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49252904  :  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
คาํสาํคญั   :   การวางแผนกลยทุธ์ / มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 ศกัดิพนัธ์  ตนัวมิลรัตน์ : ขอ้เสนอแนวทางแผนกลยทุธ์มหาวทิยาลยัศิลปากรในช่วงแผนพฒันา
การศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559).  อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ : ผศ. ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ,์  
รศ. ดร.ศิริชยั ชินะตงักรู. 349 หนา้. 
  
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) สภาพแวดลอ้มการวางแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 2) เพ่ือให้ไดก้ลยุทธ์ของมหาวิทยาลยัศิลปากรในช่วงแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.
2555-2559) 3) ขอ้เสนอแนวทางแผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยัศิลปากร ในช่วงแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติฉบบั
ท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ บุคลากรมหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
การวางแผนกลยทุธ์จาํนวน 235 คน กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 148 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ก่ึง
โครงสร้าง แบบสอบถาม ขอ้มูลไดท้าํการรวบรวมระหว่างเดือนมกราคมถึงกนัยายน 2553 สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามชัฌิมเลขคณิต (mean) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน(standard deviation) ค่าฐานนิยม(mode) ค่ามธัยฐาน (median) ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์ 
( Interquartile Range) และการวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis)  
 ผลการวจิยัพบวา่ 

1. สภาพแวดลอ้มภายในท่ีเป็นจุดแขง็ ไดแ้ก่ อาจารยก์ลุ่มศิลปะของมหาวทิยาลยัมีความสามารถสูง, 
สภาพแวดลอ้มภายในท่ีเป็นจุดอ่อน ไดแ้ก่ อาจารยส่์วนมากทาํงานเป็นส่วนบุคคลมากกวา่การทาํงานเป็นทีม 
สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นโอกาส ไดแ้ก่ ภาครัฐสนบัสนุนดา้นการวจิยัและส่ิงประดิษฐ์ สภาพแวดลอ้ม
ภายนอกท่ีเป็นภยัคุกคาม  ไดแ้ก่  การสนบัสนุนงบประมาณแผน่ดินจากรัฐบาลมีแนวโนม้ลดลง  เป็นตน้ 

2. กลยทุธ์ของมหาวทิยาลยัศิลปากรในช่วงแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 
ควรจะมี  7 กลยทุธ์ 29  มาตรการ  ประกอบดว้ย กลยทุธ์ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ทกัษะวิชาชีพเชิงสร้างสรรค ์ มี
การบูรณาการความรู้สู่สังคมมี 8 มาตรการ ,กลยทุธ์การพฒันาหลกัสูตรเชิงสร้างสรรคแ์ละการบูรณาการระหวา่ง
ศาสตร์และศิลป์มี 5 มาตรการ ,กลยทุธ์การเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัและการสร้างสรรคช์ั้นนาํมี 5 มาตรการ, กลยทุธ์
บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยแีละงานวจิยัสู่สังคมมี 3 มาตรการ, กลยทุธ์สืบสาน สร้างสรรค์
ส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรมสู่ความเป็นเลิศมี 3 มาตรการ, กลยทุธ์การบริหารจดัการเชิงสร้างสรรคมี์ 3 มาตรการ, 
กลยทุธ์ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิตามพนัธกิจของมหาวทิยาลยัมี  2  มาตรการ 

3. ขอ้เสนอแนวทางแผนกลยทุธ์ของมหาวทิยาลยัศิลปากร ในช่วงแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติฉบบั
ท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) คือ มหาวทิยาลยัศิลปากรเป็นมหาวทิยาลยัชั้นนาํแห่งการสร้างสรรค ์ เป็นเลิศดา้น
ศิลปวฒันธรรม บูรณาการศาสตร์และศิลป์ ถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่การพฒันาสังคมยัง่ยนื 
 
ภาควชิาการบริหารการศึกษา          บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร        ปีการศึกษา 2553 
ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................ 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  1. ....................................... 2. ....................................... 
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49252904 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
KEY WORD : STRATEGIC PLANNING / SILPAKORN UNIVERSITY 
 

 SAKDIPAN  TONWIMONRAT : A  GUIDELINE ON  STRATEGIC PLANNING 

PROPOSED  FOR SILPAKORN UNIVERSITY DURING THE ELEVENTH NATIONAL  

EDUCATION PLAN (2012-2016). DISERTATION ADVISORS : ASST.PROF.PRASERT 

INTARAK, Ed.D., ASSOC.PROF. SIRICHAI CHINATANGKUL Ph.D. 349 pp. 

 

 The purposes of this research were to: 1) recognize  SILPAKORN UNIVERSITY 

strategy planning environment;  2) obtain SILPAKORN UNIVERSITY strategic plan according 

to the eleventh National Education Plan (2012-2016); and 3) be familiar with  SILPAKORN 

UNIVERSITY strategic planning guideline for  the eleventh National Education Plan 

(2012-2016).  The populations of this study were 235 administrators and planning staff. The 

respondents were 148 respondents.  The research instruments were semi-structure interview 

and questionnaire. All data, collected during January to September 2010, The data were 

analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, mode, median,  

interquartile Range and content analysis. 

 The research findings were as follows: 

1. University strength was international accreditation of Art professors.   University 

weakness was  personnel preferred individual working condition to team work condition.  

University opportunity was the rising research and innovation fund supported by government 

policy.  University threat was the annual down-sizing trend of government budget.  

2. The  university should have 7 strategies and 29 guidelines corresponding to  

the eleventh National Education Plan (2012-2016) : 1)  to supply society with creative and 

skillful graduates; 2) to develop creative and integrated curricula between Science and Arts;  

3) to become the leading research and creative university; 4) to disseminate knowledge, 

technology, and research findings to society;  5)  to  innovate and promote Arts and cultures 

to excellence;  6) to generate creative management; 7) to intensively exploit information 

technology and communication to support university mission. 

3. The Proposed guideline for the university strategic planning corresponding to  

the eleventh National Education Plan (2012-2016) were to become the leading creative 

university; to be excellence on Arts and culture; to integrate Science and Arts together; and to 

disseminate  body of knowledge for sustainable society development. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 ดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ดว้ยการแนะนาํดว้ยความเมตตาอยา่งยิง่จาก
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ ์ อาจารยท่ี์ปรึกษา ประธานกรรมการผูค้วบคุมดุษฎี
นิพนธ์ รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริชยั ชินะตงักรู กรรมการผูค้วบคุมดุษฎีนิพนธ์  ขอขอบพระคุณผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ วา่ท่ี พ.ต.ดร.นพดล เจนอกัษร ประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ รองศาสตราจารย ์
ดร.ประกอบ คุณารักษ ์ ผูท้รงคุณวฒิุ อาจารยด์ร.ศริยา สุขพานิช และอาจารยภ์าควิชาการบริหาร
การศึกษาทุกท่านท่ีไดใ้หข้อ้คิดเห็นและคาํปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจยั ขอกราบพระคุณทุก
ท่านเป็นอยา่งสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ   ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ีไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะในการสัมภาษณ์ การตรวจเคร่ืองมือวิจยั การดาํเนินการวิจยั การร่วมประชุมกลุ่มและ
การเขา้ร่วมสมัมนาในงานวิจยัคร้ังน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.วนัชยั สุทธะนนัท ์ คณบดีคณะวิทยาการ
จดัการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นรงค ์ฉิมพาลี ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุดกลาง อาจารยว์นัชยั เจือบุญ 
รองอธิการบดี (เพชรบุรี) ท่ีใหก้ารสนบัสนุนในทุกๆดา้นและใหก้ารช่วยเหลือในทุกๆอยา่ง 
 ขอกราบขอบพระคุณ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอ้าํนวยการกอง มหาวิทยาลยั
ศิลปากรและอาจารยค์ณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่านในความกรุณาต่อการเกบ็
ขอ้มูลในงานวจิยัคร้ังน้ี    
 ขอขอบคุณ คุณสุภาวดี นพรุจจินดา คุณบุศรินทร์ สุจริตจนัทร์ คุณสุรางค ์ ธูปบูชากร
และเพื่อนร่วมรุ่นดุษฎีบณัฑิตรุ่นท่ี 4 ทุกท่านสาํหรับกาํลงัใจและการช่วยเหลือสนบัสนุนการทาํวจิยั 
 สุดทา้ยน้ี ความสาํเร็จคร้ังน้ีเกิดจากกาํลงัใจอนัลน้เหลือจากคุณอรุณี ตนัวิมลรัตน์ 
ดญ.ณชัชา ตนัวิมลรัตน์ ดญ.มนพร ตนัวิมลรัตน์ ภรรยาและลูกๆ และเหนือส่ิงอ่ืนใดคือ พระคุณของ 
คุณแม่วนั ตนัวิมลรัตน์ ท่ีเสียสละและทุ่มเททุกอยา่งจนผูว้ิจยัประสบความสาํเร็จในการศึกษา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




