ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562
เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

คำนำ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566 ฉบับนี้จัดทาขึ้น เพื่อใช้เป็นแผนหลัก
ในการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัย ศิลปากร ใน 5 ปีข้างหน้า โดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม
การบริหารกิจการมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 ในบริบทใหม่ของโลก เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การลดลงของ
ประชากรวัยเรียน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital
Economy) การหลอมรวมของเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภค และการสื่อสาร
ทีเ่ ชื่อมต่ออย่างไม่มีขอบเขต เป็นต้น รวมทั้งบริบทที่สาคัญของประเทศไทย จากการมีรัฐบาลใหม่ หลังการเลือกตั้ง
พ.ศ. 2562 การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือในกากับของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันอุดมศึกษาในกากับ
ของรัฐที่ต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2561–2580
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564 นโยบาย Thailand 4.0 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 แผนอุดมศึกษาระยะยาวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551–2565 รวมทั้งตามนโยบาย
ของกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (อว.) ประกอบกั บ นโยบายในการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยของท่านอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช) และเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยตาม
Reform Agenda โดยการจัดทาแผนพัฒนาฉบับนี้ยังมี กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมชาวศิลปากรอย่าง
เป็นระบบ ซึ่งมีการสารวจความต้องการและทบทวนข้อมูลจากคณะวิชาและหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อเป็นปัจจัย
นาเข้าของการจัดทาแผน มีการทบทวนและวิเคราะห์ SWOT Analysis ของมหาวิทยาลัย มาวิเคราะห์และกาหนด
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มาตรการ
ผลักดันกลยุทธ์ และตัวชี้วัดมาตรการ รวมทั้งเลือกประเด็นที่สาคัญเร่งด่วนมาดาเนินการจัดทาโครงการ/กิจกรรม
และตัวชี้วัดที่เหมาะสม สามารถวัดผลสาเร็จของแผนพัฒนาได้ในมิติต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม
แผนพัฒนาฉบับนี้ กาหนดเป็น 5 ยุทธศาสตร์ 14 กลยุทธ์ 24 มาตรการ 16 ตัวชี้วัดในระดับเป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ และ 50 ตัวชี้วัดในระดับมาตรการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่วิสัยทัศน์ “ศิลปากร มหาวิทยาลัยชั้นนาแห่ง
การสร้างสรรค์ Silpakorn : A Leading Creative University” ประกอบด้วยเนื้อหาสาคัญ 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 มิติ
ความเชื่อมโยงและกรอบแนวคิดในการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ.2562-2566 ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนที่ 3 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ.2562-2566 ส่วน
ที่ 4 การน าแผนยุ ทธศาสตร์ ไปปฏิบั ติ และส่ วนที่ 5 ภาคผนวกที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาคผนวก ก. สถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญของโลกและของประเทศไทยที่มีผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคผนวก ข. ความ
เชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 แผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566 และภาคผนวก ค. คานิยามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ และภาคผนวก ง.
บั น ทึ กการน าส่ งคณะวิ ชาหรื อหน่ วยงานทุ กภาคส่ วน เพื่ อจั ดเก็ บข้ อมู ลที่ เกี่ ยวข้ อง และทบทวน SWOT ของ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ.2562–2566 ฉบับนี้
จะเป็ น เสมื อนเข็ ม ทิ ศ ชี้ กรอบแนวทางปฏิ บั ติ งานของมหาวิท ยาลั ย ที่ ชั ด เจนที่ จ ะรวมพลั ง ความร่ว มมื อ จาก
ประชาคมศิลปากรทุกภาคส่วนนาไปสู่การพัฒ นาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ศิลปากรให้บรรลุเป้าหมายและ
ส่ งผ่ านไปสู่ อั ตลั ก ษณ์ “มหาวิท ยาลั ย ชั้ น น าแห่ งการสร้างสรรค์ A Leading Creative University” อัน เป็ น
เป้าหมายสูงสุดตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-ก-

-ข-

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
(Executive Summary)
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กาหนด
เป็ น กรอบแนวทางปฏิบัติขึ้น ภายใต้การวิเคราะห์ สถานการณ์ แวดล้อม (SWOT Analysis) และการวิเคราะห์
ปัจจัยแวดล้อมภายนอก (PESTEL Analysis) และส่วนสาคัญได้จัดองค์ประกอบของแผนพัฒ นามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566 ตามนโยบายในการพัฒ นามหาวิทยาลัยของท่านอธิการบดี (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช) เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยศิลปากรด้านการจัดการการศึกษาภายใต้อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ รวมถึงค่านิยมของมหาวิทยาลัย (TEAM-SU) ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580
23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.
2560 – 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 นโยบายสู่แผนอุดมศึกษา 15 ปี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
– 2574 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบาย Thailand
4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน เพื่อใช้เป็นเครื่องชี้วัดและกรอบในการกาหนด
ทิศทางในการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร อีก 5 ปีข้างหน้า
แผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566 ของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 14 กลยุทธ์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 24 มาตรการผลักดันกลยุทธ์ 16 ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ยุทธ์ศาสตร์ และ 50 ตัวชี้วัดระดับมาตรการ ดังภาพที่ ก

แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยศิลปำกร
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2562-2566
5 ยุทธศำสตร์ 14 กลยุทธ์ 24 มำตรกำร
16 ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์ยุทธ์ศำสตร์* 50 ตัวชี้วัดระดับมำตรกำร**
*ทั้งนี้กำรประเมินผลสัมฤทธิข์ องแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยศิลปำกร ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560- 2566
ฉบับนี้จะวัดควำมสำเร็จตำมตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์เท่ำนั้น
**สำหรับตัวชี้วัดระดับมำตรกำร จะเป็นตัวชี้วัดเพื่อกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรต่ำงๆ
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ให้บรรลุเป้ำประสงค์ที่มหำวิทยำลัยกำหนดไว้

-ค-

มหำวิทยำลัยชั้นนำแห่งกำรสร้ำงสรรค์
(Leading Creative University)
แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยศิลปำกร ระยะ 5 ปี พ.ศ.2562-2566 กรอบงบประมำณ 1,878 ล้ำนบำท*

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำง
ควำมโดดเด่นเป็นเลิศ
เฉพำะทำงและควำมมีเชื่อ
เสียง ด้ำนวิชำกำร :
ACADEMIC
REPUTATION

กรอบงบประมำณ 90 ล้ำนบำท
งบแผ่นดิน – ล้ำนบำท
งบเงินรำยได้ 90 ล้ำนบำท

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับ
กำรบูรณำกำรผลิตผล
งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
กำรบริกำรวิชำกำรกำรทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมที่
เชื่อมโยงกับท้องถิ่นหรือ
อุตสำหกรรมและตอบโจทย์
กำรเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ เกิดคุณค่ำทำง
เศรษฐกิจ เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถทำงกำร
แข่งขันของประเทศเพื่อ
แก้ปัญหำของชุมชน สังคม:
RESEARCH AND
CREATIVITY

ยุทธศำสตร์ที่ 3 นำระบบ
บริหำรจัดกำรที่ทันสมัย
นวัตกรรมในกำรบริหำรมำ
ใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ :
SMART AND GREEN
ADMINISTRATION

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำ
นักศึกษำและส่งเสริม
ควำมสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง
กับศิษย์เก่ำ : SMART
STUDENT AND
ALUMNI

กรอบงบประมำณ 790 ล้ำนบำท กรอบงบประมำณ 638 ล้ำนบำท
กรอบงบประมำณ 190 ล้ำนบำท
งบแผ่นดิน 300 ล้ำนบำท
งบแผ่นดิน 410 ล้ำนบำท
งบแผ่นดิน 40 ล้ำนบำท
งบเงินรำยได้ 490 ล้ำนบำท
งบเงินรำยได้ 150 ล้ำนบำท
งบเงินรำยได้ 228 ล้ำนบำท

ยุทธศำสตร์ที่ 5 สร้ำง
และเผยแพร่ภำพลักษณ์
ศิลปำกรสู่สำธำรณะ :
SILPAKORN
BRANDING

กรอบงบประมำณ 170 ล้ำนบำท
งบแผ่นดิน 60 ล้ำนบำท
งบเงินรำยได้ 110 ล้ำนบำท

ภาพที่ ก โครงสร้างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566
สาหรับขั้นตอนการดาเนินงานการนาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566 ไปสู่
การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยยึดตามหลัก PDCA โดยการจัดทาแผนนั้นเริ่มต้นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย สาหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566
(Plan) ได้แก่ SWOT Analysis PESTEL นโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยของท่านอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชัยชาญ ถาวรเวช) และสารสนเทศที่ใช้ในการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566
เป็ นต้ น จากนั้ นจึ งน า (ร่ าง) แผนพั ฒนามหาวิทยาลั ยศิ ลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566 เสนอที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ ความเห็น ชอบ และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้
ความเห็นชอบ และถ่ายทอดแผนพัฒนาสู่แผนปฏิบัติการ ประจาปีมหาวิทยาลัย (Do) ลาดับต่อมาเป็นขั้นตอนการ
ทบทวนและปรั บ แผน (Check) ด้ วยการประชุ มหั วหน้ าส่ วนงาน ซั กซ้ อมความเข้ าใจ แนวทางปฏิ บั ติ ความ
รับผิดชอบของส่วนงานทาความเข้าใจตัวชี้วัดฯ จากนั้นจึงให้ข้อสั งเกต และจัดทาข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้
หน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผล (Action) ตามประเด็นความท้าทาย
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร อัตลักษณ์ วิสั ยทัศน์ พันธกิจ และ Reform Agenda โดยมีการจัดทารายงานผลการ
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ.2562-2566
1.1 บทนา
มหาวิทยาลัยศิลปากรก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2486 เป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยแรกของประเทศ ได้แก่
จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิ ทยาลั ย มหาวิ ทยาลั ย มหิ ดล มหาวิทยาลั ย ธรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ และ
มหาวิทยาลั ยศิล ปากร ตามล าดั บ โดยมหาวิทยาลั ยศิ ลปากร เริ่มจัดการศึกษาที่ เน้ นทางด้ านศิ ลปะและการ
ออกแบบที่วังท่าพระ นับจากนั้นมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตามลาดับ ในปี พ.ศ. 2509 มีการ
พัฒนาหลักสูตรไปสู่มหาวิทยาลัยที่มีศาสตร์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงวิทยาศาสตร์ โดยมีการ
ขยายพื้นที่จัดการศึกษาไปสู่พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ต่อมาได้มีการขยายตัวสู่วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ในปี พ.ศ. 2540 และในปี พ.ศ. 2560 ได้ขยายพื้นที่การศึกษาใหม่ City Campus (เมือง
ทองธานี) ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองทองธานี อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามลาดับ โดยตลอดเวลา 76 ปี ที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยได้พัฒนาและปรับบทบาทตามภารกิจการจัดการทางการศึกษาของตนเองมาโดยตลอด เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลกระทบทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย โดยกาหนดวิสัยทัศน์นาพามหาวิทยาลัย
“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์” (Leading creative university)
แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่สาคัญในระดับมหภาคของโลกที่มี แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
และบริบทโดยรอบจากทั้งภายในและภายนอกของประเทศที่มีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การหลอมรวมของเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต การ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภค การสื่อสารที่เชื่อมต่ออย่างไม่มีขอบเขต ความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ การเกิดภัยพิบั ติทางธรรมชาติ และวิกฤตการณ์ ด้านพลังงาน เป็นต้น รวมถึงบริบทที่สาคัญ ของ
ประเทศไทย เช่น การมีรัฐบาลใหม่ หลังการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 บทบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ปี พ.ศ. 2560 มาตรา 65 ที่บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อ ให้เกิด
เป็นพลังผลักดันประเทศร่วมกันไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยออกเป็นพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผ ลบั งคับ ใช้เมื่อวัน ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ส าหรับ ใชเปนกรอบในการกาหนดทิศทางการ
บริหารและพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการ
แผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถนาไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังผานการดาเนินงานขององค์กรหรือ
หนวยงานภาครัฐหรือในกากับของรัฐ ที่ตองนาแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป พ.ศ. 2561-2580 ไปถายทอด
ลงสูแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาขององค์กรต่อไป (รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2560 มาตรา 275
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: พ.ศ. 2560) รวมทั้งการเกิดกระทรวงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็น
ต้น เป็นบริบทที่เปลี่ยนแปลงและสาคัญยิ่งที่องค์กรในปัจจุบัน โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐหรือในกากับของรัฐต้อง
ให้ความสาคัญยิ่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ พิจารณาแลวเห็นว่ายุทธศาสตร
ชาติ ระยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล และ
กรอบทิศทางนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) รวมทั้งแผนการศึกษา
ชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2562 เปนเรื่ อ งที่
มหาวิทยาลัยต้องให้ ความสาคัญในการกาหนดนโยบายและทิศทางการบริห ารมหาวิทยาลัยให้ สอดคล้องกับ
นโยบายดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยของท่านอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ
ถาวรเวช) ที่ต้องการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดผลทางปฏิบัติที่ดี รองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
การจัดการศึกษาให้เท่าทันกับบริบทต่างๆ ที่กล่าวมาของท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช
โดยได้แถลงนโยบายกับสภามหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยใน 5 ด้าน คือ 1) การสร้างความมี
ชื่อ เสี ย งด้ านวิช าการ : ACADEMIC REPUTATION 2) การยกระดั บ การบู รณาการผลิ ต ผลงานวิจัย หรือ งาน
สร้างสรรค์ การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นหรืออุตสาหกรรม ตอบโจทย์
การเปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ และเป็นที่
พึ่งพิงของชุมชน และท้องถิ่น : RESEARCH AND CREATIVITY 3) การบริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรมและ
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม SMART AND GREEN ADMINISTRATION 4) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสูงให้กับสังคม
ประเทศชาติ มีทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 และพัฒนาความร่วมมือกับสมาคมนักศึกษาเก่า SMART
STUDENT AND ALUMNI และ 5) การสร้ า งและเผยแพร่ ภ าพลั ก ษณ์ ศิ ล ปากรสู่ ส าธารณะ : SILPAKORN
BRANDING ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “ศิลปากร มหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์ Silpakorn : A
Leading Creative University”
ดังนั้น การจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566 จึงมีความสาคัญ
อย่างยิ่ง เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย และเพื่อให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561–2580 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564 นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560– 2579
และตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) รวมทั้งแผนการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 จึงนับเป็นความท้าทายของมหาวิทยาลัย ที่จาเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือจากประชาคมศิลปากรทุกภาคส่วน ทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบภายใต้วัฒนธรรม “สืบสาน
สร้างสรรค์ ศิลปากรเป็นเลิศ" เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์
A Leading Creative University” อันเป็นเป้าหมายสูงสุดตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และการยืนหยัดเพื่อ
รับใช้สังคมตลอดไป
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1.2 วัตถุประสงค์
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับนี้ เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนามหาวิทาลัย ซึ่ง
เป็นแผนพัฒนาระยะกลาง 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์รวม 5 ประการ คือ
1. เพื่อเป็นกรอบแสดงแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากรรับเป็นนโยบาย
2. เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทุกๆ 5 ปี สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ แผนการปฏิ รูป ประเทศ นโยบาย Thailand 4.0 นโยบายของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ตลอดจน
นโยบายของท่านอธิการบดีให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย
3. เพื่ อ เป็ น แผนหลั ก ของมหาวิท ยาลั ยที่ น าไปสู่ ก ารถ่ ายทอดไปยังแผนปฏิ บั ติก ารประจาปี ให้ กั บ
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ถือปฏิบัติในการพัฒนาหน่วยงานของตนภายใต้นโยบายที่ชัดเจน
4. เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก คนรั บ ทราบและถื อ ปฏิ บั ติ อั น จะเป็ น ผลให้ เกิ ด การ
ประสานงานตามแผนพัฒนาที่วางไว้
5. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยทราบนโยบาย แนวทาง
และเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในอนาคต

1.3 คาจากัดความ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566 เป็นแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตาม
นโยบายของท่านอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช) โดยใช้เป็นแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่
จัดทาขึ้นให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2561–2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564 นโยบาย Thailand 4.0 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 แผน
อุดมศึกษาระยะยาวแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2551–2565 รวมทั้งตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มีลักษณะเป็นการกาหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
มาตรการ และตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ และระดับมาตรการ รวมทั้ง รายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566
โดยจะมีการทบทวนเพื่อปรับ ปรุง แผนตามหลั ก PDCA เป็ นประจาทุกปี เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไป ทั้งนี้การประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ.
2562 – 2566 ฉบับนี้ จะวัดความสาเร็จตามตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์เท่านั้น สาหรับตัวชี้วัดระดับ
มาตรการ จะเป็นตัวชี้วัดเพื่อกากับ ติดตามการดาเนินงานตามมาตรการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุ
เป้าประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
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1.4 กรอบแนวคิด
ในการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566 มหาวิทยาลัยได้นาเครื่องมือการ
บริ ห ารจั ด การสมั ย ใหม่ ที่ เกี่ย วข้องกับ กระบวนการวิเคราะห์ และประเมิ น สถานการณ์ ขององค์กร โดยการ
พิจารณาถึงความเป็นได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์
แวดล้ อ ม SWOT Analysis PESTEL และการวิเคราะห์ ปั จ จั ย แวดล้ อ มภายนอก การให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การ
ก าหนดคุ ณ ค่ า ของมหาวิ ท ยาลั ย วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ทุ ก ภาคส่ ว นได้ มี ส่ ว นร่ ว ม ร่ ว มแรงร่ ว มใจกั น น าพา
มหาวิทยาลัยไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ศิลปากร มหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์ (Silpakorn : A Leading
Creative University)” ให้ได้ในที่สุด ตามเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และมาตรการ ที่มีการกาหนดไว้อย่างเป็น
รูปธรรม ตลอดจนให้ความสาคัญกับการกาหนดโครงการ และตัวชี้วัดความสาเร็จ KPI เพื่อใช้วัดความสาเร็จของ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทายมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ และถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการ
ประจาปี ตามลาดับต่อไป

1.5 สารสนเทศที่ใช้ในการจัดทาแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562–2566
มหาวิท ยาลัย ได้ดาเนิน การจัด ทาแผนพัฒ นามหาวิท ยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566 เพื่อ
เป็น กรอบการพัฒ นามหาวิท ยาลัย ระยะกลาง โดยเชื่อ มโยงกับ แผนยุท ธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี พ.ศ.
2561–2580 แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับ ที่ 12 พ.ศ. 2560–2564 นโยบาย Thailand
4.0 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 แผนอุด มศึก ษาระยะยาวแห่งชาติ ฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2551–
2565 รวมทั้ง ตามนโยบายของกระทรวงการอุด มศึก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจัย และนวัต กรรม (อว.) และ
นโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยของท่านอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช)
โดยการจัด ทาแผนพัฒ นามหาวิทยาลัยศิล ปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562–2566 มีกระบวนการมี
ส่วนร่ว มของประชาคมชาวศิลปากรอย่างเป็นระบบ มีการสารวจความต้องการ/ทบทวนข้อมูลจากทุกคณะ
วิชา/หน่วยงาน เพื่อเป็นปัจจัยนาเข้าของการจัดทาแผน จัดลาดับความสาคัญของเรื่องที่ต้องดาเนินการ นา
ผลการจัดทา SWOT Analysis มาทบทวนวิเคราะห์ร่ว มกับผลการศึกษาความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย กับ มหาวิท ยาลัย จานวน 8 กลุ่ม ได้แก่ นัก ศึก ษาและบัณ ฑิต ผู้ปกครอง นายจ้าง/
ผู้ใ ช้บ ัณ ฑิต ผู้กากับ ดูแ ล ติด ตามและประเมิน ผลการดาเนิน งานของมหาวิท ยาลัย ผู้รับ ประโยชน์จ าก
ผลผลิต/ผลลัพธ์ ที่เกิดจากงานวิจัย นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ ผู้เข้าร่ว มโครงการบริการวิช าการ โครงการ
ทานุบารุงศิล ปวัฒ นธรรม และคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มาวิเคราะห์และกาหนดยุท ธศาสตร์ เป้าประสงค์
ยุท ธศาสตร์ ตัว ชี้วัดความสาเร็จ ตามยุท ธศาสตร์ กลยุท ธ์ขับ เคลื่อ นยุท ธศาสตร์ มาตรการผลัก ดัน กลยุท ธ์
และตัวชี้วัดมาตรการ รวมทั้งเลือกเรื่องที่สาคัญเร่งด่วนมาดาเนินการจัดทาโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดที่
เหมาะสม สามารถวัดผลสาเร็จ ของแผนพัฒ นาฯ ได้ในมิติต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งปัจจัย นาเข้า กระบวนการ
ผลลัพ ธ์ในระดับ ต่า ง ๆ ทั้งระดับ ผลผลิต ผลลั พธ์ และผลกระทบ โดยได้ถูกจัด ทาขึ้น โดยอาศัยสารสนเทศ
ต่างๆ พอสรุปได้ ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 สารสนเทศที่ใช้ในการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562–2566
จากภาพที่ 1 สารสนเทศที่ใช้ในการจัดทาแผนพัฒ นามหาวิทยาลัยศิลปากรระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562–
2566 ประกอบด้วย 10 รายการ ได้แก่ 1) เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งใช้
ประกอบการสรรหาอธิการบดี ของผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช (มีน าคม, 2562) 2) รายงานการ
วิเคราะห์ SWOT มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามคือ ประชาคมชาวศิลปากรทุกภาคส่วนทั้ง
บุ คลากรสายวิช าการและสายสนั บ สนุ น ซึ่งจัดเก็บข้อมูล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี ผู้ตอบแบบสารวจ
จ านวน 849 คน 3) ผลการศึ กษาความต้ องการและความคาดหวังของผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยกับ มหาวิท ยาลั ย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 8 กลุ่ม ได้แก่ นักศึ กษาและบัณฑิต ผู้ปกครอง นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต ผู้กากับ
ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนิ นงานของมหาวิทยาลัย ผู้รับประโยชน์จากผลผลิต ผลลัพธ์ที่เกิดจาก
โครงการวิจัย นวัตกรรม/ งานสร้างสรรค์จากสถาบัน ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ผู้เข้าร่วมโครงการทานุ
บ ารุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม คณาจารย์ แ ละเจ้ าหน้ าที่ รวมจานวน 5,369 คน 4) ผลการการวิเคราะห์ บ ริบ ทของ
มหาวิทยาลัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 5) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561–2580 6) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 7) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564 8)
เอกสารเผยแพร่นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล 9) เอกสารแผนอุดมศึกษาระยะยาวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2551–2565 และ 10) เอกสารกรอบทิศทางนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
(อว.)
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1.6 สรุปความสอดคล้องของสารสนเทศในการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2562-2566 กับวิสัยทัศน์ และนโยบายในการบริหารงานมหาวิทยาลัยศิลปากร
จากการสรุปภาพรวมความสอดคล้องของการพัฒนามหาวิทยาลัยใน 5 ด้าน คือ 1) การสร้างความมี
ชื่อ เสี ย งด้ านวิช าการ : ACADEMIC REPUTATION 2) การยกระดั บ การบู รณาการผลิ ต ผลงานวิจัย หรือ งาน
สร้างสรรค์ การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นหรืออุตสาหกรรม ตอบโจทย์
การเปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ และเป็นที่
พึ่งพิงของชุมชน และท้องถิ่น : RESEARCH AND CREATIVITY 3) การบริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรมและ
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม SMART AND GREEN ADMINISTRATION 4) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสูงให้กับสังคม
ประเทศชาติ มีทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 และพัฒนาความร่วมมือกับสมาคมนักศึกษาเก่า SMART
STUDENT AND ALUMNI และ 5) การสร้ า งและเผยแพร่ ภ าพลั ก ษณ์ ศิ ล ปากรสู่ ส าธารณะ : SILPAKORN
BRANDING ตามวิสั ยทั ศน์ ของมหาวิทยาลั ย “ศิล ปากร มหาวิทยาลั ยชั้นนาแห่ งการสร้างสรรค์ Silpakorn :
A Leading Creative University” สรุปได้ดงั ภาพที่ 2 ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
แผนการศึกษาแห่งชาติ ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายสูแ่ ผนอุดมศึกษา 15 ปี ฉบับที่ 3 กรอบที่ 1 Reorientation of Higher Education System
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ด้านพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผล
นโยบาย Thailand 4.0 เป้าหมายด้านการยกระดับคุณค่ามนุษย์
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนการศึกษาแห่งชาติ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ด้านพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล
นโยบาย Thailand 4.0 เป้าหมายด้านความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนการศึกษาแห่งชาติ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายสูแ่ ผนอุดมศึกษา 15 ปี ฉบับที่ 3 กรอบที่ 1 Reorientation of Higher Education System
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ด้านผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา
นโยบาย Thailand 4.0 เป้าหมายด้านความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนการศึกษาแห่งชาติ ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายสูแ่ ผนอุดมศึกษา 15 ปี ฉบับที่ 3 กรอบที่ 4 Reorganization of Higher Education System
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ด้านพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล
นโยบาย Thailand 4.0 เป้าหมายด้านการยกระดับคุณค่ามนุษย์
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนการศึกษาแห่งชาติ ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายสูแ่ ผนอุดมศึกษา 15 ปี ฉบับที่ 3 กรอบที่ 4 Reorganization of Higher Education System
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ด้านพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผล
นโยบาย Thailand 4.0 เป้าหมายด้านการยกระดับคุณค่ามนุษย์

ภาพที่ 2 สรุปความสอดคล้องของสารสนเทศในการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562-2566
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนการศึกษาแห่งชาติ ด้านการผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรร
นโยบายสูแ่ ผนอุดมศึกษา 15 ปี ฉบับที่ 3 กรอบที่ 1 Reorientation of Higher Education System
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ด้านผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ
นโยบาย Thailand 4.0 เป้าหมายด้านความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนการศึกษาแห่งชาติ การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
นโยบายสูแ่ ผนอุดมศึกษา 15 ปี ฉบับที่ 3 กรอบที่ 1 Reorientation of Higher Education System
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ด้านผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
นโยบาย Thailand 4.0 เป้าหมายด้านความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนการศึกษาแห่งชาติ ด้านการผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
นโยบายสูแ่ ผนอุดมศึกษา 15 ปี ฉบับที่ 3 Restructuring of Higher Education System
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ด้านผลิตและพัฒนากาลังคน และงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ
นโยบาย Thailand 4.0 เป้าหมายด้านความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
แผนการศึกษาแห่งชาติ ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
นโยบายสู่แผนอุดมศึกษา 15 ปี ฉบับที่ 3 กรอบที่ 3 Restructuring of Higher Education System
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา
นโยบาย Thailand 4.0 เป้าหมายด้านความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนการศึกษาแห่งชาติ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
นโยบายสู่แผนอุดมศึกษา 15 ปี ฉบับที่ 3 กรอบที่ 3 Restructuring of Higher Education System
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา
นโยบาย Thailand 4.0 เป้าหมายด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 2 สรุปความสอดคล้องของสารสนเทศในการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562-2566 (ต่อ)
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
แผนการศึกษาแห่งชาติ ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายสู่แผนอุดมศึกษา 15 ปี ฉบับที่ 3 กรอบที่ 1 Reorientation of Higher Education System
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ด้านพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล
นโยบาย Thailand 4.0 เป้าหมายด้านการยกระดับคุณค่ามนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์
นโยบาย Thailand 4.0 เป้าหมายด้านการยกระดับคุณค่ามนุษย์

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
นโยบายสู่แผนอุดมศึกษา 15 ปี ฉบับที่ 3 ด้านกรอบที่ 2 Re profiling of Higher Education institutions
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ด้านผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่

สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
นโยบาย Thailand 4.0 เป้าหมายด้านการยกระดับคุณค่ามนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายสู่แผนอุดมศึกษา 15 ปี ฉบับที่ 3 กรอบที่ 2 Re profiling of Higher Education
institutions
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ด้าน ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้ง
งานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
นโยบาย Thailand 4.0 เป้าหมายด้านการยกระดับคุณค่ามนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายสู่แผนอุดมศึกษา 15 ปี ฉบับที่ 3 กรอบที่ 2 Re profiling of Higher Education institutions
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ด้านผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
นโยบาย Thailand 4.0 เป้าหมายด้านการยกระดับคุณค่ามนุษย์

ภาพที่ 2 สรุปความสอดคล้องของสารสนเทศในการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562-2566 (ต่อ)
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จากการสรุปภาพรวมความสอดคล้องของการพัฒนามหาวิทยาลัยใน 5 ด้าน พบว่าสอดคล้องจานวนทั้งสิ้น
90 ความสอดคล้อง จากจานวน 112 ความสอดคล้อง โดยในด้านของความสอดคล้องกับ 23 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2565 พบว่า มีความสอดคล้องกับแผนแม่บท จานวน 6 แผน จาก 23 แผน ได้แก่ 1)
แผนแม่บทที่ 7 แผนแม่บทประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 2) แผนแม่บทที่ 10 แผนแม่บท
ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 3) แผนแม่บทที่ 12 แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ด้าน
ปฏิ รูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 4) แผนแม่บทที่ 13 แผนแม่บทประเด็นการ
เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 5) แผนแม่บทที่ 18 แผนแม่บทประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และ 6)
แผนแม่บทที่ 23 แผนแม่บทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สาหรับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 พบว่า
มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 3 ยุทธศาสตร์ จาก 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อุตสาหกรรมและ
บริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ในเรื่องการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในเรื่องการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในเรื่องสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสี
เขี ยว และแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 มี ความสอดคล้ องกั บ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 จ านวน 3 ยุ ท ธศาสตร์ จาก 10 ยุ ท ธศาสตร์ ได้ แ ก่ 1)
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริ มสร้ างและพั ฒ นาศั กยภาพทุ นมนุ ษ ย์ 2) ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 การเติ บโตที่ เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่ งแวดล้ อมเพื่ อการพั ฒ นาอย่ างยั่ งยื น และ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพั ฒ นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจั ย และ
นวัตกรรม ในด้านของแผนการศึ กษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 พบว่า มี ความสอดคล้ องกับแผนการศึกษา
แห่งชาติ จานวน 4 ยุทธศาสตร์ จาก 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา และ 4) ยุทธศาสตร์ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สาหรับนโยบายสู่แผนอุดมศึกษา 15 ปี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2574 พบว่า มีความสอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) กรอบที่ 1 Reorientation of Higher Education System
ด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการพัฒนาและการรักษาอาจารย์ที่มีคุณภาพ เป็นนักการศึกษา มืออาชีพ และด้าน
การสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และการวิจัย 2) กรอบที่ 2 Reprofiling of Higher Education institutions ด้านการ
จั ดกลุ่ ม จั ดประเภทตามอั ตลั กษณ์ และระดั บของพั ฒ นาการของสถาบั น 3) กรอบที่ 3 Restructuring of Higher
Education System ด้านโครงสร้างการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม และด้านโครงสร้างบุคลากร การสอน การวิจัย
บริการวิชาการ และ 4) Reorganization of Higher Education System ด้านระบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
และด้ านกลไกการพั ฒนาระบบข้ อมู ลสารสนเทศเพื่ อการวางแผน การประเมิ นผลและการประกั นคุ ณภาพ และ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) พบว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 จานวน 5 ยุทธศาสตร์ จาก 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และ 5) ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ในด้านของนโยบาย Thailand 4.0 โมเดล
ขั บเคลื่ อนประเทศไทยสู่ ความมั่ งคั่ ง มั่ นคง และยั่ งยื น พบว่ า มี ความสอดคล้ องกั บนโยบาย Thailand 4.0 ใน 3
เป้าหมาย จาก 4 เป้าหมาย ได้แก่ 1) เป้าหมายด้านการยกระดับคุณค่ามนุษย์ 2) เป้าหมายด้านความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
และ 3) เป้าหมายด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อม
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1.7 การวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม (SWOT) และการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก (PESTEL)
1.7.1 การวิเคราะห์ SWOT เข้าสู่การขับเคลื่อนกลยุทธ์ในมิติต่างๆ ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

CURRICULUM FOR EXCELLENCE
สร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ที่ทาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 และจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning และ Design Thinking
- VARIETY OF SHORT COURSES AND ONLINE COURSES FOR ALL
สร้างหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและตรงความต้องการของตลาดทั้งในรูปแบบการเรียนในห้องเรียน
และการเรียนออนไลน์ เพือ่ ให้บริการแก่นักศึกษาและสร้างรายได้จากบุคคลทั่วไป
SMART FACULTY
สร้างกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ มีความเชี่ยวชาญ
ยกระดับการศึกษาให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล และใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัลที่ทันสมัย
RESEARCH COLLABORATION
พัฒนาระบบการบริหารงานด้านการวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรมโดยสร้างกลไกให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะ
และสร้างเครือข่ายด้านวิจัยกับภายนอก
AND GREEN ADMINISTRATION

DIGITAL TRANSFORMATION UNIVERSITY
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดทาระบบที่ทันสมัย
ครบวงจร (HR-ERP, Employee Self-Service) เพื่ออานวยความสะดวกต่อบุคลากร และนาเทคโนโลยี Business
Intelligence (BI) and Dashboard มาใช้ในการสรุปข้อมูลทุกมิติเพื่อสะท้อนผลการดาเนินงานของบุคคล
SMART AND GREEN CAMPUS
พัฒนาทุกวิทยาเขตด้วยการด้วยการนาระบบเทคโนโลยีดจิ ิทลั ที่ทันสมัยเข้าไปใช้ในการบริหารจัดการทุกพื้นที่โดยคานึงถึงการใช้
ทรัพยากรพลังงานและสภาพแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและชาญฉลาด เพิม่ พื้นทีส่ ีเขียว เน้นการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม เพื่อให้เป็น smart and green campus
A NATIONAL PILLAR OF ART AND DESIGN
จัดตั้งศูนย์อนุรกั ษ์ศิลปกรรมนานาชาติ (Art Conservation Center) และหลักสูตรนานาชาติด้านอนุรกั ษ์ศิลปกรรม การจัดตั้ง Art
Museum และจัดการประกวดงานศิลปวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ทุกสาขา ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นการสร้างคนรุ่น
ใหม่และเน้นความสาคัญของมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็นผู้นาทางด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม- จัดโครงการ “Silpakorn Selected”
WORLDWIDE CONNECTION
- พั ฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) โดยจัดตั้ง International Office เพื่ อการประสานงาน เผยแพร่กิ จกรรมและ
ให้บริการแก่นักศึกษาต่างชาติ
- ให้มีงานสื่อสารองค์กร (Corporate Communications Unit) ที่ทาหน้าที่หลักในการสือ่ สารเผยแพร่ข้อมูลโดยใช้สอื่ ต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์ Social Media
ทั้งภายใน ภายนอก และต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
- จัดกิจกรรมส่งเสริมและขยายความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศทั้งในด้านวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Lifelong Learning) ให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง
มีความหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน
On-demand, Diverse and Flexi-education
มีความสร้างสรรค์ และเป็นสากล
พัฒนาอาจารย์เข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU : Professional Standard
Framework) และพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
พัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย
การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมจากภายนอก ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ
ระดับจังหวัด และระดับชุมชน
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมในการบริหารจัดการที่ทันสมัย Digital
Transformation University

พัฒนามหาวิทยาลัยเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(GREEN CAMPUS)

ส่งเสริมและขยายความร่ว มมือกับหน่ว ยงานภายนอก
ด้านศิ ลปวัฒ นธรรม นวั ต กรรม/งานสร้างสรรค์ เพื่ อ
ผลักดันมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาค ASEAN

มุ่งสร้าง SILPAKORN BRANDING และสื่อสาร เผยแพร่
ภาพลักษณ์ศิลปากร สู่ภายนอก

ภาพที่ 3 การวิเคราะห์ SWOT เข้าสู่การขับเคลื่อนกลยุทธ์ในมิติต่างๆ ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี
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QUALITY ASSURANCE AT INTERNATIONAL LEVEL
ยกระดั บคุ ณ ภาพการศึกษาให้ทั ดเที ยมและเป็น ที่ ยอมรับในระดั บสากลตามแนวทางของ Education Criteria
Performance Excellence (EdPEx) และ AUN QA

QS WORLD RANKING

สร้างความเข้าใจด้านตัวชี้วัดของการจัดอันดับ QS World Ranking ให้แก่บุคลากรเพื่อที่ทุกส่วนสามารถปฏิบัติงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนด
RESEARCH INFRASTRUCTURE
พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อและสร้างบรรยากาศในการวิจัย เช่น เพิ่มฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศด้านการ
วิจัย international funding ระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย และระบบที่ให้ความช่วยเหลือในการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
AND GREEN ADMINISTRATION

ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากลตามแนวทาง Education Criteria
Performance Excellence (EdPEx) และ AUN QA
สนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันผลงานทางวิชาการสู่ระดับ
นานาชาติ
พัฒนาระบบ กลไก ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผลผลิตงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาสังคม ชุมชน / ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ ใน 9 ด้าน

DIGITAL TRANSFORMATION UNIVERSITY
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดทาระบบที่
ทันสมัย ครบวงจร (HR-ERP, Employee Self-Service) เพื่ออานวยความสะดวกต่อบุคลากร และนาเทคโนโลยี
Business Intelligence (BI) and Dashboard มาใช้ในการสรุปข้อมูลทุกมิติเพื่อสะท้อนผลการดาเนินงานของ
บุคคล ส่วนงานและมหาวิทยาลัย

พัฒนาระบบและทรัพยากรบุคคลให้มีธรรมาภิบาล
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน การสร้าง
เสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย

21st CENTURY SKILLS
มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็น Smart Student เน้นการพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนาด้านสารสนเทศ
ภาษาต่างประเทศ บุคลิกภาพ และความคิดสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณในการคิดและทาเพื่อสังคม และรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม
WORLDWIDE CONNECTION
- พั ฒนามหาวิทยาลั ยสู่ความเป็ นนานาชาติ (Internationalization) โดยจั ดตั้ง International Office เพื่ อการประสานงาน เผยแพร่
กิจกรรมและให้บริการแก่นักศึกษาต่างชาติ
- ให้มีงานสื่อสารองค์กร (Corporate Communications Unit) ที่ทาหน้าที่หลักในการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลโดยใช้สื่อต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์
Social Media ทั้งภายใน ภายนอก และต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
- จัดกิจกรรมส่งเสริมและขยายความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศทั้งในด้านวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เช่น การประชุม การ
สัมมนาทางวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการ

พัฒนานักศึกษาให้เป็น Smart Student พร้อมด้วย
ทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21

พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ

ภาพที่ 3 การวิเคราะห์ SWOT เข้าสู่การขับเคลื่อนกลยุทธ์ในมิติต่างๆ ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (ต่อ)
-11-

1.7.2 ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย (PESTEL)
สาหรับการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย (PESTEL) ประกอบด้วย ปัจจัยการเมือง
(Political) ปั จจั ยเศรษฐกิจ (Economic) ปั จจั ยสังคม (Social) ปัจจั ยเทคโนโลยี (Technology) ปั จจัยสิ่ งแวดล้ อม
(Environmental) และปัจจัยกฎหมายและกรอบข้อบังคับในการพัฒนา (Law) โดยสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย (PESTEL)
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1.8 Reform Agenda
เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยคืออะไร
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1.9 ความท้าทายของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในการจัดการศึกษาท่ามกลางสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ที่ถูกเร่งด้วยมิติแห่งการ
เปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมด้านต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาวิทยาการทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบสุขภาพ การศึกษา การเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของโลก ล้วนส่งผลต่อแรงผลักดันที่
มีต่อความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศไทยในทุกมิติเช่นกัน และตามที่กล่าวมาประเทศต้องมีความเตรียมพร้อม
เพื่อดึงโอกาสในการพัฒนาประเทศที่มีหลากหลายผ่านกลไกต่างๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ.
2561–2580 แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564 นโยบาย Thailand 4.0
แผนการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560–2579 แผนอุ ดมศึ กษาระยะยาวแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2551–2565
รวมทั้ ง ตามนโยบายของกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (อว.) เป็ น ต้ น ท าให้
มหาวิทยาลัยศิลปากรไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้โอกาสในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
และตอบโจทย์การพัฒ นาประเทศตามกระแสโลก ซึ่งนอกจากมหาวิทยาลัยจะมีทุนทางวิชาการและทุนทาง
ทรัพยากรมนุ ษย์ที่ มีความโดดเด่น ทางศาสตร์และศิล ป์มาอย่างยาวนาน มหาวิทยาลั ย ต้องมีแผนการพัฒ นา
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงมิติทางศาสตร์และศิลป์ไปสู่การสร้างนวัตกรรมและการจัดการทาง
การศึกษา ให้สามารถพัฒนาบุคลากรระดับสูงของประเทศตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองสั งคมทั้ง
ระดับประเทศและระดับโลกได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับมหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวและเตรียมรับกับการจัด
การศึกษาในยุค Disruption ในด้านต่างๆ สถาบันการศึกษาหลายแห่งจะมีการพัฒ นาระบบปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence : AI) มาใช้ เป็ น สิ่ งสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนและมี ก ารจั ด หลั ก สู ต รการสอนแบบ
ออนไลน์มากขึ้น อีกทั้งแนวโน้มการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยต้องบูรณาการให้เข้าสู่การพัฒนาคนระดับสูงใน
ศตวรรษที่ 21 ตามเป้าหมายการศึกษาของชาติ ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรต้องมีลักษณะพัฒนาผู้เรียนไปสู่การ
เรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนกับการทางาน (Work Integrated Learning: WIL) ที่นาไปสู่การเรียนแบบไม่เน้น
ปริญญาแต่เน้นการเรียนแบบ Credit Bank มากขึ้น ในขณะเดียวกันบริบทของมหาวิทยาลัยที่สาคัญอีกประการ
หนึ่ง คือ การเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานในกระทรวงที่จัดตั้งขึ้นใหม่ อาจทาให้ระบบการของบประมาณเพื่อ
สนับ สนุน ภารกิจด้านจัดการเรียนการสอนและการวิจัย เกิดขึ้นตามวิธีการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ซึ่งมหาวิท ยาลั ยต้องวางแผนและประเมิน
สถานการณ์ให้ทันกันนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงและยุทธศาสตร์ชาติ
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ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยศิลปากร
2.1 ลาดับของการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ มีฐานะเป็นกรม โดยปัจจุบัน
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มีประวัติความเป็นมาดังนี้

ภาพที่ 5 แสดงลาดับของการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงลาดับของการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในยุคแรก (ช่วงระยะเวลา 25
ปี) วันที่ 12 ตุลาคม 2486 โรงเรียนศิลปากรได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลั ยศิลปากร ตามประกาศในราชกิจจา
นุเษกษา โดยเปิดการเรียนการสอนในคณะจิตรกรรมและประติมากรรมเป็นคณะแรก (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นคณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์) ต่อมา พ.ศ. 2498 จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมไทย (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) และคณะโบราณคดี และ พ.ศ. 2499 จัดตั้งคณะมัณฑนศิลป์ สาหรับยุคที่สอง (ช่วง
ระยะเวลา 30 ปี) พ.ศ. 2509 มีการขยายการศึกษาไปยังพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และใน พ.ศ.
2511 เปิ ด สอนคณะอั ก ษรศาสตร์ ต่ อ มา พ.ศ. 2513 เปิ ด สอนคณะศึ กษาศาสตร์ พ.ศ. 2515 เปิ ดสอนคณะ
วิทยาศาสตร์ และจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2529 เปิดสอนคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2535 เปิดสอนคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ปัจจุบัน คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) และจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ตลอดจนจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปัจจุบันสังกัดคณะวิทยาศาสตร์) และยุคที่สาม (ช่วง
ระยะเวลา 4 ปี) จัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ จัดการเรียนการสอนที่สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน และเริ่มก่อสร้าง
ศู น ย์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมเฉลิ มพระเกี ยรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (แล้ วเสร็จปี พ.ศ. 2544) ต่ อมายุ คที่ สี่ (ช่ วง
ระยะเวลา 12 ปี) พ.ศ. 2544 เปิดสอนคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุ รี ) พ.ศ. 2545 เปิ ดสอนคณะวิทยาการจัดการ (จั ดการเรียนการสอนที่ วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี) พ.ศ. 2546 เปิดสอนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยนานาชาติ (จัดการเรียนการ
สอนที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และสานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ) และในยุคที่ห้า ยุคปัจจุบัน ในวันที่
2 มิถุ นายน 2559 ได้ มี การปรั บเปลี่ ยนสถานภาพเป็ นมหาวิทยาลั ยในก ากั บของรัฐ โดยมี ผลบั งคั บใช้วั นที่ 2
กรกฎาคม 2559 และมีการขยายการจัดการศึกษาไปที่ City Campus (เมืองทองธานี) จังหวัดนนทบุรี
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2.2 ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยศิลปากร
2.2.1 ด้านการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีเป้าหมายผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพรองรับความต้องการของผู้ประกอบการ
และสังคม โดยมีทักษะในระดับสากล มีทักษะที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีอัตลักษณ์ศิลปากร
“ความคิดสรางสรรค์” และ “จิตสาธารณะ” มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งมี
ผลงานทีส่ าคัญ ดังนี้
ตารางที่ 1 คุณภาพบัณฑิตและคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2559-2560
ร้อยละ

ปีการศึกษา
2559
87.89

ปีการศึกษา
2560
84.01

ร้อยละ

85.23

89.77

ร้อยละ

86.13

89.14

ร้อยละ

82.82

90.63

บาท
คน
ชิ้นงาน

18,910
137
305

18,915
190
559

ร้อยละ
ร้อยละ

90.60
98.11

90.02
98.73

หน่วยนับ

ปีการศึกษา
2559

ปีการศึกษา
2560

คุณภาพบัณฑิต

หน่วยนับ

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (นายจ้าง) ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน
2. ร้อยละการมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
3. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทที่ างานตรงสาขาวิชาที่สาเร็จ
การศึกษา
4. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไี่ ด้รับเงินเดือน/รายได้เฉลี่ย สูงกว่า
เกณฑ์ที่ ก.พ. กาหนด (หลักสูตร ป. ตรี 4 ปี 15,000 บาท หลักสูตร 5 ปี
17,380 บาท 6 ปี 18,910 บาท)
เงินเดือน/รายได้เฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
5. จานวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ
6. จานวนการแสดงนิทรรศการ/ผลงานสร้างสรรค์และคอนเสิร์ตของ
นักศึกษาและอาจารย์
7. ร้อยละของบัณฑิตที่มีความเป็นอัตลักษณ์ศิลปากร (ความคิดสร้างสรรค์)
8. ร้อยละผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

คุณภาพหลักสูตร

1. จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตร
193 (100.00)
198 (100.00)
(ร้อยละ)
ระดับปริญญาตรี
84 (43.52)
88 (44.44)
ระดับปริญญาโท
72 (37.31)
71 (35.86)
ระดับปริญญาเอก
37 (19.17)
39 (19.70)
2. จานวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
หลักสูตร
188 (97.41)
197 (100.00)
ระดับอุดมศึกษา (สกอ.)*
(ร้อยละ)
3. จานวนหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
หลักสูตร
59 (30.57)
170 (86.29)
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai
(ร้อยละ)
Qualification Register : TQR)
4. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ
ร้อยละ
77.95
80.49
มหาวิทยาลัย
5. จานวนข้อตกลง/ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ของมหาวิทยาลัยกับ
ฉบับ
40
50
สถาบันการศึกษาที่อยู่ใน QS Ranking
6. จานวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ
ฉบับ
74
104
*หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการยกเว้นการประเมิน คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เนื่องจากได้ผ่านการรับรองโดยสภาเภสัชกรรม ตามประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 39/2556 ลงวันที่ 25
ตุลาคม 2556 โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้คณะเภสัชศาสตร์ใช้ระบบการ
รับรองหลักสูตรของสภาเภสัชกรรมทดแทนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ของ สกอ. ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2558 เป็นต้นไป (สาหรับปีการศึกษา 2561 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล)
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จุดเด่นของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
บัณฑิตของมหาวิทยาลั ยศิลปากรเป็นผู้ที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระในร้อยละที่สูง คือ
ร้อยละ 89.77 โดยบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพหรือประกอบอาชีพอิสระตรงตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นจานวนมาก
สามารถเข้าทางานในองค์กรหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน และเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือประกอบอาชีพ
อิสระที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการด้วย
การสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ มีอัตลักษณ์ ศิลปากร “ความคิดสรางสรรค์ ” และ “จิตสาธารณะ” ผู้ใช้
บัณฑิตหรือนายจ้างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาใน 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในร้อยละที่สูง คือ ร้อยละ 84.01
จุดเด่นของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีความหลากหลาย และบูรณาการระหว่างศาสตร์ มีหลักสูตรพหุ
วิทยาการที่เป็นหลักสูตรที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และช่วยแก้ปัญหาทางสังคมและมีกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ทาให้นักศึกษาปฏิบัติงานได้จริง นักศึกษามีพื้นฐานทางทักษะปฏิบัติการวิชาชีพ งาน
สร้างสรรค์ และผลงานวิชาการได้รับรางวัลและจัดแสดงในเวทีระดับชาติ และนานาชาติเป็นจานวนมาก โดยมี
ผลงานเป็นที่ปรากฏอย่างประจักษ์ชัด และคณาจารย์ประจาแต่ละหลักสูตรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขา มีชื่อเสียงในวงการวิชาการและวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับ และได้รับความเชื่อถือในแวดวงวิชาการจาก
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ผลการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร
โดยผลการประเมิน ในระดับ หลั กสู ต รตามเกณฑ์ การประกัน คุณ ภาพการศึ กษาภายในของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจาปีการศึกษา 2560 พบว่า ทุกหลักสูตร คือ จานวน 197
หลักสูตรที่เข้ารับการประเมิน (ร้อยละ 100) มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กล่าวคือ มีผลการประเมิน “ผ่าน” องค์ประกอบที่ 1 (การกากับ
มาตรฐาน) นั้นหมายถึง ทุกหลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีการสนับสนุนและ
พัฒนาคณาจารย์ทั้งคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ และบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่รับการประเมินมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ สกอ. กาหนด ซึ่งมีผลการดาเนินงานทีส่ าคัญ ดังนี้
ตารางที่ 2 คุณภาพของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามตัวชี้วัดคุณภาพหลักสูตร
ตัวชี้วัดคุณภาพหลักสูตร

หน่วยนับ

1. จานวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2. จานวนหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualification
Register : TQR)
3. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
4. จานวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ

หลักสูตร (ร้อยละ)

หมายเหตุ : สาหรับปีการศึกษา 2561 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
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ปีการศึกษา
2560
197 (100.00)

หลักสูตร (ร้อยละ)

170
(86.29)

ร้อยละ
ฉบับ

80.49
104

ดานศิลปะและการออกแบบ
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

  

     
   

หมายเหตุ : สําหรับปการศึกษา 2561 อยูระหวางรวบรวมขอมูล
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สาธารณรัฐฝรั่งเศส

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

ราชอาณาจักรสเปน

สหพันธรัฐมาเลเซีย
สาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมา
ประเทศนิวซีแลนด

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐออสเตรีย

สหรัฐอเมริกา

สาธารณรัฐฟลิปปนส

สาธารณรัฐเกาหลี

สาธารณรัฐอิตาลี

สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)

ความรวมมือ

ญี่ปุน

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสรางศักยภาพของ
บัณฑิตใหมีคุณภาพสูงเปนที่ยอมรับในระดับสากล โดยไดจัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเปนประจํา
ตลอดป การศึกษาและมุงเน นการบูรณาการการจั ดการเรี ยนการสอนรวมกับกิจกรรมนักศึกษา ไดแก การจั ด
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมใหคณาจารยสามารถคนควาการจัดทํานวัตกรรมการเรียน
การสอนที่เคยดําเนินการอยูแลว การพัฒนาปรับปรุง การริเริ่มจัดทําใหม เพื่อเอื้อใหการเรียนรูของผูเรียนเปนไป
อยางเสรี เปดกวาง เปนสังคมแหงการเรียนรูไมจํากัด ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปสูการเรียนรูผานเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น การปรับปรุงหลักสูตร โดยการเพิ่มประสบการณตรง การฝกปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้น อาทิ การศึกษาดูงานทั้ง
ในและตางประเทศ การศึกษานอกสถานที่ การสงเสริมใหนักศึกษาแสดงความสามารถ และผลิตผลงานสรางสรรค
ออกสูสาธารณชนทั้งในระดับประเทศและนานาชาติหลากหลายชองทาง อาทิ การจัดใหมีการแสดงนิทรรศการ
ผลงานนั กศึ กษา การส งนั กศึกษาเข าประกวดแข งขั นในเวที ระดับชาติ และนานาชาติ การดําเนิ นโครงการที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน อาทิ โครงการประชุมสัมมนาการนําเสนอผลงานนวัตกรรมการ
เรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการ Silpakorn Summer School 2018 โครงการจัดตั้งศูนยบริหาร
จั ดการวิ ชาศึ กษาทั่ วไปและพั ฒนาการเรี ยนรู ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการผลักดั นกลยุทธการพั ฒนามาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามระบบกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
เปนตน
การพัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ ใน 4
ทวีป ไดแก ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกา รวมทั้งหมด 23 ประเทศ ประกอบดวย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ญี่ปุน สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) สาธารณรัฐเกาหลี ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐอินเดีย เครือรัฐออสเตรเลีย นิว ซีแ ลนด สาธารณรัฐออสเตรีย
สาธารณรัฐเอสโตเนี ย สาธารณรั ฐฝรั่งเศส สหพันธส าธารณรัฐเยอรมนี สมาพัน ธรัฐสวิส สหราชอาณาจักร
สาธารณรัฐ อิตาลี ราชอาณาจักรสเปน และสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งปจ จุบันมหาวิ ทยาลัยศิล ปากรมีขอตกลงความ
ร ว มมื อ ทางวิ ช าการ จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 104 ฉบั บ กั บ 80 สถาบั น ต า งประเทศ โดยในป ก ารศึ ก ษา 2560
มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดทําขอตกลงความรวมมือใหมกับสถาบันตางประเทศ จํานวน 23 ฉบับ ดังนี้
ตารางที่ 3 สรุปการจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ
ประเทศ

การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุ ณ ลั ก ษณะตามอัตลักษณ์ศิลปากรที่พร้อมด้วยความรู้
ความสามารถ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและจิ ต ส านึ ก ร ับ ผ ิด ชอบตอสั ง คม รวมทั้ ง มี ทั ก ษะชี วิ ต โดยผ่ า น
กระบวนการพัฒ นาจากการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยมีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ การจัดทาแผนพัฒ นา
นักศึกษา โดยร่วมกับผู้นานักศึกษาทั้งในส่วนสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาประจาคณะ และชมรม
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดาเนินการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม (Holistic) คือ มีคุณลักษณะทั้ง
เก่ ง ดี และมี ค วามสุ ข โดยได้ ก าหนดแผนการจั ด กิ จกรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาใน 7 แผนหลั ก ได้ แ ก่ แผนการ
ดาเนินงานด้านกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ แผนการดาเนินงานด้านกิจกรรมกีฬา
หรือการส่งเสริมสุขภาพ แผนการดาเนินงานด้านกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ แผนการดาเนินงานด้านกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แผนการดาเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม แผนการดาเนินงาน
ด้านกิจกรรมส่ งเสริมประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิช าชีพ และแผนการดาเนินงานด้านกิจกรรม
ส่งเสริมคุณลักษณะด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
การจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็น
จานวนมาก ทั้งจัดสรรจากงบประมาณเงินแผ่นดิน จัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเอง และ
ได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานภายนอก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับ
นักศึกษา ดังนี้
1) จัดสรรจากเงินภายในสถาบัน เป็นจานวนเงิน 37,099,550 บาท จาแนกเป็น งบประมาณ
เงิ น แผ่ น ดิ น เป็ น จ านวนเงิ น 4,228,600 บาท จ านวน 98 ทุ น งบประมาณเงิ น รายได้ เป็ น จ านวนเงิ น
27,810,950 บาท และเงินสะสม เป็นจานวนเงิน 5,060,000 บาท
2) จัดสรรทุนจากแหล่งทุนภายนอก จานวน 44 แหล่งทุน เป็นจานวนเงิน 5,643,500 บาท
จานวน 304 ทุน
3) กองทุนสาหรับให้นักศึกษากู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งหลักเกณฑ์การกู้ยืมเป็นไปตามข้อกาหนด
ของกองทุน โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่ดาเนินงานด้านกองทุนสาหรับให้นักศึกษากู้ยืมเพื่อการศึกษา
จ านวน 2 กองทุ น ได้ แก่ กองทุ น กู้ยื มเพื่ อการศึก ษาที่ ผู ก กับ รายได้ ในอนาคต (กรอ.) และกองทุ น กู้ ยืม เพื่ อ
การศึกษา (กยศ.)
2.2.2 ด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยมีสานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์เป็นหน่วยงานกลางในการประสาน
และบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะทางานขับเคลื่อนยุ ทธศาสตร์การวิจัย และคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้บริหารงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดทิศทางการวิจัย ประเด็นการวิจัย
และนโยบาย เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ และแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
เพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการงานวิจัยระหว่างคณะวิชาและมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ภายใต้นโยบายและวิสั ยทัศน์ของรัฐบาลในยุ คประเทศไทย 4.0 ซึ่งให้ ความสาคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
นวัตกรรมและงานสร้ างสรรค์ โดยมอบหมายให้ กระทรวงวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ดาเนิ นการร่วมกั บ
มหาวิทยาลั ยในการส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างผู้ประกอบการเริ่มต้น และสนั บสนุนการดาเนิน
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กิจกรรม เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial) โดยมอบหมายให้สานักงานบริหารการวิจัย
นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ดาเนินโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)
ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การสร้างสภาพแวดล้อม (Ecosystem) รวมทั้งการสร้างความตระหนักและพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษา เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและการสนับสนุน Startup ในมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่กระบวนการบ่ม
เพาะและเร่งสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ของประเทศ และเป็นสถาบันแม่ข่ายที่รับผิดชอบประสานงาน
โครงการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างให้กับสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย จานวน 30 สถาบัน เพื่อ
สนับสนุนการวิจัยตามกรอบแนวทางการวิจัยของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งยังเป็นหน่วยงานในการประสานงานให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์ในสาขา
ต่างๆ เพื่อตอบโจทย์พื้นที่และได้ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่ งชาติ (สวทน.) ในการส่งเสริมให้ บุ คลากรวิจัยในสถาบั นอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่ อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิ ตให้ กับภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ งการจั ดตั้งศู นย์นวัตกรรมด้านการสร้างสรรค์ (Creative
Innovation Center) ภายใต้ เครื อข่ ายวิ จั ยอุ ดมศึ กษาภาคกลางตอนล่ าง และศู นย์ กลางนวั ตกรรมอาหารแห่ ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทาหน้าที่ในการให้คาปรึกษา สนับสนุน ส่งเสริมนักวิจัย นักศึกษา และผู้ประกอบการใน
การพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและ
ศักยภาพของท้องถิ่น ซึ่งมีผลงานที่ปรากฏอย่างประจักษ์ชัดดังนี้
ตารางที่ 4 การวิจัย/งานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559- พ.ศ. 2561
การวิจัย/งานสร้างสรรค์

หน่วยนับ

1. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบัน
- จากภายในสถาบัน

บาท
(ร้อยละ)

-

จากภายนอกสถาบัน

2. ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
ผลงาน
เผยแพร่
- ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
- ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
3. จานวนอาจารย์และนักวิจัย
คน
จานวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจาและ ผลงาน:
นักวิจัย
คน
4. จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏใน
ผลงาน:
ฐานข้อมูล SCOPUS / ISI ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย
คน
5. จานวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร และได้รับการ
ผลงาน
จดทะเบียนสิทธิบัตร
- จานวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- จานวนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร
6. จานวนโครงการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับจัดสรร
บาท
งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน
(โครงการ)
7. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อ
บาท:คน
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
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ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
220,110,896.61
(100.00)
56,105,838.29
(25.49)
164,005,058.32
(74.51)
1,736

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
198,634,414.95
(100.00)
52,196,935.03
(26.28)
146,437,479.92
(73.72)
1,787

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
184,074,798.74
(100.00)
36,646,441.96
(19.91)
147,428,356.78
(80.09)
2,110

1,346
390
1,126
1.54

1,487
300
1,147
1.56

1,551
559
1,162
1.82

0.17

0.19

0.21

10

9

10

8
2
32,069,000
(55 โครงการ)
195,393.61

5
4
44,381,300
(56 โครงการ)
173,101.89

6
4
20,418,800
(35 โครงการ)
158,343.91

2.2.3 ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิ ท ยาลั ย ให้ ค วามส าคั ญ ด้ า นการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ งของชุ ม ชน ซึ่ ง ก าหนดประเด็ น เป็ น
ยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดให้คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการพัฒนา แก้ไขปัญหา หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
การเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเพื่อสร้างระบบ และกลไกการบูรณาการข้ามศาสตร์ในกิจกรรมการ
บริการวิชาการ การวิจัย และการจัดการเรียนการสอนในระดับชาติและนานาชาติ และมีการร่วมมือและสร้าง
เครือข่ายในการจัดกิจกรรมให้บ ริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนที่เชื่อมโยงกับชุมชน และท้องถิ่นในภูมิภาค
ตะวันตก รวมทั้งกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและ
ภูมิภาคตะวันตกและภูมิภาคอื่นๆ การให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดฝึกอบรม การจัด
งานประชุมสัมมนา การจัดแสดงนิทรรศการ การจัดประกวดผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติและระดับชาติ
การจั ด ทั ศ นศึ ก ษาเชิ งศิ ล ปวั ฒ นธรรมและอื่ น ๆ การวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการที่ ส่ งเสริ ม งานท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ศิลปวัฒนธรรม งานธุรกิจและงานวิจัยเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งให้บริการในฐานะที่ปรึกษาตามความต้องการของ
ชุมชนในสาขาต่าง ๆ อาทิ สาขาการศึกษา สาขาพลังงาน สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการท่องเที่ยว สาขาพัฒนาเมือง สาขาการบริการสุขภาพ และสาขาด้านศิลปะและ
การออกแบบที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นต้น
ตารางที่ 5 การให้บริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561
บาท

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
47,896,200

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
63,538,700

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
52,439,550

ร้อยละ

1.33

1.74

1.45

บาท

29,041,200

24,424,900

14,926,800

โครงการ

56 โครงการ

51 โครงการ

52 โครงการ

โครงการ

42

21

68

การให้บริการวิชาการแก่สังคม

หน่วยนับ

1. จานวนเงินที่จัดสรรให้กับแผนงานการบริการ
วิชาการแก่สังคม (งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณ
เงินรายได้)
2. ร้อยละของงบประมาณของแผนงานการบริการ
วิชาการแก่สังคมต่องบประมาณทัง้ หมดของ
มหาวิทยาลัย
3. จานวนงบประมาณโครงการบริการวิชาการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน
4. จานวนโครงการบริการวิชาการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน
5. จานวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

2.2.4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สาหรับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยยังคงดารงบทบาทการเป็นสถาบันชั้นนาในการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติ รวมทั้งยังขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒ นธรรมกับสถาบันต่างๆ จากทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เป็ นจานวนเงิน ทั้งสิ้น 33,590,500 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.93 ของงบประมาณทั้งหมด โดยมี
ผลงานดังนี้
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ตารางที่ 6 แสดงการจั ดสรรงบประมาณการท านุ บารุงศิล ปวัฒ นธรรมของมหาวิท ยาลั ย ศิล ปากร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561
บาท

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
40,863,100

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
41,819,700

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
33,590,500

ร้อยละ

1.14

1.14

0.93

บาท

19,238,700

18,998,700

18,998,700

โครงการ

43 โครงการ

40 โครงการ

43 โครงการ

ร้อยละ

4.80

8.04

13.91

การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

หน่วยนับ

1. จานวนเงินที่จัดสรรให้กับแผนงานศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม (งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้)
2. ร้อยละของงบประมาณของแผนงานศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมต่องบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
3. จานวนงบประมาณโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน
4. จานวนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน
5. งบประมาณบริการวิชาการ/ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้
จากหน่วยงานภายนอก (ร้อยละของเงินรายได้)

2.2.5 ด้านการบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการนานวัตกรรมทางการ
บริหารมาใช้ในองค์กร และพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
ผลการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการที่ได้รับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่สาคัญมีดังนี้
ตารางที่ 7 ผลการประเมินคุณภาพการบริหารองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561
คุณภาพการบริหารองค์กร
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA)
ประเมินโดยสานักงาน ป.ป.ช.
ดัชนีความโปร่งใส
ดัชนีความพร้อมรับผิด
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประเมิน
โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

หน่วยนับ

ร้อยละ

คะแนนเต็ม
5 คะแนน
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ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 /
ปีการศึกษา
2558

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 /
ปีการศึกษา
2559

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 /
ปีการศึกษา
2560

78.59

75.77

81.76

73.11
91.03
99.74
58.46
66.09

85.06
72.52
85.06
47.82
79.09

89.73
70.92
89.27
75.86
77.15

4.06
3.53
4.05
5.00
5.00

ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก

4.06
3.41
4.56
5.00
5.00

ดี
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.29
3.88
4.42
5.00
5.00

ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก

3.89

ดี

4.33

ดี

4.36

ดี

งบประมาณ
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรมี งบประมาณจากทุ ก แหล่ ง รวมจ านวนทั้ ง สิ้ น
3,610,903,760 บาท เมื่อจาแนกงบประมาณตามประเภทรายจ่าย/แผนงาน พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรมี ก ารจั ด สรรงบประมาณ ให้ กั บ แผนงานจั ด การศึ ก ษาอุ ด มศึ ก ษาสู ง สุ ด จ านวน
3,373,628,720 บาท (ร้อยละ 93.43) รองลงมา คือ จัดสรรให้แผนงานวิจัย จานวน 151,244,990 บาท (ร้อยละ
4.19) รายละเอียดตามตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 จาแนกตามรายจ่าย/แผนงาน
ปีงบประมาณ

หน่วย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

บาท
ร้อยละ
บาท
ร้อยละ
บาท
ร้อยละ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จัดการศึกษาฯ
3,362,750,827
93.59
3,397,776,625
92.98
3,373,628,720
93.43

รายจ่าย/แผนงาน
บริการวิชาการฯ ศาสนาศิลปะฯ
47,896,200
40,863,100
1.33
1.14
63,538,700
41,819,700
1.74
1.14
52,439,550
33,590,500
1.45
0.93

วิจัย
141,565,273
3.94
151,292,475
4.14
151,244,990
4.19

รวมงบประมาณ
3,593,075,400
100.00
3,654,427,500
100.00
3,610,903,760
100.00

บุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีจานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งหมด 2,809.5 คน
จาแนกเป็นจานวนบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) 1,206 คน คิดเป็นร้อยละ 42.93 มีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
ทั้งหมด 44.5 คน และมีจานวนบุคลากรสายสนับสนุน 1,603.5 คน คิดเป็นร้อยละ 57.07 จาแนกตามประเภท
ได้ รายละเอียดตามตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แสดงจานวนและร้อยละของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามประเภท
บุคลากร
บุคลากร
1. ข้าราชการ
2.1 พนักงานประจา
2. พนักงานมหาวิทยาลัย
2.2 พนักงานชั่วคราว
3. ลูกจ้างประจา
4.1 ลูกจ้างประจา
4. ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
4.2 ลูกจ้างชัว่ คราว
5. ลูกจ้างเงินงบประมาณ
บุคลากร

5.1 ชาวต่างประเทศ
5.2 ผู้มีความรู้ความสามารถ
รวม

หน่วยนับ
คน
(ร้อยละ)
คน
(ร้อยละ)
คน
(ร้อยละ)
คน
(ร้อยละ)
คน
(ร้อยละ)
คน
(ร้อยละ)
คน
(ร้อยละ)
คน
(ร้อยละ)
คน
(ร้อยละ)

สายวิชาการ
95
(7.88)
1,016.5
(84.29)
53.5
(4.44)
24.5
(2.03)
16.5
(1.37)
1,206
(42.93)

สายสนับสนุน
57.5
(3.59)
904
(56.38)
153
(9.54)
123
(7.67)
31.5
(1.96)
333.5
(20.80)
1
(0.08)
1,603.50
(57.07)

รวมบุคลากร
152.5
(5.43)
1,920.5
(68.36)
206.5
(7.35)
123
(4.38)
31.5
(1.12)
333.5
(11.87)
25.5
(0.91)
16.5
(0.59)
2,809.50
(100.00)

ที่มา : รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2560 สาหรับปีการศึกษา 2561 อยู่
ระหว่างรวบรวมข้อมูล
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เมื่อพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจา โดยพิจารณาเฉพาะบุคลากรสายวิชาการ
ประเภทข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (วิชาการ) จานวน 1,206 คน พบว่า สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการ
จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการที่เป็นอาจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ : ศาสตราจารย์ =
56.59 : 31.59 : 9.91 : 1.91 หรือสัดส่วนอาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ = 43.41 :
56.59
ตารางที่ 10 แสดงจานวนอาจารย์ประจาจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2560
คณะวิชา
จิตรกรรมฯ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์
โบราณคดี
มัณฑนศิลป์
อักษรศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เภสัชศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ฯ
ดุริยางคศาสตร์
สัตวศาสตร์ฯ
วิทยาการจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
วิทยาลัยนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย
รวม

ป.ตรี

อาจารย์
ป.โท ป.เอก

1

28.5

4

-

24.5

13

2.5
2
12
1
6
2
1
-

24
35.5
54.5
36
10
4
13.5
15.5
17
44.5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
-

17

-

-

5

20

15
10.5
25.5
45
66.5
24
25
6
15
25.5

1
-

6
19
21
3
4
11
3
6
6

18
9
20
26
52
35
56
4
10
19

1
34.5
6
1
14
15
1
29.5 356
297
682.5 (56.59%)

-

8
1
1
1
110
270
381 (31.59%)

รองศาสตราจารย์
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
-

3

2

-

7

3

3.0
-

1
6
3
2
2
2
2
1

8
4
4
8
18.5
25
7
1
4

ป.ตรี

ศาสตราจารย์
ป.โท ป.เอก

-

7

-

62.5

4

1

77.5

1
1
2
2
1

75.5
91
144
118
152
102
116.5
29.5
51
101

1
3
-

3

1
1
1
30
86.5
119.5 (9.91%)

-

จานวน

15.0
8
23 (1.91%)

50.5
32
3
1,206

ที่มา : รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2560
สาหรับปีการศึกษา 2561 อยูร่ ะหว่างรวบรวมข้อมูล

ตารางที่ 11 แสดงจานวนอาจารย์จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ประจาปีการศึกษา 2559 - 2560
ตาแหน่งทางวิชาการ

หน่วยนับ

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ
(ผศ. รศ. และ ศ.)
รวมจานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)

คน
(ร้อยละ)
คน
(ร้อยละ)
คน
(ร้อยละ)
คน
(ร้อยละ)
คน
(ร้อยละ)
คน

ปีการศึกษา
2559
21.5

(1.80)
121

(10.11)
362
(30.24)
692.5
(57.85)
504.5
(42.15)
1,197

ที่มา : รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2560
สาหรับปีการศึกษา 2561 อยูร่ ะหว่างรวบรวมข้อมูล
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2560
23
(1.91)
119.5
(9.91)
381
(31.59)
682.5
(56.59)
523.5
(43.41)
1,206

เมื่อพิจารณาคุณวุฒิ การศึกษาของอาจารย์ประจา โดยพิจารณาเฉพาะบุคลากรสายวิชาการ
ประเภทข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (วิชาการ) จานวน 1,206 คน พบว่า ส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน 661.5 คน (ร้อยละ 54.85) โดยสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการจาแนกตามวุฒิ
การศึกษา คือ ระดับปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี = 54.85 : 42.37 : 2.86 มีรายละเอียดตามตาราง
ดังนี้
ตารางที่ 12 แสดงจานวนอาจารย์ประจาจาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 - 2560
คุณวุฒิการศึกษา
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี
อาจารย์วุฒิปริญญาโท
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก

หน่วยนับ

ปีการศึกษา
2559

2560

คน
(ร้อยละ)
คน
(ร้อยละ)
คน
(ร้อยละ)

40
(3.34)
525.5
(43.90)

631.5
(52.76)

34.5
(2.86)
511
(42.37)
661.5
(54.85)

คน

1,197

1,206

รวมจานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด
(นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)

ที่มา : รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2560
สาหรับปีการศึกษา 2561 อยูร่ ะหว่างรวบรวมข้อมูล

2.2.6 ความมีชื่อเสียงและความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้กาหนดวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์ และได้กาหนด
ทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจ โดยการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560- พ.ศ. 2564 ซึ่งสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25602579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2580) โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาและ
คุณภาพบัณฑิต ด้วยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้บัณฑิตสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล มุ่งเน้นการก้าว
เข้าสู่ความเป็นนานาชาติ โดยการเสริมสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากรสู่สาธารณชนในด้านที่
เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านศิลปะและการออกแบบ การส่งเสริมให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ
ให้มากขึ้น และการผลักดันให้มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
รวมถึงส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชนและสังคมใน
เขตภูมิ ภ าคตะวัน ตก ส่ งผลให้ ม หาวิท ยาลั ยได้ รับ การจัดอั นดั บ มหาวิทยาลั ยในมิ ติต่ างๆในระดับ นานาชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ

หน่วยนับ

1. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคเอเชีย
(QS World University Rankings : Asia)

อันดับ

หน่วยนับ
2. การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (University Green
Campus) จากการจัดอันดับการเป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียวของ UI (Green Metric World University
Ranking)

อันดับ
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ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ปี 2016

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
ปี 2016
10 ของประเทศ
อันดับที่ 173
ของโลก

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ปี 2017
อันดับที่ 10 (ร่วม)
ของประเทศ
อันดับที่
301 – 350
ของเอเชีย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ปี 2017
13 ของประเทศ
อันดับที่ 229
ของโลก

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ปี 2017
อันดับที่ 12 (ร่วม)
ของประเทศ
อันดับที่
351 – 400
ของเอเชีย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ปี 2018
29 ของประเทศ
อันดับที่ 529
ของโลก

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 - 2566
3.1 ปรั ช ญา ปณิ ธ าน วั ฒ นธรรมองค์ ก ร อั ต ลั ก ษณ์ อั ต ลั ก ษณ์ เชิ งพื้ น ที่ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
เป้าหมาย ค่านิยม ขีดความสามารถหลัก ความเชี่ยวชาญ สัญลักษณ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัย
สีประจาและต้นไม้ประจามหาวิทยาลัย
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร (Philosophy) “ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน”
ปณิธาน (Determination) “สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคม”
วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) “สืบสาน สร้างสรรค์ ศิลปากรเป็นเลิศ”
อัตลักษณ์ (Identity) “ชาวศิลปากรเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์”
อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ (Campus Identity)
การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านศิลปะการออกแบบ และวัฒนธรรม
วังท่าพระ
พระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
City Campus
(เมืองทองธานี)

Smart and Green Campus
เป็ นที่พึ่งของชุมชน ผู้นาองค์ความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และวัฒนธรรม บูรณาการข้ามศาสตร์
World Class & Smart Campus และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
และรายได้กับมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ (Vision)
“มหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์” (Leading creative university)
คาอธิบายวิสัยทัศน์
มหาวิท ยาลั ย ศิล ปากรเป็ น มหาวิทยาลั ยชั้น นาแห่ งการสร้างสรรค์โดยมีลั กษณะของการสร้างสรรค์ ที่
ประกอบด้วย
1. มีกระบวนการได้มาโดยผ่านฐานความรู้ (Process)
2. ผลิตหรือพัฒนาสิ่งใหม่ได้อย่างมีความแตกต่าง (Originality)
3. มีคุณค่าหรือมูลค่าทางสังคม (Social Value)
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พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นพลเมือง
ที่มีคุณค่าของประเทศและของโลก
2. เป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างสรรค์ จากการค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ
และนาผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาประเทศ
3. นาองค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่เป็นทุนแห่งการสร้างสรรค์ที่มีความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยไป
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกระดับ ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และนานาชาติ
เป้าหมาย : แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566
1. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศ (Academic Excellence) มีชื่อเสียงด้านวิชาการมาตรฐานสากล
ได้รับการยอมรับ social values : ACADEMIC REPUTATION
2. เป็นมหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ในสาขาวิชาด้านศิลปะและการออกแบบ ระดับประเทศ และเป็นผู้นา
ในการผลิ ต ผลงานวิจั ย และงานสร้ างสรรค์ การบริก ารวิช าการ การท านุ บ ารุงศิ ล ปวัฒ นธรรมที่
เชื่อมโยงกับ ท้องถิ่นหรืออุตสาหกรรม ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาของ
ชุมชน สังคม และประเทศ : RESEARCH AND CREATIVITY
3. เป็น Smart University บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม : SMART AND GREEN
ADMINISTRATION
4. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 : STUDENT AND ALUMNI
5. มีภาพลักษณ์ศิลปากรเผยแพร่สู่สาธารณะ : SILPAKORN BRANDING
ด้านการผลิตบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากรตอบโจทย์การเรียนการสอนในทุกรูปแบบ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีความเป็น
เลิ ศทางวิช าการ (Academic Excellence) มี Smart Faculty ที่ มี ค วามเชี่ย วชาญสู ง สร้างนั ก ศึก ษาให้ เป็ น
Smart Student มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีอัตลักษณ์ที่เด่นชัด มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณใน
การคิดและทาเพื่อสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เป็น Active Citizenship มีความเป็นนานาชาติ สามารถ
ทางานได้หลากหลายวัฒนธรรม
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ดานการวิจัยและงานสรางสรรค การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เปนผูนําในการสรางสรรคผลงานดานศิลปะและการออกแบบอันดับ 1 ของประเทศ รวมทั้งเปนผูนํา
ในการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อมโยงกับทองถิ่นหรืออุตสาหกรรม และตอบโจทยการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศ
ดานการบริหารจัดการองคกร
มหาวิทยาลัยศิลปากรเปน Digital Transformation University มีการบริหารแบบสมารท บุคลากรมี
ความภูมิใจ ความรักและผูกพันตอมหาวิทยาลัยศิลปากร พรอมใจกันขับเคลื่อนใหองคกรกาวหนาดวยการเปน
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย พัฒนาตนเอง เพื่อความกาวหนาในชีวิต และสามารถสราง
ความสมดุลในชีวิตการทํางาน ชีวิตตนเอง และชีวิตครอบครัว
ดานภาพลักษณศิลปากร
เปนศูนยกลางทางวิชาการดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและมีบทบาทในการกําหนดนโยบายดาน
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศ และเปนมหาวิทยาลัยที่มีความชัดเจนในการเปน A National Pillar of Art and
Design เปนที่รูจักทั่วโลกในฐานะผูนําดานศิลปะและการออกแบบของชาติ มีคณาจารยเปนผูเชี่ยวชาญชั้นนํา
ของประเทศ มีความแข็งแกรงทางดานวิชาการในทุกสาขาวิชา และเปนผูนําในการสรางมาตรฐานทางศิลปะและ
วัฒนธรรมใหแกสังคม
คานิยม (Core Value)
TEAM-SU
T = Transparency
E = Excellence
A = Amicability
M = Moral Courage
S = Spirit
U = Unity

มีความโปรงใส
มุงเนนความเปนเลิศ การบูรณาการศาสตรและศิลป
มีความเปนกัลยาณมิตร
มีความกลาหาญทางจริยธรรม
มีจิตวิญญาณความเปนศิลปากร
มีความเปนหนึ่งเดียว

ขีดความสามารถหลัก (Core Competency)
S = Scientific Thinking
I = Integrity
L = Love of Wisdom
P = Public Mind

คิดอยางเปนระบบเชิงวิทยาศาสตร
มีศักดิ์ศรีแหงตน
มีสติปญญา
มีจิตสาธารณะ
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A = Art Appreciation
K = Knowledgeable
O = Outcomes Oriented Person
R = Responsible Man
N = Need for Achievement

ตระหนักซึ้งในคุณค่าแห่งศิลปะ
มีความรอบรู้
มุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานที่เป็นเลิศ
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรับผิดชอบสูง
เป็นผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

จุดเน้น/ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
1. เป็นเลิศในสาขาวิชาด้านศิลปะและการออกแบบ
2. เป็นผู้นาด้านศิลปวัฒนธรรม
3. การบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับศาสตร์ด้านศิลปะและการออกแบบ

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ พระพิฆเนศวร ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความสาเร็จ
ทั้งยังเป็นเทพแห่งศิลปวิทยาการและการประพันธ์ พระหัตถ์ขวาบนถือตรีศูล พระหัตถ์
ขวาล่างถืองาช้าง พระหัตถ์ซ้ายบนถือปาศะ (เชือก) พระหัตถ์ซ้ายล่างถือครอบน้า ประทับ
บนบั ล ลั งก์ เมฆที่ เขี ย นด้ ว ยลายกนก ภายใต้ มี อั ก ษรว่า “มหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากร” โดย
ประกาศใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2494
และเมื่อมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ มหาวิทยาลัย
ได้ มี ป ระกาศใช้ ต ราสั ญ ลั ก ษณ์ ใหม่ แ ทนตราสั ญ ลั ก ษณ์ ค รุ ฑ เพื่ อ ใช้ ในหนั งสื อ ราชการ
หนั งสื อประทับ ตรา บันทึกข้อความ คาสั่ ง และประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลั ย โดย
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559
วันสถาปนามหาวิทยาลัย 12 ตุลาคม ของทุกปี
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สีประจามหาวิทยาลัย เขียวเวอร์ริเดียน ซึ่งเป็นสีของน้าทะเล หรือ สีโทนไทย สีเขียวตังแซ

ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัย ต้นจัน

ภาพ : ต้นจัน
ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัยศิลปากร

3.2 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัดเป้าประสงค์
จากการวิเคราะห์ บ ริบ ทของมหาวิทยาลัย สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ.2562 – 2566 โดยได้กาหนดเป็น 5
ยุทธศาสตร์ 14 กลยุทธ์ 24 มาตรการ 16 ตัวชี้วัดในระดับเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ และ 50 ตัวชี้วัดในระดับ
มาตรการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่วิสัยทัศน์ “ศิลปากร มหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์ (Silpakorn : A
Leading Creative University)” โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 แสดงประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
นอกจากนี้ได้มีการสรุปประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรตามแนวทางการประเมิน
แบบสมดุล (Balanced Scorecard) โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างวัฒนธรรมและการเรียนรู้บน
ฐานอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 2) การเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถทางการแข่งขัน
จากการยกระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการสู่สากล 3) การบริหารจัดการ 4) การพัฒนานักศึกษา และ 5) การ
สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ โดยสามารถแสดงได้ดัง ภาพที่ 7 และภาพที่ 8 ดังนี้
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ภาพที่ 7 สรุปประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรตามแนวทางการประเมินแบบสมดุล (Balanced Scorecard)
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การสร้างวัฒนธรรมและ
การเรียนรู้บนฐาน
อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

การบริหารจัดการ

การพัฒนานักศึกษา

การเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและ
ขีดความสามารถทางการแข่งขัน
จากการยกระดับคุณภาพผลงาน
ทางวิชาการสู่สากล

ย3

ย1

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพด้วยเกณฑ์
EdPEx

พัฒ นานวัต กรรมด้ า นหลั กสู ต ร และการจัด การเรีย นการ
สอน เพื่อความเป็นเลิศเฉพาะทาง และให้เป็น Outcomebased Education ให้เป็น Active Learning และ Design
Thinking มีความหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน
On-demand, Diverse and Flexi-education มี ค วา ม
สร้างสรรค์ และเป็นสากล
ย1

ย3

เร่งรัดการพัฒนาและปรับปรุงวังท่าพระ ให้
แล้วเสร็จตามแผนงานที่กาหนด

โครงการ/กิจกรรมที่เป็นการวางแผน
ยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย

พัฒนาระบบ กลไก และส่งเสริมการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่สนับสนุนและผลักดันชื่อเสียงมหาวิทยาลัย
สู่ระดับนานาชาติ รวมทั้งรักษามาตรฐานตามเกณฑ์
QS Stars Ratings
ย1

ส่งเสริมให้ อาจารย์ จัดการเรียนการสอนแบบทันสมัย เช่ น
ระบบการจัดการเรี ยนรู้ แบบ blended, e-Learning, MOOC :
Massive Open Online Course, Active Learning แ ล ะ
Design Thinking และส่ ง เสริ ม การใช้ น วั ต กรรมทาง
การศึกษาในการจัดการเรียนการสอนของคณะวิชา ย 1

พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างโอกาส ให้เกิด
รายได้ และเพิ่ ม ความมั่ น คงทางการเงิ น ให้ กั บ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมการระดมทุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก และพั ฒ นาความร่วมมือ กั บ หน่วยงาน
ภายนอก/ชุมชน สมาคมนักศึกษาเก่า
ย3

ย3

พัฒนาระบบและศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 8 แสดงมาตรการผลักดันตามยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัย

ย1

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร เพื่อความเป็นเลิศ และเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล

ย1

สร้างระบบกลไกสนับสนุนให้สามารถสะสมผล
การเรียนในธนาคารหนวยกิต (Credit Bank)
ของมหาวิทยาลัย Non-degree/Training

ย3

การพัฒนาลักษณะทางกายภาพ สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ ของ
City Campus (เมืองทองธานี) ในระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562 –
2565

ย3

พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ เพื่อ
เป็น Digital Transformation University

ย4

พัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมจากภายนอก ทัง้ ในระดับ
นานาชาติ ระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับชุมชน
ย2

ย1

สนับสนุนและส่งเสริมการจดสิทธิบัตรและ
การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

ย1

พัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนากรอบมาตรฐาน
สมรรถนะอาจารย์มอื อาชีพของมหาวิทยาลัยศิลปากร
และพัฒนาความก้าวหน้าของอาจารย์

จัดทาแผนการใช้สินทรัพย์หมุนเวียนและการจัดการ
ลงทุนในสินทรัพย์ที่กอ่ ให้เกิดรายได้
ย3

ผลักดันการติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (University
Green Campus) ในอันดับทีส่ ูงขึ้น โดยการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องตามนโยบาย
ย3

ย4

ส่งเสริมคณะวิชา/หน่วยงานจัดโครงการ/กิจกรรมที่
พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก/ชุมชน
สมาคมนักศึกษาเก่า เพื่อการพัฒนานักศึกษา

พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ชุดโครงการขนาดกลางขนาดใหญ่ ที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันงาน ผ่านศูนย์/ กลุ่ม Cluster วิจัย ที่ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ ใน 9 ด้าน/ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่หรือเชิง
ประเด็น
ย2

พัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาให้เป็น
Smart Student พร้อมด้วยทักษะที่จาเป็นสาหรับ
ศตวรรษที่ 21

พัฒนาทรัพยากร ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการวิจัย และยกระดับ
คุณภาพของผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพสูง ที่
ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาชุมชน/สังคม/ประเทศ หรือตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ ใน 9 ด้าน
ย2

“มหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์” (Leading creative university)

ยุทธศาสตรที่ 1 : ACADEMIC REPUTATION
สรางความโดดเดน เปนเลิศเฉพาะทางและความมีชื่อเสียง
ดานวิชาการ
เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 1 :
เปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศ (Academic Excellence) เปน
อันดับ 1 ในสาขาวิชาดานศิลปะและการออกแบบ ระดับประเทศ มี
ชื่อเสียงดานวิชาการตามมาตรฐานสากล ไดรับการยอมรับ social
values : ACADEMIC REPUTATION
องคประกอบยุทธศาสตรที่ 1
• 4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
• 4 กลยุทธขับเคลื่อนยุทธศาสตร
• 8 มาตรการผลักดันกลยุทธ
• 16 ตัวชี้วัดมาตรการ
• กรอบงบประมาณ 90 ลานบาท
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งบประมาณรวม 90 ลานบาท

-

ตัวชี้วัดที่ 4 ไดรับผลการประเมิน QS Star Rating ระดับ 4 ดาว
(baseline ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการประเมิน มหาวิทยาลัยไดระดับ 4 ดาว 635/1000 คะแนน)

-

-

-

ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของหลักสูตรที่ใชเกณฑการประเมินคุณภาพตามเกณฑ AUN QA (ปการศึกษา)

2.2) จํานวนคณะวิชาที่ผาน EdPEx 200 (ปการศึกษา) (ไมนับซ้ําคณะวิชาเดิม)

ตัวชี้วัดที่ 2 มีการบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx ในระดับคณะวิชา สวนงาน และสถาบัน (ป
การศึกษา)
2.1) จํานวนคณะวิชาที่ผาน EdPEx 200 screening (ปการศึกษา) (ไมนับซ้ําคณะวิชาเดิม)

ตัวชี้วัดที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศดานการสรางสรรค ประกอบดวย
1.1) อันดับของประเทศใน SCImago Institutional Rankings ดาน Innovation
1.2) ติดอันดับโลกดานศิลปะและการออกแบบ (World Top 200) ตาม QS World University
Rankings by Subject
1.3) บรรลุเปาหมายผลลัพธดานจํานวนทรัพยสินทางปญญา
1.4) บรรลุเปาหมายผลลัพธดานAcademic Reputation Survey
1.4.1) บรรลุเปาหมายผลลัพธดาน Academic Reputation Survey (นักวิชาการ)
1.4.2) บรรลุเปาหมายผลลัพธดาน Academic Reputation Survey (ผูจางบัณฑิต)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 1)

ดิน

10

30

40

10

90

ได

2

(คะแนน
เพิ่มขึ้น
จากป
กอน)

(คะแนน
เพิ่มขึ้น
จากป
กอน)

รอยละ
100

ไดระดับ
4 ดาว

>รอยละ
40

>รอยละ
70

ไดระดับ
4 ดาว

คณะวิชา

1

คณะ
วิชา

2

คณะ
วิชา
คณะวิชา

1

2

คณะ
วิชา

40

(คะแนน
เพิ่มขึ้น
จากป
กอน)


ไดระดับ
4 ดาว

4

คณะ
วิชา

บริษัท/
หนวยงาน

30

บริษัท/
หนวยงาน

บริษัท/
หนวยงาน

20

70 คน

60 คน

50 คน

ชิ้น/เรื่อง

100
ชิ้น/เรื่อง

100
ชิ้น/เรื่อง

80

อันดับ

≤200

≤3

อันดับ

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความโดดเดน เปนเลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียงดานวิชาการ : ACADEMIC REPUTATION
กรอบ
ปงบประมาณ
เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศ (Academic Excellence) เปนอันดับ 1 ใน
งบประมาณ
(ลานบาท)
สาขาวิชาดานศิลปะและการออกแบบ ระดับประเทศ มีชื่อเสียงดานวิชาการตามมาตรฐานสากล ไดรับการ
แผ
น เงินราย 2562 2563 2564 2565
ยอมรับ social values : ACADEMIC REPUTATION

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562 – 2566

(คะแนน
เพิ่มขึ้นจากป
กอน)


ไดระดับ
4 ดาว

คณะวิชา

2

4

คณะ
วิชา

50

บริษัท/
หนวยงาน

80 คน

ชิ้น/เรื่อง

100

อันดับ

≤150

≤3

อันดับ

2566
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กลยุทธ์ขบั เคลื่อน
ยุทธศาสตร์
1. สร้างระบบ กลไก
และส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพือ่ การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
(Lifelong Learning)
ให้มีความเป็นเลิศ
เฉพาะทาง มีความ
หลากหลายตามความ
ต้องการของผู้เรียน
On-demand,
Diverse and Flexieducation มีความ
สร้างสรรค์ และเป็น
สากล

กลยุทธ์
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ : ACADEMIC REPUTATION (ต่อ)
กรอบ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ
มาตรการผลักดันกลยุทธ์
ตัวชี้วดั มาตรการ (ล้านบาท)
2562 2563 2564 2565
2566
แผ่น ราย
ดิน ได้
แผ่น ราย
มาตรการผลักดันกลยุทธ์
ตัวชี้วดั มาตรการ
ดิน ได้
≥
≥
ร้อยละ
1. สร้างระบบกลไกสนับสนุนให้สามารถสะสมผลการ 1. ร้อยละ
10
ร้
อ
ย
ร้
อ
ยละ
100
เรียนในธนาคารหนวยกิต (Credit Bank) ของ
ความสาเร็จของ
ละ
90
มหาวิทยาลัย Non-degree/Training
การปรับปรุง
80
ตาม
1.1 ปรับปรุงกฎระเบียบและสร้างระบบในการ
ระเบียบเกี่ยวกับ
ตาม
แผน
สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนใน
Credit Bank,
แผน
ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ของมหาวิทยาลัย
NonNon-degree/Training และการเทียบโอนจาก
degree/Training
ประสบการณ์ เพือ่ ใช้ในการเทียบโอนเพื่อขอรับ
การเทียบโอนจาก
ประกาศนียบัตร/ วุฒิบัตร อนุปริญญา/ ปริญญาบัตร
ประสบการณ์ตาม
ตามหลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดย แผนงานที่กาหนด
ไม่มขี ้อจากัดทางด้านอายุ คุณวุฒิ ระยะเวลาในการ
(ปีการศึกษา)
สะสมหน่วยกิต
1.2 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน 2. ประสิทธิผล
>=
>=
แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
ของการเปิด
ร้
อ
ยละ
ร้
อ
ยละ
2. พัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตร และการจัดการเรียน หลักสูตร/รายวิชา
20
20
การสอน เพื่อความเป็นเลิศเฉพาะทาง และให้เป็น
สร้างสรรค์ (ปี
ของ
ของ
Outcome-based Education ให้เป็น Active
การศึกษา)
หลักสูตร/ หลักสูตร/
Learning และ Design Thinking มีความหลากหลาย
รายวิชาที่ รายวิชาที่
ตามความต้องการของผู้เรียน On-demand, Diverse
รับได้ตาม รับได้ตาม
and Flexi-education มีความสร้างสรรค์ และเป็น
เป้า
เป้า
สากล
2.1 ทบทวนหลักสูตรทั้งในระบบและนอกระบบ
เพื่อให้เป็น On-demand, Diverse and Flexieducation
ผู้กากับ ติดตาม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ดาเนินการ
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการ
เพื่อสังคม
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยนวัตกรรม
การศึกษา
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยการจัด
การศึกษาทัว่ ไป
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยพัฒนา
กิจการเพือ่ สังคม
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์
หน่วยงานสนับสนุน (หลัก)
1. คณะวิชา
2. กองบริหารงานวิชาการ
3. ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษา
ทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
หน่วยงานสนับสนุน (รอง)
1. ศูนย์คอมพิวเตอร์
2. กองประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ : ACADEMIC REPUTATION (ต่อ)
กรอบ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ
(ล้านบาท)
มาตรการผลักดันกลยุทธ์
ตัวชี้วดั มาตรการ
2562 2563 2564 2565 2566
แผ่น ราย
ดิน ได้
≥
≥
≥
ร้อยละ
2.2 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรใหม่ตอบสนองต่อ
3. ร้อยละ
5
ร้
อ
ยละ
ร้
อ
ยละ
ร้
อ
ยละ
100
นโยบาย และส่งเสริมให้คณะวิชาเปิดสอนหลักสูตร
ความสาเร็จของการ
70
80
90
สร้างสรรค์
จัดตั้งและพัฒนา
ตาม
ตาม
ตาม
2.3 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นความเชี่ยวชาญของ ศูนย์พัฒนาการเรียน
แผน
แผน
แผน
มหาวิทยาลัยและตรงตามความต้องการของตลาด ทั้งใน
การสอนแห่ง
รูปแบบการเรียนในห้องเรียนและการเรียนออนไลน์
มหาวิทยาลัย
2.4 พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
ศิลปากรตาม
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
แผนงานที่กาหนด
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
- พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ส่งเสริมให้อาจารย์ จัดการเรียนการสอนแบบทันสมัย เช่น
ระบบการจัดการเรียนรู้แบบ blended, e-Learning, MOOC :
Massive Open Online Course, Active Learning และ
Design Thinking และส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทาง
การศึกษาในการจัดการเรียนการสอนของคณะวิชา
3.1 ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนเสมือนจริงผ่าน
ระบบออนไลน์ (Virtual learning, Virtual campus)
3.2 ส่งเสริมระบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาแบบ
ทันสมัย เช่น ระบบการจัดการเรียนรู้แบบ blended, eLearning, MOOC : Massive Open Online Course,
Active Learning และ Design Thinking เป็นต้น
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย Digital based learning

ผู้กากับ ติดตาม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ดาเนินการ
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม
การศึกษา
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยการจัด
การศึกษาทัว่ ไป
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์
หน่วยงานสนับสนุน (หลัก)
1. คณะวิชา
2. กองบริหารงานวิชาการ
3. ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษา
ทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
4 . ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานสนับสนุน (รอง)
1. กองประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ : ACADEMIC REPUTATION (ต่อ)
กรอบ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ
กลยุทธ์
(ล้านบาท)
ขับเคลื่อน
มาตรการผลักดันกลยุทธ์
ตัวชี้วดั มาตรการ
2562 2563 2564 2565 2566
ยุทธศาสตร์
แผ่น ราย
ดิน
ได้
ร้อยละ
2. พัฒนาอาจารย์ 4. พัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนา 4. ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนา
2
100
เข้าสู่มาตรฐาน
กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มือ
กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มือ
สมรรถนะอาจารย์ อาชีพของมหาวิทยาลัยศิลปากร และ
อาชีพมหาวิทยาลัยศิลปากร SU PSF
มืออาชีพ
พัฒนาความก้าวหน้าของอาจารย์
ตามแผนงานที่กาหนด
มหาวิทยาลัย
4.1 กาหนดกรอบมาตรฐาน
(ปีการศึกษา)
≥
≥
≥
ร้อยละ
ศิลปากร (SU :
สมรรถนะอาจารย์มืออาชีพของ
5. ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนา
5
ร้
อ
ยละ
ร้
อ
ยละ
ร้
อ
ยละ
100
Professional
มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU :
ระบบและกลไกสาหรับการพัฒนา
70
80
90
Standard
Professional Standard
ความก้าวหน้าของอาจารย์ตามกรอบ
ตาม
ตาม
ตาม
Framework)
Framework)
สมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ ตาม
แผน
แผน
แผน
และพัฒนา
4.2 พัฒนาความก้าวหน้าของ
แผนงานที่กาหนด
ความก้าวหน้าทาง อาจารย์ เพื่อเข้าสู่สมรรถนะอาจารย์มอื (ปีการศึกษา)
วิชาการ
อาชีพ (Professional Standard
6. จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ
5
Framework) ทั้งด้านการจัดการเรียน SU PSF
≥3
≥3
≥3
≥3
การสอนและตาแหน่งทางวิชาการ
6.1 มีอาจารย์ผปู้ ระเมินมาตรฐาน
คน
คน
คน
คน
สมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ
6.2 มีอาจารย์ผู้เข้าร่วมการรับการ
≥20
≥
≥
≥
คน
20
20
20
ประเมินมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มือ
คน
คน
คน
อาชีพ
6.3 มีอาจารย์ผู้ผา่ นสมรรถนะอาจารย์
≥3
≥3
≥3
มืออาชีพ
คน
คน
คน
(ปีการศึกษา)

ผู้กากับ ติดตาม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ดาเนินการ
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
3. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝา่ ยนวัตกรรม
การศึกษา
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยการจัด
การศึกษาทัว่ ไป
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยประกัน
คุณภาพการศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน (หลัก)
1. คณะวิชา
2. กองทรัพยากรมนุษย์
3. ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทัว่ ไป
และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
หน่วยงานสนับสนุน (รอง)
1. ศูนย์คอมพิวเตอร์
2. กองประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
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3. ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาให้
ทัดเทียมและ
เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล
ตามแนวทาง
Education
Criteria
Performance
Excellence
(EdPEx) และ
AUN QA

กลยุทธ์
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์

5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร เพื่อความเป็นเลิศ และเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล
5.1สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA
เช่น โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ
Outcome-based education, AUN QA
Clinic โครงการอบรมผู้ประเมินตามเกณฑ์
AUN QA เป็นต้น
5.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อกากับดูแล
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ AUN
QA และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5.3 กากับดูแลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทัว่ ไปให้สามารถผลิตบัณฑิตตาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
(Program Learning Outcome) และมี
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนเดียวกันทั่ว
ทั้งมหาวิทยาลัย
5.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร
และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร

มาตรการผลักดันกลยุทธ์

7. จานวนโครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนการประเมินหลักสูตร
ตามเกณฑ์ AUN QA
(ปีการศึกษา)
8. ร้อยละความสาเร็จของการ
พัฒนาระบบและกลไกเพื่อกากับ
การประกันคุณภาพตามเกณฑ์
AUN QA และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตามแผนงานทีก่ าหนด
(ปีการศึกษา)
9. ร้อยละความสาเร็จของการ
พัฒนาระบบและกลไกเพื่อกากับ
ดูแลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทัว่ ไป ตามแผนงาน
ที่กาหนด
(ปีการศึกษา)
10. ร้อยละความสาเร็จของการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
สาหรับการดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
ตามแผนงานที่กาหนด

ตัวชี้วดั มาตรการ

10

8

-

5

-

-

(ล้านบาท)
แผ่น ราย
ดิน ได้
5

งบประมาณ

2563
≥5
โครงการ/
กิจกรรม
≥
ร้อยละ
70
ตาม
แผน

2562
≥3
โครงการ/
กิจกรรม
≥
ร้อยละ
60
ตาม
แผน

≥
ร้อยละ
80
ตาม
แผน

≥8
โครงการ/
กิจกรรม

2564

≥
ร้อยละ
90
ตาม
แผน

≥10
โครงการ/
กิจกรรม

2565

ร้อยละ
100

≥12
โครงการ/
กิจกรรม

2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ : ACADEMIC REPUTATION (ต่อ)
กรอบ
ปีงบประมาณ

ผู้กากับ ติดตาม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ดาเนินการ
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
3. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัด
การศึกษาทัว่ ไป
5. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝา่ ย
นวัตกรรมการศึกษา
6. คณะวิชา/ส่วนงาน
หน่วยงานสนับสนุน (หลัก)
1. กองประกันคุณภาพการศึกษา
2. กองบริหารงานวิชาการ
3. ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษา
ทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
หน่วยงานสนับสนุน (รอง)
1. ศูนย์คอมพิวเตอร์

ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์

6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ด้วยเกณฑ์ EdPEx
6.1 สนับสนุนและส่งเสริมระบบ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ทั้ง
ระดับสถาบัน คณะวิชาและส่วนงาน
6.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
ดาเนินงานการพัฒนาระบบคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็น
เลิศ
12. ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงสาหรับการดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ตาม
แผนงานที่กาหนด
(ปีการศึกษา)

11. ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์ EdPEx ตามแผนงานที่กาหนด
(ปีการศึกษา)

-

แผ่น
ดิน

5

ราย
ได้

≥
ร้อยละ
60
ตาม
แผน

≥
ร้อยละ
80
ตาม
แผน
≥
ร้อยละ
80
ตาม
แผน

≥
ร้อยละ
70
ตาม
แผน
≥
ร้อยละ
70
ตาม
แผน

≥
ร้อยละ
90
ตาม
แผน

≥
ร้อยละ
90
ตาม
แผน
ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ : ACADEMIC REPUTATION (ต่อ)
กรอบ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ
มาตรการผลักดันกลยุทธ์
ตัวชี้วัดมาตรการ
(ล้านบาท) 2562 2563 2564 2565 2566

ผู้กากับ ติดตาม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ดาเนินการ
1. รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ
2. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา
3. คณบดีคณะวิชา/ผอ.
ศูนย์/สานัก
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการ
จัดการศึกษาทั่วไป
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
นวัตกรรมการศึกษา
7. คณะวิชา/ส่วนงาน
หน่วยงานสนับสนุน (หลัก)
1. สานักงานอธิการบดี
2. กองประกันคุณภาพ
การศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน (รอง)
1. ศูนย์คอมพิวเตอร์

ผู้รับผิดชอบ
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4. สนับสนุน
ส่งเสริม และ
ผลักดัน
ผลงานทาง
วิชาการสู่
ระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ
กรอบ
งบประมาณ
(ล้านบาท)
มาตรการผลักดันกลยุทธ์
ตัวชี้วดั มาตรการ
แผ่น ราย
ดิน ได้
7. พัฒนาระบบ กลไก และส่งเสริมการจัด
13. ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
10
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนและผลักดัน
กลไก เพื่อสนับสนุนการรับนักศึกษาต่างชาติ
ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ รวมทั้ง
รักษามาตรฐานตามเกณฑ์ QS Stars Ratings
7.1 จัดเตรียมระบบ กลไก เพือ่ สนับสนุน
การรับนักศึกษาต่างชาติ เช่น การอานวยความ
สะดวกเรื่อง วีซ่าและหนังสือเดินทาง
7.2 การจัดหาหอพัก ระบบ hotline
สาหรับนักศึกษาต่างชาติ และ Information
Packet for International Students and
Visitors
7.3 จัดทาระบบแบบสอบถามและ
ฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมรายชือ่ นักวิชาการที่เข้า
ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และยินดีเข้าร่วมตอบ
QS Survey
7.4 จัดทาระบบฐานข้อมูล เพื่อรวบรวม
รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยน
7.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มจานวน
นักศึกษาต่างชาติ และประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย
7.6 สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการที่มี
ชาวต่างชาติเข้าร่วมมากกว่า 20 คน

≥
ร้อย
ละ
80

2562

2564
≥
ร้อยละ
83
ตาม
แผน

2563
≥
ร้อยละ
80
ตาม
แผน

≥
ร้อยละ
85
ตาม
แผน

2565

: ACADEMIC REPUTATION (ต่อ)
ปีงบประมาณ

≥
ร้อยละ
87
ตาม
แผน

2566

ผู้กากับ ติดตาม
1. รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา
ผู้ดาเนินการ
1. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝา่ ย
พัฒนาองค์กร
2. รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ย
วิเทศสัมพันธ์
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ย
ประกันคุณภาพการศึกษา
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ย
วิชาการ
7. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝา่ ย
นวัตกรรมการศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน (หลัก)
1. คณะวิชา
2. งานวิเทศสัมพันธ์
3. กองบริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์

7.7 พัฒนามหาวิทยาลัยตามผล
การประเมิน QS Stars Rating และผล
ประเมินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.8 ประเมินตนเองรายปีเพื่อ
ติดตามผลตัวชี้วัดหลัก เช่น ด้าน
Innovation ด้าน Art and Culture
ด้าน Student Satisfactions และ
ด้าน Employability

แผ่น
ดิน

ราย
ได้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ : ACADEMIC REPUTATION (ต่อ)
กรอบ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ
มาตรการผลักดันกลยุทธ์
ตัวชี้วัดมาตรการ
(ล้านบาท) 2562 2563 2564 2565 2566

หน่วยงานสนับสนุน (รอง)
1. ศูนย์คอมพิวเตอร์
2. กองงานวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์
3. กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี

ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์

8. สนับสนุนและส่งเสริมการจด
สิทธิบัตรและการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
8.1 ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนา กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อส่งเสริมการ
ผลิตผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปสู่การจด
สิทธิบัตร
8.2 จัดกลไกเพื่ออานวยความ
สะดวกในการจดสิทธิบัตร
8.3 จัดกลไกหรือหน่วยงานเพื่อ
สนับสนุนด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.4 จัดกลไกหรือหน่วยงานเพื่อ
ผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าเชิง
พาณิชย์

16. ร้อยละความสาเร็จของการจัดทา
เว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ผลงานอนุสิทธิบัตร
และผลงานจดทะเบียนสิทธิบัตรที่ได้รับ
การคุ้มครอง แล้วเสร็จ

15. ร้อยละความสาเร็จของการปรับปรุง
แก้ไข/พัฒนา กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานสร้างสรรค์ที่
นาไปสู่การจดสิทธิบัตร และเพื่อผลักดัน
ให้เกิดการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

-

แผ่น
ดิน

10

ราย
ได้

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ : ACADEMIC REPUTATION (ต่อ)
กรอบ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ
มาตรการผลักดันกลยุทธ์
ตัวชี้วัดมาตรการ
(ล้านบาท) 2562 2563 2564 2565 2566

ผู้กากับ ติดตาม
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ดาเนินการ
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
องค์กร
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
นวัตกรรมการศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน(หลัก)
1. สานักงานบริหารการวิจัย
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
2. ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานสนับสนุน (รอง)
1. คณะวิชา/หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 : RESEARCH AND CREATIVITY
ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
การบริ ก ารวิ ช าการ การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่
เชื่อมโยงกับทองถิ่นหรืออุตสาหกรรม และตอบโจทยการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ เพิ่ม
ขี ด ความสามารถทางการแข ง ขั น ของประเทศ เพื่ อ
แกปญหาของชุมชน สังคม
เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 2 :
เปนที่พึ่งพิงของชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ
: RESEARCH AND CREATIVITY
องคประกอบยุทธศาสตรที่ 2
• 3 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
• 2 กลยุทธขับเคลื่อนยุทธศาสตร
• 3 มาตรการผลักดันกลยุทธ
• 4 ตัวชี้วัดมาตรการ
• กรอบงบประมาณ 790 ลานบาท

-45-
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งบประมาณรวม 790 ลานบาท

กลยุทธขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร
5. พัฒนาระบบ กลไก
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ที่เอื้อตอการสงเสริมการ
เพิ่มศักยภาพผลผลิต
งานวิจัย/งานสรางสรรค
เพื่อการพัฒนาสังคม
ชุมชน / ตอบสนอง
ยุทธศาสตรชาติใน 6 ดาน
ตัวชี้วัดมาตรการ
17. ระดับความสําเร็จตาม
แผนพัฒนาทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมที่เอื้อและสราง
บรรยากาศในการทําวิจัย

มาตรการผลักดันกลยุทธ

9. พัฒนาทรัพยากร สงเสริมสิ่งแวดลอมที่
เอื้อตอการวิจัย และยกระดับคุณภาพของ
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสรางสรรคใหมี
คุณภาพสูง ที่สงผลตอการแกไขปญหา
ชุมชน/สังคม/ประเทศ หรือตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรชาติใน 6 ดาน / 23 แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป/ 4 แพลท
ฟอรมการวิจัยตอบโจทยประเทศ ในแผน
ววน.

เปาหมาย และประโยชน/คุณคา/มูลคาทางเศรษฐกิจ/สังคมที่พนื้ ที่/ชุมชนเปาหมายไดรับ)

แผน ราย
ดิน ได
10

>รอย
ละ
70

≥5
โครง
การ

≥5
โครง
การ

มูลคาทางเศรษฐกิจ/สังคมที่พื้นที่/ชุมชนเปาหมายไดรับ)

ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนโครงการบูรณาการเชิงพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเปนแกนนํารวมกับหนวยงานภูมิภาค
ตะวันตกหรือภาคกลางตอนลาง (วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการดวย เชน พืน้ ที่/ชุมชนเปาหมาย และประโยชน/คุณคา/

ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมหรืองานสรางสรรค โครงการบริการวิชาการ
150 240
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีความรวมมือกับเครือขายหรือหนวยงานภายนอก ที่เปนประโยชน
ตอชุมชน สังคม หรือตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ ใน 6 ดาน/ 23 แผนแมบท ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20
ป/ 4 แพลทฟอรมการวิจัยตอบโจทยประเทศ ในแผน ววน. (วัดผลสัมฤทธิข์ องโครงการดวย เชน พืน้ ที/่ ชุมชน

≥
รอยละ
3
≥3
โครง
การ

-

≥3
โครง
การ

-

300 490

ราย
ได

150 250

(งบประมาณเงินรายไดทกุ ประเภท แตไมรวมงบบุคลากร)

ตัวชี้วัดที่ 1 สัดสวนงบประมาณโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค โครงการบริการวิชาการ โครงการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติใน 6 ดาน/ 23 แผนแมบท ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20
ป/ 4 แพลทฟอรมการวิจัยตอบโจทยประเทศ ในแผน ววน. ที่ไดรับทุนจากภายนอกตอเงินรายได

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 2)

แผน
ดิน

>รอย
ละ
75

≥7
โครง
การ

≥3
โครง
การ

≥
รอยละ
3

>รอย
ละ
80

≥7
โครง
การ

≥3
โครง
การ

≥
รอยละ
5

>รอยละ
85

≥10
โครง
การ

≥3
โครง
การ

≥
รอยละ
5

ผูกํากับ ติดตาม
รองอธิการบดีฝายบริหาร
ผูดําเนินการ
1. รองอธิการบดีฝายวิจัย
2. รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ
3. ผูชวยอธิการบดีฝาย
ประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับทองถิ่นหรืออุตสาหกรรม
และตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ เพื่อแกปญหาของชุมชน สังคม : RESEARCH AND CREATIVITY
กรอบ
ปงบประมาณ
งบประมาณ
เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 2 เปนที่พึ่งพิงของชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ
ผูรับผิดชอบ
(ลานบาท) 2562 2563 2564 2565 2566
: RESEARCH AND CREATIVITY
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9.1 พัฒนาฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศด้านการ
วิจัย
9.2 เสริมสร้างบรรยากาศวิชาการและขับเคลื่อน
การวิจัยโดยนักวิชาการผ่านกลไกสภานักวิจัย
9.3 พัฒนาระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย และระบบ
ช่วยเหลือในการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
9.4 ส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง ให้
สามารถผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
9.5 ส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมด้านการวิจัย ให้เอื้อต่อการ
ผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพสูง
9.6 พัฒนา/ปรับปรุงระบบบริหารงานด้านการวิจัย
9.7 ปรับปรุงมาตรการสนับสนุนส่งเสริมและ
ผลตอบแทนของการทาวิจัย
9.8 ส่งเสริมโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศที่มีชื่อเสียง โดยร่วมกันทาวิจัย/เขียน
บทความวิจัย/ เขียนตารา
9.9 ส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งผลต่อ
การเพิ่มคุณภาพของผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน
สร้างสรรค์

ดิน

ได้

4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
นวัตกรรมการศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
(หลัก)
1. คณะวิชา
2. สานักงานบริหารการ
วิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์
หน่วยงานสนับสนุน
(รอง)
1. ศูนย์คอมพิวเตอร์
2. สานักงานบริการ
วิชาการ
3. หอศิลป์
4. ศูนย์กลางนวัตกรรม
อาหารแห่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
5. สถาบันศิลป
สถาปัตยกรรมไทยเฉลิม
พระเกียรติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นหรืออุตสาหกรรม
และตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน สังคม : RESEARCH AND CREATIVITY (ต่อ)
กรอบ
ปีงบประมาณ
กลยุทธ์
งบประมาณ
ขับเคลื่อน
มาตรการผลักดันกลยุทธ์
ตัวชี้วัดมาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
(ล้านบาท) 2562 2563 2564 2565 2566
ยุทธศาสตร์
แผ่น ราย

-48-

10. พัฒนางานวิจยั /นวัตกรรม/งาน
สรางสรรคชุดโครงการขนาดกลางถึง
ขนาดใหญ ที่มีการบูรณาการรวมกัน
ระหวางหนวยงานทั้งภายในและ/หรือ
ภายนอกสถาบันงาน ผานศูนย/ กลุม
Cluster วิจัย ที่ตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรชาติ ใน 9 ดาน/ตอบสนอง
ตอการพัฒนาเชิงพื้นที่หรือเชิงประเด็น
10.1 ขับเคลื่อนงานวิจัย/
นวัตกรรม/งานสรางสรรค ที่เปน
โครงการขนาดกลางถึงขนาดใหญ มี
การบูรณาการรวมกันระหวาง
หนวยงาน ทั้งภายในและ/หรือ
ภายนอกสถาบัน ผานกลไกศูนย/กลุม
และ Cluster วิจัย ที่ตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรชาติใน 6 ดาน/ / 23 แผน
แมบท ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป/ 4
แพลทฟอรมการวิจยั ตอบโจทยประเทศ
ในแผน ววน. /การวิจัย ใน 9 ดาน
ไดแก
1. Democracy
2. Policy Recommendation
3. Energy & Environment
4. Health, Wellness & Bio-Med,
Medical Technology
5. Food Agriculture & Bio-Tech

ได

18. จํานวนชุดโครงการ
150 250
งานวิจัย/นวัตกรรม/งาน
สรางสรรคที่เปนโครงการ
ขนาดกลางถึงขนาดใหญ ที่มี
การบูรณาการรวมกัน
ระหวางหนวยงานทั้งภายใน
และ/หรือภายนอกสถาบัน
ที่ตอบสนองตอยุทธศาสตร
ชาติใน 6 ดาน / 23 แผน
แมบท ภายใตยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป/ 4 แพลทฟอรม
การวิจัยตอบโจทยประเทศ
ในแผน ววน. / ชุด
โครงการวิจัย/นวัตกรรม/
งานสรางสรรคที่ตอบสนอง
ตอการพัฒนาเชิงพื้นที่หรือ
เชิงประเด็น โดยผานกลไก
ศูนย/กลุม และ Cluster
วิจัย

ดิน

≥2
เรื่อง/
ผลงาน/
ชิ้นงาน
≥2
เรื่อง/
ผลงาน/
ชิ้นงาน
≥3
เรื่อง/
ผลงาน/
ชิ้นงาน
≥3
เรื่อง/
ผลงาน/
ชิ้นงาน

ผูกํากับ ติดตาม
รองอธิการบดีฝายบริหาร
ผูดําเนินการ
1. รองอธิการบดีฝายวิจัย
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
3. ผูชวยอธิการบดีฝายนวัตกรรม
การศึกษา
4. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
5. รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพื่อ
สังคม
6. รองอธิการบดี เพชรบุรี
7. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพื่อ
สังคม
8. ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนาม
จันทร
9. ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร
หนวยงานสนับสนุน (หลัก)
1. สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม
และการสรางสรรค

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชือ่ มโยงกับทองถิ่นหรืออุตสาหกรรม
และตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ เพื่อแกปญหาของชุมชน สังคม : RESEARCH AND CREATIVITY
(ตอ)
ปงบประมาณ
กรอบ
กลยุทธ
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
ขับเคลื่อน
มาตรการผลักดันกลยุทธ
ตัวชี้วัดมาตรการ
(ลานบาท) 2562 2563 2564 2565 2566
ยุทธศาสตร
แผน ราย
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6. Mechatronics, Intelligent
Robots, Systems Engineering
Electronic Control
7. Digital, Internet of Things &
Convergence
8. Creative, Culture, High Value
Services
9. ตอบโจทย์ สก.สว. Quick win ของ
งบวิจัยบูรณาการ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
10.2 พัฒนาชุดโครงการวิจัย/
นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภูมิภาค
ตะวันตก หรือภาคกลางตอนล่างหรือ
เชิงประเด็น

ดิน

ได้

หน่วยงานสนับสนุน (รอง)
1. สานักงานบริการวิชาการ
2. หอศิลป์
3. ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิม
พระเกียรติ
5. คณะวิชา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นหรืออุตสาหกรรม
และตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน สังคม : RESEARCH AND CREATIVITY (ต่อ)
กรอบ
ปีงบประมาณ
กลยุทธ์
งบประมาณ
ขับเคลื่อน
มาตรการผลักดันกลยุทธ์
ตัวชี้วัดมาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
(ล้านบาท) 2562 2563 2564 2565 2566
ยุทธศาสตร์
แผ่น ราย
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6. พัฒนา
ภาคี
เครือข่าย
ความ
ร่วมมือทาง
วิชาการ
การวิจัย
การบริการ
วิชาการ
และการ
ทานุบารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
จาก
ภายนอก
ทั้งในระดับ
นานาชาติ
ระดับชาติ
ระดับ
จังหวัด
และระดับ
ชุมชน

11. พัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมจากภายนอก
ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับ
จังหวัด และระดับชุมชน
11.1 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน โดยเฉพาะ
การวิจัยและบริการเชิงวิชาการ เพื่อเพิ่ม
ความเข้มแข็งของชุมชน
11.2 ส่งเสริมการจัดโครงการเวที
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
11.3 ส่งเสริมการศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การวิจัย และสร้างเครือข่ายวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
11.4 จัดโครงการ Street Art Project คู
คลอง ระยะที่ 1 – ระยะที่ 3
11.5 ส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรม
สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
11.6 แสวงหาความร่วมมือกับชุมชนหรือ
พื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นพันธมิตรความ
ร่วมมือในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

19. จานวนภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ การ
วิจัย การบริการวิชาการ และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จากภายนอก ที่คณะวิชา ส่วน
งาน หรือสถาบัน มีความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งในระดับนานาชาติ
ระดับชาติ ระดับจังหวัด
ระดับชุมชน (แบบนับซ้าถ้า
เป็นโครงการ/กิจกรรมจัดทา
ต่อเนื่อง)
-

ดิน

10

ได้
≥150
หน่วย
งาน

≥160
หน่วย
งาน

≥170
หน่วย
งาน

≥180
หน่วย
งาน

≥190
หน่วย
งาน

ผู้กากับ ติดตาม
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2. รองอธิการบดี พระราชวังสนาม
จันทร์
3. รองอธิการบดีฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม
4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการ
เพื่อสังคม
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
7. รองอธิการบดี เพชรบุรี
ผู้ดาเนินการ
1. ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวัง
สนามจันทร์
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
กิจการเพื่อสังคม
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา วังท่าพระ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นหรืออุตสาหกรรม
และตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน สังคม : RESEARCH AND CREATIVITY (ต่อ)
กรอบ
ปีงบประมาณ
กลยุทธ์
งบประมาณ
ขับเคลื่อน
มาตรการผลักดันกลยุทธ์
ตัวชี้วัดมาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
(ล้านบาท) 2562 2563 2564 2565 2566
ยุทธศาสตร์
แผ่น ราย
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6. พัฒนา
ภาคี
เครือข่าย
ความ
ร่วมมือทาง
วิชาการ
การวิจัย
การบริการ
วิชาการ
และการ
ทานุบารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
จาก
ภายนอก
ทั้งในระดับ
นานาชาติ
ระดับชาติ
ระดับ
จังหวัด
และระดับ
ชุมชน

11. พัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมจากภายนอก
ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับ
จังหวัด และระดับชุมชน
11.1 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน โดยเฉพาะ
การวิจัยและบริการเชิงวิชาการ เพื่อเพิ่ม
ความเข้มแข็งของชุมชน
11.2 ส่งเสริมการจัดโครงการเวที
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
11.3 ส่งเสริมการศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การวิจัย และสร้างเครือข่ายวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
11.4 จัดโครงการ Street Art Project
คูคลอง ระยะที่ 1 – ระยะที่ 3
11.5 ส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรม
สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
11.6 แสวงหาความร่วมมือกับชุมชน
หรือพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นพันธมิตรความ
ร่วมมือในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ได้

20. จานวนโครงการที่มคี วาม 150 220
ร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย
การบริการวิชาการ และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมจาก
ภายนอก ที่คณะวิชา ส่วน
งาน หรือสถาบัน มีความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งในระดับนานาชาติ
ระดับชาติ ระดับจังหวัด
ระดับชุมชน (แบบนับซ้าถ้า
เป็นโครงการ/กิจกรรมจัดทา
ต่อเนื่อง)

ดิน
≥20
เรื่อง/
ผลงาน/
ชิ้นงาน

≥23
เรื่อง/
ผลงาน/
ชิ้นงาน

≥25
เรื่อง/
ผลงาน/
ชิ้นงาน

≥27
เรื่อง/
ผลงาน/
ชิ้นงาน

≥30
เรื่อง/
ผลงาน/
ชิ้นงาน

ผู้กากับ ติดตาม
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
3. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
7. รองอธิการบดี เพชรบุรี
ผู้ดาเนินการ
1. ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อ
สังคม
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่า
พระ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นหรืออุตสาหกรรม
และตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน สังคม : RESEARCH AND CREATIVITY (ต่อ)
กรอบ
ปีงบประมาณ
กลยุทธ์
งบประมาณ
ขับเคลื่อน
มาตรการผลักดันกลยุทธ์
ตัวชี้วัดมาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
(ล้านบาท) 2562 2563 2564 2565 2566
ยุทธศาสตร์
แผ่น ราย
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11.7 Engagement Social สู่ Social
Enterprise เป็น Pilot Test กลุ่มจังหวัดเพชร
สมุทรคีรี ร่วมกับ หอการค้าจังหวัด หาโอกาส
ทางด้านงานวิชาการและการเข้าถึงแหล่งทุน
ต่างๆ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานรัฐและ
เอกชน

ดิน

ได้

7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสาร
องค์กร
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์
หน่วยงานสนับสนุน (หลัก)
1. คณะวิชา
2. สานักงานบริหารการวิจัย
นวัตกรรม และการสร้างสรรค์
หน่วยงานสนับสนุน (รอง)
1. สานักงานบริการวิชาการ
2. หอศิลป์
3. ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหาร
แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
4. สถาบันศิลปสถาปัตยกรรม
ไทยเฉลิมพระเกียรติ
5. กองงานวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์
6. กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
7. งานสื่อสารองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นหรืออุตสาหกรรม
และตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน สังคม : RESEARCH AND CREATIVITY (ต่อ)
กรอบ
ปีงบประมาณ
กลยุทธ์
งบประมาณ
ขับเคลื่อน
มาตรการผลักดันกลยุทธ์
ตัวชี้วัดมาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
(ล้านบาท) 2562 2563 2564 2565 2566
ยุทธศาสตร์
แผ่น ราย

ยุทธศาสตรที่ 3 : SMART AND GREEN
ADMINISTRATION
นําระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย
นวัตกรรมในการบริหาร มาใชอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 3 :
เปน Smart University บริหารจัดการดวยนวัตกรรม
และใสใจสิ่งแวดลอม : SMART AND GREEN
ADMINISTRATION
องคประกอบยุทธศาสตรที่ 3
• 5 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
• 4 กลยุทธขับเคลื่อนยุทธศาสตร
• 8 มาตรการผลักดันกลยุทธ
• 19 ตัวชี้วัดมาตรการ
• กรอบงบประมาณ 638 ลานบาท
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งบประมาณรวม 638 ลานบาท

ตัวชี้วัดที่ 5 ผลสําเร็จของโครงการ SMART AND GREEN CAMPUS ของทุกวิทยาเขต

ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของรายไดที่เพิม่ ขึ้นในภาพรวม (งบประมาณเงินรายไดทั้งหมด (รวมเงินบริจาค) แตไมรวมงบ
บุคลากร คิดจากปฐาน 2561)
ตัวชี้วัดที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการขององคกร จากการประเมินโดยหนวยงานภายนอก ที่
แสดงถึงการมีธรรมาภิบาล (ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA) ประเมินโดยสํานักงาน ป.ป.ช.)
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (University Green Campus) โดย UI Green Metric World
University Ranking

ตัวชี้วัดที่ 1 ความสําเร็จของการพัฒนาองคกร ใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง*

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 3)

30
90
88

150
210

เงินราย
ได
228

30

แผน
ดิน
410

≥รอยละ
4
≥รอยละ
81
≤อันดับที่
20
≥รอยละ
70

≥รอยละ
3
≥รอยละ
80
≤อันดับที่
25


ผลการ
ประเมิน
โครงการ
S Curve*

≤อันดับที่
15
≥รอยละ
80

≥รอยละ
5
≥รอยละ
82


ผลการ
ประเมิน
โครงการ
S Curve*

≤อันดับที่
14
≥รอยละ
85

≥รอยละ
6
≥รอยละ
84


ผลการ
ประเมิน
โครงการ
S Curve*

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

≤อันดับที่
13
≥รอยละ
90


ผลการ
ประเมิน
โครงการ
S Curve*
≥รอยละ
7
≥รอยละ
85

2566
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 นาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ : SMART AND GREEN ADMINISTRATION
กรอบ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ
กลยุทธ์
(ล้านบาท)
ขับเคลื่อน
มาตรการผลักดันกลยุทธ์
ตัวชี้วัดมาตรการ
2562
2563
2564
2565
2566
ยุทธศาสตร์
แผ่น ราย
ดิน
ได้




7. พัฒนา
12. พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหาร
21. ผลสาเร็จของการพัฒนาระบบการ
30
ระยะ1
ระยะ2
ระยะ3
ระยะ4
มหาวิทยาลัยให้
จัดการ เพือ่ เป็น Digital
บริหารทรัพยากรบุคลากร (SU-ERP
แล้ว
แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ
เป็นมหาวิทยาลัย Transformation University
HRM)
เสร็จ
ที่ขับเคลือ่ นด้วย
12.1 พัฒนาระบบการบริหาร



22. มีการนาเทคโนโลยี Business
นวัตกรรมในการ ทรัพยากรบุคลากร (SU-ERP HRM)
(ระบบการ
(ระบบ
(ระบบ
Intelligence (BI) and Dashboard มา
บริหารจัดการที่ เพื่ออานวยความสะดวกต่อบุคลากร
บัญชีและ
บุคลากร) บุคลากร)
ใช้ในการสรุปข้อมูลทุกมิติ
ทันสมัย Digital
12.2 นาเทคโนโลยี Business
เงิน)
แล้ว
แล้ว
Transformation Intelligence (BI) and Dashboard
แล้ว
เสร็จ
เสร็จ
เสร็จ
University
มาใช้ในการสรุปข้อมูลทุกมิติ เพื่อ
ร้อยละ 100
สะท้อนผลการดาเนินงานของบุคลากร 23. ความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
Workflow เพือ่ ใช้ในการขอและอนุมัติ
ในระดับส่วนงานและมหาวิทยาลัย เพือ่
โครงการ (ด้านการเงินและบัญชี)
ช่วยในการบริหารจัดการทุกระดับ
≥ร้อยละ
≥ร้อยละ ≥ร้อยละ ≥ร้อยละ
12.3 นาระบบ Workflow เพือ่ ใช้ใน 24. ผลสาเร็จของการใช้ระบบ (SU-ERP
70
80
85
90
การขอและอนุมัตโิ ครงการที่เหมาะสม
มิติด้านบัญชีและการเงิน)
บนระบบ
12.4 กากับ ติดตาม การดาเนินงาน 25. ร้อยละความสาเร็จของโครงการ/
≥
≥
≥
≥
ร้
อ
ยละ
ร้
อ
ยละ
ร้
อ
ยละ
ร้
อ
ยละ
ตามโครงการ SU Smart University
กิจกรรม ที่ตอบสนองต่อนโยบาย SMART
70
80
82
85
ประกอบด้วย
UNIVERSITY



- การพัฒนาด้านการเงิน Cashless 26. ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ระยะ1
ระยะ2
ระยะ3
Society
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การใช้งาน
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ
- การพัฒนานักศึกษา Student
ด้านกฎหมาย (Smart Legal affairs)
Development Program
≥
≥
≥
≥
27. ความพึงพอใจของนักศึกษาและ
- การพัฒนาพืน้ ที่ Co Learning
ร้
อ
ยละ
ร้
อ
ยละ
ร้
อ
ยละ
ร้
อ
ยละ
บุคลากรต่อโครงการ/กิจกรรมที่คณะวิชา
70
75
80
82
Space
ส่วนงาน หรือสถาบัน ดาเนินการตาม
- การพัฒนา SU Mobile App.
นโยบาย SMART UNIVERSITY

ผู้กากับ ติดตาม
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ดาเนินการ
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2. รองอธิการบดีฝ่ายคลัง
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
6. ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนาม
จันทร์
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสือ่ สารองค์กร
หน่วยงานสนับสนุน (หลัก)
1. กองคลัง
2. ศูนย์คอมพิวเตอร์
3. กองบริหารงานวิชาการ
4. กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์
5. กองกิจการนักศึกษา
6. กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
หน่วยงานสนับสนุน (รอง)
1. สานักหอสมุดd]k’
2. กองกฎหมาย

ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์

- การพัฒนา
Software/Hardware
รองรับการตรวจสอบ
การเข้าเรียนของ
นักศึกษา
12.5 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการใช้งานด้าน
กฎหมาย (Smart
Legal affairs)
13. โครงการ/
กิจกรรมที่เป็นการ
วางแผนยุทธศาสตร์
และพัฒนา
มหาวิทยาลัย
13.1 จัดทา
Reform มหาวิทยาลัย
13.2 จัดทา
แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระยะ 20 ปี

29. จัดทาแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระยะ 20 ปี
หลังจากการจัดทา
Reform
มหาวิทยาลัย ระยะที่
0 แล้วเสร็จ

28. ผลสาเร็จของการ
จัดทา Reform
มหาวิทยาลัย

-

แผ่น
ดิน

0.6

17

ราย
ได้


มีข้อมูล
จากทุก
ภาค
ส่วน
เพื่อ
จัดทา
แผน


ประเมิน
ระยะ
0
แล้ว
เสร็จ


นาเสนอ
(ร่าง)
แผนพัฒนา
มศก.
ต่อสภา
มหา
วิทยาลัย
พิจารณา


ประเมิน
ระยะ1
แล้วเสร็จ


ประเมิน
ระยะ
2-3
แล้ว
เสร็จ

ผู้บริหาร กากับ ติดตาม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ดาเนินการ
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนงบประมาณและยุทธศาสตร์
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
หน่วยงานสนับสนุน (หลัก)
1. กองแผนงาน
หน่วยงานสนับสนุน (รอง)
1. กองประกันคุณภาพการศึกษา
2. คณะวิชา/หน่วยงานอื่นๆ (สนับสนุนข้อมูล)

ผู้กากับ ติดตาม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ดาเนินการ
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนงบประมาณและยุทธศาสตร์
หน่วยงานสนับสนุน (หลัก)
1. กองแผนงาน
หน่วยงานสนับสนุน (รอง)
1. กองประกันคุณภาพการศึกษา
2. คณะวิชา/หน่วยงานอื่น ๆ (สนับสนุนข้อมูล)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 นาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหารมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ : SMART AND GREEN ADMINISTRATION
กรอบ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ
มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
(ล้านบาท) 2562 2563 2564 2565 2566
ผลักดันกลยุทธ์
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8. พัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
องค์กร
กระบวนการ
ทางาน และ
ทรัพยากร
บุคคลให้มี
ธรรมาภิบาล
พร้อมรับการ
เปลี่ยน
แปลงอย่าง
ยั่งยืน

กลยุทธ์
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์

14. พัฒนาระบบและศักยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
14.1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีทักษะ ความรู้ ประสบการณ์
ในการบริหารงาน และปฏิบัติงานตาม
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
14.2 การจัดการความรู้ในทุกภาคส่วน
ทั้งระดับส่วนงาน และสถาบัน
14.3 พัฒนาระบบและวิธีการทางาน ลด
ขั้นตอนการทางาน และเพิ่มคุณภาพการ
ให้บริการ ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นธรรม
และโปร่งใส

32. ร้อยละความเชื่อมั่นของ
บุคลากรต่อองค์กร

30. ร้อยละความสาเร็จของ
การกาหนดกรอบมาตรฐาน
พัฒนาบุคลากรตามความ
เชี่ยวชาญ (Career path )
ของมหาวิทยาลัย
31. ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
และการสืบทอดตาแหน่ง
(Succession plan)

5

แผ่น
ดิน

10

ราย
ได้

≥ร้อย
ละ
80

ร้อยละ
100

≥ร้อย
ละ
80

≥ร้อย
ละ
80

≥ร้อย
ละ
80

≥ร้อย
ละ
80

≥ร้อย
ละ
80

≥ร้อย
ละ
80

ผู้กากับ ติดตาม
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา
ผู้ดาเนินการ
1. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
2. ผู้อานวยการกองประกันคุณภาพ
การศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน (หลัก)
1. สานักงานอธิการบดี
2. กองประกันคุณภาพการศึกษา
3. กองทรัพยากรมนุษย์
หน่วยงานสนับสนุน (รอง)
1. คณะวิชา/หน่วยงานอื่นๆ
(สนับสนุนข้อมูล)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 นาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหารมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ : SMART AND GREEN ADMINISTRATION (ต่อ)
กรอบ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ
มาตรการผลักดันกลยุทธ์
ตัวชี้วัดมาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
(ล้านบาท) 2562 2563 2564 2565 2566
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 นาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ : SMART AND GREEN ADMINISTRATION (ต่อ)
กรอบ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ
กลยุทธ์ขบั เคลื่อน
(ล้านบาท)
มาตรการผลักดันกลยุทธ์
ตัวชี้วดั มาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์
2562 2563 2564 2565 2566
แผ่น ราย
ดิน
ได้
≥
≥
≥
≥
9. พัฒนาลักษณะ 15. ผลักดันการติดอันดับมหาวิทยาลัย 33. ผลสาเร็จของโครงการ
100 120
ร้
อ
ยละ
ร้
อ
ยละ
ร้
อ
ยละ
ร้
อ
ยละ ผู้กากับ ติดตาม
ทางกายภาพ
สีเขียว (University Green Campus) University Green Campus
1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
80
80
80
80
สภาพแวดล้อม
ในอันดับที่สูงขึ้น โดยการพัฒนา
ผู้ดาเนินการ
ของมหาวิทยาลัย โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้อง
1. ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
โดยเน้นการ
ตามนโยบาย
2. รองอธิการบดี เพชรบุรี
อนุรักษ์
15.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการเพือ่ สังคม
สิ่งแวดล้อม
GREEN CAMPUS
4. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(GREEN
15.2 โครงการ/กิจกรรมปรับปรุง
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา
CAMPUS)
กายภาพ
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยสื่อสารองค์กร
15.3 โครงการ/กิจกรรมปรับปรุง
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา วัง
สภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความ
ท่าพระ
สะดวก ที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้ของ
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยวางแผนกายภาพ
นักศึกษา
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยพัฒนากิจการเพือ่
15.4 โครงการ/กิจกรรรมส่งเสริม
สังคม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความ
หน่วยงานสนับสนุน (หลัก)
ปลอดภัยของนักศึกษา และบุคลากร
1. กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนาม
ของมหาวิทยาลัย
จันทร์
15.5 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
2. กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
3. กองแผนงาน (งานวางแผนและพัฒนา
15.6 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
กายภาพ)
การประหยัดพลังงาน ลดของเสีย
หน่วยงานสนับสนุน (รอง)
15.7 โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ที่
1. กองกิจการนักศึกษา
เกี่ยวข้อง
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กลยุทธ์
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์

16. การพัฒนาลักษณะทาง
กายภาพ สภาพแวดล้อม
ภูมิทัศน์ของ City Campus
(เมืองทองธานี)
ในระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562 –
2565

34. ผลสาเร็จของการ
ดาเนินงานการพัฒนา
ลักษณะทางกายภาพ
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์
ของ City Campus (เมือง
ทองธานี) ให้เป็นไปตาม
นโยบายที่มหาวิทยาลัย
กาหนด

300

แผ่น
ดิน

30

ราย
ได้

≥ร้อยละ
80

≥ร้อยละ
90

ร้อยละ
100

ผู้กากับ ติดตาม
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ดาเนินการ
1. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนกายภาพ
3. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (สนับสนุน)
หน่วยงานสนับสนุน (หลัก)
1. สานักงานอธิการบดี
2. กองแผนงาน (งานวางแผนและพัฒนากายภาพ)
หน่วยงานสนับสนุน (รอง)
1. กองกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 นาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหารมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ : SMART AND GREEN ADMINISTRATION (ต่อ)
กรอบ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ
มาตรการผลักดันกลยุทธ์
ตัวชี้วัดมาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
(ล้านบาท) 2562 2563 2564 2565 2566
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กลยุทธ์
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์

17. เร่งรัดการพัฒนาและ
ปรับปรุงวังท่าพระ ให้แล้ว
เสร็จตามแผนงานที่กาหนด

35. ผลสาเร็จของการ
ดาเนินงานการพัฒนาและ
ปรับปรุงมหาวิทยาลัยของ
โครงการปรับปรุงวังท่า
พระ

-

แผ่น
ดิน

-

ราย
ได้

ร้อยละ
100

ผู้กากับ ติดตาม
1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ดาเนินการ
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนกายภาพ
2. คณบดีต่างๆ ในวังท่าพระ (สนับสนุน)
หน่วยงานสนับสนุน (หลัก)
1. กองแผนงาน (งานวางแผนและพัฒนากายภาพ)
หน่วยงานสนับสนุน (รอง)
1. กองกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 นาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหารมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ : SMART AND GREEN ADMINISTRATION (ต่อ)
กรอบ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ
มาตรการผลักดันกลยุทธ์
ตัวชี้วัดมาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
(ล้านบาท) 2562 2563 2564 2565 2566
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10. การสร้าง
เสถียรภาพและ
ความมั่นคงทางการ
เงินของ
มหาวิทยาลัย โดย
การส่งเสริมความ
ร่วมมือและการ
จัดทา CSR ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก
เพื่อสร้างรายได้และ
ตอบแทนสังคม

18. จัดการทรัพย์สินและ
พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดรายได้
เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการ
เงินให้กับมหาวิทยาลัย
ตลอดจนส่งเสริมการระดมทุน
จากแหล่งทุนภายนอก และ
พัฒนาความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก/ชุมชน
สมาคมนักศึกษาเก่า

36. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
รายได้ที่เกิดจากการ
จัดการทรัพย์สินและใช้
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย
(มุ่งเน้นการหารายได้จาก
การจัดการทรัพย์สินและ
พัฒนาพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย โดยตัวหาร
คือรายได้อื่นๆ ไม่นับรวม
ค่าธรรมเนียม เงินอุดหนุน
โครงการวิจัย โครงการ
บริการวิชาการ โครงการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งคิดจากฐานปี 62 แบบ
สะสม)

-

แผ่น
ดิน

10

รายได้
≥
ร้อยละ
3

≥
ร้อยละ
3

≥
ร้อยละ
5

≥
ร้อยละ
5

ผู้กากับ ติดตาม
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
ผู้ดาเนินการ
1. ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
2. รองอธิการบดี เพชรบุรี
3. รองอธิการบดีฝ่ายคลัง
4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
วังท่าพระ
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อ
สังคม
หน่วยงานสนับสนุน (หลัก)
1. กองคลัง
2. กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
(งานจัดการทรัพย์สิน และงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง)
3. กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
4. คณะวิชา/หน่วยงาน
หน่วยงานสนับสนุน (รอง)
1. กองกิจการนักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 นาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหารมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ : SMART AND GREEN ADMINISTRATION (ต่อ)
กรอบ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ
กลยุทธ์ขับเคลื่อน
มาตรการผลักดันกลยุทธ์
ตัวชี้วัดมาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
(ล้านบาท) 2562 2563 2564 2565 2566
ยุทธศาสตร์
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กลยุทธ์
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์
37. ร้อยละการเพิ่มขึ้น
ของเงินรายได้ที่ได้จาก
การระดมทุน (มุ่งเน้น
การจัดโครงการ/
กิจกรรม เพื่อหา
รายได้ /ระดมทุนจาก
ศิษย์เก่า/ชุมชน โดย
ตัวหารคือรายได้อื่นๆ
ไม่นับรวม
ค่าธรรมเนียม เงิน
อุดหนุนโครงการวิจัย
โครงการบริหาร
วิชาการ โครงการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งคิดจากฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562)

-

5

แผ่นดิน รายได้
≥ร้อยละ
3

≥ร้อยละ
3

≥ร้อยละ
5

≥ร้อยละ
5

ผู้กากับ ติดตาม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
2. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
3. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ผู้ดาเนินการ
1. ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
2. รองอธิการบดี เพชรบุรี
3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
4. รองอธิการบดีฝ่ายคลัง
5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
หน่วยงานสนับสนุน (หลัก)
1. กองคลัง
2. กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
3. กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
4. กองกิจการนักศึกษา
5. งานสื่อสารองค์กร
6. งานพัฒนากิจการเพื่อสังคม
หน่วยงานสนับสนุน (รอง)
1. หอศิลป์
2. สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ
3. คณะวิชา/หน่ายงานอื่นๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 นาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหารมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ : SMART AND GREEN ADMINISTRATION (ต่อ)
กรอบ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ
มาตรการผลักดันกลยุทธ์
ตัวชี้วัดมาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
(ล้านบาท) 2562 2563 2564 2565 2566
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กลยุทธ์
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์

38. จานวนความร่วมมือ ที่
เกิดจากความร่วมมือที่คณะ
วิชา ส่วนงาน หรือสถาบัน มี
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก/ชุมชน สมาคม
นักศึกษาเก่า เพื่อสร้างโอกาส
และพัฒนารายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัย (แบบไม่สะสม
เป็นความร่วมมือใหม่ใน
ปีงบประมาณนั้น)

5

5

แผ่นดิน รายได้
≥10
หน่วย
งาน

≥10
หน่วย
งาน

≥10
หน่วย
งาน

≥10
หน่วย
งาน

≥10
หน่วย
งาน

ผู้กากับ ติดตาม
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
3. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ผู้ดาเนินการ
1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
2. รองอธิการบดีฝ่ายคลัง
3. รองอธิการบดี เพชรบุรี
4. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
5. ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่า
พระ
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
หน่วยงานสนับสนุน (หลัก)
1. กองคลัง
2. กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
3. กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
4. กองกิจการนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน (รอง)
1. หอศิลป์
2. สานักบริการวิชาการ
3. คณะวิชา/หน่ายงานอื่นๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 นาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหารมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ : SMART AND GREEN ADMINISTRATION (ต่อ)
กรอบ
ปีงบประมาณ
มาตรการผลักดันกล
งบประมาณ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
ยุทธ์
2562 2563 2564 2565 2566
(ล้านบาท)
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กลยุทธ์
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์

19. จัดทาแผนการใช้
สินทรัพย์หมุนเวียนและ
การจัดการลงทุนใน
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
รายได้

39. จัดทาแผนการใช้
สินทรัพย์หมุนเวียนและ
การจัดการลงทุนใน
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
รายได้แล้วเสร็จ

แผ่นดิน

0.3

รายได้

นาเสนอ
(ร่าง) แผน
การใช้
สินทรัพย์
ฯ
ต่อสภา
มหา
วิทยาลัย
พิจารณา

ผู้กากับ ติดตาม
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
ผู้ดาเนินการ
1. รองอธิการบดีฝ่ายคลัง
2. รองอธิการบดี เพชรบุรี
3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
4. ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่า
พระ
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
หน่วยงานสนับสนุน (หลัก)
1. กองคลัง
2. กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
3. กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
4. กองกิจการนักศึกษา
5. กองกลาง
หน่วยงานสนับสนุน (รอง)
1. ศูนย์คอมพิวเตอร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 นาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหารมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ : SMART AND GREEN ADMINISTRATION (ต่อ)
กรอบ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ
มาตรการผลักดันกลยุทธ์
ตัวชี้วัดมาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
2562 2563 2564 2565 2566
(ล้านบาท)

ยุทธศาสตรที่ 4 : SMART STUDENT AND ALUMNI
พัฒนานักศึกษาและสงเสริมความสัมพันธที่เขมแข็ง
กับศิษยเกา
เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 4 :
ผลิตบัณฑิตทีม่ ีคณ
ุ ภาพ เพื่อพัฒนากําลังคนในระดับสูงใหกับสังคม
ประเทศชาติ มีทักษะทีจ่ ําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 สรางคนดวย
นวัตกรรมและการสรางสรรค : STUDENT AND ALUMNI
องคประกอบยุทธศาสตรที่ 4
• 2 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
• 1 กลยุทธขับเคลื่อนยุทธศาสตร
• 2 มาตรการผลักดันกลยุทธ
• 3 ตัวชี้วัดมาตรการ
• กรอบงบประมาณ 190 ลานบาท
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แผน ราย
ดิน ได
40 140

10

มี
ประกาศ/
ขอบังคับ
กําหนด
กรอบ
มาตรฐาน
นักศึกษา
Smart
Student
มศก.

*

บาท
≥70
รางวัล
≥รอย
ละ
23
≥รอย
ละ
85

บาท
≥100
รางวัล
≥รอย
ละ
25
≥รอย
ละ
85
≥รอย
ละ
80
≥3.75

บาท
≥120
รางวัล
≥รอย
ละ
27
≥รอย
ละ
90
≥รอย
ละ
90
*

บาท
≥150
รางวัล
≥รอย
ละ
30
≥รอย
ละ
90
≥รอย
ละ
90
≥4.00

ผูกํากับ ติดตาม
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร
2. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
ผูดําเนินการ
1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
2. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
3. รองอธิการบดีฝายวิจัย

ผูรับผิดชอบ

*ตัวชี้วัดที่ 2 ผลสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสบการณใหแกนกั ศึกษา (ผลสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและประสบการณที่ไดรับ ประเมินโดยหนวยงานภายนอก) จัดทําการสํารวจ
ขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2566 สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2565 เปนการวัดผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสบการณใหแกนกั ศึกษาของคณะ
วิชา/สวนงานตามที่คณะกรรมการประเมินสวนงานใหขอเสนอแนะ

ตัวชี้วดั ที่ 2 ผลสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสบการณใหแกนกั ศึกษา (ผลสํารวจความ
คิดเห็นของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและประสบการณที่ไดรับ ประเมินโดยหนวยงานภายนอก)
กลยุทธขบั เคลื่อน
มาตรการผลักดันกลยุทธ
ตัวชี้วดั มาตรการ
ยุทธศาสตร
11. พัฒนา
20. พัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนา
40. มีการกําหนดกรอบ
นักศึกษาใหเปน
นักศึกษาใหเปน Smart Student พรอมดวย มาตรฐาน นักศึกษา Smart
Smart Student
ทักษะที่จาํ เปนสําหรับศตวรรษที่ 21
Student ที่มีทักษะที่จาํ เปน
พรอมดวยทักษะที่
20.1 สงเสริมคณะวิชา/หนวยงานจัด
สําหรับศตวรรษที่ 21 ของ
จําเปนสําหรับ
โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ป
ศตวรรษที่ 21
นักศึกษาใหมีทกั ษะที่จาํ เปนสําหรับศตวรรษที่ การศึกษา)
21

1.5 รอยละของบัณฑิตที่มีความสามารถดานภาษาอังกฤษ เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน
CEFR ตั้งแตระดับ B2 ขึ้นไป หรือเกณฑอื่นที่เทียบเทาตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร

1.4 รอยละของบัณฑิตในหลักสูตรวิชาชีพทีส่ อบผานใบประกอบวิชาชีพ

1.3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่เปนผูประกอบการ/ Start Up / เจาของกิจการ

1.2 จํานวนรางวัลระดับชาติ - นานาชาติทนี่ ักศึกษาปจจุบัน/ บัณฑิต/ ศิษยเกาไดรบั

บาท

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนานักศึกษาและสงเสริมความสัมพันธที่เขมแข็งกับศิษยเกา : SMART STUDENT AND ALUMNI
กรอบ
ปงบประมาณ
งบประมาณ 2562 2563 2564 2565 2566
เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 4 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนากําลังคนในระดับสูงใหกับสังคม
(ลานบาท)
ประเทศชาติ มีทักษะทีจ่ ําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 สรางคนดวยนวัตกรรมและการสรางสรรค :
STUDENT AND ALUMNI
แผน ราย
ดิน ได
40 150
ตัวชี้วดั ความสําเร็จ (เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 4)
งบประมาณรวม 190 ลานบาท
30 130
ตัวชี้วดั ที่ 1 ผลสําเร็จของการพัฒนานักศึกษาใหเปน Smart Student มีทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษ
ที่ 21





1.1 รายไดเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เมื่อเปรียบเทียบกับบัณฑิต
สูงกวา
สูงกวา สูงกวา สูงกวา สูงกวา
สถาบันอุดมศึกษาอื่น (เปรียบเทียบอยางนอย 4 สถาบัน โดยเปนสถาบันที่มีชอื่ เสียงและหลักสูตร
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
ใกลเคียงกับ มศก.)
≥1,000 ≥1,200 ≥1,500 ≥2,000 ≥2,500
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับศิษย์เก่า : SMART STUDENT AND ALUMNI (ต่อ)
กรอบ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ
กลยุทธ์
ขับเคลื่อน
มาตรการผลักดันกลยุทธ์
ตัวชี้วัดมาตรการ (ล้านบาท)
ผู้รับผิดชอบ
2562 2563 2564 2565 2566
ยุทธศาสตร์
แผ่น ราย
ดิน ได้
≥
≥
≥
≥
≥
20.2 ส่งเสริมหลักสูตร/รายวิชา/
41. ร้อยละของ
4. รองอธิการบดี เพชรบุรี
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
โครงการที่สนับสนุนการสร้าง
นักศึกษาที่เข้าร่วม
5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
20
20
25
25
30
ผู้ประกอบการ
โครงการ/กิจกรรม
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป
ของ
ของ
ของ
ของ
ของ
นศ.
นศ.
นศ.
นศ.
นศ.
20.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้/ พื้นที่
พัฒนานักศึกษาให้
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา
ทั
ง
้
หมด
ทั
ง
้
หมด
ทั
ง
้
หมด
ทั
ง
้
หมด
ทั
ง
้
หมด
แพลตฟอร์มสาหรับบริการนักศึกษา เพื่อ เป็น Smart
8. ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
เป็นพื้นที่บูรณาการเรียนการสอน และ
Student พร้อม
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
ด้วยทักษะที่จาเป็น
10. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
20.4 ส่งเสริมคณะวิชา/หน่วยงานจัด สาหรับศตวรรษที่
11. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาและ
21
12. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
ปรับปรุงคุณภาพชีวิต และสวัสดิการแก่
(ปีการศึกษา)
13 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
นักศึกษา เช่น
14. คณบดีคณะวิชา/ผอ. ศูนย์/สถาบัน/สานัก
- โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
หน่วยงานสนับสนุน (หลัก)
คุณภาพชีวิต และสุขภาพจิตแก่นักศึกษา
1. กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
- จัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษาการใช้
2. กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
ชีวิต คลินิกสุขภาพจิตบริการแก่นักศึกษา
3. กองกิจการนักศึกษา
ในทุกวิทยาเขต
4. กองบริหารงานวิชาการ
- โครงการ SU Care และ
5. คณะวิชา
Students Care
6. สานักหอสมุดกลาง
- จัดอบรมคณาจารย์ให้รู้จักโรค
หน่วยงานสนับสนุน (รอง)
ซึมเศร้า โดยนักจิตวิทยา
1. ศูนย์คอมพิวเตอร์
- เพิ่มตาแหน่งนักจิตวิทยาประจา
2. หน่วยงานอื่นๆ ที่ให้บริการนักศึกษา
ในทุกวิทยาเขตและจัดห้องให้คาปรึกษา
โดยเฉพาะทางจิตเวชในทุกวิทยาเขต
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กลยุทธ์
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์

21. ส่งเสริมคณะ
วิชา/หน่วยงานจัด
โครงการ/กิจกรรม
ที่พัฒนาความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ภายนอก/ชุมชน
สมาคมนักศึกษาเก่า
เพื่อการพัฒนา
นักศึกษา

42. จานวนโครงการ/
กิจกรรมที่พัฒนา
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก/
ชุมชน สมาคม
นักศึกษาเก่า เพื่อการ
พัฒนานักศึกษา

-

10

แผ่นดิน รายได้
≥5
โครงการ/
กิจกรรม

≥7
โครงการ/
กิจกรรม

≥8
โครงการ/
กิจกรรม

≥10
โครงการ/
กิจกรรม

≥10
โครงการ/
กิจกรรม

ผู้กากับ ติดตาม
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
ผู้ดาเนินการ
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
3. รองอธิการบดี เพชรบุรี
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา
6. ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ
10. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
11. คณบดีคณะวิชา/ผอ. ศูนย์/สถาบัน/สานัก
หน่วยงานสนับสนุน (หลัก)
1. กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
2. กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
3. กองกิจการนักศึกษา
5. กองบริหารงานวิชาการ
6. คณะวิชา
7. หอสมุด
หน่วยงานสนับสนุน (รอง)
1. ศูนย์คอมพิวเตอร์ 2. หน่วยงานอื่นๆ ที่ให้บริการ
นักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับศิษย์เก่า : SMART STUDENT AND ALUMNI (ต่อ)
กรอบ
ปีงบประมาณ
มาตรการผลักดัน
งบประมาณ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์
2562 2563 2564 2565 2566
(ล้านบาท)

ยุทธศาสตรที่ 5 : SILPAKORN BRANDING
สรางและเผยแพรภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ
เปาประสงคยทุ ธศาสตรที่ 5 :
ศิลปากรเปนที่รูจักในระดับนานาชาติภายใต
“ศิลปากร มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค”
(Silpakorn : A Leading Creative University) :
SILPAKORN BRANDING
องคประกอบยุทธศาสตรที่ 5
• 2 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
• 3 กลยุทธขับเคลื่อนยุทธศาสตร
• 3 มาตรการผลักดันกลยุทธ
• 8 ตัวชี้วัดมาตรการ
• กรอบงบประมาณ 170 ลานบาท
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-7040

60
20

100

110
10

รายได

Total
≥ 1.5
ลานวิว

≥รอย
ละ
70

≥รอย
ละ
60

*

รับรู
≥รอย
ละ
70
Total ≥
1.0 ลาน
วิว

≥รอย
ละ
80

รับรู
≥รอย
ละ
80
Total
≥ 2.0
ลานวิว

≥รอย
ละ
85

Total
≥ 2.0
ลานวิว

*

ผูรับผิดชอบ

*ตัวชี้วัดที่ 1.1 ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากรตอการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรคในมุมของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียกับสถาบัน และสาธารณะ (สํารวจความคิดเห็นของ
นักเรียน ผูปกครอง ครู ผูประกอบการ ชุมชน และสังคม) จัดทําการสํารวจขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2565 สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2566 เปนการวัดผลสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาภาพลักษณมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่กลุมตัวอยางอยางใหขอเสนอแนะ

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลสําเร็จของการดําเนินนโยบายผลักดันมหาวิทยาลัยสูความเปน
นานาชาติ

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

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 5)งบประมาณรวม 170 ลานบาท
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลสําเร็จของการสรางและสื่อสารภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ
1.1) ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากรตอการเปนมหาวิทยาลัยชั้น
นําแหงการสรางสรรคในมุมของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียกับสถาบัน และ
สาธารณะ (ทําวิจัยสถาบัน)

แผนดิน

ยุทธศาสตรที่ 5 สรางและเผยแพรภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ : SILPAKORN BRANDING
ปงบประมาณ
กรอบ
เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 5 ศิลปากรเปนที่รูจักในระดับนานาชาติภายใต
งบประมาณ 2562 2563 2564 2565 2566
“ศิลปากร มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค”
(ลานบาท)
(Silpakorn : A Leading Creative University) : SILPAKORN BRANDING
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12. สงเสริม
และขยาย
ความรวมมือ
กับหนวยงาน
ภายนอกดาน
ศิลปวัฒนธรรม
นวัตกรรม/
งานสรางสรรค
เพื่อผลักดัน
มหาวิทยาลัย
ใหเปน
ศูนยกลาง
ความเปนเลิศ
ดาน
ศิลปวัฒนธรรม
ในภูมิภาค
ASEAN

กลยุทธ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร

22.6 จัดปาฐกถาระดับนานาชาติ ดาน
ศิลปะและการออกแบบ ศิลปวัฒนธรรม
หรือดานอื่นๆ ที่มีความเปนเลิศ มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

22. สงเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ผลักดัน
มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางความเปนเลิศดาน
ศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาค ASEAN
22.1 จัดตั้งศูนยอนุรกั ษศิลปกรรม
นานาชาติ (Art Conservation Center)
22.2 จัดตั้ง Interactive Digital Art
Museum
22.3 จัดประชุม/ ประกวดดาน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ
22.4 จัดประชุม การสัมมนาทางวิชาการ
การจัดแสดงนิทรรศการ หรือการทํา
Workshop ความรวมมือกับสถาบัน
ตางประเทศ
22.5 สรางเครือขาย และสรางโอกาสทางดาน
งานวิชาการเพื่อเปนที่ยอมรับในระดับสากล
รวมทั้งสงเสริมภาพลักษณมหาวิทยาลัยศิลปากร
สูสาธารณะอยางกวางขวาง (โครงการ MARTECH NIA + TCEB โดยสงเสริมการเผยแพร
ผลงานวิจัย/งานสรางสรรค เปนเวทีสําหรับขยาย
เครือขายวิชาการความรวมมือในระดับชาติ/
นานาชาติ)
46. จํานวนหนวยงานภายนอก
ที่มีความรวมดาน
ศิลปวัฒนธรรม นวัตกรรม/งาน
สรางสรรคกับมหาวิทยาลัยใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

44. จัดตั้ง Interactive Digital
Art Museum

43. จัดตั้งศูนยอนุรกั ษ
ศิลปกรรมนานาชาติ (Art
Conservation Center) แลว
เสร็จ

20

20

20

20

≥15
หนวย
งาน

≥15
หนวย
งาน


ดําเนิน
การแลว
เสร็จ


ดําเนิน
การ
แลว
เสร็จ

≥15
หนวย
งาน

≥15
หนวย
งาน

≥15
หนวย
งาน

ยุทธศาสตรที่ 5 สรางและเผยแพรภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ : SILPAKORN BRANDING (ตอ)
กรอบ
ปงบประมาณ
งบประมาณ
มาตรการผลักดันกลยุทธ
ตัวชี้วดั มาตรการ
(ลานบาท)
2562 2563 2564 2565 2566
แผนดิน รายได
ผูกํากับ ติดตาม
1. อธิการบดี
ผูดําเนินการ
1. รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
2. ผูชวยอธิการบดีฝา ยวิเทศสัมพันธ
3. ผูอํานวยการหอศิลป
4. ผูชวยอธิการบดีฝา ยสื่อสารองคกร
หนวยงานสนับสนุน (หลัก)
1. หอศิลป
2. งานสื่อสารองคกร

ผูรับผิดชอบ
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13. มุ่งสร้าง
SILPAKORN
BRANDING
และสื่อสาร
เผยแพร่
ภาพลักษณ์
ศิลปากร
สู่ภายนอก

กลยุทธ์
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ศิลปากรสู่สาธารณะ : SILPAKORN BRANDING (ต่อ)
กรอบ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ
มาตรการผลักดันกลยุทธ์
ตัวชี้วดั มาตรการ
(ล้านบาท)
2562 2563 2564 2565
แผ่นดิน รายได้
≥1
≥2
≥3
23. พัฒนาการสื่อสาร เผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 47. จานวนสินค้า/
10
10
ผลิ
ต
ผลิ
ต
ผลิ
ต
ศิลปากร Branding SILPAKORN เชิงรุก สู่ภายนอก
ผลิตภัณฑ์
ภั
ณ
ฑ์
ภั
ณ
ฑ์
ภั
ณ
ฑ์
อย่างเป็นระบบ IMC (Integrated Marketing
ที่มหาวิทยาลัยร่วมกับ
Communication Approach) และพัฒนางานสื่อสาร หน่วยงานภาครัฐ/
องค์กร (Corporate Communications Unit)
เอกชน กาหนด/สร้าง
23.1 ส่งเสริมการจัดโครงการที่มีการจัดทาความ
มาตรฐานในการ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกระดับภูมิภาค เพื่อสร้าง
คัดเลือก/รับรองผลผลิต
มาตรฐานในการคัดเลือกหรือรับรองผลผลิตด้าน
หัตถกรรมจากชุมชน/ท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนา/สร้าง/
ออกแบบตราสินค้า บรรจุภัณฑ์/รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้กับ
ชุมชน/พื้นที่ วิสาหกิจชุมชน/SME
23.2 ส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม และ
สื่อสาร เผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
23.3 พัฒนาการสื่อสารสมัยใหม่ Content and
Media Creator
23.4 ส่งเสริมการจัดประกวดแข่งขัน เพื่อส่งเสริม
และสื่อสาร เผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
23.5 จัดโครงการ/กิจกรรม/จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับ
Corporate Social Responsibility, Creating Share
Value, Social Enterprise , Active Citizen หรืออื่นๆ
เพื่อส่งเสริม และสื่อสาร เผยแพร่ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัย
≥5
ผลิต
ภัณฑ์

2566

ผู้บริหาร กากับ ติดตาม
1. รองอธิการดี พระราชวังสนามจันทร์
ผู้ดาเนินการ
1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อ
สังคม
2. รองอธิการบดี เพชรบุรี
3. ผู้ช่วยอธิการดี พระราชวังสนามจันทร์
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยพัฒนากิจการเพือ่
สังคม
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยสื่อสารองค์กร
หน่วยงานสนับสนุน (หลัก)
1. สานักบริการวิชาการ
2. ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์
4. กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
หน่วยงานสนับสนุน (รอง)
1. หน่วยงานอื่น ๆ ที่ให้บริการวิชาการ
2. สานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม
และการสร้างสรรค์

ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์

มาตรการผลักดันกลยุทธ์
48. จานวนโครงการหรือกิจกรรม ที่
สื่อสาร เผยแพร่ภาพลักษณ์ Branding
SILPAKORN ในสื่อสาธารณะ
≥5
โครง
การ/
กิจ
กรรม

≥7
โครง
การ/
กิจ
กรรม

≥10
โครง
การ/
กิจ
กรรม

≥15
โครง
การ/
กิจ
กรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ศิลปากรสู่สาธารณะ : SILPAKORN BRANDING (ต่อ)
กรอบ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ
ตัวชี้วดั มาตรการ
(ล้านบาท)
2562 2563 2564 2565 2566
แผ่นดิน รายได้

ผู้กากับ ติดตาม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพือ่ สังคม
ผู้ดาเนินการ
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสือ่ สารองค์กร
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพือ่ สังคม
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
หน่วยงานสนับสนุน (หลัก)
1. สานักบริการวิชาการ
2. ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
3. สานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์
4. กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
5. กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
หน่วยงานสนับสนุน (รอง)
1. หน่วยงานอื่น ๆ ที่ให้บริการวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
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มาตรการผลักดันกลยุทธ์

14. พัฒนา
24. ส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรมที่
มหาวิทยาลัย พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ
สู่ความเป็น
24.1 โครงการจัดตั้ง International
นานาชาติ
Office เพื่อประสานงาน เผยแพร่กิจกรรม
และให้บริการแก่นกั ศึกษาต่างชาติ
24.2 โครงการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ
ศิลปากร

กลยุทธ์
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์
-

10

49. จัดตั้ง International Office แล้ว
เสร็จ
50. จัดตั้งโรงเรียนนานาชาติศิลปากร
(ระยะที่1 จัดเตรียมข้อมูลและศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ ระยะที่ 2 ดาเนิน
โครงการจัดตั้งโรงเรียนฯ ต่อ หากผลระยะ
ที่ 1 มีความเป็นไปได้)

50

10


ดาเนิน
การแล้ว
เสร็จ

ดาเนิน
การ
ระยะที่
1แล้ว
เสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ศิลปากรสู่สาธารณะ : SILPAKORN BRANDING (ต่อ)
กรอบ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ
ตัวชี้วดั มาตรการ
(ล้านบาท)
2562 2563 2564 2565 2566
แผ่นดิน รายได้

ผู้กากับ ติดตาม
1. อธิการบดี
ผู้ดาเนินการ
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนงบประมาณและ
ยุทธศาสตร์
หน่วยงานสนับสนุน (หลัก)
1. งานวิเทศสัมพันธ์
หน่วยงานสนับสนุน (รอง)
1. งานสื่อสารองค์กร

ผู้รับผิดชอบ

การนาแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562–2566 เป็นแผนที่ใช้เพื่อผลักดันวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย และการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
พั ฒ นาผลงานวิจั ย ให้ มี คุณ ภาพสามารถถ่ายทอดองค์ค วามรู้เพื่ อ น าไปแก้ ไขปั ญ หาให้ กับ ชุ มชน สั งคม และ
ประเทศชาติ รวมทั้งได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรที่มีการ
บริ ห ารจั ด การอย่ า งประสิ ท ธิ ภ าพ มี ส ภาพแวดล้ อ มสี เขี ย ว มี ค วามห่ ว งใยและใส่ ใจสั ง คม โดยได้ ก าหนด
ยุทธศาสตร์ จานวนทั้งสิ้น 5 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ จานวน 16 ตัวชี้วัด กลยุทธ์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
จานวน 14 กลยุทธ์ มาตรการผลักดันกลยุทธ์ จานวน 24 มาตรการ และตัวชี้วัดมาตรการ จานวน 50 ตัวชี้วัด
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรตามพั น ธกิ จ ต่ า ง ๆ ภายใต้ แ ผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562–2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการ
แปลงแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีขั้นตอนและแนวทางการดาเนินการ ดังนี้

4.1 การสร้างการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ.
2562–2566
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562–2566
ได้มีการน า (ร่าง) แผนพัฒ นามหาวิทยาลั ยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566 เสนอต่อที่ประชุม เพื่ อ
พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะ ในการนาเอาข้อคิดเห็นต่างๆ ไปปรับปรุงให้ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ มีความ
สมบูรณ์ สามารถนาไปปฏิบัติได้ และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดังนี้
1. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒ นา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566
2. เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566

4.2 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566 ถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในการนาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ไปสู่การปฏิบัติ ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนงาน ซักซ้อมความเข้าใจ
แนวทางปฏิบัติ ความรับผิดชอบของส่วนงานทาความเข้าใจตัวชี้วัดฯ และให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
เพื่อให้หน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีส่งต่อแผนพัฒนาฯ ให้หน่วยงานระดับรอง และทาความเข้าใจกับ
บุคลากรในหน่วยงาน นอกจากนี้ได้มีการจัดทาหลักเกณฑ์การจัดทางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปี
ด้วยการกาหนดสัดส่วนงบประมาณที่ใช้ในงานประจาต่องานพัฒ นาเชิงนโยบาย กาหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ของ
ผลงาน KPIs ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ KPIs งานพัฒนาเชิงนโยบาย และ KPIs งานประจา จากนั้นคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายการเงินพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดทางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เพื่อให้ส่วนงานใช้
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เปนแนวทางปฏิบัติ และอธิการบดีตอรองคาตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจําปกับสวนงาน และหัวหนาสวนงาน
เมื่อการดําเนินงานตางๆ แลวเสร็จอธิการบดีและทีมงานเยี่ยมหนวยงาน เพื่อเผยแพรนโยบายการพัฒนาและ
สรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ โดยสามารถแสดงการนําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562 – 2566 สูการปฏิบัติ ไดดังนี้
(ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562 – 2566
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่
ของอธิการบดี ใหขอเสนอแนะและพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5
ป พ.ศ. 2562-2566 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ มีการประชุมจํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ประชุม
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 และครั้งที่ 2 ประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562 – 2566 ในการประชุมครั้งที่ 14/2652 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เพื่อ
พิจารณา โดยที่ประชุมไดมีมติใหความเห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ.
2562-2566
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562 – 2566 ครั้งที่ 9/2652 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เพื่อพิจารณา โดยที่ประชุมไดมี
มติใหความเห็นชอบ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562-2566

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562 – 2566 ถายทอดสูแผนปฏิบัติการ ประจําป
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประชุมหัวหนาสวนงาน เพื่อซักซอมความเขาใจ และแนวทางปฏิบัติ ความรับผิดชอบของสวนงานทําความ
เขาใจตัวชี้วัดฯ และใหขอสังเกต ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อใหหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปสง ตอ
แผนปฏิบัติการประจําปใหหนวยงานระดับรอง และทําความเขาใจกับบุคลากรในหนวยงาน

หลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป
กําหนดสัดสวนงบประมาณที่ใช
ในงานประจําตองานพัฒนาเชิง
นโยบาย

คณะกรรมการที่ปรึกษาเกีย่ วกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยพิจารณา
หลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได เพื่อใหสวนงานใชเปน
แนวทางปฏิบัติ

กําหนดตัวชี้วัดผลลัพธของ
ผลงาน KPIs 2 สวน คือ KPIs
งานพัฒนาเชิงนโยบาย และ
KPIs งานประจํา

อธิการบดีตอรองคาตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจําป กับสวนงาน และหัวหนา
สวนงาน
อธิการบดีและทีมงานเยี่ยมหนวยงาน เพื่อเผยแพรนโยบายพัฒนา และสรางความ
เขาใจและความรวมมือในการดําเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
ระยะ 5 ป พ.ศ.2562-2566
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4.3 การกากับดูแลการดาเนินงานติดตาม และประเมินผล
1. การเผยแพร่และทาความเข้าใจในแผนพัฒนาและนโยบายต่างๆ เป็นปัจจัยสู่ความสาเร็จที่สาคัญ
ที่สุดประการหนึ่ง คือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาทั้งหมดได้ทา
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและบุคคลอื่นเกี่ยวกับการเป็นตัวจักรสาคัญของการ
พัฒ นา ซึ่ งสามารถดาเนิ น การได้ห ลายวิธี ทั้ งที่ เป็ นรูปธรรมและนามธรรม เช่น การแต่ งตั้งคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/คณะทางานเพื่อรับผิดชอบการเผยแพร่เชิงยุทธศาสตร์ การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การเยี่ยมหน่วยงาน (Roadshow) เป็นต้น โดยการเผยแพร่เชิงยุทธศาสตร์ต้องมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญเพื่อสร้าง
ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มีจุดหมายและเป้าประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน
ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในการพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงาน
และโครงการ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งหวังให้ภารกิจของมหาวิทยาลัยประสบผลสาเร็จ
2. มีผู้รับ ผิดชอบหลั กระดับ รองอธิการบดี ผู้ ช่วยอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงาน สาหรับแต่ล ะ
ตัวชี้วัดของแผนพัฒ นามหาวิทยาลัย เพื่อกากับดูแล และเฝ้าระวังให้ ผลการดาเนินการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
เป็นไปตามเป้าหมาย
3. คณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนพัฒ นามหาวิทยาลัย
เพื่อคอยกากับดูแลผลการดาเนินงานตาม KPIs พัฒนาตามช่วงเวลาที่กาหนด เพื่อให้ทราบสถานการณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลา พร้อมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ควบคู่กันไปกับการดาเนินยุทธศาสตร์จะทาให้มหาวิทยาลัยทราบถึง
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานทันเวลา เพื่อกาหนดมาตรการเสริมหรือเร่งรัดการดาเนินงานอย่างเหมาะสม
เพื่อให้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
4. มีรายงานผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนา ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกากับ
ดูแลการดาเนินงาน และการใช้งบประมาณตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกาหนด
โดยสามารถแสดงขั้นตอนของการนาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปปฏิบัติ ได้ดังภาพที่ 9
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ผูชวยอธิการบดี หรือหัวหนาสวนงาน

ภาพที่ 9 ขั้นตอนการดําเนินงานการนําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป
พ.ศ. 2562 – 2566 ไปสูการปฏิบัติ
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ภาคผนวก ก
สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของโลกและประเทศไทย
ที่มีผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
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1.บริบทการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
1.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร (Aging Society)
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ซึ่งองคการสหประชาชาติไดประเมินสถานการณโครงสราง
ประชากรโลกวา ในชวงป พ.ศ. 2544–2643 จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ โดยกลุมประเทศกําลังพัฒนาจะมี
ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรคอนขางสั้นกวากลุมประเทศพัฒนาแลว จะสงผลทําใหประเทศไทย
เปนสังคมสูงอายุกอนที่จะมีระดับรายไดสูง สงผลใหประชากรวัยแรงงานลดลง และตองแบกรับการดูแลผูสูงอายุ
เพิ่มสูงขึ้น ตองนําเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพื่อนบาน สงผลกระทบตอตลาดแรงงานไทยในดานการ
ยกระดับ รายได และทักษะฝมือแรงงาน ประเทศจึงจําเปน ตองเรงพัฒ นาศักยภาพคนในทุกชวงวัย ยกระดั บ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการเรี ย นรู ใ ห มี คุ ณ ภาพเท า เที ย มและทั่ ว ถึ ง การพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพ และสร า ง
สภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอการดํารงชีพในสังคมสูงวัย

ภาพที่ 10 โครงสรางประชากรไทย
ที่มา : https://www.hfocus.org/content/2018/02/15449
โดยมีผลกระทบตอมหาวิทยาลัยโดยตรง ซึ่งถือเปนวิกฤติที่การศึกษาโลกรวมทั้งประเทศไทยที่กําลัง
เผชิญอยู เด็กมัธยมฯ ที่จะเขาสูมหาวิทยาลัยลดลงเรื่อย ๆ โดยคาดการณวา อีกไมเกิน 10 ป อุดมศึกษาไทยจะ
ไปไมรอด เนื่องจากจํานวนนักศึกษาลดลงอยางมาก โดยพบวา มหาวิทยาลัยไทยมีที่นั่งวางสําหรับปริญญาตรีถึง
140,000 ที่นั่ง ในขณะที่มีนักเรียนเขามาเรียนเพียง 80,000 คน เทานั้น แสดงใหเห็นตัวเลข Over Supply ถึง
60,000 คน/ป จํานวนผูเรียนที่ลดลงสงผลกระทบไปถึงระดับบัณฑิตศึกษา ที่จํานวนนักศึกษาลดลงดวยเชนกัน
สงผลต อรายไดของมหาวิ ทยาลั ย ที่ล ดลง ทําใหตองลดมาตรฐานการคัดเลือกนักศึกษาเขามาเรียน เมื่อไม มี
ตัวเลือกที่ดีเขามาเรียน ก็ทําใหคุณภาพการศึกษาต่ําไปดวย (ดร.อานนท ศักดิ์วรวิชญ, 2561)

- 81 -

1.2 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)
ยุทธศาสตรชาติ 20 ปมุงเนนการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชน
แหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขันมี
รายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลวคนไทยมีความสุขอยูดีกินดีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเปนธรรม
โดยมียุทธศาสตรหลัก : สรุปไดดังนี้
1. สรางความมั่นคงใหกับประเทศ
2. สรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4. สรางโอกาสบนความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม
5. การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ภาพที่ 11
กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
ที่มา: http://www.nesdb.go.th
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เปาหมาย
ความมั่นคง
1. การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศใน
ทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือนและปจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง
2. ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยที่เขมแข็ง
เปนศูนยกลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเปนกลไกที่นําไปสูการบริหาร
ประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล
3. สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน
4. ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยูอาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
5. ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมมีความมั่นคงของอาหารพลังงานและน้ํา
ความมั่งคั่ง
1. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเปนประเทศในกลุมรายไดสูง
ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น
2. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตและเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสงการ
ผลิต การคา การลงทุน และการทํา ธุรกิ จมีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับ โลกเกิดสายสัมพันธทาง
เศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง
3. ความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาคนอยางตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา
ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ความยั่งยืน
1. การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ
2. การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่ง
เป น ที่ ย อมรั บ ร ว มกั น ความอุ ด มสมบู ร ณ ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี ความ
รับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม
3. ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
แผนฯ ฉบับที่ 12 นี้ไดกําหนดวิสัยทัศนไววา “มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได
ปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข” และนําไปสูการ
บรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” ของประเทศ
โดยกําหนดเปาหมายหลัก โดยสรุปไดดังนี้
1. คนไทยที่มีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณมีวินัยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความรับผิดชอบและ
ทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียงมี
ความเปนไทย
2. การลดความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนการเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อยางทั่วถึง กลุมที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 15
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันไดโครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิ ทัล มีผู ประกอบการรุน ใหม และเปน สั งคมผูประกอบการและมีผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เขมแข็ง สามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ รวมทั้งมีระบบการ
ผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยรอยละ 5 ตอปเพื่อใหบรรลุเปาหมายการเปนประเทศที่มีรายไดสูงภายในป 2579
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มี
ความมั่นคงอาหารพลังงานและน้ํา โดยเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอยกวารอยละ 7 ภายในป 2563
เทียบกับการปลอยในกรณีปกติมีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยที่ไดรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาล
เพิ่มขึ้นและรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตอยูในเกณฑมาตรฐาน
5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดีและเพิ่มความ
เชื่ อ มั่ น ของนานาชาติ ต อ ประเทศไทย ความขั ด แย ง ทางอุ ด มการณ แ ละความคิ ด ในสั ง คมลดลง ป ญ หา
อาชญากรรมลดลง ประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจและมี
สวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่งภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกวาลดลง เพิ่มการใช
ระบบดิจิทัลในการใหบริการปญหาคอรรัปชั่นลดลงและการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระ
ขึ้น
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โดยเปาหมายทั้ง 6 กลุมหลักภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สะทอนถึงเปาหมายการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเปาหมายในระยะยาว
ภายใตหลักการ :
1. นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกมิติ การพัฒนาอยางบูรณาการบน
ทางสายกลางอยางพอประมาณ มีเหตุผลและมีระบบภูมิคุมกันที่ดี
2. คํานึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใหคนเปนศูนยกลางเพื่อสรางความมั่นคงของชาติและเปนกลไก
สําคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการ
3. มุงเสริมสรางกลไกการพัฒนาประเทศทั้งกลไกที่เปนกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ เพื่อใหเอื้อตอ
การขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับควบคูกับการพัฒนากลไกในรูปแบบของคณะกรรมการในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรระดับประเทศและระดับพื้นที่

ภาพที่ 12 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
ที่มา: http://www.nesdb.go.th
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1.4 ทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21
ผลจากการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณสังคมสูงวัย สงผลใหทุกประเทศทั่ว
โลกกําหนดทิศทางการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศตนใหมีทักษะและสมรรถนะระดับสูง มีความสามารถ
เฉพาะทางมากขึ้น แรงงานที่ไรฝมือและมีทักษะตางจะถูกแทนที่ดวยหุนยนตและเทคโนโลยีใหม ๆมากขึ้น

ภาพที่ 13 แสดงยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ที่มา: http://www.nesdb.go.th
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การจัดการศึกษาในปจจุบันจึงตองปรับเปลี่ยนใหตอบสนองกับทิศทางการผลิตและพัฒนากําลังคน
โดยมุงเนนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหไดทั้งความรูทักษะที่จําเปนตอง
ใชในการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ
ทักษะที่จําเปนในโลกศตวรรษที่ 21 คือ การเรียนรู 3Rs + 8Cs
3Rs ประกอบดวย
- อานออก (Reading)
- เขียนได (WRiting)
- คิดเลขเปน (ARithmatics)
8Cs ประกอบดวย
- ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking and
Problem Solving)
-ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
-ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (Cross-cultural Understanding)
-ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration Teamwork and
Leadership)
- ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ (Communications, Information and
Media Literacy)
-ทักษะดานคอมพิ วเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT
Literacy)
- ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills)
- ความมีเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)
1.5 ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0
ปจจุบันประเทศไทยยังติดอยูในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทํามาก ไดนอย” จึงตองการปรับเปลี่ยนเปน
“ทํานอยไดมาก” ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 คือโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย ที่
ตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและการ
สรางมูลคาเพิ่ม (Value-Based Economy) ที่มีลักษณะสําคัญ 3 ประการคือ
1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูส ินคาเชิง “นวัตกรรม”
2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี
ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม
3) เปลี่ ยนจากเนนภาคผลิตสิ นคาไปสูการเนน ภาคการบริการมากขึ้นโดยกํ าหนดรูป แบบและ
องคประกอบการเปลี่ยนผาน ดังนี้
- เปลี่ย นจากการเกษตรแบบดั้ งเดิม ไปสู การเกษตรสมัยใหม ที่ เนนการบริหารจั ดการและใช
เทคโนโลยีหรือ Smart Farming โดยเกษตรกรตองร่ํารวยขึ้น และเปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ
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- เปลี่ยนจากธุรกิจขนาดยอมแบบเดิม (SMEs) ไปสู Smart Enterprises และผูประกอบการ
เทคโนโลยีรายใหม (Startups) ที่มีศักยภาพสูง
-เปลี่ยนจากรูปแบบธุรกิจบริการแบบเดิมซึ่งมีการสรางมูลคาคอนขางต่ําไปสูธุรกิจบริการที่มี
มูลคาสูง
- เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานที่มีความรูความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง

ภาพที่ 14 แสดงกลไกการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด 4.0
ที่มา: http://www.admissionpremium.com
ทั้ ง นี้ โมเดลนี้ จ ะสํ า เร็ จ ได ต อ งใช แ นวทาง สานพลั ง ประชารั ฐ โดยมุ ง เน น การมี ส ว นร ว มของ
ภาคเอกชน ธนาคาร ประชาชน สถาบันศึกษาและสถาบันวิจัยตางๆ ประกอบกับการสงเสริม SMEs และ
Startup เพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน พรอมทั้งตองมีโครงสรางดานการสื่อสารและโทรคมนาคมที่มี
คุณภาพ มีอินเทอรเน็ตที่ครอบคลุมประชากรมากที่สุด เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงทุกภาคสวนไดอยางไมสะดุด ซึ่ง
ดวยโมเดล Thailand 4.0 นี้บวกกับพลังของคนในชาติ จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก “ประเทศกําลัง
พัฒนา” ไปสู “ประเทศพัฒนาแลว”
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1.6 แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560 - 2579)
วิสัยทัศน “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปน
สุข สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
ยุทธศาสตร : 6 ยุทธศาสตร
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
5. การพัฒนาคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
6. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
7. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

ภาพที่ 15 แสดงแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560–2579)
ที่มา : สุเมธ แยมนุน, 2559
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1.7 แผนอุดมศึกษาระยะยาวแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)
วิสัยทัศน “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถ
ปรับตัวสําหรับงานที่จะเกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตนสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไก
ของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐานและเครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความ
หลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”
ยุทธศาสตร :
1. เปลี่ยนระบบการนําองคกรใหขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม
2. พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพและพัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปนอาจารย
3. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยางกาวกระโดด
4. ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนเลิศ
จุดเนนของแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574)
1. กํ าหนดพั นธกิ จ ของอุ ดมศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะและเปน จุดเดน หรือความเชี่ย วชาญของ
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหง ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนใหเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
(ReprofilingHEi)
2. มุงเนนผลผลิตและผลลัพธของระบบอุดมศึกษา (Higher Education Outcomes) ที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ยอมรับระดับสากล
3. ปฏิรูปอุดมศึกษาอยางครบถวนและสมดุล เพื่อใหกลไกการสนับสนุนการกํากับตรวจสอบ
และการประเมินผลกระทบของระบบอุดมศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด (Return on investment)

ภาพที่ 16 แสดงประเด็นสําคัญของการเปลี่ยนแปลงในระบบอุดมศึกษาไทย
ที่มา : สุเมธ แยมนุน, 2559
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1.8 สาระสําคัญและภาพรวมของกรอบนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม จะประกอบไปดวย พ.ร.บ. สําคัญดังนี้
1. พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562 โดยสาระสําคัญของ พ.ร.บ.
ฉบับนี้โดยสรุป คือ เปนการกําหนดใหมีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม โดยรวม
หนวยงานในกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เขามาอยูในกระทรวงใหม
เพื่อใหการทํางานในดานวิจัย การสรางคน และการใหทุนสนับสนุนเปนไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ
2. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ที่
ระบุถึงโครงสรางการทํางานของกระทรวง โดยจะมีการจัดตั้ง Super Board ที่เรียกวา “คณะกรรมการแหงชาติ
วาดวยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (กชอว.) ขึ้น เพื่อกําหนดทิศทาง นโยบาย และการ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมของประเทศระดับสูงสุด และติดตาม
ประเมินผลการทํางาน โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัย และนวัตกรรมเปนรองประธาน และรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่เกี่ยวของและผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและ
ประสบการณสูง ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เปนกรรมการ นอกจากนั้น พ.ร.บ. ฉบับนี้ยังจะกําหนดโครงสราง
การทํา งานภายในกระทรวง ซึ่ งรั ฐ บาลจะตั้งคณะทํางานรางพิมพเขียวเพื่อการเปลี่ ย นแปลง หรือที่เ รีย กว า
Blueprint for Change เพื่อออกแบบโครงสรางดังกลาว เบื้องตน โครงสรางกระทรวงแบงเปนกลุมภารกิจหลัก
4 กลุม แตละกลุมจะมีคณะกรรมการกํากับดูแล ดังนี้
1) กลุมภารกิจ “นโยบาย แผน และงบประมาณ” หนวยงานภายใตกลุมงานนี้จ ะ
ประกอบดวยสวนราชการ และหนวยงานในกํากับที่มีภารกิจดานการคาดการณอนาคต (Foresight) การกําหนด
ยุ ท ธศาสตร แ ละนโยบาย การกํ า หนดกรอบงบประมาณและการจั ด สรรงบประมาณทางการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ และสนับสนุนงานเลขานุการใหกับ Super Board
2) กลุ ม ภารกิ จ “การอุ ด มศึ ก ษา” หน ว ยงานภายใต ก ลุ ม นี้ จ ะประกอบด ว ย
สถาบันอุดมศึกษา มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ตามราง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. .... ทําหนาที่
สงเสริมและกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งนับเปนราง พ.ร.บ. ฉบับที่สาม
3) กลุมภารกิจ “พัฒนาการวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม” หนวยงานภายใต
กลุมนี้จะประกอบดวยองคการมหาชนดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีคณะกรรมการการวิจัย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (กกว.) ตามราง พ.ร.บ. การวิจัย วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
พ.ศ. .... เปนราง พ.ร.บ. ฉบับที่สี่ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยคณะกรรมการดังกลาว
ทําหนาที่สงเสริมและกํากับดูแลองคการมหาชนดานการวิจัย
4) กลุมภารกิจ “พัฒนาการวิจัยสังคมและความเปนมนุษย” หนวยงานภายใตกลุมนี้จะ
ประกอบดวยองคการมหาชนดานการวิจัยทางสังคมและความเปนมนุษย มีคณะกรรมการการวิจัยสังคมและ
ความเปนมนุษย (กกส.) ทําหนาที่สงเสริมและกํากับดูแลการวิจัยสังคมและความเปนมนุษย ซึ่งจะจัดทําเปนราง
พ.ร.บ. ตอไป
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เรื่องสุดทาย คือ ภายใตกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม จะมีการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยมี Super Board กํากับดูแล
นโยบายและการจัดสรรเงินกองทุน โดยกองทุนนี้จะทําใหสามารถขับเคลื่อนงานวิจัยที่เปนยุทธศาสตรหลักของ
ประเทศ ที่มีการกําหนดหัวขอเฉพาะและมอบใหมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคม
รวมตั ว กั น มาเป น กลุ ม เพื่ อ รั บ โจทย แ ละงบประมาณไปทํ า วิ จั ย ในลั ก ษณะของการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งการวิ จั ย
(Research Procurement) ไดดวย ซึ่งในเบื้องตน กองทุนที่จะจัดตั้งขึ้นนี้ จะสนับสนุนงานอยางนอยใน 5 มิติ
หลัก ไดแก
1) การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัย (Institution Capacity Building)
2) การพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทยความสามารถในการแขงขัน (Innovation for
Competitiveness)
3) การวิจัยดานสังคมและความเปนมนุษย (Social Science and Humanity Research)
4) การวิจัยเพื่อตอบโจทยเชิงพื้นที่ (Area-Based Research)
5) การวิจัยขั้นแนวหนา (Frontier Research)
โดยสรุปจากแผนตาง ๆ ในระดับชาติ และระดับกระทรวงนั้น พบวา มหาวิทยาลัยถูกคาดหวังวา
จะมี บ ทบาทสํ า คั ญ ยิ่ ง ใน 2 ด า นคื อ การผลิ ต บุ ค ลากรเพื่ อ สนองตอบต อ ตลาดแรงงานและสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไป และการสร า งนวั ตกรรมจากการพัฒนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลั ยที่ต อบโจทย ความ
ตองการของประเทศเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ
1.9 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และนวัตกรรม
การปรั บ เปลี่ ย นที่ รวดเร็ว ดานเทคโนโลยี และนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ย นแปลงใน
รู ป แบบการผลิ ต และการค า ที่ มี ก ารใช เ ทคโนโลยี ม าช ว ยในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต การพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสกลายมาเปนรูปแบบการคาที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู
การใชเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหวาง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่
เรียกวา Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ เชน โทรศัพทมือถือ
รถยนต ตูเย็น โทรทัศน และอื่นๆ เขาไวดวยกัน) ผนวกเขากับความสามารถในการจัดการกับ Big Data และ
Cloud Technology ทําใหการผลิตสินคาและบริการมีความหลากหลาย และตรงตามความตองการของ
ผูบริโภครายบุคคล มุงพัฒนาไปสู Smart Products และ Smart Services สงผลกระทบตอวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของผูบริโภคในสังคมปจจุบันรวมถึงอนาคตอันใกล โดยเฉพาะผลกระทบตอวัฒนธรรมการเรียนรูและการหา
ความรู ของมนุ ษ ย ซึ่ ง เป น รากฐานอั น สํ า คั ญ ยิ่งของพั น ธกิจ ของมหาวิ ทยาลั ย ดั งนั้น หากภาคการผลิ ตหรื อ
สถาบันอุดมศึกษาปรับตัวไมทันจะทําใหความสามารถในการแขงขันลดลง

-92-

1.10 เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy)
ปจจุบันโลกไดเปลี่ยนผานเขาสูยุคการแขงขันทางดิจิทัลอยางรุนแรง การนําเทคโนโลยีเขามา
ใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตมวลรวมของประเทศใหทันกับโลกในยุคปจจุบัน จึงเปน
สิ่งที่หลีกหนีไมพน เนื่องจาก Digital Economy มีความสําคัญและสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจในการลดตนทุนใน
การประกอบการดานการผลิต การขาย โดยการติดตอสื่อสารผานเทคโนโลยีหรือระบบอินเทอรเน็ต เชน e-mail
โทรศัพทมือถือ Conference Call ซึ่งชวยลดคาใชจายในการดําเนินการ รวมทั้ง การขยายตัวอยางกวางขวาง
ของ E-commerce ท ามกลางสภาวการณ ที่ ต น ทุ น ในการดํ า เนิ น การลดต่ํา ลง เช น การขายสิ น คา ผ า น
อินเทอรเน็ตโดยไมตองมีรานคา ความสะดวกของผูซื้อที่ไมตองเดินทางไปหาซื้อของ เกษตรกรเปด Application
และรูไดทันทีจากตําแหนง GPS ที่ตนอยูวาในพื้นที่นั้นในปนั้นควรปลูกพืชอะไร ชวยอํานวยใหเกิดการลงทุนธุรกิจ
ขามพรมแดนมากยิ่งขึ้น เชน การจองโรงแรมและโปรแกรมการทองเที่ยว การซื้อหุนตางประเทศ การคาขาย
เงินตราตางประเทศ นอกจากนี้ยังกอใหเกิดการขยายการจางงานและสรางการจางงานในลักษณะใหม ๆ เชน นัก
กลยุทธการตลาดทาง Social Media ที่ปรึกษา E–commerce นักโฆษณาสินคาทาง Social Media และ
สนับสนุนการเรียนรู เชน สื่อการเรียนการสอนผานระบบอินเทอรเน็ต (E–Learning) แตในขณะเดียวกันก็พบวา
คนไทยจํานวนมากใชเทคโนโลยี Digital เพื่อความบันเทิง ทั้งการเลน Facebook, line, Smartphone และ
Tablet มากกวาการนําไปใชในดานการทํางาน ดังนั้น จึงตองเรงพัฒนาความรู การสรางความตระหนักดานการ
ใชเทคโนโลยี Digital ใหกับทุกภาคสวน ทั้งภาคธุรกิจ การศึกษา ราชการ เกษตรกรรม การทองเที่ยว การขนสง
และการทําอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันใหประเทศไทยเขาสู Digital Economy โดยเนนการปฏิรูปการศึกษาให
เยาวชนไทยมีความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ใหมีพื้นฐานของงานวิจัยและพัฒนา
ทางดานไอทีเพื่อลดการนําเขาอุปกรณ Hardware, Communication และ Software จากตางประเทศ ทั้งยัง
พัฒนาใหมีการใชซอฟตแวรที่ผลิตภายในประเทศ ผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของนักพัฒนาซอฟตแวร
ทั่วโลก โดยผลิตบุคลากรที่มีความสามารถทางดานไอทีใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีใน
ปจจุบัน
เมื่อสังคมไทยมีความตระหนักดาน Digital มากขึ้นการใชขอมูลออนไลนตางๆ ก็มากขึ้นดวย
สังคมและธุรกิจก็จะเขาสูการเปน Digital Economy และเศรษฐกิจของสังคมไทยจะกาวเขาสู Real–Time
Economy
1.11 ตลาดการเงินโลกไรพรมแดน
ตลาดการเงิ น โลกไร พ รมแดนนี้ เป น ผลจากเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทางการเงิ น มี
ความกาวหนาอยางรวดเร็วทําใหมีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหมๆ เชน Application ทางการเงิน Crowd
Funding และ Financial Platform เปนตน ประกอบกับการเปดเสรีภาคการเงินในอาเซียน ทําใหเกิดการ
แขงขันที่รุนแรงขึ้นซึ่งเปนแรงผลักดันใหภาคการเงินของไทยตองเรงพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งตองเตรียมความพรอมในดานตางๆ เพื่อรองรับตอการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น เชน การปรับปรุงกฎระเบียบในการกํากับดูแลภาคการเงิน การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูใชบริการในเรื่อง
ความปลอดภัยของขอมูลสวนตัวผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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1.12 การเปดเสรีมากขึ้นของอาเซียนภายหลังป 2558
การเปดเสรีมากขึ้นของอาเซียนภายหลังป 2558 ทั้งในภาคสินคาและบริการโดยเฉพาะภาค
การเงิน ซึ่งเปน โอกาสสํ าคั ญหลายประการ อาทิ การเคลื่ อนย ายปจจัยการผลิตทุนแรงงานอยางเสรี การลด
ขอจํากัดในดานอุปสงคในประเทศ ซึ่งทําใหภาคการผลิตสามารถขยายตลาดและพัฒนาตนเองใหมีความเขมแข็ง
มากขึ้นรวมทั้งการใชความไดเปรียบดานสถานที่ตั้งและดานโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จ ให เ ป น ศู น ย กลางทางด า นการค า การลงทุน การเงิน การบริการ และการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ในขณะที่การแขงขันของประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะสูงขึ้นทั้งในเรื่องมาตรฐานสินคาและบริการสินคาเกษตร
ไทยจะแขงขันยากขึ้นจากการเริ่มลดภาษีสินคาของประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนามการเคลื่อนยาย
เสรีแรงงานทักษะที่เปนทั้งโอกาสและอุปสรรคและการที่หลายประเทศมีเปาหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการในอนาคตที่คลายคลึงกัน ดังนั้น การพัฒนาของแตละประเทศในอนาคตนั้น ตองคํานึงถึงความไดเปรียบ
เฉพาะตัวในการวางตําแหนงทางยุทธศาสตรการคาสินคาและบริการของตนเองซึ่งประเทศไทยตองผลักดันการ
ลงทุนของไทยไปประเทศอาเซียนมากขึ้น
1.13 การลงทุนขนาดใหญของประเทศ (Mega Project)
การลงทุนในโครงการที่สําคัญในรัฐบาลชุด คสช. โดยสรุปมีดังนี้
1) โครงการพัฒนาระบบคมนาคม โดยในชวง พ.ศ. 2558–2565 วงเงิน 3 ลานลานบาท ซึ่ง
เปนการพัฒนาโครงขายรถไฟรางคู โครงขายขนสงสาธารณะในกรุงเทพ เพิ่มขีดความสามารถทางหลวง เพิ่มขีด
ความสามารถการใหบริการทางอากาศ และพัฒนาโครงขายขนสงทางน้ํา
2) โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยการสงเสริมการพัฒนากําลังคน การวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม รวมทั้งระบบการศึกษา สงเสริมการพัฒนากําลังคนเพื่อสนับสนุนธุรกิจใหม
3) โครงการบริหารจัดการน้ํา ดําเนินการจัดการน้ําอุปโภคบริโภค สรางความมั่นคงของน้ํา
ภาคการผลิต จัดการน้ําทวมและอุทกภัย อนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ํา และบริหารจัดการ
1.14 อุตสาหกรรมเปาหมายและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 10 อุตสาหกรรม เปนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่จะเปน
ปจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศและสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
จากที่เปนอยูใหสูงขึ้น รวมทั้งเปนอุตสาหกรรมเปาหมายที่เปนสนใจของนักลงทุนทั่วโลก ทั้งนี้ 10 อุตสาหกรรม
สามารถแบงเปน 2 กลุมดังนี้
1) การตอยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S–curve) ประกอบดวย
- ยานยนตสมัยใหม (Next–generation Automotive)
- อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics)
- การทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and
Wellness Tourism)
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
- การแปรรูปอาหาร (Food for the Future) ซึ่งมีรากฐานที่แข็งแรง แตตองตอยอด
การลงทุนในผลิตภัณฑใหม ๆ ใหมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสูระดับนานาชาติ
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2) การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S–curve) ซึ่งเปนอุตสาหกรรมใหมที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพในการแขงขัน และมีผูสนใจลงทุน ประกอบดวย
- หุนยนตเพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics)
- การบินและโลจิสติกส (Aviation and Logistics)
- เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
- ดิจิทัล (Digital)
- การแพทยครบวงจร (Medical Hub)

ภาพที่ 17 แสดง เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ที่มา : แผนพับประชาสัมพันธแผนยุทธศาสตรชาติ โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2562
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ในสวนของการพัฒนาพื้นที่เฉพาะใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของไทยนั้น จะนํามาซึ่ง
การกระตุนทางเศรษฐกิจ ทั้งการคา การลงทุน การจางแรงงาน และการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ทั้งนี้ จะเนนการตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ การเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขัน เพิ่มการจางงานและสรางความเปนอยูที่ดีใหประชาชน
นอกจากนี้ยังชวยแกปญหาแรงงานตางดาวลักลอบเขามายังพื้นที่ตอนใน ปญหาการลักลอบ
นําเขาสินคาเกษตรผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบาน และปญหาความแออัดบริเวณดานชายแดน โดยสงเสริม
การลงทุนและการคาขายชายแดน รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม (SMEs) และธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อดึงดูด
นักลงทุนไทยและในภูมิภาคใหเขาลงทุนในพื้นที่ ซึ่งจะใหการสนับสนุน 4 เรื่อง ไดแก
1) สิทธิประโยชนสําหรับการลงทุน
2) การใหบริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ
3) มาตรการสนับสนุนการใชแรงงานตางดาว
4) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและดานศุลกากรในพื้นที่เพื่อใหสามารถรองรับกิจกรรมใน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเชื่อมโยงในภูมิภาคไดอยางมีประสิทธิภาพโดยระยะแรกจะพัฒนา 5 พื้นที่ชายแดน
ไดแก 1) แมสอด จ.ตาก 2) อ.สะเดา จ.สงขลา 3) ชายแดน จ.มุกดาหาร 4) อรัญประเทศ จ.สระแกว 5)
ชายแดน จ.ตราด
1.15 การเปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดลอม
สถานการณ ด า นพลั ง งานของประเทศ ประเทศไทยขาดความมั่ น คงด านพลั ง งาน ความ
ตองการใชพลังงานเพิ่มขึ้นทุกป และจะเพิ่มขึ้นเปน 2 เทาในอีก 25 ปขางหนา พลังงานในประเทศลดลงอยาง
ต อเนื่ อง ยั งไม มีก ารพั ฒ นาพลั ง งานทดแทน ประสิทธิ ภ าพการใชพ ลังงานต่ํ า สภาวะโลกรอ นกอ ใหเ กิดภั ย
ธรรมชาติที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง สงผลใหทรัพยากรถูกทําลาย
อยางรวดเร็วสรางมลพิษตอสิ่งแวดลอมมากขึ้นทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนําไปใชในการพัฒนาจํานวนมาก
กอใหเกิดความเสื่อมโทรมอยางตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมาก
ขึ้น สงผลใหพื้นที่ปาลดลงเนื่องจากจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ทําใหความตองการใชที่ดินเพื่อการผลิตทาง
การเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย
รวมทั้ ง การขยายตั ว ของเมื อ งและอุ ต สาหกรรมก อ ให เ กิ ด ป ญ หาสิ่ ง แวดล อ มเพิ่ ม สู ง ขึ้ น
ประกอบด ว ย ป ญ หาขยะมู ล ฝอย มลพิ ษ ทางอากาศ คุ ณ ภาพน้ํ า และการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจก การ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นเหลานี้ สงผลใหระบบการศึกษาตองปรับเปลี่ยนหลักสูตรวิธีการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาและการเตรียมความพรอมของอาจารย เพื่อใหสามารถถายทอดกระบวนการเรียนรูไปสู
บัณฑิตใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถคิดวิเคราะหเพื่อปองกันภัยธรรมชาติ การบริหารจัดการ พัฒนาและ
รักษาสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
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2. บริบทภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร
2.1 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตางๆ
คณะกรรมการประเมินติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาที่ของอธิการบดี และคณะกรรมการประเมินติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องคณบดี แ ละหั ว หน า ส ว นงานที่ เ รี ย กชื่ ออย า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท า คณะ ได มี ก ารประเมิ น
มหาวิ ท ยาลั ย อธิ ก ารบดี และคณบดี แ ละหั ว หน า ส ว นงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท า คณะ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยไดใหขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตางๆ
โดยสรุป ดังนี้
ตารางที่ 1 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ สรุปไดดังนี้
ดาน
1. บัณฑิต/
นักศึกษา

ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ
1. บัณฑิต
ทักษะความสามารถของบัณฑิตสวนหนึง่ ไมตรงกับความ
ตองการของภาคเอกชน อาทิ ตองการบัณฑิตที่มีความสามารถใน
การสื่อสาร มีศิลปะในการแกไขปญหา ลูกคามีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการ ความคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม

2. การรับนักศึกษาใหม
นโยบายการรับนักศึกษาใหมตามระบบ TCAS มีปญหาหลาย
ประการ อาทิ
2.1 รอบการพิจารณา Portfolio ซึ่งกําหนดใหแตละสาขาวิชา
พิจารณาคุณสมบัติของผูสมัครจาก Portfolio โดยไมมีการสอบ
ปฏิบัติ อาจจะไดนักศึกษาที่ไมมีความสามารถ ความถนัดที่เพียงพอ
และสงผลตอคุณภาพและมาตรฐานในการคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษา
ตอ โดยเฉพาะคณะวิชาดานศิลปะและการออกแบบ นอกจากนั้น
พบวาปจจุบันมีการจางทํา Portfolio อยางกวางขวาง
2.2 การรับสมัครในบางคณะวิชาตองแขงขันกับมหาวิทยาลัยที่
ไมไดใชระบบ TCAS ทําใหรับนักศึกษาไดจํานวนนอย
2.3 ระบบ TCAS ยังเปนปญหาในการรับนักศึกษาตางชาติ
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ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
1. การผลิตบัณฑิต ควรเนน
1.1 เสริมองคความรูในการเปนผูประกอบการใหแกนักศึกษา
1.2 มีคุณภาพ มีทักษะความพรอมในการทํางาน
1.3 มีทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถใชงานไดจริง
1.4 การจัดกิจกรรมที่ปลูกฝงแนวคิดเชิงบวกใหแกนักศึกษา
สนับสนุนใหนักศึกษาทํากิจกรรมใหมากขึ้น
1.5 เพิ่มประสบการณการทํางานใหแกนักศึกษา เชน การ
ฝกงานกอนสําเร็จการศึกษา
1.6 มีคุณธรรม จริยธรรม
2. การรับนักศึกษาใหม
มหาวิทยาลัยควรนําปญหาตางๆ เกีย่ วกับการรับนักศึกษาใหม
ตามระบบ TCAS มาหารือรวมกันในที่ประชุม กบม.เพื่อหาแนว
ทางการแกไขปญหา แลวนําเสนอในที่ประชุม ทปอ. เพื่อรับทราบ
ปญหา และหาแนวทางการดําเนินการตอไป

ดาน
2. หลักสูตร

ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ
1. หลั ก สู ต รยั งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงน อ ย ส ว นใหญ ยั งล า สมั ย และ
หลักสูตรที่สรางใหมก็ยังไมนาสนใจ
2. รายวิชาศึกษาทั่วไปมีความสําคัญมาก และนักศึกษาทุกคณะวิชา
ตองเรียน แตรายวิชาสวนหนึ่งไมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในยุคปจจุบัน
3. หลักสูตร รายวิชาที่มีลักษณะวิชาบูรณาการ หาอาจารยผูสอนได
ยาก สวนใหญตองเชิญอาจารยจากภายนอก และการเดินทางไป
สอนในวิทยาเขตตางๆ คอนขางไกล และคาตอบแทนนอย

3. การเรียนการ 1. อาจารยผูสอนสวนหนึ่งยังสอนวิธแี บบเดิมๆ อาทิ เปด
สอน
PowerPoint อานใหนักศึกษาฟง
2. เอกสารประกอบการสอนบางรายวิชาลาสมัย
3. อาจารยบางทานถายทอดไมเกง ตอบคําถามไมตรงประเด็น และ
การวัดและประเมินผลไมชัดเจนเสมือนไมมีมาตรฐาน

4. ปจจัยสิง่
สนับสนุนการ
เรียนการสอน/
สิ่งอํานวยความ
สะดวก

1. อุปกรณโสตฯ เครื่องมือ อุปกรณการทํา lab บางสวนเกา ลาสมัย
ไมเพียงพอ
2. สัญญาณอินเทอรเน็ต WIFI ของมหาวิทยาลัยคอนขางชา
3. การดาวนโหลดเอกสาร journal ในหอสมุดกลางดําเนินการได
นอยลงกวาเดิม
4. การขอใชหองประชุม สถานที่เพือ่ การจัดประชุมกลุม ทํางาน การ
ทํากิจกรรม
มีขอจํากัดเรื่องเวลา เนื่องจากสามารถใชได
ถึง 16.00 น. ทําใหนักศึกษาตองไปเชา สถานที่ทํางานภายนอก
มหาวิทยาลัย
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ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
1. ควรปรับปรุงหลักสูตรโดยเนนภาคปฏิบัติ การสรางประสบการณ
จริงในการทํางาน โดยจัดใหมีหองปฏิบัติการในทุกคณะวิชา รวมทั้ง
ควรรวมมือกับภาคเอกชนใหมากขึ้น
2. ควรประชุมหารือในการสรางหลักสูตร รายวิชาที่ตอบสนองความ
เปลี่ ย นแปลงของสั งคม และส ง เสริ ม อั ตลั ก ษณ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร
3. มหาวิทยาลัยควรมีบทบาท สนับสนุนใหสามารถเรียนขามคณะ
ขามสาขาวิชาได
4. ควรสร า งหลั ก สู ต รบู ร ณาการร ว มกั น ระหว า งคณะ ระหว า ง
ภาควิ ช า หรื อ การทํ า งานร ว มกั นระหว า งศาสตร ตา งๆ เพื่ อ สร า ง
ความเขมแข็ง ความโดดเดนใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร
5. ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการสอน เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกอาจารยพิเศษ อาทิ การทํา e-learning การสอนทางไกล
การบันทึกเทปการสอน
1. อาจารยควรปรับปรุงวิธกี ารสอนอยางตอเนื่อง อาทิ
1.1 ควรเปนผูนําในการหาความรู สอนใหนักศึกษารูจกั วิธีการ
คนหา แสวงหาความรูดว ยตนเอง รูจักคิดแกปญหา โดยใช
เทคโนโลยีเปนเครื่องมือชวย
1.2 เนนใหนักศึกษาคิดวิเคราะห แกไขปญหาและลงมือปฏิบัติ
จริง รวมทั้งการทํา project-based ที่จะเปนประโยชนตอการ
ทํางาน การประกอบอาชีพ
1.3 การศึกษา สํารวจพื้นที่ในชุมชน ทัศนศึกษาสถาน
ประกอบการภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเพิ่มประสบการณใหกับ
นักศึกษา
2. การเรียนการสอนควรปลูกฝงเรื่องคุณธรรม จริยธรรมดวย ไม
มุงเนนเฉพาะดานวิชาการอยางเดียว
3. ควรปรับเอกสารประกอบการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
ทันสมัย สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และควรจัดทําใหอยูใน
รูปแบบดิจิทัล เพื่อความสะดวกในการคนควา การเขาถึงขอมูล
รวมทั้งลดการใชทรัพยากร
4. ควรจัดทํา e-learning ใหครบทุกรายวิชา เพื่อประโยชนในการ
จัดการเรียนการสอน
1. ควรดูแล ซอมแซมและจัดหาอุปกรณโสตฯ เครื่องมือ อุปกรณ
การทํา lab ใหทันสมัย เพียงพอ และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
2. ควรปรับปรุงอุปกรณ สัญญาณอินเทอรเน็ตในหองเรียน
หองปฏิบัติการ และภายในมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. สํานักหอสมุดกลาง ควรจัดหา journal ที่ทันสมัยมาใหบริการ
นักศึกษา ไดศึกษาคนควาใหมากขึ้น
4. ควรจัดสรรพื้นที่สวนกลางใหนักศึกษาทุกคน ทุกระดับ (co
working space) สามารถใชงาน ทํากิจกรรม ประชุม และขยาย
เวลาการใชงาน การใหบริการใหมากขึ้น
5. มหาวิทยาลัยอยูระหวางการพัฒนา SU App ตางๆ ซึ่งควร
ดําเนินการใหมีบริการดานตางๆ ที่ครบถวนมากขึ้น อาทิ ลงทะเบียน
จองหอง ดูเกรด ระบบหอพัก การคนหาหนังสือ จองหนังสือ online

ดาน
5. อาจารย

ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ
1. Career Path ของอาจารย การพัฒนาอาจารย มุงเนนที่การขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งควรจะใหความสําคัญกับผลผลิต คือ
นักศึกษามากกวา
2. อาจารยมารวมกิจกรรม มาชวยงานสวนกลางของมหาวิทยาลัยมี
จํานวนนอย เนื่องจากไมมีสิ่งจูงใจใหมาเขารวมกิจกรรม
3. อาจารยที่มีความสามารถ ประสบการณสูง สวนใหญจะมุงเนน
งานดานวิชาการอยางเดียว มหาวิทยาลัย คณะไมไดนําคุณคา มูลคา
ในดานอื่นๆ ของอาจารย อาทิ เครือขาย ชื่อเสียง มาชวยพัฒนา
มหาวิทยาลัย
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ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
1. ควรพิจารณาทบทวนปรับเปลี่ยนวิธีคดิ เรื่อง Career Path ของ
อาจารยใหม ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนกบั นักศึกษามากขึ้น
2. ควรพิจารณานําประสบการณ ความสามารถ ชื่อเสียง เครือขาย
ของอาจารยในคณะวิชาตางๆ มาชวยพัฒนาคณะ และมหาวิทยาลัย
ในมิติตางๆ ใหมากขึ้น อาทิ การหารายได การจัดประชุม การจัด
กิจกรรมตางๆ เปนตน

ดาน
6. ดานการวิจยั
และสรางสรรค

ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ
1. งานวิจัยระดับนานาชาติมีนอยมาก
2. แผน กลไก กระบวนการที่จะชวยผลักดันการผลิตงานวิจยั และ
สรางสรรคใหบรรลุเปาหมายยังไมเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร
3. บทบาท หนาที่ของสํานักงานบริหารการวิจยั นวัตกรรมและการ
สรางสรรค ในการชวยสงเสริมผลักดันงานวิจยั และสรางสรรคยังไม
ชัดเจน
4. เกณฑมาตรฐานคุณภาพงานวิจยั ที่ สกอ. กําหนด ในปจจุบันไม
เอื้อกับสาขาดานสังคมศาสตร ศิลปะและการออกแบบ
5. การเผยแพร การอธิบายงาน ผลงานลักษณะอื่นที่ไมใชหนังสือ
ตํารา อาทิ งานสรางสรรค การแสดงคอนเสิรต ยังมีขอจํากัด
6. งบประมาณการวิจัยลดลง
7. เครื่องมือการวิจัยที่ตองดําเนินการในมนุษยและสัตว
มหาวิทยาลัยเพิ่งเริ่มดําเนินการในเรื่องนี้ ซึ่งผูวิจัย นักศึกษาสวน
ใหญยังไมทราบทําใหตองไปดําเนินการติดตอประสานงาน หาขอมูล
กับหนวยงานภายนอก ซึ่งเสียเวลามาก และกระทบตอเวลาในการ
สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาบางรายดวย
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ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
1. ควรจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยและสรางสรรคในระยะยาว เพื่อ
วางแผน การเตรียมความพรอมในการของบประมาณจากแหลง
ตางๆ ทั้งภายในและภายนอก ในหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
2. ควรพิจารณาบทบาทหนาที่ โครงสราง และการทํางานของ
สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ใหชัดเจนมากขึ้น อาทิ
2.1 สามารถผลักดัน และมีบทบาทในการชวยใหบุคลากรผลิต
ผลงานวิจัย สรางสรรคใหมากขึ้น อาทิ การสงเสริมงานวิจัยระดับ
นานาชาติ
2.2 สามารถใหคําปรึกษา แนะนําการผลิตผลงานวิจัยและ
สรางสรรค
2.3 ปรับลดขั้นตอนการทํางาน การจัดการเอกสารตางๆ ให
นอยลง
3. มหาวิทยาลัยควรดําเนินการเพื่อสงเสริม สนับสนุนงานวิจัยและ
สรางสรรค ใหมากขึ้น อาทิ
3.1 รวมมือกับหนวยงานเอกชนเพื่อพัฒนางานวิจยั และ
สรางสรรคใหสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง การตอยอดสราง
มูลคา
3.2 ควรตอยอดองคความรูจากสิ่งที่มีอยู หรือสิ่งที่เปนจุดแข็ง
ของมหาวิทยาลัย ในแตละวิทยาเขต แลวประชาสัมพันธใหคน
ภายนอกไดรับทราบ
3.3 ควรเนนการทํางานวิจยั ที่ตอบโจทยความตองการของ
สังคม
3.4 สนับสนุนใหนําผลงานวิจัยและสรางสรรคไปขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ
4. มหาวิทยาลัยศิลปากรควรเปนผูนําในการสรางเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพ การขอตําแหนงทางวิชาการสําหรับงานสรางสรรค ผลักดัน
การเสนอเกณฑที่เหมาะกับสาขาทางดานศิลปะ ใหเปนที่ยอมรับ
และเปนตนแบบใหกบั มหาวิทยาลัยตางๆ
5. ควรพัฒนาเรื่องการเผยแพร การอธิบายงาน ผลงานในลักษณะ
อื่นที่ไมใชหนังสือ อาทิ งานสรางสรรค การแสดงคอนเสิรต สูสังคม
ใหเปนที่รูจักมากขึ้น
6. ควรสนับสนุนงบประมาณการวิจัยใหมากขึ้น
7. ควรเรงรัดเรื่องการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยในมนุษยและสัตว
และประชาสัมพันธการดําเนินการในเรื่องนี้ใหทราบโดยทัว่ กัน
รวมทั้งควรจัดทําคูมือขั้นตอนการดําเนินการตางๆ ใหชัดเจน และ
จัดอบรมใหความรูแกบุคลากร นักศึกษาเพื่อใหสามารถปฏิบัติได
ถูกตอง

ดาน
7. การบริการ
วิชาการ

8. การทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

9. แผน/
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย

ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ
1. การหารายไดจากการบริการวิชาการ ยังมีนอย
2. เครือขายการทํางานกับภายนอกมีนอ ย การจัดโครงการ กิจกรรม
สวนใหญที่มหาวิทยาลัยไดรับมาจากความสัมพันธสวนบุคคล
มากกวา อาทิ การจัดโครงการระดับประเทศที่รวมมือกับภาครัฐ
กระทรวงตางๆ

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
1. ควรศึกษาเรื่องกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ซึ่งกําลังจะ
มีกฎหมาย และพิจารณาจัดตั้งหนวยงานขึ้นรับผิดชอบ ซึ่งจะเปนอีก
ชองทางหนึ่งที่ใหมหาวิทยาลัยทํางานเพือ่ สังคม และการหารายได
2. ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ชุมชน ชวยเหลือสังคม การ
เปนที่พึ่งของชุมชนใหมากขึ้น
3. ควรใหนักศึกษามีสว นรวมในการจัดโครงการบริการวิชาการแก
ชุมชนใหมากขึ้น เพือ่ ใหมีประสบการณทํางาน และสามารถ
ประยุกตองคความรูไปใชในการทํางานเพื่อชวยเหลือสังคม
4. ควรนําเสนอการจัดทําโครงการขนาดใหญรวมกับรัฐบาล หรือทํา
เพื่อสังคมใหมากขึ้น ซึ่งบทบาทเหลานีจ้ ะสงผลกลับมาที่
มหาวิทยาลัย ในการเปลีย่ นแปลงการเรียนการสอน หลักสูตร การ
วิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. มหาวิทยาลัยยังมีบทบาทดานศิลปวัฒนธรรมในการชวยพัฒนา
1. ควรจัดทํา Public Policy ดานศิลปวัฒนธรรมของประเทศ และ
ประเทศรวมกับรัฐบาล หรือสังคมไมมากพอ
นําเสนอใหรัฐบาล หนวยงานที่เกีย่ วของใหเปนรูปธรรมชัดเจน และ
2. เอกลักษณ และการดําเนินการดานศิลปวัฒนธรรมของ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง
มหาวิทยาลัยยังไมเดนชัดเทาที่ควร
2. ควรสรางมูลคาเพิ่มจากผลงานศิลปะ หลักสูตรทรงคุณคา และสิ่ง
3. คณะวิชาสวนหนึ่งไมใหความสําคัญดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่เปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยใหชัดเจนมากขึ้น และเผยแพรให
เพราะคิดวาไมใชสาขาที่เกีย่ วของ
สาธารณะรับทราบอยางตอเนื่อง3. ควรสรางความตระหนัก และ
4. มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งสถาบันสถาปตยกรรมไทยฯ และ
ความเขาใจอยางเปนเอกภาพในเรื่องการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
หนวยงานอื่นๆเกี่ยวกับดานทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมแตดําเนินการ และบทบาทของมหาวิทยาลัยศิลปากรทีจ่ ะตองเปนหนวยงานหลัก
ยังไมตอเนื่อง จริงจัง
ในการชวยพัฒนางานดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ
4. ควรกําหนดใหหนวยงานตางๆ ที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมจัดทําแผนการทํางานใหชัดเจน และสนับสนุน
กํากับติดตาม รวมทั้งใหมีการรายงานผลการดําเนินงานเปนระยะๆ
อยางตอเนื่อง
1. การจัดทําแผนนโยบาย และการแผนไปปฏิบัติยังมีปญหา
1. การกําหนดแผน นโยบายควรเริ่มตนจากการศึกษาวิจยั สํารวจ
เนื่องจาก
และรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากร และเปดโอกาสใหบุคลากร
1.1 การจัดทําแผนนโยบายสวนใหญมาจากผูบริหาร การมีสวน ผูเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และมีสื่อสารสราง
รวมของบุคลากรมีนอย ทําใหบางครั้งไมไดรับการยอมรับจาก
ความเขาใจรวมกัน เพื่อรวมพัฒนาไปดวยกัน โดยเฉพาะในเรื่องที่
ผูปฏิบัติงาน
สงผลกระทบตอบุคลากร ควรดําเนินการดวยความรอบคอบกอนที่
1.2 การจัดทําแผนนโยบาย มหาวิทยาลัยยังคํานึงถึงความ
จะประกาศใช
แตกตางและธรรมชาติของแตละสาขาวิชาไมมากพอ อาทิ การ
2. เมื่อมีการนําแผน นโยบายมาใชแลวผูบริหารควรยึดมั่นใน
กําหนดนโยบายใหยบุ รวมหนวยงานตางๆ ภายในคณะวิชา ซึ่งเปน นโยบาย กําหนดแนวทางการทํางานที่ชดั เจนและสื่อสารสรางความ
นโยบายที่ทําใหเกิดขอขัดแยงอยางกวางขวาง และสงผลกระทบตอ เขาใจ ใหขอมูลที่ตรงไปตรงมากับบุคลากรอยางตอเนื่อง
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
3. การกําหนดแผน นโยบายตางๆ ควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลีย่ นนโยบายบอยครั้ง โดยนโยบายใดที่ เปนระยะๆ เพือ่ ใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะที่ครอบคลุมมิติตางๆ
ถูกตอตาน ก็จะยกเลิกไป ทําใหความศรัทธาตอผูบริหาร
มากขึ้น
มหาวิทยาลัยลดลง
4. การกําหนดแผน นโยบายควรนําทั้งศาสตรและศิลปมาบูรณาการ
3. มหาวิทยาลัยมุงเนนนโยบายดานวิทยาศาสตร ทําใหอัตลักษณ
รวมกัน และสรางอัตลักษณที่เปนจุดแข็งของมหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรม ออนแอลง
5. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนเอื้ออํานวยความสะดวกในการจัด
4. มหาวิทยาลัยตองการใหคณะวิชาและภาควิชาจัดกิจกรรม
กิจกรรมตางๆ ใหทกุ คณะวิชามากขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
โครงการจํานวนมาก แตมีปญหาเรื่องงบประมาณในการสนับสนุน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยตอไป
ทําใหผูปฏิบัติงานขาดขวัญและกําลังใจ
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ดาน
10. การ
เปลี่ยน
สถานภาพเปน
มหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ

ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ
1. มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐมาประมาณ 2 ป แลว แตการดําเนินการตางๆ ยังมีความ
เปลี่ยนแปลงนอยมาก ซึ่งมาจากหลายปจจัย อาทิ
1.1 ขาดการวางแผนการทํางานที่ดีตั้งแตเริ่มตน ซึ่งควรจะมี
การกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยใหชัดเจนวาเมื่อเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลวจะพัฒนาไปในทิศทางใด แลว
จัดทําโครงสราง ขอบังคับ งบประมาณ อัตรากําลัง การบริหาร
จัดการ มารองรับใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาที่กําหนดไว
เมื่อมหาวิทยาลัยไมไดกําหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนไว ทํา
ใหการทํางานในปจจุบันสวนใหญจะทํางานเปนจุดๆ แกปญหาเปน
เรื่องๆ ไป มองไมเห็นภาพรวมทั้งหมด
1.2 บุคลากรสวนใหญยังยึดติดกับระบบราชการ ตัวบุคคล
คานิยม วัฒนธรรมองคกรแบบเดิมๆ
1.3 ระเบียบ ขอบังคับที่ออกมาเพือ่ การเปนมหาวิทยาลัยในกับ
ของรัฐสวนใหญจะปรับแกไขนอยเพียงเล็กนอย และอิงกับระบบ
ราชการ ซึ่งไมสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่
มุงเนนความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว
1.4 ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ ที่ออกมาสวนหนึ่งไมได
นํามาใชบังคับใชอยางจริงจัง
2. มหาวิทยาลัยยังไมมีความพรอมที่จะปรับเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ และเมื่อปรับเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว ทํา
ใหมีปญหาสําคัญๆ หลายประการ อาทิ
2.1 ดานการเงิน มหาวิทยาลัยพยายามใชฐานขอมูลทาง
การเงิน แตบุคลากรดานการเงินของมหาวิทยาลัย (กองคลัง) และ
บุคลากรระดับคณะไมมีความรู ความเขาใจ ความสามารถที่เพียงพอ
ในการจัดการ การพัฒนาระบบฐานขอมูลการเงินเพื่อรองรับการ
ทํางานทําใหระบบการเงิน บัญชีของมหาวิทยาลัยไมมีประสิทธิภาพ
2.2 การบริหาร การตัดสินใจสวนใหญกลับรวมศูนยที่
มหาวิทยาลัย มากกวาที่จะถายโอนสูสว นงานทําใหการทํางานมี
ขั้นตอนเพิ่มขึ้น ลาชา และยุงยากมากขึน้
2.3 กระบวนการขั้นตอนการทํางาน จํานวนเอกสารในเรื่อง
ตางๆ สวนใหญจะเพิ่มขึ้น มีความยุงยากซับซอนเพิ่มขึ้น ไม
สอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่ตองการความ
คลองตัว ยืดหยุน
2.4 มีบริหารงานแบบ 2 ระบบ คือ ขาราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัย ทําใหมปี ญหาหลายดาน อาทิ ความสัมพันธของบุคคล
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน
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ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
1. ควรวางแผนกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยใหชัดเจนวา
จะพัฒนาไปในทิศทางใด จัดระบบโครงสราง ขอบังคับ อัตรากําลัง
การบริหารจัดการ งบประมาณฯลฯ มารองรับ เพื่อใหระบบตางๆ
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาที่กาํ หนดไว
2. ควรสํารวจ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการหลังเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐอยางตอเนือ่ ง แลวนํามาทบทวนการ
ดําเนินการในทุกระบบ ทุกระดับอยางจริงจัง เพื่อนําไปปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานตอไป
3. การจัดทําระเบียบ ขอบังคับใหม ควรยึดหลักประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ซึ่งอาจจะตองนอกกรอบการทํางานแบบเดิมๆ
4. ควรมีเครื่องมือที่จะชวยในการขับเคลื่อน ผลักดันเพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง อาทิ KPI การปรับเลื่อนตําแหนง เพื่อใหบุคลากรในทุก
ระดับมีแรงจูงในการสรางผลงาน ตื่นตัว ตระหนักถึงปญหาใน
สถานการณปจจุบัน

ดาน
11. การบริหาร
จัดการ
11.1 การ
บริหารงาน

ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ
1. การปฏิบัติงานยังไมมีมาตรฐาน โดยเฉพาะเรื่องการเงิน ซึ่งในแต
ละวิทยาเขตมีแนวทางการปฏิบัติ การตีความที่แตกตางกัน
2. การบริหารงาน การปฏิบัติงานหลังปรับเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐยังไมมีความคลองตัว สวนใหญยงั อางอิงกับกฎ ระเบียบของ
ทางราชการ และขอบังคับที่ออกมาใหมก็มีการเปลี่ยนแปลงนอย

11.2
ฐานขอมูล

ฐานขอมูลไมเปนปจจุบัน มีจํานวนนอย การเขาถึงไมสะดวก

11.3 ปรับ
โครงสราง
องคกร

การปรับโครงสรางมีการดําเนินการแลว แตยังไมสามารถดําเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

11.4 การ
สื่อสาร
ประชาสัมพันธ

1. การสื่อสาร ประชาสัมพันธภายในองคกรยังไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร และการถายทอดลงไปในแตละระดับยังไมชัดเจน ไม
ทั่วถึงและไมทันการณ สงผลใหบุคลากร นักศึกษาสวนหนึ่งไมทราบ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย และยึดแนวปฏิบัติ
แบบเดิมๆ
2. การสื่อสาร ประชาสัมพันธสูภายนอกยังมีนอย บุคคลภายนอก
นักศึกษาเกา รับทราบขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยนอยมาก
3. บางครั้งทีมผูบริหารใหขอมูลที่ไมสอดคลองกัน สงผลตอการ
ทํางาน
4. ผูปฏิบัติงาน/ผูใตบังคับบัญชาสวนหนึ่งไมสามารถสื่อสารกับ
ผูบริหารไดโดยตรง ทําใหไมไดรับทราบขอมูลที่ถูกตอง บางครั้งมี
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อน เขาใจผิด และเกิดปญหาความขัดแยงใน
การทํางานรวมกัน
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ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
1. ควรตรวจสอบ และทบทวนขั้นตอนการเบิกจาย ระบบการเงิน
ของแตละวิทยาเขต กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน เพื่อความเปนเอกภาพ ความสะดวกในการทํางาน
รวมทั้งจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพือ่ ความเขาใจที่ตรงกัน
2. ควรปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ รวมทั้งกระบวนการ ขั้นตอนการ
ทํางานใหคลองตัว ยืดหยุน ลดขั้นตอนการทํางาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน
3. ควรจางบุคลากรที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญมาชวย
วางแผนแกไขปญหา เชน การเงิน การจัดทําฐานขอมูล เพื่อใหระบบ
ตางๆ มีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยควรจัดเรียงลําดับเรื่องที่เปน
ปญหา และพัฒนา และดําเนินการโดยเรื่องเนนเรื่องสําคัญ เรงดวน
เพื่อใหสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดทันการณ
1. ควรจัดทําฐานขอมูลใหครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่อชวยสนับสนุนการทํางานใหมปี ระสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถ
เขาถึงฐานขอมูลที่สะดวก รวดเร็ว
2. ควรจัดทําฐานขอมูลทางศิลปะซึ่งเปนจุดแข็งของมหาวิทยาลัย
และเปดเปนแหลงเรียนรูทางศิลปะ เพื่อสรางชื่อเสียงแกมหาวิทยาลัย
1. ควรยุบ รวมหนวยงานที่มีลักษณะงานคลายๆ กันเพือ่ ลดความ
ซ้ําซอน
2. การปรับโครงสรางควรคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คุณภาพบัณฑิต การใหบริการ การอํานวยความสะดวกแกนกั ศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1. ควรปรับปรุงการสื่อสาร ประชาสัมพันธภายในองคกร อาทิ
1.1 การสื่อสารควรมีความเชื่อมโยงกันทั้งแนวดิ่ง และ
แนวนอน เพือ่ ความชัดเจนและทั่วถึงในทุกระดับ
1.2 ควรจัดระบบใหมีการสื่อสาร 2 ทางมากขึ้น โดยมีชอง
ทางการสงสาร และรับสาร เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกัน
1.3 ควรมีการจัดประชุมบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร รับฟงความคิดเห็นของบุคลากร
2. ควรพัฒนาการสื่อสาร ประชาสัมพันธใหเปนเชิงรุก และเขาถึง
บุคลากร นักศึกษาผานชองทางตางๆ ใหทั่วถึงและทันการณมากขึ้น
3. ควรปรับปรุงการสื่อสาร ประชาสัมพันธ สูภ ายนอกโดยใช
ชองทาง สื่อ เทคโนโลยีตา งๆ ใหเปนประโยชนมาก อาทิ เครือขาย
นักศึกษาเกา Facebook คลิปวิดีโอ และควรนําขอมูลทุกวัน อยาง
ตอเนื่อง
4. ควรปรับปรุงเว็บไซตใหทันสมัย มีขอมูลขาวสารที่ทันการณ
เขาถึงงาย

ดาน

ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ
12.
1. อัตรากําลัง
อัตรากําลัง/
ตามแผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย เมื่ออาจารย บุคลากร
คาตอบแทน/
เกษียณอายุ จะไมไดอัตรากําลังคืน ซึ่งจะสงผลกระทบตอเนื่องเปน
การพัฒนา
ลูกโซ คือ
บุคลากรสาย
1.1 จํานวนอาจารย บุคลากรไมสอดคลองกับจํานวนนักศึกษา
สนับสนุน
ภาระงานงานที่ตองรับผิดชอบมากขึ้น และอาจารยไมมีเวลามาก
พอที่จะผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อนําไปขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ ซึ่งกําหนดใหอาจารยตองขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับผูชวยศาสตราจารยภายใน 5 ป
1.2 การจางอาจารยพิเศษมาชวยสอน มีขอจํากัดเรื่องเงิน
รายได
2. คาตอบแทน
เงินเดือนเมื่อแรกบรรจุของอาจารยของมหาวิทยาลัยศิลปากร
อยูในระดับต่ํา เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ จึงไมสามารถจูงใจให
ผูมีความรูความสามารถเขามาเปนอาจารย
3 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
3.1 บุคลากรดานการเงิน บัญชีกฎหมาย ดานเทคโนโลยี ยังไม
มีความเปนมืออาชีพ ยึดติดกับระบบเดิมๆ รวมทั้งไดรับการพัฒนา
นอยมาก
3.2 ทักษะทางภาษาอังกฤษมีนอย
3.3 การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น การดําเนินการยังมีความลาชา
13. ขอบังคับ
1. การออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ยังมีความลาชา และสวน
ระเบียบ
หนึ่งไมไดดําเนินการเรียงตามลําดับตามความสําคัญ สอดคลองกับ
ประกาศ
สถานการณ ทําใหมีขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ บางเรื่องที่
มหาวิทยาลัยเรงดําเนินการโดยขาดความรอบคอบ หรือทําไปกอน
แลวคอยมาปรับอีกครั้งในภายหลัง
2. การออกกฎระเบียบและขอบังคับสวนใหญจะระบุแตเพียง
บทลงโทษ แตขาดการสงเสริมและสนับสนุนเพื่อสรางขวัญและ
กําลังใจแกผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
14. การ
การทํางาน การใหบริการการของหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย
ใหบริการของ
ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร อาทิ
หนวยงานกลาง 1. เรื่องหอพัก (หอพักชายทับแกว 1)
ของ
- แจงใหนักศึกษายายออกในชวงปดภาคเรียนเพื่อปรับปรุง แต
มหาวิทยาลัย
มาดําเนินการในชวงเปดภาคเรียน ทําใหนักศึกษาไมไดรับความ
14.1 กอง สะดวก
กิจการนักศึกษา 2. การใหบริการ
- เจาหนาที่หอพักบางคนใชคําพูดไมสุภาพ ไมเหมาะสม ไม
คอยมีจิตบริการ ไมคอยอยู ติดตอยาก
- การใหบริการลาชา ไมไดรับบริการตามที่รองขอ
3. เอกสารที่สงกองกิจการนักศึกษาหายบอย

-104-

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
1. การจัดทําแผนอัตรากําลังควรมีความยืดหยุนมากขึ้น
2. การกําหนดอัตรากําลังของสายสนับสนุนควรนําขอมูลมา
วิเคราะหอยางรอบคอบ อาทิ การวิเคราะหคางาน แลวกําหนด
จัดสรรใหสอดคลองกับภาระงาน

3. ควรหามาตรการ แนวทางเพื่อจูงใจใหผูมีความสามารถมาเปน
อาจารยในมหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ สวัสดิการ
4. ควรพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง หาคนรุนใหมที่มี
ความรู ความสามารถระดับมืออาชีพมาเสริม โดยเฉพาะดานการเงิน
บัญชีกฎหมาย และดานเทคโนโลยี
5. เปดโอกาสใหบุคลากรไดใชโปรแกรม Speexx เพื่อเรียนรูและ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
6. ควรเรงดําเนินการเกี่ยวกับความกาวหนาของพนักงานสาย
สนับสนุน ในการเสนอผลงานเพื่อขอตําแหนงชํานาญการ ชํานาญ
การพิเศษ เชี่ยวชาญ ใหแลวเสร็จโดยเร็ว
1. ควรจางคณะทํางานฝายกฎหมายมาดําเนินการรางขอบังคับและ
กฎหมายลูกของมหาวิทยาลัยใหแลวเสร็จอยางเรงดวน
2. ควรปรับปรุงการทํางานของกองนิติการ ใหรวดเร็วมากขึ้น
3. ควรทบทวนระเบียบ ขอบังคับ เกีย่ วกับดานวิชาการ งานวิจัย ให
ชัดเจน เนื่องจากเกีย่ วของกับการขอตําแหนงทางวิชาการ

1. ควรปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน การใหบริการใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ
1.1 ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ เรื่อง การใหบริการตางๆ
ใหมีความชัดเจน เขาใจตรงกัน
1.2 ควรปรับปรุงชองทางการติดตอสื่อสารกับเจาหนาที่ใหมี
ความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น
1.3 พัฒนา App มาชวยในการทํางาน การใหบริการ
2. ควรปรับปรุงพัฒนาการใหบริการของเจาหนาที่ใหมีจิตบริการ ใช
คําพูดที่สุภาพ ใหคําแนะนํา ชวยแกไขปญหาใหนักศึกษา และ
พัฒนาการทํางานใหรวดเร็ว มีการปฏิบตั ิหนาที่แทนกัน
3. ควรจัดทําคูมือ แนวทาง ขั้นตอน ระยะเวลาการทํางานที่ชัดเจน
และติดประกาศเผยแพรใหผูรบั บริการทราบ

ดาน
14.2 กอง
บริการ
การศึกษา

ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ
1. กําหนดกระบวนการ ขั้นตอนการทํางานที่ยุงยาก ซับซอนทําให
การใหบริการลาชา ไมทันการณ อาทิ การขอเอกสารหนังสือสําคัญ
การเปลี่ยนตารางสอน
2. การใหบริการของแตละวิทยาเขตแตกตางกัน
3. การลงทะเบียนเรียน
3.1 การเลื่อนเวลาเปดภาคเรียนเร็วขึ้น ประกอบกับการที่
อาจารยออกเกรดชา ทําใหนักศึกษามีเวลาตัดสินใจในการ
ลงทะเบียนนอยลง
3.2 การกําหนดคาลงทะเบียนแบบเหมาจายเปนภาคการศึกษา
ในกรณีที่นักศึกษาเหลือวิชาเรียนจํานวนนอย ไมควรคิด
คาลงทะเบียนเต็มจํานวน

14.3 ฝาย
สถานที่ของ
มหาวิทยาลัย

1. การใหบริการและการดําเนินการลาชา อาทิ การดําเนินการ
ซอมแซมอุปกรณตางๆ
2. การจองหองไมไดรับความสะดวก ไมมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

14.4 งาน
สารบรรณ

การจัดสงเอกสารลาชา ตองผานหลายขัน้ ตอน และบางครั้งมี
เอกสารสูญหายระหวางทาง

14.5
1. การใหขอมูล การใหคําแนะนําของเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยไม
บัณฑิตวิทยาลัย ตรงกัน ทําใหเกิดความสับสน เขาใจผิด ลาชา และเสียเวลามาก
2. การสื่อสาร การประชาสัมพันธขอ มูลขาวสาร กฎ ระเบียบตางๆ
ลาชา ไมทั่วถึง ทําใหเสียโอกาส มีความเขาใจที่คลาดเคลื่อน
3. เมื่อมีปรับโครงสรางมีการปรับการทํางาน การใหบริการ ระหวาง
กองบริการการศึกษา กับบัณฑิตวิทยาลัย ทําใหขั้นตอนการขอ
เอกสาร การติดตอประสานงานตางๆ ยุง ยาก ซ้ําซอนมากขึ้น อาทิ
นักศึกษาระดับบัณฑิตตองไปขอ transcript ที่วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร
4. สวนใหญจะทําหนาที่เพียงรับ-สงเอกสาร และวิทยานิพนธเทานั้น
เมื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีคําถามหรือมีปญหาใดๆ จะไม
สามารถชี้แจงใหคําแนะนําแกนักศึกษาได นักศึกษาตองกลับมา
สอบถามที่สาขาวิชา ภาควิชา และคณะวิชาของตน ซึ่งทําให
นักศึกษาเสียเวลามาก
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ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
1. ควรปรับปรุงรูปแบบการใหบริการ ใหสะดวกและรวดเร็ว และ
อํานวยความสะดวกใหมากขึ้น อาทิ การจัดใหบริการแบบครบวงจร
one stop service
2. ควรทบทวนและปรับการใหบริการทีม่ ีมาตรฐาน มีรูปแบบ
เดียวกัน
3. พัฒนา App มาชวยในการทํางาน การใหบริการ
4. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาขยายเวลาในการลงทะเบียนให
เหมาะสม และหากเปนปญหาที่เกิดจากทางคณะวิชา ควรพิจารณา
ยกเวนคาปรับใหนกั ศึกษา
5. มหาวิทยาลัยควรนําเรื่องการกําหนดคาลงทะเบียน ในกรณีที่
นักศึกษาเหลือวิชาเรียนจํานวนนอย โดยคิดคาใชจายใหมีความ
เหมาะสมมากขึ้น
1. ควรกําชับ และกํากับติดตาม การทํางานของเจาหนาที่ใหมีความ
รวดเร็วมากขึ้น และกรณีที่การทํางานมีความลาชาควรประสานงาน
แจงใหผูบังคับบัญชา นักศึกษาทราบเพือ่ ความเขาใจที่ตรงกัน
2. พัฒนา App มาชวยในการทํางาน การใหบริการ
3. ควรจัดทําคูมือ แนวทาง ขั้นตอน ระยะเวลาการทํางานที่ชัดเจน
และติดประกาศเผยแพรใหผูรับบริการทราบ
1. ควรมีการกําชับ และกํากับติดตาม การทํางานของเจาหนาที่ใหมี
ความรวดเร็ว
2. ควรพิจารณาทบทวน ปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน การติดตอ
ประสานงานใหมีความรวดเร็วมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางาน
1. พัฒนาเจาหนาที่ของบัณฑิตวิทยาลัยใหมีความรู ความสามารถ
ในการทํางาน การใหบริการ การตอบคําถาม การใหขอ เสนอแนะ
ตางๆ เพื่อใหการใหบริการ การทํางาน เปนไปในทิศทางเดียวกัน
รวมทั้งควรจัดทําจัดทําคูมือการใหบริการตางๆ เพื่อความชัดเจน
และเขาใจตรงกันดวย
2. ควรปรับปรุงวิธีการสื่อสาร ประชาสัมพันธใหเปนเชิงรุก มีความ
รวดเร็ว และทัว่ ถึงเนนใหถึงแตละบุคคลมากขึ้นโดยนําเทคโนโลยีมา
ชวย
3. ควรทบทวนวิธีการใหบริการของบัณฑิตวิทยาลัย และกองบริการ
การศึกษาโดยควรประชุมหารือการทํางานใหประสานกัน
มีการบูรณาการรวมกัน เพือ่ ใหการใหการบริการแกนกั ศึกษามีความ
สะดวก ความรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทํางาน อาทิ การจัดใหบริการ
แบบครบวงจร one stop service
4. ควรปรับกระบวนการ ขั้นตอนการทํางานใหรวดเร็วขึ้น
5. ควรพิจารณาทบทวนบทบาทหนาที่ของบัณฑิตวิทยาลัย และ
คณะวิชาใหชัดเจนมากขึ้น

ดาน
15. ดาน
กายภาพ
สภาพแวดลอม
และความ
ปลอดภัย
15.1 วังทา
พระ

ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ
1. การปรับปรุงวังทาพระ ลาชาทําใหเกิดผลกระทบ อาทิ
1.1 สู ญ เสี ย อั ตลั ก ษณ ค วามเป น มหาวิ ทยาลั ย ศิ ลปะ ขาด
บรรยากาศแหงการเรียนรู
1.2 จํานวนผูสมัครเขาศึกษาตอในคณะวิชาที่วังทาพระลดลง มี
ผูสละสิทธิ์จํานวนมากเมื่อรูวาไมไดเรียนที่วังทาพระ
1.3 เสียโอกาสในการทํางานหลายดาน อาทิ การจัดแสดงผล
งานสรางสรรค ของอาจารย นักศึกษา จํานวนผูเขาชมหอศิลปลดลง
1.4 การใชพื้นที่หลังการปรั บปรุงวังท าพระ เสร็ จแลวยังไม
ชัดเจน มีกระแสขาวตางๆ ทําใหเกิดความสับสน
2. ตนไมไมไดรับการดูแลอยางทั่วถึง และถูกวิธีทําใหลม และหักงาย
ไมปลอดภัย
3. ปญหาระบบการระบายน้ํ าไมมี ประสิ ทธิ ภาพ ทําให เกิ ดน้ํ าท วมทั้ ง
ภายในและภายนอกอาคาร
4. ระบบรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยยังไมเขมงวด มี
บุคคลภายนอกเดินเขาออกมหาวิทยาลัยจํานวนมาก
5. พื้นที่จอดรถในวังทาพระ ไมเพียงพอ
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ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
1. ควรเรงดําเนินการปรับปรุงวังทาพระใหแลวเสร็จโดยเร็ว และเพิ่ม
การสื่อสาร ประชาสัมพันธความคืบหนาในการปรับปรุงใหบุคลากร
นักศึกษา ผูปกครอง ทราบเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง
2. การพัฒนาพื้นที่ การใชพื้นที่วังทาพระหลังปรับปรุงแลวเสร็จ ควร
จัดทําเปนแผนปรับปรุงพื้นที่ดานกายภาพ และบรรจุไวเปนสวนหนึ่ง
ในแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ควรมีมาตรการในการดูแลและรักษาตนไมใหญ และตนไมอื่นๆ
อย า งสม่ํ าเสมอและถู ก วิ ธี เพื่อ ลดความเสี่ ย งจากการหัก โคน ของ
ตนไมใหญ
4. ควรเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในวังทาพระ อาทิ
4.1 เพิ่ มควรเข ม งวดกั บ บุ ค คลภายนอก รถยนต ที่ เ ข า ออก
มหาวิทยาลัยใหมากขึ้น
4.2 กํ า ชั บ ให เ จ า หน า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย สํ า รวจบริ เ วณ
ภายในมหาวิทยาลัยเปนระยะๆ ตลอดเวลา

ดาน
15.2
พระราชวัง
สนามจันทร

ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ
1. ดานกายภาพ
1.1 อาคารหอพักใหมในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ไม
ปลอดภัย ฝาเพดานพัง มีน้ําทวมขังที่ชั้น 8
1.2 ที่จอดรถมีจํานวนไมเพียงพอ สงผลใหการจอดรถภายใน
มหาวิทยาลัยไมเปนระเบียบ
2. สภาพแวดลอม
2.1 สภาพแวดลอมหลายจุดจะตองปรับปรุง อาทิ ไมมีปาย
บอกทาง ตนไมรกไมเปนระเบียบ สภาพหองน้ําชํารุด ไมสะอาด
2.2 อาคารบางแหงมีสภาพชํารุด อาทิ ตึกของคณะอักษร
ศาสตร วิศวกรรมศาสตรฯ
3. ความปลอดภัย
3.1 บุคคลภายนอกสามารถเขามาภายในมหาวิทยาลัยไดอิสระ
ไมตองแลกบัตร หรือบันทึกการเขา-ออก ทําใหมจิ ฉาชีพแอบแฝงเขา
มาขโมยทรัพยสิน รวมถึงเปนแหลงมั่วสุม ดื่มสุรา กลุมวัยรุนที่มาจาก
ตางสถาบัน ทําใหไมปลอดภัยในชีวิต
3.2 มีรถยนตของบุคคลภายนอกเขามาใชถนนภายใน
มหาวิทยาลัย เปนเสนทางผานเสมือนเปนถนนสาธารณะ และขับขี่
ดวยความเร็วสูง ทําใหบุคลากร นักเรียน นักศึกษา เสี่ยงที่จะไดรับ
อันตราย และอุบัติเหตุ
3.3 ตามแนวถนนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยมีแสงสวางไม
เพียงพอ และเคยมีนักศึกษาเสียชีวิต ไดรับอุบัติเหตุอยูบอ ยครั้ง จึงมี
ความเสี่ยง และไมปลอดภัย
3.4 มีสุนัขจรจัดจํานวนมากเขามาอาศัยอยูบริเวณคณะ หอพัก
นักศึกษา และสถานที่ตา งๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะ
กอใหเกิดอันตรายแกบุคลากร และนักศึกษา
4. การจราจร
การจราจรบริเวณสี่แยกอาคาร 50 ป ยังไมคลองตัว และขาด
ความปลอดภัยในการใชถนน
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ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
1. ควรกํากับใหเจาหนาที่สํารวจ ตรวจสอบสภาพภายในอาคาร
อุปกรณตางๆ อยางตอเนื่อง และบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่สะอาด
เรียบรอย ปลอดภัย
2. ในการออกแบบสรางอาคารใหมตอไป ควรคํานึงถึงพื้นที่จอดรถ
ดวย โดยควรออกแบบใหมีพื้นที่จอดรถในอาคาร ชั้นใตดิน
3. ควรปรับปรุงงานดานความปลอดภัย อาทิ
3.1 เพิ่มควรเขมงวดกับบุคคลภายนอก รถยนตที่เขาออก
มหาวิทยาลัยใหมากขึ้น
3.2 การใชกลองวงจรปดตรวจสอบการเขาออกของรถ
สาธารณะ รวมทั้งเพิ่มกลองวงจรปดภายในมหาวิทยาลัยอยางทั่วถึง
โดยเฉพาะในจุดเสี่ยงเพื่อปองการมิจฉาชีพและเหตุการณที่ไมพึง
ประสงคตางๆ
3.3 ควรกํากับใหเจาหนาทีอ่ อกตรวจในจุดตางๆ อยางตอเนื่อง
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของบุคลากรและนักศึกษา
3.4 ควรติดไฟสองสวางเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณทางขามถนน
เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง และชีวิตทรัพยสิน
4. การจราจร
4.1 ควรปรึกษาหารือกับหนวยงานที่มีความเกี่ยวของ และหา
ผูรับผิดชอบในการจัดสรางสะพานลอย/ทางลอดบริเวณดานหนา
และดานหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา
และบุคลากร
4.2 ควรพิจารณาจัดระบบการจราจร พืน้ ที่จอดรถ การเดินรถ
ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบหมายใหเจาหนาที่รกั ษาความ
ปลอดภัยของมหาวิทยาลัยชวยดูแลเรื่องการจราจรและความ
ปลอดภัยในการใชถนนในบริเวณตางๆ
4.3 ควรมีการจํากัดความเร็วของรถยนตที่วิ่งภายใน
มหาวิทยาลัยเพือ่ ความปลอดภัย
5. ควรมีมาตรการดําเนินการเกีย่ วกับสุนัขจรจัด อาทิ
5.1 ประสานงานกับจังหวัด หนวยงานทีเ่ กี่ยวของใหแกไข
ปญหาเรื่องสุนัขจรจัด การทําหมัน และจัดหาพื้นที่ใหกับสุนัขอยูเปน
สัดสวน
5.2 มีมาตรการ/บทลงโทษสําหรับผูที่นาํ สุนัขมาปลอย หรือให
อาหารกับสุนัข
จรจัด
6. ควรจัดพื้นที่สวนกลาง เพิ่มแหลงเรียนรูของนักศึกษาใหมากขึ้น
และสนับสนุนใหนักศึกษาใชพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมสรางสรรครวมกัน
ใหมากขึ้น
7. ควรจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร จะไดมีโอกาสเยีย่ มชม
วิทยาเขต คณะวิชา เพื่อใหมีการตื่นตัวในการปรับปรุงพัฒนาดาน
สภาพแวดลอม และกายภาพมากขึ้น

ดาน
15.3
วิทยาเขต
สารสนเทศ
เพชรบุรี

ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ
1. กายภาพ สภาพแวดลอม
1.1 อาคารเรียนกับที่พกั นักศึกษาอยูหางกัน การเดินทางมา
เรียนลําบาก
1.2 พื้นที่ทํากิจกรรมของนักศึกษามีจํากัด
1.3 พื้นที่สวนใหญรกราง ไมไดนํามาใชประโยชน
1.4 นโยบาย Green Campus รณรงคใหเดินหรือขี่จักรยาน
แตอากาศรอนมาก ตนไมมีจํานวนนอย
2. การจราจร
2.1 ถนนบริเวณหอพักดานหลังมหาวิทยาลัยมีลกู ระนาด
จํานวนมาก รถจักรยานยนต จึงเลี่ยงการวิ่งบนถนน บนทางจักรยาน
ทําใหไดรับความเดือดรอน และไมปลอดภัย
2.2 ทางจักรยานไมมีทางลาด ทําใหลําบากในการขึ้นลง
2.3 ถนนภายในเปนวงรี ทําใหระยะทางในการขี่จักรยาน
คอนขางไกล

15.4 City
Campus เมือง
ทองธานี

1. การพัฒนายังมีความลาชา สรางอาคารหลังที่ 2 ยังไมคืบหนา
2. มีปญหาดานกายภาพหลายดาน อาทิ หองเรียน หองปฏิบัติการ
ที่ไมเหมาะกับการเรียนการสอน
3. ในชวงปดภาคเรียนโรงอาหารปด

15.5 ตลิง่
ชัน
(คณะดุริยางค
ศาสตร)
15.6
อาคาร กสท.
(วิทยาลัย
นานาชาติ)

1. พื้นที่สวนกลางสําหรับทํากิจกรรม นัง่ ทํางาน นั่งพักผอน ไม
เพียงพอ คับแคบ
2. พื้นที่ไมเหมาะกับการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากจํานวน
นักศึกษาเพิ่มขึน้
1. นักศึกษาไมคอยรับรูขอมูลขาวสาร และไมรูจักเพื่อตางคณะ
2. หองเรียนแออัดเกินไป ไมมีหนาตาง
3. คาจอดรถอาคาร กสท. ปรับจากวันละ 80 บาท เปนวันละ 180
บาท

16. นักศึกษา
เกา

1. มหาวิทยาลัยยังใหความสําคัญ สนับสนุนการดําเนินงานของ
สมาคมนักศึกษาเกานอย อาทิ การจัดทํารายชื่อฐานขอมูลนักศึกษา
เกา
2. มหาวิทยาลัยมีนกั ศึกษาเกาจํานวนมาก แตการใชศักยภาพ
ประโยชนจากนักศึกษาเกายังมีนอย

17. อื่นๆ

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถ
แตใชศักยภาพของแตละทานนอย
2. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ไม
ควรใหความสําคัญกับการประเมิน Input กับ Process มากนัก
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ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
1. กายภาพ สภาพแวดลอม
1.1 ควรพัฒนาพื้นที่รกรางและจัดสรางเปนสถานที่นั่งทํางาน
ทํากิจกรรม พักผอน
1.2 ควรทําถนนผากลางสวนพื้นที่รกราง เพื่อรนระยะทางขี่
จักรยานใหสั้นลง
1.3 ควรปลูกตนไมเพิ่มขึ้นเพื่อความรมรื่น ใหรมเงากับคนที่เดิน
ถนนหรือขี่จักรยาน
1.4 ควรจัดพื้นที่แหลงเรียนรูแบบ campus ใหมากขึ้น และ
สนับสนุนใหนักศึกษาใชพื้นที่เพือ่ ทํากิจกรรมสรางสรรครวมกันให
มากขึ้น
2. การจราจร
2.1 ควรอํานวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางให
นักศึกษามากขึ้น อาทิ เพิ่มจํานวนรถราง/การเพิ่มรอบการวิ่งของ
รถราง
2.2 ควรปรับเรื่องจํานวนลูกระนาดบนถนนใหเหมาะสม และ
ทําทางลาดขึ้นลงสําหรับทางจักรยาน
1. ควรจัดพื้นที่แหลงเรียนรูแบบ campus ใหมากขึ้น และสนับสนุน
ใหนักศึกษาใชพื้นที่เพือ่ ทํากิจกรรมสรางสรรครวมกันใหมากขึ้น
2. ควรเรงปรับปรุงสภาพแวดลอม ภูมิทศั นใหแลวเสร็จโดยเร็วและ
ดูแล จัดสิ่งอํานายความสะดวกแกนักศึกษาใหมากขึ้น อาทิ การ
เดินทาง โรงอาหาร
ควรจัดหาพื้นที่เพื่อการใชงานใหมากขึ้น

1. ควรเพิ่มชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา และจัดกิจกรรมใหรูจัก
เพื่อนตางคณะ
ใหมากขึ้น
2. ควรกํากับติดตามใหคณะเรงปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ หองเรียน ให
เหมาะสมกับการเรียนการสอน
3. ควรขอความอนุเคราะหลดคาที่จอดรถยนตใหนักศึกษา
1. ควรใหความสําคัญกับการดําเนินงานของสมาคมนักศึกษาเกาให
มากขึ้น
2. ควรใชประโยชนจากนักศึกษาเกาใหมากขึ้น อาทิ การระดมทุน
ชวยสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย การระดมความคิด ให
คําแนะนํา แกปญหาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
3. ควรสรางเครือขายรวมมือกับนักศึกษาเกา ชุมชน และผูมีสวน
เกี่ยวของ เขามามีสว นรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยในมิติใหมๆ
1. มหาวิทยาลัยควรนําความรูความสามารถ ประสบการณที่มีคุณคา
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมาชวยแกปญหา สราง
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใหกบั มหาวิทยาลัยมากขึ้น
2. การติดตาม และประเมินผลควรเนนที่ output กับ outcome
ใหมากขึ้น

นอกจากขอเสนอแนะขางตนแลว คณะกรรมการฯ ไดเห็นถึงเรื่องทาทายที่สําคัญที่มหาวิทยาลัยตอง
เรงดําเนินการ โดยสรุปดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
1.1 ปจจัยภายนอก อาทิ
1.1.1 ความเปลี่ยนแปลงจากบริบทของสังคมโลก ประเทศ และนโยบายภาครัฐ อาทิ
(1) การรับคนเขาทํางานของหนวยงาน บริษัทที่มีชื่อเสียง มีแนวโนมไมมุงเนน
เรื่องปริญญา แตเนนเรื่องความคิดสรางสรรค ความสามารถในการทํางาน
(2) การจัด ตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซึ่ ง
ขณะนี้ไดออก ราง พระราชบัญญัติมาหลายฉบับ และมีความเกี่ยวของ สัมพันธกับสวนงาน มหาวิทยาลัยในดาน
ตางๆ อาทิ การเสนอของบประมาณการวิจัย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
1.1.2 จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาที่ มี แ นวโน ม ลดลงอย า งต อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะในระดั บ
บัณฑิตศึกษา
1.1.3 มีหลายมหาวิทยาลัย เปดหลักสูตร สาขาวิชาที่ใกลเคียงกับหลักสูตรที่เปนความ
เขมแข็งของคณะวิชา ในมหาวิทยาลัยศิลปากร
1.1.4 การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี ซึ่งกระทบตอการทํางาน วิถีชีวิต
ของบุคลากรในทุกระดับ ทั้งผูบริหาร อาจารย นักศึกษา
1.1.5 ประชากรเขาสูยุค Aging Society ซึ่งกระทบตอสังคม วิถีชีวิต ความตองการ
ปจจัยในดานตางๆ
1.1.6 ชุมชน สังคมมีความเขมแข็งมากขึ้น
1.2 ปจจัยภายใน อาทิ
1.2.1 อาจารย บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ยึ ด ติ ด กั บ การทํ า งานรู ป แบบเดิ ม การ
ปรับเปลี่ยนมีนอย
1.2.2 การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ
1.2.3 การทํางานเปนทีม การบูรณาการในการทํางานรวมกัน
1.2.4 งบประมาณ
2. มหาวิทยาลัยศิลปากรไดปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมาประมาณ 2 ป
เศษ แตการปรับทิศทางและปรับปรุงระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่อใหสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ ยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ประกอบกับขณะนี้มหาวิทยาลัยตองเผชิญกับ ความทาทายใน
หลายรูปแบบ ดังนั้นการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยจึงตองดําเนินการใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการฯ จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1) ผูบริหารตองมีวิสัยทัศนในเชิงพัฒนา และปรับระบบการจัดการศึกษา การบริหารจัดการให
ทันกับความเปลี่ยนแปลง โดยนําศักยภาพ ความเขมแข็งของมหาวิทยาลัย มาเปนจุดเนนในการดําเนินการ
2) หลักสูตร การเรียนการสอน ควรมีลักษณะบูรณาการ การเรียนขามศาสตร มีความยืดหยุน
สอดคล อ งกั บ ความต อ งการของผู เ รี ย น การนํ า ไปใช ป ระโยชน ใ นการทํ า งาน และตลาดแรงงานรวมทั้ ง
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ผูประกอบการ

3) การวิจัย สนับสนุนการวิจัยที่สามารถนําไปเพิ่มมูลคาได งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนโดยเนน
การมีสวนรวมของนักศึกษา
4) การหารายไดจากภายนอก โดยจัดทําแผนธุรกิจการหารายไดที่ชัดเจน และการจัดบริการ
วิชาการ การวิจัย การเปดหลักสูตรระยะสั้นฯ
5) การจัดใหบริการแบบ one stop service โดยเฉพาะการใหบริการแกนักศึกษาในทุกระดั
6) พัฒนาบุคลากรในทุกระดับอยางเปนระบบ เนนใหปรับวิธีคิด วิธีการทํางาน และใหตระหนัก
ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วทั้งจากปจจัยภายในและภายนอก เพื่อใหมีความพรอมที่จะพัฒนาไป
ดวยกัน
2.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยศิลปากร : SWOT Analysis
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของมหาวิทยาลัย ศิลปากร ดําเนินการโดยคณะทํ างานจัดทํ า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดทําแบบสํารวจความเห็นผูบริหารและบุคลากรขึ้น เพื่อรวบรวมขอมูล
เบื้องตนในการประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอกวามีจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามอะไรบางที่
มีผลกระทบอยางมากตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร และไดนําขอมูลจากแบบสํารวจดังกลาว มา
วิเคราะห สังเคราะหและประมวลผลจัดทําประเด็น SWOT ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใหประชาคมคัดเลือก
ประเด็น SWOT ไปจัด ลําดับความสําคั ญตามประเด็นที่เห็น วามีผลกระทบต อมหาวิทยาลัยมากที่ สุด โดย
คณะทํางานไดนําขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจ จํานวน 849 ชุด
รวมทั้งไดนําผลการศึกษาความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียกับมหาวิทยาลัยตอการดําเนินงานตาม
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบดวย ผูมีสวนไดสวนเสียกับมหาวิทยาลัย
จํานวน 8 กลุม ไดแก 1) นักศึกษาทุกหลักสูตรละ 20 คน จํานวน 3,880 คน 2) ผูปกครอง หลักสูตรละ 10 คน
(เฉพาะปริญญาตรี) จํานวน 315 คน 3) นายจาง/ผูใชบัณฑิต หลักสูตรละ 10 คน (เฉพาะปริญญาตรี) จํานวน
485 คน 4) ผูกํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย อาทิ สํานักงบประมาณ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานตรวจเงินแผนดิน สํานักงาน ป.ป.ช. จํานวน 10 คน5)
ผู รั บ ประโยชน จ ากผลผลิ ต ผลลั พ ธ ที่เ กิ ดจากโครงการวิจัย นวัตกรรม/ งานสรางสรรค จํานวน 74 คน 6)
ผู เ ข า ร ว มโครงการบริ ก ารวิ ช าการ จํ า นวน 80 คน 7) ผู เ ข า ร ว มโครงการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมจาก
มหาวิทยาลัย จํานวน 100 คนและ 8) คณาจารยและเจาหนาที่ หลักสูตร/หนวยงานละ 5 คน จํานวน 425 คน
ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 75 คน (อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาภาค
หรือเรียกอื่น ๆ เทียบเทา) อาจารยประจํา จํานวน 200 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 150 คน รวม
จํานวน 5,369 คน มาวิเคราะหรวมเพื่อสรุป สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย และนํ ามาวิเคราะหป จจัยเชิ ง
ยุทธศาสตร (SFAS – Strategic Factor Analysis Summary) เพื่อนําไปประกอบการกําหนดวิสัยทัศน
ยุทธศาสตรเปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธหลักที่สําคัญในการวางแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย (SWOT Analysis)

จุดแข็งของมหาวิทยาลัย
S1 เปนมหาวิทยาลัยที่มชี ื่อเสียงโดดเดนดานศิลปะ
และการสรางสรรคมาชานาน
S2 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีความหลากหลาย
สามารถพัฒนาและจัดการเรียนการสอนโดยเนนให
ผูเรียนมีความคิดสรางสรรค สอดคลองกับทิศ
ทางการเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคใน
ระดับสากล
S3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
หลากหลายสาขา
S4 คณาจารย เปนที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
S5 สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต มี
ความเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน และการศึกษาเลา
เรียน
S6 นโยบายมุงเนนการบูรณาการขามศาสตร และ
ความเปนสหวิชา
S7 มีศิษยเกาที่มีชื่อเสียง ดึงดูดนักศึกษาใหม
S8 มหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งดานวิชาการ
S9 บุคลากรในภาพรวมมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
S10 ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกลและมีระบบ
บริหารงานที่ดี
S11 มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตรกํากับการ
ดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
S12 มีระบบการทํางานที่เปนเครือขาย
S13 มหาวิทยาลัยมีโครงสรางการบริหารงานที่
ชัดเจน

จุดออนของมหาวิทยาลัย
W1 ภาวะผูนําของผูบริการระดับตาง ๆ ยังตองมีการพัฒนาใหมีความเปนมือ
อาชีพมากขึ้น และเตรียมความพรอมของผูนํารุนตอไป
W2 นโยบายสงผลกระทบตอการพัฒนา/ การเปลี่ยนแปลงตอสังคมและ
ประเทศชาตินอย (ตัวชี้วัด Impact Outcome Outputs process ยังเปน
เปาหมายขนาดเล็ก) และนโยบายการบริหารไมตอเนื่อง
W3 ระบบการบริหารงานไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
W4 มหาวิทยาลัยมีหลายวิทยาเขต ยากตอการบริหารจัดการ
W5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพนอย
W6 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรเปนพื้นที่เชา เปนการเพิ่มตนทุน เปน
อุปสรรคในการบริหารงาน
W7 มหาวิทยาลัยมีภาระของงบประมาณที่จํากัด
W8 ขาดระบบการจัดการรายไดที่มปี ระสิทธิภาพ
W9 มหาวิทยาลัยยังขาดการประชาสัมพันธที่ดี
W10 ระบบการบริหารการเงินภายในมหาวิทยาลัยยังมีจุดออน
W11 ระบบสวัสดิการยังไมเหมาะสม
W12 วิทยาเขตวังทาพระ สถานที่คับแคบ การปรับปรุงยังไมแลวเสร็จ
W13 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขาดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
W14 ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาวไมชัดเจน
W15 บุคลากรยังมีคานิยมยึดติดกับตัวตนและประโยชนสวนตนมากกวา
ประโยชนของมหาวิทยาลัย
W16 ระบบการบริหารงานบุคคลขาดประสิทธิภาพ
W17 ทรัพยากรสนับสนุนการวิจัยไมเพียงพอ
W18 ขาดการประสานงานภายในที่ดี
W19 งานวิจัยในมหาวิทยาลัยยังมีนอย
W20 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สภาพแวดลอมและภูมิทัศนไมเปน
ระเบียบ
W21 นโยบายและการบริหารจัดการดานการสรางเครือขายทั้งในระดับชาติ
นานาชาติยังไมเขมแข็ง
W22 มีนโยบายในการปรับโครงสรางมหาวิทยาลัยในระดับสวนงาน คณะวิชา
และหนวยงาน ซึ่งปจจุบันยังไมมีความชัดเจน
W23 ระบบฐานขอมูลในการบริหารและวิชาการยังไมสมบูรณ
W24 จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการมีสัดสวน
นอย
W25 ขาดความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะและหนวยงาน
W26 โครงสรางการบริหารระหวางสวนกลางวิทยาเขต และคณะวิชาไมเอกภาพ
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โอกาสของมหาวิทยาลัย
O1 มหาวิทยาลัยศิลปากรออกเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ
O2 การเขาสูประชาคมอาเซียน ทําใหมหาวิทยาลัย
สามารถแสวงหาพันธมิตรในการเริ่มกิจกรรมใหม
แลกเปลี่ยน และพัฒนาความรวมมือในดานการ
เรียนการสอน การวิจัย กับประเทศเพื่อนบานได
งายขึ้น
O3 ตลาดดานศิลปะและวัฒนธรรม เปดโอกาสให

W27 บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะในการกาวเขาสูความเปนสากล ทักษะที่
จําเปนในอนาคต
W28 สายงานดานวิชาการและสายงานดานบริหารขาดการประสานงานที่ดีตอ
กัน
W29 การเรียนการสอนในรูปแบบเดิม จัดการเรียนการสอนซ้ํา ๆ ไมมกี ารบูรณา
การ
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มหาวิทยาลัยสรางรายไดมากขึ้น
O4 สังคมและชุมชนตองการความรูหลากหลาย
ศาสตรจากมหาวิทยาลัย
O5 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 ของรัฐบาล ใหความสําคัญกับการสรางคน
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันของ
ประเทศดวยการพัฒนานวัตกรรมและการ
สรางสรรค
O6 ความสัมพันธระหวางประเทศดาน
ศิลปวัฒนธรรม เปนโอกาสใหมหาวิทยาลัยศิลปากร
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมกับ
นานาชาติไดมากขึ้น
O7 สังคมลอมรอบมหาวิทยาลัยเอือ้ ตอการพัฒนา
O8 หนวยงานภายนอกใหความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัย
O9 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความกาวหนา
และทันสมัยมากขึ้น เกื้อหนุนตอการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยในดานตางๆ
O10 รัฐบาลมีนโยบายสําคัญที่สอดคลองกับการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
O11 นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
มุงเนนใหประเทศไทยมีและใชงานวิจัยที่มีคุณภาพ
เพื่อพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ซึ่งเปนพันธกิจหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่จะตองเพิ่มขีด
ความสามารถและศักยภาพในการวิจัยใหสูงขึ้น
O12 ยุทธศาสตรการอุดมศึกษากําหนดใหบัณฑิต
จะตองมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล เปน
โอกาสใหมหาวิทยาลัยศิลปากร เตรียมความพรอม
ในการขยายงาน
O13 ภาคเศรษฐกิจในปจจุบันทําใหผูปกครองสง
บุตรหลานเรียนภายในประเทศ
O14 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา มุงเนน
ใหอุดมศึกษาเปนแหลงความรูและพัฒนากําลังคนที่
มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชาติอยางยั่งยืนสรางสังคมการ
เรียนรูตลอดชีวิตเปดชองทางใหมหาวิทยาลัย
ศิลปากรสนองนโยบายและแผนของชาติ

ภัยคุกคามของมหาวิทยาลัย
T1 จํานวนนักศึกษารับเขาลดนอยลง เนื่องจากประชากรวัยเรียนลดลง
ประชากรผูสูงอายุมากขึ้น ประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุในอนาคต
T2 กฎระเบียบของ สกอ. ไมเอื้อตอการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
T3 การออกนอกระบบเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เปนขอวิตกกังวลของ
บุคลากร เมื่อมหาวิทยาลัยตองพึ่งตนเองและหารายไดเองใหมากขึ้น งบประมาณ
แผนดิน และแหลงเงินอื่น มีแนวโนมไมเพียงพอตอการจัดการศึกษาในภาวะ
เศรษฐกิจในปจจุบัน
T4 โลกพัฒนาดานเทคโนโลยี และการสื่อสารอยางรวดเร็ว เกิดระบบเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล มหาวิทยาลัยตองปรับตัวพรอมรับตองการเปลี่ยนแปลงใหทัน
โลก
T5 องคความรูและคุณภาพของนักศึกษากอนเขามหาวิทยาลัยลดนอยลง
T6 การเกิดกระทรวงอุดมศึกษา อาจมีผลกระทบตอมหาวิทยาลัย ตอการตอง
ทบทวนในการกําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับกระทรวง
T7 มีคูแขงจากตางประเทศมากขึ้น
T8 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีผลกระทบตอมหาวิทยาลัย การดําเนินงานไม
ตอเนื่อง
T9 ผลกระทบทางเศรษฐกิจตกต่ํา เปนผลใหจํานวนผูสมัครเขาเรียนมีจํานวน
นอยลง เนื่องจากมีปญหาดานการเงิน
T10 ความกาวหนาของเทคโนโลยีเปนภัยคุกคามตอการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
T11 ภาวะทางเศรษฐกิจกระทบตอการลงทุนการสรางและการพัฒนาวิทยาเขต
เมืองทองธานีตอ งชะลอไวกอน
T12 สิ่งแวดลอมภายนอกมหาวิทยาลัยมีความเสือ่ มดานสังคมที่ควบคุมยาก
T13 เศรษฐกิจผืดเคืองและการขาดทุนทรัพย กระทบตอการบริหารของ
มหาวิทยาลัยตองพึ่งตนเองในดานการเงิน
T14 แนวโนมความตองการของตลาดแรงงานมีแนวโนมไปทางเทคโนโลยี
สารสนเทศซึ่งมหาวิทยาลัยยังขาดบุคลากรและคณะวิชาในการผลิตแรงงาน
ดังกลาว
T15 การทองเที่ยวทําใหสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยเสือ่ มโทรม
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จากผลการตําแหน งของยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยการวิ เคราะห สภาพแวดลอม (SWOT
Analysis) พบว า มหาวิ ท ยาลั ย มี ส ภาพแวดลอมภายนอกที่ มีแนวโนมที่เปน อุป สรรคตอการดําเนิน งานของ
มหาวิ ท ยาลั ย แต ยั ง มี ส ภาพแวดล อ มภายในของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ป น จุ ด แข็ ง ที่ เ อื้ อ ต อ การดํ า เนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยโดยสภาพการณดังกลาวจะมีแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยดวยการรักษามาตรฐานจุดแข็งของ
มหาวิทยาลัยใหมั่นคง และการพยายามแกไขปญหาขจัดจุดออนและภาวะคุกคามใหมีนอยที่สุดดังนั้นจึงควรใช
ยุทธศาสตรเชิงรุก (SO Strategy) ผสมผสานกับยุทธศาสตรเชิงแกไข (WO Strategy) ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย
โดยสามารถวิเคราะหและกําหนดกรอบยุทธศาสตรเชิงรุก (SO Strategy) มีดังนี้
1. (S1 - S4, O3 - O6) พัฒนาขีดความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และการเปนที่ยอมรับของสังคมใน
สาขาวิชาดานศิลปะ การออกแบบ และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยในคุณภาพระดับนานาชาติ เชื่อมโยงโอกาส
และจุดแข็ง ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ดานศิลปะ การออกแบบ และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย โดยขยาย
เครือขายความรวมมือทางวิชาการจากภายนอกในระดับนานาชาติ จับคูมหาวิทยาลัยอื่นที่เปนพันธมิตร/คูแขง
รวมกันผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาแกสังคมในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ เชื่อมโยงโอกาสทาง
การตลาดจากความเชี่ยวชาญ และการเชื่อมโยงกับการเปดประชาคมอาเซียนของประเทศ
2. (S1, S3 -S4, S6 - S9, O2, O5, O10, O12, O14) ยกระดับคุณภาพของงานวิจัยและผลงาน
สรางสรรค โครงการบริการวิชาการ โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใหเกิดผลลัพธหรือผลกระทบใน
ระดับชาติ – นานาชาติ สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ และตอบสนองตอความ
ตองการของประเทศ จังหวัด ชุมชน สังคม และทองถิ่น
3. (S1 - S4, S8 –S 9, O2, O5, O10, O12, O14) สงเสริมการเพิ่มคุณคาของงานวิจัยและการ
สรางสรรค การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จากความไดเปรียบของมหาวิทยาลัย ที่มี
คณาจารยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด าน หลากหลายสาขา มี ความเปนสหวิชา โดยมุ งเนนการบู รณาการขาม
ศาสตร
4. (S1 – S2, S5, O3, O5) พัฒนาลักษณะทางกายภาพ สภาพแวดลอม ภูมิทัศน และแหลงเรียนรูของ
มหาวิทยาลัยใหเอื้อตอการเรียนรู เสริมสรางประสบการณ และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
โดยยุทธศาสตรเชิงแกไข (WO) มีดังนี้
1. (W2, W14, W12, O10 - O12, O14) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยสากล ติดอันดับโลก
ติดอันดับในภูมิภาคเอเชีย และติดอันดับ 1 – 10 ในประเทศ

2. (W27, W29, O5, O10, O12, O14) ยกระดับคุณภาพบัณฑิต ใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีทักษะในการดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม
3. (S2, O2, O5, O10, O12, O14) พัฒนาหลักสูตร ใหมีความเปนเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากลและ
ชาติ มี การทบทวนและปรับ โครงสร างหลั กสู ตรให มีค วามทั นสมัย สอดคล องกับ การเปลี่ ยนแปลงของสภาพสั งคม
เทคโนโลยีในปจจุบันและอนาคตรวม ทั้งสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
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4. (W5, W20, W29, O2, O5, O10, O12, O14) พัฒนาสถานที่จัดการเรียนการสอน (หองเรียน
หองปฏิบัติการ) และวัสดุ อุปกรณ รวมทั้งนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่อการสอน ให
เปนมาตรฐานสากล มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และเอื้อตอการพัฒนานักศึกษา
อยางรอบดาน
5. (W1, W3 - W4, W13, W15 - W18, W20, W28, O1 – O5, O14) พัฒนามหาวิทยาลัยเปนองคกร
แหงการเรียนรูทั้งระบบ รองรับการเปลี่ยนแปลง
6. (W1, W3 – W120, W26, O1, O9) พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบ
และเครื่องมือในการบริหารจัดการ และปรับระบบการประชาสัมพันธและการสื่อสาร พัฒนาภาพลักษณ และ
การตลาดของมหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ข
ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป พ.ศ. 2561–2580
และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562 – 2566
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CURRICULUM FOR
EXCELLENCE

สรางหลักสูตรใหเปนไป
ตามมาตรฐานสากลและมี
ความหลากหลาย ตรง
ตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน มุงเนนผล
การเรียนรูที่ทําใหผูเรียน
มีทักษะที่จําเปนใน
ศตวรรษที่ 21 นักศึกษา
สามารถเรียนควบคูกันได
หลายสาขา และจัดการ
เรียนการสอนแบบ
Active Learning และ
Design Thinking


ยุทธศาสตร
ชาติ
ดานการ
พัฒนาและ
เสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย
(ประเด็น
ปฏิรูป
กระบวนกา
รเรียนรูที่
ตอบสนอง
ตอการ
เปลี่ยนแปล
งในศตวรรษ
ที่ ๒๑)

VARIETY OF SHORT
COURSES AND
ONLINE COURSES
FOR ALL

สรางหลักสูตรระยะสั้นที่
เปนความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัยและตรง
ความตองการของตลาด
ทั้งในรูปแบบการเรียนใน
หองเรียนและการเรียน
ออนไลน เพื่อใหบริการ
แกนักศึกษาและสราง
รายไดจากบุคคลทั่วไป


ยุทธศาสตร
ชาติ
ดานการ
พัฒนาและ
เสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย
(ประเด็น
ปฏิรูป
กระบวนกา
รเรียนรูที่
ตอบสนอง
ตอการ
เปลี่ยนแปล
งในศตวรรษ
ที่ ๒๑)


แผนแมบท
ที่ 12
แผนแมบท
ประเด็น
การ
พัฒนาการ
เรียนรู
ดานปฏิรูป
การเรียนรู
ที่
ตอบสนอง
ตอการ
เปลี่ยนแป
ลงใน
ศตวรรษที่
21
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ยุทธศาสตร
ที่ 3 การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกชวง
วัย และการ
สรางสังคม
แหงการ
เรียนรู
(เปาหมายที่
1: ผูเรียนมี
ทักษะและ
คุณลักษณะ
พื้นฐานของ
พลเมือง
ไทยและ
ทักษะและ
คุณลักษณะ
ที่จําเปนใน
ศตวรรษที่
21)

ยุทธศาสตร
ที่ 4 การ
สรางโอกาส
ความเสมอ
ภาค และ
ความเทา
เทียมทาง
การศึกษา
(เปาหมายที่
2 : การเพิ่ม
โอกาสทาง
การศึกษา
ผาน
เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา
สําหรับคน
ทุกชวงวัย)


ยุทธศาสตร
ที่ 1 การ
เสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย
(เปาหมายที่
๓ คนไทยมี
การศึกษาที่
มีคุณภาพ
ตาม
มาตรฐานสา
กลและมี
ความสามาร
ถ
เรียนรูดวย
ตนเองอยาง
ตอเนื่อง)

รวมความสอดคลอง
(จํานวน)


กรอบที่ 1
Reorienta
tion of
Higher
Educatio
n System
ดานการ
เรียนรูใน
ศตวรรษที่
21

นโยบาย Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อน
ประเทศไทยสูความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน


ยุทธศาสตร
ที่ 1 การ
เสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย
(เปาหมายที่
๓ คนไทยมี
การศึกษาที่
มีคุณภาพ
ตาม
มาตรฐานสา
กลและมี
ความสามาร
ถ
เรียนรูดวย
ตนเองอยาง
ตอเนื่อง)

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

นโยบายสูแผนอุดมศึกษา 15 ป
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2574

1. ความมีชื่อเสียงดานวิชาการ : ACADEMIC REPUTATION

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่สิบสอง
พ.ศ. 2560 – 2564

แผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2560 -2579

23 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
พ.ศ. 2561-2565

วิสัยทัศนและนโยบายในการ
บริหารงานมหาวิทยาลัยศิลปากร

ยุทธศาสตรชาติพ.ศ. 2561 – 2580

สรุปความสอดคลองของสารสนเทศในการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ป พ.ศ.2562-2566 กับ
วิสัยทัศนและนโยบายในการบริหารงานมหาวิทยาลัยศิลปากร


ยุทธศาสตร
ที่ 1 พัฒนา
หลักสูตร
กระบวนกา
รเรียนการ
สอน การวัด
และ
ประเมินผล


เปาหมาย
ดานการ
ยกระดับ
คุณคา
มนุษย

7


ยุทธศาสตร
ที่ 1 พัฒนา
หลักสูตร
กระบวนกา
รเรียนการ
สอน การวัด
และ
ประเมินผล


เปาหมาย
ดานความ
มั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ

5

ยกระดับคุณภาพการศึกษาให
ทัดเทียมและเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากลตามแนวทางของ
Education Criteria
Performance Excellence
(EdPEx) และ AUN QA


ยุทธศาสตร
ชาติ
ดานการ
พัฒนาและ
เสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย
(ประเด็น
ปฏิรูป
กระบวนการ
เรียนรูที่
ตอบสนองตอ
การ
เปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่
21)
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ยุทธศาสตร
ที่ 1 การ
เสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย
(เปาหมายที่
๓ คนไทยมี
การศึกษาที่
มีคุณภาพ
ตาม
มาตรฐาน
สากลและมี
ความสามา
รถ
เรียนรูดวย
ตนเองอยาง
ตอเนื่อง)

ยุทธศาสตร
ที่ 1 การ
เสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย


กรอบที่ 1
Reorienta
tion of
Higher
Education
System
ดานการ
พัฒนาและ
การรักษา
อาจารยทมี่ ี
คุณภาพ
เปนนัก
การศึกษา
มืออาชีพ


ยุทธศาสตรที่
2 ผลิต
พัฒนาครู
คณาจารย
และบุคลากร
ทางการ
ศึกษา


เปาหมายดาน
ความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ

6


กรอบที่ 4
Reorganiz
ation of
Higher
Education
System
ดานระบบ
การ
ประเมิน
และการ
ประกัน
คุณภาพ


ยุทธศาสตรที่
1 พัฒนา
หลักสูตร
กระบวนการ
เรียนการ
สอน การวัด
และ
ประเมินผล


เปาหมายดาน
การยกระดับ
คุณคามนุษย

6

รวมความสอดคลอง
(จํานวน)

นโยบาย Thailand 4.0 โมเดล
ขับเคลื่อนประเทศไทย สูความมั่งคั่ง
มั่นคง และยั่งยืน

QUALITY
ASSURANCE AT
INTERNATIONAL
LEVEL


ยุทธศาสตรที่
4 การสราง
โอกาส ความ
เสมอภาค
และความ
เทาเทียม
ทาง
การศึกษา
(เปาหมายที่
2 : การเพิ่ม
โอกาสทาง
การศึกษา
ผาน
เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา
สําหรับคน
ทุกชวงวัย)

ยุทธศาสตรที่
3 การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกชวงวัย
และการสราง
สังคมแหงการ
เรียนรู
(เปาหมายที่ 3
: สถานศึกษา
ทุกระดับ
การศึกษา
สามารถจัด
กิจกรรม/
กระบวนการ
เรียนรูตาม
หลักสูตร
อยางมี
คุณภาพและ
มาตรฐาน)

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)


ยุทธศาสตร
ชาติ
ดานการ
พัฒนาและ
เสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย
(ประเด็น
ปฏิรูป
กระบวนการ
เรียนรูที่
ตอบสนองตอ
การ
เปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่
21)

นโยบายสูแผนอุดมศึกษา 15 ป
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2574

สรางกรอบมาตรฐานสมรรถนะ
อาจารยมืออาชีพของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อ
พัฒนาอาจารยใหมีประสิทธิภาพ
มีความเชี่ยวชาญ ยกระดับ
การศึกษาใหทัดเทียม
มาตรฐานสากล และใช
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
เชื่อมโยงการเรียนการสอนกับ
พันธกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่สิบสอง
พ.ศ. 2560 – 2564

SMART
FACULTY

แผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2560 -2579

23 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
พ.ศ. 2561-2565

ยุทธศาสตรชาติพ.ศ. 2561 – 2580

วิสัยทัศนและนโยบายในการ
บริหารงานมหาวิทยาลัยศิลปากร

2. งานวิจัยและงานสรางสรรค : RESEARCH AND CREATIVITY
RESEARCH
INFRASTRUCTURE

พัฒนาทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมที่เอื้อและสราง
บรรยากาศในการวิจัย เชน
เพิ่มฐานขอมูล ระบบ
สารสนเทศดานการวิจัย
international funding
ระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย และ
ระบบที่ใหความชวยเหลือ
ในการตีพิมพระดับ
นานาชาติ


ประเด็น
ยุทธศาสตร
ชาติดานการ
สราง
ความสามารถ
ในการแขงขัน
(ประเด็น
โครงสราง
พื้นฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก)


แผนแมบทที่
23 แผน
แมบท
ประเด็นวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม
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ยุทธศาสตรที่
2
การผลิตและ
พัฒนา
กําลังคน การ
วิจัย และ
นวัตกรรมเพื่อ
สรางขีด
ความสามารถ
ในการแขงขัน
ของประเทศ
(เปาหมายที่ 3:
การวิจัยและ
พัฒนาเพื่อ
สรางองค
ความรู และ
นวัตกรรมที่
สรางผลผลิต
และมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ)


ยุทธศาสตรที่
8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี
วิจัย และ
นวัตกรรม
(เปาหมายที่
๑ เพิ่มความ
เขมแข็งดาน
วิทยาศาสตร
และ
เทคโนโลยี
ของประเทศ)


กรอบที่ 1
Reorientati
on of
Higher
Education
System
ดานการ
สรางสรรค
นวัตกรรม
เทคโนโลยี
และการวิจัย


ยุทธศาสตรที่
1 พัฒนา
หลักสูตร
กระบวนการ
เรียนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล


ยุทธศาสตรที่
3 ผลิตและ
พัฒนา
กําลังคน
รวมทั้ง
งานวิจัยที่
สอดคลองกับ
ความตองการ
ของการพัฒนา
ประเทศ

รวมความสอดคลอง
(จํานวน)


กรอบที่ 4
Reorganizat
ion of
Higher
Education
System ดาน
กลไกการ
พัฒนาระบบ
ขอมูล
สารสนเทศ
เพื่อการ
วางแผน การ
ประเมินผล
และการ
ประกัน
คุณภาพ

นโยบาย Thailand 4.0
โมเดลขับเคลือ่ นประเทศไทย
สูความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน


ยุทธศาสตรที่ 1
การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย
(เปาหมายที่ ๓
คนไทยมี
การศึกษาที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
และมี
ความสามารถ
เรียนรูดวย
ตนเองอยาง
ตอเนื่อง)

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)


ยุทธศาสตรที่
3 การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกชวงวัย และ
การสรางสังคม
แหงการเรียนรู
(เปาหมายที่ 3
: สถานศึกษา
ทุกระดับ
การศึกษา
สามารถจัด
กิจกรรม/
กระบวนการ
เรียนรูตาม
หลักสูตรอยาง
มีคุณภาพและ
มาตรฐาน)

แผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2560 -2579

23 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
พ.ศ. 2561-2565


ยุทธศาสตร
ชาติ
ดานการ
พัฒนาและ
เสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย
(ประเด็น
ปฏิรูป
กระบวนการ
เรียนรูที่
ตอบสนองตอ
การ
เปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่
21)

นโยบายสูแผนอุดมศึกษา 15 ป
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2574

สรางความเขาใจดาน
ตัวชี้วัดของการจัดอันดับ
QS World Ranking ใหแก
บุคลากรเพื่อที่ทุกสวน
สามารถปฎิบัติงานเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนด
เชน citation per paper,
papers per faculty,
international research
network, academic and
employer reputation

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่สิบสอง
พ.ศ. 2560 – 2564

QS WORLD
RANKING

ยุทธศาสตรชาติพ.ศ. 2561 – 2580

วิสัยทัศนและนโยบายในการ
บริหารงานมหาวิทยาลัยศิลปากร


เปาหมายดาน
การยกระดับ
คุณคามนุษย

6


เปาหมายดานความ
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

7

รวมความสอดคลอง
(จํานวน)

นโยบาย Thailand 4.0 โมเดล
ขับเคลื่อนประเทศไทย
สูความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

นโยบายสูแผนอุดมศึกษา 15 ป
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2574

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่สิบสอง
พ.ศ. 2560 – 2564

แผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2560 -2579

23 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
พ.ศ. 2561-2565

ยุทธศาสตรชาติพ.ศ. 2561 – 2580

วิสัยทัศนและนโยบายในการ
บริหารงานมหาวิทยาลัยศิลปากร

2. งานวิจัยและงานสรางสรรค : RESEARCH AND CREATIVITY
RESEARCH
COLLABORATION

RESEARCH
STRATEGIC
PLANNING

พัฒนาระบบการบริหารงาน
ดานการวิจัย สรางสรรคและ
นวัตกรรมโดยสรางกลไกให
เกิดความรวมมือระหวางคณะ
และสรางเครือขายดานวิจัยกับ
ภายนอก เชน ชุมชนหนวยงาน
ของภาครัฐและเอกชน และ
ความรวมมือดานการวิจัย
ระหวางประเทศ

- ยกฐานะสถาบันบริหารการวิจัย
นวัตกรรมและการสรางสรรคให
เทียบเทาสวนงานภายใตการ
กํากับของอธิการบดีเพือ่ ใหเปน
ศูนยกลางการบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย และสงเสริม
สนับสนุนและประสานงานกับ
คณะวิชาและหนวยงานวิจัยที่
มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น
- สงเสริมนักวิจัยรุนใหมที่มี
ศักยภาพสูงใหสามารถผลิตผล
งานวิจัยไดอยางตอเนือ่ ง เชน
สนับสนุนทุนวิจัยและจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
- สรางกลุมวิจัยโดยสงเสริม
นักวิจัยอาวุโสที่มีศกั ยภาพสูงให
เปนพี่เลี้ยงนักวิจัยรุนใหม
- สงเสริมสายสนับสนุนใหทํางาน
วิจัยเพื่อพัฒนางานในสวนที่
เกี่ยวของ


ประเด็น
ยุทธศาสตร
ชาติดานการ
สราง
ความสามารถ
ในการแขงขัน
(ประเด็น
โครงสราง
พื้นฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก)


แผนแมบทที่
23 แผน
แมบท
ประเด็นวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม


ยุทธศาสตรที่ 2
การผลิตและ
พัฒนากําลังคน
การวิจัย และ
นวัตกรรมเพื่อ
สรางขีด
ความสามารถใน
การแขงขันของ
ประเทศ
(เปาหมายที่ 3:
การวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสราง
องคความรู และ
นวัตกรรมที่สราง
ผลผลิตและ
มูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ)


ประเด็น
ยุทธศาสตร
ชาติดานการ
สราง
ความสามารถ
ในการแขงขัน
(ประเด็น
โครงสราง
พื้นฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก)


แผนแมบทที่
23 แผน
แมบท
ประเด็นวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม


ยุทธศาสตรที่
2
การผลิตและ
พัฒนา
กําลังคน การ
วิจัย และ
นวัตกรรมเพื่อ
สรางขีด
ความสามารถ
ในการแขงขัน
ของประเทศ
(เปาหมายที่ 3:
การวิจัยและ
พัฒนาเพื่อ
สรางองค
ความรู และ
นวัตกรรมที่
สรางผลผลิต
และมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ)
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ยุทธศาสตรที่
8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี
วิจัย และ
นวัตกรรม
(เปาหมายที่
๑ เพิ่มความ
เขมแข็งดาน
วิทยาศาสตร
และ
เทคโนโลยี
ของประเทศ)


กรอบที่ 1
Reorientati
on of
Higher
Education
System
ดานการ
สรางสรรค
นวัตกรรม
เทคโนโลยี
และการวิจัย


ยุทธศาสตรที่
3 ผลิตและ
พัฒนา
กําลังคน
รวมทั้งงานวิจัย
ที่สอดคลองกับ
ความตองการ
ของการพัฒนา
ประเทศ


เปาหมายดาน
ความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ

6


กรอบที่ 3
Restructuri
ng of
Higher
Education
System ดาน
โครงสราง
การวิจัย
เทคโนโลยี
และ
นวัตกรรม
และดาน
โครงสราง
บุคลากร การ
สอน การวิจัย
บริการ
วิชาการ


ยุทธศาสตรที่
3 ผลิตและ
พัฒนา
กําลังคน
รวมทั้งงานวิจัย
ที่สอดคลองกับ
ความตองการ
ของการพัฒนา
ประเทศ


เปาหมายดาน
ความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ

7

รวมความสอดคลอง
(จํานวน)

ผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

นโยบาย Thailand 4.0
โมเดลขับเคลือ่ นประเทศไทย
สูความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

SMART AND
GREEN CAMPUS

พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน
มหาวิทยาลัยทีข่ ับเคลื่อนดวย
นวัตกรรมในการบริหารทรัพยากร
บุคคล โดยจัดทําระบบที่ทันสมัย
ครบวงจร (HR-ERP, Employee
Self-Service) เพื่ออํานวยความ
สะดวกตอบุคลากร และนํา
เทคโนโลยี Business
Intelligence (BI) and
Dashboard มาใชในการสรุป
ขอมูลทุกมิติเพื่อสะทอนผลการ
ดําเนินงานของบุคคล สวนงาน
และมหาวิทยาลัย เพื่อชวยในการ
บริหารจัดการทุกระดับ
พัฒนาทุกวิทยาเขตดวยการดวย
การนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ทันสมัยเขาไปใชในการบริหาร
จัดการทุกพื้นทีโ่ ดยคํานึงถึงการใช
ทรัพยากรพลังงานและ
สภาพแวดลอมอยางมี
ประสิทธิภาพและชาญฉลาดเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว เนนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพื่อใหเปน smart
and green campus อยาง
แทจริงที่เอื้อตอการเรียนรูและ
การทํางานของนักศึกษาและ
บุคลากร

นโยบายสูแผนอุดมศึกษา 15 ป
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2574













แผนแมบทที่
7 แผนแมบท
ประเด็น
โครงสราง
พื้นฐาน
ระบบ
โลจิสติกส
และดิจิทัล

ยุทธศาสตรที่
3 การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกชวงวัย และ
การสรางสังคม
แหงการเรียนรู
(เปาหมายที่ 4
: แหลงเรียนรู
สื่อตาราเรียน
นวัตกรรม
และสื่อการ
เรียนรูมี
คุณภาพและ
มาตรฐานและ
ประชาชน
สามารถเขาถึง
ไดโดยไมจํากัด
เวลาและ
สถานที่)

ยุทธศาสตรที่
8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี
วิจัย และ
นวัตกรรม
(เปาหมายที่
๑ เพิ่มความ
เขมแข็งดาน
วิทยาศาสตร
และ
เทคโนโลยี
ของประเทศ)

กรอบที่ 3
Restructuring
of Higher
Education
System ดาน
โครงสรางการ
วิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร
ที่ 5
สงเสริม
และพัฒนา
ระบบ
เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา

เปาหมาย
ดานความมั่ง
คั่งทาง
เศรษฐกิจ

7





ยุทธศาสตร
ชาติ
ดานการ
สรางการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
(ประเด็น
สรางการ
เติบโตอยาง
ยั่งยืนบน
สังคม
เศรษฐกิจสี
เขียว)

แผน
แมบทที่
18
แผน
แมบท
ประเด็น
การสราง
การเติบโต
อยาง
ยั่งยืน


ยุทธศาสตรที่
5 การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
สรางเสริม
คุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตร
กับ
สิ่งแวดลอม
(เปาหมายที่
2: หลักสูตร
แหลงเรียนรู
และสื่อการ
เรียนรูที่
สงเสริม
คุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตร
กับ
สิ่งแวดลอม
คุณธรรม
จริยธรรม
และการนํา
แนวคิดตาม
หลักปรัชญา
ของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงสู
การปฏิบัต)ิ

แผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2560 -2579



ประเด็น
ยุทธศาสตร
ชาติดานการ
สราง
ความสามารถ
ในการแขงขัน
(ประเด็น
โครงสราง
พื้นฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก)

3. การบริหารจัดการองคกร : SMART AND GREEN ADMINISTRATION
DIGITAL
TRANSFORMATI
ON UNIVERSITY

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่สิบสอง
พ.ศ. 2560 – 2564

23 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.
2561-2565

ยุทธศาสตรชาติพ.ศ. 2561 – 2580

วิสัยทัศนและนโยบายในการ
บริหารงานมหาวิทยาลัยศิลปากร
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ยุทธศาสตรที่
4 การเติบโต
ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
เพื่อการ
พัฒนาอยาง
ยั่งยืน
(เปาหมายที่
๔ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การลดกาซ
เรือนกระจก
และขีด
ความสามารถ
ในการ
ปรับตัวตอ
การ
เปลี่ยนแปลง
สภาพ
ภูมิอากาศ)

กรอบที่ 3
Restructuring
of Higher
Education
System ดาน
โครงสรางการ
วิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

ยุทธศาสตรที่
5 สงเสริม
และพัฒนา
ระบบ
เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา

เปาหมาย
ดานการรักษ
สิ่งแวดลอม

7

STUDENT CARE

จัดบริการใหนักศึกษามี
คุณภาพชีวิตที่ดี เชน การ
รักษาพยาบาล กิจกรรม
นันทนาการสวัสดิการ แนะ
แนวอาชีพ และจัดตั้งศูนยให
คําปรึกษาการใชชีวิต
โดยเฉพาะอยางยิ่งคลีนิก
สุขภาพจิต

ALUMNI CONNECTION

- รวมมือกับสมาคมนักศึกษาเกา
ใ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ
ประชาสัมพันธสมาคมนั กศึ กษา
เกาใหเปนที่รูจักแพรหลาย
- จัดทําแผนงานและกลไกในการ
ระดมทุนทั้งในรูปทุนทรัพย ทุน
ทางปญญา ทุนจากการสรางสรรค
และศั กยภาพความรู และ
ความสามารถจากนั กศึกษาเก า
เพื่อเปนพลังสําคัญในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ชาติ
ดานการ
พัฒนาและ
เสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย
(ประเด็น
ปฏิรูป
กระบวนการ
เรียนรูที่
ตอบสนองตอ
การ
เปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่
21)

ประเด็นการ
พัฒนาการ
เรียนรู
ดานปฏิรูปการ
เรียนรูที่
ตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

นโยบายสูแผนอุดมศึกษา 15 ป
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2574

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่สิบสอง
พ.ศ. 2560 – 2564

รวมความสอดคลอง
(จํานวน)

พัฒนาทักษะทีจ่ ําเปนสําหรับ
ศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนา
ดานสารสนเทศ
ภาษาตางประเทศ
บุคลิกภาพ และความคิด
สรางสรรค มีจิตวิญญาณใน
การคิดและทําเพื่อสังคม และ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

นโยบาย Thailand 4.0
โมเดลขับเคลือ่ นประเทศไทย
สูความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

4. นักศึกษาและศิษยเกา : SMART STUDENT AND ALUMNI
มุงพัฒนานักศึกษาใหเปน
21ST CENTURY


แผนแมบทที่ 12
ยุทธศาสตร
Smart Student เนนการ
SKILLS
แผนแมบท











ยุทธศาสตรที่
3 การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกชวงวัย และ
การสรางสังคม
แหงการเรียนรู
(เปาหมายที่ 1:
ผูเรียนมีทักษะ
และ
คุณลักษณะ
พื้นฐานของ
พลเมืองไทย
และทักษะและ
คุณลักษณะที่
จําเปนใน

ยุทธศาสตรที่ 1
การเสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย
(เปาหมายที่ ๓
คนไทยมี
การศึกษาที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสาก
ลและมี
ความสามารถ
เรียนรูดวย
ตนเองอยาง
ตอเนื่อง)

กรอบที่ 1
Reorientat
ion of
Higher
Education
System
ดานการ
เรียนรูใน
ศตวรรษที่
21

ยุทธศาสตร
ที่ 1 พัฒนา
หลักสูตร
กระบวนการ
เรียนการ
สอน การวัด
และ
ประเมินผล

เปาหมาย
ดานการ
ยกระดับ
คุณคา
มนุษย

7

แผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2560 -2579

23 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
พ.ศ. 2561-2565

ยุทธศาสตรชาติพ.ศ. 2561 – 2580

วิสัยทัศนและนโยบายในการ
บริหารงานมหาวิทยาลัยศิลปากร

ศตวรรษที่
21)









ยุทธศาสตร
ชาติ
ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย
(ประเด็นปฏิรูป
กระบวนการ
เรียนรูที่
ตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21)

แผน
แมบทที่
13
แผน
แมบท
ประเด็น
การ
เสริมสราง
ใหคนไทย
มีสุขภาวะ
ที่ดี

ยุทธศาสตรที่ 1
การเสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย
(เปาหมายที่ ๓
คนไทยมี
การศึกษาที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสาก
ลและมี
ความสามารถ
เรียนรูดวย
ตนเองอยาง
ตอเนื่อง)

เปาหมาย
ดานการ
ยกระดับ
คุณคา
มนุษย


ยุทธศาสตร
ที่ 6 พัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการและ
สงเสริมให
ทุกภาคสวน
มีสวนรวม
ในการจัด
การศึกษา
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4

1

5. ภาพลักษณศิลปากร : SILPAKORN BRANDING
A NATIONAL
PILLAR OF ART
AND DESIGN

WORLDWIDE
CONNECTION

- จัดตั้งศูนยอนุรักษศิลปกรรม
นานาชาติ (Art Conservation
Center) และหลักสูตรนานาชาติ
ดานอนุรักษศิลปกรรม การจัดตั้ง
Art Museum และจัดการ
ประกวดงานศิลปวัฒนธรรมและ
การสรางสรรคทุกสาขา ระดับชาติ
และนานาชาติ เพื่อเปนการสราง
คนรุนใหมและเนนความสําคัญของ
มหาวิทยาลัยที่เปนผูนาํ ทางดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- จัดโครงการ“Silpakorn
Selected” โดยรวมมือกับ
หนวยงานระดับภูมิภาคเพื่อสราง
มาตรฐานในการคัดเลือก รับรอง
ผลผลิตดานหัตถกรรมจากทองถิ่น
ใหเปนที่แพรหลาย
- พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปน
นานาชาติ (Internationalization) โดย
จัดตั้ง International Office เพื่อการ
ประสานงาน เผยแพรกจิ กรรมและ
ใหบริการแกนกั ศึกษาตางชาติ
- ใหมีงานสื่อสารองคกร (Corporate
Communications Unit) ที่ทําหนาที่
หลักในการสือ่ สารเผยแพรขอมูลโดย
ใชสื่อตางๆ สื่อสิ่งพิมพ Social Media
ทั้งภายใน ภายนอก และตางประเทศ
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย
- จัดกิจกรรมสงเสริมและขยายความ
รวมมือกับสถาบันตางประเทศทั้งใน
ดานวิชาการงานวิจยั และงาน
สรางสรรค เชน การประชุม การ
สัมมนาทางวิชาการ การจัดแสดง
นิทรรศการ

รวมความสอดคลอง
(จํานวน)

นโยบาย Thailand 4.0
โมเดลขับเคลือ่ นประเทศไทย
สูความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

นโยบายสูแผนอุดมศึกษา 15 ป
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2574

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่สิบสอง
พ.ศ. 2560 – 2564

แผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2560 -2579

23 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
พ.ศ. 2561-2565

ยุทธศาสตรชาติพ.ศ. 2561 – 2580

วิสัยทัศนและนโยบายในการ
บริหารงานมหาวิทยาลัยศิลปากร











ประเด็น
ยุทธศาสตร
ชาติดานการ
สราง
ความสามารถ
ในการแขงขัน
(ประเด็น
โครงสราง
พื้นฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก)

แผนแมบท
ที่ 10
แผนแมบท
ประเด็น
การ
ปรับเปลี่ยน
คานิยมและ
วัฒนธรรม

กรอบที่ 2 Re
profiling of
Higher
Education
institutions
ดานการจัดกลุม
จัดประเภท
ตามอัตลักษณ
และระดับของ
พัฒนาการของ
สถาบัน

ยุทธศาสต
รที่ 3 ผลิต
และ
พัฒนา
กําลังคน
รวมทั้ง
งานวิจัยที่
สอดคลอง
กับความ
ตองการ
ของการ
พัฒนา
ประเทศ

เปาหมาย
ดานการ
ยกระดับ
คุณคามนุษย









ยุทธศาสตร
ชาติ
ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย
(ประเด็นปฏิรูป
กระบวนการ
เรียนรูที่
ตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่
21)

กรอบที่ 2
Re profiling
of Higher
Education
institutions
ดานการจัด
กลุม จัด
ประเภท
ตามอัตลักษณ
และระดับของ
พัฒนาการ
ของสถาบัน

ยุทธศาสตร
ที่ 3 ผลิต
และพัฒนา
กําลังคน
รวมทั้ง
งานวิจัยที่
สอดคลอง
กับความ
ตองการ
ของการ
พัฒนา
ประเทศ

เปาหมาย
ดานการ
ยกระดับ
คุณคามนุษย
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5

4

รวมความสอดคลอง (จํานวน)

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

นโยบายสูแผนอุดมศึกษา 15 ป
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2574

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่สิบสอง
พ.ศ. 2560 – 2564

23 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
พ.ศ. 2561-2565











ยุทธศาสตร
ชาติ
ดานการ
พัฒนาและ
เสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย

ยุทธศาสตรที่ 1
การเสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย
(เปาหมายที่ ๓
คนไทยมี
การศึกษาที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
และมี
ความสามารถ
เรียนรูดวย
ตนเองอยาง
ตอเนื่อง)

กรอบที่ 2 Re
profiling of
Higher
Education
institutions
ดานการจัด
กลุม จัด
ประเภท
ตามอัต
ลักษณและ
ระดับของ
พัฒนาการ
ของสถาบัน

ยุทธศาสตร
ที่ 3 ผลิต
และพัฒนา
กําลังคน
รวมทั้ง
งานวิจัยที่
สอดคลอง
กับความ
ตองการของ
การพัฒนา
ประเทศ

เปาหมาย
ดานการ
ยกระดับ
คุณคา
มนุษย

5

12

13

15

15

แผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2560 -2579

รวมความสอดคลอง
(จํานวน)

จัดตั้งโรงเรียนตนแบบ
ศิลปากรหลักสูตร
นานาชาติเพื่อเตรียม
ความพรอมทางดานศิลปะ
และวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีกอนเขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ตางประเทศ

นโยบาย Thailand 4.0
โมเดลขับเคลือ่ นประเทศไทย
สูความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

SILPAKORN
INTERNATIONAL
SCHOOL

ยุทธศาสตรชาติพ.ศ. 2561 – 2580

วิสัยทัศนและนโยบายในการ
บริหารงานมหาวิทยาลัยศิลปากร

(ประเด็นปฏิรปู
กระบวนการ
เรียนรูที่
ตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่
21)

15
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9

11

90

ภาคผนวก ค.
คํานิยามตัวชี้วัดเปาประสงคยุทธศาสตร
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เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศ (Academic Excellence) เปนอันดับ 1
ในสาขาวิชาดานศิลปะและการออกแบบ ระดับประเทศ มีชื่อเสียงดานวิชาการตามมาตรฐานสากล ไดรับ
การยอมรับ social values : ACADEMIC REPUTATION
ตัวชี้วัดที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศดานการสรางสรรค (หมายเหตุ ถือวาบรรลุเปาหมาย เมื่อ)
1. ไดที่ 1 ของประเทศใน SCImago Institutional Rankings ดาน Innovation หรือ
2. ติดอันดับโลกดานศิลปะและการออกแบบ (World Top 200) ตาม QS World University
Rankings by Subject หรือ
3. บรรลุเปาหมายทดแทนดานจํานวนทรัพยสินทางปญญา และ Academic Reputation
Survey
หนวยนับ : ผลการจัดอันดับในระดับมหาวิทยาลัย
ชวงเวลา : ปปฏิทินที่รับการประเมิน
คําอธิบาย : การเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศดานการสรางสรรค หมายถึง มหาวิทยาลัยไดรับผลการ
ประเมินจากหนวยงานภายนอก ที่แสดงถึงการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศดานการสรางสรรค โดย
บรรลุเปาหมาย 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
3. บรรลุ เ ป า หมายผลลั พ ธ ด า นจํ า นวนทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา ตามเป า หมายที่ กํ า หนดใน
แผนพัฒนาฯ
โดยคําอธิยาย ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property) หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการ
ประดิษฐ คิดคน หรือสรางสรรคของมนุษย ซึ่งเนนที่ผลผลิตของสติปญญาและความชํานาญ โดยไมคํานึงถึง
ชนิดของการสรางสรรค หรือวิธีในการแสดงออก ทรัพยสินทางปญญาอาจแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับตอง
ได เชน สินคาตางๆ หรือในรูปของสิ่งที่จับตองไมได เชน บริการ แนวคิดในการดําเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิต
ทางอุตสาหกรรม เปนตน
ประเภทของทรัพยสินทางปญญา ไดแก ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) แล
ลิขสิทธิ์ (Copyright) ซึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเปนสถานที่ผลิตงานประเภทลิขสิทธเปนจํานวนมาก แตการ
พัฒนาหรือตอยอดดานอุตสาหกรรมจําเปนตองมีทรัพยสินทางอุตสาหกรรม ซึ่งไดแก สิทธิบัตร (Patent) โดย
จะมีประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ความหมายของตัวชี้วัด
นี้จึงหมายถึงสิทธิบัตร (Patent) ไมวาจะเปนสิทธิบัตรการประดิษฐ อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรการออกแบบ
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ผลิตภัณฑที่ขอขึ้นทะเบียนตามขอกําหนดของกรมทรัพยสินทางปญญา ในแตละปปฏิทิน (พ.ศ. 2563 – พ.ศ.
2566)
4. บรรลุเปาหมายผลลัพธดาน Academic Reputation Survey ตามเปาหมายที่กําหนดใน
แผนพัฒนาฯ ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้
4.1 บรรลุเปาหมายผลลัพธดาน Academic Reputation Survey (นักวิชาการ)
หมายถึ ง นั ก วิ ช าการที่ ต อบการสํ า รวจความคิ ด เห็ น ในตั ว ชี้ วั ด คุ ณ ภาพงานวิ จั ย
(Research Quality) จากการจัดอับดับ SCImago Institutional Rankings หรือ QS World University
Rankings by Subject โดยเปน Academic Reputation Survey (ในเอเชีย) (Asian Academic Peer
Review)
4.2 บรรลุเปาหมายผลลัพธดาน Academic Reputation Survey (ผูจางบัณฑิต)
หมายถึง นายจาง (Employer Review) ที่ตอบการสํารวจความคิดเห็นในตัวชี้วัด
คุณภาพงานวิจัย (Research Quality) จากการจัดอับดับ SCImago Institutional Rankings หรือ QS
World University Rankings by Subject โดยเปนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชียจะสํารวจจากความ
คิดเห็นจากนายจางในเอเชีย (Asian Employer Review)
วิธีการคํานวณ :
ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย จาก SCImago Institutional Rankings หรือ QS World
University Rankings by Subject หรือ Academic Reputation Survey
ขอมูลประกอบการพิจารณา (แหลงขอมูล/เอกสาร/หลักฐาน) :
- กองประกันคุณภาพการศึกษา
- ผลการประเมินอยางเปนทางการจาก SCImago Institutional Rankings หรือ QS World
University Rankings by Subject หรือ Academic Reputation Survey
ตัวชี้วัดที่ 2 มีการบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx ในระดับคณะวิชา สวนงาน และสถาบัน
ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้
2.1 จํานวนคณะวิชาที่ผาน EdPEx 200 screening (ปการศึกษา) (ไมนับซ้ําคณะวิชาเดิม)
2.2 จํานวนคณะวิชาที่ผาน EdPEx 200 (ปการศึกษา) (ไมนับซ้ําคณะวิชาเดิม)
หนวยนับ : คณะวิชา
ชวงเวลา : ปการศึกษา
คําอธิบาย :
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การบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx ในระดับคณะวิชา สวนงาน และสถาบัน ไดแก การ
ดําเนินที่เกี่ยวของกับดังนี้
1) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามเกณฑ EdPEx
2) สงเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนการประเมินคุณภาพตามเกณฑ EdPEx
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงสําหรับการดําเนินงานดาน
คุณภาพตามเกณฑ EdPEx
วิธีการคํานวณ :
ตัวชี้วัดยอย 2.1 ผลรวมของจํานวนคณะวิชาที่ผาน EdPEx 200 screening (ปการศึกษา) (ไมนับซ้ํา
คณะวิชาเดิม)
ตัวชี้วัดยอย 2.2 ผลรวมของจํานวนคณะวิชาที่ผาน EdPEx 200 (ปการศึกษา) (ไมนับซ้ําคณะวิชาเดิม)
โดยพิจารณาจากรายงานผลการบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx ในระดับคณะวิชา สวน
งาน และสถาบันจากกองประกันคุณภาพการศึกษา
ขอมูลประกอบการพิจารณา (แหลงขอมูล/เอกสาร/หลักฐาน) :
- กองประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของหลักสูตรที่ใชเกณฑการประเมินคุณภาพตามเกณฑ AUN QA
หนวยนับ : รอยละ
ชวงเวลา : ปการศึกษา
คําอธิบาย :
มหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานในการยกระดับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อ
มุงสูความเปนเลิศในระดับสากล โดยใชเกณฑ AUN QA ซึ่งเปนเกณฑที่เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน
(ASEAN University Network) ไดพัฒนาขึ้นโดยอาศัยแนวคิดและหลักการของ Outcome-based
education (OBE) เพื่อใชในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรโดยมุงผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุผลลัพธการ
เรียนรูที่คาดหวังใหเกิดกับตัวผูเรียน (Expected Learning Outcomes) เปนสําคัญ การประเมินคุณภาพใช
ระบบการประเมินจากระดับคะแนน 7 ระดับ โดยระดับคะแนน 4 หมายถึงหลักสูตรมีการดําเนินงานเปนไป
ตามเกณฑฯ อยางครบถวน ระดับคะแนนต่ํ ากวา 4 หมายถึ ง ตองปรับปรุ ง และระดับคะแนนสูงกวา 4
หมายถึงหลักสูตรมีการดําเนินงานที่ดีกวาเกณฑฯ โดยระดับคะแนน 7 บงบอกถึงคุณภาพของหลักสูตรใน
ระดับ World Class
ปจจุบันเกณฑ AUN QA ระดับหลักสูตรใชเวอรชัน 3.0 ซึ่งประกอบดวยเกณฑ 11 ขอ ดังนี้
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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 ตลอดจนการอบรมผูประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA แกสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสมาชิก ทปอ. อยางตอเนื่อง 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
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
- จํานวนหลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ สกอ. AUN QA และอื่น ๆ ในแตละป
การศึกษา
หมายเหตุ * หมายถึง นับรวมจํานวนหลักสูตรที่ไดรับการรับรองโดยสภาวิชาชีพ และหลักสูตรที่รับการ
ประเมินคุณภาพดวยเกณฑมาตรฐานสากลอื่น ๆ
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ตัวชี้วัดที่ 4 ไดรับผลการประเมิน QS Star Rating ในระดับ 4 ดาว
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 (ระดับคะแนนประเมินโดยรวม 250 คะแนน) เปนมหาวิทยาลัยที่มี
คุณภาพของชื่อเสียงและงานวิจัยระดับชุมชนทองถิ่นและประเทศ และมักจะมีการกลาวถึงในแวดวงการศึกษา
ระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยที่มีระดับ 3 ดาว (ระดับคะแนนประเมินโดยรวม 400 คะแนน) เปนมหาวิทยาลัยที่มี
ความรูจักกันดีระดับชาติ และไดรับการยอมรับในระดับสากล โดยเปนสถาบันที่มีชื่อเสียงในดานการวิจัย และ
บัณฑิตที่มีความสามารถจากการประเมินผลของนายจาง
มหาวิทยาลัยที่มีระดับ 4 ดาว (ระดับคะแนนประเมินโดยรวม 550 คะแนน) เปนมหาวิทยาลัยที่มี
ความเปนสากลสูง และมีความเปนเลิศในดานผลงานวิจัยและการเรียนการสอน มีสภาพแวดลอมที่ดีสําหรับ
นักเรียนและคณาจารย
มหาวิทยาลัยที่มีระดับ 5 ดาว (ระดับคะแนนประเมินโดยรวม 700 คะแนน) เปนมหาวิทยาลัยซึ่งไดรับ
การยอมรับอยางกวางขวางทั่วโลก ในเรื่องของความกวางขวางของพื้นที่ ชื่อเสียงที่ไดรับการยอมรับระดับสูง มี
สิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัย มีงานวิจัยและคณาจารยที่มีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับในระดับสากล
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ตัวชี้วัดและระดับคะแนนที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมรับการประเมิน :
คะแนนโดยรวม (Overall) เทากับ 1000 คะแนน การประเมินจาก QS StarTM ประเมินจาก
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
วาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ใหสวนงานภายในมหาวิทยาลัยไดเปนผูดําเนินการหรือเปนผูรว ม
รับผิดชอบในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการพัฒนาชุมชน สังคม ในการบูรณาการงานวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยหรือการพัฒนาความรูในศาสตรตางๆ เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม ตลอดจนความเขมแข็ง
ของประเทศชาตินั้น เปนสวนหนึ่งของการแสดงศักยภาพและความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนการ
ตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580 ใน 6 ดาน/ 23 แผนแมบท ภายใตยุทธศาสตรชาติ
20 ป/ 4 แพลทฟอรมการวิจัยตอบโจทยประเทศ ในแผน ววน.
คําอธิบาย การตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580 ใน 6 ดาน/ 23 แผน
แมบท ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป/ 4 แพลทฟอรมการวิจัยตอบโจทยประเทศ ในแผน ววน. มีดังนี้
1. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
1.1 ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข
1.2 บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
1.3 กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พรอมในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง
1.4 ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนที่ชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคม
ระหวางประเทศ
1.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ
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มนุษย

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
2.1 ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร

3.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ 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 ศน เพื่ อกํ าหนดอนาคตประเทศไทยด านทรั พยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล
6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
6.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
6.2 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
6.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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6.4 กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพือ่ ประโยชนตอสวนรวมของประเทศ
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 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561- พ.ศ.
2580 มีดังนี้
ประเด็น / เปาหมาย

ตัวชี้วัด

1. ประเด็นความมั่นคง
1.1 ประเทศชาติมีความมัน่ คงในทุกมิติ ดัชนีสันติภาพโลก (อันดับ)
และทุกระดับเพิ่มขึ้น
1.2 ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย (อันดับ)
ดีขึ้น
2. ประเด็นการตางประเทศ
2.1 การตางประเทศไทยมีเอกภาพ ทํา
ตัวชี้วัดการตางประเทศไทย(เฉลี่ยรอยละ)*อยู
ใหประเทศไทยมีความมัน่ คง มั่งคั่ง
ระหวางการตรวจสอบ/จัดทําตัวชี้วัด โดย
ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมี
กระทรวงการตางประเทศ
เกียรติภมู ิในประชาคมโลก
3. ประเด็นการเกษตร
3.1 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศใน
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมใน
สาขาเกษตรเพิม่ ขึน้
ประเทศสาขาเกษตร (เฉลี่ยรอยละ)
3.2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร
อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร (เฉลี่ย
เพิ่มขึน้
รอยละ)
4. ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
4.1 การขยายตัวของผลิตภัณฑ มวลรวม
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม และ
ประเทศในสาขาอุตสาหกรรม (เฉลี่ยรอยละ)
บริการ
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศในสาขาบริการ (เฉลี่ยรอยละ)
4.2 ผลิตภาพการผลิตของภาค
อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของ
อุตสาหกรรมและภาคบริการเพิม่ ขึ้น
ภาคอุตสาหกรรม
(เฉลี่ยรอยละ)
อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาค
บริการ (เฉลี่ยรอยละ)
5. ประเด็นการทองเที่ยว
5.1 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศดาน
สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศดานการ
การทองเที่ยวตอผลิตภัณฑมวลรวมใน
ทองเที่ยวตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (รอย
ประเทศเพิ่มขึ้น
ละ)
5.2 รายไดจากการทองเที่ยวของเมือง
อัตราสวนรายไดจากการทองเที่ยวของเมืองหลัก
รองเพิม่ ขึน้
และเมืองรอง (สัดสวน)
5.3 ความสามารถทางการแขงขันดานการ อันดับความสามารถทาง
ทองเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น
การแขงขันดานการทองเที่ยวของประเทศไทย
โดย Travel & Tourism Competitiveness
Index (TTCI)
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ป 2561 2565

คาเปาหมาย
ป 2566 ป 2571 2570
2575

ป 2576 –
2580

1 ใน 75
ของโลก
1 ใน 35
ของโลก

1 ใน 50
ของโลก
1 ใน 30
ของโลก

1 ใน 25 ของ
โลก
1 ใน 20 ของ
โลก

1 ใน 10
ของโลก
1 ใน 20
ของโลก

มากขึน้ /ดีขึ้น
รอยละ 5-10

มากขึน้ /ดีขึ้น
รอยละ 5-10

มากขึน้ /ดีขึ้น
รอยละ 5 - 10

มากขึน้ /ดีขึ้น
รอยละ 5-10

ขยายตัว
รอยละ 3.8
เพิ่มขึน้
รอยละ 1.2

ขยายตัว
รอยละ 3.0
เพิ่มขึน้
รอยละ 1.0

ขยายตัว
รอยละ 3.0
เพิ่มขึน้
รอยละ 1.2

ขยายตัว
รอยละ 3.0
เพิ่มขึน้
รอยละ 1.3

ขยายตัว
รอยละ 4.6
ขยายตัว
รอยละ 5.4
ขยายตัว
รอยละ 2.2

ขยายตัว
รอยละ 4.8
ขยายตัว
รอยละ 5.3
ขยายตัว
รอยละ 2.4

ขยายตัว
รอยละ 4.8
ขยายตัว
รอยละ 5.3
ขยายตัว
รอยละ 2.4

ขยายตัว
รอยละ 4.8
ขยายตัว
รอยละ 5.3
ขยายตัว
รอยละ 2.5

ขยายตัว
รอยละ 2.7

ขยายตัว
รอยละ 3.0

ขยายตัว
รอยละ 3.0

ขยายตัว
รอยละ 3.2

เพิ่มขึน้
รอยละ 22

เพิ่มขึน้
รอยละ 25

เพิ่มขึน้
รอยละ 28

เพิ่มขึน้
รอยละ 30

80 : 20

75 : 25

70 : 30

1 ใน 30

1 ใน 28

1 ใน 26

60 : 40
1 ใน 24

ประเด็น / เปาหมาย
6. ประเด็นพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ
6.1 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ
แขงขันสูงขึน้ เกิดศูนยกลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ
เพื่อกระจายความเจริญทางดานเศรษฐกิจและ
สังคม
6.2 ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพือ่
เปนกรอบในการพัฒนาเมืองนาอยู ชนบท
มั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ รวมทั้งผังพืน้ ทีอ่ นุรักษ ทรัพยากร
ธรรมชาติ แหลงโบราณคดี
6.3 ชองวางความเหลือ่ มล้ําระหวางพื้นที่
ลดลง

ตัวชี้วัด

ป 2561 2565

มูลคาการลงทุนในเมืองเปาหมาย
(เฉลี่ยรอยละ)

คาเปาหมาย
ป 2566 ป 2571 2570
2575

ป 2576 –
2580

เพิ่มขึน้ รอยละ
25

เพิ่มขึน้ รอยละ
20

เพิ่มขึน้ รอยละ
15

เพิ่มขึน้ รอยละ
15

มีแผนผังภูมิ
นิเวศ
1 ภาค

มีแผนผังภูมิ
นิเวศเพิ่มขึน้ อีก
1 ภาค

มีแผนผังภูมิ
นิเวศเพิ่มขึน้ อีก
2 ภาค

มีแผนผังภูมิ
นิเวศเพิ่มขึน้
อีก 2 ภาค

สัดสวน GPP per capita ของจังหวัดรอย
ละ 20 สุดทายทีร่ วยที่สดุ ตอ GPP per
capita ของจังหวัดรอยละ 20 แรกที่จน
ที่สุด
7. ประเด็นโครงสรางพืน้ ฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจทิ ัล
7.1 ความสามารถในการแขงขันดาน
อันดับความสามารถในการแขงขันดาน
โครงสรางพืน้ ฐานของประเทศดีขึ้น
โครงสรางพืน้ ฐาน
8. ประเด็นผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
8.1 ผูประกอบการในทุกระดับเปน
สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมของวิสาหกิจ
ผูประกอบการยุคใหมที่มีบทบาทตอระบบ
ขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑ
เศรษฐกิจเพิ่มมากขึน้
มวลรวมในประเทศ
9. ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
9.1 การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม
ของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึน้
ของพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด (เฉลี่ย
รอยละ)

-**อยูระหวาง
การตรวจสอบ/
จัดทําคา
เปาหมาย

ไมเกิน 3 เทา

ไมเกิน 3 เทา

ไมเกิน 3 เทา

อันดับที่ 45

อันดับที่ 38

อันดับที่ 31

อันดับที่ 25

รอยละ 45

รอยละ 50

รอยละ 55

รอยละ 60

ขยายตัวอยาง
นอย
รอยละ 5

ขยายตัวอยาง
นอย
รอยละ 5

ขยายตัวอยาง
นอย
รอยละ 5

ขยายตัวอยาง
นอย
รอยละ 5

9.2 การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
มูลคาการสงเสริมการลงทุนในพื้นที่เขต
ทั้งหมดไดรับการยกระดับ
เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ในชวง 5 ปแรก
10. ประเด็นการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
10.1 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ ประกอบดวย
งาม และมีความรัก และภูมิใจในความเปน
ความซื่อสัตยสุจริตการมีจิตสาธารณะ การ
ไทยมากขึน้ นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
เปนอยูอยางพอเพียง การกระทําอยาง
พอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต สังคมไทยมี
รับผิดชอบ ความเปนธรรมทางสังคม
ความสุขและเปนที่ยอมรับของนานาประเทศ
มากขึน้
11. ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
11.1 คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึน้
ดัชนีการพัฒนามนุษย (คาคะแนน)
ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ทั้งดานรางกาย
สติปญญาและคุณธรรมจริยธรรม เปนผูท ี่มี
ความรูแ ละทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการ
เรียนรูอ ยางตอเนือ่ งตลอดชีวิต

6000,000
ลานบาท

6000,000
ลานบาท

6000,000
ลานบาท

6000,000
ลานบาท

เพิ่มขึน้ รอยละ
10 จากปฐาน

เพิ่มขึน้ รอยละ
15 จากปฐาน

เพิ่มขึน้ รอยละ
20จากปฐาน

เพิ่มขึน้ รอยละ
20 จากปฐาน

คาคะแนน
0.79

คาคะแนน
0.82

คาคะแนน
0.85

มีคาคะแนน
มากกวา 0.85

แผนผังภูมินิเวศระดับภาค (จํานวน)
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ประเด็น / เปาหมาย
12. ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู
21.1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลเพิม่ ขึ้น มีทักษะที่จําเปนของ
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกปญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอนื่ ได
อยางมีประสิทธิผลเพิ่มขึน้ มีนิสัยใฝเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต
12.2 คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
ของพหุปญญาดีขึ้น

ตัวชี้วัด

ป 2566 2570

คะแนน PISA ดานการอาน คณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร (คะแนนเฉลี่ย)
อันดับขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศดานการศึกษา

เฉลี่ย 470
คะแนน
อันดับที่ 45

เฉลี่ย 480
คะแนน
อันดับที่ 40

เฉลี่ย 490
คะแนน
อันดับที่ 35

เฉลี่ย 510 คะแนน

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ไทยในระดับสากลดีขนึ้ (GTCI) (คะแนน)

ไมนอยกวา
50.1 คะแนน

ไมนอยกวา
56.63 คะแนน
(เทียบเทา
คาเฉลี่ยของ
ภูมิภาคยุโรป)

ไมนอยกวา 69
คะแนน

ไมนอยกวา 72.49
คะแนน (เทียบเทา
คาเฉลี่ยของภูมิภาค
อเมริกาเหนือ)

ไมนอยกวา
68 ป

ไมนอยกวา
70 ป

ไมนอยกวา
72 ป

ไมนอยกวา
75 ป

ไมนอยกวา
68 ป

ไมนอยกวา
70 ป

ไมนอยกวา
72 ป

ไมนอยกวา
75 ป

เพิ่มขึน้
รอยละ 10

เพิ่มขึน้
รอยละ 10

เพิ่มขึน้
รอยละ 10

เพิ่มขึน้
รอยละ 10

4.30 คะแนน

4.40 คะแนน

4.50 คะแนน

4.60 คะแนน

รอยละ 70

รอยละ 80

รอยละ 90

รอยละ 100

อยูในระดับต่ํา
กวา 50
ประเทศแรก
ของโลก

อยูในระดับต่ํา
กวา 40
ประเทศแรก
ของโลก

อยูในระดับต่ํา
กวา 30
ประเทศแรก
ของโลก

อยูในระดับต่ํากวา
20 ประเทศแรก
ของโลก

ดัชนีความ
มั่นคง
ดานน้ําของ
ประเทศ ระดับ
2
(60 คะแนน)

ดัชนีความ
มั่นคง
ดานน้ําของ
ประเทศ ระดับ
3
(70 คะแนน)

ดัชนีความ
มั่นคง
ดานน้ําของ
ประเทศ
ระดับ 3
(75 คะแนน)

ดัชนีความมั่นคง
ดานน้ําของประเทศ
ระดับ 4
(80 คะแนน)

13. ประเด็นการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
13.1 คนไทยมีสุขภาวะที่ดขี ึ้นและมีความ
อายุคาดเฉลี่ยของการมีสขุ ภาพดี
เปนอยูดีเพิม่ ขึน้
(อายุเฉลี่ย)
14. ประเด็นศักยภาพการกีฬา
14.1 คนไทยมีสุขภาพดีขนึ้ มีน้ําใจนักกีฬา
อายุคาดเฉลี่ยของการมีสขุ ภาพดีเพิม่ ขึน้
และมีวนิ ัย เคารพกฎกติกามากขึน้ ดวยกีฬา
ตอเนื่อง (อายุเฉลี่ย)
15. ประเด็นพลังทางสังคม
15.1 ทุกภาคสวนมีสว นรวมในการพัฒนา
มิติดานโอกาสของดัชนีชี้วัดความกาวหนา
สังคมเพิ่มขึ้น
ทางสังคม (เฉลี่ยรอยละ)
16. ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก
16.1 รายไดของประชากรกลุมรายไดนอย
ดัชนีการพัฒนาอยางทั่วถึง (คะแนน)
เพิ่มขึน้ อยางกระจายและอยางตอเนื่อง
17. ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
17.1 คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและ
สัดสวนประชากรไทยทั้งหมด ที่ไดรับความ
มีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
คุมครองตามมาตรการคุมครองทางสังคม
อยางนอย 9 กรณี ไดแก (1) เจ็บปวย (2)
คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ
(5) เงินชวยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6)
ชราภาพ (7) วางงาน (8) ผูอยูในอุปการะ
และ (9) การบาดเจ็บจากการทํางาน
(รอยละ)
18. ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน
18.1 สภาพแวดลอมของประเทศไทยมีคุณภาพ อันดับของประเทศดานความยั่งยืนและ
ดีขึ้นอยางยั่งยืน
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับโลก
19. ประเด็นการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
19.1 ความมั่นคงดานน้ําของประเทศ
เพิ่มขึน้

คาเปาหมาย
ป 2571 2575

ป 2561 2565

ดัชนีความมั่นคงดานน้าํ ของประเทศ
(ระดับ/คะแนน)
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ป 2576 – 2580

อันดับที่ 30

คาเปาหมาย
ป 2561 2565
19.2 ผลิตภาพของน้ําทั้งระบบเพิม่ ขึน้ ในการ ระดับความมั่นคง และ/หรือผลิตภาพจากการ ตามแตละดาน
และเพิม่ 3 เทา
ใชน้ําอยางประหยัดและสรางมูลคาเพิ่มจาก
ใชน้ํา (บาท/ลูกบาศกเมตร)
จากคาเฉลี่ย
การใชน้ํา
ปจจุบันป
2561
19.3 แมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติ
สัดสวนของแมน้ําลําคลองและแหลงน้ํา
รอยละ 20
ไดรับการอนุรักษและฟนฟูสภาพใหมีระบบ
ธรรมชาติที่ไมมีสิ่งรุกล้ําผิดกฎหมาย
(รอยละของแมน้ําลําคลองและพืน้ ทีช่ ุมน้ํา
นิเวศที่ดี
ทั้งประเทศ)
20. ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
20.1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมี
ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการ
ไมนอยกวา
คุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ
ใหบริการของภาครัฐ
รอยละ 85
20.2 ภาครัฐมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ ดัชนีรฐั บาลอิเล็กทรอนิกส
อยูในกลุม
ดวยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมา
ในการจัดลําดับขององคการ
ประเทศ
ประยุกตใช
สหประชาชาติ
ที่มกี ารพัฒนา
สูงสุด 60
อันดับแรก
21. ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
21.1 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ
ดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย
อยูในอันดับ 1
ประพฤติมชิ อบ
(อันดับ/คะแนน)
ใน 54 และ/
หรือไดคะแนน
ไมต่ํากวา 50
คะแนน
22. ประเด็นการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
22.1 กฎหมายเปนเครื่องมือใหทกุ ภาคสวนได ดัชนีนิตธิ รรม
คะแนนของ 4
ประโยชนจากการพัฒนาประเทศอยางเทา
(คะแนน/อันดับ)
ปจจัย จาก
เทียมและเปนธรรม
ทั้งหมด 8
ปจจัย
22.2 การอํานวยความยุติธรรมเปนไปโดย
1.การจํากัด
ความเสมอภาค โปรงใส เปนธรรม ทั่วถึง และ
อํานาจรัฐ
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ
2.รัฐบาล
โปรงใส
3.สิทธิขนั้
พื้นฐาน
4.ความเปน
ระเบียบ
และความ
มั่นคง
ไมต่ํากวา 0.65
23. ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
23.1 ความสามารถในการแขงขันดาน
การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและ
1 ใน 30
โครงสรางฐานทางเทคโนโลยี และดาน
สถาบันการจัดการนานาชาติ
โครงสรางพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตรของ
ประเทศเพิ่มสูงขึ้น
23.2 มูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนา
สัดสวนมูลคาการลงทุนวิจัย พัฒนา และ
รอยละ 1.5
นวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
นวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
เพิ่มขึน้
(รอยละของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ)
ประเด็น / เปาหมาย

ตัวชี้วัด
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ป 2566 2570
ตามแตละดาน
และเพิม่ 5 เทา
จากคาเฉลี่ย
ปจจุบัน
ป 2561
รอยละ 60

ป 2571 2575
ตามแตละดาน
และเพิม่ 7 เทา
จากคาเฉลี่ย
ปจจุบัน
ป 2561
รอยละ 80

ไมนอยกวา
รอยละ 90
อยูในกลุม
ประเทศ
ที่มกี ารพัฒนา
สูงสุด 50
อันดับแรก

ไมนอยกวา
รอยละ 95
อยูในกลุม
ประเทศ
ที่มกี ารพัฒนา
สูงสุด 40
อันดับแรก

ไมนอยกวา
รอยละ 95
อยูในกลุมประเทศ
ที่มกี ารพัฒนาสูงสุด
30 อันดับแรก

อยูในอันดับ 1
ใน 43 และ/
หรือไดคะแนน
ไมต่ํากวา 57
คะแนน

อยูในอันดับ 1
ใน 32 และ/
หรือไดคะแนน
ไมต่ํากวา 62
คะแนน

อยูในอันดับ 1 ใน
20 และ/หรือได
คะแนนไมต่ํากวา
73 คะแนน

คะแนนในทุก
ปจจัย
ไมต่ํากวา 0.65

คะแนนในทุก
ปจจัย
ไมต่ํากวา 0.75

คะแนนทุกปจจัยไม
ต่ํากวา 0.87 และ
อยูใน 10 อันดับ
แรก
ของโลก

1 ใน 30

1 ใน 30

1 ใน 30

รอยละ 1.7

รอยละ 1.9

รอยละ 2.0

ป 2576 – 2580
ตามแตละดาน
และเพิม่ 10 เทา
จากคาเฉลี่ย
ปจจุบัน
ป 2561
รอยละ 90

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
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)
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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 :
งบประมาณวิจยั หรืองานสรางสรรค และโครงการบริการวิชาการ และโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่ไดรับสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ในปงบประมาณนั้นๆ x 100
งบประมาณเงินรายไดที่หนวยงานรับจริง ปงบประมาณนั้น ๆ แตไมรวมงบบุคลากร
ขอมูลประกอบการพิจารณา (แหลงขอมูล/เอกสาร/หลักฐาน) :
- คณะวิชา/สํานักงานบริการวิชาการ/กองคลัง
- ขอมูลที่ตองรายงาน :
1) ชื่ อโครงการงานวิ จั ยหรืองานสรางสรรค/ โครงการบริการวิชาการ /โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2) ชื่อหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่ใหงบประมาณ
3) จํานวนงบประมาณที่ไดรับ
4) ระยะเวลาในการดําเนินการ
5) ชุมชน/พื้นที่หรือกลุมผูรับบริการเปาหมาย
6) ตอบสนองต อยุทธศาสตรช าติ 6 ดาน/ 23 แผนแมบท ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป/ 4
แพลทฟอรมการวิจัยตอบโจทยประเทศ ในแผน ววน. ในดานใด
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7) เป น การขั บ เคลื่ อนเป า หมายการพัฒ นาตามยุทธศาสตรช าติใน 6 ดาน/ 23 แผนแมบ ท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป/ 4 แพลทฟอรมการวิจัยตอบโจทยประเทศ ในแผน ววน. ขอใด
8) สรุปผลการดําเนินงานที่สรางประโยชน/พัฒนาความเขมแข็งและคุณคาตอสังคม ชุมชนหรือ
องคกร และผลการประเมินโครงการ
ตัวชี้วัด 2 จํานวนโครงการบูรณาการเชิงพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเปนแกนนํารวมกับหนวยงานภูมิภาคตะวันตก
หรือภาคกลางตอนลาง
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
โดยมุงเนนการตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580 ใน 6 ดาน/ 23 แผนแมบท ภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป/ 4 แพลทฟอรมการวิจัยตอบโจทยประเทศ ในแผน ววน.
การตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580 ใน 6 ดาน/ 23 แผนแมบท ภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป/ 4 แพลทฟอรมการวิจัยตอบโจทยประเทศ ในแผน ววน. มีดังนี้
1. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
1.1 ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข
1.2 บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
1.3 กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พรอมในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง
1.4 ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนที่ชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคม
ระหวางประเทศ
1.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
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2.1 ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพฯ
3.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ 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 ศน เพื่ อกํ าหนดอนาคตประเทศไทยด านทรั พยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล
6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารฯ
6.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
6.2 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
6.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.4 กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพือ่ ประโยชนตอสวนรวมของประเทศ
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
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
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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
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
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การแกไขปญหาของชุมชน/พื้นที่ หรือสังคม หมายถึง การที่ชุมชน/พื้นที่ หรือสังคมกลุมเปาหมาย
สามารถนํ าผลของโครงการงานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค / โครงการบริ ก ารวิ ช าการ /โครงการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยเปนเจาของโครงการไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรมมีดังนี้
1. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน ใน
เรื่องตางๆ ที่ทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข ดาน
การบริหารจัดการ สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตย ภาค
ประชาชน ดานศิลปวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน
2. การใชประโยชนเ ชิงนโยบาย เชน การใชป ระโยชนจ ากผลงานวิจั ยเชิงนโยบาย ในการนําไป
ประกอบเป น ข อมูลการประกาศการใช กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนตน
3. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ
หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน
4. การใชป ระโยชน ทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจยกระดับจิตใจ
กอให เ กิด สุ น ทรี ยภาพ สรา งความสุ ข เชน งานศิล ปะที่นําไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษาและการ
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
ลักษณะบูรณาการเชิงพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเปนแกนนํา ซึ่งดําเนินการรวมกับหนวยงานภายในพื้นที่ชุมชน
จังหวัด/ภาค/ภูมิภาค
ขอมูลประกอบการพิจารณา (แหลงขอมูล/เอกสาร/หลักฐาน) :
1) ชื่ อโครงการการวิจั ย หรื องานสรางสรรค/ โครงการบริการวิช าการ /โครงการทํานุบํา รุง
ศิลปวัฒนธรรม
2) ชื่อหนวยงานภายนอกที่มหาวิทยาลัยมีความรวมมือ/รวมจัดโครงการ
3) จํานวนงบประมาณที่ไดรับ
4) ระยะเวลาในการดําเนินการ
5) ชุมชน/พื้นที่หรือกลุมผูรับบริการเปาหมาย
6) ตอบสนองต อยุทธศาสตรช าติ 6 ดาน/ 23 แผนแมบท ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป/ 4
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แพลทฟอรมการวิจัยตอบโจทยประเทศ ในแผน ววน. ในดานใด
7) เป น การขั บ เคลื่ อนเป า หมายการพัฒ นาตามยุทธศาสตรช าติใน 6 ดาน/ 23 แผนแมบ ท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป/ 4 แพลทฟอรมการวิจัยตอบโจทยประเทศ ในแผน ววน. ขอใด
8) สรุปผลการดําเนินงานที่สรางประโยชน/พัฒนาความเขมแข็งและคุณคาตอสังคม ชุมชนหรือ
องคกร และผลการประเมินโครงการ
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 งานสร างสรรค ที่ นํ า ไปใช ป ระโยชน หมายถึ ง งานวิ จั ย หรื อ งานสร างสรรค ที่ ได นํ า ไปใช
ประโยชนตามวัตถุประสงค ที่ระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถ
นําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมายโดยมี
หลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใช จนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจนตามวัตถุประสงคและ/หรือ
ไดรับการรับรองการใชประโยชน จากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การ
ตรวจรับงานโดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษา โดยมุงเนนการตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 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. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
1.1 ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข
1.2 บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
1.3 กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พรอมในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง
1.4 ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนที่ชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคม
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ระหวางประเทศ

1.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
2.1 ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพฯ
3.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ 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 ศน เพื่ อกํ าหนดอนาคตประเทศไทยด านทรั พยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล
6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารฯ
6.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
6.2 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
6.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.4 กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพือ่ ประโยชนตอสวนรวมของประเทศ
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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
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
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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
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
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ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปน
รูปธรรมมีดังนี้
1. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน ใน
เรื่องตางๆ ที่ทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข ดาน
การบริหารจัดการ สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตย ภาค
ประชาชน ดานศิลปวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน
2. การใชประโยชนเ ชิงนโยบาย เชน การใชป ระโยชนจ ากผลงานวิจั ยเชิงนโยบาย ในการนําไป
ประกอบเป น ข อมู ลการประกาศการใช กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนตน
3. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ
หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน
4. การใชป ระโยชน ทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจยกระดับจิตใจ
กอให เ กิด สุ น ทรี ยภาพ สรา งความสุ ข เชน งานศิล ปะที่นําไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษาและการ
ประเมินไว
องคกรหรือหนวยงานภายนอก หมายถึง องคกรหรือหนวยงานภายนอกที่มีความรวมมือดานงานวิจัย
หรือพัฒนาโครงงาน สิ่งประดิษฐ นวัต กรรมหรืองานสรางสรรค การจัดโครงการการบริการวิชาการ หรื อ
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา/หนวยงานของมหาวิทยาลัย โดยเครือขายหรือ
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ในแผนพัฒนาฉบับนี้ จําแนกเปน 3 ระดับ คือ
ระดับชาติ หมายถึง ระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป (เชน ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
องคการมหาชน หรือบริษัทมหาชน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือองคการกลางระดับชาติทั้งภาครัฐ
และเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ)
ระดับชุมชน หมายถึง กลุมคนที่มาอยูรวมกันในเขตหรือบริเวณเดียวกันที่แนนอน มีวิถีการดําเนิน
ชีวิตคลายกัน มีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีปฏิสัมพันธตอกันและกันอยูภายใตกฎระเบียบกฎเกณฑ
เดียวกัน เชน วิสาหกิจชุมชน
ระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) หมายถึง เปนธุรกิจที่มีความเปนอิสระ มีเอกชน
เป นเจา ของไม ตกอยูภายใต อิทธิพลของบุ คคล หรือธุร กิจ อื่น มีตน ทุน ในการดําเนินงานต่ํา และมีพนักงาน
จํานวนไมมาก จําแนกกิจการเปน 3 ประเภท ไดแก กิจการผลิตสินคา กิจการการบริการ และกิจการคาสงและ
คาปลีก
ความรวมมือ หมายถึง การที่มหาวิทยาลัย คณะวิชา สวนงาน หรือหนวยงานของมหาวิทยาลัยไดมี
การทําโครงการความรวมมือกับองคกรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือหนวยงานตางๆ อันกอใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการหรือการวิจัย โดยอาศัยความรูและความสามารถทางวิชาการตามภารกิจของ
หนวยงาน โดยมหาวิทยาลัย/คณะวิชา/สวนงาน/หนวยงานอื่นๆของมหาวิทยาลัย มีการลงนาม MOU ที่มีการ
ลงนามความรวมมือรวมกันทั้ง 2 ฝายหรือมีการทําสัญญา หรือขอตกลงที่จะรวมมือทําวิจัยหรือพัฒนาโครงงาน
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ นวั ต กรรมหรื อ งานสร า งสรรค จั ด โครงการการบริ ก ารวิ ช าการ หรื อ โครงการทํ า นุ บํ า รุ ง
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ศิ ล ปวั ฒ นธรรมให บ รรลุ ต ามวั ตถุ ป ระสงค ของโครงการในการแก ปญ หาสัง คมและชุม ชนหรื อการดํา เนิ น
โครงการ/กิจกรรมรวมกัน โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร/คณะวิชา/สวนงาน/หนวยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
เปนเจาของโครงการหรือสวนใดสวนหนึ่งที่เกี่ยวของกับงานวิจัย โครงงาน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมหรืองาน
สรางสรรค โครงการการบริการวิชาการ โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดังกลาว เพื่อแกปญหาสังคมและ
ชุมชน
ชุมชน สังคม หรือหนวยงานภายนอกที่ไดรับประโยชน หมายถึง ชุมชน องคกร ทองถิ่น วิสาหกิจ
ชุ ม ชน วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม (SME) หรื อ อื่ น ๆ ที่ มี ก ารนํ า งานวิ จั ย โครงงาน สิ่ ง ประดิ ษ ฐ
นวัตกรรมหรืองานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยไปใชกอใหเกิดประโยชนดานในดานหนึ่งเพื่อแกปญหาสังคม
และชุมชนนั้นๆ
วิธีการคํานวณ :
ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมหรืองานสรางสรรค โครงการบริการวิชาการ
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีความรวมมือกับเครือขายหรือหนวยงานภายนอก 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 งานสร า งสรรค / โครงงาน สิ่ งประดิ ษ ฐ / นวัต 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 การขั บ เคลื่ อนเป า หมายการพัฒ นาตามยุทธศาสตรช าติใน 6 ดาน/ 23 แผนแมบ ท
ภายใต ยุ ทธศาสตร ช าติ 20 ป / 4 แพลทฟอรมการวิจัย ตอบโจทยป ระเทศ ในแผน ววน. ขอใด*(ศึกษา
รายละเอียด ภาคผนวก ค. หนา 148)
8) สรุปผลการดําเนินงานที่สรางประโยชน/พัฒนาความเขมแข็งและคุณคาตอสังคม ชุมชนหรือ
องคกร และผลการประเมินโครงการ
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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
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการ S Curve ที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้
1. โครงการ Digital Transformation ประกอบดวย 3 โครงการยอย ดังนี้
1.1 โครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัย (University Reform) ระยะที่ 1
1.2 โครงการพัฒนาระบบ SU-ERP HRM มิติพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะที่ 1
1.3 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี สําหรับการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห และเขาถึงขอมูลใน
รูปแบบที่หลากหลายในมิติตางๆ Business Intelligence (BI) และ Dashboard เพื่อชวยในการตัดสินใจ และ
การบริหารจัดการของผูบริหาร
2. โครงการศิลปากรกิจการเพื่อสังคม Silpakorn Social Engagement (SSE)
3. โครงการ Smart Student จัดทํา Mobile Application ใหบริการแกนักศึกษาในมิติตางๆ
เพื่อเพิ่มคุณภาพการใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษา (Student life Style)
4. โครงการ Silpakorn QS Star Rating โดยมีเปาหมาย ไดรับผลการประเมิน ในระดับ 4 ดาว
และมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
5. โครงการบูรณาการเชิงพื้นที่ของงานวิจัยและบริการวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยเปนแกนนํา
รวมกับหนวยงานภูมิภาคตะวันตกหรือภาคกลางตอนลาง เพื่อแกไขปญหาชุมชนหรือพื้นที่ และตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรชาติ (Silpakorn Creative)
สําหรับโครงการ S Curve ในปงบประมาณตอไป จะนําผลจากโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัย
(University Reform) และความสําเร็จดานวิชาการ มาพิจารณาดวย
วิธีการคํานวณ :
ผลการประเมินความสําเร็จจากผลลัพธที่เกิดขึ้นของโครงการ S Curve ที่มหาวิทยาลัยเสนอ
จํานวน 5 โครงการ ในแตละปงบประมาณ ประเมินโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมหาวิทยาลัยฯ
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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
ปริ ญญา ค า เข็ มวิทยฐานะ ค า ขายแบบ ค า บํารุงสถานที่ คาสมัครสอบพนักงาน สว นแบงบริการวิช าการ
คาบริการสระวายน้ํา เงินบริจาค เปนตน
วิธีการคํานวณ :
จํานวนเงินรายไดรบั จริงปปจจุบัน – จํานวนเงินรายไดรับจริงปที่ผานมา x 100
จํานวนเงินรายไดรับจริงปที่ผานมา
เงินรายไดรับจริง ใหนับรวมจํานวนเงินรายไดจากทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ไมรวมงบบุคลากร
ขอมูลประกอบการพิจารณา (แหลงขอมูล/เอกสาร/หลักฐาน) :
- กองคลัง
- จํานวนเงินรายไดรับจริงจําแนกตามคณะวิชา/หนวยงาน
ตัวชี้วัดที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการขององคกร จากการประเมินโดยหนวยงานภายนอก ที่
แสดงถึงการมีธรรมาภิบาล
(ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประเมินโดยสํานักงาน ป.ป.ช.)
หนวยนับ : รอยละ
ชวงเวลา : ปงบประมาณ
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คําอธิบาย :
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเมินโดยสํานักงาน ป.ป.ช. ไดใหความสําคัญในการพัฒนาเกณฑการประเมินให
เกิดการสนับสนุนตอการยกระดับคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)
ของประเทศไทยไดอยางเปนรูปธรรม เพื่อนําไปสูการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (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
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.
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (University Green Campus) โดย UI Green Metric
World University Ranking
หนวยนับ : อันดับ
ชวงเวลา : ปงบประมาณ
คําอธิบาย :
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (University Green Campus) โดย UI Green Metric World
University Ranking เปนการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ในการดําเนินการที่
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เกี่ย วข องกั บความยั่งยืน ดานสิ่งแวดลอม ซึ่งมุงมั่ นที่จะเปน มหาวิทยาลัย “สีเ ขีย ว” โดยมีการจั ดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียวและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เริ่มขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2553 ดําเนินการโดย University of
Indonesia เพื่อประเมินและเปรียบเทียบกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ในการรักษาสภาพแวดลอมอยางยั่งยืน
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง การบู ร ณาการไปกั บ การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต ร และการพั ฒ นาพื้ น ที่ ข อง
มหาวิทยาลัยใหเปนสีเขียว โดยมีเกณฑการประเมิน 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
ดังนั้นทุกพื้นที่ที่จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยศิลปากร จําเปนที่จะตองมีโครงการ/กิจกรรม
ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริห ารงานของวิทยาเขตใหตอบสนองตอความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม ทั้งนี้
จะตองมีการกําหนดคาเปาหมายของตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมใหตอบสนองตามเกณฑหลักทั้ง 6 ดานหรือ
มุงเนนดานในดานหนึ่ง และจะตองมีการวัดและติดตามผล (outcome) จากการดําเนินงานที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสิ่งแวดลอมของวิทยาเขตใหยั่งยืนตอไป
วิธีการคํานวณ :
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (University Green Campus) จาก UI Green Metric World
University Ranking
ขอมูลประกอบการพิจารณา (แหลงขอมูล/เอกสาร/หลักฐาน) :
- กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
- กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
- รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (University Green Campus) จาก UI Green
Metric World University Ranking
ตัวชี้วัดที่ 5 ผลสําเร็จของโครงการ SMART AND GREEN CAMPUS ของทุกวิทยาเขต
หนวยนับ : รอยละ
ชวงเวลา : ปงบประมาณ
คําอธิบาย :
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รายงานผลสําเร็จของโครงการ SMART AND GREEN CAMPUS ของแตละวิทยาเขตประกอบดวย
การดําเนินในดานตางๆ ดังนี้
1) โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย GREEN CAMPUS
2) โครงการ/กิจกรรมปรับปรุงกายภาพ (เนน GREEN ไมนับโครงการ/กิจกรรมซอมบํารุงปกติ)
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 งผลตอผลการจัดอัน ดับ มหาวิ ทยาลัย สีเขีย 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
วิธีการคํานวณ :

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 ประสงคยุ ทธศาสตร ที่ 4 ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่มี คุณ ภาพ เพื่อ พัฒ นากํ า ลั งคนในระดับ สูงใหกั บสั งคม
ประเทศชาติ มีทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 สรางคนดวยนวัตกรรมและการสรางสรรค :
STUDENT AND ALUMNI
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลสําเร็จของการพัฒนานักศึกษาใหเปน Smart Student มีทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่
21 ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1.1 รายได เ ฉลี่ ย ของบั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ บั ณ ฑิ ต
สถาบันอุดมศึกษาอื่น (เปรียบเทียบอยางนอย 4 สถาบัน โดยเปนสถาบันที่มีชื่อเสียงและมีหลักสูตรใกลเคียง
กับ มศก.)
หนวยนับ : รายไดเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ชวงเวลา : ปการศึกษา
วิธีการคํานวณ :
ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร

รายไดเฉลี่ยบัณฑิตระดับปริญญาตรี

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-นานาชาติที่นักศึกษาปจจุบนั บัณฑิต และศิษยเกาไดรับ
หนวยนับ : จํานวนรางวัล
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ชวงเวลา : ปงบประมาณ
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
- รายงานการได รับรางวัล ระดั บชาติ -นานาชาติ ของนั กศึกษาปจ จุบัน และศิษย เก ามหาวิทยาลั ย
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 บุคคลซึ่งขายสินคาหรือใหบริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพไมวาการกระทํา
ดังกลาวจะไดรับประโยชน หรือไดรับคาตอบแทนหรือไม และไมวาจะไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มแลวหรือไม
(พจนานุกรม ราชบัณฑิตสถาน, 2562)
Start up หมายถึ ง ผู ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ใหม ที่ มี ก ารใช เ ทคโนโลยี ห รื อ นวั ต กรรมในการสร า ง
ธุรกิจ (โดยเฉพาะเทคโนโลยีดาน ICT) เชน GRAB taxi ซึ่งเปน App เรียกแท็กซี่เพื่อแกปญหาของความ
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
โดยผูที่จะไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะตองมีคุณสมบัติตามที่องคกรออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
กําหนดไว ผูที่ไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะไมสามารถประกอบวิชาชีพนั้น ๆ ได ถาฝาฝนจะมีโทษตามที่
องคกรวิชาชีพแตละองคกรกําหนดไว ในแผนพัฒนาฉบับนี้ คณะวิชาที่ตองรายงานตัวชี้วัดนี้ 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 :
ตัวชี้วัดนี้เปนการประเมิ นความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานการประเมิ น
ความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุมสหภาพยุโรปหรือ CEFR (Common European Framework of
Reference for Languages) ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 4 ที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา
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 คุณภาพชีวิตทั้งดานกายภาพ 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
เห็นที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด และเพื่อใหเกิดประโยชนในการนําผลการสํารวจไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตอไป
วิธีการคํานวณ :
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการสํารวจความเห็นของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิต
จํานวนนักศึกษาที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด
ขอมูลประกอบการพิจารณา (แหลงขอมูล/เอกสาร/หลักฐาน) :
- กองแผนงาน
เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 5 มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนที่รูจักในระดับนานาชาติภายใต “ศิลปากร
มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค” (Silpakorn : A Leading Creative University) :
SILPAKORN BRANDING
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลสําเร็จของการสรางและสื่อสารภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ ประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ตัวชีว้ ัด
ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากรตอการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรคในมุม
ของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียกับสถาบัน และสาธารณะ (ทําวิจัยสถาบัน)
หนวยนับ : รอยละ
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ชวงเวลา : ปงบประมาณ
คําอธิบาย :
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากรตอการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรคในมุมของ
ผู รั บ บริ ก าร ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย กั บ สถาบั น และสาธารณะ หมายถึ ง การศึ ก ษา การรั บ รู ทั ศ นคติ ข อง
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียกับสถาบัน และสาธารณะ ไดแก นักเรียน ผูปกครอง ครู ผูประกอบการ
นายจ างหรื อผู ใช บั ณฑิ ต ชุ ม ชน สั งคม และท องถิ่ น ต อภาพลัก ษณข องมหาวิ ทยาลัย ศิ ล ปากร “การเป น
มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค” โดยทําเปนงานวิจัยสถาบัน
ขอมูลประกอบการพิจารณา (แหลงขอมูล/เอกสาร/หลักฐาน) :
- กองแผนงาน
- รายงานผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากรตอการเปนมหาวิทยาลัยชั้น
นําแหงการสรางสรรคในมุมของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียกับสถาบัน และสาธารณะ
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การรับรูของสาธารณะตอความมีชื่อเสียงดานวิชาการ “ศิลปากรมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการ
สรางสรรค”
หนวยนับ : จํานวน
ชวงเวลา : ปงบประมาณ
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
สื่อที่เป นแหล งเผยแพร เพื่อให สาธารณชนสามารถเขาถึ งไดงาย แสดงศักยภาพและชื่อเสี ยงของ
มหาวิทยาลัย ในปจจุบันนอกจากโดยการจัดแสดงนิทรรศการหรือจัดแสดง สื่อวิทยุ โทรทัศน แลวยังสามารถ
เผยแพรผานชองทางสื่อสังคมออนไลนอื่น ๆ อาทิ เว็บไซต ยูทูป เพจอยางเปนทางการของคณะวิชา/หนวยงาน
หรือเว็บบล็อก เปนตน ซึ่งมีผูดูแลระบบอยางชัดเจน ทั้งนี้ ควรคํานึงถึงภาษาที่ใชในการสื่อสาร หากเลือก
เผยแพรดวยลักษณะ 2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ) จะยิ่งชวยใหสาธารณชนสามารถเขาถึงโครงการที่หนวยงานจัด
ขึ้นไดมากขึ้น
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วิธีการคํานวณ :
ผลรวมของยอด view ยอด Organic ยอด Reach, ความถี่การออกสื่ อ, ยอดแชรใน Social,
Content ที่สาธารณะรับรู มีสวนรวม Comment ในเชิงสรางสรรค, จํานวน Scoop และ Column จาก
Endorser และ Influencer ซึ่งนับรวมทุกสื่อจากทุกคณะวิชาและหนวยงาน และนับสะสมได
ขอมูลประกอบการพิจารณา (แหลงขอมูล/เอกสาร/หลักฐาน) :
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- สวนงานภายใตมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดแก สํานักงานอธิการบดี สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
- คณะวิชา/สวนงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
- ขอมูลที่ตองรายงาน :
1) ชื่อคณะวิชา/หนวยงาน
2) ชองทางการติดตอสื่อสารกับนักศึกษา/ผูรับบริการทั้งหมดของคณะวิชา/หนวยงาน
3) จํานวนยอด view ยอด Organic ยอด Reach, ความถี่การออกสื่อ, ยอดแชรใน Social,
Content ที่สาธารณะรับรู มีสวนรวม Comment ในเชิงสรางสรรค, จํานวน Scoop และ Column จาก
Endorser และ Influencer ในชองทางการสื่อสารแตละประเภทของคณะวิชา/หนวยงาน
4) จํานวนขาวสาร/ขาวประชาสัมพันธที่เผยแพรสื่อสาธารณะ ในมิติตางๆ เชน
4.1 คุณภาพนักศึกษา รางวัลที่นักศึกษา/บัณฑิตที่ไดรับในระดับชาติ-นานาชาติ
4.2 คุณภาพอาจารย รางวัลที่ อาจารย /บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับ ในระดับ ชาติ นานาชาติ
4.3 โครงการวิ จั ย หรืองานสรางสรรค โครงการบริการวิช าการ โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ดําเนินการ โดยมีการเผยแพรในลักษณะสิ่งตีพิมพเปนบทความผลงานทางวิชาการ การจัด
นิทรรศการ (Exhibition) การจัดการแสดง (Performance) หรือการจัดประกวด หรือการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการและผลงานในแขนงตาง ๆ อาทิ งานศิลปะ ดนตรี การแสดง และงานออกแบบสูสาธารณะ เปนตน
ตัวชี้วัดที่ 2 ผลสําเร็จของการดําเนินนโยบายผลักดันมหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ
หนวยนับ : รอยละ
ชวงเวลา : ปงบประมาณ
คําอธิบาย : ผลสําเร็จของการดําเนินนโยบายผลักดันมหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ หมายถึงการ
ดําเนินงานตามแผนงานดานวิเทศสัมพันธ สัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนด ประกอบดวยการดําเนินในดาน
ตางๆ ดังนี้
1. จัดทํา MOU ใหม และทบทวน MOU เดิมที่ตองตออายุ
2. จัดโครงการ/กิจกรรมดานวิเทศสัมพันธ
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3. จัดโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนทุนระดับนานาชาติจากหนวยงานภาคนอกทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
4. โครงการ International Office
5. โครงการพัฒนาเว็บไซตสําหรับนักศึกษาตางชาติ
6. จัดโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ
วิธีการคํานวณ :
ทั้งหมด

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุเปาหมายทั้งหมด x 100
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการตามแผนงานดานวิเทศสัมพันธทั้งหมด

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

-166-

ภาคผนวก ง.
บันทึกการนําสงคณะวิชาและหนวยงานทุกภาคสวน
เพื่อจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของ
และทบทวน SWOT ของมหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก จ.
สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562
เรื่อง พิจารณา รางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป
พ.ศ. 2562 - 2566
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คณะผู้จัดทำ
เจ้ำของและผู้จัดพิมพ์
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
22 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2849 7554 โทรสาร 0 2849 7555
E-mail : su-plan@su.ac.th เว็บไซต์ : www.plan.su.ac.th
Facebook : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่ปรึกษำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระวัฒน์ จันทึก
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนงบประมาณและยุทธศาสตร์
นางสาวเสาวณีย์ คูพูลทรัพย์
ผู้อานวยการกองแผนงาน

คณะผู้จัดทำ
นางสาวกฤติญา จันทพันธ์
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน
นางสาวเบญจมาศ ขุนประเสริฐ นายฉัตรชัย ศิริสมบูรณ์ลาภ และนางสาวภัสราภรณ์ อยู่มาก
นักวิชาการอุดมศึกษา

ปก
นายเวชยันต์ สังข์จุ้ย ตาแหน่ง : นักคอมพิวเตอร์

จัดทำโดย งานยุทธศาสตรและวิจัยสถาบัน
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

