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ค ำน ำ 
 

 
  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากร (1 ตุลาคม 
2559-30 กันยายน 2560)  ภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2556-2563 (ฉบับปรับแผน) และแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2557-2560) ที่ได้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของแผน เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทและแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต ซึ่งประกอบด้วย
แผนงาน/โครงการ ที่สะท้อนเป้าหมายการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งงานประจ าและงานเชิ งยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย10 ยุทธศาสตร์ 16 นโยบาย 16 กลยุทธ์   44 มาตรการ 39 ตัวชี้วัด 32 แผนงาน และ 84 
โครงการ จ าแนกเป็นโครงการตามภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ 21 โครงการ และภารกิจประจ า 63 โครงการ 
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย มีจ านวนทั้งสิ้น 3 ,654,427,500 บาท โดยมีแหล่งที่มาของงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 
1,505,371,800 บาท และงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 2,149,055,700 บาท 

  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบั ติราชการประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2560 ฉบบันี้ ผู้บริหารจะได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องจะใช้เป็นเครื่องมือและกลไกส าคัญในการบริหารงาน/โครงการ ในระดับมหาวิทยาลัย อีกทั้งใช้ใน
การเร่งรัด ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะวิชา/หน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยต่อไป   
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พันธกิจ 

1.พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพชั้นสูง       
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บทน ำ 
 

ควำมเชื่อมโยงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.2560 
 
 สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
มาตรา 13 และมาตรา 14 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา
การบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี โดยจัดท าเป็นแผน 4 ปี เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการบริหารราชการ
แผ่นดิน และให้ทุกส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี
 มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2556-2563 (ฉบับปรับแผน) และแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2557-2560) และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติปีงบประมาณ 2559 เดิมซึ่ง

มีการทบทวนและปรับปรุงจากคณะกรรมการพิจารณาก าหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ในแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยศิลปากรเนื่องจากเป็นการด าเนินงานต่อเนื่อง  อีกทั้งได้มีการ

ปรับปรุงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการเพ่ือให้สอดคล้องกับ

บริบทและแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต นอกจากนี้ยังได้ก าหนดกรอบแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีประกอบด้วยนโยบาย กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และผู้รับผิดชอบที่

สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตลอดจนเป้าหมายการด าเนินงาน เพ่ือ

แปลงแผนสู่การปฏิบัติในระดับคณะวิชา/หน่วยงาน โดยมีสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย

แผนงาน/โครงการ ที่สะท้อนเป้าหมายการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนภารกิจงานประจ าและงานเชิง

ยุทธศาสตร์ 

จุดเน้นกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
 
  มหาวิทยาลัยศิลปากรมีแนวทางการด าเนินงานที่สะท้อนเป้าหมายการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
โดยครอบคลุมกรอบการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการน าพาองค์กรสู่สากล  ซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดจุดเน้นการขับเคลื่อนภารกิจที่ส าคัญเพ่ือให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้น
น าแห่งการสร้างสรรค์ ดังนี้ 



2 
 

 1.เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต ด้วยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษาและการ
ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้บัณฑิต
สมามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  
 2. มุ่งเน้นการก้าวเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ โดยการเสริมสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปากรสู่สาธารณชนในด้านที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ โดย
การส่งเสริมให้มีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติให้มากขึ้น รวมถึงการผลักดันให้มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน 
 3. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชนและ
สังคมในเขตภูมิภาคตะวันตก 
 
สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

 ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ ที่สะท้อนเป้าหมายการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งในภารกิจงาน
ประจ าและงานเชิงยุทธศาสตร์ประกอบด้วย10 ยุทธศาสตร์ 16 นโยบาย 16 กลยุทธ์   44 มาตรการ 39 
ตัวชี้วัด 32 แผนงาน และ 84 โครงการ จ าแนกเป็นโครงการตามภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ 21 โครงการ และ
ภารกิจประจ า 63 โครงการ มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย มีจ านวนทั้งสิ้น 3,654,427,500 บาท โดยมีแหล่งที่มาของงบประมาณ
แผ่นดิน จ านวน 1,505,371,800 บาท และงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 2,149,055,700 บาท ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ที่มีงบประมาณในการขับเคลื่อนสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ จ านวน 1,559.9927 ล้านบาท(ร้อยละ 42.69) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ 
จ านวน 1,251.9024 ล้านบาท (ร้อยละ34.26) และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่
เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์ จ านวน 408.5453 ล้านบาท (ร้อยละ 11.18) ล าดับรองลงมา
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รั บการยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติจ านวน 151.2924 ล้านบาท (ร้อยละ 4.14) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือรองรับ Digital education จ านวน 90.0476 ล้านบาท (ร้อยละ 2.46) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
จ านวน 73.6918 ล้านบาท (ร้อยละ 2.02) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการ
ให้บริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ จ านวน 63.5387 ล้านบาท (ร้อยละ 1.74) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์
และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าใน
ระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 41.8197 ล้านบาท (ร้อยละ 1.14) ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนามหาวิทยาลัย
เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติจ านวน 12.3706 ล้านบาท (ร้อยละ0.34)  และยุทธศาสตร์ที่ 9 ปรับปรุงระบบ
การเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพจ านวน 1.2000 ล้านบาท (ร้อยละ0.03) 
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กำรก ำหนดค่ำน  ำหนักยุทธศำสตร์จ ำแนกตำมพันธกิจ 
 

พันธกิจ 
(ค่ำน  ำหนัก

ร้อยละ) 

ยุทธศำสตร์ ปี 2560 

ค่ำน  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน
ตัวชี วัด 

ผลิตบัณฑิต 
(40) 

1: การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้
ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 

20 6 

2: การพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

10 4 

3: การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอ้ือให้เกิดการ
เรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์ 

10 3 

วิจัย 
(20) 

4: พัฒนาการวิจัย และการสร้างสรรค์ เพ่ือก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

20 6 

บริกำร
วิชำกำร 

(10) 

5 : การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการ
ให้บริการทางวิชาการ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

10 3 

ท ำนุฯ 
(10) 

6: การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

10 2 

บริหำร 
(20) 

7: การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ 

5 5 

8: การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับ Digital education 5 3 

9: ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 5 4 
 10: การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ 5 3 
 รวม 100 39 
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กำรก ำหนดค่ำน  ำหนักตัวชี วัดและผู้รับผิดชอบตัวชี วัดแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 

ล ำดับ ตัวชี วัด หน่วยวัด น  ำหนัก
(ร้อยละ) 

แผนปี 
2560 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี วัด 

1  ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงพฒันาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ(TQF)  

ร้อยละ 3.00 100.00 คณะวิชา 

2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound - 
Outbound) ต่อหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรที่มีความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ 

ร้อยละ 3.00 20.00 คณะวิชา 

3 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย(QS) 

ร้อยละ 4.00 75.00 คณะวิชา 

4 ร้อยละของความพึงพอใจบัณฑติต่อหลักสูตรของ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 4.00 75.00 คณะวิชา 

5 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนติดตามและ
ประเมินคุณภาพบัณฑิต 
ระดับที 1 มีแผนการรับนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ศักยภาพการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลยั 
ระดับที่ 2 ระดับที่ 1 + มีกระบวนการบ่มเพาะนักศึกษา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อลดอัตราการลาออก
โดยเฉพาะนักศึกษาปีที่ 1  
ระดับที่ 3 ระดับที่ 2 +มีการกระบวนการพัฒนานักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่ า 
ระดับที่ 4 ระดับที่ 3 + มีการติดตามและประเมินคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับที่ 5 ระดับที่ 4 + การส่งเสริมศักยภาพบัณฑิต
หลังจากจบการศึกษาไปแล้ว(เรียนเพิ่มเติม)หรือเปิด
โอกาสให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

ระดับ 3.00 5 คณะวิชา 

6 ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต(บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาปีการศึกษา2557) (QS)*ใช้ข้อมูลจากกพร. 

ร้อยละ 3.00 82.00 คณะวิชา 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

ล ำดับ ตัวชี วัด หน่วยวัด น  ำหนัก
(ร้อยละ) 

แผนปี 
2560 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี วัด 

7 ร้อยละของคณะวิชาที่ก าหนดและใช้เกณฑ์การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ( เกณฑ์มาตรฐาน 
TOEIC, TOEFL,IELS,SEPT หรือภาษาอังกฤษเฉพาะ
กลุ่มสาขา) 

ร้อยละ 2.00 50.00 คณะวิชา 

8 ร้อยละของกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์และทักษะให้
นักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การท างานต่อจ านวน
กิจกรรมนักศึกษาท้ังหมด 

ร้อยละ 2.00 32.00 คณะวิชา 

9 ร้อยละของคณะวิชาที่มีกิจกรรมด้านการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ และคุณธรรมจริยธรรม ตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 3.00 80.00 คณะวิชา 

10 ร้อยละของคณะวิชาที่จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนทุนการศึกษา(ไม่รวมงบประมาณส าหรับ
กิจกรรมนักศึกษา) ไม่น้อยกว่าร้อยละ3 ของ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ร้อยละ 3.00 80.00 คณะวิชา 

 

ยุทธศำสตร์ที่3.กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมทำงกำรศึกษำที่เอื อให้เกิดกำรเรียนรู้ และควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

ล ำดับ ตัวชี วัด หน่วยวัด น  ำหนัก
(ร้อยละ) 

แผนปี 
2560 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี วัด 

11 สัดส่วนพื้นที่ห้องพักต่อคนของนักศึกษา  คน : พ้ืนที่
(ตรม.) 

3.00 1:10 กองกิจการ
นักศึกษา 

12 จ านวนโครงการที่มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพเพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษา 

โครงการ 4.00 1 คณะวิชา 

13 ร้อยละของงบประมาณท่ีจัดสรรเพื่อสนับสนุนให้เกิด
การเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ (หนังสือ,สื่อการ
เรียนการสอน,E-book,CAI,) 

 ร้อยละ 3.00 1.00 ส านัก 
หอสมุด 
คณะวิชา 
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ยุทธศำสตร์ที่4.พัฒนำกำรวิจัย และกำรสร้ำงสรรค์ เพื่อก้ำวสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยท่ีได้รับกำรยอมรับ

ระดับชำติและนำนำชำติ 

ล ำดับ ตัวชี วัด หน่วยวัด น  ำหนัก
(ร้อยละ) 

แผนปี 
2560 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี วัด 

14 จ านวนบทความวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในวาสาร ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติในรอบ 5 ปี ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด(QS) 

ร้อยละ 4.00 5.00 คณะวิชา 

15 จ านวนหน่วยงานเอกชนท่ีมีการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย
และน าไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติในรอบ 5 ปี(QS) 

หน่วยงาน 4.00 15 คณะวิชา 

16 จ านวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือเทียบเท่า (QS) ชิ้นงาน/
ผลงาน 

2.00 1 ส านักบริการ
วิชาการ 

17 จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปต่อยอดใน
เชิงพาณิชย์ 

ผลงาน 2.00 10 คณะวิชา 

18 ร้อยละของบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) 
ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ า 

 ร้อยละ 4.00 70.00 คณะวิชา 

19 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

 ร้อยละ 4.00 50.00 คณะวิชา 

 

ยุทธศำสตร์ที่5.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร อย่ำงเป็นระบบ 

ล ำดับ ตัวชี วัด หน่วยวัด น  ำหนัก
(ร้อยละ) 

แผนปี 
2560 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี วัด 

20 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการข้ามศาสตร์ภายใน
มหาวิทยาลัย/ภายในประเทศ/ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

 ร้อยละ 3.00 25.00 คณะวิชา 

21 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัย
ด าเนินการเพ่ือสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชนและสังคม/
ให้องค์ความรู้ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้น า
และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  

โครงการ 3.00 20 คณะวิชา 

22 จ านวนชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการในเขตภูมิภาค
ตะวันตก 

ชุมชน 4.00 10 คณะวิชา 
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ยุทธศำสตร์ที่6.กำรอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชำติรวมทั งกำรประยุกต์ใช้เพื่อ

รักษำคุณค่ำและเพิ่มมูลค่ำในระดับชำติและนำนำชำติ 

ล ำดับ ตัวชี วัด หน่วยวัด น  ำหนัก
(ร้อยละ) 

แผนปี 
2560 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี วัด 

23 จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ
ยกย่องหรือมีความต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ(QS) 

โครงการ 5.00 10 คณะวิชา 

24 ร้อยละของงบประมาณท่ีสนับสนุนด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกต่อ
งบด าเนินงาน(เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)
ของมหาวิทยาลัย(QS) 

ร้อยละ 5.00 1.00 คณะวิชา 

 

ยุทธศำสตร์ที่7.กำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อกำรเป็นมหำวิทยำลัยแห่งกำรสร้ำงสรรค์ 

ล ำดับ ตัวชี วัด หน่วยวัด น  ำหนัก
(ร้อยละ) 

แผนปี 
2560 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี วัด 

25 ร้อยละของความส าเร็จการปรับปรุงข้อบังคับ ด้าน
บุคลากร ด้านการเงิน การปรับโครงสร้างเพ่ือการ
เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

ร้อยละ 1.00 100.00 ส านักงาน
อธิการบดี 

26 มีเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

 มี/ไม่มี 1.00 มี กองการ
เจ้าหน้าที่ 

27 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (QS)  

ร้อยละ 1.00 45.00 คณะวิชา 

28 ร้อยละของผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด  

ร้อยละ 1.00 40.00 คณะวิชา 

29 จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติ(QS)  คน 1.00 60 คณะวิชา 
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ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อรองรับ Digital education 

ล ำดับ ตัวชี วัด หน่วยวัด น  ำหนัก
(ร้อยละ) 

แผนปี 
2560 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี วัด 

30 ร้อยละของจ านวนข้อมูลที่ตอบสนองตามตัวชี้วัดQS ที่
สามารถเข้าถึงได้จากระบบกลางของมหาวิทยาลัย  

ร้อยละ 1.00 50.00 ศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

31 ร้อยละของพ้ืนที่ ที่สามารถเข้าถึงระบบWi - Fi ของ
มหาวิทยาลัย(QS) 

ร้อยละ 2.00 90.00 ศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

32 ร้อยละของนักศึกษาที่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 
internet ได้ (QS) 

ร้อยละ 2.00 100.00 ศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

 

ยุทธศำสตร์ที่9 ปรับปรุงระบบกำรเงินงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ล ำดับ ตัวชี วัด หน่วยวัด น  ำหนัก
(ร้อยละ) 

แผนปี 
2560 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี วัด 

33 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดขึ้นจากการ
ประหยัดทรัพยากรร่วมกัน 

ร้อยละ 1.00 5.00 กองคลัง 

34 ร้อยละของงบบุคลากรต่องบประมาณท้ังหมด ร้อยละ 2.00 ≤30.00 กองคลัง 

35 ร้อยละของผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินสะสม(เงิน
ลงทุนเพื่อดอกผล) 

ร้อยละ 1.00 2.00 กองคลัง 

36 จ านวนเงินบริจาคจากศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก บาท 1.00 1,000,000.00 กองคลัง 
คณะวิชา 

ยุทธศำสตร์ที่10.กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเพื่อพัฒนำสู่ควำมเป็นนำนำชำติ 

ล ำดับ ตัวชี วัด หน่วยวัด น  ำหนัก
(ร้อยละ) 

แผนปี 
2560 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี วัด 

37 จ านวนการแสดงนิทรรศการ/ผลงานสร้างสรรค์และ
คอนเสิร์ตของนักศึกษาและอาจารย์ (QS)   

คร้ัง 2.00 300 คณะวิชา 

38 จ านวนข้อตกลง/ความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU) กับ
สถานบันอุดมศึกษาทีไ่ด้รับการจัดอันดับใน QS World 
University Ranking  

 ฉบับ 2.00 10 คณะวิชา 

39 จ านวนนักศึกษาตา่งชาติ (QS)   คน 1.00 100 คณะวิชา 
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งบประมำณเพื่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2559 วันพุธที่ 14กันยายน 2559 
 

ยุทธศำสตร์                                    งบประมำณ                  หน่วยล้ำนบำท 

ปี 2559 ปี 2560 

รวมทั งสิ น เงินแผ่นดิน เงินรำยได้ รวมทั งสิ น 

 3,593.0754 1,505,371,800 2,149,055,700 3,654,427,500 

1: การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้
ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 

1,824.2819 
(ร้อยละ 50.77) 

183.7834 
(ร้อยละ 12.21) 

1,376.2093 
(ร้อยละ 64.04) 

1,559.9927 
(ร้อยละ 42.69) 

2: การพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

87.7756 
(ร้อยละ 2.44) 

- 73.6998 
(ร้อยละ 3.43) 

73.6918 
(ร้อยละ 2.02) 

 3: การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีเอื้อให้เกิดการ
เรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์ 

413.9955 
(ร้อยละ 11.52) 

276.8594 
(ร้อยละ 18.39) 

131.6859 
(ร้อยละ 6.13) 

408.5453 
(ร้อยละ 11.18) 

4: พัฒนาการวิจัย และการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

141.5653 
(ร้อยละ 3.94) 

49.9044 
(ร้อยละ 3.32) 

101.3880 
(ร้อยละ 4.72) 

151.2924 
(ร้อยละ 4.14) 

5 : การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการ
ทางวิชาการ อย่างเป็นระบบ 

45.3962 
(ร้อยละ 1.26) 

29.4249 
(ร้อยละ 1.95) 

34.1138 
(ร้อยละ 1.59) 

63.5387 
(ร้อยละ 1.74) 

6: การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติรวมท้ังการประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

40.8631 
(ร้อยละ 1.14) 

26.6081 
(ร้อยละ 1.77) 

15.2116 
(ร้อยละ 0.71) 

41.8197 
(ร้อยละ 1.14) 

7: การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ 

951.7687 
(ร้อยละ 26.48) 

938.7916 
(ร้อยละ 62.36) 

313.1288 
(ร้อยละ 14.57) 

1,251.9204 
(ร้อยละ 34.26) 

8: การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ Digital education 67.8744 
(ร้อยละ 1.89) 

- 90.0476 
(ร้อยละ 4.19) 

90.0476 
(ร้อยละ 2.46) 

9: ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 0.1900 
(ร้อยละ 0.01) 

- 1.2000 
(ร้อยละ 0.06) 

1.2000 
(ร้อยละ 0.03) 

10: การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ 19.3646 
(ร้อยละ 0.54) 

- 12.3706 
(ร้อยละ 0.58) 

12.3706 
(ร้อยละ 0.34) 
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ภำพรวมกำรจัดสรรงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
 
รำยจ่ำย/แผนงำน งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ อัตรำส่วน รวม 

งปม.แผ่นดิน ต่อ 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ งปม.เงินรำยได้ 

จ ำนวนรวม 1,505,371,800 100 2,149,055,700 100 41.19 : 58.81 3,654,427,500 
จัดการศึกษาฯ 1,399,434,400 92.96 1,998,342,225 92.99 41.19 : 58.81 3,397,776,625 
บริการวิชาการฯ 29,424,900 1.95 34,113,800 1.59 46.31 : 53.69 63,538,700 
ศาสนาศลิปะฯ 26,608,100 1.77 15,211,600 0.71 63.63 : 36.37 41,819,700 
วิจัย 49,904,400 3.32 101,388,075 4.72 32.99 : 67.10 151,292,475 

 

กำรจัดสรรงบประมำณจ ำแนกตำมประเภทรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ประเภทรำยจ่ำย งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ อัตรำส่วน รวม 
งปม.แผ่นดิน ต่อ 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ งปม.เงินรำยได้ 
จ ำนวนรวม 1,505,371,800 100.00 2,149,055,700 100.00 41.19 : 58.81 3,654,427,500 
งบบุคลากร 433,200,500 28.78 473,815,428 22.05 47.76 : 52.24 907,015,928 
งบด าเนินงาน - - 740,789,420 34.47 - : 100.00 740,789,420 
งบลงทุน - - 190,925,602 8.88 - : 100.00 190,925,602 
งบเงินอุดหนุน 
- อุดหนุนลงทุน 
- อุดหนุนพนักงาน 
- อุดหนุนโครงการ 
- อุดหนุนด าเนินงาน 

1,072,171,300 71.22 519,203,615 24.16 67.37 : 32.63 1,591,374,915 

งบรายจ่ายอื่น - - 224,321,635 10.44 - : 100.00 224,321,635 
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โครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือผลักดันและขับเคลื่อนการด าเนินงานที่
เป็นจุดเน้นให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ เชิงยุทธศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 
21 โครงการ  ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ ผู้รับผิดชอบ 

1: การพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้
ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
 
 

แผนงาน : พัฒนาคุณภาพหลักสูตรการศึกษาตามมาตรฐานสากลเพื่อ
สร้างความตระหนักรู้ของบัณฑิตเรื่องประชาคมอาเซียน สังคมพหุ
วัฒนธรรม และ เอกลักษณ์ศิลปากร 

 

1.โครงการพัฒนาหลักสูตรสร้างสรรค์เชิงบูรณาการตามมาตรฐานสากล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
บัณฑิตวิทยาลัย 
คณะวิชา 

2: การพัฒนานักศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค ์
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 

แผนงาน : พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรสู่สากล 

 

2.โครงการเสริมสร้างทักษะการสอนและการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
บัณฑิตวิทยาลัย 
คณะวิชา 

3.โครงการศิ ลปากรรับผิ ดชอบสั งคม  University Social 
Responsibility 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะวิชา 

4.โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการท างานและอัตลักษณ์
ศิลปากร 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
คณะวิชา 

3:การพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ 
และความคิดสร้างสรรค์ 

แผนงาน : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์  

5.โครงการปรับปรุงวิทยาเขตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
และสร้างสรรค์ 

รองอธิการบดีเพชรบุรี 
รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ 

4: พัฒนาการวิจัย และการ
สร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ 
 

แผนงาน : เสริมสร้างความเข้มแข็งนักวิจัยและศิลปิน  

6.โครงการเครือข่ายการวิจัยและการสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
คณะวิชา 

7.โครงการบ่มเพาะนักวิจัยและศิลปินรุ่นใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
คณะวิชา 

แผนงาน : สนับสนุนการวิจัยและการสร้างสรรค์   

8.โครงการแหล่งเรียนรู้และทุนเพื่อการวิจัยและการสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
คณะวิชา 

9.โครงการพัฒนาผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ให้ได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
คณะวิชา 
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ ผู้รับผิดชอบ 

5 : การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
และสังคมโดยการให้บริการทาง
วิชาการ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
 
 
 

แผนงาน : บูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ  

10.โครงการบูรณาการการบริการวิชาการข้ามศาสตร์เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
คณะวิชา  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ส านักบริการวิชาการ 

แผนงาน : บูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่างหน่วยงานระหว่างประเทศ  

11.โครงการบูรณาการข้ามศาสตร์ด้านนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อการ
แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
คณะวิชา 
ศูนย์บ่มเพาะฯ 

6:การอนุรักษ์และส่งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพื่อ
รักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

แผนงาน : สร้างมาตรฐานและใช้ประโยชน์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย  

12.โครงการส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
หอศิลป์ 
คณะวิชา 

7:การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ 
 
 

แผนงาน : พัฒนาบุคลากรเพื่อสังคมยุคใหม่  
13.โครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

กองการเจ้าหน้าที่ 
แผนงาน : ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร  

14.โครงการเสริมสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากรสู่
สาธารณชน 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
คณะวิชา 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

15. โครงการจัดอันดับ  ( ranking) และการตรวจประเมิน 
(accreditation) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

แผนงาน : การปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 

16.โครงการก าหนดมาตรฐานและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การบริหารจัดการ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
กองการเจ้าหน้าที่ 

 17.โครงการปรับปรุงระเบียบและโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อ การ
ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
กองนิติการ 
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ ผู้รับผิดชอบ 

8: การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
รองรับ Digital education 
 

แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย  
18.โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายเพื่อรองรับภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 19.โครงการพัฒนาระบบสนสนเทศเพื่อรองรับการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย 
9: ปรับปรุงระบบการเงิน
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

20.โครงการศิษย์เก่าเพื่อศิลปากร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
คณะวิชา 

10: การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ 
 
 

แผนงาน : การขยายพื้นที่การให้บริการทางการศึกษา  
21.โครงการสนับสนุนกิจกรรม/ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน
ต่างประเทศ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
คณะวิชา 

 
กำรติดตำมและกำรประเมินผล 
 
 มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานผ่านระบบ MIS แผนกลยุทธ์    
ปีละ 2 รอบ รวมทั้งก าหนดเกณฑ์การพิจารณาการประเมินผลการด าเนินงานแบบถ่วงน้ าหนักเพ่ือสะท้อนถึง
การด าเนินงานในเชิงคุณภาพ ตลอดจนเพ่ือให้ผู้บริหารใช้เป็นกลไกในการเร่งรัด ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน
ของคณะวิชา/หน่วยงาน  
  

เกณฑ์กำรประเมินผล  
 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อสะท้อนถึงการ
ด าเนินงานทั้งในระดับคณะวิชา/หน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
 เกณฑ์ที่ 1 หมายถึง  ผลการด าเนินงาน < เป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ 10 ขึ้นไป หรือต่ ากว่าเป้าหมายตาม
 เกณฑ์ที่ตกลงไว้ 
เกณฑ์ที่ 2 หมายถึง  ผลการด าเนินงาน <เป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ 1-10 หรือต่ ากว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ท่ี
 ตกลงไว้ 
เกณฑ์ที่ 3 หมายถึง  ผลการด าเนินงาน = เป้าหมายที่ก าหนดเท่ากับเป้าหมายตามเกณฑ์ท่ีตกลงไว้ 
เกณฑ์ที่ 4 หมายถึง  ผลการด าเนินงาน > เป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ 1-10 หรือสูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ท่ี
 ตกลงไว้ 
เกณฑ์ที่ 5 หมายถึง  ใช้ 2 แนวทาง ต่อไปนี้ คือ  
    1) ผลการด าเนินงาน > เป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ 10 ขึ้นไป  
             2) ผลการด าเนินงานสูงกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 



 

 

 

ส่วนที่ 2  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560   

 
 

 



 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
นโยบาย/เปา้หมาย ตัวชี้วดั ค่า

เป้าหมาย 
2560 

กลยุทธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ หลัก งบประมาณ  (หน่วย : ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ 

เงิน 
แผ่นดิน 

เงิน
รายได้คก

.ปกต ิ

เงิน
รายได้คก
.พิเศษ 

เงิน 
สะสม 

เงิน 
แหล่ง
อ่ืน 

นโยบายที ่1 : 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของหลักสูตรให้เป็น
ศูนย์กลางทางการศึกษา
ของอาเซียน 
เป้าหมายที่ 1. 
มีหลักสูตรที่มีมาตรฐาน
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และภูมิภาคอาเซียน 

1.ร้อยละของหลักสูตรที่
ได้รับการปรับปรุง
พัฒนาตามมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษา
แห่งชาติ(TQF)เฉพาะ
หลักสูตรที่เปิดรับ
นักศึกษาปกีารศึกษา 
2559 

ร้อยละ 
100.00 

1.1 : ยกระดับ
คุณภาพของ
หลักสูตรเพื่อสร้าง
ผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานสากล 

1.1.1 ส่งเสริมให้มีหลักสูตร
ที่ ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น TQFแ ล ะ
หลักสูตรเชิ งบูรณาการที่
สอดคล้องตามมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 
 
 
 

1.แผนงาน : พัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรการศึกษาตาม
มาตรฐานสากลเพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้ของบัณฑิตเรื่อง
ประชาคมอาเซียน สังคมพหุ
วัฒนธรรม และ เอกลักษณ์
ศิลปากร 
โครงการ: พัฒนาหลักสูตร
สร้างสรรค์เชิงบูรณาการตาม
มาตรฐานสากล 

 2.0570 .8000   รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
บัณฑิต
วิทยาลยั 
กองบริการ
การศึกษา 
คณะวิชา 

 2.ร้อยละของหลักสูตรที่
มีนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
(Inbound - 
Outbound) ต่อ
หลักสูตรนานาชาตแิละ
หลักสูตรที่มีความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ 

ร้อยละ 
20.00 

 1.1.2 พัฒนาหลักสูตรให้เป็น
ภาษาอังกฤษ ทั้งหลักสูตรที่
เปิดใหม่และหลักสูตรเดิม
เพื่อตอบสนองความต้องการ
ข อ ง สั ง ค ม แ ล ะ ภู มิ ภ า ค
อาเซียน 
1.1.3 สร้างความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้น
น าใน Aseanและเอเชียใน
การเปิดหลักสูตรร่วมกัน 

โครงการ : บริหารทั่วไป 
 
โครงการ : พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นภาษาอังกฤษ 
 
 
โครงการ : เสริมสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการ 

 190.1237 165.1653 71.5740  คณะวิชา 
บัณฑิต
วิทยาลยั 
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นโยบาย/ป้าหมาย ตัวชี้วดั ค่า
เป้าหมาย 

2560 

กลยุทธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ หลัก งบประมาณ  (หน่วย : ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ 

เงิน 
แผ่นดิน 

เงิน
รายได้คก

.ปกต ิ

เงิน
รายได้คก
.พิเศษ 

เงิน 
สะสม 

เงิน 
แหล่ง
อ่ืน 

 3.ร้อยละของความพึง
พอใจนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลยั(QS) 

ร้อยละ 
75.00 

 1.1.4 พัฒนาหลักสูตรให้มี
ลักษณะสร้างสรรค์เชิงบูรณา
การที่ส่ ง เสริมให้ผู้ เรียนมี
ความคิดสร้ า งสรรค์และ
น า ไปใช้ตอบสนองความ
ต้องการของสังคมได้จริง 

โครงการ :พัฒนาหลักสูตร
สร้างสรรค์เชิงบูรณาการ และ
ตอบสนองความต้องการของ
สังคมได้จริง 

     คณะวิชา 
บัณฑิต
วิทยาลยั 

 4. ร้อยละของความพึง
พอใจบัณฑิตต่อ
หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 
75.00 

 

นโยบายที2่:พัฒนา
ระบบและกลไกการ
ติดตามและประเมิน
คุณภาพบัณฑิต 
เป้าหมายที่ 1.มีระบบ
การติดตามและประเมิน
คุณภาพบัณฑิต 

5.ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผน
ติดตามและประเมิน
คุณภาพบัณฑิต 
ระดับที 1 มีแผนการรับ
นักศึกษาที่เหมาะสม
สอดคล้องกับศักยภาพ
การผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย 
ระดับที่ 2 ระดับที่ 1 + 
มีกระบวนการบ่มเพาะ
นักศึกษาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องเพื่อ
ลดอัตราการลาออก
โดยเฉพาะนักศึกษาปีที่ 

ระดับ 
5 

2.1 : พัฒนาระบบ
และกลไกการ
ติดตามและ
ประเมินคุณภาพ
บัณฑิต 

2.1.1 ก าหนดแผนการรับ
นักศึกษาที่เหมาะสม
สอดคล้องกับศักยภาพการ
ผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย 
2.1.2 จัดให้มีกระบวนการ
บ่มเพาะนักศึกษาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องเพื่อลด
อัตราการลาออกโดยเฉพาะ
นักศึกษาปีที ่1 และ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า 
2.1.3 จัดให้มีระบบการ
ติดตามและประเมินคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
หลักสูตร 

แผนงาน :ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
โครงการ :ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 3.4119 1.9770 .4150  คณะวิชา 15



นโยบาย/ป้าหมาย ตัวชี้วดั ค่า
เป้าหมาย 

2560 

กลยุทธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ หลัก งบประมาณ  (หน่วย : ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ 

เงิน 
แผ่นดิน 

เงิน
รายได้คก

.ปกต ิ

เงิน
รายได้คก
.พิเศษ 

เงิน 
สะสม 

เงิน 
แหล่ง
อ่ืน 

1  
ระดับที่ 3 ระดับที่ 2 +
มีการ
กระบวนการพัฒนา
นักศึกษาที่มีผลการ
เรียนต่ า 
ระดับที่ 4 ระดับที่ 3 + 
มีการติดตามและ
ประเมินคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐาน
หลักสูตร 
ระดับที่ 5 ระดับที่ 4 + 
การส่งเสริมศักยภาพ
บัณฑิตหลังจากจบ
การศึกษาไปแลว้(เรียน
เพิ่มเติม)หรือเปิดโอกาส
ให้ศิษย์เก่ามีส่วนรว่มใน
การพัฒนาหลกัสูตร 
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นโยบาย/เปา้หมาย ตัวชี้วดั ค่า
เป้าหมาย 

2560 

กลยุทธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ หลัก งบประมาณ  (หน่วย : ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ 

เงิน 
แผ่นดิน 

เงิน
รายได้คก

.ปกต ิ

เงิน
รายได้คก
.พิเศษ 

เงิน 
สะสม 

เงิน 
แหล่ง
อ่ืน 

นโยบายที3่ :พัฒนา
ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 
เป้าหมายที่ 1. บัณฑิต
มีความรู้ ทักษะ 
ตอบสนองกับความ
ต้องการของสังคมและ
ผู้ใช้บัณฑิต 

6.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

ร้อยละ 
82.00 

3.1 : พัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนเพื่อให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ 

3.1.1จัดให้มีระบบและกลไก
ในการส่งเสริมการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

แผนงาน : พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
โครงการ : พัฒนาระบบการ
เรียนการสอน 

  
 

.2512 

 
 
 

  รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
คณะวิชา 

3.1.2ส่งเสริมให้มีการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

แผนงาน : การจัดการศึกษา 
โครงการ :จัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

 
 

439.5851 
 

 
 

154.2502 

 
 

546.2346 

 
 

79.7000 

 
 
 
 
 
 

คณะวิชา 

3.1.3 ปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
ของนักศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนงาน : พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
โครงการ: สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ระบบสอนทางไกลและการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน 

 
 

3.0000 

    ศูนย์
คอมพิวเตอร์ 17



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
นโยบาย/เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
2560 

กลยุทธ ์ มาตรการ แผนงาน/
โครงการ หลัก 

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ 
เงิน 

แผ่นดิน 
เงิน

รายได้คก
.ปกต ิ

เงิน
รายได้คก.

พิเศษ 

เงิน 
สะสม 

เงิน 
แหล่ง
อ่ืน 

นโยบายที ่4 :เสริมสร้างความ
เขม้แข็งของบัณฑิตให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล  
เป้าหมายที่ 1ร้อยละ 50 ของ
นักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
เป้าหมายที่ 2นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาทักษะเพือ่เตรียมความ
พร้อมสู่สากล 

1.ร้อยละของคณะ
วิชาที่ก าหนดและ
ใช้เกณฑ์การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา ( 
เกณฑ์มาตรฐาน 
TOEIC, 
TOEFL,IELS,SEPT 
หรือภาษาอังกฤษ
เฉพาะกลุ่มสาขา)  

ร้อยละ 
50.00 

4.1: เพิ่มขีดสมรรถนะ
สากลของบัณฑิต 

4.1.1 ส่ งเสริม 
สนับสนุน การพัฒนา
ทักษะ และผลการ
เ รี ย น รู้ ด้ า น  
ภ าษ าอั ง กฤษ ขอ ง
นักศึกษา 
4.1.2 ส่ ง เ ส ริ ม 
ส นั บ ส นุ น ก า ร
แลก เปลี่ ยนเรียนรู้
และการจัดกิจกรรม
ร่วมกับสถาบันต่างๆ
ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ 
4.1.3 ส่ งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนา
ทักษะการสอนและ
ก า ร สื่ อ ส า ร ด้ า น
ภาษ าอั ง กฤษ ขอ ง
อาจารย์ 

แผนงาน : พัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
ศิลปากรสู่สากล 
โครงการ : 
เสริมสร้างทักษะ
การสอนและการ
สื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ 
 
 
งานทะเบียนและ
ประมวลผล
การศึกษา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2522 

 
 
 
 
 

.1210 

 
 
 
 
 
 

 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
กองบริการ
การศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย 
คณะวิชา 
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นโยบาย/เปา้หมาย ตัวชี้วดั ค่า
เป้าหมาย 

2560 

กลยุทธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ หลัก งบประมาณ  (หน่วย : ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ 

เงิน 
แผ่นดิน 

เงิน
รายได้คก

.ปกต ิ

เงิน
รายได้คก
.พิเศษ 

เงิน 
สะสม 

เงิน 
แหล่ง
อ่ืน 

นโยบายที ่5 : เสริมสร้าง
ประสบการณ์และทกัษะให้
นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
การท างาน 
เป้าหมายที่ 1 นักศึกษาและ
บัณฑิตได้รับความรู้ 
ประสบการณ์ ทักษะเพื่อการ
ประกอบอาชีพ 

2.ร้อยละของ
กิจกรรมส่งเสริม
ประสบการณ์และ
ทักษะให้นักศึกษา
เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่การท างาน
ต่อจ านวนกิจกรรม
นักศึกษาทั้งหมด 

ร้อยละ 
32.00 

5.1 : ส่งเสริมการ
ด าเนินงานกิจกรรม
นักศึกษาด้านศิษย์เก่า
สัมพันธ ์

5.1.1 พัฒนา
ความสัมพันธก์ับศิษย์
เก่าเพื่อเสริมสร้าง
ช่องทางการสร้าง
โอกาสใหก้ับรุ่นน้อง 
 
 
 
 
5.1.2 ส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิตเพื่อการ
ท างานในประเทศ
และอาเซียน 

แผนงาน : พัฒนาศิษย์เก่า
สัมพันธ ์
โครงการ : สานสัมพันธ์
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
โครงการ : ส่งเสริม 

สนับสนุนการพัฒนา

ทักษะการปฏิบัติงานของ

บัณฑิต 

โครงการ : งานกิจกรรม

นักศึกษา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.3493 

 
 
 

.08000 
 

1.3520 
 
 
 
 

12.1081 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7700 

 รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
กองกิจการ
นักศึกษา 
คณะวิชา 
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นโยบาย/เปา้หมาย ตัวชี้วดั ค่า
เป้าหมาย 

2560 

กลยุทธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ หลัก งบประมาณ  (หน่วย : ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ 

เงิน 
แผ่นดิน 

เงิน
รายได้คก

.ปกต ิ

เงิน
รายได้คก
.พิเศษ 

เงิน 
สะสม 

เงิน 
แหล่ง
อ่ืน 

นโยบายที ่6: พัฒนาให้นักศึกษา
มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เป้าหมายที่ 1.นักศึกษามี
คุณภาพตามผลการพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ในระดับ 
ไม่ต่ ากว่า 3.51 

3.ร้อยละของคณะ
วิชาที่มีกจิกรรม
ด้านการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ 
และคุณธรรม
จริยธรรม ตาม
เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 
80.00 

6.1 : เสริมสร้างให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ 
คุณธรรม จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

6.1.1 สนับสนุนการ
จัดโครงการ/กิจกรรม
ด้านการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ 
คุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

แผนงาน : พัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลยั
ศิลปากรสู่สากล 
โครงการศิลปากร
รับผิดชอบสังคม 
University Social 
Responsibility 

     รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ ์
คณะวิชา 

4..ร้อยละของคณะ
วิชาที่จัดสรร
งบประมาณเพื่อ
สนับสนุน
ทุนการศึกษา(ไม่
รวมงบประมาณ
ส าหรับกิจกรรม
นักศึกษา) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ3 ของ
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

ร้อยละ 
80.00 

 6.1.2 สนับสนุน
สวัสดิการนักศึกษา 
หอพักนกัศึกษา 
ทุนการศึกษา และ
สถานที่รองรับการท า
กิจกรรม 
 

แผนงาน : กิจการ
นักศึกษา  
โครงการ : บริการ
นักศึกษา 
กิจกรรม ทุนการศึกษา 
 
ทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาเภสัช 
 
ทุนการศึกษา 
 
 
ทุนพัฒนาก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ 

 
 

 

 

2.1000 

      

.9000 

 

2.3236 

 
 
 

5.5386 
16.4299 

 
 
 

 
 
 
 

11.9408 

 
 
 
 

6.4300 

 กองกิจการ
นักศึกษา 
 
 
 
 
คณะเภสัช 
 
 
กองกิจการ
นักศึกษา 
 
คณะวิชาด้าน
วิทยาศาสตร์ 
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นโยบาย/เปา้หมาย ตัวชี้วดั ค่า
เป้าหมาย 

2560 

กลยุทธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ หลัก งบประมาณ  (หน่วย : ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ 

เงิน 
แผ่นดิน 

เงิน
รายได้คก

.ปกต ิ

เงิน
รายได้คก
.พิเศษ 

เงิน 
สะสม 

เงิน 
แหล่ง
อ่ืน 

     ทุนเรียนดีด้านมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3.9462     คณะ
โบราณคดี 

ทุนอุดหนุนค่าใช้จ่ายใน
การใช้สถานที่และ
ห้องปฏิบัติการสถาบันอื่น 

.1800     คณะวิชาด้าน
วิทยาศาสตร์ 

ทุนอุดหนุนเพื่อส่งเสริม
การท าวิทยานพินธ์
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

.7000     บัณฑิต
วิทยาลยั 

    6.1.3 สร้างโอกาส
และเพิ่มช่องทางใน
การสนับสนุน
นักศึกษาให้ได้รับการ
ยกยอ่งหรือเป็นที่
ยอมรับแก่สังคม
ภายนอก 

โครงการ : สนับสนุน
นักศึกษาให้ได้รับการยก
ย่องหรือเป็นที่ยอมรับแก่
สังคมภายนอก 

     คณะวิชา 

    6.1.4 สร้างเครือข่าย
กิจกรรมนักศึกษา
ระดับประเทศและ
อาเซียน 

แผนงาน : กิจการ
นักศึกษา  
โครงการเครือข่ายกิจการ
นักศึกษาอาเซียน 

  
 
 

 
 
 

.3000 
 

 
 
 

 กองกิจการ
นักศึกษา 
คณะวิชา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์ 
นโยบาย/เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
2560 

กลยุทธ ์ มาตรการ แผนงาน/
โครงการ หลัก 

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ 

เงิน 
แผ่นดิน 

เงิน
รายได้คก

.ปกต ิ

เงิน
รายได้คก
.พิเศษ 

เงิน 
สะสม 

เงิน 
แหล่งอื่น 

นโยบายที ่7 :สร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักศึกษา 
เป้าหมายที่ 1.มีแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อให้เกิดการ
เรียนรู้และความคิด
สร้างสรรค์ 

1.สัดส่วนพื้นที่ห้องพัก
ต่อคนของนักศึกษา  

1:10  
ตารางเมตร 

7.1 : พัฒนาและ
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ 

7.1.1 ปรับปรุงพัฒนา
สภ า พ แว ดล้ อม ท า ง
กายภาพให้เอื้อต่อการ
เกิดความคิดสร้างสรรค์
และความปลอดภัยของ
นักศึกษา 

แผนงาน: สร้าง
บรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้และความคิด
สร้างสรรค์  
โครงการ: ปรับปรุง
วิทยาเขตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเรียนรู้และ
สร้างสรรค์ 

 4.9074 19.7740 45.1500  รองอธิการบด ี
เพชรบุร ี
รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน
พัฒนา 
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา 
ส านักหอสมุด 
กองกิจการ
นักศึกษา 
ศูนย์
คอมพิวเตอร์ 
คณะวิชา 

โครงการบริหาร
และบริการ
ปรับปรุงพัฒนา
สภาพแวดล้อมทาง
การศึกษา(งบ
กลาง) 

 55.0998    

2.จ านวนโครงการที่มี
การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพเพือ่ความ
ปลอดภัยของนักศึกษา 

1 
โครงการ 

 แผนงาน : พัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
โครงการ :ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ทางการศึกษา 
อาคารศูนย์เรียน
รวมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตราช

 
 
 
 
 
 

83.7997 

    

22



 

 

นโยบาย/เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

2560 

กลยุทธ ์ มาตรการ แผนงาน/
โครงการ หลัก 

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ 

เงิน 
แผ่นดิน 

เงิน
รายได้คก

.ปกต ิ

เงิน
รายได้คก
.พิเศษ 

เงิน 
สะสม 

เงิน 
แหล่งอื่น 

สุดาสยามบรมราช
กุมารี 60 พรรษา 

     โครงการ:  
การปรับปรุง
มหาวิทยาลัย
ศิลปากรวังท่าพระ 

124.3115      

อาคาร
อเนกประสงค์
พระราชวังสนาม
จันทร ์

49.6292      

อาคารนิทรรสการ
ธรรมชาติวิทยา 

28.1980      

ปรับปรุงอาคาร
อธิการ 2 
ส านักงาน
อธิการบดี 
พระราชวังสนาม
จันทร ์

15.0000      

ปรับปรุงทางและ
สะพาน 

4.1790      
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นโยบาย/เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

2560 

กลยุทธ ์ มาตรการ แผนงาน/
โครงการ หลัก 

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ 

เงิน 
แผ่นดิน 

เงิน
รายได้คก

.ปกต ิ

เงิน
รายได้คก
.พิเศษ 

เงิน 
สะสม 

เงิน 
แหล่งอื่น 

 3.ร้อยละของ
งบประมาณที่จัดสรร
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้และความคิด
สร้างสรรค์ (หนังสือ,สื่อ
การเรียนการสอน,E-
book,CAI,อุปกรณ์
สารสนเทศ) 

ร้อยละ 
1.00 

 7.1.2 สนับสนุนสื่อ 
อุปกรณ์สารสนเทศและ
ทรัพยากรต่างๆที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ของนักศึกษา 

แผนงาน : บริการ
การศึกษา 
โครงการ : 
โครงการ : จัดท า
สิ่งพิมพ์เผยแพร ่

  
 
 

.0500 

    

 7.1.3 ส่งเสริมให้
ส านักหอสมุดทุกวิทยา
เขตมีความพร้อมในการ
ให้ บริ ก า รข้ อมู ล เพื่ อ
สนับสนุนการค้นคว้า
และการวิจัย 

แผนงาน : บริการ
การศึกษา 
โครงการ : งาน
บริการห้องสมุด
และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
(เพชรบุรี) 

  
 

6.8340 

   ส านัก
หอสมุดกลาง 
คณะวิชา 
 
 
 

  โครงการ : งาน
จัดหาวัสดุ
สารสนเทศ
ห้องสมุด 

 3.0000 .4900   

     โครงการ : 
โครงการ E- 
Library 

 .4000    

     โครงการ : งาน
ศูนย์ข้อมูลภาค
ตะวันตก 

 0.0500    
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการวิจัย และการสร้างสรรค์ เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 
 

นโยบาย/
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

2560 

กลยุทธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ 
หลัก 

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ 
เงิน 

แผ่นดิน 
เงิน

รายได้คก.
ปกต ิ

เงิน
รายได้คก
.พิเศษ 

เงิน 
สะสม 

เงิน 
แหล่ง
อ่ืน 

นโยบายที ่8 :  
ผลักดันและพัฒนา
ผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัยเพือ่ให้
เกิดประโยชน์ในทุก
ระดับ 
เป้าหมายที่ 1
มหาวิทยาลัยมี
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและ
นานาชาติเพิ่มขึ้น 

1.จ านวนบทความวิจยัที่
ได้รับการเผยแพร่ในวาสาร 
ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติในรอบ 5 ปี ตอ่
จ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด(QS) 

ร้อยละ 
5.00 

 

 8.1 : การวจิัยและ
สร้างสรรค์ใน
ระดับชาติ และ
นานาชาต ิ

8.1.1 ผลักดันให้เกิดผล
งานวิจั ย /สร้ า งสรรค์ 
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์
แ ล ะ ต่ อ ย อ ด ใ น เ ชิ ง
พาณิชย์ และได้รับการ
ตี พิ ม พ์ ใ น ว า ร ส า ร
ระดับชาติ/นานาชาติ
เพิ่มขึ้น 

แผนงาน สนับสนุนการ
วิจัยและการสร้างสรรค์ 
โครงการ: แหล่งเรียนรู้
และทุนวิจยัเพื่อการวิจยั
และการสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.6000 

 
 

30.0696 

 
 

66.4904 
 
 
 
 
 

.9000 

 
 

25.1567 

 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
สถาบันวิจยั
และพัฒนา 
คณะวิชา 
 

2.จ านวนหนว่ยงานเอกชนที่
มีการวิจยัร่วมกับ
มหาวิทยาลัยและน าไปสู่
การตีพิมพ์ในวารสารใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ในรอบ 5 ปี(QS) 

15 
หน่วยงาน 

โครงการ : วิจัยและพัฒนา
เพื่อตอบสนองภาคการ
ผลิตสาขายุทธศาสตร์และ
แก้ปัญหาส าคัญของ
ประเทศ 

3.จ านวนสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร หรือเทียบเท่า 
(QS) 

1 
ชิ้นงาน/
ผลงาน 

4.จ านวนผลงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค์ที่น าไปต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย ์

10 
ชิ้นงาน/
ผลงาน 

8.1.2 ส่งเสริมขีดความ
ส า ม ร ถ แ ล ะ ส ร้ า ง
แรงจูงใจในการท าวิจัย 

แผนงาน เสริมสร้างความ
เข้มแข็งนักวิจยัและศิลปิน 
โครงการ: เครือข่ายการ
วิจัยและการสร้างสรรค์ 
โครงการ: บ่มเพาะนักวิจยั
และศิลปินรุ่นใหม่ 

     สถาบันวิจยั
และพัฒนา 
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นโยบาย/เปา้หมาย ตัวชี้วดั ค่า
เป้าหมาย 

2560 

กลยุทธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ หลัก งบประมาณ  (หน่วย : ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ 

เงิน 
แผ่นดิน 

เงิน
รายได้คก

.ปกต ิ

เงิน
รายได้คก
.พิเศษ 

เงิน 
สะสม 

เงิน 
แหล่ง
อ่ืน 

 5.ร้อยละของบทความวิจยัที่
ได้รับการอ้างอิง (Citation) 
ใน refereed journal หรือ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
ต่ออาจารย์ประจ า 

ร้อยละ
70.00 

 

 

 8.1.3ส่งเสริม
ภาพลักษณ์การวจิัย 

แผนงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์สู่
สาธารณชน 
โครงการ : เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานวิจยั 
งานพิมพ์วารสาร
มหาวิทยาลัย 

  
 

 

.6000 

    
 
 
 
สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
 

6.ร้อยละของอาจารย์ประจ า
ที่ได้รับทุนท าวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ

50.00 

โครงการ : วิจยัเพื่อสร้าง
สมองค์ความรู้ที่มี
ศักยภาพ 
 
 

33.4563      

  8.1.4  บริหารจัดการ
ต้นทุนวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แผนงานบริหารงานวิจยั 
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในการท าวิจยั 
โครงการ : วิจยัพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานบุคลากร
และระบบมาตรฐานการ
วิจัย 

 
 
 
 

10.3250 

     

     แผนงาน : วจิัย 
โครงการ : งานบริหาร
งานวิจัย 

.1300 3.00688     
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ยุทธศาสตร์ 5. การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการ อย่างเป็นระบบ  
 
นโยบาย/เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
2560 

กลยุทธ ์ มาตรการ แผนงาน/
โครงการ หลัก 

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ 
เงิน 

แผ่นดิน 
เงิน

รายได้คก.
ปกต ิ

เงิน
รายได้คก.

พิเศษ 

เงิน 
สะสม 

เงิน 
แหล่งอื่น 

นโยบายที ่9 : การ
ให้บริการวิชาการแบบ
บูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อ
สร้างความเข็มแข็งแก่
ชุมชน 
เป้าหมายที่ 1 :มีแผนการ
ให้บริการวิชาการแบบ
บูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อ
สร้างความเข็มแข็งแก่
ชุมชน 

1.ร้อยละของโครงการ
บริการวิชาการขา้ม
ศาสตร์ภายใน
มหาวิทยาลัย/
ภายในประเทศ/ร่วมกับ
หน่วยงานตา่งประเทศ 
 
2.จ านวนโครงการ
บริการวิชาการที่
มหาวิทยาลัยด าเนินการ
เพื่อสร้างความเข็มแข็ง
ให้ชุมชนและสังคม/ให้
องค์ความรู้ด้าน
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมแก่ผู้น าและ
ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม  
 
3.จ านวนชุมชนที่ได้รับ
การบริการวิชาการใน
เขตภูมิภาคตะวันตก  

ร้อยละ 
25.00 

 

 

 
 

20 
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
ชุมชน 

9.1 : บูรณาการ
ข้ามศาสตร์ใน
กิจกรรมการบรกิาร
วิชาการ การวิจยั 
และการจัดการ
เรียนการสอนใน
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

9.1.1 ส่งเสริมการ
ให้บริการวิชาการ
ข้ามศาสตร์ทั้ ง ใน
ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
นานาชาติ 

แผนงาน : บูรณา
การข้ามศาสตร์
ระหว่างหนว่ยงาน
ภายในประเทศ 
โครงการ: บูรณา
การการบรกิาร
วิชาการข้ามศาสตร์
เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
กิจกรรมอบรม
สัมมนาเชิงวิชาการ
หรือปฏิบัตกิาร 
 
โครงการพัฒนา
บัณฑิตที่มีทักษะ
และศักยภาพ
ทางด้านวิชาการ
และวิชาชพีที่
สามารถตอบสนอง
ความต้องการ

 
 

 

 

 

 

 

 

24.4249 

 

2.0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.0800 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1600 

 

 คณะวิชา/
หน่วยงาน 
ส านักบริการ
วิชาการ 
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นโยบาย/เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

2560 

กลยุทธ ์ มาตรการ แผนงาน/
โครงการ หลัก 

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ 
เงิน 

แผ่นดิน 
เงิน

รายได้คก.
ปกต ิ

เงิน
รายได้คก.

พิเศษ 

เงิน 
สะสม 

เงิน 
แหล่งอื่น 

อุตสาหกรรมและ
การแปรรูปอาหาร
ของประเทศ 
 
โครงการพัฒนา
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้และ
การวิจยัด้วยระบบ
พี่เล้ียง (Coaching 
& Mentoring) 
ส าหรับครูมืออาชีพ
ของ
สถาบันการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ภายใต้
เครือข่ายความ
ร่วมมือของ
สถาบันอุดมศึกษา
ในภูมิภาคตะวันตก 
 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
ทางวิชาชีพแบบสห
กิจศึกษาการสร้าง
งานวิจัยและงาน
บริการวิชาการใน
การพัฒนา

 

 

 

 

1.0000 

 

 

 

 

 

 

 

2.0000 

28



 

 

นโยบาย/เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

2560 

กลยุทธ ์ มาตรการ แผนงาน/
โครงการ หลัก 

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ 
เงิน 

แผ่นดิน 
เงิน

รายได้คก.
ปกต ิ

เงิน
รายได้คก.

พิเศษ 

เงิน 
สะสม 

เงิน 
แหล่งอื่น 

อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

    9.1.2 ส่งเสริมให้มี
ศู น ย์ บ่ ม เ พ า ะ
วิสาหกิจอาเซียน
เพื่ อ เตรียมความ
พร้ อม ให้ บ ริ ก า ร
วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ
อาเซียน 

แผนงาน บูรณา
การข้ามศาสตร์
ระหว่างหนว่ยงาน
ระหว่างประเทศ 
โครงการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ด้าน
นวัตกรรมและ
งานวิจัยเพือ่การ
แก้ปัญหาและ
พัฒนาชุมชน 

      

สถานปฏิบัคิการ
เภสัชกรรมชุมชน”
เภสัชศาลา” 

 .2268    

     หน่วยเครือข่าย
เภสัชสนเทศ “ประ
ชานถ” 

 .4000     

     หน่วยภูมิปัญญา
ทางเภสัชศาสตร“์ 
xitF=9b 
gx]j’;bmpk” 

 2.6268     
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ยุทธศาสตร์ 6. การอนุรักษ์และสง่เสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมท้ังการประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ 
 

นโยบาย/
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

2560 

กลยุทธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ 
หลัก 

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ 
เงิน 

แผ่นดิน 
เงิน

รายได้คก
.ปกต ิ

เงิน
รายได้คก.

พิเศษ 

เงิน 
สะสม 

เงิน 
แหล่งอื่น 

นโยบายที ่10 : การ
ส่งเสริมบทบาทการ
เป็นผู้น าด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
รักษาคุณค่าและเพิ่ม
มูลค่าในระดับชาติ
และนานาชาต ิ
เป้าหมายที่ 1 : เป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน า
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

1.จ านวนโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการยกยอ่งหรือมี
ความต่อเนื่องและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ(QS) 

10 
โครงการ 

10.1 : พัฒนาสู่
ความเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน า
ด้านศิลปวัฒนธรรม
บนพื้นฐานการบูร
ณาการบริการทาง
วิชาการและการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

10.1.1 เชื่อมโยงความรู้
ท้องถิ่น/ภูมิปัญญาไทย
สู่สากลอันจะเป็นกลไก
ในการฟื้ นฟู  อนุ รั กษ์ 
สืบสาน พัฒนาประเทศ 

แผนงาน : สร้างมาตรฐาน
และใช้ประโยชน์มรดก
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

     รองอธิการบดี
ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 
ผูอ้ านวยการหอ
ศิลป์ 
คณะวิชา 

โครงการสันสกฤตศึกษา
เพื่อการพัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรมอาเซียน 

     

10 . 1 .2  จั ดตั้ ง ศู นย์ /
สถาบันเพื่อการเรียนรู้
ทางศิลปวัฒนธรรมและ
มรดกของชาติ 

อาคารสถาปัตยกรรมไทย
เฉลิมพระเกียรติ 

2.0000 
 
 
 

    

 2.ร้อยละของ
งบประมาณที่สนับสนุน
ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้กับ
หน่วยงานภายนอกตอ่
งบด าเนินงาน(เงิน
งบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้)ของ
มหาวิทยาลัย(QS) 

ร้อยละ 
1.00 

 10.1.3 จัดให้มีระบบ
และกลไกเพื่อการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ข อ ง  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ศิ ล ป า ก ร  แ ล ะ มี
ประโยชน์ในวงกว้างทั้ง
ใ น ร ะ ดั บ ชุ ม ช น แ ล ะ
ระดับประเทศ   

แผนงาน : อนุรักษ ์สืบ
สาน ส่งเสริม เผยแพร่และ
แลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมฃองชาติ 
1.โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
2บริหารด้านวัฒนธรรม 

 
 
 
 

19.2173 

 
 
 
 

1.9046 
 
 

4.0710 

 
 
 
 

5.7460 

 
 
 
 

2.2850 

  
 
 
 
คณะวิชา 
 

     3.โครงการซ่อมบ ารุง
ประติมากรรมกลางแจ้งที่
ติดต้ังหน้าศูนย์

 .0500    หอศิลป์ 
กองกลาง 
ฝ่ายศิลป 
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นโยบาย/
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

2560 

กลยุทธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ 
หลัก 

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ 
เงิน 

แผ่นดิน 
เงิน

รายได้คก
.ปกต ิ

เงิน
รายได้คก.

พิเศษ 

เงิน 
สะสม 

เงิน 
แหล่งอื่น 

ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯนครปฐม 

วัฒนธรรม 
กองงานวิทยา
เขต 4.โครงการงานวันพระยา

อนุมานราชธน 
 .0850    

5.โครงการเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในวัน
พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

 .1500    

6.โครงการเฉลิมพระ
เกียรติด้านศิลปะเนื่องใน
วันนริศ 

 .2000    

7.โครงการแลกเปลี่ยน
และบริการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 

 .5000    

8.โครงการปาฐกถาศิลป์พี
ระศรี 

 .1100    

9.โครงการประกวด
ภาพยนต์สั้น หวัข้อ 
"ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระ
ศรี" 

 .6000    

     10.ศูนย์ข้อมูลภูมิภาค
ตะวันตก 

 .5000     
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ยุทธศาสตร์ 7. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ 
 

นโยบาย/เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ 
หลัก 

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ 

2560 เงินแผ่นดิน 
แผ่นดิน 

เงินรายได้คก.
ปกต ิ

เงิน
รายได้คก.

พิเศษ 

เงิน 
สะสม 

แหล่ง
อ่ืน 

นโยบายที ่11 : การ
ปรับปรุงโครงสร้างและการ
บริหารจัดการภายใน
มหาวิทยาลัย 
เป้าหมายที่ 1. มีระบบงาน
และโครงสร้างการบริหาร
ราชการองค์กรที่รองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
สร้างสรรค์ 

1.ร้อยละของ
ความส าเร็จการ
ปรับปรุง
ข้อบังคับ ด้าน
บุคลากร ด้าน
การเงิน การปรับ
โครงสร้างเพื่อ
การเปลี่ยน
สถานะเป็น
มหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ 

ร้อยละ 
100.00 

11.1 : การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

11.1.1 เตรียมความ
พ ร้ อ ม ส า ห รั บ ก า ร
เ ป ลี่ ย น ส ถ า น ะ เ ป็ น
มหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ 

แผนงาน : การ
ปรับเปลี่ยนสถานะเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากบั
ของรัฐเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

 

     รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 
ส านักงาน
อธิการบดี 

2. มีเกณฑ์
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
ส าหรับบุคลากร
สายวิชาการและ
สายสนับสนุน
งบประมาณ  

มี 11.1.2 พัฒนาระบบ
กา รประ เมิ นผลกา ร
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ
สมรรถนะของบุคลากร
ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
เพิ่มขึ้น 

โครงการ: ก าหนด
มาตรฐานและวธิีการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการ
บริหารจัดการ 

     

11.1.3 พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและบุคลากร
อย่างคุ้มค่า 

โครงการ : บริหาร
จัดการองค์กรและ
บุคลากรอยา่งคุ้มค่า 

 

938.7916 245.9302  12.0000  
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นโยบาย/เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ 
หลัก 

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ 

2560 เงินแผ่นดิน 
แผ่นดิน 

เงินรายได้คก.
ปกต ิ

เงิน
รายได้คก.

พิเศษ 

เงิน 
สะสม 

แหล่ง
อ่ืน 

นโยบายที ่12การพัฒนา
บุคลากรให้เป็นมืออาชพี 
 

    แผนงาน : พัฒนา
บุคลากรเพื่อสังคมยุค
ใหม่ 

 13.9833 12.1460 3.1850  คณะวิชา/
หน่วยงาน 
 

เป้าหมายที่ 1 :บุคลากร
ได้รับการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะวิชาชีพในทุก
ระดับ 

    โครงการพัฒนาและ
เตรียมความพร้อมใน
การเป็นผู้บริหาร 

      

เป้าหมายที่ 2.มีแผนแม่บท
พัฒนาทักษะและสมรรถนะ
บุคลากร 

3.รอยละของ
อาจารยที่มีวุฒิ
การ ศึกษาระดับ
ปริญญาเอกต่อ
จ านวนอาจารย
ประจ า 

ร้อยละ 
45.00 

12.1 : พัฒนา
บุคลากรให้เป็นมือ 
อาชีพตามแนว
ทางการบริหารงาน
หลากหลายรูปแบบ 

12.1.1ส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะและ 
สมรรถนะของบุคลากร
ทุกระดับให้มี
ประสิทธิภาพการ
ท างานเพิ่มขึ้น 

แผนงาน :ส่งเสริมและ
ก ากับดแูลการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

โครงการ ส่งเสริมการ
เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

     กองการ
เจ้าหน้าที ่
คณะวิชา 
หน่วยงาน 

4.ร้อยละของ
อาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทาง
วิชาการต่อ
จ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ 
40.00 โครงการ จัดสรรทุน

สนับสนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกของ
บุคลากรสายวิชาการ 

     

นโยบายที ่13 : สร้างความ
รับรู้ในภาพลักษณ์ และการ
ยอมรับในมาตรฐานการ
จัดการ 
ศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อ

  13.1 : สร้างความ
รับรู้ในภาพลักษณ์ 
และการยอมรับใน
มาตรฐานการจัด
การศึกษาของ

13.1.1 แสวงหาความ
ร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
ประเทศเพื่อเผยแพร่
กิจกรรมที่แสดงถึงอัต

แผนงาน : ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โครงการ : เสริมสร้าง
และเผยแพร่ภาพลักษณ์

     รองอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และ
กิจการพิเศษ 
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นโยบาย/เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ 
หลัก 

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ 

2560 เงินแผ่นดิน 
แผ่นดิน 

เงินรายได้คก.
ปกต ิ

เงิน
รายได้คก.

พิเศษ 

เงิน 
สะสม 

แหล่ง
อ่ืน 

สาธารณชน 
เป้าหมายที่ 1 : 
มหาวิทยาลัยได้รับการ
ยอมรับวา่เป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ใน
ระดับนานาชาติ(อาเซียน) 

มหาวิทยาลัยตอ่
สาธารณชน 

ลักษณ์และ ศักยภาพ
ด้ า น ต่ า ง ๆ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากรสู่
สาธารณชนกิจกรรม : 
นิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 
60 พรรษา 

    งานเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย 

 .5900    กองกลาง 

    งานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

 4.2000 
 

   กองงานวิทยา
เขต 

    งานส่งเสริมกิจกรรม
มหาวิทยาลัย 

 1.7009 
 

    

5.จ านวน
อาจารย์
ชาวต่างชาติ(QS) 

60 
คน 

 13 . 1 . 2  พั ฒน าแ ละ
ส่งเสริมการด าเนินงาน
ทุ ก ด้ า น ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐานระดับสากล
เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับ
การจัดอันดับในระดับ
นานาชาติ 

โครงการ : จัดอันดับ 
(ranking) และการ
ตรวจประเมิน 
(accreditation) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

     ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
รองอธิการบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 
คณะวิชา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับ Digital education 
 
นโยบาย/เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ 

หลัก 

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ 

2560 เงิน 
แผ่นดิน 

เงิน
รายได้คก

.ปกต ิ

เงิน
รายได้คก.

พิเศษ 

เงิน 
สะสม 

แหล่งอื่น 

นโยบายที ่14 : การ
ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ 
เป้าหมายที่ 1:บุคลากร
ทุกระดับน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

1.ร้อยละของจ านวนข้อมูลที่
ตอบสนองตามตัวชี้วัดQS ที่
สามารถเข้าถึงได้จากระบบ
กลางของมหาวิทยาลยั  

ร้อยละ 
50.00 

14.1 : จัดท า
ฐานข้อมูลและ
ปรับปรุงระบบ
เครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 

14.1.1ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศส าหรับการ
ด าเนินการต่างๆ ที่มีอยู่
แ ล้ ว ใ น ปั จ จุ บั น ใ ห้ มี
ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง 
ค ร บ ถ้ ว น  แ ล ะ เ ป็ น
ปัจจุบัน ตอบสนองต่อ
ผู้ใช้บริการ 

แผนงาน : เพิ่ม
ประสิทธิภาพเครือข่าย 
 

     รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน
และพัฒนา 
รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 
ศูนย์
คอมพิวเตอร์ 
คณะวิชา 

2.ร้อยละของพื้นที่ ที่
สามารถเข้าถึงการใช้Wi - Fi 
ของมหาวิทยาลยั(QS)  

ร้อยละ 
90.00 

โครงการ : ปรับปรุงระบบ
เครือข่าย ให้บริการ 
Internet แก่นักศึกษา 
อาจารย์และบุคลากร 

 8.1178    

3.ร้อยละของนักศึกษาที่มี
อุปกรณ์เช่ือมต่อระบบ 
internet ได้ (QS) 

ร้อยละ 
100.00 

งานพัฒนาสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการและจัด
การศึกษา 

 18.0598 13.0140 22.1500  

     แผนงาน : บริหารทัว่ไป 
โครงการ บริหารจัดการ
และพัฒนาระบบ
สารสนเทศ    
งานบริการศูนย์
คอมพิวเตอร์     

 22.5197    ศูนย์
คอมพิวเตอร์ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 9 ปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

นโยบาย/เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ 
หลัก 

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ผู้รับผิดชอบ 

2560 เงิน 
แผ่นดิน 

เงิน
รายได้คก.

ปกต ิ

เงิน
รายได้คก
.พิเศษ 

เงิน 
สะสม 

แหล่งอื่น 

นโยบายที ่15 : การ
ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการเงิน
งบประมาณ 

1.ร้อยละของการประหยัด
งบประมาณที่เกิดขึ้นจาก
การประหยัดทรัพยากร
ร่วมกัน 

ร้อยละ 
5.00 

กลยุทธ์ที ่15.1  
การเงินและ
งบประมาณ 
 

มาตรการที่ 15.1.1 
บริหารจัดการ
ทรัพย์สินและรายได้
ของมหาวิทยาลยั
อย่างมีประสิทธภิาพ 
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพย์สิน
และรายได้ของมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธภิาพ 

      

2.ร้อยละของงบบุคลากรต่อ
งบประมาณทั้งหมด 

ร้อยละ 
≤30.00 

3.ร้อยละของผล 
ประโยชน์ตอบแทนจากเงิน
สะสม(เงินลงทุนเพื่อดอกผล) 

ร้อยละ 
2.00 

 4.จ านวนเงินบริจาคจาก
ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก 

1,000,000 
บาท 

 มาตรการที่ 15.1.2 
สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับ
ศิษย์เก่าและระดมทุน
จากศิษย์เก่าเพื่อ
สนับสนุนกิจการของ
มหาวิทยาลัย 

โครงการ ศิษย์เก่าเพือ่
ศิลปากร 
 
 
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

  .2000 
 
 
 
     

1.0000 

  กองกิจการ
นักศึกษา 
คณะวิชา 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ 

 
นโยบาย/เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ 

หลัก 

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ผู้รับผิดชอบ 

2560 เงิน 
แผ่นดิน 

เงิน
รายได้คก.

ปกต ิ

เงิน
รายได้คก
.พิเศษ 

เงิน 
สะสม 

แหล่งอื่น 

นโยบายที ่16 : การ
ขยายโอกาสทาง
การศึกษาสู่นานาชาต ิ
เป้าหมายที่ 1:มีการ
เตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับการขยายโอกาส
ทางการศึกษาสู่
นานาชาต ิ

1.จ านวนการแสดง
นิทรรศการ/ผลงาน
สร้างสรรค์และคอนเสิร์ต
ของนักศึกษาและอาจารย ์
(QS) 

300 
ครั้ง 

กลยุทธ์ที ่16.1  การ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นนานาชาต ิ
 

มาตรการที่ 16.1.1 
สร้างความร่วมมือ
ด้านศิลปวัฒนธรรม
กับหน่วยงาน
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

แผนงาน : พัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
นานาชาต ิ
 

โครงการศักยภาพเพื่อการ
ท างานเป็นระบบสากล ด้าน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

.0500 

   รองอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และ
กิจการพิเศษ 
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
กองแผนงาน
(วิเทศสัมพันธ์) 
คณะวิชา 

2.จ านวนข้อตกลง/ความ
ร่วมมือทางวิชาการ ( MOU) 
กับสถานบันอุดมศึกษาที่
ได้รับการจัดอันดับใน QS 
Ranking 

10 
ฉบับ 

3.จ านวนนักศึกษาต่างชาติ 
(QS) 

100 
คน 

มาตรการที่ 16.1.2 
สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ภายในประเทศและ
นอกประเทศที่มี
ศักยภาพสูง 

แผนงาน : การขยายพื้นที่
การให้บริการทางการศึกษา 
 
การจัดนิทรรศการสัมมนา 
ประชุมนานาชาติร่วมกับ
สถาบันต่างประเทศ 
 
บริหารทั่วไป 
 
สนับสนุนกิจกรรม/ความ
ร่วมมือทางวิชาการกบั

  
 
 

.0663 
 
 
 

1.4102 
 
 

.0800 
 

   

37



 

 

นโยบาย/เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ 
หลัก 

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ผู้รับผิดชอบ 

2560 เงิน 
แผ่นดิน 

เงิน
รายได้คก.

ปกต ิ

เงิน
รายได้คก
.พิเศษ 

เงิน 
สะสม 

แหล่งอื่น 

สถาบันต่างประเทศ 
 
สนับสนุนความร่วมมือทาง
วิชาการ 

 
 

.7400 

    มาตรการที่ 16.1.3 
ขยายพื้นที่การศึกษา
และเตรียมความ
พร้อมด้านต่างๆเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ความ
เป็นนานาชาต ิ

โครงการ พัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
นานาชาต ิ

 2.5824 
 
 

2.7117 
 
 

4.7800 
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ภาคผนวก ก.  

ค าอธิบายตัวชี้วัด และนิยามศัพท์ที่

เกี่ยวข้อง      

 

          

 



39 
 

 

นิยามศัพทต์ัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์  
  

ตัวช้ีวัด สูตรการค านวณ 
 1.ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง
พัฒนาตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ
(TQF)เฉพาะหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาปี
การศึกษา 2558 

  จ านวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐานTQF 
   จ านวนหลักสูตรทั้งหมด  
 

2.ร้อยละของหลักสูตรที่มีนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
(Inbound - Outbound) ต่อหลักสูตร
นานาชาติและหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

 จ านวนหลักสูตรที่มีนักศึกษาแลกเปลี่ยน                       
 จ านวนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรที่มีความ
ร่วมมือกับต่างประเทศทั้งหมด 

3.ร้อยละของความพึงพอใจนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน          
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

4.ร้อยละของความพึงพอใจบัณฑิตต่อหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย 

 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน   
     จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

5.ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต 
 

ระดับที 1 มีแผนการรับนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับศักยภาพการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
ระดับท่ี 2 ระดับที่ 1 + มีกระบวนการบ่มเพาะนักศึกษา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือลดอัตราการลาออก
โดยเฉพาะนักศึกษาปีที่ 1  
ระดับท่ี 3 ระดับที่ 2 +มีการกระบวนการพัฒนา
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ า 
ระดับท่ี 4 ระดับที่ 3 + มีการติดตามและประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับท่ี 5 ระดับที่ 4 + การส่งเสริมศักยภาพบัณฑิต
หลังจากจบการศึกษาไปแล้ว(เรียนเพ่ิมเติม)หรือเปิด
โอกาสให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

6.ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต(บัณฑิต
ที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา2557)  
*ใช้ข้อมูลจากกพร. 

 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน   x    100 
     จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

X 100 

X 100 

X 100 

X 100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
 

ตัวช้ีวัด สูตรการค านวณ 

1.ร้อยละของคณะวิชาที่ก าหนดและใช้เกณฑ์
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา  
( เกณฑ์มาตรฐาน TOEIC, TOEFL,IELS,SEPT 
หรือภาษาอังกฤษเฉพาะกลุ่มสาขา) 

     จ านวนคณะวิชาที่ก าหนดและใช้เกณฑ์การพัฒนา 
              ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา               
                  จ านวนคณะวิชาทั้งหมด 
หมายเหตุ  ข้อมูลที่คณะวิชาต้องรายงานคือ  เกณฑ์การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่คณะวิชาใช ้ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์
มาตรฐาน TOEIC, TOEFL,IELS,SEPT หรือภาษาอังกฤษเฉพาะกลุ่มสาขา 

2.ร้อยละของกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์และ
ทักษะให้นักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การ
ท างานต่อจ านวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์และทักษะให้
นักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การท างาน 

จ านวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 

3.ร้อยละของคณะวิชาที่มีกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และคุณธรรม
จริยธรรม ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

จ านวนคณะวิชาที่จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์/คุณธรรมจริยธรรมตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย            

จ านวนคณะวิชาหมด 
4.ร้อยละของคณะวิชาที่จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนทุนการศึกษา(ไม่รวมงบประมาณ
ส าหรับกิจกรรมนักศึกษา) ไม่น้อยกว่าร้อยละ3 
ของค่าธรรมเนียมการศึกษา 

คณะวิชาที่จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษา           
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์ 

ตัวช้ีวัด สูตรการค านวณ 
1.สัดส่วนพื้นที่ห้องพักต่อคนของนักศึกษา       จ านวนนักศึกษาต่อห้อง  

   จ านวนพ้ืนทีข่องห้องพักแต่ละห้อง 
2.จ านวนโครงการที่มีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพเพ่ือความปลอดภัย
ของนักศึกษา 

       ผลรวมของโครงการที่มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพเพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษา 

3.ร้อยละของงบประมาณท่ีจัดสรรเพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และความคิด
สร้างสรรค์ (หนังสือ,สื่อการเรียนการสอน,E-
book,CAI) 

 งบประมาณจัดสรรเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 
และความคิดสร้างสรรค์           

งบประมาณส าหรับการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

X 100 

X 100 

X 100 

X 100 

X 100 

X 100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  : พัฒนาการวิจัย และการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ

ระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวช้ีวัด สูตรการค านวณ 
1.จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวา
สาร ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติในรอบ 5 ปี 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด(QS) 

จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวาสาร ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติในรอบ 5 ปี 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  

2. จ านวนหน่วยงานเอกชนที่มีการวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยและน าไปสู่การตีพิมพ์ในวารสาร 
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติในรอบ 5 ปี(QS) 

ผลรวมของหน่วยงานเอกชนที่มีการวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยและน าไปสู่การตีพิมพ์ในวารสาร ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติในรอบ 5 ปี 

3.จ านวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือเทียบเท่า 
(QS) 

ผลรวมของสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือเทียบเท่า 

4.จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไป
ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

ผลรวมของผลงานวิจัยที่น าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

5.ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 
(Citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ า 

จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน 
refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  
6.ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกสถาบัน 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 100 

X 100 

X 100 
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ยุทธศาสตร์ 5. การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการ อย่างเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด สูตรการค านวณ 
1.ร้อยละของโครงการบริการวิชาการข้าม
ศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัย/ภายในประเทศ/
ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ 

จ านวนโครงการบริการวิชาการข้ามศาสตร์ภายใน
มหาวิทยาลัย/ภายในประเทศ/ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ   
 จ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด  

2.จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ี
มหาวิทยาลัยด าเนินการเพ่ือสร้างความเข็มแข็ง
ให้ชุมชนและสังคม/ให้องค์ความรู้ด้าน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้น าและ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (QS) 

ผลรวมของโครงการบริการวิชาการท่ีมหาวิทยาลัย
ด าเนินการเพ่ือสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชนและสังคม/ให้
องค์ความรู้ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้น าและ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

3.จ านวนชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการใน
เขตภูมิภาคตะวันตก* 

ผลรวมของชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการในเขตภูมิภาค
ตะวันตก 

 
นิยามศัพท์   โครงการบริการวิชาการข้ามศาสตร์ หมายถึง การเชื่อมโยง สาขาวชิา องค์ความรู้ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ 
รวมทั้งบุคลากรทีม่ีความเชี่ยวชาญ มาผสมผสานบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง โดยวิธกีารผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกนั เพือ่ให้การด าเนินงานประสบความส าเรจ็และมีประสิทธิภาพ  
 
 ชุมชน หมายถึง หมู่ชน กลุม่คนที่อยู่รว่มกนัเป็นสังคมขนาดเลก็ อาศัยอยู่ในบริเวณเดยีวกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกนั ซึ่งมกีารแบ่งประเภทของ
ชุมชนเป็นลกัษณะต่างๆดังนี้  
 -การแบ่งตามจ านวนประชากร เชน่ หมู่บ้านเลก็ (Hamlet)  เป็นชุมชนทีม่ีประชากรไม่เกนิ 250 คน หมู่บ้าน (Village)  เป็นชุมชนที่มีประชากร
ระหว่าง 250-1,000 คน เป็นต้น 
 -การแบ่งตามลกัษณะของกิจกรรมหลัก เชน่ ชุมชนศูนย์การค้า (Trade Center) ชุมชนศูนย์กลางของการบริการต่าง ๆ (Service Center) เป็นต้น 
 -การแบ่งตามลกัษณะทางนเิวศวทิยา เชน่ ชุมชนอุตสาหกรรม ชุมชนประเภทพิเศษ เป็นต้น 
 -การแบ่งตามหนว่ยการปกครอง เช่น การปกครองส่วนภูมิภาค การปกครองส่วนทอ้งถิน่ เป็นต้น 
 -การแบ่งตามววิัฒนาการของเศรษฐกจิ เชน่ ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนอุตสาหกรรม เป็นต้น 
 -การแบ่งตามลกัษณะความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน เชน่ ชมุชนชนบท (Rural Community)  ชุมชนเมือง (Urban Community) เป็นตน้ 
 -การแบ่งตามระดับของการพัฒนา เชน่ ชมุชนด้อยพัฒนา  ชมุชนก าลังพัฒนา  เป็นตน้ 
หมายเหตุ ราชบัณฑิตยสถาน 2525 ชุมชน คือ หมู่ชน กลุม่คนที่อยู่รว่มกันเป็นสังคมขนาดเลก็ อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน และมผีลประโยชนร์่วมกัน 
 
 เขตภูมิภาคตะวันตก หมายถึง การจดัแบ่งภูมิภาคตามคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติและพระราชกฤษฎีกาวาด้วยการ
บริหาร จังหวดัและกลมุจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 
 
 การจดัแบ่งภูมิภาคตามคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แบ่งภาคตะวันตก ประกอบด้วย 8 จังหวดั ได้แก่ สพุรรณบุร ี
กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุร ีประจวบคีรีขนัธ์ 
 พระราชกฤษฎกีาวาด้วยการบริหาร จังหวัดและกลมุจังหวดัแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 แบ่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ดังนี้ 
กลมุจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ประกอบดวย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุร ีโดยใหจงัหวัดนครปฐมเปนศูนย
ปฏิบัติการของกลมุจังหวดั 
กลมุจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 ประกอบดวย จังหวัดประจวบคีรขีันธ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร โดยใหจังหวัดเพชรบุรเีปน 
ศูนยปฏิบัตกิารของกลมุจังหวัด 

X 100 
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ยุทธศาสตร์ 6. การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพื่อ
รักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ 
 

ตัวช้ีวัด สูตรการค านวณ 
1.จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ
การยกย่องหรือมีความต่อเนื่องและเป็นประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ 

ผลรวมของโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ
การยกย่องหรือมีความต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาติ 

2.ร้อยละของงบประมาณท่ีสนับสนุนด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้กับหน่วยงานภายนอกต่อ
งบด าเนินงาน (เงินงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้) ของมหาวิทยาลัย 

   งบประมาณท่ีสนับสนุนด้านท านุ 
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้กับหน่วยงานภายนอก   
   งบประมาณในการด าเนินงาน 
 (เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) 

 
ยุทธศาสตร์ 7. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์
ระดับชาติและนานาชาติ 
 

ตัวช้ีวัด สูตรการค านวณ 
1.ร้อยละของความส าเร็จการปรับปรุงข้อบังคับ 
ด้านบุคลากร ด้านการเงิน การปรับโครงสร้างเพื่อ
การเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐ 

จ านวนการปรับปรุงที่ท าได้ในปีนั้น   
   จ านวนข้อบังคบท่ีก าหนดให้มี 
     การด าเนินงานในปีนั้น 

2. มีเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

มีเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

3.ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

จ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับป.เอก หรือเทียบเท่า  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

4.ร้อยละของผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ(ผศ.+รศ.+ศ.)  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

5.จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติ ผลรวมขอจ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติ 
 
 
 

X 100 

X 100 

X 100 

X 100 



44 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 8. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ Digital education 
 

ตัวช้ีวัด สูตรการค านวณ 

1.ร้อยละของจ านวนข้อมูลที่ตอบสนองตามตัวชี้วัด
QS ที่สามารถเข้าถึงได้จากระบบกลางของ
มหาวิทยาลัย 

 จ านวนข้อมูลที่ตอบสนองตามตัวชี้วัดQS ที่สามารถเข้าถึง
ได้จากระบบกลางของมหาวิทยาลัย    
 จ านวนข้อมูลที่ตอบสนองตามตัวชี้วัดQS ทั้งหมด 

2.ร้อยละของพ้ืนที่ ที่สามารถเข้าถึงการใช้Wi - Fi 
ของมหาวิทยาลัย(QS) 

 พ้ืนที่ ที่สามารถเข้าถึงการใช้Wi - Fi   
   พ้ืนที่ที่มีการตั้งจุดรับสัญญาณ 

3.ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 
internet (Wi - Fi) ได้ 

 จ านวนนักศึกษาที่มีการเชื่อมต่อสัญญาณ    
   จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

 

ยุทธศาสตร์ที ่9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัด สูตรการค านวณ 
1.ร้อยละของการประหยัดงบประมาณที่เกิดขึ้น
จากการประหยัดทรัพยากรร่วมกัน 

(ผลรวมของการประหยัดงบประมาณที่เกิดขึ้นจากการ
ประหยัดทรัพยากรร่วมกันปีปัจจุบัน – ผลรวมของการ
ประหยัดงบประมาณที่เกิดขึ้นจากการประหยัดทรัพยากร
ร่วมกันปีก่อนหน้า) 
ผลรวมของการประหยัดงบประมาณที่เกิดขึ้นจากการ
ประหยัดทรัพยากรร่วมกันปีก่อนหน้า 

2.ร้อยละของงบบุคลากรต่องบประมาณท้ังหมด ค่าใช้จ่ายของงบบุคลากร   
งบประมาณท้ังหมด   

3.ร้อยละของผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินสะสม
(เงินลงทุนเพ่ือดอกผล) 

จ านวนรายรับสุทธิจากการลงทุน   
จ านวนเงินลงทุนที่ใช้ในการลงทุนทั้งหมด   

4.จ านวนเงินบริจาคจากศิษย์เก่าและ
บุคคลภายนอก 

ผลรวมของเงินบริจาคจากศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก  
หมายเหตุ นับเฉพาะการบริจาคในรูปแบบตัวเงิน 

 
 
 
 
 

X 100 

X 100 

X 100 

X 100 

X 100 

X 100 
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ยุทธศาสตร์ที1่0. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ 
 

ตัวช้ีวัด สูตรการค านวณ 
1.จ านวนการแสดงนิทรรศการ/ผลงานสร้างสรรค์
และคอนเสิร์ตของนักศึกษาและอาจารย์ 

ผลรวมของการแสดงนิทรรศการ/ผลงานสร้างสรรค์
และคอนเสิร์ตของนักศึกษาและอาจารย์ 

2.จ านวนข้อตกลง/ความร่วมมือทางวิชาการ  
( MOU) กับสถานบันอุดมศึกษาที่ได้รับการจัด
อันดับใน QS Ranking 

ผลรวมของข้อตกลง/ความร่วมมือทางวิชาการ  
( MOU) กับสถานบันอุดมศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับ
ใน QS Ranking 

3. จ านวนนักศึกษาต่างชาติ ผลรวมของนักศึกษาต่างชาติ 
 


