การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดสานักงบประมาณ และแผนยุทธศาสตร์
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบ 12 เดือน)
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)
แผนการดาเนินงานคณะโบราณคดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์
10 ยุท ธศาสตร์ 16 กลยุท ธ์ 45 มาตรการ และ 28 ตัว ชี้วัด โดยมีผ ลการดาเนินงานในรอบ 12 เดือ น
(1 ตุล าคม 2559 – 30 กัน ยายน 2560) ประกอบด้ว ยตัว ชี้วัด แผนปฏิบัติร าชการจานวน 28 ตัว ชี้วัด
ตัว ชี้ว ัด ส านัก งบประมาณ จ านวน 22 ตัว ชี้ว ัด และตัว ชี้ว ัด ตามแผนยุท ธศาสตร์ จานวน 18 ตัว ชี้ว ัด
สามารถอธิบายได้ดังนี้
1. ตั วชี้วัด ตามแผนปฏิบัติ ร าชการ จานวน 28 ตัว ชี้วัด บรรลุ เป้าหมายจานวน 21 ตัว ชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 75.00 และตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินการต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25
จาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 60.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ และความคิด
สร้างสรรค์ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาการวิจัย และการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
การยอมรับระดับชาติและนานาชาติ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อย
ละ 40.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการ อย่าง
เป็นระบบ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6: การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด บรรลุ
เป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 7: การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
การสร้างสรรค์ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 9: ปรับปรุ งระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิภาพ มีตัวชี้วัดจานวน
ทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย - ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -ยุทธศาสตร์ที่ 10: การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ มีตัวชี้วัดจานวน
ทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67
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ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการคณะโบราณคดี
ประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
(ผล)
ร้อยละ 100
(ร้อยละ 100)

1: การพัฒนาหลักสูตร 1. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการ
และการจัดการเรียนการ
ปรับปรุงพัฒนาตามมาตรฐาน
สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมี
คุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ
ความคิดสร้างสรรค์
(TQF) เฉพาะหลักสูตรที่เปิดรับ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2559
2. ร้อยละของความพึงพอใจของ
ร้อยละ 75.00
นักศึกษาต่อการจัดการเรียน
(ร้อยละ 80.60)
การสอนของมหาวิทยาลัย (QS)
3. ร้อยละของความพึงพอใจ
ร้อยละ 75.00
บัณฑิตต่อหลักสูตรของ
(ร้อยละ 80.40)
มหาวิทยาลัย
4. ระดับความสาเร็จของการ
ระดับ 4
ดาเนินงานตามแผนติดตามและ
(ระดับ 3)
ประเมินคุณภาพบัณฑิต

5. ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต (บัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2558)
(QS)
2: พัฒนานักศึกษาเพื่อ 6. คณะวิชามีการกาหนดและใช้
เสริมสร้างความคิด
เกณฑ์การพัฒนาทักษะ
สร้างสรรค์ ปลูกฝัง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม และ
(เกณฑ์มาตรฐาน TOEIC,
ความรับผิดชอบต่อสังคม
TOEFL, IELS, SEPT หรือ
ภาษาอังกฤษเฉพาะกลุ่มสาขา)

7. ร้อยละกิจกรรมส่งเสริม
ประสบการณ์และทักษะให้
นักศึกษา เพือ่ เตรียมความ
พร้อมสู่การทางานต่อจานวน
กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
8. จานวนโครงการ/กิจกรรมด้าน
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
และคุณธรรมจริยธรรม ตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
9. งบประมาณเพื่อสนับสนุน
ทุนการศึกษา (ไม่รวม
งบประมาณสาหรับกิจกรรม
นักศึกษา) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
ของค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผลการดาเนินงาน /
หมายเหตุ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จานวน
6 หลักสูตร ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
และหลักสูตรใหม่ 1 หลักสูตร
ดาเนินการแล้ว
จากแบบสารวจบัณฑิต ปี กศ.58
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.59
จากแบบสารวจบัณฑิต ปี กศ.58
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.59

1) มีแผนกาหนดจานวนรับ นศ.
2) กาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
3) อาจารย์ที่ปรึกษามีการติดตาม ให้
คาแนะนา ช่วยเหลือ และวางแผน
การเรียนแต่ละภาคการศึกษา ให้กับ
นศ.ที่มีผลการเรียนต่า
ร้อยละ 82.00 ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของนายจ้าง/
(ร้อยละ 78.04) ผู้ใช้บัณฑิต ปี กศ.58
(ก.ค.60 - กองแผนงาน)
มี/ไม่มี
(มี)

ร้อยละ 32.00
(ร้อยละ 90)

- ระดับปริญญาบัณฑิต กาหนดให้มี
การสอบ SEPT ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย
- ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต กาหนดผล
การสอบตามเกณฑ์ SEPT, CU-TEP,
MU-TEST, TOEFL, IELTS และ
TOEIC
- สาขาวิชา มีเปิดรายวิชาในหลักสูตร
จานวน 9 โครงการ
(กิจกรรมทั้งหมด 10 โครงการ)

- โครงการ
(10 โครงการ)

กิจกรรมทั้งหมด 10 โครงการ

ร้อยละ 3
(ร้อยละ 5.36)

ปีการศึกษา 2559
- งปม.เงินรายได้ 485,650.- บาท
- งปม.แหล่งอื่น 421,000.- บาท
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ข้อเสนอแนะ /
แนวทางแก้ไข

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

3: การพัฒนา
สภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาที่เอือ้ ให้เกิด
การเรียนรู้ และความคิด
สร้างสรรค์

10. จานวนโครงการที่มกี าร
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพเพือ่ ความปลอดภัย
ของนักศึกษา
11. ร้อยละของงบประมาณที่
จัดสรรเพื่อสนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์
(หนังสือ, สื่อการเรียนการสอน,
E-book, CAI)
4: พัฒนาการวิจัย และ 12. จานวนบทความวิจัยที่ได้รับ
การสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่
การเผยแพร่ในวารสาร ใน
การเป็นมหาวิทยาลัยที่
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติใน
ได้รับการยอมรับ
รอบ 5 ปี ต่อจานวนอาจารย์
ระดับชาติและนานาชาติ
ประจาทั้งหมด (QS)

เป้าหมาย
(ผล)
1 โครงการ
(1 โครงการ)

ผลการดาเนินงาน /
หมายเหตุ
โครงการ Big Cleaning

ร้อยละ 1.00
(ร้อยละ 2.52)

จานวน 425,800.- บาท

ร้อยละ 5.00 1) รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ American
Anthropologist (Vol.119, No.1, March
(ร้อยละ 5.63)

2017)
2) อ.เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตน์ 3L: The
Southeast Asian Journal of English
Language Studies. (Vol.23, No.1,
2017)
3) อ.ดร.ประสิทธิ์ เอื้อตระกูลวิทย์ Comptes
Rendus-Palevol 16 (2017)
4) รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช Antiquity
(Published online: 04 April 2017)
และระดับชาติ 3 บทความ
1) ผศ.ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช
2) อ.ดร.ธนาวิ โชติประดิษฐ
(2 บทความ)

13. จานวนหน่วยงานเอกชนที่มีการ
วิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยและ
นาไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติใน
รอบ 5 ปี (QS)
14. จานวนผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่นาไปต่อยอดในเชิง
พาณิชย์

3 หน่วยงาน
(- หน่วยงาน)

15. ร้อยละของบทความวิจยั ที่ได้รับ
การอ้างอิง (Citation) ใน
refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ต่อ
อาจารย์ประจา

ร้อยละ 40.00
(ร้อยละ 4.23)

16. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่
ได้รับทุนทาวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์
ประจาทั้งหมด

ร้อยละ 50.00
(ร้อยละ 47.89)

2 ผลงาน
(2 ผลงาน)
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1) รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (หนังสือ
ภาชนะดินเผาฯ-จาหน่าย)
2) ผศ.ดร.เอกรินทร์ พึ่งประชา
(คก.การสร้างศักยภาพของครัวเรือนฯเกิดตลาดสีเขียว 2 แห่ง สร้างรายได้ให้
คนในชุมชน อ.ด่านซ้าย จ.เลย)
1) อ.ดร.ประสิทธิ์ เอือ้ ตระกูลวิทย์
Journal of Archaeological
Science 77 (2017) 94-108.
2) รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ Journal of
Indo-Pacific Archaeology 41
(2017): 30-65.
3) รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช Comptes
Rendus Palevol 16 (2017) 351-361.
และระดับชาติ 1 บทความ
1) รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง (วารสาร
สังคมลุ่มน้าโขง ปีที่ 12 ฉบับที่ 3)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

รศ.ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง
รศ.รัศมี ชูทรงเดช
ผศ.ดร.จิรัสสา คชาชีวะ
ผศ.ชวลิต ขาวเขียว
อ.ดร.ผุสดี รอดเจริญ
อ.ดร.ภีร์ เวณุนันทน์
อ.นฤพล หวังธงชัยเจริญ
รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี
ผศ.ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช

ข้อเสนอแนะ /
แนวทางแก้ไข

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
(ผล)

ผลการดาเนินงาน /
หมายเหตุ
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)

5: การสร้างความเข้มแข็ง 17. ร้อยละของโครงการบริการ
ให้ชุมชน และสังคมโดย
วิชาการข้ามศาสตร์ภายใน
การให้บริการทางวิชาการ
มหาวิทยาลัย/ภายในประเทศ/
อย่างเป็นระบบ
ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ

ผศ.ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์
อ.ดร.สายัณห์ แดงกลม
อ.ดร.เอกสุดา สิงห์ลาพอง
ผศ.ดร.เอกรินทร์ พึ่งประชา
ผศ.ดร.ดารงพล อินทร์จันทร์
ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดาเกิง
ผศ.ชินวร ฟ้าดิษฐี
อ.ธัญธีรา ยิ้มอานวย
อ.ศศิธร ศิลป์วุฒยา
อ.วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์
รศ.ดร.สาเนียง เลื่อมใส
ผศ.ดร.ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย
ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา
อ.ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์
อ.ดร.ทรงธรรม ปานสกุณ
อ.ดร.ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง
อ.ดร.ชุติชล เอมดิษฐ
อ.อมรชัย คหกิจโกศล
ผศ.ดร.พนิดา บุญทวีเวช
ผศ.ดร.กาไลทิพย์ ปัตตะพงศ์
อ.ดร.พรสวรรค์ ตรีพาสัย
อ.เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตน์
อ.กฤษฎา ขายัง
อ.ภูมิ ภูติมหาตมะ

ร้อยละ 25.00 (คก. งปม.แผ่นดิน 60)
(ร้อยละ 33.33) 1) คก. "บันทึกไว้ในงานจิตรกรรม"ฯ -

ผู้เชี่ยวชาญด้านงานอนุรกั ษ์จิตรกรรม
กรมศิลปากร
2) คก.ศูนย์เรียนรู้ฯ "พัดทดน้า" - เชิงนิเวศ
การเกษตร (การจัดการน้า) และ
ปราชญ์ชาวบ้าน

18. จานวนโครงการบริการวิชาการที่
มหาวิทยาลัยดาเนินการเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและ
สังคม/ให้องค์ความรู้ด้าน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้นา
และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
19. จานวนชุมชนที่ได้รับการบริการ
วิชาการในเขตภูมิภาคตะวันตก

6 โครงการ
(6 โครงการ)

6: การอนุรักษ์และ
20. จานวนโครงการทานุบารุง
ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยก
และวัฒนธรรมของชาติ
ย่องหรือมีความต่อเนื่องและ
รวมทั้งการประยุกต์ใช้
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่ม
ประเทศชาติ (QS)
มูลค่าในระดับชาติและ 21. ร้อยละของงบประมาณที่
นานาชาติ
สนับสนุนด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชนหรือ
หน่วยงานภายนอกต่องบ
ดาเนินงาน (เงินงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้) ของ
คณะวิชา (QS)

4 โครงการ
(4 โครงการ)

5 ชุมชน
(6 ชุมชน)

ร้อยละ 1.00
(ร้อยละ 3.35)
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1) ต.ธงชัย 12 หมู่บ้าน อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
2) ต.แม่ราพึง 2 หมู่บ้าน อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
3) ต.แม่ปะ 2 หมู่บ้าน อ.แม่สอด จ.ตาก
4) ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
5) ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก
6) อ.อูท่ อง จ.สุพรรณบุรี

- งปม.แผ่นดิน 791,351.96 บาท
- งปม.รายได้ 127,000.- บาท

ข้อเสนอแนะ /
แนวทางแก้ไข

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

7: การบริหารจัดการ
22. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิ
องค์กรอย่างมี
การศึกษาระดับปริญญาเอก
ประสิทธิภาพ เพือ่ การ
หรือเทียบเท่าต่อจานวน
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
อาจารย์ประจา (QS)
สร้างสรรค์
23. ร้อยละของผู้ท่มี ีตาแหน่งทาง
วิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าต่อ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
24. จานวนอาจารย์ชาวต่างชาติ
(QS)
9: ปรับปรุงระบบการเงิน 25. จานวนเงินบริจาคจากศิษย์เก่า
งบประมาณอย่างมี
และบุคคลภายนอก
ประสิทธิภาพ
10: การพัฒนา
26. จานวนการแสดงนิทรรศการ/
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาสู่
ผลงานสร้างสรรค์และ
ความเป็นนานาชาติ
คอนเสิร์ตของนักศึกษาและ
อาจารย์ (QS)
27. จานวนข้อตกลง/ความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) กับ
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการ
จัดอันใน QS World
University Ranking

28. จานวนนักศึกษาต่างชาติ (QS)

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน /
(ผล)
หมายเหตุ
ร้อยละ 45.00 จานวน 41 คน
(ร้อยละ 57.75)

ร้อยละ 40.00 ศาสตราจารย์ 1 คน
(ร้อยละ 45.07) รองศาสตราจารย์ 9 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22 คน
5 คน
(6 คน)
500,000.- บ.
(421,000.- บ.)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 คน
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 2 คน
สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา 1 คน
ทุนการศึกษา

10 ครั้ง
(2 ครั้ง)

เสนอผลงานทางวิชาการต่างประเทศ
1) รศ.ดร.ปรมัตถ์ คาเอก
2) ผศ.ดร.พนิดา บุญทวีเวช

3 ฉบับ
(7 ฉบับ)

1) University of Copenhagen
และสถาบันอื่นอีกจานวน 6 ฉบับ
1) องค์กรบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน)
2) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
3) National Museum Institute
ประเทศอินเดีย
4) Sri Lal Bahadur Sastri Sanskrit
Vidyapeetha (SLBSSV)
5) Indian Council for Cultural
Relation (ICCR) ประเทศอินเดีย
6) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน)

2 คน
(3 คน)

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1) ประวัติศาสตร์ศิลปะ (Sirang Leng
ชาวกัมพูชา)
2) สันสกฤตศึกษา-ป.เอก (Lin Heng
ชาวจีน)
3) สันสกฤตศึกษา-ป.โท (Qingkan Ge)
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ข้อเสนอแนะ /
แนวทางแก้ไข

2. ตัวชี้วัดสานักงบประมาณ จานวน 22 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย จานวน 20 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 90.91 ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินการต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 9.09 จาแนก
ตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการ อย่าง
เป็นระบบ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 7 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6: การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 7 ตัวชี้วัด บรรลุ
เป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้สานักงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน /
(ผล)
หมายเหตุ
ร้อยละ 82.50 รายงานภาวะการมีงานทา
(ร้อยละ 89.26) ปี กศ.58 รอบ 12 เดือน
(ก.ค.60 – กองแผนงาน)
ร้อยละ 82.00 ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของนายจ้าง/
(ร้อยละ 78.04) ผู้ใช้บัณฑิต ปี กศ.58
(ก.ค.60 – กองแผนงาน)

1: การพัฒนาหลักสูตรและ 1. ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา
การจัดการเรียนการสอน
ตรงสาขา ด้านสังคมศาสตร์
โดยเน้นให้ผู้เรียนมี
(ผลลัพธ์)
ความคิดสร้างสรรค์
2. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี
ต่อผู้สาเร็จการศึกษา ด้าน
สังคมศาสตร์ (ผลลัพธ์)
3. ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา
ร้อยละ 74.00 จากแบบสารวจบัณฑิต ปี กศ.58
ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
(ร้อยละ 72.25) เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.59
อิสระในระยะเวลา 1 ปีดา้ น
สังคมศาสตร์ (ผลลัพธ์)
4. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ด้าน
- คน
สังคมศาสตร์
(195 คน)
5. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ด้าน
- คน
สังคมศาสตร์)
(265 คน)
6. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ด้าน
- คน
สังคมศาสตร์)
(1,015 คน)
7. ผู้สาเร็จการศึกษาทีจ่ บ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร ด้านสังคมศาสตร์
8. ผู้สาเร็จการศึกษาทีจ่ บ
การศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด ด้าน
สังคมศาสตร์
5: การสร้างความเข้มแข็ง 9. ผู้เข้ารับบริการการให้บริการ
ให้ชุมชน และสังคมโดย
วิชาการนาความรู้ไปใช้
การให้บริการทางวิชาการ
ประโยชน์ (ผลลัพธ์)
อย่างเป็นระบบ

ร้อยละ 100
(ร้อยละ 100)
ร้อยละ (ร้อยละ 87.44)

ร้อยละ 85.00
(ร้อยละ 90.63)
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ข้อเสนอแนะ /
แนวทางแก้ไข

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั
10. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ
วิชาการและวิชาชีพต่อ
ประโยชน์จากการบริการ
(ผลลัพธ์)
11. จานวนโครงการบริการวิชาการ

เป้าหมาย
(ผล)
ร้อยละ 85.50
(ร้อยละ 92.97)

ผลการดาเนินงาน /
หมายเหตุ

6 โครงการ
(6 โครงการ)
12. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
1,110 คน
บริการวิชาการ
(1,255 คน)
13. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ร้อยละ 86.00
ในกระบวนการให้บริการ
(ร้อยละ 90.97)
14. งานบริการแล้วเสร็จตาม
ร้อยละ 96.00
ระยะเวลา
(ร้อยละ 98.00)
15. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการ
2.44 ล้านบาท จานวน 2,382,635.51 บาท
วิชาการตามงบประมาณที่ได้รับ (2.38 ล้านบาท)
จัดสรร
6: การอนุรักษ์และส่งเสริม 16. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
ร้อยละ 85.50
เอกลักษณ์ศิลปะและ
โครงการทานุบารุง
(ร้อยละ 86.75)
วัฒนธรรมของชาติ รวมทั้ง
ศิลปวัฒนธรรมต่อประโยชน์
การประยุกต์ใช้เพื่อรักษา
ของการทานุบารุง
คุณค่าและเพิ่มมูลค่าใน
ศิลปวัฒนธรรม (ผลลัพธ์)
ระดับชาติและนานาชาติ 17. ร้อยละของโครงการที่ส่งเสริม
ร้อยละ 55.00
การปลูกฝังค่านิยมในการ
(ร้อยละ 100)
อนุรักษ์ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย (ผลลัพธ์)
18. จานวนโครงการทานุบารุง
4 โครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
(4 โครงการ)
19. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการทานุ
1,500 คน
บารุงศิลปวัฒนธรรม
(1,559 คน)
20. โครงการที่บรรลุผลตาม
ร้อยละ 93.50
วัตถุประสงค์ของโครงการ
(ร้อยละ 100)
21. โครงการทานุบารุง
ร้อยละ 94.00
ศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จตาม (ร้อยละ 100)
ระยะเวลา
22. ค่าใช้จ่ายของการทานุบารุง
0.80 ล้านบาท จานวน 791,351.96 บาท
ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณ (0.79 ล้านบาท)
ที่ได้รับจัดสรร
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ข้อเสนอแนะ /
แนวทางแก้ไข

3. ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ จานวน 21 ตัวชี้วัด ไม่ได้กาหนดเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คงเหลือ
18 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย จานวน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00 ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินการต่ากว่า
เป้าหมาย จานวน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00 จาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย - ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย - ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ และความคิด
สร้างสรรค์ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาการวิจัย และการสร้างสรรค์ เพื่ อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
การยอมรับระดับชาติและนานาชาติ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 66.67
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 5: การสร้ างความเข้มแข็งให้ ชุมชน และสั งคมโดยการให้ บริการทางวิ ชาการ
อย่างเป็นระบบ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
ยุทธศาสตร์ ที่ 6: การอนุรั กษ์และส่งเสริมเอกลั กษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้ง
การประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด
บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 7: การบริ หารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเป็นมหาวิทยาลั ย
แห่งการสร้างสรรค์ มีตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย - ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -ยุทธศาสตร์ที่ 8: การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ Digital education มีตัวชี้วัดจานวน
ทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย - ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -ยุทธศาสตร์ที่ 9: ปรับปรุ งระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิภาพ มีตัวชี้วัดจานวน
ทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00
ยุทธศาสตร์ที่ 10: การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ มีตัวชี้วัดจานวน
ทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67
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ผลการดาเนินงานตามตัวชี้ตามแผนยุทธศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
(ผล)

1: การพัฒนาหลักสูตรและ 1. ร้อยละของหลักสูตรเชิง
ร้อยละ 5.00
การจัดการเรียนการสอน
สร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้น (Joint
(ร้อยละ -)
โดยเน้นให้ผู้เรียนมี
degree/หลักสูตรบูรณาการ)
ความคิดสร้างสรรค์
2. ระดับคุณภาพของบัณฑิต
ค่าเฉลี่ย 4.00
ปริญญาตรี โท และเอก ตาม
(ค่าเฉลี่ย 3.87)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(บัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2558)
(ตัวบ่งชี้ สมศ.2)
2: พัฒนานักศึกษาเพื่อ 3. ระดับคุณภาพของบัณฑิต
เสริมสร้างความคิด
ปริญญาตรีตามผลการพัฒนา
สร้างสรรค์ ปลูกฝัง
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ
คุณธรรม จริยธรรม และ
มหาวิทยาลัย (บัณฑิตที่จบปี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การศึกษา 2558)
(ตัวบ่งชี้ สมศ.16.2)
3: การพัฒนา
4. จานวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่งขึ้น
สภาพแวดล้อมทาง
หรือพัฒนาให้ตอบสนองต่อ
การศึกษาที่เอือ้ ให้เกิดการ
ความต้องการของนักศึกษา
เรียนรู้ และความคิด
5. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
สร้างสรรค์
แหล่งเรียนรู้ของหน่วยงาน/
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 3.51
(แหล่งเรียนที่เพิ่มขึ้นตาม
ตัวชี้วัดที่ 4)
4: พัฒนาการวิจัย และ 6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
การสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่
นาไปใช้ประโยชน์
การเป็นมหาวิทยาลัยที่
(ตัวบ่งชี้ สมศ.6)
ได้รับการยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ

ผลการดาเนินงาน /
หมายเหตุ
คณะโบราณคดีไม่มีหลักสูตรบูรณาการ

ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของนายจ้าง/
ผู้ใช้บัณฑิต ปี กศ.58
(ก.ค.60 – กองแผนงาน)

ค่าเฉลี่ย 4.00 ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของนายจ้าง/
(ค่าเฉลี่ย 3.98) ผู้ใช้บัณฑิต ปี กศ.58
(ก.ค.60 – กองแผนงาน)

2 แห่ง
(1 แห่ง)

วีดิทัศน์ “ศิลปะวัฒนธรรทวารวดี”
ของ รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
เผยแพร่ทาง Youtube

ค่าเฉลี่ย 3.92 ผลประเมินจากรายวิชา 310331
(ค่าเฉลี่ย 4.39) ศิลปะศิลปะทวารวดีและศรีวิชัย
ปีการศึกษา 2559 ภาคต้น

ร้อยละ 20.00 ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
(ร้อยละ 2.60) 1) รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (หนังสือภาชนะ

ดินเผาฯ-จาหน่าย)
2) ผศ.ดร.เอกรินทร์ พึ่งประชา (คก.การสร้าง
ศักยภาพของครัวเรือนฯ-เกิดตลาดสีเขียว 2
แห่ง สร้างรายได้ให้คนในชุมชน อ.ด่านซ้าย
จ.เลย)

7. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ร้อยละ 30.00 ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก 33.2
ประจาและนักวิจัย
(ร้อยละ 43.12)
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 สกอ.)
8. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
งบประมาณเงินรายได้ที่ใช้
สนับสนุนด้านวิจยั และการ
สร้างสรรค์
5: การสร้างความเข้มแข็ง 9. ระดับคุณภาพของประโยชน์ที่
ให้ชุมชน และสังคมโดย
ได้รับจากการดาเนินโครงการ
การให้บริการทางวิชาการ
ของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
อย่างเป็นระบบ

ร้อยละ 2.00 - งปม.2559 เบิกจ่าย 558,247.23 บ.
(ร้อยละ 133.67) - งปม.2560 เบิกจ่าย 1,304,482.77 บ.
โครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณใน
ปี 2559 หลายโครงการรอผู้ทรงฯ
พิจารณาข้อเสนอโครงการฯ จึงมีการ
อนุมัติและเบิกจ่ายในปี งปม.2560
คก.ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการ
ระดับ 3
จัดการ “พัดทดน้า” ลุ่มน้าหมันตอนปลาย
(ระดับ 3)
เป็นการรวบรวมองค์ความรู้และถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาด้านการทาพัดทดน้า เพื่อลดต้นทุน
การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ และนาองค์ความรู้ไป
ปรับใช้ในการสร้างแผนการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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ข้อเสนอแนะ /
แนวทางแก้ไข

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั

6: การอนุรักษ์และส่งเสริม 10. จานวนรางวัลระดับชาติที่ศิษย์
เอกลักษณ์ศิลปะและ
เก่า นักศึกษา บุคลากรของ
วัฒนธรรมของชาติ รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยได้รับการ
การประยุกต์ใช้เพื่อรักษา
เสริมสร้างเอกลักษณ์ด้าน
คุณค่าและเพิ่มมูลค่าใน
ศิลปวัฒนธรรม
ระดับชาติและนานาชาติ

11. จานวนรางวัลระดับนานาชาติที่
ศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้รับการ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
12. จานวนกิจกรรม/โครงการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมที่เห็นผล
เชิงประจักษณ์ในการอนุรักษ์
ศิลปะ และวัฒนธรรม

7: การบริหารจัดการ
13. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ใน
องค์กรอย่างมี
การพัฒนาบุคลากรต่อ
ประสิทธิภาพเพื่อการเป็น
งบประมาณเงินรายได้ทั้งหมด
มหาวิทยาลัยแห่งการ
(ไม่รวมงบลงทุน)
สร้างสรรค
8: การพัฒนาระบบ
14. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ใน
สารสนเทศเพื่อรองรับ
การดาเนินการด้านเทคโนโลยี
Digital education
สารสนเทศต่องบประมาณ
ทั้งหมด

เป้าหมาย
(ผล)
10 รางวัล
(12 รางวัล)

ผลการดาเนินงาน /
หมายเหตุ
1) รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช
เมธีอาวุโส-สภาวิจัย
2) น.ส.นารีรัตน์ ปรีชาพีชคุปต์
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
3) นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ
4) นายพีรพน พิสณุพงศ์
5) นายภภพพล จันทร์วัฒนกุล
นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยศิลปาร
ประจาปี 2559" 3 คน
6) รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
(ผลงานวิจัย ระดับดีมาก - วช.)
7) ผศ.ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (สถาบันวิจัยและพัฒนา
มศก.)
8) ผศ.ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร
รางวัลผลงานวิจัยดีมาก สาขาวิชามนุษ
ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มศก.)
9) น.ส.อมรรัตน์ จริงวาจา
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (บัณฑิตวิทยาลัย
มศก.)
10) รศ.ประพนธ์ เรืองณรงค์
"รางวัลชมเชยหนังสือสารคดี" จาก สพฐ.
11) รศ.ดร.สาเนียง เลื่อมใส
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากคณะพุทธ
ศาสตร์ มจร.
12) นายจิรวัฒน์ ทศศะ นศ.ปัจจุบัน
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่านฟังเสียง
จาก ธ.ธนชาต

- รางวัล
(- รางวัล)

2 กิจกรรม
(2 กิจกรรม)

1) คก.เพิ่มพูนทักษะการวิจัยในงาน
โบราณคดีภาคสนาม เพือ่ ส่งเสริมการ
อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ
2) คก.บูรณาการเรือ่ ง Gold Fields of
Siam: การอนุรกั ษ์และเผยแพร่
เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ภาษาอิ
ตาเลียนของพระสารสาสน์พลขันธ์
(Colonel G.E. Gerini) เพื่อการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy) ด้านการ
ท่องเที่ยว

ร้อยละ 2.00
(ร้อยละ 1.59)

จานวนเงิน 323,119.- บาท

ร้อยละ 2.82
(ร้อยละ 0.24)

จานวนเงิน 47,936.- บาท
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ข้อเสนอแนะ /
แนวทางแก้ไข

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
(ผล)
ร้อยละ (ร้อยละ -)

9: ปรับปรุงระบบการเงิน 15. ร้อยละของดอกผลที่ได้จากการ
งบประมาณอย่างมี
ลงทุน
ประสิทธิภาพ
16. ร้อยละของการเบิกจ่าย
ร้อยละ 90.00
ค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ
(ร้อยละ 67.18)
แผ่นดิน
17. หน่วยงานทีว่ างระบบควบคุม
มี/ไม่มี
ภายในและมีการติดตาม
(มี)
ตรวจสอบประเมินผล
10: การพัฒนา
18. จานวนข้อตกลง/ความร่วมมือ
2 ฉบับ
มหาวิทยาลัยเพือ่ พัฒนาสู่
ทางวิชาการ (MOU) กับ
(1 ฉบับ)
ความเป็นนานาชาต
สถาบันการศึกษาที่อยู่ใน QS
Ranking

19. จานวนหน่วยงานภายนอกที่มี
ความร่วมมือ และมีกจิ กรรมใน
ระดับนานาชาติ (active MOU)

1 หน่วยงาน
(1 หน่วยงาน)

20. สัดส่วนของนักศึกษาต่างชาติ
ต่อนักศึกษาทั้งหมด

ร้อยละ 0.10
(ร้อยละ 0.30)

21. จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง
Inbound และ Outbound
อย่างน้อย 2 เดือน

- คน
(- คน)
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ผลการดาเนินงาน /
หมายเหตุ

มีส่วนต่างงบประมาณจากงบบุคลากรที่
มหาวิทยาลัยตั้งให้

1) University of Copenhagen
และสถาบันอื่นอีกจานวน 6 ฉบับ
1) องค์กรบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน)
2) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
3) National Museum Institute
ประเทศอินเดีย
4) Sri Lal Bahadur Sastri Sanskrit
Vidyapeetha (SLBSSV)
5) Indian Council for Cultural
Relation (ICCR) ประเทศอินเดีย
6) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน)
Indian Council for Cultural
Relation (ICCR) ประเทศอินเดีย มี
Visiting Professor เป็นอาจารย์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสันสกฤต
ศึกษา และมีการหารือกับคณะฯ เพื่อ
จัดทาวารสารระดับนานาชาติ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1) ประวัติศาสตร์ศิลปะ (Sirang Leng
ชาวกัมพูชา)
2) สันสกฤตศึกษา-ป.เอก (Lin Heng
ชาวจีน)
3) สันสกฤตศึกษา-ป.โท (Qingkan Ge)

ข้อเสนอแนะ /
แนวทางแก้ไข

