แผนยุทธศาสตร คณะโบราณคดี ประจําปงบประมาณ 2559
ปณิธาน วิสยั ทัศน และพันธกิจของคณะโบราณคดี
ปรัชญา
ปณิธาน
วิสัยทัศน
เอกลักษณ
อัตลักษณ
จิตอาสา

ศึกษามนุษย ขุดคนกาวหนา ภาษาเชี่ยวชาญ สืบสานศิลปวัฒนธรรม
สรางบัณฑิต ผลิตงานวิชาการ บริการสังคม ดานศิลปวัฒนธรรม และภาษา
คณะโบราณคดีเปนศูนยกลางการเรียนรูและสรางสรรควิทยาการดานโบราณคดี ภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
โบราณคดีเปนผูนําดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ชาวโบราณคดีมีจิตอนุรักษและสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรม
ชาวโบราณคดีนําความรูและความคิดสรางสรรคไปทําประโยชนแกสังคม

พันธกิจ

1. ดานการจัดการศึกษา พัฒนาและถายทอดความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม ที่ผสมผสาน
ระหวางศิลปและศาสตร เพื่อเสริมสรางบุคคลใหมีความรูในวิชาชีพขั้นสูง มีสติปญญา ความคิด และมีความ
รับผิดชอบตอสังคม
2. ดานการวิจัยและสรางสรรค คนควา วิจัย และสรางสรรคผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3. ดานบริการวิชาการ ใหบ ริการวิชาการแกสังคม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน
และพัฒนาความสามารถในการแขงขันระดับชาติและนานาชาติ
4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทัง้ ในระดับทองถิ่น
และระดับชาติ
5. ด า นการบริ ห ารจั ด การ และด า นงบประมาณ พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การให มี
ประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ตรวจสอบได และประชาคมโบราณคดีทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ
6. ดานการขยายโอกาสสูความเปนนานาชาติระดับอาเซียน (AEC) และดานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะโบราณคดี
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แผนยุทธศาสตร คณะโบราณคดี
คณะโบราณคดี ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรเพื่อใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ไวดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: ดานการผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค
เปาประสงค
มีหลักสูตรบูรณการระหวางศาสตรและศิลปที่สามารถผลิตบัณฑิตใหมีความคิดสรางสรรค
กลยุทธ
1.1 ยกระดับคุณภาพของหลักสูตร เพื่อสรางผลการเรียนรูตามมาตรฐานสากล
1.2 ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อสรางความตระหนักรูของ
บัณฑิตเรื่องประชาคมอาเซียน สังคมพหุวัฒนธรรม และเอกลักษณศิลปากร
ตัวชี้วัด
1. รอยละของหลักสูตรเชิงสรางสรรคที่เพิ่มขึ้น (joint degree / หลักสูตรบูรณาการ)
2. ระดั บ คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห งชาติ (ตั ว บ งชี้ ที่ 2 สมศ. รอบสาม) (บั ณ ฑิ ต ที่ สํ าเร็ จ การศึ ก ษา
ปการศึกษา 2557)
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒ นานักศึกษาเพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรค ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบตอสังคม
เปาประสงค
นักศึกษามีความรู มีความคิดสรางสรรค คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม
กลยุทธ
2.1 เพิ่มขีดสมรรถนะสากลของบัณฑิต
2.2 พัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร
2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่รองรับการเปนประชาคมอาเซียน
2.4 พัฒนาสมรรถนะศิษยเกา รองรับการทํางาน การประกอบอาชีพ ในประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัด
3. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
(ตัวบงชี้ที่ 16.2 สมศ. รอบสาม) (บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2557)
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่เอื้อใหเกิดการเรียนรู และความคิดสรางสรรค
เปาประสงค
คณะโบราณคดี มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู และกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค
กลยุทธ
3.1 พัฒนาสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัย ใหเปนแหลงเรียนรู และความคิดสรางสรรค
ตัวชี้วัด
4. จํานวนแหลงเรียนรูที่เพิ่มขึ้น หรือพัฒนาใหตอบสนองกับความตองการของนักศึกษา
5. รอ ยละของหน วยงานที่ มี คะแนนประเมิ นความพึ งพอใจของนั กศึ กษาต อแหล งเรี ยนรู
ไมนอยกวา 3.51

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: ดานการวิจัยและสรางสรรค
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒ นาการวิจัย และการสรางสรรค เพื่ อกาวสูการเป นมหาวิทยาลัยที่ ไดรับการยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ
เปาประสงค
เปนสถาบันวิจัยเชิงสรางสรรค
กลยุทธ
4.1 การวิจัยและสรางสรรคในระดับชาติ และนานาชาติ
4.2 เผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อการใชประโยชนในทุกระดับ
4.3 การสรางมูลคาและองคความรูจากการวิจัยและสรางสรรค
ตัวชี้วัด
6. ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (ตัวบงชี้ที่ 6 สมศ. รอบสาม)
7. ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (ตัวบงชี้ที่ 2.3 สกอ.)
8. รอยละที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณเงินรายไดที่สนับสนุนดานวิจัยและการสรางสรรค
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: ดานบริการวิชาการ
ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความเขมแข็งใหชุมชน และสังคมโดยการใหบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ
เปาประสงค
เปนแหลงถายทอดองคความรูแกชุมชนและสังคม
กลยุทธ
5.1 บูรณาการขามศาสตรในกิจกรรมการบริการวิชาการ การวิจัย และการจัดการเรียนการ
สอนในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัด
9. ระดับคุณภาพของประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการของผูเขารวมโครงการ อยาง
นอยระดับพัฒนาศักยภาพทองถิ่น
ระดับที่ 1 สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
ระดับที่ 2 สามารถนําความรูที่ไดไปพัฒนาศักยภาพของทองถิ่น ชุมชน ไปสูการแขงขัน
ในระดับชาติและนานาชาติ
ระดับที่ 3 สามารถนําความรูที่ไดไปตอยอดเชิงพาณิชยได

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4: ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 6 การอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการประยุกตใช
เพื่อรักษาคุณคาและเพิ่มมูลคาในระดับชาติและนานาชาติ
เปาประสงค
เปนผูนําในการอนุรักษและประยุกตใชศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มคุณคาและมูลคาใน
ระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ
6.1 พั ฒ นาสู ความเป น มหาวิทยาลัย ชั้น นํ าดานศิล ปวัฒ นธรรมบนพื้ นฐานการบูรณาการ
บริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6.2 การเปนผูนําดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
10. จํานวนรางวัลระดับชาติที่ศิษยเกา นักศึกษา บุคลากรของคณะโบราณคดีไดรับในการ
เสริมสรางเอกลักษณดานศิลปวัฒนธรรม
11. จํานวนรางวัลระดับนานาชาติที่ศิษยเกา นักศึกษา บุคลากรของคณะโบราณคดีไดรับใน
การเสริมสรางเอกลักษณดานศิลปวัฒนธรรม
12. จํานวนกิจกรรม/โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เห็นผลเชิงประจักษในการอนุรักษ
ศิลปะ และวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5: ดานการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อการเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค
เปาประสงค
บุคลากรมีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ
7.1 พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพตามแนวทางการบริหารงานหลากหลายรูปแบบ
7.2 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร
7.3 สร า งความรั บ รู ในภาพลั ก ษณ และการยอมรั บ ในมาตรฐานการจั ด การศึ ก ษาต อ
สาธารณชน
7.4 การปรับเปลี่ยนสถานเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ตัวชี้วัด
13. รอยละของงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรตองบประมาณเงินรายไดทั้งหมด (ไมรวม
งบลงทุน)
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ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ Digital education
เปาประสงค
1. มีระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพและครอบคลุมในการบริหารจัดการทรัพยากรและการ
ดําเนินการตางๆ
2. มีระบบโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการดําเนินการตามพันธกิจ
กลยุทธ
8.1 จัดทําฐานขอมูลและปรับปรุงระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ
ตัวชี้วัด
14. ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ใช บ ริ การระบบสารสนเทศเพื่ อการบริ ห ารจั ด การ (ศู น ย
คอมพิวเตอร)
15. รอยละของงบประมาณที่ใชในการดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศตองบประมาณ
ทั้งหมด (ไมนับรวมงบประมาณแผนดิน)
ยุทธศาสตรที่ 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค
ระบบการเงินงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
9.1 การเงินและงบประมาณ
ตัวชี้วัด
16. รอยละของดอกผลที่ไดจากการลงทุน (ตชว.แผนกลยุทธการเงิน)
17. รอยละของการเบิกจายคาใชจายเงินงบประมาณ (ตชว.แผนกลยุทธการเงิน)
18. จํานวนหน วยงานที่ วางระบบควบคุ มภายในและมี การติด ตามตรวจสอบประเมิ นผล
(ตชว.แผนกลยุทธการเงิน)
19. ความพึงพอใจของกรรมการสภาฯ กรรมการที่ปรึกษานโยบายการเงิน และผูบริหาร
ที่ มี ต อ คุ ณ ภาพของรายงานการเงิ น มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ไม น อ ยกว า ร อ ยละ 80
(ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง/กองคลัง)
ยุทธศาสตรที่ 10 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาสูความเปนนานาชาติ
เปาประสงค
มหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาที่ไดรับการจัดอันดับ 1 ใน 15 ของประเทศ
กลยุทธ
10.1 การขยายพื้นที่ทางการศึกษาและสรางเครือขายความรวมมือกับภาคี
ตัวชี้วัด
20. จํานวนขอตกลง/ความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบั นการศึ กษาที่อยูใน QS
Ranking
21. จํานวนหนวยงานภายนอกที่มีความรวมมือ และมีกิจกรรมในระดับนานาชาติ (active
MOU)
22. สัดสวนของนักศึกษาตางชาติตอนักศึกษาทั้งหมด
23. จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง Inbound และ Outbound (อยางนอย 3 เดือน)
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Strategy Map คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิสัยทัศน: “คณะโบราณคดีเปนศูนยกลางการเรียนรูและสรางสรรควทิ ยาการดานโบราณคดี ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม”

ประสิทธิผลตาม
ประเด็นยุทธศาสตร

บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม
จริยธรรม และความ
รับผิดชอบตอสังคม

วิจัยเชิงสรางสรรค

ชุมชน สังคม ไดรับการ
พัฒนาบนพื้นฐานองคความรู
ของคณะโบราณคดี

คณะโบราณคดี เปนผูนําใน
การอนุรักษ สงเสริม ศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติ

ผลงานดานศิลปวัฒนธรรม
เปนที่ประจักษและไดรับการ
ยอมรับระดับนานาชาติ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คุณภาพ
การใหบริการ

บัณฑิตมีงานทําที่ดี
ผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคเปนที่ยอมรับและ
นําไปใชประโยชนได

คณะโบราณคดีเปนแหลง
ถายทอดองคความรูแกชุมชน
และสังคม

มีสภาพแวดลอมทาง
การศึกษาที่ดีเอื้อใหเกิดการ
เรียนรู

บทบาทการเปนผูนํา
ในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

มีภาพลักษณและชื่อเสียง
ดานศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับชาติและนานาชาติ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประสิทธิภาพ
การปฏิบัตริ าชการ

บูรณาการหลักสูตรที่สามารถ
ผลิตบัณฑิตใหมีความรู และมี
ความคิดสรางสรรค

พัฒนาผลงานวิจยั และผลงาน
สรางสรรคบนพื้นฐานการบูรณาการ
องคความรูจากศิลปและศาสตร
สาขาวิชาตางๆ

บูรณาการงานดานบริการ
วิชาการกับทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ปรับปรุงกฎระเบียบในเอื้อ
ตอการบริหารจัดการ

พัฒนาระบบ
โครงสรางพื้นฐาน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การพัฒนาองคกร

การพัฒนาบุคลากร
ใหเปนมืออาชีพ

การพัฒนาโครงสรางการ
บริหารจัดการคณะโบราณคดี

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
การบริหารทรัพยากรของ
คณะโบราณคดี

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับ
การดําเนินการตามพันธกิจของ
คณะโบราณคดี

การพัฒนาระบบ
งบประมาณการเงิน
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คาเปาหมายตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะโบราณคดี
ตัวชี้วัด

เปาหมาย 2556
2557
2558
2559
มศก. เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย
2559
ผลลัพธ ผลลัพธ ผลลัพธ
เจรจา

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค
1 รอยละของหลักสูตรเชิงสรางสรรคที่เพิ่มขึ้น (joint degree/
10
หลักสูตรบูรณาการ)
(ตัวชี้วัดใหม)
2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐาน
4.45
4.30
4.60
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ.2) (บัณฑิตทีส่ ําเร็จ
4.60
4.53
การศึกษา ปการศึกษา 2557)

-

5

4.55
0.00

4

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนานักศึกษา เพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรค ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม
3 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัต
4.55
4.21
4.22
4.37
4
ลักษณของมหาวิทยาลัย (สมศ.16.2) (บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
4.16
4.57
0.00
ปการศึกษา 2557)
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่เอื้อใหเกิดการเรียนรู และความคิดสรางสรรค
4 จํานวนแหลงเรียนรูที่เพิ่มขึ้น หรือพัฒนาใหตอบสนองตอความ
25
1
2
ตองการของนักศึกษา
3
3
5 รอยละของหนวยงานที่มีคะแนนประเมินความพึงพอใจของ
80
3.51
3.51
นักศึกษาตอแหลงเรียนรูของหนวยงานไมนอยกวา 3.51 (ระดับ
3.57
3.63
คณะวิชาวัดที่ความพึงพอใจของนักศึกษาตอแหลงเรียนรูของ
คณะ)

1
1
3.60
4.56

2
3.92

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการวิจัย และการสรางสรรค เพื่อกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
6 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นาํ ไปใชประโยชน (สมศ.6)
50
20
20
20
20
21.74
22.97
0.00
7 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (ตัวบงชี้ที่
55
30
2.3 สกอ.) (ตัวชี้วัดใหม)
27.89
8 รอยละทีเ่ พิ่มขึ้นของงบประมาณเงินรายไดที่สนับสนุนดานวิจยั
2
และการสรางสรรค (ตัวชี้วัดใหม)
ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความเขมแข็งใหชมุ ชน และสังคมโดยการใหบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ
9 ระดับคุณภาพของประโยชนที่ไดรบั จากการดําเนินโครงการของ
3
1
ผูเขารวมโครงการ (ตัวชี้วัดใหม)
2
ระดับที่ 1 สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได
ระดับที่ 2 สามารถนําความรูทไี่ ดไปพัฒนาศักยภาพของ
ทองถิ่น ชุมชนไปสูการแขงขันในระดับชาติและนานาชาติ
ระดับที่ 3 สามารถนําความรูทไี่ ดไปตอยอดเชิงพาณิชยได
** ตัวชี้วัดเดิมของแผนปฏิบัตริ าชการป 57-58

1
1

3
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ตัวชี้วัด

เปาหมาย 2556
2557
2558
2559
มศก. เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย
2559
ผลลัพธ ผลลัพธ ผลลัพธ
เจรจา

ยุทธศาสตรที่ 6 การอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกตใชเพื่อรักษาคุณคาและเพิ่ม
มูลคาในระดับชาติและนานาชาติ
10 จํานวนรางวัลระดับชาติที่ศิษยเกา นักศึกษา บุคลากรของ
200
5
7
10
10
มหาวิทยาลัยไดรับในการเสริมสรางเอกลักษณดาน
13
11
7
ศิลปวัฒนธรรม
11 จํานวนรางวัลระดับนานาชาติที่ศษิ ยเกา นักศึกษา บุคลากรของ
2
มหาวิทยาลัยไดรับในการเสริมสรางเอกลักษณดาน
ศิลปวัฒนธรรม
12 จํานวนกิจกรรม/โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เห็นผลเชิง
30
2
ประจักษในการอนุรักษศลิ ปะ และวัฒนธรรม (ตัวชี้วัดใหม)
ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค
13 รอยละของงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรตองบประมาณเงิน
2
รายไดทั้งหมด (ไมรวมงบลงทุน) (ตัวชี้วัดใหม)
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ Digital education
14 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบสารสนเทศเพื่อการ
4.25
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
15 รอยละของงบประมาณที่ใชในการดําเนินการดานเทคโนโลยี
7
สารสนเทศตองบประมาณทั้งหมด (ไมนับงบประมาณแผนดิน)
ยุทธศาสตรที่ 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
16 รอยละของดอกผลทีไ่ ดจากการลงทุน (ตัวชี้วัดใหม)
2
17 รอยละของการเบิกจายคาใชจายเงินงบประมาณ (ตัวชี้วัดใหม)

90

18 จํานวนหนวยงานที่วางระบบควบคุมภายในและมีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล (ตัวชี้วัดใหม) (ระดับคณะวิชาวัดที่ มี/ไมมี)
19 ความพึงพอใจของกรรมการสภาฯ กรรมการที่ปรึกษานโยบาย
การเงิน และผูบริหารที่มตี อคุณภาพของรายงานการเงิน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไมนอยกวารอยละ 80 (ตัวชี้วัดใหม)

19
80

ยุทธศาสตรที่ 10 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาสูความเปนนานาชาติ
20 จํานวนขอตกลง/ความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับ
75
สถาบันการศึกษาที่อยูใน QS Ranking (ตัวชี้วัดใหม)
21 จํานวนหนวยงานภายนอกที่มีความรวมมือ และมีกิจกรรมใน
20
ระดับนานาชาติ (active MOU) (ตัวชี้วัดใหม)
22 สัดสวนของนักศึกษาตางชาติตอนักศึกษาทั้งหมด (ตัวชี้วัดใหม)
0.1
23 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง Inbound และ Outbound
(ตัวชี้วัดใหม)

300

-

2

ศูนยคอมพิวเตอรรับผิดชอบ
ระดับมหาวิทยาลัย
1
1
0.99
2.82
1.26
0.71
6.48
-

-

90
มี
ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง/กองคลัง
รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย

-

-

2
1
0.1
-
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คําชี้แจง
1. ตัวชี้วัดเดิม เปาหมายป 2559 ที่กําหนดใหนั้นเปนการกําหนดคาเปาหมายเบื้องตนจากผลการดําเนินงาน
เฉลี่ย 3 ป (2556-2558) ของคณะวิชา
2. ตั ว ชี้ วั ด ที่ ค ณะวิ ช ามี ผ ลการดํ า เนิ น งานเฉลี่ ย 3 ป ต่ํ ากว าค า เป าหมายที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดไวในป 59
มหาวิทยาลัยขอกําหนดคาเปาหมายระดับคณะวิชาเทากับคาเปาหมายระดับมหาวิทยาลัย
3. ในกรณีตัวชี้วัดใหม (1,7-9,12-13, 16-23) คาเปาหมายที่กําหนดใหนั้น เปนการกําหนดเบื้องตนโดยพิจารณา
จากศั กยภาพของคณะวิช า หากคณะวิช ามี ขอมู ล ผลการดํ าเนิ น งานป 2556 - 2558 ขอให กรอกขอมู ล
เพิ่มเติมดวย เพื่อประกอบการเจรจา
4. ใหคณะวิชาพิจารณากําหนดคาเปาหมายป 2559 โดยพิจารณาตามเกณฑในขอ 1 หากตัวชี้วัดใดไมสามารถ
ดําเนินการได ขอใหคณะกําหนดคาเปาหมายที่ตองการเจรจาในชองสีเขียว เพื่อหารือรวมกับมหาวิทยาลัย
5. จัดสงขอมูลกลับมายังกองแผนงานที่ e-mail : chalermsuk_j@su.ac.th ภายในวันพุธที่ 6 มกราคม 2559
6. download แบบฟอรมไดที่ www.plan.su.ac.th หัวขอ “การกําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559”
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