รายงานผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านราชการประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน ผล
เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2560
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ
แหล่งอื่น

รายงานผล
การดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
เป้าหมายที่ 1. มีหลักสูตรที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บณ
ั ฑิตและภูมิภาคอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 1.1 : ยกระดับคุณภาพของหลักสูตรเพื่อสร้างผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล
มาตรการที่ 1.1.1 ส่งเสริมให้มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน TQF และหลักสูตรเชิงบูรณาการที่สอดคล้องตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
มาตรการที่ 1.1.2 พัฒนาหลักสูตรให้เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งหลักสูตรที่เปิดใหม่และหลักสูตรเดิมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและภูมิภาคอาเซียน
มาตรการที่ 1.1.3 สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนาใน Asean และเอเชียในการเปิดหลักสูตรร่วมกัน
มาตรการที่ 1.1.4 พัฒนาหลักสูตรให้มีลักษณะสร้างสรรค์เชิงบูรณาการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และนาไปใช้ตอบสนองความต้องการของสังคมได้จริง
โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาตาม
ร้อยละ 100 100 ต.ค.59-ก.ย.60
บัณฑิต, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ (TQF) เฉพาะ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2558
1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร จานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ
มหาบัณฑิต (โบราณคดี) และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โบราณคดี) บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561
ร้อยละของหลักสูตรที่มีนักศึกษาแลกเปลี่ยน
(Inbound-Outbound) ต่อหลักสูตรนานาชาติและ
หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศ
การประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร

ร้อยละของความพึงพอใจบัณฑิตต่อหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย
ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS)
โครงการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาการ - การรวบรวมและจัดทาเอกสารเพื่อพัฒนาหลักสูตร
จัดทาหลักสูตรและเพิ่มประสิทธิภาพด้าน และเผยแพร่องค์ความรู้
การเรียนการสอน (KM1)
- ร้อยละของนักศึกษา สามารถนาความรู้ไปใช้ในการ
ช่วยปฏิบัติงาน และการฝึกงาน

หลักสูตร

2

-

ต.ค.59-ก.ย.60

ร้อยละ

-

ร้อยละ

75

80.6

ต.ค.59-ก.ย.60

ร้อยละ

75

80.4

ต.ค.59-ก.ย.60

เรื่อง

1

-

พ.ค.-60

ร้อยละ

80

ระดับศิลปศาสตรบัณฑิต
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
50,000

ภาควิชา
โบราณคดี

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ปรับแก้รายละเอียดรอบที่ 2
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
ดาเนินการเสนอบัณฑิต
วิทยาลัย

45,000

หมวดวิชา
อยู่ระหว่างจัดทาโครงการ
ประวัติศาสตร์ จะดาเนินการ 17-19 ก.ค.
60 ไม่ได้ดาเนินการ
เนื่องจากเงินรายได้ไม่
เพียงพอ
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รายงานผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านราชการประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการรวบรวมองค์ความรู้
ร้อยละของความพึงพอใจของคณาจารย์และนักศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ในหลักสูตรต่อการนามาใช้ในการเรียนการสอน
- กิจกรรมรวบรวมองค์ความรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
- กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

หน่วยนับ
ร้อยละ

เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน ผล
เริ่มต้น-สิ้นสุด
80
ก.พ.-ก.ย. 60

แผ่นดิน

เป้าหมายที่ 2. มีระบบการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต
กลยุทธ์ที่ 2.1 : พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต
มาตรการที่ 2.1.1 กาหนดแผนการรับนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
มาตรการที่ 2.1.2 จัดให้มีกระบวนการบ่มเพาะนักศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อลดอัตราการลาออกโดยเฉพาะนักศึกษาปีที่ 1 และนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า
มาตรการที่ 2.1.3 จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร
การติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนติดตาม
ระดับ
4
3
ต.ค.59-ก.ย.60
ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร
และประเมินคุณภาพบัณฑิต
ระดับที่ 1 มีแผนการรับนักศึกษาที่เหมาะสมสอด
คลัองกับศักยภาพการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ระดับที่ 2 ระดับที่ 1 + มีกระบวนการบ่มเพาะ
นักศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อลดอัตราการ
ลาออกโดยเฉพาะนักศึกษาปีที่ 1
ระดับที่ 3 ระดับที่ 2 + มีกระบวนการพัฒนา
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า
ระดับที่ 4 ระดับที่ 3 + มีการติดตามและประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร
ระดับที่ 5 ระดับที่ 4 + การส่งเสริมศักยภาพบัณฑิต
หลังจากจบการศึกษาไปแล้ว (เรียนเพิ่มเติม) หรือเปิด
โอกาสให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร

งบประมาณประจาปี 2560
รายได้
คก.พิเศษ
45,000

50,000

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งอื่น

รายงานผล
การดาเนินงาน
หมวดวิชา
ขอยกเลิกโครงการ
ประวัติศาสตร์ เนื่องจากงบประมาณจาก
เงินรายได้ไม่เพียงพอ

รองฯ กิจการ
นศ./
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

1) มีแผนการรับนักศึกษา
2) มีการกาหนดอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการทุกชั้นปี
3) ที่ปรึกษาวิชาการมีการ
ติดตามคอยช่วยเหลือ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า
โดยให้คาแนะนาและวาง
แผนการเรียนในแต่ละภาค
การศึกษา
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รายงานผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านราชการประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2) โครงการรับนักศึกษา (ป.ตรี)
- โครงการความสามารถพิเศษ
- โครงการรับตรง
- โครงการ Clearing House
- โครงการ Admission

ตัวชี้วัด
จานวนนักศึกษา

หน่วยนับ
คน

เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน ผล
เริ่มต้น-สิ้นสุด
290 265 ต.ค.59-ก.ย.60

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2560
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ
แหล่งอื่น
-บค. 40 คน
-ปวศ.ศิลปะ 40 คน
-มน. 40 คน
-ภาษาไทย 60 คน
-อังกฤษ 40 คน
-ฝรั่งเศส 40 คน
-ปวศ.ท้องถิ่น 30 คน

1) โครงการการประเมินผลการดาเนินงาน ผลการประเมินทุกสาขาวิชา
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF)

ผ่าน/ไม่
ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

มิ.ย.-ส.ค.60

ภาควิชา/
สาขาวิชา/
หมวดวิชา

2) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร

คะแนน

>3.01 3.76

ก.ค.-ก.ย.60

ภาควิชา/
สาขาวิชา/
หมวดวิชา

ระดับคะแนนผลการประเมิน

เป้าหมายที่ 3. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ ตอบสนองกับความต้องการของสังคมและผู้ใช้บณ
ั ฑิต
กลยุทธ์ที่ 3.1 : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
มาตรการที่ 3.1.1 จัดให้มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน
มาตรการที่ 3.1.2 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรการที่ 3.1.3 ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการติดตามภาวะการมีงานทาของ
ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต (บัณฑิตที่สาเร็จ
ร้อยละ
82 78.04
บัณฑิต
การศึกษาปีการศึกษา 2558) (QS) *ใช้ข้อมูลจาก กพร.
โครงการติดตามภาวะการมีงานทา/ศึกษา
ต่อ/ประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิต
การจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร มี
รายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
-การศึกษานอกสถานที่
-นาเสนอวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าเฉพาะ
บุคคล

ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทา/ศึกษาต่อ/ประกอบ
อาชีพอิสระ ต่อผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558
ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

ต.ค.59-ก.ย.60

ร้อยละ

70

72.25

ต.ค.59-ก.ย.60

หลักสูตร

3

3

ต.ค.59-ก.ย.60

50,000

รายงานผล
การดาเนินงาน
-บค. 40 คน
-ปวศ.ศิลปะ 46 คน
-มน. 32 คน
-ภาษาไทย 40 คน
-อังกฤษ 41 คน
-ฝรั่งเศส 37 คน
-ปวศ.ท้องถิ่น 29 คน

ผลคะแนนระดับดี

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ภาควิชา
ทุกหลักสูตรมีการศึกษา
ประวัติศาสตร์ นอกสถานที่ และนาเสนอ
ศิลปะ
ผลงาน
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รายงานผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านราชการประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน ผล
เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2560
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ
แหล่งอื่น

รายงานผล
การดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนานักศึกษาเพือ่ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
เป้าหมายที่ 1. ร้อยละ 50 ของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์ที่ 4.1 : เพิ่มขีดสมรรถนะสากลของบัณฑิต
มาตรการที่ 4.1.1 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาทักษะ และผลการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มาตรการที่ 4.1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
มาตรการที่ 4.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะการสอนและการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์
มาตรการที่ 4.1.4 จัดทาแบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยศิลปากร
กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
มีการกาหนดและใช้เกณฑ์การพัฒนาทักษะ
มี/ไม่มี
มี
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา (เกณฑ์มาตรฐาน TOEIC,

มี

ต.ค.59-ก.ย.60

- ปวศ.ศิลปะ 1 - ปวศ.ศิลปะ 2 รายวิชา
รายวิชา
(310 391 และ 317 634)
- มน. 1 รายวิชา - มน. รายวิชา 320 301

TOEFL, IELS, SEPT หรือภาษาอังกฤษเฉพาะกลุ่มสาขา)

ดาเนินการ 13 ก.ย.60 หัวข้อ
"The Plain of Jars of Laos an Overview and Recent
Findings" งปม.ภายนอก

1) โครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษใน จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
งาน โบราณคดี

คน

50

29

ต.ค.59-ก.ย.60

15,000

ภาควิชา
โบราณคดี

2) โครงการวิชาการตะวันออก ประจาปี
การศึกษา 2560 โครงการสารวจใบลาน
จ.สระบุรี

คน

30

29

ต.ค.59-ก.ย.60

50,000

ภาควิชาภาษา ดาเนินการ 26-28 ส.ค.60
ตะวันออก
อยู่ระหว่างสรุปผล

3) โครงการ "คลินิกการเขียน" (Writing - จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
clinic) เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพด้าน
- ร้อยละความพึงพอใจต่อโครงการ
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
คณะโบราณคดี

คน
ร้อยละ

30
70

31
89.4

ต.ค.59-ก.ย.60

20,000

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

ดาเนินการ 13 มี.ค.-19 พ.ค.60
ปรับชื่อเป็น "Writing Clinic"
คลินิกที่ปรึกษาด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
คณะโบราณคดี

4) โครงการ "ก้าวใหม่" สาหรับนักศึกษาสาขา
วิชาเอก/โทภาษาอังกฤษ เพือ่ เตรียมความพร้อมสู่
สังคมการทางาน และชีวติ ภายนอกมหาวิทยาลัย
โดยความร่วมมือจากศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก

คน
ร้อยละ

60
70

63
84.40

ต.ค.59-ก.ย.60

11,600

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

ดาเนินการ 15 มี.ค. และ 5
เม.ย.60

คน

30

-

ส.ค.60

30,000

อยู่ระหว่างจัดทาโครงการ จะ
หมวดวิชา
ประวัติศาสตร์ ดาเนินการ 10-11 ส.ค.60 ไม่ได้

จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ร้อยละความพึงพอใจต่อโครงการ

5) โครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้แก่
นักศึกษา

ดาเนินการเนื่องจากเงินรายได้ไม่
เพียงพอ
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รายงานผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านราชการประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน ผล
เริ่มต้น-สิ้นสุด

เป้าหมายที่ 2. นักศึกษาและบัณฑิตได้รับความรู้ ประสบการณ์ ทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5.1 : ส่งเสริมการดาเนินงานกิจกรรมนักศึกษาด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
มาตรการที่ 5.1.1 พัฒนาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าเพื่อเสริมสร้างช่องทางการสร้างโอกาสให้กับรุ่นน้อง
มาตรการที่ 5.1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบัณฑิตเพื่อการทางานในประเทศและอาเซียน
โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมประสบการณ์ ร้อยละของกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์และทักษะ
ร้อยละ
32
และพัฒนาทักษะ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ให้นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทางานต่อ
การทางาน
จานวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
1) โครงการปัจฉิมนิเทศ

90

ต.ค.59-ก.ย.60

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2560
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ
แหล่งอื่น

รองฯ กิจการ
นักศึกษา
รองฯ กิจการ
นักศึกษา

รายงานผล
การดาเนินงาน

คน

150

130

ก.พ.-พ.ค.60

20,000

2) โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิตเพื่อการทางาน

จานวนนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมประสบการณ์และ
ทักษะ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทางาน
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการพัฒนาทักษะเฉพาะทาง
สาขาวิชาชีพ

คน

100

130

เม.ย.-มิ.ย.60

30,000

3) โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่โบราณคดี
บูรณาการ ปีการศึกษา 2560

- จานวนนักศึกษาใหม่หรือปัจจุบันที่ได้รับความรู้
- จานวนศิษย์เก่าที่มีส่วนร่วมในโครงการ

คน
คน

200
50

97
3

ส.ค.-ก.ย.60

30,000

105,000 รองฯ กิจการ
นักศึกษา

ดาเนินการ 17 ก.ย.60 คก.พัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาใหม่เข้าสู่คณะ
โบราณคดี ปีการศึกษา 2560
ความพึงพอใจ 3.76 : ดี

4) โครงการแรกพบนักศึกษาโบราณคดี

- จานวนนักศึกษาที่ได้รู้จักและเชื่อมความสัมพันธ์
- จานวนศิษย์เก่าที่มีส่วนร่วมในโครงการ

คน
คน

200
50

250
10

ส.ค.-ก.ย.60

5,000

10,000 รองฯ กิจการ
นักศึกษา

ดาเนินการ 7 ส.ค.60 คก.
Archaeo go Ayothaya
ความพึงพอใจ 4.26

5) กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า จานวนครั้งที่จัดต่อปีงบประมาณ
เพื่อ เสริมสร้างช่องทางการสร้างโอกาส
ให้กับรุ่นน้อง

ครั้ง

1

1

ต.ค.59-ก.ย.60

6) โครงการแสดงความยินดีบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี

จานวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

คน

29

28

ต.ค.59-ก.ย.60

7) โครงการเข้าร่วมเครือข่ายนิสิตสังคม
วิทยาสัมพันธ์ ปี 2559

จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม

คน

28

52

ม.ค.60

ภาควิชา
โบราณคดี
10,000

ปรับเป็นโครงการพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงานของ
บัณฑิต และปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาคณะโบราณคดี
ดาเนินการ 23 พ.ค.60 ความ
พึงพอใจ 4.13 : ดี

โครงการเพิม่ พูนทักษะการวิจัยใน
งานโบราณคดีภาคสนาม เพือ่
ส่งเสริมการอนุรกั ษ์มรดก
วัฒนธรรมของชาติ

ภาควิชา
ดาเนินการ 25 ธ.ค.59
ประวัติศาสตร์
ศิลปะ
9,000 ภาควิชา
มานุษยวิทยา

ดาเนินการ 31 มี.ค.-2 เม.ย.
60
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รายงานผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านราชการประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

8) โครงการ "คลินิกการเขียน" (Writing - จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
clinic) เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพด้าน
- ร้อยละความพึงพอใจต่อโครงการ
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
คณะโบราณคดี

คน
ร้อยละ

เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน ผล
เริ่มต้น-สิ้นสุด
30
31
ต.ค.59-ก.ย.60
70 89.4

9) โครงการ "ก้าวใหม่" สาหรับนักศึกษา - จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
สาขาวิชาเอก/โทภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียม - ร้อยละความพึงพอใจต่อโครงการ
ความพร้อมสู่สังคมการทางาน และชีวิต
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือ
จากศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

คน
ร้อยละ

60
70

63
84.4

ต.ค.59-ก.ย.60

10) โครงการพัฒนานักศึกษา

กิจกรรม
คน

3
30

6
131

ต.ค.59-มี.ค.60

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

- จานวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
- จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยนับ

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2560
รายได้
คก.พิเศษ
20,000

ผู้รับผิดชอบ
แหล่งอื่น

รายงานผล
การดาเนินงาน

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

ดาเนินการ 13 มี.ค.-19 พ.ค.60
ปรับชื่อเป็น "Writing Clinic"
คลินิกทีป่ รึกษาด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
คณะโบราณคดี

11,600

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

ดาเนินการ 15 มี.ค. และ 5
เม.ย.60

120,000

สาขาวิชาภาษา 1) คก.เตรียมความพร้อมทาง
วิชาการและอาชีพ
ฝรั่งเศส

2) คก.ฝรัง่ เศสนิทรรศน์
3) คก.พัฒนาทักษะภาษาฝรัง่ เศส
เพือ่ การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
4) คก.บูรณาการภาษาฝรัง่ เศสกับ
ศิลปะและวัฒนธรรม
5) คก.ส่งเสริมการเรียนรู้
วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร
แบบฝรัง่ เศส
6) คก.เพิม่ พูนความรูด้ ้าน
วรรณคดีฝรัง่ เศส
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รายงานผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านราชการประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน ผล
เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2560
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ
แหล่งอื่น

รายงานผล
การดาเนินงาน

เป้าหมายที่ 3. นักศึกษามีคุณภาพตามผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ในระดับไม่ตากว่
่ า 3.51
กลยุทธ์ที่ 6.1 : เสริมสร้างให้มีความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
มาตรการที่ 6.1.1 สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
มาตรการที่ 6.1.2 สนับสนุนสวัสดิการนักศึกษา หอพักนักศึกษา ทุนการศึกษา และสถานที่รองรับการทากิจกรรม
มาตรการที่ 6.1.3 สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางในการสนับสนุนนักศึกษาให้ได้รับการยกย่องหรือเป็นที่ยอมรับแก่สังคมภายนอก
มาตรการที่ 6.1.4 สร้างเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษาระดับประเทศและอาเซียน
โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมความคิด
ร้อยละของกิจกรรมด้านการส่งเสริมความคิด
ร้อยละ
80 100 ต.ค.59-ก.ย.60
สร้างสรรค์ และคุณธรรม จริยธรรม
สร้างสรรค์ และคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย
1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักกิจกรรม
นักศึกษา เพื่อการเรียนรู้ และการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย

- จานวนนักศึกษาที่ได้พฒ
ั นาศักยภาพในการทางานที่
มีความคิดสร้างสรรค์และบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษา
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น

2) โครงการกีฬาสานสัมพันธ์
3) กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักศึกษาคณะโบราณคดี
4) งานสานสัมพันธ์นักศึกษา
5) โครงการบายเนียร์

คน

300

146

ร้อยละ

80

88.4

จานวนนักศึกษาที่ได้พฒ
ั นาร่างกายและการทางาน
เป็นทีม
จานวนนักศึกษาที่ได้ใช้สิทธิในระบบประชาธิปไตย

คน

50

83

คน

200

- จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
- ผู้เข้าโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ
- จานวนนักศึกษาที่ได้มีเครือข่ายและได้สานสัมพันธ์
ทั้งกับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า
- ผู้เข้าโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ

คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ

พ.ย.59-ก.ค.60

100,000

รองฯ กิจการ
นักศึกษา

ม.ค.-ก.ค.60

2,000

153

พ.ค.60

1,000

200
80
200

132
91.2
200

ก.พ.-ก.ค. 60

2,000 รองฯ กิจการ
นักศึกษา
รองฯ กิจการ
นักศึกษา
50,000 รองฯ กิจการ
นักศึกษา
50,000 รองฯ กิจการ
นักศึกษา

80

85

พ.ค.-ก.ค. 60

ดาเนินการ 10 มิ.ย. และ
14-15 ก.ค.60 ความพึง
พอใจ 4.03
ดาเนินการ 16-17 ก.พ.60
ความพึงพอใจ 3.75 : ดี
ดาเนินการ 3 เม.ย.60
อความพึงพอใจ 3.95 : ดี
ดาเนินการ 25 ก.พ.60
ความพึงพอใจระดับดีมาก
ดาเนินการ 26 พ.ค.60
เปลี่ยนเป็น "คก.อาลา
โบราณสู่งานการที่อยากจะ
ทา ปี กศ.2559" ความพึง
พอใจระดับดีมาก
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รายงานผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านราชการประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
6) โครงการค่ายโบราณคดีเพื่อเด็ก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

- นักศึกษาโครงการที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม
โครงการ
- นักศึกษามีจิตสานึกในการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม ร้อยละ
และวัฒนธรรม
- จานวนนักศึกษาที่ได้พฒ
ั นาศักยภาพในการทางานที่
คน
มีความคิดสร้างสรรค์และบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษา
- ชุมชนมีความพึงพอใจในการทากิจกรรมของนักศึกษา ร้อยละ

7) โครงการอบรมอาสาสมัครปฏิบัติงาน เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอื่นนอก
โบราณคดีใต้น้า และการอนุรักษ์ท้องทะเล มหาวิทยาลัย
ไทย

เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน ผล
เริ่มต้น-สิ้นสุด
1
1
พ.ค.-มิ.ย.60
80 95.60
100

110

80

94.60

เครือข่าย

1

1

มิ.ย.-ส.ค.60

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2560
รายได้
คก.พิเศษ
15,000

แหล่งอื่น
120,000 รองฯ กิจการ
นักศึกษา

200,000 รองฯ กิจการ
นักศึกษา

8) โครงการไหว้ครู

จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม

คน

150

200

ส.ค.60

60,000

9) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม

คน

290

262

ส.ค.60

80,000

กิจกรรม
คน

3
30

6
131

ต.ค.59-มี.ค.60

120,000

10) โครงการพัฒนานักศึกษา (เข้าร่วม
- จานวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
กิจกรรมประจาปี สมาคมครูภาษาฝรั่งเศส - จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
แห่งประเทศไทย)

ผู้รับผิดชอบ

รองฯ กิจการ
นักศึกษา

รายงานผล
การดาเนินงาน
ดาเนินการ 20-30 มิ.ย.60
ณ โรงเรียนบ้านวังน้าเย็น
จ.ตาก ความพึงพอใจ 4.78

ดาเนินการ 20 ก.ค.-8 ส.ค.60
ร่วมกับกองโบราณคดีใต้น้า ณ
ค่ายเนินวง จ.จันทบุรี ความ
พึงพอใจ 87.80
ดาเนินการ 7 ก.ย.60 ความ
พึงพอใจ 4.02 : ดีมาก

ดาเนินการ 16 ส.ค.60 ผล
ประเมิน 4.32
สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส

1) คก.เตรียมความพร้อมทางวิชาการ
และอาชีพ เมื่อ 11 พ.ย.59 นศ.เข้า
ร่วม 34 คน ผลประเมิน 4.76
2) คก.ฝรั่งเศสนิทรรศน์ เมื่อ 4 ธ.ค.59
นศ.เข้าร่วม 18 คน ผลประเมิน 4.63
3) คก.พัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสเพือ่
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เมื่อ 21,
28 ก.พ. และ 7, 14, 21, 28 มี.ค.60
ผลประเมิน 4.68
4) คก.บูรณาการภาษาฝรั่งเศสกับ
ศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อ 11 เม.ย.60
ผลประเมิน 4.63
5) คก.ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม
การรับประทานอาหารแบบฝรั่งเศส
เมื่อ 21 ต.ค.60 ผลการประเมิน 4.18
6) คก.เพิม่ พูนความรู้ด้านวรรณคดี
ฝรั่งเศส เมื่อ 10 มิ.ย.60 ผลการ
ประเมิน 3.81
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รายงานผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านราชการประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาหรือศิษย์เก่า
ได้รับการยกย่อง/ประกาศเกียรติคุณทั้ง
จากหน่วยงานภายในและภายนอก

ตัวชี้วัด
จานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่อง/
ประกาศเกียรติคุณทั้งจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก

หน่วยนับ
คน

เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน ผล
เริ่มต้น-สิ้นสุด
14
12
ต.ค.59-ก.ย.60

มีการจัดสรรงบประมาณ และหาแหล่งทุน ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
สนับสนุนทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา (ไม่รวมงบประมาณสาหรับกิจกรรม
นักศึกษา)

ร้อยละ

3

5.36

ต.ค.59-ก.ย.60

1) ทุกสาขาวิชามีการจัดสรรทุนการศึกษา มีการจัดสรรทุนการศึกษาจากงบประมาณเงินรายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2) หาแหล่งทุนจากศิษย์เก่าและหน่วยงาน จานวนทุนการศึกษา
ภายนอก

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.59-ก.ย.60

ทุน

10

28

ต.ค.59-ก.ย.60

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2560
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ
แหล่งอื่น
- บค. 2 คน
- ปวศ.ศิลปะ 1 คน
- ตอ. 1 คน
- ฝรัง่ เศส 10 คน

รายงานผล
การดาเนินงาน
- บค. 5 คน
- ปวศ.ศิลปะ 4 คน
- ตอ. 3 คน
- ฝรัง่ เศส …. คน

รองฯ กิจการ นศ.
และภาควิชา/
สาขาวิชา/หมวดวิชา

450,000

คณะโบราณคดี
120,000

รองฯ กิจการ นศ.
1) ทุนไอคอนสยาม 2 ทุน @
และภาควิชา/
60,000.- บ.
สาขาวิชา/หมวดวิชา 2) ทุน รศ.กรรณิการ์ วิมลเกษม 1
ทุน 10,000.- บ.
3) ทุนศิษย์เก่ารุ่น 31 : 4 ทุน @
10,000.- บ.
4) ทุนศิษย์เก่ารุ่น 41 : 4 ทุน @
5,000.- บ.
5) ทุนศิษย์เก่ารุ่น 52 : 1 ทุน
10,000.- บ.
6) ทุน อ.ณภัทร จิตไพศาลวัฒนา 2
ทุน @ 5,000.- บ.
7) ทุนนิตยา 10,000.- บ.
8) ทุนคุรุกตเวทิตา 10,000.- บ.
9) ทุน ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
100,000.- บ.
10) ทุนนายแพทย์บญ
ุ เทียม 15,000.บ.
11) ทุนสมาคมนักศึกษาเก่าคณะ
โบราณคดี 6 ทุน (ภาควิชาละ 1 ทุน)
@ 10,000.- บ.
12) ทุน ผศ.ดร.อรวรรณ บุญยฤทธิ์ 4
ทุน @ 4,000.- บ.

เกณฑ์ QS : จานวนนักศึกษาที่ได้รบั ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเป็นจานวนไม่น้อยกว่า 50% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา (ได้ 5 ดาวถ้ามีจานวนนักศึกษาอย่างน้อย 200 คน)
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รายงานผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านราชการประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน ผล
เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2560
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ
แหล่งอื่น

รายงานผล
การดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาทีเ่ อื้อให้เกิดการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์
เป้าหมายที่ 1. มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 7.1 : พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
มาตรการที่ 7.1.1 ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอื้อต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์
มาตรการที่ 7.1.2 สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์สารสนเทศและทรัพยากรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
มาตรการที่ 7.1.3 ส่งเสริมให้สานักหอสมุดทุกวิทยาเขตมีความพร้อมในการให้บริการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าและการวิจัย
มาตรการที่ 7.1.4 ส่งเสริมความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุและยาเสพติดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
โครงการ Big Cleaning
จานวนโครงการที่มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทาง
โครงการ
1
1
กายภาพเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา
มีการจัดสรรงบประมาณให้มีสื่อ อุปกรณ์ และ
ทรัพยากรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรูข้ อง
นักศึกษา

ร้อยละของงบประมาณที่จัดสรรเพือ่ สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
และความคิดสร้างสรรค์ (หนังสือ, สื่อการเรียนการสอน, E-book,
CAI)

1) โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เพือ่ การศึกษา-วิจยั
มีการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
- กล้องจุลทรรศน์กาลังขยายสูงสาหรับงานวิจยั

- เครื่องบดดิน
- สมุดเทียบสีดิน (MUNSELL Soil Color Charts)

2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ห้องสมุดภาควิชาฯ
3) มี Facebook ของสาขาวิชาฯ สาหรับ
นักศึกษาและผู้สนใจ
1) สนับสนุนให้มีพื้นที่บริการยืม-คืน
หนังสือ/ภาพยนตร์ ของห้องสมุด
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

- จานวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น
- ร้อยละความพึงพอใจต่อแหล่งเรียนรู้
มีการอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาฯ และข้อมูลอื่นๆ
ที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการ
มีพื้นที่บริการยืม-คืนหนังสือ

2) การจัดซื้อวารสารภาษาฝรั่งเศสเข้า
ห้องสมุด

จานวนวารสารเพิ่มขึ้น
สัดส่วนพื้นที่ห้องพักต่อคนของนักศึกษา

มี.ค.- ก.ย.60

ร้อยละ

1

2.52

ต.ค.59-ก.ย.60

มี/ไม่มี
ชุด
ชิ้น
เล่ม
แหล่ง
ร้อยละ
มี/ไม่มี

มี
1
1
10
1
80
มี

มี
1
1
10
-

ต.ค.59-ธ.ค.60

ต.ค.59-ก.ย.60

มี

ต.ค.59-ก.ย.60

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.59-ก.ย.60

ฉบับ

20

20

ต.ค.59-ก.ย.60

อัตราส่วน 1 : 10
คน : พื้นที่ ตร.ม.

1,000

500 รองฯ กิจการ
นศ./กนศ.

ภาควิชา
โบราณคดี

1,033,600
80,300
171,200

ดาเนินการ 30 มี.ค.60 ณ ศูนย์
สันสกฤตศึกษา ผู้เข้าร่วม 36 คน
ความพึงพอใจ 3.30 : พอใช้

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ไม่ได้ดาเนินการ

15,000

ภาควิชา
มานุษยวิทยา
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษา มีวารสารภาษาฝรั่งเศส
ฝรั่งเศส

10,000

สาขาวิชาภาษา มีวารสารเพิ่มขึ้นกว่า 20
ฝรั่งเศส
ฉบับ

ต.ค.59-ก.ย.60

เกณฑ์ QS : จานวนนักศึกษาที่หอพักของมหาวิทยาลัยสามารถรองรับได้ (5 ดาว ถ้ารองรับได้อย่างน้อยเท่ากับนักศึกษาปีที่ 1)
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รายงานผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านราชการประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน ผล
เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2560
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ
แหล่งอื่น

รายงานผล
การดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการวิจัย และการสร้างสรรค์ เพือ่ ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
เป้าหมายที่ 1. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติที่เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 8.1 : การวิจัยและสร้างสรรค์ในระดับชาติ และนานาชาติ
มาตรการที่ 8.1.1 ผลักดันให้เกิดผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และได้รับการตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติเพิ่มขึ้น
มาตรการที่ 8.1.2 ส่งเสริมขีดความสามารถและสร้างแรงจูงใจในการทาวิจัย
มาตรการที่ 8.1.3 ส่งเสริมภาพลักษณ์การวิจัย
มาตรการที่ 8.1.4 บริหารจัดการต้นทุนวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ
งานวิจัยที่มีลักษณะเชิงสร้างสรรค์ที่ได้รับ จานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นาไปต่อยอดใน ผลงาน
2
2
ต.ค.59-ก.ย.60
การตีพมิ พ์/สามารถนาไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
จานวนหน่วยงานเอกชนที่มีการวิจัยร่วมกับ
หน่วยงาน 3
มหาวิทยาลัย และนาไปสู่การตีพมิ พ์ในวารสารใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติในรอบ 5 ปี (QS)
ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติในรอบ 5 ปี ต่อจานวน
อาจารย์ประจาทั้งหมด (QS)

ร้อยละ

5

5.63

- บค. 1 ผลงาน
- มน. 1 เรื่อง

- ปวศ.ศิลปะ 1) รศ.ดร.ธนิก American
(ระดับชาติ) 2 Anthropologist (Vol.119,
No.1, March 2017)
บทความ

2) อ.เกียรตินาวิน (3L: The
Southeast Asian Journal
of English Language
Studies. Vol.23, No.1, 2017)
3) อ.ดร.ประสิทธิ์ Comptes
Rendus-Palevol 16 (2017),
pp.351-361.
4) รศ.ดร.รัศมี Antiquity
(Published online: 04 April
2017)
ระดับชาติ
- ผศ.ดร.อชิรัชญ์
- อ.ดร.ธนาวิ (2 บทความ)
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รายงานผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านราชการประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)
ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจา

ร้อยละ

เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน ผล
เริ่มต้น-สิ้นสุด
40 4.23 ต.ค.59-ก.ย.60

สนับสนุนงบประมาณ และส่งเสริมให้
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับทุนทาวิจัยหรืองาน
คณาจารย์ขอทุนเพื่อทาผลงานวิจยั /สร้างสรรค์ สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์
ทั้งจากกองทุนวิจยั ฯ ของคณะฯ และ
ประจาทั้งหมด
หน่วยงานภายนอก

ร้อยละ

50

ชิ้นงาน/
ผลงาน

1

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

จานวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือเทียบเท่า (QS)

หน่วยนับ

47.89

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2560
รายได้
คก.พิเศษ

ต.ค.59-ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ
แหล่งอื่น
ภาควิชา/
สาขาวิชา/
หมวดวิชาฯ

รายงานผล
การดาเนินงาน
- บค. 3 บทความ
- ปวศ.ศิลปะ 1 บทความ
(ระดับชาติ-สังคมลุ่มน้าโขง)

- บค. 2 คน
- บค. 7 คน
- ปวศ.ศิลปะ 4 คน - ปวศ.ศิลปะ 6 คน
- มน. 7 คน
- ตอ. 8 คน
- อังกฤษ 5 คน
- ฝรัง่ เศส - คน
- หมวดฯ 1 คน

ต.ค.59-ก.ย.60

เกณฑ์ QS : ค่าเฉลี่ยจานวน Citations ของบทความที่ได้รบั การตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (คะแนน 5 ดาว ถ้าได้ค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 6)
เกณฑ์ QS : จานวนบทความวิจัยที่ได้รบั การเผยแพร่ในวารสารในฐานข้อมูลระดับนานาชาติภายในรอบ 5 ปีต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
เกณฑ์ QS : จานวนหน่วยงานเอกชนที่มีการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยและนาไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูลระดับนานาชาติในรอบ 5 ปี (คะแนน 5 ดาว ถ้ามี 10 หน่วยงาน)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการ อย่างเป็นระบบ
เป้าหมายที่ 1. มีแผนการให้บริการวิชาการแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชมุ ชน
กลยุทธ์ที่ 9.1 : บูรณาการข้ามศาสตร์ในกิจกรรมการบริการวิชาการ การวิจัย และการจัดการเรียนการสอนในระดับชาติและนานาชาติ
มาตรการที่ 9.1.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการข้ามศาสตร์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
มาตรการที่ 9.1.2 ส่งเสริมให้มีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการวิชาการระดับอาเซียน
ร้อยละของโครงการบริการวิชาการข้ามศาสตร์ภายใน ร้อยละ
25 33.33 ต.ค.59-ก.ย.60
มหาวิทยาลัย/ภายในประเทศ/ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ
จานวนโครงการบริการวิชาการที่ดาเนินการเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม/ให้องค์ความรู้ด้าน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้นาและผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม

โครงการ

6

6

ผู้เข้ารับการบริการทางวิชาการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ

85

90.63

ต.ค.59-ก.ย.60

(คก. งปม.แผ่นดิน 60)
1) คก. "บันทึกไว้ในงาน
จิตรกรรม"ฯ - ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านงานอนุรักษ์จิตรกรรม
กรมศิลปากร
2) คก.ศูนย์เรียนรู้ฯ "พัดทด
น้า" - เชิงการเกษตร การ
จัดการน้า และปราชญ์
ชาวบ้าน
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รายงานผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านราชการประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับ
บริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ

หน่วยนับ
ร้อยละ

เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน ผล
เริ่มต้น-สิ้นสุด
85.5 92.97

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2560
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ
แหล่งอื่น

รายงานผล
การดาเนินงาน

ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ
งานบริการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ร้อยละ
- เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
เครือข่าย
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
คน

86
96
1
100

90.97
98.00
1
80

หน่วยงาน/คน

250

300

ต.ค.59-ก.ย.60

576,300

ภาควิชา
โบราณคดี

3) "บันทึกไว้ในงานจิตรกรรม" โครงการเสวนา จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
วิชาการด้านประวัตศิ าสตร์ศิลปะ เนือ่ งในโอกาส ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
72 ปี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขมุ ผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

คน
ร้อยละ
ร้อยละ

350
86
86

484
92.6
90.2

ต.ค.59-ก.ย.60

560,000

ภาควิชา
ดาเนินการ 29-30 ก.ค.60
ประวัติศาสตร์
ศิลปะ

4) โครงการทัศนศึกษาชมแหล่ง
โบราณสถานให้กับผู้สนใจภายนอก

คน
ร้อยละ
ร้อยละ

30
80
80

34
88
80.8

ต.ค.59-ก.ย.60

5) โครงการศูนย์เรียนรูภ้ ูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
การจัดการ "พัดทดน้า" ลุ่มน้าหมันตอนปลาย

คน

150

160

ต.ค.59-ก.ย.60

6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมรดกทาง
วัฒนธรรมชาวสวนตลิ่งชันย่านคลองบางกอก
น้อยและคลองบางพรม กรุงเทพมหานคร

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คน

100

100

ต.ค.58-มี.ค.60

7) ฐานข้อมูลภูมิปัญญาด้านการจัดระบบ
อาหารของกลุ่มชนในอาเซียนเพือ่ ความ
มัน่ คงทางอาหารในรอบครึ่งศตวรรษ

- ฐานข้อมูล
- หนังสือ

1) โครงการเสวนาวิชาการ

2) โครงการหนังสือ "งานโบราณคดีใต้ร่มพระ
บารมีในหลวงรัชกาลที่ 9" (เดิม โครงการ
ประชุมวิชาการเรือ่ ง "ความก้าวหน้าทาง
โบราณคดีฯ)

- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ (ได้รับหนังสือ)

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

เม.ย.- ก.ย.60

20,000

25,000 รองฯ กิจการ
นศ./กนศ.

ดาเนินการ 4 มิ.ย.60 คก.ปั้น
อดีตเป็นตัว ตอนเยือนวัง
หน้า-ท่าพระอาทิตย์ ร่วมกับ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระ
นคร ความพึงพอใจ 4.12

15,000 ภาควิชา
ประวัติศาสตร์
ศิลปะ

"ตามเส้นทางงานช่าง: ชุมชน และ
งานช่างราชวงศ์ ทรงวาด ตลาด
น้อย" ดาเนินการ 26 ก.พ.60

508,000

ภาควิชา
มานุษยวิทยา

ดาเนินการแล้วเสร็จ ความ
พึงพอใจ ร้อยละ 90

238,000

ภาควิชา
มานุษยวิทยา

ดาเนินการแล้วเสร็จ ความ
พึงพอใจ ร้อยละ 94

(งปม.อาเซียน '59)

ระเบียน
เล่ม

80
200

80
200

ต.ค.58-มี.ค.60

ภาควิชา
มานุษยวิทยา

ดาเนินการแล้วเสร็จ

(งปม.อาเซียน '59)
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รายงานผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านราชการประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
8) โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การ
สะเดาะเคราะห์ในสังคมไทย
9) โครงการอบรมภาษาฮินดีชั้นต้น
สาหรับบุคคลทั่วไป
10) โครงการอบรมภาษาทมิฬชั้นต้น
สาหรับบุคคลทั่วไป
11) โครงการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่ชุมชน
ในกรุงเทพมหานคร : ย่านบางอ้อ
12) โครงการเผยแพร่ความรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน ผล
เริ่มต้น-สิ้นสุด
150 149 ต.ค.59-ก.ย.60
86 92.4
10
ต.ค.59-ก.ย.60

- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ความพึงพอใจโดยรวม
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คน
ร้อยละ
คน

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คน

10

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คน

100

100

ต.ค.59-ก.ย.60

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คน

40

40

ก.ค.60

แผ่นดิน
230,000

ต.ค.59-ก.ย.60
344,400

งบประมาณประจาปี 2560
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผล
แหล่งอื่น
การดาเนินงาน
ภาควิชาภาษา ดาเนินการ 25 มิ.ย.60
ตะวันออก
20,000 ภาควิชาภาษา ขอยกเลิกโครงการ
ตะวันออก
20,000 ภาควิชาภาษา ขอยกเลิกโครงการ
ตะวันออก
หมวดวิชา
ดาเนินการแล้วเสร็จ ผล
ประวัติศาสตร์ ประเมิน 4.77
5,000 หมวดวิชา
ได้รับ งปม.จากภายนอก
ประวัติศาสตร์ กาหนดจัด 13 ส.ค.60 (เดิม
ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจาก งป
ม.เงินรายได้ไม่เพียงพอ) ผล

ประเมิน ร้อยละ 96
13) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
คายืมภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาและ
วรรณกรรมไทย

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

จานวนชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการในเขตภูมิภาค
ตะวันตก

คน

60

62

ต.ค.59-ก.ย.60

ชุมชน

5

6

ต.ค.59-ก.ย.60

218,600

ศูนย์สันสกฤต
ศึกษา

ดาเนินการ 29 เม.ย.-1
พ.ค.60
- อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ์
1) ต.ธงชัย 12 หมู่บ้าน
2) ต.แม่ราพึง 2 หมู่บ้าน
- อ.แม่สอด จ.ตาก
3) ต.แม่ปะ 2 หมู่บ้าน
4) ต.ท่าสายลวด
5) ต.แม่ตาว
และ
6) อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
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รายงานผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านราชการประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน ผล
เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2560
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ
แหล่งอื่น

รายงานผล
การดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทัง้ การประยุกต์ใช้เพือ่ รักษาคุณค่าและเพิม่ มูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าหมายที่ 1. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาด้านศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 10.1 : พัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาด้านศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานการบูรณาการบริการทางวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มาตรการที่ 10.1.1 เชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่น/ภูมิปัญญาไทยสู่สากลอันจะเป็นกลไกในการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาประเทศ
มาตรการที่ 10.1.2 จัดตั้งศูนย์/สถาบันเพื่อการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและมรดกของชาติ
มาตรการที่ 10.1.3 จัดให้มีระบบและกลไกเพื่อการทานุบารุงศิลวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และมีประโยชน์ในวงกว้างทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ
จานวนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รบั การยกย่องหรือมี โครงการ
4
4
ต.ค.59-ก.ย.60
ความต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ (QS)

1) โครงการสงกรานต์โบราณคดี

ร้อยละของโครงการที่ส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมในการ
อนุรักษ์ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ร้อยละ

55

100

(งปม.แผ่นดิน 60)

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละ

85.5 86.75

โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลา
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ
ร้อยละ

93.5
94

100
100

คน

100

121

เม.ย.-ก.ค.60

20,000
10,000

20,000 รองฯ กิจการ
นักศึกษา
110,000 รองฯ กิจการ
นักศึกษา

ดาเนินการ 3 เม.ย.60
ความพึงพอใจ 4.32

2) โครงการทัศนศึกษาอยุธยา

จานวนนักศึกษาที่ได้รับองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ และ
สืบสานภูมิปัญญาของชาติ

คน

100

250

ก.ค.-ก.ย.60

3) โครงการเพิ่มพูนทักษะการวิจัยในงาน
โบราณคดีภาคสนาม เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ

- จานวนผู้เข้าฝึกอบรม
- ร้อยละความพึงพอใจต่อประโยชน์ของการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

คน
ร้อยละ

100
85.5

100
87

ต.ค.59-ก.ย.60

230,000

ภาควิชา
โบราณคดี

4) โครงการผลิตเอกสารทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ

- จานวนเอกสารที่ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่
- ร้อยละความพึงพอใจต่อประโยชน์ของการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

เล่ม
ร้อยละ

1,000 1,000
85.5 89.6

ต.ค.59-ก.ย.60

280,000

ภาควิชา
ดาเนินการแล้ว
ประวัติศาสตร์
ศิลปะ

ดาเนินการ 7-9 ส.ค.60 คก.
Archaeo go Ayothaya
ความพึงพอใจ 4.26

ดาเนินการ 4-19 มิ.ย.60
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รายงานผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านราชการประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

5) โครงการผลิตเอกสารวิชาการ
จานวนเอกสารที่ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่
"สถาปัตยกรรมโบราณในเอเชียตะวันออก ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เฉียงใต้" (Pictorial Book of Ancient
Architectures in Southeast Asia)
4) โครงการพัฒนาหนังสือควรอ่าน:
Anthropoloty Text Book Project
5) โครงการฐานข้อมูลภูมิปัญญาด้านการ
จัดระบบอาหารของกลุ่มชนในอาเซียน
เพื่อความมั่นคงทางอาหารในรอบครึ่ง
ศตวรรษ

จานวนหนังสือที่เผยแพร่
- ฐานข้อมูล
- หนังสือ

หน่วยนับ
เล่ม
ร้อยละ

เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน ผล
เริ่มต้น-สิ้นสุด
1,000 1,000 ต.ค.58-มี.ค.60
85.5 90

แผ่นดิน
540,000

เล่ม

500

500

ต.ค.58-มี.ค.60

175,000

ระเบียน
เล่ม

80
200

80
200

ต.ค.58-มี.ค.60

238,000

งบประมาณประจาปี 2560
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ
แหล่งอื่น
ศูนย์ศึกษา
ศิลปกรรม
โบราณฯ
ภาควิชา
มานุษยวิทยา
ภาควิชา
มานุษยวิทยา

รายงานผล
การดาเนินงาน
ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว ความพึง
พอใจ 93.0
ดาเนินการแล้ว

(งปม.อาเซียน '59)

6) โครงการฐานข้อมูลภาษาและ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
วัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ชายแดนอาเซียน
(ระยะที่ 1)
7) โครงการเพิ่มพูนทักษะและ
ประสบการณ์ของนักศึกษาด้วยการ
ศึกษาวิจัยภาคสนาม

จานวนเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

8) โครงการทาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่
บูรพาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก
9) โครงการไหว้ครูจารึก

คน

100

100

ต.ค.58-มี.ค.60

380,000

ภาควิชา
มานุษยวิทยา

ดาเนินการแล้ว
จัดพิมพ์หนังสือ 200 เล่ม

(งปม.อาเซียน '59)

เครือข่าย

3

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คน

50

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คน

70

5

มี.ค.-พ.ค.60

50,000

ต.ค.59-ก.ย.60
200

ต.ค.59-ก.ย.60

40,000

ภาควิชา
ดาเนินการ 27 พ.ค.-2 มิ.ย.
มานุษยวิทยา 60 ณ อ.ท่าตะเกียบ จ.
(งปม.เงินสะสม) ฉะเชิงเทรา โดยร่วมมือกับ
ม.ราชภัฎราชนครินทร์
อบต.ท่าตะเกียบ และชุมชน
อ.ท่าตะเกียบ
30,000 ภาควิชาภาษา ขอยกเลิกโครงการ
ตะวันออก
ภาควิชาภาษา ดาเนินการ 24 ก.ย.60 อยู่
ตะวันออก
ระหว่างสรุปผล
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รายงานผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านราชการประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

10) โครงการบูรณาการเรื่อง Gold Fields
of Siam: การอนุรักษ์และเผยแพร่
เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ภาษาอิตา
เลียนของพระสารสาสน์พลขันธ์ (Colonel
G.E. Gerini) เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Economy) ด้าน
การท่องเที่ยว

- จานวนหน่วยงานวัฒนธรรมในและต่างประเทศที่
เผยแพร่คู่มือและแอปพลิเคชั่น
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
- โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา

11) โครงการเทศน์มหาชาติ "มหา
เวสสันดรชาดก" เพื่อถวายพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชฯ" ประจาปี พ.ศ.2560

เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน ผล
เริ่มต้น-สิ้นสุด
หน่วยงาน 200 255 ต.ค.59-ก.ย.60
หน่วยนับ

ร้อยละ
ร้อยละ

85.5
100

90
100

- จานวนผู้เข้าร่วม
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมต่อประโยชน์ของการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

คน
ร้อยละ

200
85.5

204
83.8

ต.ค.59-ก.ย.60

ร้อยละของงบประมาณที่สนับสนุนด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกต่อ
งบดาเนินงาน (เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)
ของมหาวิทยาลัย (QS)

ร้อยละ

1

3.35

ต.ค.59-ก.ย.60

แผ่นดิน
170,000

งบประมาณประจาปี 2560
รายได้
คก.พิเศษ

120,000

ผู้รับผิดชอบ
แหล่งอื่น
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

รายงานผล
การดาเนินงาน
ดาเนินการแล้ว เผยแพร่
หนังสือ และแอปพลิเคชั่น

ศูนย์สันสกฤต ดาเนินการ 12 ก.พ.60
ศึกษา ร่วมกับ
มูลนิธิสันสกฤต
ศึกษาฯ
- งปม.แผ่นดิน
(791,351.96 / 9,686,600.-)

- งปม.รายได้
(127,000.- / 17,735,162.30)

เกณฑ์ QS : จานวนรางวัลหรือการยกย่องทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาหรือมหาวิทยาลัยได้รบั (คะแนน 5 ดาว ถ้าได้ 100 รางวัล Minimum requirment 60)
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รายงานผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านราชการประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน ผล
เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2560
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ
แหล่งอื่น

รายงานผล
การดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์
เป้าหมายที่ 1. มีระบบงานและโครงสร้างการบริหารราชการองค์กรที่รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 11.1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
มาตรการที่ 11.1.1 เตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
มาตรการที่ 11.1.2 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
มาตรการที่ 11.1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรอย่างคุ้มค่า
ร้อยละของความสาเร็จการปรับปรุงข้อบังคับ ด้าน
ร้อยละ 100
บุคลากร ด้านการเงิน การปรับโครงสร้างเพื่อการ
เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
มีเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน

มี/ไม่มี

มี

ต.ค.59-ก.ย.60

มี

ต.ค.59-ก.ย.60

ภาควิชา/
สาขาวิชา/
หมวดวิชาฯ/
สนง.เลขาฯ
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รายงานผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านราชการประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน ผล
เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

เป้าหมายที่ 2. บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพในทุกระดับ
เป้าหมายที่ 3. มีแผนแม่บทพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 12.1 : พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพตามแนวทางการบริหารงานหลากหลายรูปแบบ
มาตรการที่ 12.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับให้มีประสิทธิภาพการทางานเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 13.1 : สร้างความรับรู้ในภาพลักษณ์ และการยอมรับในมาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน
มาตรการที่ 13.1.1 แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศเพื่อเผยแพร่กิจกรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์และศักยภาพด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
มาตรการที่ 13.1.2 พัฒนาและส่งเสริมการดาเนินงานทุกด้านของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการจัดอันดับในระดับนานาชาติ
สนับสนุน ส่งเสริมให้คณาจารย์ศึกษาต่อ ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ
45 57.75 ต.ค.59-ก.ย.60
ในระดับปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา (QS)

สนับสนุน ส่งเสริมให้คณาจารย์ขอ หรือ
ได้รับอนุมัติการกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ

ร้อยละของผู้ที่มีตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ทั้งหมด

จานวนอาจารย์ชาวต่างชาติ (QS)

งบประมาณประจาปี 2560
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ
แหล่งอื่น

รายงานผล
การดาเนินงาน

ภาควิชา/สาขาวิชา/
หมวดวิชาฯ

- บค. 8 / 11 คน
- ปวศ.ศิลปะ 9 / 10 คน
-มน. 3 / 10 คน
-ตอ. 12 / 17 คน
-อังกฤษ 6 / 13 คน
-ฝรัง่ เศส 3 / 6 คน
-หมวด - / 4 คน

ร้อยละ

40

45.07

ต.ค.59-ก.ย.60

ภาควิชา/สาขาวิชา/
หมวดวิชาฯ

- บค. 6 / 11 คน
- ปวศ.ศิลปะ 6 / 10 คน
-มน. 6 / 10 คน
-ตอ. 7 / 17 คน
-อังกฤษ 4 / 13 คน
-ฝรัง่ เศส 3 / 6 คน
-หมวด - / 4 คน

คน

5

6

ต.ค.59-ก.ย.60

ภาควิชาภาษา
ตะวันตก
- อังกฤษ 3 คน
- ฝรั่งเศส 2 คน

สาขาวิชา
- อังกฤษ 3 คน
- ฝรั่งเศส 2 คน
- สันสกฤตศึกษา 1 คน
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รายงานผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านราชการประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะต่อจานวน
อาจารย์ประจาทั้งหมด

ร้อยละ

เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน ผล
เริ่มต้น-สิ้นสุด
80 76.06 ต.ค.59-ก.ย.60

สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา
ทักษะความรู้ความสามารถ

จานวนคณาจารย์ที่ได้เข้าอบรม/สัมมนา

ร้อยละ

80

90

ต.ค.59-ก.ย.60

โครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา
ภายในประเทศและต่างประเทศ
สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรสาย
สนับสนุนเข้าร่วมการประชุม อบรม
สัมมนา และพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถ

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะต่อจานวน
อาจารย์ประจาทั้งหมด
ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะต่อจานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
(เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย)

ร้อยละ

80

100

ต.ค.59-ก.ย.60

20,000

ร้อยละ

80

100

ต.ค.59-ก.ย.60

250,000

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2560
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ
แหล่งอื่น

รายงานผล
การดาเนินงาน

ภาควิชา/สาขาวิชา/
หมวดวิชาฯ

-บค. 8 / 11 คน
-ปวศ.ศิลปะ 9 / 10 คน
-มน. 7 / 10 คน
-ตอ. 17 / 17 คน
-อังกฤษ 6 / 13 คน
-ฝรัง่ เศส 3 / 6 คน
-หมวด 4 / 4 คน

ภาควิชา
ประวัติศาสตร์
ศิลปะ

เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ
เมื่อ 13-17 ก.พ.60 จัดโดย
National Museum Institute
ประเทศอินเดีย และเก็บข้อมูล
เพิม่ เติม

หมวดวิชา
จานวน 4 คน
ประวัติศาสตร์
สนง.คณบดี
จานวน 18 / 18 คน
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รายงานผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านราชการประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน ผล
เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2560
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ
แหล่งอื่น

รายงานผล
การดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ รองรับ Digital education
เป้าหมายที่ 1. บุคลากรทุกระดับนาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
กลยุทธ์ที่ 14.1 : จัดทาฐานข้อมูลและปรับปรุงระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
มาตรการที่ 14.1.1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศสาหรับการดาเนินการต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันให้มีความเชื่อมโยง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ
ร้อยละของจานวนข้อมูลที่ตอบสนองตามตัวชี้วัด QS
ร้อยละ
20
ต.ค.59-ก.ย.60
ที่สามารถเข้าถึงได้จากระบบกลางของมหาวิทยาลัย
ร้อยละของพื้นที่ ที่สามารถเข้าถึงระบบ Wi-Fi ของ
ร้อยละ
90
ต.ค.59-ก.ย.60
มหาวิทยาลัย (QS)
ร้อยละของนักศึกษาที่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ
ร้อยละ 100
ต.ค.59-ก.ย.60
internet ได้ (QS)

ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์

เกณฑ์ QS : ร้อยละของหอพักมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสามารถเข้าถึง internet ได้ (คะแนน 5 ถ้าได้ ร้อยละ 100.00)

ยุทธศาสตร์ที่ 9 : ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายที่ 1. มีระบบการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่รองรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 15.1 : การเงินและงบประมาณ
มาตรการที่ 15.1.1 บริหารจัดการทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 15.1.2 สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและระดมทุนจากศิษย์เก่าเพื่อสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย
ร้อยละของการประหยัดงบประมาณที่เกิดขึ้นจากการ ร้อยละ
5
5
ประหยัดทรัพยากรร่วมกัน
ร้อยละของงบบุคลากรต่องบประมาณทั้งหมด
ร้อยละ  30 29.60

ต.ค.59-ก.ย.60
ต.ค.59-ก.ย.60

- งปม.แผ่นดิน
(9,935,628.12 / 27,599,400.-)

- งปม.รายได้
(7,428,831.80 / 31,060,300.-)

ร้อยละของผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินสะสม (เงิน
ลงทุนเพื่อดอกผล)
จานวนเงินบริจาคจากศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก

ร้อยละ
บาท

-

ต.ค.59-ก.ย.60

500,000 421,000 ต.ค.59-ก.ย.60

500,000

รองฯ กิจการ นศ./
ภาควิชา/สาขาวิชา/
หมวดวิชา

-รองฯ กิจการ นศ. 270,000.- บ.
-ปวศ.ศิลปะ 135,000.- บ.
-ตอ. 16,000.- บ.

หน้าที่ 21 / 22

รายงานผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านราชการประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน ผล
เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2560
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ
แหล่งอื่น

รายงานผล
การดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 10 : การพัฒนามหาวิทยาลัยเพือ่ พัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ
เป้าหมายที่ 1. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่นานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 16.1 : การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ
มาตรการที่ 16.1.1 สร้างความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ
มาตรการที่ 16.1.2 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและนอกประเทศที่มีศักยภาพสูง
มาตรการที่ 16.1.3 ขยายพื้นที่การศึกษาและเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ
จานวนการแสดงนิทรรศการ/ผลงานสร้างสรรค์และ
ครั้ง
10
คอนเสิร์ตของนักศึกษาและอาจารย์ (QS)

การอบรมเชิงปฏิบัติการของนักศึกษาคณะ - จานวนผู้เข้าร่วมการอบรม
โบราณคดี โดยอาจารย์ชาวอิตาเลียน ด้วย - ร้อยละความพึงพอใจต่อโครงการ
ความร่วมมือของสถานทูตอิตาลีประจา
ประเทศไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2

ต.ค.59-ก.ย.60

เสนอผลงานทางวิชาการ
ต่างประเทศ
1) รศ.ดร.ปรมัตถ์
2) ผศ.ดร.พนิดา

คน
ร้อยละ

30
70

48
80

ต.ค.59-ก.ย.60

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ Storytelling
for Speaking in Public
เมื่อ 13 มี.ค.60

จานวนข้อตกลง/ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับใน QS World
University Ranking

ฉบับ

5

7

ต.ค.59-ก.ย.60

- บค. 2 ฉบับ
- ปวศ.ศิลปะ 2 ฉบับ
- ศูนย์สันสกฤต 1
ฉบับ

- คณะฯ 1 ฉบับ (ศมส.)
- บค. 2 ฉบับ
- ปวศ.ศิลปะ 2 ฉบับ
- ศูนย์สันสกฤต 2 ฉบับ

จานวนนักศึกษาต่างชาติ (QS) (คะแนน 5 ถ้ามีอย่าง
น้อย ร้อยละ 2 ของนักศึกษาทั้งหมด)

คน

2

3

ต.ค.59-ก.ย.60

- ปวศ.ศิลปะ 1 คน - ปวศ.ศิลปะ 1 คน (Sirang Lengกัมพูชา)
- ตอ. 1 คน
- ตอ. 2 คน
Mr. Qingkan Ge (ป.โท สันสกฤต)
Miss Lin Heng (ป.เอก สันสกฤตฯ)
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