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แผนพัฒนาสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2564– 2567 
 
1. บทนํา 
  ปจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซึ่งไดมีการกําหนดแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมุงเนนการพัฒนาใน  5 ดาน คือ 1) การสรางความมีชื่อเสียงดานวิชาการ  2) 
การยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับทองถิ่นหรืออุตสาหกรรม ตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคุณคา
ทางเศรษฐกิจ เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ และเปนที่พ่ึงพิงของชุมชนและทองถิ่น 3) การ
บริหารจัดการองคกรดวยนวัตกรรมและใสใจสงแวดลอม 4) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสูงใหกับ
สังคมและประเทศชาติ มีทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 และพัฒนาความรวมมือกับสมาคมนักศึกษา
เกา และ 5) การสรางและเผยแพรภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ  โดยการดําเนินการภายใตแผนพัฒนา
ดังกลาวจะเปนแนวทางในการยกระดับมหาวิทยาลัยสูมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค 
 เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนตามนโยบายดังกลาว สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจึงมีบทบาทเปน
หนวยงานหลักในการสนับสนุนดานเครื่องมือ และทรัพยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในสวนของการ
บริการนักศึกษา การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร อีก
ทั้งยังมีบทบาทสําคัญในการปฏิรูปองคกรสู  Digitally Transformed University ภายใตโครงการ 
Silpakorn University Transformation ซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศใหสอดคลองกับทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และเปนผูนําการพัฒนานวัตกรรม
ดิจิทัลเทคโนโลยขีองมหาวิทยาลัย 
 การจัดทําแผนพัฒนาสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีฉบับนี้ไดคํานึงถึงบทบาทที่สําคัญของสํานัก โดยยึด
หลั กแนวทา งการพัฒนาตาม  S4 Model ( 1.  Student Experience  2.  Smart Administration              
3. Skilled Staff และ 4. SU Transformation)  ที่ ใหความสําคัญกับผู มีสวนไดสวนเสียหลักของ
มหาวิทยาลัยและเปาหมายของมหาวิทยาลัยตามโครงการ Silpakorn University Transformation และ
รวมไปถึงการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามนโยบาย พระราชบัญญัติ และ
กฎหมายดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2560   พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562  เปนตน  
 
2.  ขอมูลพื้นฐานของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
 บุคลากร 
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยมีีบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 62 คน จําแนกตามตําแหนง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  แสดงจํานวนบุคลากรสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจําแนกประเภทและระดับตําแหนง 

ประเภท 
ระดบัตําแหนง 

รวม 
เชี่ยวชาญ 

ชํานาญ
การพิเศษ 

ชํานาญ
การ 

ปฏิบัตกิาร ปฏิบัตงิาน 

ขาราชการ - 6 2 - - 8 

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา 

- 1 9 36 - 46 
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ประเภท 
ระดบัตําแหนง 

รวม 
เชี่ยวชาญ 

ชํานาญ
การพิเศษ 

ชํานาญ
การ 

ปฏิบัตกิาร ปฏิบัตงิาน 

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานชั่วคราว 

1  - 1 1 3 

ลูกจางประจํา - - - - 2 2 

ลูกจางชั่วคราว - - - - 3 3 

รวม 1 7 11 38 6 62 

 
 

 
ภาพที่ 1   แสดงสัดสวนบุคลากรสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจําแนกตามประเภทบุคลากร 

 

ขาราชการ
13%

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ประเภทพนกังาน
ประจํา
74%

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ประเภทพนักงาน
ชั่วคราว

5%

ลกูจางประจํา
3%

ลกูจางชั่วคราว
5%
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ภาพที่ 2  แสดงสัดสวนบุคลากรสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจําแนกตามระดับตําแหนง 

 
 

 งบประมาณ 
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยไีดรับจัดสรรงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได
ในแตละปดังนี้ 
 
ตารางที่ 2   งบประมาณแตละประเภทของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 
ปงบประมาณ งบประมาณ

แผนดิน 
งบประมาณเงิน
รายไดท่ีไดรับ

จัดสรร 

เงินรายไดท่ี
มหาวิทยาลัยสมทบ 

รวม 

2558 16,408,800 24,818,742.00 - 41,227,542.00 
2559 13,556,100 23,795,326.00 - 37,351,426.00 
2560 13,611,400 24,028,584.17 - 37,639,984.17 
2561 11,584,400 24,903,961.12 - 36,488,361.12 
2562 5,818,340 27,363,144.44 - 33,181,484.44 
2563 10,448,300 35,365,564.16 6,072,968.92 45,813864.16 

 
 
 

เช่ียวชาญ
1%

ชํานาญการ
พเิศษ
11%

ชํานาญการ
18%

ปฏบิัตกิาร
60%

ปฏิบัตงิาน
10%
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ภาพที่ 3  งบประมาณแตละประเภทของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ตั้งตปงบประมาณ พ.ษ. 2558 - 2563 

 
 
 อาคารสถานที ่
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีสํานักงานและพ้ืนท่ีใหบริการแกนักศึกษาและบุคลากรในทุกวิทยาเขตดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3  จํานวนพื้นที่ใหบริการของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีทุกวิทยาเขต 

วิทยาเขต อาคาร พื้นท่ีใชสอย (ตร.ม) 

วังทาพระ อาคารสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี 36 

วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร 

อาคารมล.ปน มาลากุล 1,854 

อาคารศูนยเรียนรวม 1 1,764 

ตลิ่งชัน อาคารสํานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน 336 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาคารวิทยบริการ 972 

รวม  4,962 
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3. วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร 

 3.1 วิสัยทัศน 

  “สํานักดิจิทัลเทคโนโลยเีปนผูนําดานการบริการและการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลย”ี 

 

 2.2 พันธกิจ 
 3.2.1 ใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยเพ่ือการสนับสนุนงาน

ดานการเรียน การสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 3.2.2 ใหบริการและสนับสนุนการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย 
 3.2.3 ใหบริการทางวิชาการแกสังคม เพ่ือเสริมสรางความเข็มแข็งแกชุมชนในดานการ

พัฒนา และการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมทั้งการใหการสนับสนุนงาน
บริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย 

 3.2.4 พัฒนานวัตกรรมดานดิจิทัลเทคโนโลย ีและพัฒนาบุคลากร รองรับการปฏิรูปองคกรสู 
Digitally Transformed University  

  
 3.3 คานิยมองคกร 
 DRIVE 

D  Digital Technology มีความเปนเลิศดานดิจิทัลเทคโนโลย ี
 

R   Responsibility ความรับผิดชอบตอหนาที่และการทํางานดวยจิต
บริการ 
 

I   Innovation & Intelligence ความคิดสรางสรรค สรางนวัตกรรมและองค
ความรู 
 

V   Vision&Visibility มีวิสัยทัศนการทํางานที่กาวไกล 
 

E   Excellence& Expertise & Ethic 
& Efficiency&Engagement 

ทํางานรวมกันดวยความเชี่ยวชาญอยางมี
ประสิทธิภาพ คุณธรรม และจริยธรรม 
 

 
 3.4 เปาหมายแผนพัฒนาสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
  3.4.1 พัฒนาคุณภาพการบริการ และประสบการณนักศึกษา 
  3.4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกรโดยการประยุกดใชดิจิทัลเทคโนโลยี และ
สงเสริมการบริหารจัดการแบบ data-driven organization 
  3.4.3 พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยศลิปากรดานเทคโนโลยเีพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
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  3.4.4 สนับสนุนการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาองคกรตามโครงการ Silpakorn University 
Transformation 
 
4. ยุทธศาสตรของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 

 ยุทธศาสตรที่ 1 Student Experience 
  เปาประสงค 
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการ และประสบการณนักศึกษา 
 
  กลยุทธที่ 1.1 การสงเสริมคุณภาพการบริการดานเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ปรับปรุงความเร็วและความเสถียรของระบบเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือ
รองรับการใชงานของนักศึกษาและบุคลากร การจัดการเรียนการสอน 
และรองรับการทํางานของระบบบริการนักศกึษาอื่นๆ 

-  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อบูรณาการ
การพัฒนาระบบเครือขายในระดับมหาวิทยาลัย และคณะวิชาและ
สวนงานใหมีแนวทางที่สอดคลองกัน 

-  พัฒนาระบบตรวจตราสถานะเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อรองรับการ
กํากับดูแลแบบ real-time และการแกปญหาอยางทันการณ 

  กลยุทธที่ 1.2 การสงเสริมคุณภาพการบริการในมิติอื่นๆ โดยใช IT เปนเครื่องมือ 
- รวบรวมระบบบริการนักศึกษาและบุคลากรเขาสูระบบ SU Portal 

เพ่ือความสะดวกในการเขาถึง และเปนจุดศูนยรวมการบริการและการ
ประชาสัมพันธ 

- พัฒนาระบบงานอัตโนมัติ (workflow) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน และการบริการ 
 

  กลยุทธที่ 1.3 การพฒันาประสบการณ และทักษะดาน IT ที่จําเปนสําหรับการทํางาน
ในโลกยุคใหม 
- จัดกิจกรรมเพ่ือสรางความรับรู เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี และพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปนใน
ศตวรรษที่ 21 

- จัดเตรียมแพลตฟอรมการเรียนรูจากประสบการณจริงเพ่ือสราง
นักพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี และพัฒนาทักษะการประยุกตใช
เทคโนโลยีในการแกปญหา 
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 ยุทธศาสตรที่ 2 Smart Administration 
  เปาประสงค 
  เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกรโดยการประยุกดใชดิจิทัลเทคโนโลยี และสงเสริมการ
บริหารจัดการแบบdata-driven organization 

 
  กลยุทธที่ 2.1 Dashboard และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการ

บริหารจัดการ 
- จัดทํารายงานในรูปแบบ Business Intelligence (BI) และ 

Dashboard เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ เชน การวางแผน การ
ประกันคุณภาพ การกํากับดูแลองคกร และการนําขอมูลเชิงวิเคราะห
ไปใชประโยชนในดานอ่ืน ๆ 

 
  กลยุทธที่ 2.2 เชื่อมโยงฐานขอมูลสูการบริหารจัดการและการเขาถึงขอมูลแบบรวม

ศูนย 
- แตงตั้งคณะกรรมการขอมูลสารสนเทศเพ่ือบูรณาการการวางแผน 

กํากับดูแล และดําเนินการเก่ียวกับขอมูลขององคกร โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎหมายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และรวมไปถึงการนําขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

- พัฒนา Data warehouse และ API service เพ่ือสนับสนุนและ
สงเสริมการบริหารแบบ data-driven organization ในระดับคณะ
วิชาและหนวยงาน โดยหนวยงานสามารถเขาถึงขอมูลและสารสนเทศ
จากระบบขอมูลกลางตามสิทธิ์การเขาถึงไดอยางรวดเร็ว 

  กลยุทธที่ 2.3 Business Intelligence 
- สรางหนวยงานเพ่ือรองรับการวิเคราะห ดวยเทคโนโลยีใหม 
- พัฒนาทักษะบุลากรดานการวิเคราะห เพื่อใหสามารถใชประโยชนจาก

ขอมูลไดอยางสูงสุด 
 

 ยุทธศาสตรที่ 3 Skilled Staff 
  เปาประสงค 

พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรดานเทคโนโลยเีพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 
 กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยใช ITเปนเครื่องมือ 

- สนับสนุน และสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหมโดยการ
ใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี เชน การสอนออนไลน การสอนผานระบบ 
e-learning และการเรียนในระบบ MOOC 

- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
(disruption) และสภาวะฉุกเฉิน เชน COVID-19 
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- จัดหา หรือสนับสนุนการจัดหาซอฟทแวร และเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการดําเนินงาน
อ่ืน ๆ  

 
 กลยุทธที่ 3.2 วางแผนเพื่อรับมือกับการบริหารจัดการในสภาวะฉุกเฉิน 
  - พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (infrastructure) ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เชน ระบบเครือขาย เซริฟเวอร และซอฟทแวร เพ่ือรองรับการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนการสอนในสภาวะฉุกเฉิน 

  - พัฒนาทักษะบุคลากร และเครื่องมือทางเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการ
บริหารจัดการ และการเรียนการสอนในสภาวะฉุกเฉิน 

 
 กลยุทธที่ 3.3 พัฒนาทักษะบคุลากรเพื่อปรับตัวสูการทํางานแบบ 4.0 ที่มีการใชระบบ 

IT และ automated workflow 
- อบรมพัฒนาทักษะที่จําเปนตามระบบที่เปลี่ยนแปลง 
- พัฒนาระบบ Learning Management System (LMS) เพ่ือรองรับ

การพัฒนาทักษะบุคลากรแบบ on-demand 
   

 ยุทธศาสตรที่ 4 SU Transformation 
 เปาประสงค 

  สนับสนุนการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาองคกรตามโครงการ Silpakorn University 
Transformation 
 

 กลยุทธที่ 4.1 Art and Culture promotion 
- สนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรโมทความเปนผูนํา

ดานศิลปะและวัฒนธรรม 
- สรางความรับรูและความตื่นตัวเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม โดยใช

เทคโนโลยีสมัยใหม 
 
  กลยุทธที่ 4.2 Digital Transformation 

- สนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามโครงการ SU 
Transformation 
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5. การกํากับดูแลการดําเนินงาน ติดตาม และประเมินผล 

5.1 การบริหารจัดการ 
  การบริหารแผนพัฒนาของสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ีจะเนนที่การสรางความเขาใจ การยอมรับ 
และการรวมมือกันในการถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของแต
ละฝาย   ซึ่งจะทําเปนแผนพัฒนาสํานักดิจิทัลเทคโนโลยทีี่มีชวงระยะเวลา 4 ป สอดคลองกับแผนพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมีการดําเนินการ ดังนี้ 
 1) รวบรวมขอมูลและจัดทําแผนพัฒนาสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี
 2) การนําเสนอแผนพัฒนาสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีตอสภามหาวิทยาลัย 
 3) กลไกการดําเนินงาน สํานักงานสํานักดิจิทัลเทคโนโลยจีะเปนฝายประสานงานและสราง
ความรวมมือกับฝายตางๆ และติดตามประเมินผลแผนปฏิบัตกิารของสํานักดิจิทัลฯ ทั้งนี้จะมีการทบทวน 
ปรับเปลี่ยน และรายงานผลการนําแผนฯ ไปปฏิบัติตอที่ประชุมหัวหนาฝายเปนประจําทุกเดือน เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปและรายงานตอคณะกรรมการประจําสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี
 
 5.2  การติดตามประเมินผล 
  เพ่ือใหการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการของสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ีมีกรอบในการประเมินที่
เปนรูปธรรมสอดคลองกับเปาหมายเชิงยุทธศาสตร จึงไดมีการกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของแผนพัฒนา
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ตลอดจนแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อใหสามารถติดตามและประเมินผล
ความสําเร็จของแผนพัฒนาดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดในแตละประเด็น
ยุทธศาสตรดังนี้ 
 
 ตัวชี้วัดยุทธศาสตรท่ี 1: Student Experience 
 1)   ผลการประเมินความพึงพอใจ/ความไมพึงพอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 
 2)  รอยละของ up-time ของเครือขายอินเตอรเน็ต 
 3)   รอยละของจุดเชื่อมตอที่สําคัญตามโครงขายอินเตอรเน็ตที่มี up-time สูงกวา 99.9% 
 4)   รอยละของเซิรฟเวอรบริการหลักที่มี up-time สูงกวา 99.9% 
 5)   จํานวน Workflow ที่นํามาใชในการพัฒนาการดําเนินงาน 
 6)   จํานวนนวตักรรมหรือจํานวนการประยุกตนวตักรรมทางเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลยั ที่ไดรับการเผยแพร 
 7) จํานวนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสรางความรับรู เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี และพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 
 8)   จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปนตอการ

ทํางานในศตวรรษที่ 21 
 ตัวชี้วัดยุทธศาสตรท่ี 2 :  Smart Administration 
 9)  จํานวนรายงาน BI Report เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
 10)  รอยละของฐานขอมูลหลักที่ถูกนํามาวิเคราะหในระบบ BI 
 11)  รอยละของฐานขอมูลหลักที่ไดรับการอัพเดทขอมูล สอบทานขอมูล ตรวจสอบการ

เขาถึง และผานเกณฑประเมินการรักษาความปลอดภัยของขอมูล 
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 12)  รอยละของระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน cloud services ที่มีผลสัมฤทธิ์
การกํากับดูแลตามนโยบายขอมูลสารสนเทศสูงกวา 80% 
 13) จํานวนบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะดานการวิเคราะหขอมูล 
 
 ตัวชี้วัดยุทธศาสตรท่ี 3 : Skilled Staff 
 14)  จํานวนกิจกรรมหรือการจัดอบรมดานการจัดการเรียนการสอนโดยใช IT เปนเครื่องมือ 
 15)  จํานวนผูเขารับบริการเพื่อพัฒนาการจัดการสอนโดยใช IT เปนเครื่องมือ 
 16)  จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคลองกับ

ความตองการของมหาวิทยาลัย 
 
 ตัวชี้วัดยุทธศาสตรท่ี 4  :  SU Transformation 
 17)  รอยละความสําเร็จของการจัดทําคลังขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมที่รวมทุกสาขาดาน

ศิลปะ การออกแบบ ดนตรี สถาปตยกรรม และดานโบราณคดี 
 18)  รอยละที่เพ่ิมข้ึนของผูเขาชมคลังขอมูลสะสมดานศิลปวัฒนธรรม 
 19)  รอยละความสําเร็จของโครงการ SU Transformation 
 20)  มีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 Student Experience 
 

กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
   2564 2565 2566 2567  
1.  การสงเสริมคณุภาพ
การบริการดานเครือขาย
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1)  ปรับปรุงความเร็วและความ
เสถียรของระบบเครือขาย
อินเตอรเนต็เพื่อรองรับการใชงาน
ของนักศึกษาและบุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน และรองรับ
การทํางานของระบบบริการ
นักศึกษาอ่ืนๆ 
2)  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือ
บูรณาการการพัฒนาระบบเครือขาย
ในระดับมหาวิทยาลยั และคณะวชิา
และสวนงานใหมีแนวทางที่
สอดคลองกัน 
3)  พัฒนาระบบตรวจตราสถานะ
เครือขายอินเตอรเนต็เพ่ือรองรับการ
กํากับดูแลแบบ real-time และการ
แกปญหาอยางทันการณ 

1)  ผลการประเมินความพึงพอใจ/ความไมพึง
พอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 

 

รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รองผูอํานวยการฯ 
ฝายบรหิาร 

2) รอยละของ up-time ของเครอืขาย
อินเตอรเนต็ 
 

99.9 99.9 99.99 99.99 รองผูอํานวยการฯ 
ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3)  รอยละของจุดเช่ือมตอที่สาํคญัตาม
โครงขายอินเตอรเน็ตทีม่ี up-time สูงกวา 
99.9% 
 

60 70 80 90 รองผูอํานวยการฯ 
ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4)  รอยละของเซิรฟเวอรบริการหลักที่มี up-
time สูงกวา 99.9% 
 

80 90 100 100 รองผูอํานวยการฯ 
ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
   2564 2565 2566 2567  
2.  การสงเสริมคณุภาพ
การบริการในมิติอื่นๆ 
โดยใช IT เปนเครื่องมือ 

4)  รวบรวมระบบบริการนักศึกษา
และบุคลากรเขาสูระบบ SU Portal 
เพ่ือความสะดวกในการเขาถึง และ
เปนจุดศูนยรวมการบริการและการ
ประชาสมัพันธ  
5)  พัฒนาระบบงานอัตโนมัติ 
(workflow) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน และการบริการ 

5)  จํานวน Workflow ที่นํามาใชในการ
พัฒนาการดําเนินงาน 

5 10 15 20 ฝายบรหิารและ
พัฒนาดิจิทัล
เทคโนโลย ี

6) จํานวนนวัตกรรมหรือจํานวนการประยุกต
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลยั ที่ไดรับการ
เผยแพร 

5 5 5 5 2)  ฝายนวัตกรรม
และวิชาการ 

3.  การพัฒนา
ประสบการณ และ
ทักษะดาน IT ที่จําเปน
สําหรับการทํางานใน
โลกยุคใหม 

6)  จัดกิจกรรมเพื่อสรางความรับรู 
เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี และพัฒนาทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนใน
ศตวรรษที่ 21 
7)  จัดเตรียมแพลตฟอรมการเรียนรู
จากประสบการณจริงเพื่อสราง
นักพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี และ
พัฒนาทักษะการประยุกตใช
เทคโนโลยีในการแกปญหา 

7)  จํานวนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสรางความ
รับรู เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี และพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีจําเปนในศตวรรษที่ 21 
 

2 3 4 5 1)  รองผูอํานวยการฯ 
ฝายบรหิาร 
2)  ฝายนวัตกรรม
และวิชาการ 

8)  จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาทักษะ
ดานเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีจําเปนตอการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21 
 

10 20 30 40 1)  รองผูอํานวยการฯ 
ฝายบรหิาร 
2)  ฝายนวัตกรรม
และวิชาการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2   Smart Administration 
 

กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 

5.  Dashboard และระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจและการบริหาร
จัดการ 

8)  จัดทํารายงานในรูปแบบ 
Business Intelligence (BI) และ 
Dashboard เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจดัการ เชน การวางแผน 
การประกันคณุภาพ การกํากับดูแล
องคกร และการนําขอมูลเชิง
วิเคราะหไปใชประโยชนในดานอ่ืนๆ 

9) จํานวนรายงาน BI 
Report เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ 
 

5 10 15 20 1)  รองผูอํานวยการฯ 
ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2)  ฝายบริหารและ
พัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี 

10) รอยละของ
ฐานขอมูลหลักที่ถูก
นํามาวิเคราะหในระบบ 
BI 

60 80 100 100 1)  รองผูอํานวยการฯ 
ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2)  ฝายบริหารและ
พัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี 
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กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 

6.  เชื่อมโยงฐานขอมูลสูการ
บริหารจดัการและการเขาถึง
ขอมูลแบบรวมศูนย 

9)  แตงต้ังคณะกรรมการขอมลู
สารสนเทศเพ่ือบูรณาการการ
วางแผน กํากับดูแล และดําเนินการ
เก่ียวกับขอมูลขององคกร โดย
คํานึงถึงความปลอดภัย การปฏิบัติ
ตามกฎหมายดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และรวมไปถึงการนํา
ขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนสูงสดุ 
10)  พัฒนา Data warehouse 
และ API service เพ่ือสนับสนุน
และสงเสรมิการบริหารแบบ data-
driven organization ในระดบั
คณะวิชาและหนวยงาน โดย
หนวยงานสามารถเขาถึงขอมูลและ
สารสนเทศจากระบบขอมลูกลาง
ตามสิทธ์ิการเขาถึงไดอยางรวดเร็ว 

11)  รอยละของ
ฐานขอมูลหลักทีไ่ดรับ
การอัพเดทขอมูล สอบ
ทานขอมูล ตรวจสอบ
การเขาถึง และผาน
เกณฑประเมินการ
รักษาความปลอดภัย
ของขอมูล 

60 
 

80 
 

100 
 

100 1)  รองผูอํานวยการฯ 
ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2)  คณะกรรมการ
ขอมูล 

12) รอยละของระบบ
บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เชน cloud 
services ที่มีผลสัมฤทธ์ิ
การกํากับดูแลตาม
นโยบายขอมลู
สารสนเทศสูงกวา 80% 

100 100 100 100 
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กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 

7.  Business Intelligence 11)  สรางหนวยงานเพ่ือรองรับการ
วิเคราะห ดวยเทคโนโลยีใหม 
12)  พัฒนาทักษะบคุลากรดานการ
วิเคราะห เพื่อใหสามารถใช
ประโยชนจากขอมลูไดอยางสูงสุด 
 

12)  จํานวนบุคลากรท่ี
ไดรับการพัฒนาทักษะ
ดานการวิเคราะหขอมูล 

30 60 60 60 ฝายนวัตกรรมและ
วิชาการ 

13) จํานวนบุคลากรท่ีมี
ทักษะเฉพาะดานการ
วิเคราะหขอมูล 

3 5 7 10 ฝายบรหิารและพัฒนา
ดิจิทัลเทคโนโลย ี
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ยุทธศาสตรท่ี 3    Skilled Staff 
 

กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 

8.  พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช IT เปน
เครื่องมือ 

13)  สนับสนุน และสงเสรมิ
การจัดการเรยีนการสอนใน
รูปแบบใหมโดยการใช
เครื่องมือทางเทคโนโลยี เชน 
การสอนออนไลน การสอน
ผานระบบ e-learning และ
การเรยีนในระบบ MOOC 
14)  สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง (disruption) 
และสภาวะฉุกเฉิน เชน 
COVID-19 
15)  จัดหา หรือสนับสนุน
การจัดหาซอฟทแวร และ
เครื่องมือทางเทคโนโลยีเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน และการดําเนินงาน
อ่ืนๆ 

14)  จํานวนกิจกรรม
หรือการจดัอบรมดาน
การจัดการเรยีนการสอน
โดยใช IT เปนเครื่องมือ 
 

2 4 4 4 ฝายนวัตกรรมและ
วิชาการ 

15)  จํานวนผูเขารับ
บริการเพ่ือพัฒนาการ
จัดการสอนโดยใช IT 
เปนเครื่องมือ 

15 20 25 30 ฝายนวัตกรรมและ
วิชาการ 
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กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 

9.  วางแผนเพ่ือรับมือกับการ
บริหารจดัการในสภาวะฉุกเฉิน 

16)  พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน (infrastructure) 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เชน ระบบเครือขาย 
เซิรฟเวอร และซอฟทแวร 
เพ่ือรองรับการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรยีนการสอน
ในสภาวะฉุกเฉิน 
17)  พัฒนาทักษะบุคลากร 
และเครื่องมือทางเทคโนโลยี
เพ่ือรองรับการบริหารจัดการ 
และการเรียนการสอนใน
สภาวะฉุกเฉิน 

16)  จํานวนบุคลากรท่ี
ไดรับการพัฒนาทักษะ
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสอดคลอง
กับความตองการของ
มหาวิทยาลยั 
 

30 60 60 60 ฝายนวัตกรรมและ
วิชาการ 

10.  พัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อ
ปรับตัวสูการทํางานแบบ 4.0 
ที่มีการใชระบบ IT และ 
automated workflow 

18)  อบรมพัฒนาทักษะที่
จําเปนตามระบบที่
เปลี่ยนแปลง 
19)  พัฒนาระบบ Learning 
Management System 
(LMS) เพ่ือรองรับการพัฒนา
ทักษะบุคลากรแบบ on-
demand 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 SU Transformation 
 

กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 

11.  Art and Culture 
promotion 

20)  สนับสนุนการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลยั
เพ่ือโปรโมทความเปนผูนํา
ดานศิลปะและวัฒนธรรม 
21)  สนับสนุนการขับเคลื่อน
เพ่ือพัฒนาองคกรตาม
โครงการ Silpakorn 
University 
Transformation 

17)  รอยละความสาํเรจ็
ของการจัดทําคลังขอมูล
ดานศิลปวัฒนธรรมที่รวม
ทุกสาขาดานศลิปะ การ
ออกแบบ ดนตรี 
สถาปตยกรรม และดาน
โบราณคด ี

80 100 100 100 รองผูอํานวยการฯ ฝาย
บริหาร 
 

 18)  รอยละที่เพ่ิมขึ้น
ของผูเขาชมคลังขอมูล
สะสมดาน
ศิลปวัฒนธรรม 

100 
(baseline) 

10 10 10 รองผูอํานวยการฯ ฝาย
บริหาร 
 

12.  Digital Transformation สนับสนุนการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลยัตามโครงการ 
SU Transformation 

19)  รอยละความสาํเรจ็
ของโครงการ SU 
Transformation 

>80 >80 >80 >80 รองผูอํานวยการฯ ฝาย
บริหาร 
 

20)  มีแผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
สอดคลองกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 

มีแผนพัฒนาฯ มีแผนพัฒนาฯ มีแผนพัฒนาฯ มีแผนพัฒนาฯ รองผูอํานวยการฯ ฝาย
บริหาร 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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การวิเคราะหสภาพทั่วไปของสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี(SWOT Analysis) 

 

 จุดแข็ง/ขอไดเปรียบ (Strength) 

 การบริหารจัดการ 
 - มีการแบงภาระงานระดับผูปฏิบัติและผูรับผิดชอบชัดเจนทําใหงานประจําสามารถดําเนิน
กิจกรรมไปไดอยางดี 
 - มีแผนยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
 - มีการนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยตีางๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
 - มีแนวคิดในการนําระบบมาตรฐานสากลตางๆ มาใชในการบริหารงานของศนูยฯ 
 - เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นโดยกําหนดเปนนโยบายในการ

บริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
 - โดยภาพรวมมีการสรางบรรยากาศการทํางานที่ดมีีความสามัคคีในหมูคณะเปนสวนใหญ 

 บุคลากร 
 - ผูบริหารกําหนดทิศทางองคกรชัดเจนในที่ประชุมประจําปและถายทอดลงสูแผนกลยุทธ 
 - ผูนําใหความสนใจกับบุคลากรดานขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและการพัฒนา

บุคลากร 
 - บุคลากรสวนใหญมีความรูความสามารถพื้นฐานเหมาะสมเพียงพอตอภารกิจมอบหมาย

และสามารถเพิ่มศักยภาพในการทํางานไดหากไดรับการพัฒนาที่เหมาะสมตอเนื่อง 
 - การทํางานในหนวยงานยอยสวนใหญมีการทํางานเปนทีม 
 - เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสวนมากเปนผูมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย เปนผูอยู

ในระเบียบวินัยและปฏิบัติตามคําสั่งที่ชอบธรรม มีความเต็มใจในการใหบริการทุกระดับ มี
มนุษยสัมพันธดีมีความสามัคค ี

 - บุคลากรมีความรักและความภาคภูมิใจในองคกร 
 -  บุคลากรในสวนงานบริการมีจิตสํานึกการใหบริการเปนอยางด ี
 

 ทรัพยากร 
 - มีงบประมาณเพียงพอตอการดําเนินกิจการในลักษณะงานประจํา 
 - มีนโยบายการใชซอฟตแวรลิขสิทธิท์ําใหไดรับการสนับสนุนจากเจาของผลิตภัณฑ 
 - การเชื่อมตออินเทอรเน็ตมีการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกรวมทั้งการลงทุนของสํานัก

ดิจิทัลเทคโนโลยแีละมหาวิทยาลัยในสวนระบบเชื่อมตอสํารอง 
 - โดยภาพรวมมีพ้ืนที่ที่ใชสอยมากเพียงพอสําหรับการใหบริการ (ยกเวนวังทาพระ) 
 - มีนโยบายสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจนในการที่จะใหสํานักดิจิทัลเทคโนโลยเีปน

ศูนยกลางการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 จุดออน/ขอดอย (Weakness) 

 การบริหารจัดการ 
- ในการดําเนินการตามกลไก PDCA cycle นั้นยังไมสามารถทําไดครบถวนทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพยังอยูในระยะพัฒนาระบบกลไกในการทํางาน 
- การเปลี่ยนรอบการเปดเทอมแบบ AEC ทําใหมีปญหาดานการบริหารงบประมาณ 

 บุคลากร 
 - บุคลากรขาดแรงผลักดันในการพัฒนาตนเองเพ่ือใหสามารถทํางานไดตามภารกิจที่กําหนด 
 - บุคลากรในระดับปฏิบัติไมคอยแสดงความคิดเห็นไมกลาแสดงออก 
 - บุคลากรสวนใหญยังไมมีแนวคิดในการปรับปรุงพัฒนางานในความรับผิดชอบของตนเอง 

 - บุคลากรในแตละฝายยังไมสามารถทํางานรวมกันเปนทีมเดียวกันได ยังคงแยกสวนการ
ทํางานตามลักษณะโครงสรางของหนวยงาน 

 ทรัพยากร 
 - ฮารดแวรและซอฟตแวรไมเพียงพอและไมเปนปจจุบัน 
 - งบประมาณมีจํากัดไมสามารถลงทุนเปลี่ยนแปลงระบบตางๆ ไดทันที 

 - ระบบงานหลายระบบตองอาศยังบประมาณรวมกันจากหลายหนวยงานเนื่องจากเปนการใช
ทรัพยากรรวมกัน ซึ่งระบบงานในลักษณะนี้จะตองมีเจาภาพในระดับมหาวิทยาลัยมาเปน
ผูบริหารจัดการโครงการ สํานักดิจิทัลเทคโนโลยจีะเปนระดับผูปฏิบัติงานและประสานงาน 
ไมสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง 

 - ชองทางติดตอหลักกับอินเทอรเน็ตไมสามารถบริหารจัดการและควบคุมใหบริการที่ดีไดดวย
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยเีองเนื่องจากเปนบริการจากเครือขาย UniNet จึงตองแกปญหาโดย
การจัดหาชองทางสํารองทําใหมคีาใชจายสูงในสวนนี้ 

 - สภาพแวดลอมในการทํางานของบุคลากรยังไมอยูในสภาพที่ดีตองปรับปรุง 
 - ขาดการจัดการพื้นที่ท่ีดีทําใหใชพื้นที่ที่มีอยูไดไมเต็มประสิทธิภาพ 
 

 โอกาส (Opportunity) 
 - เนื่องจากความสําคัญของภาระหนาที่และการไดรับมอบหมายใหเปนศูนยกลางการให 

บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยทําใหมีความคาดหวังสูงจากผูรับบริการ 
ดังนั้นโอกาสในการที่จะไดรับการสนับสนุนจึงสูง 

 - การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไปสู IT โดยเฉพาะเรื่อง Social network ซึ่งหาก
บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเหมาะสมก็จะเปนเครื่องมือที่มีพลังในการ
ขับเคลื่อนองคกรสูงในทุกๆดาน 

 - ในดานภาพลักษณภายนอก สํานักดิจิทัลเทคโนโลยยีังเปนหนวยงานที่นาสนใจที่จะเขา
มารวมทํางาน ทําใหสามารถคดัเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพเขามารวมงานได 

 - มหาวิทยาลัยมีนโยบายชัดเจนในการใหการสนับสนุนการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- หนวยงานภายนอกมีความตองการการสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศอีกมาก 
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 อุปสรรค (Threat) 
 - นโยบายการจํากัดอัตรากําลังภาครัฐ 

 - นโยบายการควบคุมการจัดซื้อจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรภาครัฐ 
- ความตองการบริการตางๆ และจํานวนผูรับบริการเพ่ิมมากขึ้นในอัตราท่ีสูงกวาความ

เจริญเติบโตดานทรัพยากรโดยเฉพาะดานงบประมาณ 
- การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหยากตอการวางแผนระยะยาว 
- การที่มหาวิทยาลัยมีหลายวิทยาเขตและมีหลายหนวยงานที่อยูนอกที่ตั้ง ทําใหการจัดสรร

ทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปดวยความยากลําบากและมีตนทุนในการ
ดําเนินการสูง 

- นโยบายดานการจัดสรรงบประมาณของรัฐเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการของบประมาณในการ
สนับสนุนการดําเนินการแบบเดิมจะทําไมได แตจะตองทําในลักษณะบูรณาการกับ
หนวยงานอื่นเพ่ือใหไดงบประมาณมาใชในการดําเนินการซึ่งจะเปนในลักษณะผลที่ไดรับ
ทางออมจากโครงการ 

- เนื่องจากความไมสามารถในการใหบริการของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยใีนอดีต ทําใหหลาย
หนวยงานมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตนเอง การควบคุมการใชงานใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของมหาวิทยาลัยจึงทําไดยากและยังเปนการเพ่ิมความเสี่ยงตอการถูกโจมตีระบบ
จากผูไมประสงคดี 

- ขาดนโยบายกลางในระดับมหาวิทยาลัยที่จะกําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือรองรับพันธกิจของหนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัย 
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กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี
 
 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
 ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศ
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบ
แนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง  
 2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
 4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมในสังคม 
 5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 แผนแมบทดานการศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 
 ใหความสําคัญกับการสรางระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนกลไกหลักของ
การพัฒนาศกัยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย และรองรับการเรียนรู และความทาทายท่ีเปน
พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมี่ยุทธศาสตรดังนี้ 
 1) การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 2) การยกระดับคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 3) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมรองรับความตองการของตลาดงานและเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 4) การพัฒนาระบบขอมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 5) การพัฒนาคุณภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 6) การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของทุกภาคสวน 
 7) การพัฒนาระบบการเงินเพ่ือการศึกษา  
 
 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562– 2566 
 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดกรอบแนวทางปฏิบัติภายใตแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศลิปากร ระยะ 
5 ป พ.ศ. 2562 – 2566 เพ่ือเปนกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และสอดคลองตามแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 - 2580  แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564   นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล    แผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 และตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 
โดยมียุทธศาสตรการดําเนินงานดังนี ้
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 1) ยุทธศาสตรที่ 1   ACADEMIC REPUTATION 
   สรางความโดดเดน เปนเลิศเฉพาะทางและความมีชื่อเสียงดานวิชาการ 
 2) ยุทธศาสตรที่ 2  RESEARCH AND CREATIVITY 
   ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค การบริการ

วิชาการ การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับทองถิ่นหรืออุตสาหกรรม 
และตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีด
ความสามารถทางการแขงขันของประเทศ เพ่ือแกปญหาของชุมชน สังคม 

 3) ยุทธศาสตรที่ 3   SMART AND GREEN ADMINISTRATION 
   นําระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใชอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 4) ยุทธศาสตรที่ 4  SMART STUDENT AND ALUMNI 
   พัฒนานักศึกษาและสงเสริมความสัมพันธที่เขมแข็งกับศิษยเกา 
 5) ยทุธศาสตรท่ี 5  SILPAKORN BRANDING 
   สรางและเผยแพรภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 


