับคะแนนใน
ภาพรวม ระดับ 4 ดาว (คะแนนรวม
635 คะแนน จาก 1,000 คะแนน)
ดังนั้นในปงบประมาณ 2563 2566 มหาวิทยาลัยอาจไมตองเขา
รับการประเมินโดย QS ใหม (ถา
ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกระทรวง อว.) จึงสงผลให
มหาวิทยาลัยจะไมมีผลการ
ประเมินผลที่แสดงเปนคาคะแนน

ยุทธศาสตรที่ 1 ACADEMIC REPUTATION
ตัวชี้วัดที่ 4 ไดรับผลการประเมิน QS Star Rating ระดับ 4 ดาว (baseline ปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ผลการประเมิน มหาวิทยาลัยไดระดับ 4 ดาว 635/1000 คะแนน) โดยมีผลลัพธในรายดาน
เพิ่มขึ้นจากปกอน อยางนอย 1 ดาน
ปปฏิทิน
2565
2566
2567
ปงบประมาณ
2564
2565
2566
คาเปาหมาย ระดับ 4 ดาว
ระดับ 4 ดาว
ระดับ 4 ดาว
เดิม
คะแนนเพิ่มขึ้น คะแนนเพิ่มขึ้นจากปกอน คะแนนเพิ่มขึ้นจากปกอน
จากปกอน
คาเปาหมาย ระดับ 4 ดาว
ระดับ 4 ดาว
ระดับ 4 ดาว
ใหม
มีผลลัพธในราย
มีผลลัพธในรายดาน
มีผลลัพธในรายดาน
ดานเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น จากปกอน อยาง เพิ่มขึ้น จากปกอน อยาง
จากปกอน
นอย 1 ดาน / ระดับ 5
นอย 1 ดาน/ ระดับ 5
อยางนอย
ดาวในภาพรวม (ถาไดรบั
ดาวในภาพรวม (ถาไดรับ
1 ดาน
เงินสนับสนุนจาก
เงินสนับสนุนจาก
กระทรวง อว. เพื่อรับการ กระทรวง อว. เพื่อรับการ
ประเมินใหม)
ประเมินใหม)
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ลักษณะการปรับปรุง

ยุทธศาสตร และตัวชี้วัดที่ปรับปรุง

มหาวิทยาลัยจึงขอใชผลลัพธในราย
ดานที่สําคัญของผลการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ QS Star Rating ที่จะนําไปสู
ระดับ 5 ดาว ในอนาคต แทน คะแนน
รวมที่เพิ่มขึ้นในปกอน
5. ตัวชี้วัดที่ขอเลื่อนการประเมิน โดย
ขอรับการประเมินในปการศึกษา 2565
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2566) จํานวน 1
ตัวชี้วัด
เหตุผลเนื่องจากเกิดโรค COVID-19
ทําใหไมสามารถดําเนินโครงการ/
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา/
นักวิชาการ/อาจารย/นักวิจัยตางชาติ
โครงการ/กิจกรรมประชุมที่เกี่ยวกับ
นานาชาติ จึงอาจสงผลใหการดําเนินงาน
ไมเปนไปตามเปาหมาย

ยุทธศาสตรที่ 1 ACADEMIC REPUTATION
ตัวชี้วัดที่ 2.2 จํานวนคณะ/สวนงาน/สถาบันที่ผาน EdPEx 200 (ปการศึกษา) (ไมนับซ้ําคณะ/
สวนงาน/สถาบันเดิม)
โดยที่มหาวิทยาลัยตั้งแผนไวกําหนดที่จะผาน EdPEx 200 จํานวน 1 คณะ ปการศึกษา
2564 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565) มหาวิทยาลัยขอเลื่อนเปนปการศึกษา 2565
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2566)
ปการศึกษา
ปงบประมาณ
คาเปาหมาย เดิม
คาเปาหมาย ใหม

2563
2564
1 คณะ

2564
2565
1 คณะ
-

2565
2566
1 คณะ

โดยตั ว ชี้ วั ด ระดั บ เป า ประสงค ที่ เ หลื อ จํ า นวน 8 ตั ว ชี้ วั ด เป น ตั ว ชี้ วั ด และค า เป า หมายเดิ ม ตาม
แผนพัฒ นาฯ ที่สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบจากการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน
พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามตาราง และเอกสารที่แนบทายนี้
2.2 สาระสําคัญของแผนปฎิบัติการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.2.1 งบประมาณสําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของ
แผนปฎิบัติการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจํานวนทั้งสิ้น 3,878,450,100 บาท
ประกอบดวยเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 1,678,030,900 บาท และงบประมาณเงินรายจายจากเงินรายได
2,200,419,200 บาท โดยมีงบประมาณในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความโดดเดน เปน เลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียงดานวิช าการ :
ACADEMIC REPUTATION จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 2,004,571,350 บาท ร อ ยละ 51.68 ภารกิ จ ประจํ า จํ า นวน
1,570,146,570 บาท ภารกิจนโยบายจํานวน 87,882,780 บาท
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค การบริการวิชาการ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับทองถิ่นหรืออุตสาหกรรม ตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
เกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ และเพื่อแกปญหาของชุมชน สังคม
: RESEARCH AND CREATIVITY จํ า นวนทั้ งสิ้ น 117,662,230 บาท ร อ ยละ 3.03 ภารกิ จ ประจํ า จํ า นวน
30,540,590 บาท ภารกิจนโยบายจํานวน 86,705,340 บาท
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ยุท ธศาสตรที่ 3 นํ า ระบบบริห ารจั ด การที่ ทัน สมั ย นวั ตกรรมในการบริห าร มาใชอ ย างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ : SMART ADMINISTRATION จํ านวนทั้ งสิ้ น 1,572,331,100 บาท รอ ยละ 40.54 ภารกิ จ
ประจําจํานวน 65,615,400 บาท ภารกิจนโยบายจํานวน 175,643,100 บาท
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒ นานักศึกษาและสงเสริมความสัมพันธที่เขม แข็งกับ ศิษ ยเกา : SMART
STUDENT AND ALUMNI จํ านวน ทั้ งสิ้ น 158,165,370 บ าท ร อ ย ละ 4.08 ภ ารกิ จ ป ระจํ า จํ า น วน
30,122,450 บาท ภารกิจนโยบายจํานวน 128,042,920 บาท
ยุทธศาสตรที่ 5 สรางและเผยแพรภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ : SILPAKORN BRANDING
จํานวนทั้งสิ้น 25,720,050 บาท รอยละ 0.66 ภารกิจนโยบายจํานวน 25,720,050 บาท รายละเอียดดังตาราง
ที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงงบประมาณตามภารกิจประจําและภารกิจนโยบายจําแนกตามยุทธศาสตร
งบประมาณเงินแผนดิน : บาท
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความโดดเดน เปนเลิศ
เฉพาะทาง และความมีชื่อเสียงดานวิชาการ :
ACADEMIC REPUTATION
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผล
งานวิจัยและงานสรางสรรค การบริการวิชาการ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับ
ทองถิ่นหรืออุตสาหกรรม ตอบโจทยการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคุณคาทาง
เศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน
ของประเทศ และเพื่อแกปญหาของชุมชน
สังคม : RESEARCH AND CREATIVITY
ยุทธศาสตรที่ 3 นําระบบบริหารจัดการที่
ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใชอยางมี
ประสิทธิภาพ : SMART ADMINISTRATION
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนานักศึกษาและสงเสริม
ความสัมพันธที่เขมแข็งกับศิษยเกา : SMART
STUDENT AND ALUMNI
ยุทธศาสตรที่ 5 สรางและเผยแพรภาพลักษณ
ศิลปากรสูสาธารณะ : SILPAKORN
BRANDING
รวม

ภารกิจประจํา (รอยละ)
346,542,000
(20.65)

416,300
(0.03)

1,331,072,600
(79.32)
0

0
1,678,030,900
(100)
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งบประมาณเงินรายได : บาท
ภารกิจประจํา
ภารกิจนโยบาย
(รอยละ)
(รอยละ)
1,658,029,350
1,570,146,570
87,882,780
(94.70)
(5.30)
117,245,930

30,540,590
(26.05)

86,705,340
(73.95)

241,258,500
65,615,400
175,643,100
(27.20)
(72.80)
158,165,370
30,122,450
128,042,920
(19.05)
(80.95)
25,720,050
25,720,050
(100)
2,200,419,200
1,696,425,010
503,994,190
(77.09)
(22.91)

รวม
(รอยละ)
2,004,571,350
(51.68)
117,662,230

(3.03)

1,572,331,100
(40.54)
158,165,370
(4.08)
25,720,050
(0.66)
3,878,450,100
(100)

2.2.2 ตัวชี้วัดแผนปฏิบตั ิประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร
และ 49 ตัวชี้วัด สรุปจํานวนตัวชี้วัดดังตารางที่ 4 และรายละอียดของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้
ตารางที่ 4 สรุปจํานวนตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 จําแนกตามยุทธศาสตร
( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 )
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความโดดเดน เปนเลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียงดานวิชาการ : ACADEMIC
REPUTATION
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค การบริการวิชาการ การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับทองถิ่นหรืออุตสาหกรรม ตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิด
คุณคาทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ และเพื่อแกปญหาของชุมชน สังคม :
RESEARCH AND CREATIVITY
ยุทธศาสตรที่ 3 นําระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใชอยางมีประสิทธิภาพ :
SMART ADMINISTRATION
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนานักศึกษาและสงเสริมความสัมพันธที่เขมแข็งกับศิษยเกา : SMART STUDENT AND
ALUMNI
ยุทธศาสตรที่ 5 สรางและเผยแพรภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ : SILPAKORN BRANDING
รวม

จํานวน ตัวชี้วัด
18 ตัวชี้วัด
7 ตัวชี้วัด

10 ตัวชี้วัด
8 ตัวชี้วัด
6 ตัวชี้วัด
49 ตัวชี้วัด

3. ประเด็นเพื่อพิจารณา
3.1 ให ค วามเห็ น ชอบแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562 – 2566 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
ประกอบดวย
1. เปาหมายของวิสัยทัศนระยะกลาง 5 ป และระยะยาว 10 ป
2. ตัวชี้วัดเปาประสงค และคาเปาหมายตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
3.2 ใหความเห็นชอบ แผนปฎิบัติการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562 – 2566 (ฉบับปรับปรุง)
วิสัยทัศน: มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความโดดเดน เปนเลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียงดานวิชาการ : ACADEMIC REPUTATION
กรอบ
ปงบประมาณ
เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศ (Academic Excellence)
งบประมาณ
เปนอันดับ 1 ในสาขาวิชาดานศิลปะและการออกแบบ ระดับประเทศ มีชื่อเสียงดานวิชาการตาม
(ลานบาท)
2562
2563
2564
มาตรฐานสากล ไดรบั การยอมรับ social values : ACADEMIC REPUTATION
แผนดิน เงินรายได
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 1) งบประมาณรวม 90 ลานบาท
90
ตัวชี้วัดที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศดานการสรางสรรค ประกอบดวย
10
1.1) อันดับของประเทศใน SCImago Institutional Rankings ดาน Innovation

2565

2566

≤ อันดับ 3

80 ชิ้นงาน/
เรื่อง

100
ชิ้นงาน/เรื่อง

100
ชิ้นงาน/เรื่อง

≤ อันดับ 3
(World
Top 200)
ป 2568
100
ชิ้นงาน/เรื่อง

50 คน

60 คน

70 คน

80 คน

20 บริษัท/
หนวยงาน

30 บริษัท/
หนวยงาน

40 บริษัท/
หนวยงาน

50 บริษัท/
หนวยงาน

2 คณะ
1 คณะ
>รอยละ
70

2 คณะ

4 คณะ

4 คณะ
1 คณะ

1.2) อันดับโลกดานศิลปะและการออกแบบ (World Top 200) ตาม QS World
University Rankings by Subject
1.3) บรรลุเปาหมายผลลัพธดานจํานวนทรัพยสินทางปญญา
1.4) บรรลุเปาหมายผลลัพธดาน Academic Reputation Survey
1.4.1) บรรลุเปาหมายผลลัพธดาน Academic Reputation Survey (จํานวน
นักวิชาการที่ตอบรับการเขารวม QS Academic Reputation Survey)
1.4.2) บรรลุเปาหมายผลลัพธดาน Academic Reputation Survey (ผูจ างบัณฑิตที่
ตอบรับการเขารวม QS Employer Reputation Survey)
ตัวชี้วัดที่ 2 มีการบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx ในระดับคณะ สวนงาน และสถาบัน
(ปการศึกษา)
2.1) จํานวนคณะ/สวนงาน/สถาบัน ที่ผาน EdPEx 200 screening (ปการศึกษา)(ไมนับซ้ํา)
2.2) จํานวนคณะ/สวนงาน/สถาบันที่ผาน EdPEx 200 (ปการศึกษา) (ไมนับซ้ํา)
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของหลักสูตรที่ใชเกณฑการประเมินคุณภาพตามเกณฑ AUN QA (ปการศึกษา)

1

-

40
2 คณะ

-

30

>รอยละ
40

รอยละ
100

เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศ (Academic Excellence)
เปนอันดับ 1 ในสาขาวิชาดานศิลปะและการออกแบบ ระดับประเทศ มีชื่อเสียงดานวิชาการตาม
มาตรฐานสากล ไดรบั การยอมรับ social values : ACADEMIC REPUTATION
ตัวชี้วัดที่ 4 ไดรับผลการประเมิน QS Star Rating ระดับ 4 ดาว (baseline ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการประเมิน มหาวิทยาลัยไดระดับ 4 ดาว 635/1000 คะแนน) โดยมีผลลัพธในรายดานเพิ่มขึ้นจากป
กอน อยางนอย 1 ดาน
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กรอบ
งบประมาณ
(ลานบาท)
แผนดิน เงินรายได
10

ปงบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

ระดับ 4 ดาว มี
ผลลัพธในราย
ดานเพิ่มขึ้น จาก
ปกอน อยางนอย
1 ดาน

ระดับ 4 ดาว
มีผลลัพธใน
รายดาน
เพิ่มขึ้น จากป
กอน อยาง
นอย 1 ดาน /
ระดับ 5 ดาว
ในภาพรวม
(ถาไดรบั เงิน
สนับสนุนจาก
กระทรวง อว.
เพื่อรับการ
ประเมินใหม)

ระดับ 4 ดาว
มีผลลัพธใน
รายดาน
เพิ่มขึ้น จากป
กอน อยาง
นอย 1 ดาน /
ระดับ 5 ดาว
ในภาพรวม
(ถาไดรบั เงิน
สนับสนุนจาก
กระทรวง อว.
เพื่อรับการ
ประเมินใหม)

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับทองถิ่นหรืออุตสาหกรรม
และตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ เพื่อแกปญหาของชุมชน สังคม : RESEARCH AND CREATIVITY
กรอบ
ปงบประมาณ
งบประมาณ
(ลานบาท)
เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 2 เปนที่พึ่งพิงของชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ : RESEARCH AND CREATIVITY
2562 2563 2564 2565 2566
เงิน
แผนดิน
รายได
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 2) งบประมาณรวม 790 ลานบาท
300
490
≥
≥
≥
≥
ตัวชี้วัดที่ 1 สัดสวนงบประมาณโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค โครงการบริการวิชาการ โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
ที่ตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติใน 6 ดาน/ 23 แผนแมบท ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป/ 4 แพลทฟอรมการวิจัยตอบโจทย
3
20
22
25
ประเทศ ในแผน ววน. ที่ไดรับทุนจากภายนอกตอเงินรายได (งบประมาณเงินรายไดทุกประเภท แตไมรวมงบบุคลากร)
≥3
≥3
≥10
≥10
≥10
ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนโครงการบูรณาการเชิงพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเปนแกนนํารวมกับหนวยงานภูมิภาคตะวันตกหรือภาคกลาง
150
250
โครง
โครง โครง โครง
โครง
ตอนลาง / พื้นที่ภูมิภาคตะวันตก/ภาคกลางตอนลาง/จังหวัดที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู /พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยมีการจัดทําบันทึก
การ
การ
การ
การ
การ
ความรวมมือดวย (วัดผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบของการดําเนินโครงการ และรายงานพื้นที่/ชุมชนเปาหมาย รวมทัง้
ประโยชน/คุณคา/มูลคาทางเศรษฐกิจ/สังคมที่พื้นที่/ชุมชนเปาหมายไดรับ)
≥5
≥5
≥15
≥15
≥15
ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมหรืองานสรางสรรค โครงการบริการวิชาการ โครงการทํานุบํารุง
150
240
โครง
โครง โครง โครง
โครง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีความรวมมือกับเครือขายหรือหนวยงานภายนอก ที่เปนประโยชนตอชุมชน สังคม หรือตอบสนองตอ
การ
การ
การ
การ
การ
ยุทธศาสตรชาติ ใน 6 ดาน/ 23 แผนแมบท ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป/ 4แพลทฟอรมการวิจัยตอบโจทยประเทศ ในแผน
ววน. (วัดผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบของการดําเนินโครงการ และรายงานพื้นที่/ชุมชนเปาหมาย รวมทั้งประโยชน/
คุณคา/มูลคาทางเศรษฐกิจ/สังคมที่พื้นที่/ชุมชนเปาหมายไดรับ)
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ยุทธศาสตรที่ 3 นําระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใชอยางมีประสิทธิภาพ : SMART AND GREEN ADMINISTRATION
กรอบ
ปงบประมาณ
งบประมาณ
เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 3 เปน Smart University บริหารจัดการดวยนวัตกรรมและใสใจสิ่งแวดลอม :
(ลานบาท)
SMART AND GREEN ADMINISTRATION
2562
2563
2564
2565
2566
เงิน
แผนดิน
รายได
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 3) งบประมาณรวม 638 ลานบาท
410
228
ตัวชี้วัดที่ 1 ความสําเร็จของการพัฒนาองคกร ใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
20
20
1.1) โครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Transformation) ระยะที่ 2 - 3
1.2) โครงการศิลปากรกิจการเพื่อสังคม Silpakorn Social Engagement (SSE) ผลักดันการสราง Set
and Evaluated and Social Value (IMPACT)
1.3) โครงการศิลปากรกิจการเพื่อสังคม Silpakorn Social Engagement (SSE) ผลักดันการสราง Set
and Evaluated and Social Value (IMPACT)
1.4) โครงการ Student 1 st พัฒนานักศึกษาใหเปน Smart Student พรอมดวยทักษะที่จําเปนสําหรับ
บรรลุผลตามเปาหมายของโครงการ โดยนําเสนอในรายงานผลการประเมิน
ศตวรรษที่ 21
อธิการบดีและมหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นปงบประมาณ
1.4.1) โครงการ/กิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการแกนักศึกษา
1.4.2) โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสบการณที่ไดรับของนักศึกษา
1.5) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในมิติตางๆ ไดแก ดานคุณภาพการจัดการศึกษา ดาน
วิจัย ดานบริการวิชาการ ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดานการบริหารจัดการ Business Intelligence (BI) ,
Dashboard และ Data warehouse เพื่อชวยในการตัดสินใจ และการบริหารจัดการของผูบริหาร
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของรายไดที่เพิ่มขึ้นในภาพรวม (งบประมาณเงินรายไดทั้งหมด (รวมเงินบริจาค) แตไมรวมงบ
บุคลากร คิดจากปฐาน 2561)
ตัวชี้วัดที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการขององคกร จากการประเมินโดยหนวยงานภายนอก ที่แสดงถึง
การมีธรรมาภิบาล (ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
ประเมินโดยสํานักงาน ป.ป.ช.)
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30

30

≥รอยละ ≥รอยละ ≥รอยละ
3
4
5
≥รอยละ ≥รอยละ ≥รอยละ
80
81
82

≥รอยละ
6
≥รอยละ
84

≥รอยละ
7
≥รอยละ
85

เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 3 เปน Smart University บริหารจัดการดวย
นวัตกรรมและใสใจสิ่งแวดลอม :
SMART AND GREEN ADMINISTRATION
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลการจัดอันดับโลก THE Impact Rankings การพัฒนาอยางยั่งยืน
UN Sustainable Development Goals โดย The Global Goals for
Sustainable Development หรือ UN SDGs องคการสหประชาชาติ (ปปฏิทิน)

ตัวชี้วัดที่ 5 ผลสําเร็จของโครงการ SMART AND GREEN CAMPUS
ของทุกวิทยาเขต

กรอบ
งบประมาณ
(ลานบาท)
เงิน
แผนดิน
รายได
150
90

210

88
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ปงบประมาณ
2562

2563

-

-

2564

ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยติด
อันดับ
≤ อันดับ 600
ของโลก
จํานวนดานของ
ผลงานดําเนินงาน
SDGs ของ
มหาวิทยาลัย
จํานวน 3 ดานติด
อันดับ
≤ อันดับ 10 ของ
ประเทศ
รายงานขอมูล ≥
6 ดาน
≥รอยละ
≥รอยละ
70
80

2565

2566

ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยติด
อันดับ
≤ อันดับ 600 ของ
โลก
จํานวนดานของ
ผลงานดําเนินงาน
SDGs ของ
มหาวิทยาลัย
จํานวน 4 ดานติด
อันดับ
≤ อันดับ 10 ของ
ประเทศ
รายงานขอมูล ≥ 8
ดาน
≥รอยละ
85

ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยติดอันดับ
≤ อันดับ 600
ของโลก
จํานวนดานของ
ผลงานดําเนินงาน
SDGs ของ
มหาวิทยาลัย จํานวน
4 ดานติดอันดับ
≤ อันดับ 10 ของ
ประเทศ
รายงานขอมูล ≥ 8
ดาน

≥รอยละ
90

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนานักศึกษาและสงเสริมความสัมพันธที่เขมแข็งกับศิษยเกา : SMART STUDENT AND ALUMNI
กรอบ
ปงบประมาณ
งบประมาณ
2562 2563
2564
2565
เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 4 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนากําลังคนในระดับสูงใหกับสังคม ประเทศชาติ มีทักษะที่
(ลานบาท)
จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 สรางคนดวยนวัตกรรมและการสรางสรรค : STUDENT AND ALUMNI
เงิน
แผนดิน
รายได
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 4) งบประมาณรวม 190 ลานบาท
40
150
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลสําเร็จของการพัฒนานักศึกษาใหเปน Smart Student มีทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21
30
130




1.1) รายไดเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เมื่อเปรียบเทียบกับบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษาอื่น
สูงกวา
สูงกวา
สูงกวา
สูงกวา
(เปรียบเทียบอยางนอย 4 สถาบัน โดยเปนสถาบันที่มีชื่อเสียง และมีหลักสูตรในสาขาวิชาทีใ่ กลเคียงกับมหาวิทยาลัย)
เฉลี่ย
≥1,000
บาท

1.2) จํานวนรางวัลระดับชาติ - นานาชาติที่นักศึกษาปจจุบัน/ บัณฑิต/ ศิษยเกาไดรับ
1.3) รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่เปนผูประกอบการ/ Start Up / เจาของกิจการ
1.4) รอยละของบัณฑิตในหลักสูตรวิชาชีพที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพ
1.5) รอยละของบัณฑิตที่มีความสามารถดานภาษาอังกฤษ เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน CEFR ตั้งแตระดับ B2 ขึ้นไป
หรือเกณฑอื่นที่เทียบเทาตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตัวชี้วัดที่ 2 ผลสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสบการณใหแกนักศึกษา (ผลสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาตอ
คุณภาพชีวิตและประสบการณที่ไดรับ ประเมินโดยหนวยงานภายนอก)

10

20

2566

เฉลี่ย
≥1,200
บาท
≥70
รางวัล
≥รอยละ
23
≥รอยละ
85

เฉลี่ย
≥1,200
บาท
≥100
รางวัล
≥รอยละ
25
≥รอยละ
85
≥รอยละ
80

เฉลี่ย
≥1,500
บาท
≥120
รางวัล
≥รอยละ
27
≥รอยละ
90
≥รอยละ
90


สูงกวา
เฉลี่ย
≥2,000
บาท
≥150
รางวัล
≥รอยละ
30
≥รอยละ
90
≥รอยละ
90

*

≥3.75

*

≥4.00

*ตัวชี้วัดที่ 2 ผลสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสบการณใหแกนักศึกษา (ผลสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและประสบการณที่ไดรับ ประเมินโดยหนวยงานภายนอก) จัดทําการ
สํารวจขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2566 สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2565 เปนการวัดผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสบการณใหแกนักศึกษา
ของคณะวิชา/สวนงานตามที่คณะกรรมการประเมินสวนงานใหขอเสนอแนะ
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ยุทธศาสตรที่ 5 สรางและเผยแพรภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ : SILPAKORN BRANDING
กรอบ
งบประมาณ
เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 5 ศิลปากรเปนที่รูจักในระดับนานาชาติภายใต “ศิลปากร มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค”
2562
(ลานบาท)
(Silpakorn : A Leading Creative University) : SILPAKORN BRANDING
แผนดิน รายได
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 5)
งบประมาณรวม 170 ลานบาท
60
110
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลสําเร็จของการสรางและสื่อสารภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ
20
10

Total ≥ Total ≥ Total ≥ Total ≥
1.0
1.5
2.0
2.0
ลานวิว ลานวิว ลานวิว ลานวิว

1.2) การรับรูของสาธารณะตอความมีชื่อเสียงดานวิชาการ “ศิลปากร มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค”
(ยอด view ยอด Organic ยอด Reach ความถี่การออกสื่อ ยอดแชรใน Social รวมทั้ง Content ที่สาธารณะรับรู มีสวนรวม
Comment ในเชิงสรางสรรค จํานวน Scoop และ Column จาก Endorser และ Influencer โดยนับรวมทุกสื่อจากทุกคณะ
วิชาและหนวยงาน และนับสะสมได)
40
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2566

≥รอยละ ≥รอยละ รอยละ
80
90
100

1.1) รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการตลาดของมหาวิทยาลัย (โดยการนําขอมูลจากการทําโพล
มาวิเคราะหแนวโนมทางการตลาด เพื่อสราง Content สื่อสมัยใหม เพื่อสื่อสารและสรางภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย)

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลสําเร็จของการดําเนินนโยบายผลักดันมหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ

ปงบประมาณ
2563
2564
2565

100

≥รอยละ ≥รอยละ ≥รอยละ ≥รอยละ
60
70
80
85

นิยามตัวชี้วัดเปาประสงคแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ.
2562-2566 (ฉบับปรับปรุง)
เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศ (Academic Excellence) เปนอันดับ 1
ในสาขาวิชาดานศิลปะและการออกแบบ ระดับประเทศ มีชื่อเสียงดานวิชาการตามมาตรฐานสากล ไดรับ
การยอมรับ social values : ACADEMIC REPUTATION
ตัวชี้วัดที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศดานการสรางสรรค
ประกอบดวยการดําเนินงานที่ตองบรรลุเปาหมาย 4 เปาหมายดังนี้
1. อันดับของประเทศใน SCImago Institutional Rankings ดาน Innovation อันดับที่ 1 – 3
2. ติดอันดับโลกดานศิลปะและการออกแบบ (World Top 200) ตาม QS World University
Rankings by Subject
3. บรรลุ เป า หมายทดแทนด า นจํ า นวนทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา และ Academic Reputation
Survey
4. บรรลุเป า หมายผลลัพ ธดาน Academic Reputation Survey ตามเปา หมายที่กําหนดใน
แผนพัฒนาฯ ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้
4.1 บรรลุเปาหมายผลลัพธดาน Academic Reputation Survey (จํานวนนักวิชาการที่
ตอบรับการเขารวม QS Academic Reputation Survey)
4.2 บรรลุเปาหมายผลลัพธดาน Academic Reputation Survey (ผูจางบัณ ฑิตที่ตอบ
รับการเขารวม QS Employer Reputation Survey)
หนวยนับ : ผลการจัดอันดับในระดับมหาวิทยาลัย
ชวงเวลา : ปปฏิทินที่รับการประเมิน
คําอธิบาย : การเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศดานการสรางสรรค หมายถึง มหาวิทยาลัยไดรับผลการ
ประเมินจากหนวยงานภายนอก ที่แสดงถึงการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศดานการสรางสรรค โดย
บรรลุเปาหมาย ใน 4 เปาหมาย ดังนี้
1. อยางนอยไดที่ 3 ของประเทศใน SCImago Institutional Rankings ดาน Innovation ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. ติดอันดับโลกดานศิลปะและการออกแบบ (World Top 200) ตาม QS World University
Rankings by Subject ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ อันดับ 150 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนพัฒนาฯ

3. บรรลุ เป า หมายผลลั พ ธ ด า นจํ า นวนทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา ตามเป า หมายที่ กํ า หนดใน

โดยคําอธิยาย ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property) หมายถึง ผลงานอันเกิดจาก
การประดิษ ฐ คิดค น หรือสรางสรรคข องมนุษ ย ซึ่งเน นที่ ผลผลิตของสติป ญ ญาและความชํา นาญ โดยไม
คํานึงถึงชนิดของการสรางสรรค หรือวิธีในการแสดงออก ทรัพยสินทางปญญาอาจแสดงออกในรูปแบบของสิ่ง
ที่จับตองได เชน สินคาตางๆ หรือในรูปของสิ่งที่จับตองไมได เชน บริการ แนวคิดในการดําเนินธุรกิจ กรรมวิธี
การผลิตทางอุตสาหกรรม เปนตน
ประเภทของทรัพยสินทางปญญา ไดแก ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property)
แลลิขสิทธิ์ (Copyright) ซึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเปนสถานที่ผลิตงานประเภทลิขสิทธเปนจํานวนมาก แตการ
พัฒนาหรือตอยอดดานอุตสาหกรรมจําเปนตองมีทรัพยสินทางอุตสาหกรรม ซึ่งไดแก สิทธิบัตร (Patent) โดย
จะมีประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ความหมายของตัวชี้วัด
นี้จึงหมายถึงสิทธิบัตร (Patent) ไมวาจะเปนสิทธิบัตรการประดิษฐ อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑที่ขอขึ้นทะเบียนตามขอกําหนดของกรมทรัพยสินทางปญญา ในแตละปปฏิทิน (พ.ศ. 2563 – พ.ศ.
2566)
4. บรรลุเปาหมายผลลัพธดาน Academic Reputation Survey ตามเปาหมายที่กําหนดใน
แผนพัฒนาฯ ประกอบดวย 2 ตัวชีว้ ัดยอย ดังนี้
4.1 บรรลุเปาหมายผลลัพธดาน Academic Reputation Survey (จํานวนนักวิชาการที่
ตอบรับการเขารวม QS Academic Reputation Survey)
4.2 บรรลุเปาหมายผลลัพธดาน Academic Reputation Survey (ผูจางบัณฑิตที่ตอบ
รับการเขารวม QS Employer Reputation Survey)
วิธีการคํานวณ :
ผลการจัดอันดับ ของมหาวิทยาลัย จาก SCImago Institutional Rankings หรือ QS World
University Rankings by Subject หรือ Academic Reputation Survey
ขอมูลประกอบการพิจารณา (แหลงขอมูล/เอกสาร/หลักฐาน) :
- กองประกันคุณภาพการศึกษา
- ผลการประเมิ น อย า งเป น ทางการจาก SCImago Institutional Rankings หรื อ QS World
University Rankings by Subject หรือ Academic Reputation Survey
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ตั ว ชี้ วั ด ที่ 2 มี ก ารบริห ารคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเกณฑ EdPEx ในระดั บ คณะ ส ว นงาน และสถาบั น
ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้
2.1 จํานวนคณะ/สวนงาน/ สถาบัน ที่ผาน EdPEx 200 screening (ปการศึกษา) (ไมนับซ้ํา)
2.2 จํานวนคณะ/สวนงาน/สถาบัน ที่ผาน EdPEx 200 (ปการศึกษา) (ไมนับซ้ํา)
หนวยนับ : คณะ/สวนงาน/สถาบัน
ชวงเวลา : ปการศึกษา
คําอธิบาย :
การบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx ในระดับคณะ สวนงาน และสถาบัน ไดแก การ
ดําเนินที่เกี่ยวของกับดังนี้
1) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามเกณฑ EdPEx
2) สงเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนการประเมินคุณภาพตามเกณฑ EdPEx
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงสําหรับการดําเนินงานดาน
คุณภาพตามเกณฑ EdPEx
วิธีการคํานวณ :
ตั ว ชี้ วั ด ย อ ย 2.1 ผลรวมของจํ า นวนคณะ/ส ว นงาน/สถาบั น ที่ ผ า น EdPEx 200 screening (ป
การศึกษา) (ไมนับซ้ํา)
ตัวชี้วัดยอย 2.2 ผลรวมของจํานวนคณะ/สวนงาน/สถาบันที่ผาน EdPEx 200 (ปการศึกษา) (ไมนับ
ซ้ํา)
โดยพิจารณาจากรายงานผลการบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx ในระดับคณะ สวนงาน
และสถาบันจากกองประกันคุณภาพการศึกษา
ขอมูลประกอบการพิจารณา (แหลงขอมูล/เอกสาร/หลักฐาน) :
- กองประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของหลักสูตรที่ใชเกณฑการประเมินคุณภาพตามเกณฑ AUN QA
หนวยนับ : รอยละ
ชวงเวลา : ปการศึกษา
คําอธิบาย :
มหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานในการยกระดับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อ
มุ งสู ค วามเป น เลิ ศ ในระดั บ สากล โดยใชเกณฑ AUN QA ซึ่ง เป น เกณฑ ที่ เครือ ข า ยมหาวิท ยาลั ย อาเซี ย น
(ASEAN University Network) ได พั ฒ นาขึ้ น โดยอาศั ย แนวคิ ด และหลั ก การของ Outcome-based
education (OBE) เพื่อ ใชในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรโดยมุงผลสัม ฤทธิ์ในการบรรลุผลลัพธการ
เรียนรูที่คาดหวังใหเกิดกับตัวผูเรียน (Expected Learning Outcomes) เปนสําคัญ การประเมินคุณภาพใช
ระบบการประเมินจากระดับคะแนน 7 ระดับ โดยระดับคะแนน 4 หมายถึงหลักสูตรมีการดําเนินงานเปนไป
ตามเกณฑ ฯ อย างครบถว น ระดับ คะแนนต่ํา กว า 4 หมายถึ ง ตอ งปรับ ปรุง และระดั บ คะแนนสู งกวา 4
หมายถึงหลักสูตรมีการดําเนินงานที่ดีกวาเกณฑฯ โดยระดับคะแนน 7 บงบอกถึงคุณ ภาพของหลักสูตรใน
ระดับ World Class
ปจจุบันเกณฑ AUN QA ระดับหลักสูตรใชเวอรชัน 3.0 ซึ่งประกอบดวยเกณฑ 11 ขอ ดังนี้
1. Expected learning outcomes
7. Support staff quality
2. Program specification
8. Student quality and support
3. Program structure and content
9. Facilities and infrastructure
4. Teaching and learning approach
10. Quality enhancement
5. Student assessment
11. Output
6. Academic staff quality
ทั้งนี้ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดจัดอบรมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
Outcome-based education และเกณฑ AUN QA ตลอดจนการอบรมผู ป ระเมิ น คุณ ภาพภายในระดั บ
หลัก สูตรตามเกณฑ AUN-QA แกสถาบันอุดมศึกษาที่เปน สมาชิก ทปอ. อยางตอ เนื่อง และมหาวิทยาลัย
ศิลปากรไดจัดการอบรมตาง ๆ ดังกลาวใหกับคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยตั้งแตป
การศึกษา 2560 เปนตนมา เพื่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสูมาตรฐานสากล
ในการจัดทําหลักสูตร มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุงมากที่จะเปดสอน
ตั้งแตปการศึกษา 2562 เปนตนไป จัดทํา มคอ.2 ตามรูปแบบและแนวทางที่สอดคลองกับเกณฑ AUN QA
สวนหลักสูตรที่ยังไมครบรอบปรับปรุง สามารถใช มคอ.2 ฉบับปจจุบันในการดําเนินงานและรับการประเมิน
ดวยเกณฑ AUN QA ได
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อยางไรก็ตาม ทุกหลักสูตรยังคงตองมีผลการประเมิน “ผาน” องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทุกปการศึกษา
วิธีการคํานวณ :
จํานวนหลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ AUN QA* ในแตละปการศึกษา x 100
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่รับการประเมินคุณภาพในแตละปการศึกษา
การดําเนินการมีเปาหมายความสําเร็จ ดังนี้
ปการศึกษา 2562 มีหลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ AUN QA* > รอยละ 40
ปการศึกษา 2563 มีหลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ AUN QA* > รอยละ 70
ปการศึกษา 2564 ทุกหลักสูตรรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ AUN QA* รอยละ 100
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักสูตรที่จะรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ AUN QA ในแตละป
การศึกษาเรียบรอยแลวและจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยภายในปการศึกษา 2561
ขอมูลประกอบการพิจารณา (แหลงขอมูล/เอกสาร/หลักฐาน) :
- กองบริหารงานวิชาการและกองประกันคุณภาพการศึกษา
- จํ า นวนหลั ก สู ต รที่ รับ การประเมิ น คุ ณ ภาพตามเกณฑ สกอ. AUN QA และอื่ น ๆ ในแต ล ะป
การศึกษา
หมายเหตุ * หมายถึง นับรวมจํานวนหลักสูตรที่ไดรับการรับรองโดยสภาวิชาชีพ และหลักสูตรที่รับการ
ประเมินคุณภาพดวยเกณฑมาตรฐานสากลอื่น ๆ
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ตัวชี้วัดที่ 4 ผลลัพธในรายดานที่สําคัญของผลการประเมินตนเองตามเกณฑ QS Star Rating ที่จะนําไปสู
ระดับ 5 ดาว ในอนาคต มีผลลัพธที่ดีขึ้นอยางนอย 1 ดาน
หนวยนับ : จํานวนดาว
ชวงเวลา : ปปฏิทินที่รับการประเมิน
คําอธิบาย :
ผลการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยใชเกณฑในการจัดอันดับดวยดาวจาก
การประเมินในดานตาง ๆ ไดแก ดานการสอนที่มีคุณภาพ การจางงานบัณฑิต คุณภาพของการวิจัย ความเปน
นานาชาติ โครงสรางพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย นวัตกรรมและการถายทอดความรู ภารกิจในการสอนและ
ความเปนสถาบันเฉพาะทาง ซึ่งแตละดานการประเมินมีรูปแบบการใหคะแนนที่มีตัวชี้วัดที่มีความเฉพาะเปน
ของตัวเอง และกําหนดสัญลักษณดวงดาวแทนการประเมินผล ดังนี้
มหาวิทยาลัยที่มีระดับ 1 ดาว (ระดับคะแนนประเมินโดยรวม 100 คะแนน) เปนมหาวิทยาลัยที่มี
องคประกอบสําคัญที่จําเปนในการใหบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพใหกับนักเรียนของตนเอง และในหลาย
กรณีมาจากสถาบันที่สรางชื่อเสียงใหกับประเทศของตนเอง
มหาวิทยาลัยที่มีระดับ 2 ดาว (ระดับคะแนนประเมิน โดยรวม 250 คะแนน) เปนมหาวิทยาลัยที่ มี
คุณภาพของชื่อเสียงและงานวิจัยระดับชุมชนทองถิ่นและประเทศ และมักจะมีการกลาวถึงในแวดวงการศึกษา
ระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยที่มีร ะดับ 3 ดาว (ระดับคะแนนประเมิน โดยรวม 400 คะแนน) เปนมหาวิทยาลัยที่ มี
ความรูจักกันดีระดับชาติ และไดรับการยอมรับในระดับสากล โดยเปนสถาบันที่มีชื่อเสียงในดานการวิจัย และ
บัณฑิตที่มีความสามารถจากการประเมินผลของนายจาง
มหาวิทยาลัยที่มีร ะดับ 4 ดาว (ระดับคะแนนประเมิน โดยรวม 550 คะแนน) เปนมหาวิทยาลัยที่ มี
ความเปนสากลสูง และมีความเปนเลิศในดานผลงานวิจัยและการเรียนการสอน มีสภาพแวดลอมที่ดีสําหรับ
นักเรียนและคณาจารย
มหาวิทยาลัยที่มีระดับ 5 ดาว (ระดับคะแนนประเมินโดยรวม 700 คะแนน) เปนมหาวิทยาลัยซึ่งไดรับ
การยอมรับอยางกวางขวางทั่วโลก ในเรื่องของความกวางขวางของพื้นที่ ชื่อเสียงที่ไดรับการยอมรับระดับสูง มี
สิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัย มีงานวิจัยและคณาจารยที่มีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับในระดับสากล
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ตัวชี้วัดและระดับคะแนนที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมรับการประเมิน :
คะแนนโดยรวม (Overall) เท า กั บ 1000 คะแนน การประเมิ น จาก QS StarTM ประเมิ น จาก
ขอกําหนดตางๆ 4 กลุม แตละกลุมมีคะแนนและเทียบระดับดาวดังนี้
ตัวชี้วัดกลุม (คะแนนเต็ม)
1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว
Core Criteria (ในแตละดานมีคะแนนเต็ม 150)
15
35
60
85
105
Learning Environment (100)
10
25
40
55
70
Specialist Criteria (150 หรือ 200)
20
50
80
110
140
Advanced Criteria (แตละหมวดมีคะแนนเต็ม 50)
5
15
20
30
35
กลุม
Core Criteria

Learning Environment
Specialist Criteria
Advanced Criteria

ตัวชี้วัดดาน
Teaching
Employability
Research
Internationalization
Facilities
Subject Ranking
Program Strength
เลือก 2 หมวด จาก 4 หมวดตอไปนี้
Arts & Culture
Innovation
Social Responsibility
Inclusiveness
Overall

ขอมูลประกอบการพิจารณา (แหลงขอมูล/เอกสาร/หลักฐาน) :
- กองประกันคุณภาพการศึกษา
- ผลการประเมินอยางเปนทางการจาก QS StarTM
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คะแนนเต็ม
150
150
150
150
100
200
ไมเกิน 150
100
50
50
50
50
1,000

เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 2 เปนที่พึ่งพิงของชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ : RESEARCH AND
CREATIVITY
ตัวชี้วัดที่ 1 สัดสวนงบประมาณโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค โครงการบริการวิชาการ โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติใน 6 ดาน/ 23 แผนแมบท ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป/ 4
แพลทฟอรมการวิจัยตอบโจทยประเทศ ในแผน ววน. ที่ไดรับทุนจากภายนอกตอเงินรายได (งบประมาณเงิน
รายไดทุกประเภท แตไมรวมงบบุคลากร)
หนวยนับ : รอยละ
ชวงเวลา : ปงบประมาณ
คําอธิบาย :
ในการดําเนินงานดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จําเปนตองมีงบประมาณในการดําเนินการ ซึ่งการไดรับความไววางใจจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ไม
วาจะเปน หนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ใหสวนงานภายในมหาวิทยาลัยไดเปน ผูดําเนินการหรือเปนผูรวม
รับผิดชอบในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการพัฒนาชุมชน สังคม ในการบูรณาการงานวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยหรือการพัฒนาความรูในศาสตรตางๆ เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม ตลอดจนความเขมแข็ ง
ของประเทศชาตินั้น เปนสวนหนึ่งของการแสดงศักยภาพและความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนการ
ตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580 ใน 6 ดาน/ 23 แผนแมบท ภายใตยุทธศาสตรชาติ
20 ป/ 4 แพลทฟอรมการวิจัยตอบโจทยประเทศ ในแผน ววน.
คําอธิบาย การตอบสนองตอยุทธศาสตรช าติ 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580 ใน 6 ดาน/ 23 แผน
แมบท ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป/ 4 แพลทฟอรมการวิจัยตอบโจทยประเทศ ในแผน ววน. มีดังนี้
1. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความมั่นคงของประเทศ
เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติดานการสรางความมั่นคงของประเทศ
1.1 ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข
1.2 บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิตแิ ละทุกระดับ
1.3 กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พรอมในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง
1.4 ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนที่ชื่นชมและไดรับ การยอมรับโดยประชาคม
ระหวางประเทศ
1.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ
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2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
2.1 ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
เปาหมายการพัฒ นาตามยุทธศาสตรชาติดานการพัฒ นาและเสริม สรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย

3.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคณ
ุ ภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
3.2 สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
4.1 สรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
4.2 กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสในทุกภาคสวนเขามา
เปนกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
4.3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนเอง และการจัดการ
ตนเองเพื่อสรางสังคมคุณภาพ
5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
5.1 อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคนรุนตอไปไดใช
อยางยั่งยืนมีสมดุล
5.2 ฟนฟูและสรางฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
5.3 ใชประโยชนและสรางการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุล
ภายในขีดความสามารถในระบบนิเวศ
5.4 ยกระดั บ กระบวนทั ศ น เพื่ อ กํ า หนดอนาคตประเทศไทยด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล
6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
6.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
6.2 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
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6.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.4 กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพื่อประโยชนตอสวนรวมของประเทศ
23 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) ไดแก
1. ประเด็นความมั่นคง
2. ประเด็นการตางประเทศ
3. ประเด็นการเกษตร
4. ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
5. ประเด็นการทองเที่ยว
6. ประเด็นพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ
7. ประเด็นโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล
8. ประเด็นผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
9. ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
10. ประเด็นการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
11. ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
12. ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู
13. ประเด็นการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
14. ประเด็นศักยภาพการกีฬา
15. ประเด็นพลังทางสังคม
16. ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก
17. ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
18. ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน
19. ประเด็นการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
20. ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
21. ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22. ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
23. ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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โดยเปาหมายในแตละประเด็นของ 23 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรช าติ 20 ป พ.ศ. 2561- พ.ศ.
2580 มีดังนี้
ประเด็น / เปาหมาย

ตัวชี้วดั

ป 2561 2565

คาเปาหมาย
ป 2566 ป 2571 2570
2575

1. ประเด็นความมั่นคง
1.1 ประเทศชาติมีความมั่นคงใน ดัชนีสันติภาพโลก (อันดับ)
1 ใน 75
1 ใน 50
1 ใน 25
ทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น
ของโลก
ของโลก
ของโลก
1.2 ประชาชนอยูดี กินดี และมี
ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย (อันดับ)
1 ใน 35
1 ใน 30
1 ใน 20
ความสุขดีขึ้น
ของโลก
ของโลก
ของโลก
2. ประเด็นการตางประเทศ
2.1 การตางประเทศไทยมี
ตัวชี้วดั การตางประเทศไทย(เฉลี่ยรอยละ)*อยู มากขึ้น/ดีขึ้น มากขึ้น/ดีขึ้น มากขึ้น/ดีขึ้น
เอกภาพ ทําใหประเทศไทยมี
ระหวางการตรวจสอบ/จัดทําตัวชี้วัด โดย
รอยละ 5-10 รอยละ 5-10 รอยละ 5 ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มี
กระทรวงการตางประเทศ
10
มาตรฐานสากล และมี เกียรติภูมิ
ในประชาคมโลก
3. ประเด็นการเกษตร
3.1 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
ประเทศสาขาเกษตร (เฉลี่ยรอยละ)
รอยละ 3.8 รอยละ 3.0 รอยละ 3.0
3.2 ผลิตภาพการผลิตของภาค
อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร (เฉลี่ย
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เกษตรเพิ่มขึ้น
รอยละ)
รอยละ 1.2 รอยละ 1.0 รอยละ 1.2
4. ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
4.1 การขยายตัวของผลิตภัณฑ
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
มวลรวมในประเทศในสาขา
ประเทศในสาขาอุตสาหกรรม (เฉลี่ยรอยละ)
รอยละ 4.6 รอยละ 4.8 รอยละ 4.8
อุตสาหกรรม และบริการ
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ประเทศในสาขาบริการ (เฉลี่ยรอยละ)
รอยละ 5.4 รอยละ 5.3 รอยละ 5.3
4.2 ผลิตภาพการผลิตของภาค
อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของ
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
อุตสาหกรรมและภาคบริการ
ภาคอุตสาหกรรม (เฉลี่ยรอยละ)
รอยละ 2.2 รอยละ 2.4 รอยละ 2.4
เพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของ
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ภาคบริการ (เฉลี่ยรอยละ)
รอยละ 2.7 รอยละ 3.0 รอยละ 3.0
5. ประเด็นการทองเที่ยว
5.1 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศดานการ
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึน้
ดานการทองเที่ยวตอผลิตภัณฑ
ทองเที่ยวตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
รอยละ 22
รอยละ 25
รอยละ 28
มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
(รอยละ)
5.2 รายไดจากการทองเที่ยวของ อัตราสวนรายไดจากการทองเที่ยวของเมือง
80 : 20
75 : 25
70 : 30
เมืองรองเพิ่มขึ้น
หลักและเมืองรอง (สัดสวน)
5.3 ความสามารถทางการแขงขัน อันดับความสามารถทาง
1 ใน 30
1 ใน 28
1 ใน 26
ดานการทองเที่ยวของประเทศ
การแขงขันดานการทองเที่ยวของประเทศ
ไทยดีขึ้น
ไทย โดย Travel & Tourism
Competitiveness Index (TTCI)
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ป 2576 –
2580
1 ใน 10
ของโลก
1 ใน 20
ของโลก
มากขึ้น/ดี
ขึ้น
รอยละ 510

ขยายตัว
รอยละ 3.0
เพิ่มขึ้น
รอยละ 1.3
ขยายตัว
รอยละ 4.8
ขยายตัว
รอยละ 5.3
ขยายตัว
รอยละ 2.5
ขยายตัว
รอยละ 3.2
เพิ่มขึ้น
รอยละ 30

60 : 40
1 ใน 24

ประเด็น / เปาหมาย
6. ประเด็นพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ
6.1 ประเทศไทยมีขีดความสามารถใน
การแขงขันสูงขึ้น เกิดศูนยกลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุก
ภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจาย
ความเจริญทางดานเศรษฐกิจและ
สังคม
6.2 ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมิ
นิเวศเพื่อเปนกรอบในการพัฒนาเมือง
นาอยู ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่
อนุรักษ ทรัพยากร ธรรมชาติ แหลง
โบราณคดี
6.3 ชองวางความเหลื่อมล้ําระหวาง
พื้นที่ลดลง

ป 2561 2565

คาเปาหมาย
ป 2566 ป 2571 2570
2575

ป 2576 –
2580

มูลคาการลงทุนในเมืองเปาหมาย
(เฉลี่ยรอยละ)

เพิ่มขึ้นรอย
ละ 25

เพิ่มขึ้นรอย
ละ 20

เพิ่มขึ้นรอย
ละ 15

เพิ่มขึ้นรอย
ละ 15

แผนผังภูมินิเวศระดับภาค (จํานวน)

มีแผนผังภูมิ
นิเวศ
1 ภาค

มีแผนผังภูมิ
นิเวศเพิ่มขึ้น
อีก 1 ภาค

มีแผนผังภูมิ มีแผนผังภูมิ
นิเวศเพิ่มขึ้น นิเวศเพิ่มขึ้น
อีก 2 ภาค อีก 2 ภาค

ตัวชี้วดั

สัดสวน GPP per capita ของจังหวัด
**อยูระหวาง ไมเกิน 3 เทา ไมเกิน 3 เทา ไมเกิน 3
รอยละ 20 สุดทายที่รวยที่สุด ตอ GPP
การ
เทา
per capita ของจังหวัดรอยละ 20 แรกที่ ตรวจสอบ
จนที่สดุ
7. ประเด็นโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล
7.1 ความสามารถในการแขงขันดาน อันดับความสามารถในการแขงขันดาน
อันดับที่ 45 อันดับที่ 38 อันดับที่ 31 อันดับที่ 25
โครงสรางพื้นฐานของประเทศดีขึ้น
โครงสรางพื้นฐาน
8. ประเด็นผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
8.1 ผูประกอบการในทุกระดับเปน
สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมของวิสาหกิจ
รอยละ 45
รอยละ 50
รอยละ 55 รอยละ 60
ผูประกอบการยุคใหมที่มีบทบาทตอ
ขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑ
ระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
มวลรวมในประเทศ
9. ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
9.1 การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ของพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
อยางนอย
อยางนอย
อยางนอย
อยางนอย
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น
(เฉลี่ยรอยละ
รอยละ 5
รอยละ 5
รอยละ 5
รอยละ 5
9.2 การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
มูลคาการสงเสริมการลงทุนในพื้นที่เขต
6000,000
6000,000
6000,000
6000,000
พิเศษทั้งหมดไดรับการยกระดับ
เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ในชวง 5 ปแรก
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
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ประเด็น / เปาหมาย

ตัวชี้วดั

ป 2561 2565

คาเปาหมาย
ป 2566 ป 2571 2570
2575

10. ประเด็นการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
10.1 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม
ดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ ประกอบดวย
เพิ่มขึ้นรอย เพิ่มขึ้นรอย
คานิยมที่ดีงาม และมีความรัก และ
ความซื่อสัตยสจุ ริตการมีจิตสาธารณะ
ละ 10 จากป ละ 15 จากป
ภูมิใจในความเปนไทยมากขึ้น นําหลัก การเปนอยูอยางพอเพียง การกระทํา
ฐาน
ฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน อยางรับผิดชอบ ความเปนธรรมทาง
การดํารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและ สังคม
เปนที่ยอมรับของนานาประเทศมาก
ขึ้น
11. ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวติ
11.1 คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพ
ดัชนีการพัฒนามนุษย (คาคะแนน)
คาคะแนน
คาคะแนน
เพิ่มขึ้น ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล
0.79
0.82
ทั้งดานรางกาย สติปญญาและ
คุณธรรมจริยธรรม เปนผูที่มีความรู
และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการ
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
12. ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู
21.1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ คะแนน PISA ดานการอาน คณิตศาสตร
เฉลี่ย 470
เฉลี่ย 480
ตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่ และวิทยาศาสตร (คะแนนเฉลี่ย)
คะแนน
คะแนน
จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ อันดับขีดความสามารถในการแขงขันของ อันดับที่ 45 อันดับที่ 40
ในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และ ประเทศดานการศึกษา
ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต
12.2 คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตาม ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ไมนอยกวา ไมนอยกวา
ศักยภาพตามความถนัดและ
ไทยในระดับสากลดีขึ้น (GTCI) (คะแนน) 50.1 คะแนน
56.63
ความสามารถของพหุปญญาดีขึ้น
คะแนน
(เทียบเทา
คาเฉลี่ยของ
ภูมิภาค
ยุโรป)
13. ประเด็นการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
13.1 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมี
อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
ไมนอยกวา ไมนอยกวา
ความเปนอยูดเี พิ่มขึ้น
(อายุเฉลี่ย)
68 ป
70 ป
14. ประเด็นศักยภาพการกีฬา
14.1 คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ําใจ
อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้น
ไมนอยกวา ไมนอยกวา
นักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกา
ตอเนื่อง (อายุเฉลี่ย)
68 ป
70 ป
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ป 2576 –
2580

เพิ่มขึ้นรอย
ละ 20จากป
ฐาน

เพิ่มขึ้นรอยละ
20 จากปฐาน

คาคะแนน
0.85

มีคา คะแนน
มากกวา 0.85

เฉลี่ย 490
คะแนน
อันดับที่ 35

เฉลี่ย 510
คะแนน
อันดับที่ 30

ไมนอยกวา
69 คะแนน

ไมนอยกวา
72.49
คะแนน
(เทียบเทา
คาเฉลี่ยของ
ภูมิภาค
อเมริกาเหนือ)

ไมนอยกวา
72 ป

ไมนอยกวา
75 ป

ไมนอยกวา
72 ป

ไมนอยกวา
75 ป

ประเด็น / เปาหมาย
15. ประเด็นพลังทางสังคม
15.1 ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
พัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
16. ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก
16.1 รายไดของประชากรกลุมรายได
นอยเพิ่มขึ้นอยางกระจายและอยาง
ตอเนื่อง

ตัวชี้วดั

ป 2561 2565

คาเปาหมาย
ป 2566 ป 2571 2570
2575

มิติดานโอกาสของดัชนีชี้วัดความกาวหนา
ทางสังคม (เฉลี่ยรอยละ)

เพิ่มขึ้น
รอยละ 10

เพิ่มขึ้น
รอยละ 10

ดัชนีการพัฒนาอยางทั่วถึง (คะแนน)

17. ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
17.1 คนไทยทุกคนไดรับการคุมครอง สัดสวนประชากรไทยทั้งหมด ที่ไดรับ
และ
ความคุมครองตามมาตรการคุมครองทาง
มีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
สังคมอยางนอย 9 กรณี ไดแก (1)
เจ็บปวย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4)
ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินชวยเหลือ
ครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7)
วางงาน (8) ผูอยูในอุปการะ และ (9)
การบาดเจ็บจากการทํางาน
(รอยละ)
18. ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน
18.1 สภาพแวดลอมของประเทศไทยมี อันดับของประเทศดานความยั่งยืนและ
คุณภาพดีขึ้นอยางยั่งยืน
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับโลก

เพิ่มขึ้น
รอยละ 10

4.30 คะแนน 4.40 คะแนน 4.50 คะแนน

ป 2576 –
2580
เพิ่มขึ้น
รอยละ 10
4.60 คะแนน

รอยละ 70

รอยละ 80

รอยละ 90

รอยละ 100

อยูในระดับ
ต่ํากวา 50
ประเทศแรก
ของโลก

อยูในระดับ
ต่ํากวา 40
ประเทศแรก
ของโลก

อยูในระดับ
ต่ํากวา 30
ประเทศแรก
ของโลก

อยูในระดับต่ํา
กวา 20
ประเทศแรก
ของโลก

ดัชนีความ
มั่นคง
ดานน้ําของ
ประเทศ
ระดับ 2
(60 คะแนน)
19.2 ผลิตภาพของน้ําทั้งระบบ
ระดับความมั่นคง และ/หรือผลิตภาพจาก ตามแตละ
เพิ่มขึ้น ในการใชน้ําอยางประหยัดและ การใชน้ํา (บาท/ลูกบาศกเมตร)
ดาน
สรางมูลคาเพิ่มจากการใชน้ํา
และเพิ่ม 3
เทาจาก
คาเฉลี่ย
ปจจุบันป
2561

ดัชนีความ
มั่นคง
ดานน้ําของ
ประเทศ
ระดับ 3
(70 คะแนน)
ตามแตละ
ดาน
และเพิ่ม 5
เทาจาก
คาเฉลี่ย
ปจจุบัน
ป 2561

ดัชนีความ
ดัชนีความ
มั่นคง
มั่นคง
ดานน้ําของ
ดานน้ําของ
ประเทศ
ประเทศ
ระดับ 3
ระดับ 4
(75 คะแนน) (80 คะแนน)
ตามแตละ ตามแตละดาน
ดาน
และเพิม่ 10
และเพิ่ม 7
เทาจาก
เทาจาก
คาเฉลีย่
คาเฉลี่ย
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ป 2561
ป 2561

19. ประเด็นการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
19.1 ความมั่นคงดานน้ําของประเทศ ดัชนีความมั่นคงดานน้ําของประเทศ
เพิ่มขึ้น
(ระดับ/คะแนน)

-14-

ประเด็น / เปาหมาย

ตัวชี้วดั

19.3
แมน้ําลําคลองและแหลงน้ํา
ธรรมชาติไดรับการอนุรักษและฟนฟู
สภาพใหมีระบบนิเวศที่ดี

สัดสวนของแมน้ําลําคลองและแหลงน้ํา
ธรรมชาติที่ไมมีสิ่งรุกล้ําผิดกฎหมาย
(รอยละของแมน้ําลําคลองและพื้นที่ชุมน้ํา
ทั้งประเทศ)
20. ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
20.1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและ ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการ
มีคณ
ุ ภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ ใหบริการของภาครัฐ
20.2 ภาครัฐมีการดําเนินการที่มี
ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
ประสิทธิภาพ ดวยการนํานวัตกรรม
ในการจัดลําดับขององคการ
เทคโนโลยีมาประยุกตใช
สหประชาชาติ

21. ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
21.1 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ ดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย
ประพฤติมิชอบ
(อันดับ/คะแนน)

22. ประเด็นการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
22.1 กฎหมายเปนเครื่องมือใหทุกภาค ดัชนีนิติธรรม
สวนไดประโยชนจากการพัฒนา
(คะแนน/อันดับ)
ประเทศอยางเทาเทียมและเปนธรรม
22.2 การอํานวยความยุติธรรมเปนไป
โดยความเสมอภาค โปรงใส เปนธรรม
ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

ป 2561 2565
รอยละ 20

คาเปาหมาย
ป 2566 ป 2571 2570
2575
รอยละ 60
รอยละ 80

ไมนอยกวา
รอยละ 85
อยูในกลุม
ประเทศ
ที่มีการ
พัฒนาสูงสุด
60 อันดับ
แรก

ไมนอยกวา
รอยละ 90
อยูในกลุม
ประเทศ
ที่มีการ
พัฒนาสูงสุด
50 อันดับ
แรก

ไมนอยกวา
รอยละ 95
อยูในกลุม
ประเทศ
ที่มีการ
พัฒนาสูงสุด
40 อันดับ
แรก

ป 2576 –
2580
รอยละ 90

ไมนอยกวา
รอยละ 95
อยูในกลุม
ประเทศ
ที่มีการพัฒนา
สูงสุด 30
อันดับแรก

อยูในอันดับ อยูในอันดับ อยูในอันดับ อยูในอันดับ 1
1 ใน 54
1 ใน 43
1 ใน 32
ใน 20 และ/
และ/หรือได และ/หรือได และ/หรือได หรือไดคะแนน
คะแนนไมต่ํา คะแนนไมต่ํา คะแนนไมต่ํา ไมต่ํากวา 73
กวา 50
กวา 57
กวา 62
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนนของ คะแนนในทุก คะแนนในทุก คะแนนทุก
4 ปจจัย จาก
ปจจัย
ปจจัย
ปจจัยไมต่ํา
ทั้งหมด 8
ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา
กวา 0.87
ปจจัย
0.65
0.75
และอยูใน 10
1.การจํากัด
อันดับแรก
อํานาจรัฐ
ของโลก
2.รัฐบาล
โปรงใส
3.สิทธิขั้น
พื้นฐาน
4.ความเปน
ระเบียบ
และความ
มั่นคง
ไมต่ํากวา
0.65
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ประเด็น / เปาหมาย

ตัวชี้วดั

23. ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
23.1 ความสามารถในการแขงขันดาน การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและ
โครงสรางฐานทางเทคโนโลยี และดาน สถาบันการจัดการนานาชาติ
โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของ
ประเทศเพิ่มสูงขึ้น
23.2 มูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนา สัดสวนมูลคาการลงทุนวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมใน
นวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศเพิ่มขึ้น
ประเทศ(รอยละของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ)

ป 2561 2565

คาเปาหมาย
ป 2566 ป 2571 2570
2575

ป 2576 –
2580

1 ใน 30

1 ใน 30

1 ใน 30

1 ใน 30

รอยละ 1.5

รอยละ 1.7

รอยละ 1.9

รอยละ 2.0

โดยยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน รัฐบาลขับเคลื่อนการพัฒนาภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม และโครงสรางพื้นฐาน ดังนี้
1. การเกษตรสรางมูลคา สงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรม ไดแก
1.1 เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น
1.2 เกษตรปลอดภัย
1.3 เกษตรชีวภาพ
1.4 เกษตรแปรรูป
1.5 เกษตรอัจฉริยะ
2. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต สงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรม
2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ
2.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร
2.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ
2.4 อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส
2.5 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
3. โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม
4 แพลทฟอรมการวิจัยตอบโจทยประเทศ ในแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ของประเทศ (แผน ววน.) ไดแก
1. การสรางคนและองคความรู
2. การวิจัยเชิงยุทธศาสตรและการยกระดับขีดความสามารถ
3. การวิจัยเชิงพื้นที่และเศรษฐกิจฐานราก
4. การวิจัยในประเด็นทาทายและเตรียมการสูอนาคต
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โดยมุงเนนพัฒนางานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม จากการปรับเปลี่ยนจาก Project Based RDI สู
Platform Based RDI ใน 4 ดานดังนี้
RDI Platform
1. งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ที่ตอบโจทย ประเด็นทาทาย
(Grand Challenges RDO)

ตัวอยาง RDI Agenda ที่ตอบโจทยประเทศ
- การแกไขปญหาความเหลื่อมล้ํา
- การรับมือกับสังคมผูสูงอายุ
- การรับมือกับ PM2.5
- การอนุรักษและฟนฟูปญหาสิ่งแวดลอม
- การรับมือกับภัยพิบัติ
- การรับมือกับการโจมทีทางไซเบอร
RDI Platform
ตัวอยาง RDI Agenda ที่ตอบโจทยประเทศ
2. งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เชิงยุทธศาสตรและการแขงขัน - การเชื่อมโยง One Belt One Road
(Strategic & Competitive RDI)
- CLMVT as One
- การยกระดับขีดความสามารถของ BCG Economy
- Technology Localization
- Industries & Business Transformation
- อุตสาหกรรม 4.0
3. งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เชิงพื้นที่และเศรษฐกิจฐานราก - เมืองนวัตกรรม/เมืองอัจฉริยะ/เมืองสรางสรรค
(Area-based & Local Economy RDI)
- การแกไขปญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ําในพื้นที่
- นวัตกรรมชุมชน
- นวัตกรรมสําหรับ Micro-Entrepreneurs
4. งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม แหงอนาคต (Frontier RDI)
- Future Threats & Opportunities
- Food for the Future
- Health Frontier
- Future Energy

ทั้งนี้ การเปรียบเทียบงบประมาณดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับจากหนวยงานภายนอก กับงบประมาณเงินรายไดรับจริงของสวนงานในปงบประมาณ
เดียวกัน จะแสดงถึงศักยภาพที่โดดเดนของสวนงานนั้นจากมุมมองของหนวยงานภายนอกได
วิธีการคํานวณ :
งบประมาณวิจัยหรืองานสรางสรรค และโครงการบริการวิชาการ และโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่ไดรับสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ในปงบประมาณนั้นๆ x 100
งบประมาณเงินรายไดที่หนวยงานรับจริง ปงบประมาณนั้น ๆ แตไมรวมงบบุคลากร
ขอมูลประกอบการพิจารณา (แหลงขอมูล/เอกสาร/หลักฐาน) :
- คณะวิชา/สํานักงานบริการวิชาการ/กองคลัง
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- ขอมูลที่ตองรายงาน :
1) ชื่อ โครงการงานวิจัย หรืองานสรา งสรรค/ โครงการบริการวิช าการ /โครงการทํ านุบํ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2) ชือ่ หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่ใหงบประมาณ
3) จํานวนงบประมาณที่ไดรับ
4) ระยะเวลาในการดําเนินการ
5) ชุมชน/พื้นที่หรือกลุมผูรับบริการเปาหมาย
6) ตอบสนองตอยุท ธศาสตรช าติ 6 ดาน/ 23 แผนแมบ ท ภายใตยุท ธศาสตรช าติ 20 ป / 4
แพลทฟอรมการวิจัยตอบโจทยประเทศ ในแผน ววน. ในดานใด
7) เป น การขับ เคลื่อ นเป าหมายการพั ฒ นาตามยุทธศาสตรช าติ ใน 6 ด าน/ 23 แผนแม บ ท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป/ 4 แพลทฟอรมการวิจัยตอบโจทยประเทศ ในแผน ววน. ขอใด
8) สรุปผลการดําเนินงานที่สรางประโยชน/พัฒนาความเขมแข็งและคุณคาตอสังคม ชุมชนหรือ
องคกร และผลการประเมินโครงการ
ตัวชี้วัด 2 จํานวนโครงการบูรณาการเชิงพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเปนแกนนํารวมกับหนวยงานภูมิภาคตะวันตก
หรือภาคกลางตอนลาง /พื้นที่ภูมิภาคตะวันตก/ภาคกลางตอนลาง/จังหวัดที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู /พื้นที่ที่
มหาวิทยาลัยมีการจัดทําบันทึกความรวมมือดวย
หนวยนับ : โครงการ
ชวงเวลา : ปการศึกษา
คําอธิบาย :
โครงการบูรณาการเชิงพื้นที่ หมายถึง โครงการงานวิจัยหรืองานสรางสรรค/ โครงการบริการวิชาการ
/โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยเปนแกนนํา (มหาวิทยาลัย/คณะวิชา/สวนงาน/หนวยงาน/
อาจารย/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนหัวหนาโครงการ) และดําเนินการรวมกับหนวยงานในภูมิภาค
อาทิ จังหวัด เทศบาล ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาควิชาการ หรือองคกรพัฒนาเอกชน เปนตน โดยรวมแกไข/
พัฒนา ในประเด็นปญหาของชุมชน/พื้นที่ เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม ตลอดจนความเขมแข็งของประเทศชาติ
โดยมุ งเนนการตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580 ใน 6 ดาน/ 23 แผนแมบท ภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป/ 4 แพลทฟอรมการวิจัยตอบโจทยประเทศ ในแผน ววน.
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การตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580 ใน 6 ดาน/ 23 แผนแมบท ภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป/ 4 แพลทฟอรมการวิจัยตอบโจทยประเทศ ในแผน ววน. มีดังนี้
1. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความมั่นคงของประทศ
เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติดานการสรางความมั่นคงของประเทศ
1.1 ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข
1.2 บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิตแิ ละทุกระดับ
1.3 กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พรอมในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง
1.4 ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนที่ชื่นชมและไดรับ การยอมรับโดยประชาคม
ระหวางประเทศ
1.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
2.1 ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพฯ
3.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคณ
ุ ภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
3.2 สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
4.1 สรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
4.2 กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสในทุกภาคสวนเขามา
เปนกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
4.3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนเอง และการจัดการ
ตนเองเพื่อสรางสังคมคุณภาพ
5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรฯ
5.1 อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคนรุนตอไปไดใช
อยางยั่งยืนมีสมดุล
5.2 ฟนฟูและสรางฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
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5.3 ใชประโยชนและสรางการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุล
ภายในขีดความสามารถในระบบนิเวศ
5.4 ยกระดั บ กระบวนทั ศ น เพื่ อ กํ า หนดอนาคตประเทศไทยด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล
6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารฯ
6.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
6.2 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
6.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.4 กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพื่อประโยชนตอสวนรวมของประเทศ
23 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) ไดแก
1. ประเด็นความมั่นคง
2. ประเด็นการตางประเทศ
3. ประเด็นการเกษตร
4. ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
5. ประเด็นการทองเที่ยว
6. ประเด็นพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ
7. ประเด็นโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล
8. ประเด็นผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
9. ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
10. ประเด็นการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
11. ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
12. ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู
13. ประเด็นการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
14. ประเด็นศักยภาพการกีฬา
15. ประเด็นพลังทางสังคม
16. ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก
17. ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
18. ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน
19. ประเด็นการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
20. ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
21. ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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22. ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
23. ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
โดยเปาหมายในแตละประเด็นของ 23 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561พ.ศ. 2580 (หนา 123 – 126)
โดยยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน รัฐบาลขับเคลื่อนการพัฒนาภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม และโครงสรางพื้นฐาน ดังนี้
1. การเกษตรสรางมูลคา สงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรม ไดแก
1.1 เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น
1.2 เกษตรปลอดภัย
1.3 เกษตรชีวภาพ
1.4 เกษตรแปรรูป
1.5 เกษตรอัจฉริยะ
2. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต สงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรม
2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ
2.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร
2.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ
2.4 อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส
2.5 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
3. โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม
4 แพลทฟอรมการวิจัยตอบโจทยประเทศ ในแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ของประเทศ (แผน ววน.) ไดแก
1. การสรางคนและองคความรู
2. การวิจัยเชิงยุทธศาสตรและการยกระดับขีดความสามารถ
3. การวิจัยเชิงพื้นที่และเศรษฐกิจฐานราก
4. การวิจัยในประเด็นทาทายและเตรียมการสูอนาคต
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โดยมุงเนนพัฒนางานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม จากการปรับเปลี่ยนจาก Project Based RDI สู
Platform Based RDI ใน 4 ดานดังนี้
RDI Platform
ตัวอยาง RDI Agenda ที่ตอบโจทยประเทศ
1. งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ที่ตอบโจทย ประเด็น - การแกไขปญหาความเหลื่อมล้ํา
ทาทาย (Grand Challenges RDO)
- การรับมือกับสังคมผูสูงอายุ
- การรับมือกับ PM2.5
- การอนุรักษและฟนฟูปญหาสิ่งแวดลอม
- การรับมือกับภัยพิบัติ
- การรับมือกับการโจมทีทางไซเบอร
2. งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เชิงยุทธศาสตรและ - การเชื่อมโยง One Belt One Road
การแขงขัน (Strategic & Competitive RDI)
- CLMVT as One
- การยกระดับขีดความสามารถของ BCG Economy
- Technology Localization
- Industries & Business Transformation
- อุตสาหกรรม 4.0
3. งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เชิงพื้นที่และ
- เมืองนวัตกรรม/เมืองอัจฉริยะ/เมืองสรางสรรค
เศรษฐกิจฐานราก (Area-based & Local Economy - การแกไขปญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ําในพื้นที่
RDI)
- นวัตกรรมชุมชน
- นวัตกรรมสําหรับ Micro-Entrepreneurs
4. งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม แหงอนาคต
- Future Threats & Opportunities
(Frontier RDI)
- Food for the Future
- Health Frontier
- Future Energy

การแกไขปญหาของชุมชน/พื้นที่ หรือสังคม หมายถึง การที่ชุมชน/พื้นที่ หรือสังคมกลุมเปาหมาย
สามารถนํ าผลของโครงการงานวิ จั ย หรื อ งานสร างสรรค / โครงการบริก ารวิ ช าการ /โครงการทํ านุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยเปนเจาของโครงการไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรมมีดังนี้
1. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน ใน
เรื่องตางๆ ที่ทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข ดาน
การบริห ารจัดการ สําหรับ วิส าหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริม ประชาธิปไตย ภาค
ประชาชน ดานศิลปวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน
2. การใชป ระโยชนเชิงนโยบาย เชน การใชป ระโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบาย ในการนําไป
ประกอบเป นขอ มูล การประกาศการใชก ฎหมาย หรือ กํา หนดมาตรการ กฎเกณฑ ตางๆ โดยองค กร หรื อ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนตน
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3. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ
หรือผลิตภัณฑซ่งึ กอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน
4. การใชป ระโยชน ท างอ อมของงานสร างสรรค ซึ่งเป นการสร างคุ ณ คาทางจิ ตใจยกระดั บ จิ ตใจ
ก อ ใหเกิ ดสุน ทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิล ปะที่ นํ าไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมี การศึก ษาและการ
ประเมินไว
การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง ชุมชน/พื้นที่ หรือสังคมกลุมเปาหมาย
สามารถพัฒนาใหมีผลการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได
ชุมชน/พื้นที่ หรือสังคม หมายถึง กลุมคนที่มาอยูรวมกันในเขตหรือบริเวณเดียวกันที่แนนอน มีวิถี
การดําเนินชีวิตคลายกัน มีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีปฏิสัมพันธตอกันและกันอยูภายใตกฎระเบียบ
กฎเกณฑเดียวกัน เชน วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
วิธีการคํานวณ :
ผลรวมของจํานวนโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใน
ลั กษณะบูรณาการเชิงพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเปน แกนนํา ซึ่งดําเนิน การรว มกับหนวยงานภายในพื้นที่ชุมชน
จังหวัด/ภาค/ภูมิภาค
ขอมูลประกอบการพิจารณา (แหลงขอมูล/เอกสาร/หลักฐาน) :
1) ชื่อ โครงการการวิจัยหรือ งานสรางสรรค / โครงการบริก ารวิช าการ /โครงการทํานุ บํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
2) ชื่อหนวยงานภายนอกที่มหาวิทยาลัยมีความรวมมือ/รวมจัดโครงการ
3) จํานวนงบประมาณที่ไดรับ
4) ระยะเวลาในการดําเนินการ
5) ชุมชน/พื้นที่หรือกลุมผูรับบริการเปาหมาย
6) ตอบสนองตอยุท ธศาสตรช าติ 6 ดาน/ 23 แผนแมบ ท ภายใตยุท ธศาสตรช าติ 20 ป / 4
แพลทฟอรมการวิจัยตอบโจทยประเทศ ในแผน ววน. ในดานใด
7) เป น การขับ เคลื่อ นเป าหมายการพั ฒ นาตามยุทธศาสตรช าติ ใน 6 ด าน/ 23 แผนแม บ ท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป/ 4 แพลทฟอรมการวิจัยตอบโจทยประเทศ ในแผน ววน. ประเด็นใด
8) สรุปผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบของการดําเนินโครงการโดยเปนการสรางประโยชน/พัฒนา
ความเขมแข็งและคุณคาตอสังคม เศรษฐกิจ ชุมชนหรือองคกรอยางไร
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ตัวชี้วัดที่ 3 : จํานวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมหรืองานสรางสรรค โครงการบริการวิชาการ โครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีความรวมมือกับเครือขายหรือหนวยงานภายนอก ที่เปนประโยชนตอชุมชน สังคม
หรือตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ ใน 6 ดาน/ 23 แผนแมบท ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป/ 4 แพลทฟอรม
การวิจัยตอบโจทยประเทศ ในแผน ววน.
หนวยนับ : เรื่อง/ผลงาน
ชวงเวลาการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ
คําอธิบาย :
งานวิ จั ย หรื อ งานสรา งสรรคที่ นํ า ไปใช ป ระโยชน หมายถึ ง งานวิ จั ย หรื อ งานสรา งสรรค ที่ ได นํ า ไปใช
ประโยชนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูก ตอง สามารถ
นําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมายโดยมี
หลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใช จนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจนตามวัตถุประสงคและ/หรือ
ไดรับการรับรองการใชประโยชน จากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การ
ตรวจรับงานโดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษา โดยมุงเนนการตอบสนองตอยุทธศาสตรช าติ 20 ป พ.ศ.
2561 – 2580 ใน 6 ดาน/ 23 แผนแมบท ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป/ 4 แพลทฟอรมการวิจัยตอบโจทย
ประเทศ ในแผน ววน.
การตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580 ใน 6 ดาน/ 23 แผนแมบท ภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป/ 4 แพลทฟอรมการวิจัยตอบโจทยประเทศ ในแผน ววน. มีดังนี้
1. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความมั่นคงของประเทศ
เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติดานการสรางความมั่นคงของประเทศ
1.1 ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข
1.2 บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิตแิ ละทุกระดับ
1.3 กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พรอมในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง
1.4 ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนที่ชื่นชมและไดรับ การยอมรับโดยประชาคม
ระหวางประเทศ
1.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
2.1 ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
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2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพฯ
3.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคณ
ุ ภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
3.2 สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
4.1 สรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
4.2 กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสในทุกภาคสวนเขามา
เปนกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
4.3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนเอง และการจัดการ
ตนเองเพื่อสรางสังคมคุณภาพ
5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรฯ
5.1 อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคนรุนตอไปไดใช
อยางยั่งยืนมีสมดุล
5.2 ฟนฟูและสรางฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
5.3 ใชประโยชนและสรางการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุล
ภายในขีดความสามารถในระบบนิเวศ
5.4 ยกระดั บ กระบวนทั ศ น เพื่ อ กํ า หนดอนาคตประเทศไทยด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล
6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารฯ
6.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
6.2 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
6.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.4 กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพื่อประโยชนตอสวนรวมของประเทศ
23 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) ไดแก
1. ประเด็นความมั่นคง
2. ประเด็นการตางประเทศ
3. ประเด็นการเกษตร
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4. ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
5. ประเด็นการทองเที่ยว
6. ประเด็นพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ
7. ประเด็นโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล
8. ประเด็นผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
9. ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
10. ประเด็นการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
11. ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
12. ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู
13. ประเด็นการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
14. ประเด็นศักยภาพการกีฬา
15. ประเด็นพลังทางสังคม
16. ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก
17. ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
18. ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน
19. ประเด็นการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
20. ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
21. ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22. ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
23. ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
โดยยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน รัฐบาลขับเคลื่อนการพัฒนาภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม และโครงสรางพื้นฐาน ดังนี้
1. การเกษตรสรางมูลคา สงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรม ไดแก
1.1 เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น
1.2 เกษตรปลอดภัย
1.3 เกษตรชีวภาพ
1.4 เกษตรแปรรูป
1.5 เกษตรอัจฉริยะ
2. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต สงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรม
2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ
2.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร
2.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ
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2.4 อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส
2.5 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
3. โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม
4 แพลทฟอรมการวิจัยตอบโจทยประเทศ ในแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ของประเทศ (แผน ววน.) ไดแก
1. การสรางคนและองคความรู
2. การวิจัยเชิงยุทธศาสตรและการยกระดับขีดความสามารถ
3. การวิจัยเชิงพื้นที่และเศรษฐกิจฐานราก
4. การวิจัยในประเด็นทาทายและเตรียมการสูอนาคต
โดยมุงเนนพัฒนางานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม จากการปรับเปลี่ยนจาก Project Based RDI สู
Platform Based RDI ใน 4 ดานดังนี้
RDI Platform
1. งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ที่ตอบโจทย ประเด็นทา
ทาย (Grand Challenges RDO)

2. งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เชิงยุทธศาสตรและการ
แขงขัน (Strategic & Competitive RDI)

3. งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เชิงพื้นที่และเศรษฐกิจ
ฐานราก (Area-based & Local Economy RDI)

4. งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม แหงอนาคต (Frontier
RDI)

ตัวอยาง RDI Agenda ที่ตอบโจทยประเทศ
- การแกไขปญหาความเหลื่อมล้ํา
- การรับมือกับสังคมผูสูงอายุ
- การรับมือกับ PM2.5
- การอนุรักษและฟนฟูปญหาสิ่งแวดลอม
- การรับมือกับภัยพิบัติ
- การรับมือกับการโจมทีทางไซเบอร
- การเชื่อมโยง One Belt One Road
- CLMVT as One
- การยกระดับขีดความสามารถของ BCG Economy
- Technology Localization
- Industries & Business Transformation
- อุตสาหกรรม 4.0
- เมืองนวัตกรรม/เมืองอัจฉริยะ/เมืองสรางสรรค
- การแกไขปญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ําในพื้นที่
- นวัตกรรมชุมชน
- นวัตกรรมสําหรับ Micro-Entrepreneurs
- Future Threats & Opportunities
- Food for the Future
- Health Frontier
- Future Energy

ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปน
รูปธรรมมีดังนี้
1. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน ใน
เรื่องตางๆ ที่ทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข ดาน
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การบริห ารจัดการ สําหรับ วิส าหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริม ประชาธิปไตย ภาค
ประชาชน ดานศิลปวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน
2. การใชป ระโยชนเชิงนโยบาย เชน การใชป ระโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบาย ในการนําไป
ประกอบเป นขอ มูล การประกาศการใชก ฎหมาย หรือ กํา หนดมาตรการ กฎเกณฑ ตางๆ โดยองค กร หรื อ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนตน
3. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ
หรือผลิตภัณฑซ่งึ กอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน
4. การใชป ระโยชน ท างอ อมของงานสร างสรรค ซึ่งเป นการสร างคุ ณ คาทางจิ ตใจยกระดั บ จิ ตใจ
ก อ ใหเกิ ดสุน ทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิล ปะที่ นํ าไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมี การศึก ษาและการ
ประเมินไว
องคกรหรือหนวยงานภายนอก หมายถึง องคกรหรือหนวยงานภายนอกที่มีความรวมมือดานงานวิจัย
หรือ พัฒ นาโครงงาน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมหรือ งานสรางสรรค การจัดโครงการการบริการวิชาการ หรือ
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา/หนวยงานของมหาวิทยาลัย โดยเครือขายหรือ
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ในแผนพัฒนาฉบับนี้ จําแนกเปน 3 ระดับ คือ
ระดับ ชาติ หมายถึง ระดับ กรมหรือเทีย บเทาขึ้นไป (เชน ระดับ จังหวัด) หรือรัฐวิส าหกิจ หรื อ
องคการมหาชน หรือบริษัทมหาชน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือองคการกลางระดับชาติทั้งภาครัฐ
และเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ)
ระดับชุมชน หมายถึง กลุมคนที่มาอยูรวมกันในเขตหรือบริเวณเดียวกันที่แนนอน มีวิถีการดําเนิน
ชีวิตคลายกัน มีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีปฏิสัมพันธตอกันและกันอยูภายใตกฎระเบียบกฎเกณฑ
เดียวกัน เชน วิสาหกิจชุมชน
ระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) หมายถึง เปนธุรกิจที่มีความเปนอิสระ มีเอกชน
เปน เจาของไมตกอยูภ ายใตอิทธิพ ลของบุคคล หรือ ธุรกิจ อื่น มีตน ทุน ในการดําเนินงานต่ํา และมีพ นักงาน
จํานวนไมมาก จําแนกกิจการเปน 3 ประเภท ไดแก กิจการผลิตสินคา กิจการการบริการ และกิจการคาสงและ
คาปลีก
ความรวมมือ หมายถึง การที่มหาวิทยาลัย คณะวิชา สวนงาน หรือหนวยงานของมหาวิทยาลัยไดมี
การทํ า โครงการความร ว มมื อ กั บ องค ก รภาครัฐ รัฐ วิ ส าหกิ จ เอกชน หรือ หน ว ยงานต า งๆ อั น ก อ ให เกิ ด
ความกา วหนา ทางวิช าการหรือการวิจัย โดยอาศัย ความรูและความสามารถทางวิช าการตามภารกิจ ของ
หนวยงาน โดยมหาวิทยาลัย/คณะวิชา/สวนงาน/หนวยงานอื่นๆของมหาวิทยาลัย มีการลงนาม MOU ที่มีการ
ลงนามความรวมมือรวมกันทั้ง 2 ฝายหรือมีการทําสัญญา หรือขอตกลงที่จะรวมมือทําวิจัยหรือพัฒนาโครงงาน
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ นวั ต กรรมหรื อ งานสรา งสรรค จั ด โครงการการบริ ก ารวิ ช าการ หรื อ โครงการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิล ปวัฒ นธรรมให บ รรลุต ามวัต ถุป ระสงค ข องโครงการในการแก ป ญ หาสังคมและชุ ม ชนหรือ การดํ าเนิ น
โครงการ/กิจกรรมรวมกัน โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร/คณะวิชา/สวนงาน/หนวยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
เปนเจาของโครงการหรือสวนใดสวนหนึ่งที่เกี่ยวของกับ งานวิจัย โครงงาน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมหรืองาน
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สรางสรรค โครงการการบริการวิชาการ โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดังกลาว เพื่อแกปญหาสังคมและ
ชุมชน
ชุมชน สังคม หรือหนวยงานภายนอกที่ไดรับประโยชน หมายถึง ชุมชน องคกร ทองถิ่น วิสาหกิจ
ชุ ม ชน วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม (SME) หรือ อื่ น ๆ ที่ มี ก ารนํ า งานวิ จั ย โครงงาน สิ่ งประดิ ษ ฐ
นวัตกรรมหรืองานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยไปใชกอใหเกิดประโยชนดานในดานหนึ่งเพื่อแกปญหาสังคม
และชุมชนนั้นๆ
วิธีการคํานวณ :
ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมหรืองานสรางสรรค โครงการบริการวิชาการ
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีความรวมมือกับเครือขายหรือหนว ยงานภายนอก ที่เปนประโยชนตอ
ชุมชน สังคมหรือตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ ใน 6 ดาน/ 23 แผนแมบท ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป/ 4
แพลทฟอรมการวิจัยตอบโจทยประเทศ ในแผน ววน.
ขอมูลประกอบการพิจารณา (แหลงขอมูล/เอกสาร/หลักฐาน) :
1) ชื่ อ โครงการการวิ จั ย หรื อ งานสรา งสรรค / โครงงาน สิ่ งประดิ ษ ฐ / นวั ต กรรมหรือ งาน
สรางสรรค/ โครงการบริการวิชาการ /โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2) ชื่อเครือขายหรือหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่รวมจัด
3) จํานวนงบประมาณที่ไดรับ
4) ระยะเวลาในการดําเนินการ
5) ชุมชน/พื้นที่หรือกลุมผูรับบริการเปาหมายที่ไดรับประโยชน
6) ตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติใน 6 ดาน/ 23 แผนแมบท ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป/ 4
แพลทฟอรมการวิจัยตอบโจทยประเทศ ในแผน ววน. ในดานใด
7) เป น การขับ เคลื่อ นเป าหมายการพั ฒ นาตามยุทธศาสตรช าติ ใน 6 ด าน/ 23 แผนแม บ ท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป/ 4 แพลทฟอรมการวิจัยตอบโจทยประเทศ ในแผน ววน. ประเด็นใด
8) สรุปผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบของการดําเนินโครงการโดยเปนการสรางประโยชน/พัฒนา
ความเขมแข็งและคุณคาตอสังคม เศรษฐกิจ ชุมชนหรือองคกรอยางไร
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เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 3 เปน Smart University บริหารจัดการดวยนวัตกรรมและใสใจสิ่งแวดลอม :
SMART AND GREEN ADMINISTRATION
ตัวชี้วัดที่ 1 ความสําเร็จของการพัฒนาองคกร ใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
หนวยนับ : รอยละ
ชวงเวลา : ปงบประมาณ
คําอธิบาย : เปนการวัดความสําเร็จจากผลลัพธที่เกิดขึ้นของโครงการ S Curve ที่มหาวิทยาลัยเสนอ จํานวน
5 โครงการ ในแตละปงบประมาณ ประเมินโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมหาวิทยาลัยฯ
วิธีการคํานวณ :
ผลการประเมิน ความสําเร็จจากผลลัพธที่เกิด ขึ้นของโครงการ S Curve ที่มหาวิทยาลัยเสนอ
จํานวน 5 โครงการ ในแตละปงบประมาณ ประเมินโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมหาวิทยาลัยฯ
ขอมูลประกอบการพิจารณา (แหลงขอมูล/เอกสาร/หลักฐาน) :
- สภามหาวิทยาลัย
- รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ S Curve ที่มหาวิทยาลัยเสนอ จํานวน 5 โครงการ ในแตละ
ปงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของรายไดที่เพิ่มขึ้นในภาพรวม (งบประมาณเงินรายไดทั้งหมด (รวมเงินบริจาค) แตไมรวบ
งบบุคลากร คิดจากฐานปงบประมาณ 2561)
หนวยนับ : รอยละ
ชวงเวลา : ปงบประมาณ
คําอธิบาย :
จํานวนเงินรายไดทั้งหมดที่ไดรับจากการใหบริการตามพันธกิจ หรือภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย โดย
ใหนับเฉพาะที่เปนงบประมาณเงินรายไดที่รับจริงเทานั้น (ไมนับรวมงบประมาณแผนดิน และงบบุคลากร)
แหลงที่มาของเงินรายได ไดแก คาหนวยกิต คาธรรมเนียมพิเศษ คาบํารุงการศึกษา คาบํารุงหองสมุด
คาใหบริการคอมพิวเตอร คาบํารุงหอพัก และรายรับอื่น อาทิเชน คาใบคํารอง คาทําบัตร คาลงทะเบียนรับ
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ปริญ ญา คา เข็มวิทยฐานะ คาขายแบบ คาบํ ารุงสถานที่ คาสมัค รสอบพนักงาน สว นแบงบริการวิช าการ
คาบริการสระวายน้ํา เงินบริจาค เปนตน
วิธีการคํานวณ :
จํานวนเงินรายไดรับจริงปปจจุบัน – จํานวนเงินรายไดรับจริงปที่ผานมา x 100
จํานวนเงินรายไดรับจริงปที่ผานมา
เงินรายไดรับจริง ใหนับรวมจํานวนเงินรายไดจากทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ไมรวมงบบุคลากร
ขอมูลประกอบการพิจารณา (แหลงขอมูล/เอกสาร/หลักฐาน) :
- กองคลัง
- จํานวนเงินรายไดรับจริงจําแนกตามคณะวิชา/หนวยงาน
ตัวชี้วัดที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการขององคกร จากการประเมินโดยหนวยงานภายนอก ที่
แสดงถึงการมีธรรมาภิบ าล (ผลการประเมินคุณ ธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนว ยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประเมินโดยสํานักงาน ป.ป.ช.)
หนวยนับ : รอยละ
ชวงเวลา : ปงบประมาณ
คําอธิบาย :
ผลการประเมิน คุณ ธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเมินโดยสํานักงาน ป.ป.ช. ไดใหความสําคัญในการพัฒนาเกณฑการประเมินให
เกิดการสนับสนุนตอการยกระดับคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)
ของประเทศไทยไดอ ยางเปน รูป ธรรม เพื่อนํ าไปสูการยกระดับ คะแนนดัช นีก ารรับ รูก ารทุจ ริต (CPI) ของ
ประเทศไทยใหสูงขึ้น โดยประกอบดวย 10 ตัวชี้วัด ไดแก
1) การปฏิบัติหนาที่
2) การใชงบประมาณ
3) การใชอํานาจ
4) การใชทรัพยสินของราชการ
5) การแกไขปญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดําเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทํางาน
9) การเปดเผยขอมูล
- 31 -

10) การปองกันการทุจริต
วิธีการคํานวณ :
คาคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสํานักงาน ป.ป.ช.
ขอมูลประกอบการพิจารณา (แหลงขอมูล/เอกสาร/หลักฐาน) :
- กองประกันคุณภาพการศึกษา
- รายงานผลการคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสํานักงาน ป.ป.ช.
ตัวชี้ วัด ที่ 4 ผลการจัด อัน ดับโลก THE Impact Rankings การพั ฒ นาอยางยั่งยืน UN Sustainable
Development Goals โดย The Global Goals for Sustainable Development หรื อ UN SDGs
องคการสหประชาชาติ
(ปปฏิทิน)
หนวยนับ : อันดับ
ชวงเวลา : ปปฏิทิน
คําอธิบาย :
โ ด ย The Global Goals for Sustainable Development ห รื อ UN SDGs ข อ ง อ ง ค ก า
สหประชาชาติ ได กํ า หนดเป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่ ง
ประกอบไปดวย 17 เปาหมาย ครอบคลุมในเรื่องของความเทาเทียมกัน การเขาถึงทรัพยากรและการศึกษาได
อยางเทาเทียม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสันติภาพ ดังนี้
เปาหมายที่ 1 ขจัดความยากจน
เปาหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการสําหรับ ทุกคนใน
ทุกวัย
เปาหมายที่ 3 สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและสงเสริมสวัสดิภาพสําหรับทุกคน ในทุกวัย
เปาหมายที่ 4 สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและ เทาเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต
เปาหมายที่ 5 บรรลุความเทาเทียมระหวางเพศ และเสริมความเขมแข็งใหแกสตรีและ เด็กหญิง
เปาหมายที่ 6 สรางหลักประกันวาจะมีการจัดการใหมีาและสุ
น
ขอนามัยสํ าหรับ ทุก คนและมี การ
บริหารจัดการที่ยั่งยืน
เปาหมายที่ 7 สรางหลักประกันใหทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานสมัยใหมที่ยั่งยืนในราคา ที่ยอ มเยา
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เปาหมายที่ 8 สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจางงาน เต็มที่ มี
ผลิตภาภพ และการมีงานที่เหมาะสมสําหรับทุกคน
เปาหมายที่ 9 สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความทนทาน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ ครอบคลุม
และยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม
เปาหมายที่ 10 ลดความไมเสมอภาคภายในประเทศและระหวางประเทศ
เปาหมายที่ 11 ทําใหเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิตา นทาน
และยั่งยืน
เปาหมายที่ 12 สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
เปาหมายที่ 13 เรงตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
เปาหมายที่ 14 อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล อยางยั่งยืน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปาหมายที่ 15 ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน จัดการ ปาไมอยาง
ยั่งยืน ตอสูก ารกลายสภาพเปนทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและ ฟนสภาพกลับมาใหม และหยุด
การสู ญ เสียความหลากหลายทางชีว ภาพ โครงการประสานงานการวิจัย เพื่อสนั บสนุน การพั ฒ นาที่ยั่งยื น
(SDGs) 2 - 7
เปาหมายที่ 16 สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึง ความ
ยุติธรรมและสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
เปาหมายที่ 17 เสริมความเขมแข็งใหแกกลไกการดําเนินงานและฟนฟูสภาพหุน สวน ความรวมมื อ
ระดับโลกสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) มีทั้งหมด 232
ตัวชี้วัด กระจายอยูภายใต 169 เปาประสงคและ 17 เปาหมาย ถูกกําหนด โดย Statistic Division ภายใต
Department of Economic and Social Affairs ขององคการสหประชาชาติ เนื่องดวยตัว ชี้วัดเหลานี้มีจุด
ประสงคหลักเพื่อติดตามความกาวหนาของ SDGs แบบขามประเทศ ฉะนั้นตัวชี้วัดของ SDGs จะมีลักษณะไม
ซับซอน และมีจํานวนไมมากเกินไปในแตละเปาประสงค
ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยขึ้นสูอันดับโลก THE Impact Rankings 2020 เพื่อพัฒนา
องคกรอยางยั่งยืน UN Sustainable Development Goals โดยผลการจัดอันดับ THE Impact Rankings
2020 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร ไ ด เข า ร ว ม ใ น ก า ร จั ด อั น ดั บ THE Impact Rankings 2020
ซึ่งเปนการจัดอันดับที่ไมไดเปนการแขงขันทางวิชาการ แตเปนการรวมกันพัฒนาวงการอุดมศึกษาสูการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ตามเปาหมายขององคการสหประชาชาติ (UN) โดยเมื่อวันที่
22 เมษายน 2563 “THE” หรือ “Times Higher Education” สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก จาก
ประเทศอังกฤษ ไดประกาศผลการจัดอันดับ “THE Impact Rankings 2020” เพื่อสงเสริมมหาวิทยาลัยที่ มี
การดําเนินงานหรือโครงการที่ยังประโยชนตอสังคม โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรไดเขารวมเปนปแรกและเปน
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หนึ่ งใน 19 มหาวิทยาลัยของไทยไดรับประกาศอันดับโลกในปนี้ ซึ่งในปนี้มหาวิทยาลัยไดรวมสงขอมูลการ
ดําเนินการตามเปาหมายจํานวน 4 SDGs ดังนี้
1) SDG4 Quality Education
2) SDG6 Clean Water and Sanitation
3) SDG11 Sustainable Cities and Communities
4) SDG17 Partnerships for the Goals
โดยมหาวิทยาลัยมีนโนบายพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน เพื่อใหนักศึกษา ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน
เสียทุกภาคสวน สามารถเขาถึงทรัพยากร ไดรับการศึกษาไดอยางเทาเทียมกัน
วิธีการคํานวณ :
ผล ก ารจั ด อั น ดั บ โล ก THE Impact Rankings การพั ฒ น าอ ย า งยั่ ง ยื น UN Sustainable
Development Goals โดย The Global Goals for Sustainable Development หรือ UN SDGs องคการ
สหประชาชาติ (ปปฏิทิน)
ขอมูลประกอบการพิจารณา (แหลงขอมูล/เอกสาร/หลักฐาน) :
- กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
- กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
- ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร
- รายงานผลการจัดอันดับโลก THE Impact Rankings การพั ฒ นาอยางยั่งยืน UN Sustainable
Development Goals โดย The Global Goals for Sustainable Development หรือ UN SDGs องคการ
สหประชาชาติ (ปปฏิทิน)
ตัวชี้วัดที่ 5 ผลสําเร็จของโครงการ SMART AND GREEN CAMPUS ของทุกวิทยาเขต
หนวยนับ : รอยละ
ชวงเวลา : ปงบประมาณ
คําอธิบาย :
รายงานผลสําเร็จของโครงการ SMART AND GREEN CAMPUS ของแตละวิทยาเขตประกอบดวย
การดําเนินในดานตางๆ ดังนี้
1) โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย GREEN CAMPUS
2) โครงการ/กิจกรรมปรับปรุงกายภาพ (เนน GREEN ไมนับโครงการ/กิจกรรมซอมบํารุงปกติ)
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3) โครงการ/กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก ที่เอื้อตอการเรียนรูของ
นักศึกษา
4) โครงการ/กิจกรรรมสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของนักศึกษา และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
5) โครงการ/กิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
6) โครงการ/กิจกรรมสงเสริมการประหยัดพลังงาน ลดของเสีย
7) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
โดยเป น โครงการ/กิ จ กรรมที่ ส ง ผลต อ ผลการจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย ว (University Green
Campus) ซึ่งจัดอันดับโดย UI Green Metric World University Ranking มีเกณฑการประเมิน 6 ดาน คือ
1. Setting And Infrastructure (ที่ตั้งและโครงสรางพื้นฐาน) 15% หรือ 1,500 คะแนน
2. Energy and Climate Change (การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
21% หรือ 2,100 คะแนน
3. Waste management (การจัดการของเสีย) 18% หรือ 1,800 คะแนน
4. Water usage (การจัดการน้ํา) 10% หรือ 1,000 คะแนน
5. Transportation (การขนสงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม) 18% หรือ 1,800 คะแนน
6. Education (ความสามารถในการใหการศึกษาดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน) 18%
หรือ 1,800 คะแนน
วิธกี ารคํานวณ :

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุเปาหมายทั้งหมด x 100
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาเขต
เพื่อเปน SMART AND GREEN CAMPUS ทั้งหมด
ขอมูลประกอบการพิจารณา (แหลงขอมูล/เอกสาร/หลักฐาน) :
- กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
- กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
- รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ SMART AND GREEN CAMPUS ของแตละวิทยาเขต
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เป า ประสงค ยุ ท ธศาสตร ที่ 4 ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ พั ฒ นากํ า ลั ง คนในระดั บ สู ง ให กั บ สั ง คม
ประเทศชาติ มีทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 สรางคนดวยนวัตกรรมและการสรางสรรค :
STUDENT AND ALUMNI
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลสําเร็จของการพัฒนานักศึกษาใหเปน Smart Student มีทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่
21 ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัว ชี้ วั ด ที่ 1.1 รายได เฉลี่ ย ของบั ณ ฑิ ต ระดับ ปริ ญ ญาตรีข องมหาวิ ท ยาลั ย เมื่อ เปรีย บเที ย บกั บ บั ณ ฑิ ต
สถาบันอุดมศึกษาอื่น (เปรียบเทียบอยางนอย 4 สถาบัน โดยเปนสถาบันที่มีชื่อเสียงและมีหลักสูตรใกลเคียง
กับ มศก.)
หนวยนับ : รายไดเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ชวงเวลา : ปการศึกษา
วิธีการคํานวณ :
รายไดเฉลี่ยบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร

สวนตาง

คูเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยรายได
เฉลี่ยบัณฑิต
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี
.........
.........
.........
.........
สถาบันอุดมศึกษา
อื่นๆ

ขอมูลประกอบการพิจารณา (แหลงขอมูล/เอกสาร/หลักฐาน) :
- กองแผนงาน
- รายงานผลการศึกษาภาวะการมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา รอบ
12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 1.2 จํานวนรางวัลระดับชาติ-นานาชาติที่นักศึกษาปจจุบัน บัณฑิต และศิษยเกาไดรับ
หนวยนับ : จํานวนรางวัล
ชวงเวลา : ปงบประมาณ
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คําอธิบาย :
รางวัลระดับชาติ หมายถึง การจัดการแขงขันที่จัดโดยหนวยงานภายนอกสถาบัน ระดับกรม หรือ
เทียบเทาขึ้นไป ระดับจังหวัด หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐ เอกชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพและ
อื่นๆ ที่เทียบเทา
รางวัลระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดการแขงขันที่มีจํานวนประเทศที่เขารวมการแขงขันอยางนอย
3 ประเทศขึ้นไป
วิธีการคํานวณ :
ผลรวมของรางวัลระดับชาติ-นานาชาติที่นักศึกษาปจจุบัน บัณฑิต และศิษยเกาที่ไดรับ
ขอมูลประกอบการพิจารณา (แหลงขอมูล/เอกสาร/หลักฐาน) :
- กองแผนงาน
- รายงานการไดรับ รางวัลระดับ ชาติ-นานาชาติ ของนักศึกษาป จจุบัน และศิษ ยเกามหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ตัวชี้วัดที่ 1.3 : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่เปนผูประกอบการ/ Start Up / เจาของกิจการ
หนวยนับ : รอยละ
ชวงเวลาการเก็บขอมูล : ปการศึกษา
คําอธิบาย :
บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ
ที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น
การนับมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาประจําเพื่อเลี้ยงชีพ
ตนเองได
สูตรการคํานวณ :
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ผูประกอบการ หมายถึง บุคคลซึ่งขายสินคาหรือใหบ ริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพไมวาการกระทํา
ดังกลาวจะไดรับประโยชน หรือไดรับคาตอบแทนหรือไม และไมวาจะไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มแลวหรือไม
(พจนานุกรม ราชบัณฑิตสถาน, 2562)
Start up หมายถึ ง ผู ดํ า เนิ นธุ ร กิ จ ใหม ที่ มี ก ารใช เ ทคโนโลยี ห รื อ นวั ต กรรมในการสร า ง
ธุรกิ จ (โดยเฉพาะเทคโนโลยีดาน ICT) เชน GRAB taxi ซึ่งเปน App เรียกแท็ กซี่เพื่ อแก ปญ หาของความ
ยุงยากในการตองออกไปรอแท็กซี่ของผูรับบริการ หรือการพัฒนาแอปพลิเคชั่นตางๆ เพื่อตอบสนองพฤติกรรม
ผูบริโภคในยุคใหม เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) รวมถึงธุรกิจออนไลน ธุรกิจที่เติบโตแบบ
กาวกระโดด
หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่ใชเปนตัวแทนไมนอยกวา 70% ของจํานวนบัณฑิตทั้งหมด
ขอมูลที่ตองรายงาน :
- กองแผนงาน
- รายงานผลการศึกษาภาวะการมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา รอบ
12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 1.4 รอยละของบัณฑิตในหลักสูตรวิชาชีพที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพ
หนวยนับ : รอยละ
ชวงเวลา : ปงบประมาณ
คําอธิบาย :
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หมายถึง ใบอนุญาตใหสามารถประกอบวิชาชีพนั้น ๆ ตามสาขาที่เรียนมา
โดยผู ที่จะไดรับใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพจะตองมีคุณสมบัติตามที่องคกรออกใบอนุญาตประกอบวิชาชี พ
กําหนดไว ผูที่ไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะไมสามารถประกอบวิชาชีพนั้น ๆ ได ถาฝาฝนจะมีโทษตามที่
องค กรวิชาชีพ แตละองคกรกําหนดไว ในแผนพัฒ นาฉบั บนี้ คณะวิช าที่ตองรายงานตัวชี้วัดนี้ ไดแก คณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร และคณะเภสัช
ศาสตร
วิธีการคํานวณ :
จํานวนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่สอบผานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในปงบประมาณนั้น x 100
จํานวนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสมัครสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทั้งหมดในปงบประมาณนั้น
ขอมูลประกอบการพิจารณา (แหลงขอมูล/เอกสาร/หลักฐาน) :
- คณะวิชาที่เปดสอบในสาขาวิชาชีพ
- รายงานผลการสอบผานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของบัณฑิตในปงบประมาณนั้น
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ตัวชี้วัดที่ 1.5 รอยละของบัณฑิตที่มีความสามารถดานภาษาอังกฤษ เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน CEFR ตั้งแต
ระดับ B2 ขึ้นไป หรือเกณฑอื่นที่เทียบเทาตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร
หนวยนับ : รอยละ
ชวงเวลา : ปการศึกษา
คําอธิบาย :
ตัวชี้วัดนี้เปนการประเมินความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานการประเมิ น
ความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุมสหภาพยุโรปหรือ CEFR (Common European Framework of
Reference for Languages) ของนั ก ศึก ษาระดั บ ปริญ ญาบั ณ ฑิ ต ชั้ น ป ที่ 4 ที่เข าศึก ษาตั้ งแตป ก ารศึก ษา
2561 เปนตนไป โดยประเมินจากระดับความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาตั้งแตระดับ B2 ขึ้น
ไปหรือเกณฑอื่นที่เทียบเทาตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิธีการคํานวณ :

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 ที่มีผลทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ระดับ
B2 ขึ้นไปหรือเทียบเทาตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปการศึกษานั้น x 100
จํานวนนักศึกษา ชั้นปที่ 4 ทั้งหมด ในปการศึกษานั้น

ขอมูลประกอบการพิจารณา (แหลงขอมูล/เอกสาร/หลักฐาน) :
- ฝายวิชาการ/กองบริหารงานวิชาการ
- ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ
- ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยมีการรายงานขอมูลตอไปนี้
1) ระดับความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาเปนรายบุคคล
2) จํานวน/รอยละของนักศึกษาที่มีระดับความสามารถดานภาษาอังกฤษจําแนกตามระดับ A1-C2
หรือเกณฑอื่นที่เทียบเทาตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร
3) จํานวน/รอยละของนักศึกษาที่มีระดับความสามารถดานภาษาอังกฤษตั้งแตระดับ B2 หรือเกณฑ
อื่นที่เทียบเทาตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร
4) จํานวน/รอยละของนักศึกษาชั้นปที่ 4 ทั้งหมดในปการศึกษานั้น
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผลสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสบการณใหแกนักศึกษา (ผลสํารวจความคิดเห็น
ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและประสบการณที่ไดรับ ประเมินโดยหนวยงานภายนอก)
หนวยนับ : คะแนนเฉลี่ย
ชวงเวลา : ปงบประมาณ
คําอธิบาย :
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา หมายถึง คุณภาพชีวติ ทั้งดานกายภาพ สิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ประสบการณที่นักศึกษาไดรับ หมายถึง ประสบการณที่ไดรับตั้งแตเริ่มตนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทั้งในและนอกหลักสูตร
ในการสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต และประสบการณ ที่ ไ ด รั บ ตาม
ความหมายตัวชี้วัดนี้ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการโดยใหหนวยงานภายนอกดําเนินการสํารวจเพื่อใหไดความคิด
เห็น ที่ใกลเคียงกับ ความเปน จริงมากที่สุด และเพื่อใหเกิดประโยชนในการนําผลการสํารวจไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตอไป
วิธีการคํานวณ :
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการสํารวจความเห็นของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิต
จํานวนนักศึกษาที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด
ขอมูลประกอบการพิจารณา (แหลงขอมูล/เอกสาร/หลักฐาน) :
- กองแผนงาน
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เป า ประสงค ยุ ท ธศาสตร ที่ 5 มหาวิ ท ยาลั ย ศิล ปากรเป น ที่ รูจั ก ในระดั บ นานาชาติ ภ ายใต “ศิ ล ปากร
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ชั้ น นํ า แ ห งก า รส ร า ง ส ร ร ค ” (Silpakorn : A Leading Creative University) :
SILPAKORN BRANDING
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลสําเร็จของการสรางและสื่อสารภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ ประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด
ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการตลาดของมหาวิทยาลัย (โดยการนําขอมูล
จากการทําโพล มาวิเคราะหแนวโนมทางการตลาด เพื่อสราง Content สื่อ สมัยใหม เพื่อ สื่อสารและสราง
ภาพลักษณที่ดขี องมหาวิทยาลัย)
หนวยนับ : รอยละ
ชวงเวลา : ปงบประมาณ
คําอธิบาย :
ความสําเร็จของฝายสื่อสารองคกร ในการสรางการรับรู ทัศนคติของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียกับ
สถาบัน และสาธารณะ ไดแก นักเรียน ผูปกครอง ครู ผูประกอบการ นายจางหรือผูใชบัณฑิต ชุมชน สังคม
และทองถิ่น ตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร “การเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค” โดย
ทําเปนงานวิจัยสถาบัน
ขอมูลประกอบการพิจารณา (แหลงขอมูล/เอกสาร/หลักฐาน) :
- งานสื่อสารองคกร
- รายงานผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการตลาดของมหาวิทยาลัย (โดยการนําขอมูล
จากการทําโพล มาวิเคราะหแนวโนมทางการตลาด เพื่อสราง Content สื่อ สมัยใหม เพื่อ สื่อสารและสราง
ภาพลักษณที่ดขี องมหาวิทยาลัย)
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การรับรูของสาธารณะตอความมีชื่อเสียงดานวิชาการ “ศิลปากรมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการ
สรางสรรค”
หนวยนับ : จํานวน
ชวงเวลา : ปงบประมาณ
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คําอธิบาย :
ผลสําเร็จของการสรางและสื่อสารภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ หมายถึง การรับรูของสาธารณะตอ
ความมีชื่อเสียงดานวิชาการ “ศิลปากร มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค” โดยพิจารณาจากยอด view
ยอด Organic ยอด Reach, ความถี่การออกสื่อ, ยอดแชรใน Social, Content ที่สาธารณะรับรู มีสวนรวม
Comment ในเชิงสรางสรรค, จํานวน Scoop และ Column จาก Endorser และ Influencer ซึ่งนับรวมทุก
สื่อจากทุกคณะวิชาและหนวยงาน และนับสะสมได
สื่อที่เปน แหลงเผยแพร เพื่อ ให สาธารณชนสามารถเขาถึงไดงาย แสดงศัก ยภาพและชื่อ เสีย งของ
มหาวิทยาลัย ในปจจุบันนอกจากโดยการจัดแสดงนิทรรศการหรือจัดแสดง สื่อวิทยุ โทรทัศน แลวยังสามารถ
เผยแพรผานชองทางสื่อสังคมออนไลนอื่น ๆ อาทิ เว็บไซต ยูทูป เพจอยางเปนทางการของคณะวิชา/หนวยงาน
หรือเว็บบล็อก เปน ตน ซึ่งมีผูดูแลระบบอยางชัดเจน ทั้งนี้ ควรคํานึงถึงภาษาที่ใชในการสื่อสาร หากเลือ ก
เผยแพรดวยลักษณะ 2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ) จะยิ่งชวยใหสาธารณชนสามารถเขาถึงโครงการที่หนวยงานจัด
ขึ้นไดมากขึ้น
วิธีการคํานวณ :
ผลรวมของยอด view ยอด Organic ยอด Reach, ความถี่ ก ารออกสื่ อ , ยอดแชร ใน Social,
Content ที่ส าธารณะรับ รู มี สว นรว ม Comment ในเชิ งสรางสรรค, จํา นวน Scoop และ Column จาก
Endorser และ Influencer ซึ่งนับรวมทุกสื่อจากทุกคณะวิชาและหนวยงาน และนับสะสมได
ขอมูลประกอบการพิจารณา (แหลงขอมูล/เอกสาร/หลักฐาน) :
- งานสื่อสารองคกร
- ขอมูลที่ตองรายงาน :
1) ชองทางการติดตอสื่อสารกับนักศึกษา/ผูรับบริการทั้งหมดของคณะวิชา/หนวยงาน
2) จํ านวนยอด view ยอด Organic ยอด Reach, ความถี่ ก ารออกสื่ อ , ยอดแชรใน Social,
Content ที่ส าธารณะรับ รู มี สว นรว ม Comment ในเชิ งสรางสรรค, จํา นวน Scoop และ Column จาก
Endorser และ Influencer ในชองทางการสื่อสารแตละประเภทของคณะวิชา/หนวยงาน
3) จํานวนขาวสาร/ขาวประชาสัมพันธที่เผยแพรสื่อสาธารณะ ในมิติตางๆ เชน
4.1 คุณภาพนักศึกษา รางวัลที่นักศึกษา/บัณฑิตที่ไดรับในระดับชาติ-นานาชาติ
4.2 คุณ ภาพอาจารย รางวัลที่อ าจารย/บุคลากรของมหาวิทยาลัย ไดรับ ในระดับ ชาตินานาชาติ
4.3 โครงการวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค โครงการบริก ารวิ ช าการ โครงการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมที่ดําเนินการ โดยมีการเผยแพรในลักษณะสิ่งตีพิมพเปนบทความผลงานทางวิชาการ การจัด
นิทรรศการ (Exhibition) การจัดการแสดง (Performance) หรือการจัดประกวด หรือการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการและผลงานในแขนงตาง ๆ อาทิ งานศิลปะ ดนตรี การแสดง และงานออกแบบสูสาธารณะ เปนตน
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผลสําเร็จของการดําเนินนโยบายผลักดันมหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ
หนวยนับ : รอยละ
ชวงเวลา : ปงบประมาณ
คําอธิ บ าย : ผลสํ าเร็จ ของการดํา เนิ นนโยบายผลัก ดัน มหาวิท ยาลั ย สู ความเป น นานาชาติ หมายถึ งการ
ดําเนิ นงานตามแผนงานดานวิเทศสัมพันธ สัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนด ประกอบดวยการดําเนินในดาน
ตางๆ ดังนี้
1. จัดทํา MOU ใหม และทบทวน MOU เดิมที่ตองตออายุ
2. จัดโครงการ/กิจกรรมดานวิเทศสัมพันธ
3. จัดโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนทุนระดับนานาชาติจากหนวยงานภาคนอกทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
4. โครงการ International Office
5. โครงการพัฒนาเว็บไซตสําหรับนักศึกษาตางชาติ
6. จัดโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ

วิธีการคํานวณ :

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุเปาหมายทั้งหมด x 100
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการตามแผนงานดานวิเทศสัมพันธทั้งหมด

ทั้งหมด
ขอมูลประกอบการพิจารณา (แหลงขอมูล/เอกสาร/หลักฐาน) :
- งานวิเทศสัมพันธ
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานดานวิเทศสัมพันธ
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