รายงานผลการดาเนินงานของแผนปฏิบตั ิงานราชการประจาปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2558)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล

ระยะเวลาดาเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2558
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

แหล่งอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
นโยบายที่ 1 : เสริมสร้างความเข็มแข็งของหลักสูตรให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของอาเซียน
เป้าหมายที่ 1.มีหลักสูตรทีม่ มี าตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บณ
ั ฑิตและภูมภิ าคอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 1.1 : ยกระดับคุณภาพของหลักสูตรเพือ่ สร้างผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล
1. ส่งเสริมให้มีหลักสูตรทีไ่ ด้มาตรฐานTQF
1.1 โครงการการประเมินผลการดาเนินงาน ผลการประเมินทุกสาขาวิชา
และหลักสูตรเชิงบูรณาการทีส่ อดคล้องตาม
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
ระดับอุดมศึกษา (TQF)

2. พัฒนาหลักสูตรสร้างสรรค์เชิงบูรณาการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และ
นาไปใช้ตอบสนองความต้องการของสังคมได้
จริง

ผ่าน/ไม่ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

มิ.ย.-ส.ค.58

20,000

รองฯ วิชาการ/
ภาควิชา/สาขาวิชา/
หมวดวิชา

1.2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคะแนนผลการประเมิน

คะแนน

>3.51

3.57

ก.ค.-ก.ย.58

100,000

1.3 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต วิชาโทประวัติศาสตร์

จานวนหลักสูตร

หลักสูตร

1

1

ต.ค.57-ก.ย.58

คณบดี/ภาควิชา/
สาขาวิชา/หมวดวิชา
หมวดวิชา
ประวัติศาสตร์

2.1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต

จานวนหลักสูตรทีไ่ ด้รับการ
ปรับปรุง

หลักสูตร

6

6

ต.ค.57-ก.ย.58

2.2 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

จานวนหลักสูตรทีอ่ ยูใ่ นระหว่าง
การปรับปรุง

หลักสูตร

2

-

ต.ค.57-ก.ย.58

50,000

ภาควิชา
ไม่ได้ดาเนินการ เนือ่ งจาก
ประวัติศาสตร์ศิลปะ ผู้รบั ผิดชอบติดภารกิจ
ราชการ จึงเลื่อนไป
ดาเนินการในปี งปม.59

2.3 โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

มีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์
ความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิต และผู้ใช้บณ
ั ฑิต
และมีการวิเคราะห์แบบสอบถาม

เล่ม

2

-

ต.ค.57-ก.ย.58

50,000

ภาควิชา
ไม่ได้ดาเนินการ เนือ่ งจาก
ประวัติศาสตร์ศิลปะ ผู้รบั ผิดชอบติดภารกิจ
ราชการ จึงเลื่อนไป
ดาเนินการในปี งปม.59

2.4 โครงการจัดทาหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต

จานวนหลักสูตรทีไ่ ด้รับการ
ปรับปรุง

หลักสูตร

1

-

ธ.ค.57-ธ.ค.59

45,000

ภาควิชามานุษยวิทยา อยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดทา
หลักสูตร โดยเลื่อนการเปิด
หลักสูตรเป็นปี 2565

2.5 โครงการจัดทาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น
หลักสูตรใหม่ 2559

จานวนหลักสูตร

หลักสูตร

1

1

ต.ค.57-ก.ย.58

26,000

หมวดวิชา
ประวัติศาสตร์
(กองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคณะ
โบราณคดี)

50,000

ผลประเมินระดับหลักสูตร
เฉลี่ย 2.39
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น พ.ศ.2559

รองฯ วิชาการ/
อยูร่ ะหว่างเสนอทีป่ ระชุม
ภาควิชา/สาขาวิชา/ คณะกรรมการวิชาการฯ
หมวดวิชา
และสภาฯ มศก. พิจารณา

มคอ.2 อยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาของทีป่ ระชุม
คณะกรรมการวิชาการและ
สภามหาวิทยาลัย
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รายงานผลการดาเนินงานของแผนปฏิบตั ิงานราชการประจาปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2558)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

นโยบายที่ 2: พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต
เป้าหมายที่ 1.มีระบบการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต
กลยุทธ์ที่ 2.1 : พัฒนาแผนการรับนักศึกษาทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพการผลิตบัณฑิตของคณะโบราณคดี
1. กาหนดการทบทวนและปรับปรุงแผนการ 1.1 มีคณะกรรมการดาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ มีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ
รับนักศึกษาในแต่ละปี
การรับนักศึกษา
1.2 โครงการรับนักศึกษา (ป.ตรี)
จานวนนักศึกษา
- โครงการรับตรง
- โครงการความสามารถพิเศษ
- โครงการ Clearing House
- โครงการ Admission

2. สนับสนุนให้มีกระบวนการบ่มเพาะ
นักศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ งเพือ่ ลด
อัตราการลาออกโดยเฉพาะนักศึกษาปีที่ 1
และนักศึกษาทีม่ ีผลการเรียนต่า

3. สนับสนุนกิจกรรมการติดตามและประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล

ระยะเวลาดาเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.57-ก.ย.58

คน

260

266

ต.ค.57-ส.ค.58

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2558
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

แหล่งอื่น

คณะโบราณคดี
150,000

คณะโบราณคดี/
ภาควิชา/สาขาวิชา
-โบราณคดี 40 คน
-ปวศ.ศิลปะ 40 คน
-มานุษยวิทยา 40 คน
-ภาษาไทย 60 คน
-ภาษาอังกฤษ 40 คน
-ภาษาฝรั่งเศส 40 คน

1.3 โครงการประเมินผลการดาเนินงานตาม
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.7) ระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก

ร้อยละของหลักสูตรทีผ่ ่านการ
ประเมินในระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ

100

100

เม.ย.-ก.ย.58

2.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการ

คน
ร้อยละ

260
80

289
85.8

ก.ค.-ส.ค.58

50,000

2.2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ
บัณฑิตศึกษา

จานวนโครงการ

โครงการ

1

1

เม.ย.-ก.ย.58

30,000

3.1 โครงการติดตามภาวะการมีงานทาบัณฑิต
(ทุกสาขาวิชา)
3.2 ดาเนินการติดตามภาวะการมีงานทา/
ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต
ผู้สาเร็จการศึกษา

มีการติดตามภาวะการมีงานทา

มี / ไม่มี

มี

มี

ต.ค.57-ก.ย.58

50,000

คณะโบราณคดี

ร้อยละของบัณฑิตผู้สาเร็จ
การศึกษาจากฐานข้อมูล ทีไ่ ด้งาน
ทา/ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ
อิสระ หลังสาเร็จการศึกษา 1 ปี

ร้อยละ

81

67.82

ต.ค.57-ส.ค.58

30,000

คณะโบราณคดี

3.3 โครงการแสดงความยินดีบณ
ั ฑิต

จานวนแบบสอบถามทีไ่ ด้รับจาก
นักศึกษาทีส่ ามารถนาไปใช้
ประกอบ การประกันคุณภาพ
การศึกษา

ฉบับ

35

-

1 ก.ค.-30 ก.ย.58

5,000

ภาควิชามานุษยวิทยา ยกเลิก โดยเลื่อนการจัดเป็น

จานวนผู้เข้าร่วม

คน

3.4 โครงการพัฒนานักศึกษา (โครงการร่วม
ยินดีกบั บัณฑิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส)

10,000

-บค. 31 คน
-ปวศ.ศิลปะ 51 คน
-มน. 36 คน
-ภาษาไทย 64 คน
-ภาษาอังกฤษ 43 คน
-ภาษาฝรั่งเศส 41 คน

ภาควิชา
รับการประเมินเมื่อ 23 ก.ค.
ประวัติศาสตร์ศิลปะ 58 ได้คะแนน 3.17 ระดับดี
คณะโบราณคดี

30,000

ดาเนินการเมื่อ 27 ก.ค.58

ภาควิชา
ดาเนินการเมื่อ 29 ส.ค.58 มี
ประวัติศาสตร์ศิลปะ นศ.เข้าร่วม 31 คน ผล
ความพึงพอใจ 4.74
ผลจาก มศก.ประจาปี กศ.
2556 ณ มิ.ย.58
ผลจาก มศก.ประจาปี กศ.
2556 ณ มิ.ย.58

ธ.ค.58 ตามปฏิทินกาหนดการ
รับปริญญา

15

-

ก.ค.-ธ.ค.58

6,000

สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส

ยกเลิก โดยเลื่อนการจัดเป็น
ธ.ค.58 ตามปฏิทินกาหนดการ
รับปริญญา
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รายงานผลการดาเนินงานของแผนปฏิบตั ิงานราชการประจาปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2558)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

นโยบายที่ 3 : พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
เป้าหมายที่ 1. ได้บณ
ั ฑิตทีม่ คี วามรู้ ทักษะ ตอบสนองกับความต้องการของสังคมและผู้ใช้บณ
ั ฑิต
กลยุทธ์ที่ 3.1 : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
1. จัดให้มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการ 1.1 โครงการการประเมินผลการดาเนินงาน ผลการประเมินทุกสาขาวิชา
พัฒนาการเรียนการสอน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF)

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล

ระยะเวลาดาเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด

ผ่าน/ไม่ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

มิ.ย.-ส.ค.58

คน

50

55

ต.ค.57-ก.ย.58

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2558
รายได้
คก.พิเศษ

20,000

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

แหล่งอื่น

รองฯ วิชาการ/
ภาควิชา/สาขาวิชา/
หมวดวิชา

1.2 โครงการเพิม่ พูนทักษะและเผยแพร่
ความรู้ด้านโบราณคดีให้นกั ศึกษาและ
คณาจารย์

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

5,000 ภาควิชาโบราณคดี

1.3 โครงการประเมินผลการดาเนินงานตาม
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.7) ระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก

ร้อยละของหลักสูตรทีผ่ ่านการ
ประเมินในระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ

100

100

เม.ย.-ก.ย.58

ภาควิชา
รับการประเมินเมื่อ 23 ก.ค.
ประวัติศาสตร์ศิลปะ 58 ได้คะแนน 3.17 ระดับดี

1.4 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต วิชาโทประวัติศาสตร์

จานวนหลักสูตร

หลักสูตร

1

1

ต.ค.57-ก.ย.58

หมวดวิชา
ประวัติศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น พ.ศ.2559

1.5 โครงการจัดทาหลักสูตรศืลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น
หลักสูตรใหม่ 2559

จานวนหลักสูตร

หลักสูตร

1

1

ต.ค.57-ก.ย.58

หมวดฯ (งปม.
กองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคณะ
โบราณคดี)

มคอ.2 อยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาของทีป่ ระชุม
คณะกรรมการวิชาการและ
สภามหาวิทยาลัย

26,000

การบรรยายพิเศษ
1) วันที่ 20 ต.ค.57 “The
Indian Ocean Cultural
Contacts from 200 BCE
to AD.1400” โดย
Prof.Henry Wright
ผู้เข้าร่วม 25 คน
2) วันที่ 15 ธ.ค.57
"Ethnographic Analogy
and the Archaeological
Record of Northern
Thailand" โดย Cyler
Conrad ผู้เข้าร่วม 30 คน

หน้าที่ 3 / 27

รายงานผลการดาเนินงานของแผนปฏิบตั ิงานราชการประจาปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2558)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ
2. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

2.1 การจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร มี ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการ
รายวิชาทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
-การศึกษานอกสถานที่
-นาเสนอวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าเฉพาะบุคคล

2.2 โครงการนาเสนอความก้าวหน้างาน
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

3. ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ 3.1 ทุกหลักสูตรมีการจัดทา มคอ.3, มคอ.5
มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้ และ มคอ.7 ในระบบ TQF Online
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จานวนผู้นาเสนอความก้าวหน้า

ร้อยละของหลักสูตรทีจ่ ัดทา

3.2 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ มีการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
ภาควิชามานุษยวิทยา

หน่วยนับ
หลักสูตร

เป้าหมาย
แผน
ผล
14
14

ระยะเวลาดาเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด
ต.ค.57-ก.ย.58

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2558
รายได้
คก.พิเศษ
50,000

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

แหล่งอื่น
รองฯ วิชาการ
ทุกหลักสูตร มีการเรียนการ
- บค. 3 หลักสูตร
สอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- ปวศ. 3 หลักสูตร
- มน. 1 หลักสูตร
- ตอ. 5 หลักสูตร
- อังกฤษ 1 หลักสูตร
- ฝรั่งเศส 1 หลักสูตร
- หมวดฯ มีการ
ดาเนินการ

คน

6

11

ต.ค.57-ก.ย.58

30,000

ภาควิชาภาษา
ตะวันออก

ดาเนินการ 16 มิ.ย.58
(ผู้เข้าร่วมระดับ ป.โท 8 คน
/ ป.เอก 3 คน) อยูร่ ะหว่าง
จัดทารายงานผล

ร้อยละ

100

100

ต.ค.57-ก.ย.58

60,000

รองฯ วิชาการ/
เนือ่ งจาก TQF Online ยังมี
ภาควิชา/สาขาวิชา/ ระบบการดาเนินการทีย่ งั ไม่
หมวดวิชา
สมบูรณื ทาให้ยงั ไม่สามารถ
ผลักดันให้ทกุ วิชาใน
หลักสูตรทา มคอ ในระบบ
TQF Online ได้

มี / ไม่มี

มี

มี

ต.ค.57-ก.ย.58

69,000

ภาควิชามานุษยวิทยา มีการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมฯ 3
(งปม.เงินสะสม)
ชุด และสแกนเนอร์ 1 ชุด
เมื่อ 25 ธ.ค.57
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รายงานผลการดาเนินงานของแผนปฏิบตั ิงานราชการประจาปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2558)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล

ระยะเวลาดาเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2558
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

แหล่งอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายที่ 4 : เสริมสร้างความเข็มแข็งของบัณฑิตให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายที่ 1 ร้อยละ 50 ของนักศึกษาทีส่ อบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษ
เป้าหมายที่ 2 นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะเพือ่ เตรียมความพร้อมสู่สากล
กลยุทธ์ที่ 4.1 : เพิม่ ขีดสมรรถนะสากลของบัณฑิต
1. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาทักษะ และ 1.1 โครงการเพิม่ พูนทักษะและเผยแพร่
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ผลการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ความรู้ด้านโบราณคดีให้นกั ศึกษา และ
คณาจารย์

1.2 ส่งเสริมให้มีรายวิชาทีพ่ ัฒนาทักษะ
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

-มีการเปิดรายวิชาทีพ่ ัฒนาทักษะ
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

คน

รายวิชา

50

55

1 (ป.ตรี), 1 (ป.โท)
2 (ป.โท-

ต.ค.57-ก.ย.58

5,000 ภาควิชาโบราณคดี

ต.ค.57-ก.ย.58

ภาควิชา
รายวิชา English Reading
ประวัติศาสตร์ศิลปะ for Art History (อ.ดร.อชิ
รัชญ์ ไชยพจน์พานิช -ผู้สอน)
ภาคการศึกษาต้น/2557
ภาควิชามานุษยวิทยา มีการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาต้น ปี กศ.57

เอก)

- รายวิชาทีพ่ ฒ
ั นาทักษะความรู้ดา้ น
ภาษาอังกฤษในรายวิชา English
Reading in Anthropology

1.3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ:
English Beyond Boundaries

จานวนผู้เข้าร่วม

การบรรยายพิเศษ
1) วันที่ 20 ต.ค.57 “The
Indian Ocean Cultural
Contacts from 200 BCE to
AD.1400” โดย Prof.Henry
Wright ผู้เข้าร่วม 25 คน
2) วันที่ 15 ธ.ค.57
"Ethnographic Analogy and
the Archaeological Record
of Northern Thailand" โดย
Cyler Conrad ผู้เข้าร่วม 30 คน

รายวิชา

1

1

ส.ค.-ธ.ค.58

คน

30

136

ม.ค.-มิ.ย.58

5,000

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

ดาเนินการ 24 เม.ย.58 ผล
ประเมิน 4.44
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รายงานผลการดาเนินงานของแผนปฏิบตั ิงานราชการประจาปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2558)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2. ส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.1 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/ศิษย์เก่า
และการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันต่างๆทัง้ ใน แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้าน
และต่างประเทศ
โบราณคดี และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
กับหน่วยงานอื่นๆ ทัง้ ภายในและภายนอก
ประเทศ

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล
2
2

ระยะเวลาดาเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด
ต.ค.57-ก.ย.58

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2558
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ

จานวนนักศึกษา/ศิษย์เก่าทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการ

คน

จานวนบันทึกความเข้าใจ

ฉบับ

1

1

ต.ค.57-ก.ย.58

2.3 โครงการวิชาการตะวันออก ประจาปี
จานวนนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
การศึกษา 2558 เรื่อง การเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง "ภูมิปญ
ั ญาอาเซียน: เวชศาสตร์ในจารึก
และเอกสารโบราณ"

คน

220

220

ต.ค.57-ก.ย.58

280,000

ภาควิชาภาษา
ตะวันออก
(งปม.อาเซียน)

2.4 โครงการจัดพิมพ์หนังสือ ภูมิปญ
ั ญา
อาเซียน: เวชศาสตร์ในจารึกและเอกสาร
โบราณ เนือ่ งในวาระอายุวัฒนมงคลครบ 96
ปี ของศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร"

จานวนหนังสือทีเ่ ผยแพร่

เล่ม

400

400

ต.ค.57-ก.ย.58

200,000

ภาควิชาภาษา
ตะวันออก
(งปม.อาเซียน)

- จานวนอาจารทีไ่ ด้รับการพัฒนา

คน

5

7

ต.ค.57-ก.ย.58

2.2 การลงนามบันทึกความเข้าใจกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะการสอน 3.1 การพัฒนาทักษะการสอนด้าน
และการสอบด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์
ภาษาอังกฤษสาหรับอาจารย์

ผลการดาเนินงาน

แหล่งอื่น
ภาควิชาโบราณคดี

1) นายบริสุทธิ์ บริพนธ์
เดินทางไปร่วมอบรมการ
อนุรักษ์โบราณวัตถุ ณ
ประเทศกัมพูชา วันที่ 16
พ.ย.-26 ธ.ค.57
2) น.ส.ศศิชล หนูเทพย์ (ปี
4) เข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการนานาชาติ เรื่อง
การบันทึกโครงสร้างเรือ
โบราณและการอนุรักษ์
โบราณวัตถุใต้ทะเล วันที่
4-26 มี.ค.58 โดย กลุ่ม
โบราณคดีใต้น้า กรมศิลปากร

ภาควิชา
บันทึกความเข้าใจระหว่าง
ประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี่ และสถาบัน
พิพิธ๓ณฑสถานแห่งชาติ
กรุงนิวเดลลี ลงนามเดือน
มี.ค.58

100,000

คณะโบราณคดี

ดาเนินการเมื่อ 21 มี.ค.58

มีคณาจารย์ไปเสนอผลงาน
ต่างประเทศ
1) ผ.ดร.สายัณห์ แดงกลม
2) ผศ.ดร.สมบัติ มั่งมีสขุ ศิริ
3) ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา
4) อ.ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์
5) ผศ.ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์
วิทยา
6) อ.ดร.พนิดา บุญทวีเวช
7) อ.เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตน์

หน้าที่ 6 / 27

รายงานผลการดาเนินงานของแผนปฏิบตั ิงานราชการประจาปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2558)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

นโยบายที่ 5 : เสริมสร้างประสบการณ์และทักษะให้นกั ศึกษาเพือ่ เตรียมความพร้อมสู่การทางาน
เป้าหมายที่ 1 นักศึกษาและบัณฑิตได้รับความรู้ ประสบการณ์ ทักษะเพือ่ การประกอบอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5.1 : ส่งเสริมการดาเนินงานกิจกรรมนักศึกษาด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
- จานวนนักศึกษาทีไ่ ด้รับการส่งเสริม
1. พัฒนาความสัมพันธ์กบั ศิษย์เก่าเพือ่
1.1 โครงการปัจฉิมนิเทศ
ประสบการณ์และทักษะ เพือ่ เตรียม
เสริมสร้างช่องทางการสร้างโอกาสให้กบั รุ่นน้อง

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล

ระยะเวลาดาเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2558
รายได้
คก.พิเศษ

คน

150

195

ก.พ.-พ.ค.58

18,000

- จานวนนักศึกษาใหม่หรือปัจจุบันที่
ได้รับความรู้ทางวิชาการทีเ่ กี่ยวข้อง
กับคณะโบราณคดี และมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
- จานวนศิษย์เก่าทีม่ ีสว่ นร่วมใน
โครงการ

คน

200

235

ส.ค.-ก.ย.58

25,000

คน

50

25

- จานวนศิษย์เก่าทีม่ ีส่วนร่วมใน
โครงการ
- เงินทุนสนับสนุนกิจกรรม
นักศึกษา

คน
ทุน

200
1

200

ความพร้อมสู่การทางาน
- จานวนนักศึกษาทีม่ ีเครือข่ายและ
ได้สานสัมพันธ์กบั ศิษย์เก่า

1.2 โครงการสานสัมพันธ์นอ้ งพีโ่ บราณคดี
บูรณาการ ปีการศึกษา 2558

1.3 โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์

1.4 กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์กบั ศิษย์เก่า - จานวนครั้งทีจ่ ัดต่อปีงบประมาณ
เพือ่ เสริมสร้างช่องทางการสร้างโอกาสให้กบั - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมี
รุ่นน้อง
ความเข้าใจหรือความรู้มากขึ้น
1.8 โครงการรับขวัญบัณฑิต

2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัตงิ านของบัณฑิตเพือ่ การทางานในประเทศ
และอาเซียน

จานวนผู้เข้าร่วม

2.1 โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิงานของ จานวนบัณฑิตทีไ่ ด้รับการพัฒนา
บัณฑิตเพือ่ การทางาน
ทักษะเฉพาะทางสาขาวิชาชีพ

2.2 โครงการปัจฉิมนิเทศ

- จานวนนักศึกษาทีไ่ ด้รับการส่งเสริม
ประสบการณ์และทักษะ เพือ่ เตรียม
ความพร้อมสู่การทางาน
- จานวนนักศึกษาทีม่ ีเตรือข่ายและได้
สานสัมพันธ์กับศิษย์เก่า

ส.ค.-ก.ย.58

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

แหล่งอื่น

รองฯ กิจการนักศึกษา ดาเนินการเมื่อ 8 พ.ค.58 มี
นศ.เข้าร่วม 195 คน
อาจารย์และบุคลากรคณะฯ
20 คน ผลความพึงพอใจ
4.45
105,000 รองฯ กิจการนักศึกษา ดาเนินการเมื่อ 10 ส.ค.-6
ก.ย.58 ผลความพึงพอใจ
ร้อยละ 73.63

100,000 รองฯ กิจการนักศึกษา ปรับเป็นส่วนหนึง่ ของ
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านมรดกทางวัฒนธรรม
เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 60 ปี
คณะโบราณคดี ดาเนินการ
เมื่อ 22 ส.ค.58

1

ครั้ง
ร้อยละ

2
80

-

ต.ค.57-ก.ย.58

5,000

ภาควิชาโบราณคดี

ไม่ได้ดาเนินการ

คน

50

-

ต.ค.57-ก.ย.58

20,000

ภาควิชาภาษาตะวันออก ยกเลิก โดยเลื่อนการจัดเป็น
ธ.ค.58 ตามปฏิทินกาหนดการ
รับปริญญา

คน

200

165

ก.พ.-พ.ค.58

45,000

รองฯ กิจการนักศึกษา ดาเนินการเมื่อ 6-7 พ.ค.58 มี
นศ.เข้าร่วม 165 คน อาจารย์
และบุคลากรคณะฯ 10 คน ผล
ความพึงพอใจ 4.25

คน

150

195

ก.พ.-พ.ค.58

18,000

รองฯ กิจการนักศึกษา ดาเนินการเมื่อ 8 พ.ค.58 มี นศ.
เข้าร่วม 195 คน อาจารย์และ
บุคลากรคณะฯ 20 คน ผล
ความพึงพอใจ 4.45
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รายงานผลการดาเนินงานของแผนปฏิบตั ิงานราชการประจาปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2558)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

นโยบายที่ 6 : พัฒนาให้นกั ศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป้าหมายที่ 1 นักศึกษามีคุณภาพตามผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ในระดับไม่ต่ากว่า 3.51
กลยุทธ์ที่ 6.1 : เสริมสร้างให้มคี วามคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
1. สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการ 1.1 โครงการไหว้ครู
จานวนนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วม
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
1.2 โครงการค่ายโบราณคดีเพือ่ เด็ก

1.3 โครงการจัดทานิทรรศการถาวร และ
เสวนาภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

1.4 โครงการหนังกลางแปลง

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล

ระยะเวลาดาเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2558
รายได้
คก.พิเศษ

ผลการดาเนินงาน

คน

100

234

ส.ค.58

- นักศึกษาโครงการทีส่ ร้าง
ประโยชน์ต่อสังคม
- นักศึกษามีจิตสานึกในการ
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและ
วัฒนธรรม
- จานวนนักศึกษาทีไ่ ด้พัฒนา
ศักยภาพในการทางานทีม่ ี
ความคิดสร้างสรรค์ และบูรณา
การความรู้ทไี่ ด้ศึกษามา
- ชุมชนมีความพึงพอใจในการทา
กิจกรรมของนักศึกษา

โครงการ

1

1

พ.ค.-ก.ค.58

ร้อยละ

80

..

คน

100

60

ร้อยละ

80

89.4

- นักศึกษาจัดโครงการทีส่ ร้าง
ประโยชน์ต่อสังคม
- นักศึกษาได้สร้างเครือข่ายกับ
ชุมชนท้องถิ่น
- สร้างแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น

โครงการ

1

1

เครือข่าย

1

1

แหล่ง

1

1

มี/ไม่มี

มี

มี

ก.พ.58

10,000

20,000 รองฯ กิจการนักศึกษา ดาเนินการเมื่อ 11-13 ก.พ.
58 ผู้เข้าร่วม 68 คน
ความพึงพอใจ 4.28

คน

120

135

พ.ย.57

288,000

รองฯ กิจการนักศึกษา ดาเนินการเมื่อ 14-16 พ.ย.
(งปม.เงินสะสม)
57 มี นศ.เข้าร่วม 112 คน
ศิษย์เก่า 12 คน อาจารย์
และบุคลากรคณะฯ 11 คน

ร้อยละ

80

93.40

มีการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้
อดีตอย่างสร้างสรรค์

1.5 โครงการ Workshop กระบวนการสร้าง - จานวนนักศึกษาทีไ่ ด้พัฒนา
การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ ศักยภาพในการทางานทีม่ ี
ศิลปวัฒนธรรม
ความคิดสร้างสรรค์ และบูรณา
การความรู้ทไี่ ด้ศึกษามา
- นักศึกษามีจิตสานึกในการ
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ
วัฒนธรรม

ธ.ค.57-มิ.ย.58

25,000

ผู้รับผิดชอบ
แหล่งอื่น

รองฯ กิจการนักศึกษา ดาเนินการเมื่อ 27 ส.ค.58 มี
นศ.เข้าร่วม 234 คน
อาจารย์และบุคลากรคณะฯ
20 ผลความพึงพอใจ 4.24
219,000 รองฯ กิจการนักศึกษา ดาเนินการเมื่อ 8-19 มิ.ย. 58
มี นศ.เข้าร่วม 60 คน
อาจารย์และบุคลากรคณะฯ
3 คน และศิษย์เก่า 20 คน

110,000

รองฯ กิจการนักศึกษา ดาเนินการเมื่อ ธ.ค.57 (งปม.อาเซียน)
มิ.ย.58 ณ บ้านแก่งครก อ.
ด่านซ้าย จ.เลย มี นศ.เข้า
ร่วม 83 คน อาจารย์และ
บุคลากรคณะฯ 7 คน
นักเรียนและผู้สนใจในชุมชน
36 คน ผลความพึงพอใจ
3.98
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รายงานผลการดาเนินงานของแผนปฏิบตั ิงานราชการประจาปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2558)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

1.6 เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะ
โบราณคดี
1.7 โครงการสมโภชต้นกร่าง และงานทาบุญ
วันปีใหม่

จานวนนักศึกษาทีไ่ ด้ใช้สิทธิใน
ระบบประชาธิปไตย
มีการจัดโครงการเชิงสร้างสรรค์
และสืบสานคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ของคณะวิชา

1.8 โครงการชุดความรู้เคลื่อนที่: วัฒนธรรม
ร่วมอุษาคเนย์

- จานวนผู้เข้าร่วมได้พัฒนาความ
เข้าใจในประเด็นความรู้ทาง
โบราณคดี ภาษา ประวัติศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรม
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในโครงการ

1.9 โครงการกิจกรรมนักศึกษา

จานวนโครงการ

หน่วยนับ
คน

เป้าหมาย
แผน
ผล
200
359

ระยะเวลาดาเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด
พ.ค.58

โครงการ

1

1

ม.ค.58

คน

200

258

ม.ค.-ส.ค.58

ร้อยละ

80

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2558
รายได้
คก.พิเศษ
500
20,000

297,000

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

แหล่งอื่น
รองฯ กิจการนักศึกษา ดาเนินการเมื่อ 23 ก.พ.58
ผลความพึงพอใจ 3.76
รองฯ กิจการนักศึกษา ดาเนินการเมื่อ 16 ม.ค.58
มี นศ.เข้าร่วม 168 คน
อาจารย์และบุคลากรคณะฯ
21 คน รวม 189 คน ผล
ความพึงพอใจ 4.32
รองฯ กิจการนักศึกษา ดาเนินการเมื่อ ม.ค.-ส.ค.58
(งปม.อาเซียน)
ณ โรงเรียนและชุมชนใน
เขตพืน้ ทีภ่ าคกลางและภาค
ตะวันออก

92.4
โครงการ

1

-

ต.ค.57-ก.ย.58

50,000

ภาควิชา
ไม่ได้ดาเนินการ เนือ่ งจาก
ประวัติศาสตร์ศิลปะ ผู้รบั ผิดชอบติดภารกิจราชการ

1.10 โครงการเพิม่ พุนทักษะและ
จานวนงานวิจัยทีส่ ่งเสริมความคิด
ประสบการณ์ของนักศึกษาด้วยการศึกษาวิจัย สร้างสรรค์ คุณธรรม และจริยธรรม
ภาคสนาม

เล่ม

1

1

ต.ค.57-ก.ย.58

50,000

ภาควิชามานุษยวิทยา ดาเนินการเก็บข้อมูล 27
(งปม.เงินสะสม)
พ.ค.-3 มิ.ย.58 งานวิจัยเรื่อง
"ชุมชนบ้านกรูด-แม่ราพึงใน
มิติทางมานุษยวิทยา ณ อ.
บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ์"

1.11 โครงการเสนอผลงานวิจัยหลังจาก
สารวจและเก็บข้อมูลงานภาคสนามใน
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยาแก่
ชุมชนและท้องถิ่นทีท่ าการศึกษา

หัวข้องานวิจัยทีน่ กั ศึกษานาเสนอ
หลังจากสารวจและเก็บข้อมูล
ภาคสนามในรายวิชาระเบียบวิธี
วิจัยทางมานุษยวิทยา แก่ชุมชน
และท้องถิ่นทีท่ าการศึกษา

หัวข้อ

4

4

ต.ค.57-ก.ย.58

5,000

ภาควิชามานุษยวิทยา ดาเนินการเมื่อ 27 พ.ค.-3
มิ.ย.58 ณ ชุมชนบ้านกรูด ต.
ธงชัย อ.บางสะพาน จ.
ประจวบฯ มีงานวิจัยของ
นศ. เรื่อง

1.12 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ:
English Beyond Boundaries

จานวนผู้เข้าร่วม

คน

30

136

ม.ค.-มิ.ย.58

5,000

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

ดาเนินการ 24 เม.ย.58 ผล
ประเมิน 4.44

1.13 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประจาปี
สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
(โครงการพัฒนานักศึกษา)

จานวนผู้เข้าร่วม

คน

10

19

ต.ค.57-มี.ค.58

52,200

สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส

โครงการฝรั่งเศสนิทรรศน์
วันที่ 30 พ.ย.57 ผลประเมิน
ระดับดีมาก

1.14 โครงการพัฒนานักศึกษา

- จานวนกิจกรรมทีน่ ักศึกษาเข้าร่วม
- จานวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรม
คน

3
30

1
19

ต.ค.57-ก.ย.58

สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส

โครงการฝรั่งเศสนิทรรศน์
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รายงานผลการดาเนินงานของแผนปฏิบตั ิงานราชการประจาปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2558)
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มาตรการ
2. สนับสนุนทุนการศึกษา และสถานทีร่ องรับ
การทากิจกรรม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2.1. ทุกสาขาวิชามีการจัดสรรทุนการศึกษา

ตัวชีว้ ัด
ร้อยละสาขาวิชาทีม่ ีการจัดสรรทุน

2.2 หาแหล่งทุนจากศิษย์เก่าและหน่วยงานภายนอก จานวนทุนการศึกษา

หน่วยนับ
ร้อยละ

เป้าหมาย
แผน
ผล
100
100

ระยะเวลาดาเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด
ต.ค.57-ก.ย.58

ทุน

10

10

ส.ค.57-ก.ย.58

2.3 มีการพัฒนา/ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
- โครงการ Big Cleaning

มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
มีการจัดกิจกรรมทีร่ องรับ และ
สร้างบรรยากาศการทากิจกรรม
ของนักศึกษา

มี/ไม่มี
โครงการ

มี
1

1

ต.ค.57-ก.ย.58
ส.ค.57-ก.ย.58

- มีการพัฒนา/ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโครงการพัฒนาห้องสมุดภาควิชาฯ

มีการพัฒนาห้องสมุดเพือ่ เป็น
สถานทีร่ องรับการทากิจกรรม
ของนักศึกษา

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.57-ก.ย.58

คน

4

7

ต.ค.57-ก.ย.58

คน

10

19

ต.ค.57-มี.ค.58

3. สร้างโอกาสและเพิม่ ช่องทางในการ
3.1 กิจกรรมส่งเสริมให้นกั ศึกษาหรือศิษย์เก่า จานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่
สนับสนุนนักศึกษาให้ได้รับการยกย่องหรือเป็น ได้รบั การยกย่อง/ประกาศเกียรติคุณทัง้ จาก ได้รับการยกย่อง/ประกาศเกียรติ
ทีย่ อมรับแก่สังคมภายนอก
หน่วยงานภายในและภายนอก
คุณทัง้ จากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก

3.2 ส่งเสริมให้นกั ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
จานวนผู้เข้าร่วม
ประจาปี สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศ
ไทย
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2558
รายได้
คก.พิเศษ
424,100
20,000

ขอ
งบประมาณ
เพิม่ เติม
10,000 บาท
5,000

52,200

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

แหล่งอื่น
คณะโบราณคดี

ทุกสาขาวิชามีการจัดสรร
ทุนการศึกษา
30,000 รองฯ กิจการนักศึกษา ภาคการศึกษาต้น และปลาย
57
-บ.ซูไก = 1 ทุน
-ศิษย์เก่ารุ่น 30-31 = 4 ทุน
-ศิษย์เก่ารุ่น 27 = 2 ทุน
-มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพะปกเกล้า
เจ้าอยูห่ วั = 1 ทุน
-มูลนิธิสมเด็จพระพุทธโฆษ
จารย์ วัดสามพระยา = 1 ทุน
-ทุน Highter = 1 ทุน
คณะโบราณคดี
รองฯ กิจการนักศึกษา ปรับเป็นโครงการ
โบราณคดีอาสา วันที่ 2-28
มี.ค.58 ผู้เข้าร่วม 74 คน
ความพึงพอใจ 4.60
ภาควิชามานุษยวิทยา ดาเนินการเมื่อ 18 มี.ค.-30
มิ.ย.58
-โบราณคดี 2 คน
-ปวศ.ศิลปะ .. คน
-ภาษาตะวันออก 1
คน
-ภาษาฝรั่งเศส 1 คน

1)นายภาณุวัฒน์ เอื้อสามาลย์
2)ศ.ดร.ผาสุข อินทราวุธ
3)ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
4)น.ส.พรรณราย ไตรยศ
5)อ.ณัฐพล จันทร์งาม
6)น.ส.ปัณฑิตา แก้วเรือง
7)รศ.สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์

สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส

โครงการฝรั่งเศสนิทรรศน์
วันที่ 30 พ.ย.57 มี นศ.ได้รับ
รางวัล
1) น.ส.อรณิชา ติรพฤทธิ์
2) นายพัชระ สุทธิชาติ
3) น.ส.พัชรพร นันทพรม
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4. สร้างเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา
ระดับประเทศและอาเซียน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล
3
1
30
19

ระยะเวลาดาเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด
ต.ค.57-ก.ย.58

3.4 โครงการพัฒนานักศึกษา

- จานวนกิจกรรมทีน่ ักศึกษาเข้าร่วม
- จานวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรม
คน

4.1 โครงการเสวนาวิชาการ

มีการสร้างเครือข่ายระหว่าง
มหาวิทยาลัย

โครงการ

1

4.2 โครงการอบรมอาสาสมัครปฏิบัตงิ าน
โบราณคดีใต้น้า และการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย

มีการสร้างเครือข่ายระหว่าง
หน่วยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัย

โครงการ

1

คน

10

19

ต.ค.57-มี.ค.58

กิจกรรม
คน

3
30

1
19

ต.ค.57-ก.ย.58

4.3 ส่งเสริมให้นกั ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
จานวนผู้เข้าร่วม
ประจาปี สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศ
ไทย
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
4.4 โครงการพัฒนานักศึกษา

- จานวนกิจกรรมทีน่ ักศึกษาเข้าร่วม
- จานวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

1

ก.พ.-พ.ค.58

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2558
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ
สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส

20,000

มิ.ย.-ก.ย.58

โครงการฝรั่งเศสนิทรรศน์

รองฯ กิจการนักศึกษา เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการ
นิทรรศการถาวร และเสวนา
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ดาเนินการ
เมื่อ 14 มี.ค.58 มี นศ.เข้า
ร่วม 83 คน อาจารย์และ
บุคลากรคณะฯ 7 คน
นักเรียนและผู้สนใจในชุมชน
36 คน ผลความพึงพอใจ
3.98
170000
รองฯ กิจการนักศึกษา
ปรับเปลี่ยน
งบประมาณ
เป็น
186,460
บาท

52,200

ผลการดาเนินงาน

แหล่งอื่น

ดาเนินการเมื่อ 6-26 ก.ค.58
อยูร่ ะหว่างการเผยแพร่
ความรู้ทจี่ ะจัดขึ้น 30 ต.ค.58
และดาเนินการสรุปผล
โครงการต่อไป

สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส

โครงการฝรั่งเศสนิทรรศน์
วันที่ 30 พ.ย.57 ผลประเมิน
ระดับดีมาก

สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส

โครงการฝรั่งเศสนิทรรศน์
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล

ระยะเวลาดาเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2558
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

แหล่งอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาทีเ่ อื้อให้เกิดการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์
นโยบายที่ 7 : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา
เป้าหมายที่ 1 มีแหล่งเรียนรู้ทเี่ อื้อให้เกิดการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 7.1 : พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
1. ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 โครงการปรับปรุงด้านกายภาพ
ให้เอื้อต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์
- งานตกแต่งห้องประชุม อาคารศูนย์
สันสกฤตศึกษา
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ห้องสมุดภาควิชาฯ

โครงการ

2

2

ต.ค.57-ก.ย.58

มีการดาเนินการปรับปรุง

มี / ไม่มี

มี

มี

ก.พ.-ก.ค.58

- จานวนแหล่งเรียนรู้ทเี่ พิม่ ขึ้น
- ร้อยละความพึงพอใจต่อแหล่ง
เรียนรู้

แหล่ง
ร้อยละ

1
80

1
91.2

ต.ค.57-ก.ย.58

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.57-ก.ย.58

2.2 การจัดทาคาของบประมาณสาหรับจัดซื้อ มีการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.57-ก.ย.58

50,000

2.3 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ห้องสมุดภาควิชาฯ
2.4 สนับสนุนให้มีพนื้ ทีบ่ ริการยืม -คืน
หนังสือ/ภาพยนตร์ ของห้องสมุดสาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศส

ร้อยละความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
มีพนื้ ทีบ่ ริการยืม-คืนหนังสือ

ร้อยละ

80

91.2

ต.ค.57-ก.ย.58

5,000

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.57-ก.ย.58

ภาควิชามานุษยวิทยา ดาเนินการเมื่อ 18 มี.ค.-30
มิ.ย.58 มีผู้เข้าร่วม 30 คน
สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส

2.5 การจัดซื้อวารสารภาษาฝรั่งเศสเข้า
ห้องสมุด

จานวนวารสารเพิม่ ขึ้น

รายการ

3

3

ต.ค.57-ก.ย.58

10,000

สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส

2. สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆที่ 2.1 สนับสนุนให้มีสื่อ อุปกรณ์ และทรัพยากร มีการดาเนินการ
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
ต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา

14,000,000

105,500

คณะโบราณคดี

ลงนามสัญญาแล้วเมื่อ ส.ค.58

5,000

ภาควิชามานุษยวิทยา ดาเนินการเมื่อ 18 มี.ค.-30
มิ.ย.58 มีผู้เข้าร่วม 30 คน

10,000

คณะโบราณคดี/
-บค. (งปม.แผ่นดิน) จัดซื้อ
ภาควิชา/สาขาวิชา/ กล้องวัดมุม
หมวดวิชา
50,000

คณะโบราณคดี/
ภาควิชา/สาขาวิชา/
หมวดวิชา

จัดซื้อวารสารจานวน 3
รายการ
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล

ระยะเวลาดาเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2558
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

แหล่งอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชิงสร้างสรรค์
นโยบายที่ 8 : ผลักดันและพัฒนาผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเพือ่ ให้เกิดประโยชน์ในทุกระดับ
เป้าหมายที่ 1 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติเพิม่ ขึน้
กลยุทธ์ที่ 8.1 : การวิจัยและสร้างสรรค์ในระดับชาติ และนานาชาติ
1. สนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
1.1 สนับสนุนงบประมาณให้เกิดผลงานวิจัย/ มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
เพือ่ นาไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในเชิง
สร้างสรรค์
พาณิชย์ และได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาติเพิม่ ขึ้น

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.57-ก.ย.58

700,000

คณะโบราณคดี

100,000

ภาควิชาโบราณคดี

1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
ของบุคลากรภาควิชาโบราณคดี

จานวนงานวิจัยของอาจารย์ที่
ได้รับทุนสนับสนุน

ทุน

1

1

ต.ค.57-ก.ย.58

1.3 สนับสนุนให้คณาจารย์ขอทุนวิจัยเพือ่ ให้
เกิดผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

มีคณาจารย์ขอทุนวิจัย (จาก
แหล่งทุนภายนอก หรือจาก
กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะ
โบราณคดี)

คน

2

2

ต.ค.57-ก.ย.58

1.4 โครงการสนับสนุนงบประมาณในการ
แปลหรือการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาติ

มีบทความทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์หรือ
การแปลบทความวิจัยและตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

อ.ประอร ศิลาพันธุ์ อยู่
ระหว่างการประเมินผล
งานวิจัย

มีบุคลากรทีไ่ ด้รับทุนวิจยั จาก
ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ กองทุนวิจยั ฯ จากปี งปม. 2557
(8 ก.ค.57-8 ก.ค.58)
1) ผศ.ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร
2) ผศ.ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์
พานิช

บทความ

1

2

ต.ค.57-ก.ย.58

30,000

บทความจากงานวิจัยทีต่ ีพมิ พ์ใน
ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ Veridian E-Journal ป.8/ฉ.2

(พ.ค.-ส.ค.58)
1) ผศ.ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช
"โครงสร้างรับน้าหนักแบบชาเหลียง
ในศาลเจ้าและภาพสะท้อนชาวจีน
อพยพในกรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่
1-5"
2) ผศ.ดร.ประภัสสร์ ชูวเิ ชียร
"ทบทวนรูปแบบเจดีย์ทรงระฆัง
ของอยุธยาก่อนพุทธศตวรรษที่ 21
รูปแบบและการเชื่อมโยงกับข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์"

1

คณะโบราณคดี

ผศ.ดร.อรวรรณ บุญยฤทธิ์, ผศ.
ชวลิต ขาวเขียว, อ.ศศิธร ศิลป์
วุฒยา, น.ส.ชินาพัจน์ ศรีวลิ ัย และ
น.ส.ภคมน เสงี่ยมจิตต์ "การ
ประเมินผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทีม่ ีต่อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554"

หน้าที่ 13 / 27

รายงานผลการดาเนินงานของแผนปฏิบตั ิงานราชการประจาปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2558)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล
3

ระยะเวลาดาเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2558
รายได้
คก.พิเศษ

ภาควิชาโบราณคดี

เรื่อง

1

5

1

ผลการดาเนินงาน
1) ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุธรี ัตนา
ภิรมย์ "โบราณคดีเมือง: แนวคิด
และวิธกี าร"
2) ผศ.ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง
"การค้าขายทางทะเลระหว่างเมือง
โบราณสมัยทวารวดีกับประเทศจีน
และภูมิภาคตะวันออกกลาง"
3) รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช "ถ้าผี
แมนโลงลงรัก: ข้อมูลใหม่ของ
โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ภาคเหนือ"

ภาควิชามานุษยวิทยา 1) ผศ.ดร.เอกรินทร์ พึง่ ประชา -

1
จานวนงานวิจัยทีม่ ีลักษณะเชิง
สร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการตีพิมพ์/
สามารถนาไปใช้ประโยชน์

ผู้รับผิดชอบ
แหล่งอื่น

บุญข้าวสากในบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม "ไทด่าน"

ต.ค.57-ก.ย.58

50,000

ภาควิชาภาษาตะวันออก 1) รศ.ดร.บารุง คาเอก "อิทธิพล
ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น"
2) อ.ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย "แนว
ทางการจัดการสารสนเทศคลัง
สะสมผ้าในพิพธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติอุบลราชธานี"
3) ผศ.ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วทิ ยา
และ อ.ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์
"จารึกหันไชย: การศึกษาด้วย
ทฤษฎีอลังการ"
4) ผศ.ดร.ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย "การ
ใช้สังเกตสังขยาในจารึกกัลยาณี"
5) รศ.ประยูร ทรงศิลป์ และ อ.
ดร.ทรงธรรม ปานสกุณ "แหล่ง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีใน
นิทานพืน้ บ้านเขมร"

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส อ.ดร.สุดารัตน์ พุทธพงศ์ "Le

systeme verbal en francais et
en thai"

หน้าที่ 14 / 27

รายงานผลการดาเนินงานของแผนปฏิบตั ิงานราชการประจาปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2558)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล
3

ระยะเวลาดาเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2558
รายได้
คก.พิเศษ

ผลการดาเนินงาน

หมวดวิชาประวัตศิ าสตร์ 1) รศ.สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์
"ประวัติศาสตร์ทอ้ งถิน่ ย่านปาก
คลองบางกอกน้อยฝั่งเหนือ"
2) อ.นุชนภางค์ ชุมดี
"ประวัติศาสตร์ทอ้ งถิน่ ปาย ปางมะ
ผ้าและขุนยวมในประวัติศาสตร์ชาติ
พ.ศ.2417-2530"
3) อ.ภูมิ ภูติมหาตมะ "จีนย่าน
ตลาดน้อย: ศรัทธาและเศรษฐกิจ
การค้าแห่งจีนสยาม"

1.5 สนับสนุนให้คณาจารย์ขอทุนเพือ่ การ
เขียนตาราจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์
คณะโบราณคดี

มีคณาจารย์ขอทุนในการเขียน
ตารา

คน

1

1

ต.ค.57-ก.ย.58

1.6 โครงการส่งเสริมประสบการณ์การวิจัย
ทางประวัติศาสตร์ศิลปะ

จานวนผู้เข้าร่วม

คน

5

6

ต.ค.57-ก.ย.58

30,000

1.7 การสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมการ
อบรม/สัมมนาเพือ่ เพิม่ พูนประสบการณ์
ทางด้านวิชาการหรือการวิจัย

จานวนผู้เข้าร่วม

คน

5

2

ต.ค.57-ก.ย.58

50,000

ภาควิชา
ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
ประวัติศาสตร์ศิลปะ (พ.ย.57-พ.ย.58)
50,000

ภาควิชา
ดาเนินการเมื่อ 12-13 ก.ค.
ประวัติศาสตร์ศิลปะ 58 ณ จ.ประจวบฯ ผลความ
พึงพอใจ 4.67
1) ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ 2) ผศ.พัสวีสริ ิ เปรมกุลนันท์

เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนา
ทางวิชาการด้านโบราณคดีและ
ประวัตศิ าตร์เรื่องพระราชวัง
บวรสถานมงคล 24-25 ธ.ค.57

1.8 โครงการพัฒนาทางวิชาการของอาจารย์ ร้อยละของอาจารย์ทเี่ ข้าร่วม
ประจาภาควิชาฯ (ดูงานต่างประเทศ)
กิจกรรม
1.9 มานุษยวิทยานิเวศว่าด้วยวิถีสังคม
วัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากรชุมชน
บ้านกรูด

ผู้รับผิดชอบ
แหล่งอื่น

ผลงานวิจัย

ร้อยละ

70

-

ต.ค.57-ก.ย.58

เรื่อง

1

1

ธ.ค.57-ก.ย.58

100,000

ภาควิชา
ไม่ได้ดาเนินการ เนือ่ งจาก
ประวัติศาสตร์ศิลปะ คณาจารย์ติดภารกิจราชการ
(งปม.เงินสะสม)
150,000 ภาควิชามานุษยวิทยา
(งปม.สนับสนุนจาก
ศูนย์มานุษยฯ)
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รายงานผลการดาเนินงานของแผนปฏิบตั ิงานราชการประจาปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2558)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย
แผน
ผล
1
3

ระยะเวลาดาเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด
ต.ค.57-ก.ย.58

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2558
รายได้
คก.พิเศษ
50,000

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

แหล่งอื่น
ภาควิชาภาษาตะวันออก 1) โครงการวิจัย "แนวทางการ

1.10 สนับสนุนงบประมาณการทางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจาหรือ
นักวิจัยประจาต่อไป

จานวนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์

เรื่อง

- สนับสนุนงบประมาณให้เกิดผลงานวิจัย/
สร้างสรรค์

จานวนผลงานทางวิชาการที่
บุคลากรนาเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ

เรื่อง

1

-

ต.ค.57-ก.ย.58

สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส

1.11 โครงการวิจัยการสารวจพรมแดน
ความรู้ทางประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น
1.12 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มรดกทาง
วัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญามอญบ้านม่วงและ
พืน้ ทีโ่ ดยรอบ

มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

มี/ไม่มี

มี

-

ต.ค.57-ก.ย.58

หมวดวิชา
ประวัติศาสตร์

มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

มี/ไม่มี

มี

-

มี.ค.-ก.ย.58

1.13 โครงการวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้
"อาคารทรงศิขระและวิมานในศิลปะอินเดีย
กับอิทธิพลต่อศิลปะในเอเชียอาคเนย์

จานวนงานวิจัย

จัดการสารสนเทศคลังผ้าใน
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
อุบลราชธานี" อ.ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย
2) โครงการวิจัย "โรคและพืช
สมุนไพรในคัมภีร์จรกะสัมหิตา" อ.
ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์
3) โครงการวิจัย (ร่วม) "นโยบาย
ด้านการศึกษาของกลุ่มประเทศ
อาเซียน" ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา

987,000 หมวดวิชา

ขอยกเลิกโครงการ
ขยายระยะเวลาถึง 29 ก.พ.59

ประวัตศิ าสตร์ (งปม.
มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ)

2. ส่งเสริมขีดความสามารถและสร้างแรงจูงใจ 2.1 สนับสนุนงบประมาณให้เกิดผลงานวิจัย/ มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ในการทาวิจัย
สร้างสรรค์
- โครงการส่งเสริมประสบการณ์การวิจัยทาง จานวนผู้เข้าร่วม
ประวัติศาสตร์ศิลปะ

3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การวิจัย

หน่วยนับ

เรื่อง

1

-

ต.ค.57-ก.ย.58

153,600

ภาควิชา
ได้รับอนุมัติและลงนาม
ประวัติศาสตร์ศิลปะ สัญญาแล้ว เมื่อ มี .ค.58 จึง
เลื่อนกาหนดเสร็จสิ้น
โครงการฯ เป็น ก.ย.59

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.57-ก.ย.58

700,000

คน

5

6

ต.ค.57-ก.ย.58

50,000

คณะโบราณคดี
ภาควิชา
ดาเนินการเมื่อ 12-13 ก.ค.
ประวัติศาสตร์ศิลปะ 58 ณ จ.ประจวบฯ ผลความ
พึงพอใจ 4.67

- ส่งเสริมให้บคุ ลากรได้เข้าร่วมอบรม
เกีย่ วกับการเขียนโครงการวิจัย
3.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านงานวิจัย/
สร้างสรรค์
3.2 เผยแพร่จรรยาบรรณด้านการวิจัย

จานวนบุคลากรเข้าร่วมอบรม
เกีย่ วกับการเขียนโครงการวิจัย
มีการประชาสัมพันธ์

คน

1

1

ต.ค.57-ก.ย.58

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.57-ก.ย.58

50,000

หมวดวิชา
ประวัติศาสตร์
คณะโบราณคดี

มีการเผยแพร่จรรยาบรรณฯ

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.57-ก.ย.58

5,000

คณะโบราณคดี

3.3 จัดทาวารสารดารงวิชาการ

จานวนวารสาร ต่อปี

ฉบับ

2

2

ต.ค.57-ก.ย.58

450,000

คณะโบราณคดี
(เงินรายได้ และเงิน
รายได้สะสม)

อ.ภูมิ ภูติมหาตมะ
มีการประชาสัมพันธ์ โดยการ
เวียนให้คณาจารย์ทราบ
มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์
คณะโบราณคดี
1) ปีที่ 13 ฉ.2 (ก.ค.-ธ.ค.57)
2) ปีที่ 14 ฉ.1 (ม.ค.-มิ.ย.58)
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รายงานผลการดาเนินงานของแผนปฏิบตั ิงานราชการประจาปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2558)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

4. บริหารจัดการต้นทุนวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 4.1 มีคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร วิจัย มีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ
และทุน คณะโบราณคดี

หน่วยนับ
มี/ไม่มี

เป้าหมาย
แผน
ผล
มี
มี

ระยะเวลาดาเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด
ต.ค.57-ก.ย.58

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2558
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

แหล่งอื่น
คณะโบราณคดี
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รายงานผลการดาเนินงานของแผนปฏิบตั ิงานราชการประจาปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2558)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล

ระยะเวลาดาเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2558
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

แหล่งอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายที่ 9 : ปรับและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสานักบริการวิชาการให้มลี ักษณะเชิงรุก
เป้าหมายที่ 1 มีโครงสร้างและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริการวิชาการ เพือ่ เป็นกลไกในการสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 9.1 : สร้างความเข้มแข็งให้สานักบริการวิชาการ เพือ่ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการให้บริการวิชาการแก่สังคมและสร้างรายได้ให้กับมหามหาวิทยาลัยเพิม่ ขึน้
1. ปรับบทบาท ระบบการบริหารจัดการ และ
แผนการดาเนินงานของสานักบริการวิชาการ
ให้มีลักษณะเชิงรุกและเป็นแหล่งหารายได้ของ
มหาวิทยาลัย
นโยบายที่ 10 : การให้บริการวิชาการแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพือ่ สร้างความเข็มแข็งแก่ชมุ ชน
เป้าหมายที่ 1 มีแผนการให้บริการวิชาการแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพือ่ สร้างความเข็มแข็งแก่ชมุ ชน
กลยุทธ์ที่ 10.1 : บูรณาการข้ามศาสตร์ในกิจกรรมการบริการวิชาการ การวิจัย และการจัดการเรียนการสอนในระดับชาติและนานาชาติ
1. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการข้ามศาสตร์ใน 1.1 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านมรดก - จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
คน
กิจกรรมการบริการวิชาการ การวิจัย และการ ทางวัฒนธรรม เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 60 ปี - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
ร้อยละ
จัดการเรียนการสอน ทัง้ ในระดับชาติและ
คณะโบราณคดี
โครงการ
นานาชาติ

300
85

400
81

ต.ค.57-ก.ย.58

1,850,000

2,048,600

1,000,000

คณะโบราณคดี
(สมทบจ่ายจากเงิน
รายได้สะสม)

ดาเนินการเมื่อ 22 ส.ค.58

1.2 โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 - จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
บรมราชกุมารี เรื่อง สมเด็จพระเทพ
โครงการ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คน
ร้อยละ

500
85

1,056
90

ต.ค.57-ก.ย.58

1.3 โครงการบริการวิชาการทางด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะ

จานวนโครงการ

โครงการ

1

-

ต.ค.57-ก.ย.58

1.4 มานุษยวิทยานิเวศว่าด้วยวิถีสังคม
วัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากรชุมชน
บ้านกรูด

ผลงานวิจัย

เรื่อง

1

1

ธ.ค.57-ก.ย.58

150,000 ภาควิชามานุษยวิทยา
(งปม.สนับสนุนจาก
ศูนย์มานุษยฯ)

1.5 การส่งเสริมและสืบสานองค์ความรู้หนัง
ใหญ่และชุมชนวัดขนอน

มีการเผยแพร่องค์ความรู้

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.57-ม.ค.58

50,000 ภาควิชามานุษยวิทยา ดาเนินเรียบร้อยแล้ว มี
ผู้เข้าร่วม 46 คน ระดับ
ความพึงพอใจ 4.36

ครั้ง
คน
ร้อยละ

1
400
80

1
655
96.26

ต.ค.57-ส.ค.58

เล่ม

1

1

1.6 โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ - จานวนครั้งทีจ่ ัด
เรื่อง สันสกฤตโลก ครั้งที่ 16
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมมีความรู้
เพิม่ ขึ้น
- หนังสือการประชุม

คณะวิชาในวังท่าพระ ดาเนินการเมื่อ 27 เม.ย.-27
พ.ค.58

50,000

50,000

ภาควิชา
ไม่ได้ดาเนินการ เนือ่ งจาก
ประวัติศาสตร์ศิลปะ ผู้รบั ผิดชอบติดภารกิจราชการ

6,330,000 คณะโบราณคดี,
ศูนย์สันสกฤตศึกษา
และภาควิชาภาษา
ตะวันออก

ดาเนินการเมื่อ 28 มิ.ย.-2
ก.ค.58
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รายงานผลการดาเนินงานของแผนปฏิบตั ิงานราชการประจาปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2558)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ

2. สนับสนุนการให้บริการวิชาการเพือ่ เตรียม
ความพร้อมระดับอาเซียน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

1.7 โครงการวิชาการตะวันออก ประจาปี
จานวนนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
การศึกษา 2558 เรื่อง การเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง "ภูมิปญ
ั ญาอาเซียน: เวชศาสตร์ในจารึก
และเอกสารโบราณ"

คน

เป้าหมาย
แผน
ผล
220
220

1.8 โครงการจัดพิมพ์หนังสือ ภูมิปญ
ั ญา
อาเซียน: เวชศาสตร์ในจารึกและเอกสาร
โบราณ เนือ่ งในวาระอายุวัฒนมงคลครบ 96
ปี ของศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร"

เล่ม

400

400

ต.ค.57-ก.ย.58

200,000

ภาควิชาภาษา
ตะวันออก
(งปม.อาเซียน 58)

226,000

หมวดวิชาประวัตศิ าสตร์ ดาเนินการเมื่อ ส.ค.58

จานวนหนังสือทีเ่ ผยแพร่

หน่วยนับ

ระยะเวลาดาเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด
ต.ค.57-ก.ย.58

แผ่นดิน
280,000

งบประมาณประจาปี 2558
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

แหล่งอื่น
ภาควิชาภาษา
ตะวันออก
(งปม.อาเซียน 58)

ดาเนินการเมื่อ 21 มี.ค.58
ความพึงพอใจโดยรวม ร้อย
ละ 100

1.9 โครงกาพิพิธภัณฑ์พนื้ บ้านวัดม่วงกับการ จานวนผู้เข้าร่วม
มีส่วนร่วมของชุมชน
1.10 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มรดกทาง มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
วัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญามอญบ้านม่วงและ
พืน้ ทีโ่ ดยรอบ

คน

80

154

ต.ค.57-ก.ย.58

มี/ไม่มี

มี

-

มี.ค.-ก.ย.58

1.11 โครงการระยะที่ 3 การจัดทาฐานข้อมูล - จานวนผู้เข้าร่วม
โบราณวัตถุสถานสาคัญในภาคตะวันออก
- จานวนข้อมูลในฐานข้อมูล

คน
ระเบียน

100
200

-

ต.ค.57-ก.ย.58

260,000

ศูนย์ศึกษาศิลปกรรมฯ ขยายเวลาถึง มี.ค.59
(งปม.อาเซียน)

147,000

ศูนย์ศึกษาศิลปกรรมฯ ขยายเวลาถึง มี.ค.59
(งปม.อาเซียน)

987,000 หมวดวิชา

ขยายระยะเวลาถึง 29 ก.พ.59

ประวัตศิ าสตร์ (งปม.
มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ)

1.12 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ศิลปวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จานวนผู้เข้าร่วม

คน

200

-

ต.ค.57-ก.ย.58

1.13 แนวทางการจัดการลุ่มน้าหมันโดย
เครือข่ายทางสังคมเพือ่ ความมั่นคงทาง
อาหารของชุมชน

ผลงานวิจัย

เรื่อง

1

-

พ.ค.58-เม.ย.59

2.1 จัดทาศูนย์ข้อมูลด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติและอาเซียน
2.2 โครงการอบรมภาษาฮินดีสาหรับบุคคล
ทัว่ ไป

มีศูนย์ข้อมูล

ศูนย์ข้อมูล

1

จานวนผู้เข้าร่วม

คน

15

17

ต.ค.57-ก.ย.58

30,000 ภาควิชาภาษา
ตะวันออก

ดาเนินการจัด ดังนี้
-ชั้นต้น 4 ต.ค.-6 ธ.ค.57
ผู้เข้าร่วม 12 คน ผลประเมิน
4.52
- ชั้นกลาง 7 ก.พ.-18 เม.ย.
58 ผู้เข้าร่วม 5 คน ผล
ประเมิน 4.48

2.3 โครงการภาษาและวัฒนธรรมเขมร
สาหรับบุคคลทัว่ ไป
2.4 โครงการอบรมการอ่านและเขียนอักษร
ขอมไทย

จานวนผู้เข้าร่วม

คน

15

-

ต.ค.57-ก.ย.58

จานวนผู้เข้าร่วม

คน

15

41

ต.ค.57-ก.ย.58

30,000 ภาควิชาภาษา
ตะวันออก
30,000 ภาควิชาภาษา
ตะวันออก

อยูร่ ะหว่างการอบรม 19
ก.ย.-7 พ.ย.58
ดาเนินการวันที่ 7 ก.พ.-28
มี.ค.58 ผลประเมิน 4.63
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ต.ค.57-ก.ย.58

2,205,490 ภาควิชามานุษยวิทยา อยูร่ ะหว่างดาเนินการ ได้รับ
งปม.สนับสนุนจาก สกว.
2,159,000

คณะโบราณคดี

ขยายเวลาถึง มี.ค.59

รายงานผลการดาเนินงานของแผนปฏิบตั ิงานราชการประจาปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2558)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล

ระยะเวลาดาเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2558
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

แหล่งอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทัง้ การประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ
นโยบายที่ 11 : การส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้นาด้านศิลปวัฒนธรรม เพือ่ รักษาคุณค่าและเพิม่ มูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าหมายที่ 1 เป็นมหาวิทยาลัยชัน้ นาด้านศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 11.1 : พัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชัน้ นาด้านศิลปวัฒนธรรมบนพืน้ ฐานการบูรณาการบริการทางวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. เชื่อมโยงความรู้ทอ้ งถิ่นสู่สากลอันจะเป็น
1.1 โครงการจัดทานิทรรศการถาวร และ
- มีการจัดโครงการทีอ่ นุรักษ์และ
โครงการ
1
กลไกในการฟืน้ ฟู อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมภูมิ เสวนาภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
สืบสานภูมิปญ
ั ญาไทย
ปัญญาไทย/ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ให้เป็นรากฐาน
- จานวนนักศึกษาทีไ่ ด้พัฒนา
คน
100
การพัฒนาองค์ความรู้ทดี่ ีขึ้น
ศักยภาพและองค์ความรู้ทาง
วิชาการ
1.2 โครงการทัศนศึกษาพระบรมมหาราชวัง

1

โครงการ

1

1

คน

100

200

- มีการจัดโครงการทีอ่ นุรักษ์ และ
สืบสานภูมิปญ
ั ญาของชาติ
- จานวนนักศึกษาทีไ่ ด้พัฒนา
ศักยภาพและองค์ความรู้ทาง
วิชาการ

โครงการ

1

1

คน

100

339

1.4 โครงการเพิม่ พูนประสบการณ์วิจัยและ - จานวนผู้เข้าฝึกอบรม
การปฏิบตั ิงานทางโบราณคดี เพือ่ ส่งเสริมภูมิ - ร้อยละของผู้เข้าฝึกอบรมมี
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ความรู้ด้านโบราณคดีเพิม่ ขึ้น
- รายงานเบือ้ งต้น

คน
ร้อยละ

120
85

120
87.5

เล่ม

1

1

1.5 โครงการผลิตหนังสือ โบราณคดีใน
ประเทศไทยและอาเซียน

- จานวนหนังสือ
- ร้อยละของผู้ได้รับหนังสือมี
ความพึงพอใจ

เล่ม
ร้อยละ

1
83

-

1.6 โครงการผลิตหนังสือด้านประวัติศาสตร์
ศิลปะเนือ่ งในโอกาสทีค่ ณะโบราณคดีมีอายุ
ครบ 60 ปี

จานวนผู้ได้รับหนังสือ

คน

800

ภาพ

4,000

เครือข่าย

3

1.7 โครงการจัดการฐานข้อมูลสไลด์ภาพถ่าย จานวนภาพทีไ่ ด้รับการทาทะเบียน
เก่าของภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะชุด
"ศิลปะในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง"
1.8 โครงการเพิม่ พูนทักษะและประสบการณ์ จานวนเครือข่ายความร่วมมือ
ของนักศึกษาด้วยการศึกษาวิจัยภาคสนาม
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

รองฯ กิจการนักศึกษา ดาเนินการเมื่อ ธ.ค.57 - มิ.ย.58 ณ
บ้านแก่งครก อ.ด่านซ้าย จ.เลย มี
(งปม.อาเซียน)

110,000

นศ.เข้าร่วม 83 คน อาจารย์และ
บุคลากรคณะฯ 7 คน นักเรียนและ
ผู้สนใจในชุมชน 36 คน ผลความ
พึงพอใจ 3.98

83

- มีการจัดโครงการทีอ่ นุรักษ์ และ
สืบสานภูมิปญ
ั ญาของชาติ
- จานวนนักศึกษาทีไ่ ด้พัฒนา
ศักยภาพและองค์ความรู้ทาง
วิชาการ

1.3 โครงการทัศนศึกษาอยุธยา

ธ.ค.57-มิ.ย.58

1,500 รองฯ กิจการนักศึกษา ดาเนินการเมื่อ 27 ส.ค.58 โดยใช้

ส.ค.-ก.ย.58

ชื่อโครงการ พิพธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติ ออนทัวร์ มี นศ.เข้าร่วม
200 คน ศิษย์เก่า 2 คน อาจารย์
และบุคลากรคณะฯ 2 คน ผล
ความพึงพอใจ 4.31

ก.ค.-ก.ย.58

10000
ปรับเปลี่ยน
งบประมาณ
เป็น 5,000
บาท

110,000 รองฯ กิจการนักศึกษา ดาเนินการเมื่อ 1-3 ส.ค.58 โดยใช้

ชื่อโครงการ โบราณสานน้องพี่ ณ
บุรีศรี อโยธยา มี นศ.ปี 1 เข้าร่วม
214 คน ปี 2-4 เข้าร่วม 87 คน ผล
ความพึงพอใจ 4.11

ต.ค.57-ก.ย.58

249,000

ภาควิชาโบราณคดี

ดาเนินการ ณ แหล่งโบราณคดี
เนินพลับพลา อ.อู่ทอง จ.
สุพรรณบุรี ความพึงพอใจ
โดยรวม 4.135

ต.ค.57-ก.ย.58

400,000

ภาควิชาโบราณคดี
(งปม.อาเซียน)

ขยายเวลาถึง มี.ค.59

ต.ค.57-ก.ย.58

325,000

ภาควิชา
ขยายเวลาถึง มี.ค.59
ประวัติศาสตร์ศิลปะ

4,000

ต.ค.57-ก.ย.58

225,000

ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ
(งปม.อาเซียน)

2

ต.ค.57-ก.ย.58

50,000

ภาควิชามานุษยวิทยา ดาเนินการเมื่อ 27 พ.ค.-3
(งปม.เงินสะสม)
มิ.ย.58 ร่วมกับชุมชนบ้าน
กรูด และชุมชนแม่ราพึง จ.
ประจวบฯ
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รายงานผลการดาเนินงานของแผนปฏิบตั ิงานราชการประจาปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2558)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ระยะเวลาดาเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด
ต.ค.57-ม.ค.58

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2558
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ
ผลการดาเนินงาน
แหล่งอื่น
50,000 ภาควิชามานุษยวิทยา ดาเนินเรียบร้อยแล้ว มี
ผู้เข้าร่วม 46 คน ระดับ
ความพึงพอใจ 4.36
25,000 ภาควิชามานุษยวิทยา ดาเนินการ 27-29 มี.ค.58
นศ.คณะฯ เข้าร่วม 35 คน

1.9 การส่งเสริมและสืบสานองค์ความรู้หนัง
ใหญ่และชุมชนวัดขนอน

มีการเผยแพร่องค์ความรู้

1.10 โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์สังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา 2558
1.11 โครงการทาบุญอุทศิ ส่วนกุศลแด่
บูรพาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก
1.12 โครงการวิชาการตะวันออก ประจาปี
การศึกษา 2558 เรื่อง การเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง "ภูมิปญ
ั ญาอาเซียน: เวชศาสตร์ในจารึก
และเอกสารโบราณ"

จานวนเครือข่ายสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

เครือข่าย

7

7

มี.ค.58

คน

50

-

มิ.ย.58

จานวนนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ

คน

220

220

ต.ค.57-ก.ย.58

280,000

ภาควิชาภาษา
ตะวันออก
(งปม.อาเซียน 58)

1.13 โครงการจัดพิมพ์หนังสือ ภูมิปญ
ั ญา
อาเซียน: เวชศาสตร์ในจารึกและเอกสาร
โบราณ เนือ่ งในวาระอายุวัฒนมงคลครบ 96
ปี ของศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร"

จานวนหนังสือทีเ่ ผยแพร่

เล่ม

400

400

ต.ค.57-ก.ย.58

200,000

ภาควิชาภาษา
ตะวันออก
(งปม.อาเซียน)

1.14 โครงการไหว้ครูจารึก

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คน

70

-

ส.ค.-ก.ย.58

1.15 โครงการเทศน์มหาชาติ "มหาเวสสันดร จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ชาดก" ประจาปี พ.ศ.2558
(อาจารย์/นักศึกษา/ศิษย์เก่า/
บุคคลทัว่ ไป)

มี/ไม่มี

เป้าหมาย
แผน
ผล
มี
มี

คน

50

-

ก.พ.58

มี

มี

ต.ค.57-ก.ย.58

1.16 โครงการพิพิธภัณฑ์พนื้ บ้านวัดม่วงกับ
การมีส่วนร่วมของชุมชน

มีเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

มี/ไม่มี

1.17 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มรดกทาง
วัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญามอญบ้านม่วงและ
พืน้ ทีโ่ ดยรอบ

มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

มี/ไม่มี

1.18 โครงการระยะที่ 2 การจัดทาฐานข้อมูล จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
โบราณวัตถุสถานสาคัญในภาคใต้

10,000

30,000 ภาควิชาภาษาตะวันออก ดาเนินการเมื่อ 12 ก.ย.58
ดาเนินการเมื่อ 21 มี.ค.58

40,000 ภาควิชาภาษาตะวันออก ขอปรับออก เนือ่ งจากจัดใน
35,000 ภาควิชาภาษา
ตะวันออก, ศูนย์
สันสกฤตศึกษา

226,000

ภาคการศึกษาปลาย
ยกเลิกโครงการ
เนือ่ งจากการเตรียมงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง
สันสกฤตโลก ครั้งที่ 16

หมวดวิชาประวัตศิ าสตร์ ดาเนินการเมื่อ ส.ค.58 โดย

ร่วมกับชุมชนในพืน้ ทีโ่ ดยรอบ
(วัดม่วง โรงเรียน อบต.
และพิพิธภัณฑ์พนื้ บ้าน)
มี

-

มี.ค.-ก.ย.58

987,000 หมวดวิชา

ขยายเวลาถึง 29 ก.พ.59

ประวัตศิ าสตร์ (งปม.
มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ)

คน

1000

-

พ.ย.57-ส.ค.58

235,000

ศูนย์ศึกษาศิลปกรรมฯ ขยายเวลาถึง มี.ค.59
(งปม.อาเซียน)
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รายงานผลการดาเนินงานของแผนปฏิบตั ิงานราชการประจาปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2558)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ
2. จัดให้มีระบบและกลไกเพือ่ การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมทีส่ อดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีประโยชน์ในวง
กว้างทัง้ ในระดับชุมชนและระดับประเทศ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.1 มีระบบและกลไกเพือ่ การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมทีส่ อดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีประโยชน์ในวง
กว้างทัง้ ในระดับชุมชนและระดับประเทศ

ตัวชีว้ ัด
มีระบบและกลไกการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

หน่วยนับ
มี/ไม่มี

เป้าหมาย
แผน
ผล
มี
มี

ระยะเวลาดาเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด
ต.ค.57-ก.ย.58

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2558
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

แหล่งอื่น
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รายงานผลการดาเนินงานของแผนปฏิบตั ิงานราชการประจาปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2558)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล

ระยะเวลาดาเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2558
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

แหล่งอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ
นโยบายที่ 12 : การปรับปรุงโครงสร้างบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย
เป้าหมายที่ 1 มีระบบงานและโครงสร้างการบริหารราชการองค์กรทีร่ องรับการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 12.1 : การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1. เตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนสถานะ
เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
2. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
และสมรรถนะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
เพิม่ ขึ้น
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและ
บุคลากรอย่างคุ้มค่า
นโยบายที่ 13 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
เป้าหมายที่ 1 บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพในทุกระดับ
เป้าหมายที่ 2.มีแผนแม่บทพัฒนาทักษะและสมรรถนะบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 13.1 : พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพตามแนวทางการบริหารงานหลากหลายรูปแบบ
1. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ 1.1 สนับสนุน/ผลักดันการพัฒนาบุคลากรให้ มีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรทุกระดับให้มีประสิทธิภาพการทางาน มีประสิทธิภาพด้านการทางานเพิม่ ขึ้น
และสายสนับสนุน
เพิม่ ขึ้น
1.2 สนับสนุน/ส่งเสริมให้บคุ ลากรได้รับการ
พัฒนา
- บุคลากรระดับผู้บริหาร

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.57-ก.ย.58

ต.ค.57-ก.ย.58

คณะโบราณคดี

150,000

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการ
พัฒนา

ร้อยละ

100

100

คณบดีคณะโบราณคดี
หน่วยการเจ้าหน้าที่

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการ
พัฒนา

ร้อยละ

100

98.36

ภาควิชา/สาขาวิชา/
หมวดวิชา
หน่วยงานเจ้าหน้าที่

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการ
พัฒนา
1.3 โครงการพัฒนาทางวิชาการของอาจารย์ ร้อยละของอาจารย์ทเี่ ข้าร่วม
ประจาภาควิชาฯ (ดูงานต่างประเทศ)
กิจกรรม

ร้อยละ

80

97.22

ร้อยละ

70

-

ม.ค.-ส.ค.58

100,000

เลขานุการคณะ
โบราณคดี
ภาควิชา
ไม่ได้ดาเนินการ เนือ่ งจาก
ประวัติศาสตร์ศิลปะ คณาจารย์ติดภารกิจราชการ
(งปม.เงินสะสม)

คน

5

-

ธ.ค.57-ม.ค.58

10,000

- บุคลากรสายวิชาการ

- บุคลากรสายสนับสนุน

1.4 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม
Microsoft Excel

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ภาควิชามานุษยวิทยา ยกเลิกโครงการฯ เนือ่ งจาก
บุคลากรได้เข้าร่วมโครงการ
การรายงานผลการศึกษา
แบบออนไลน์ของคณะฯ แล้ว
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รายงานผลการดาเนินงานของแผนปฏิบตั ิงานราชการประจาปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2558)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล
4
2

1.5 สนับสนุนให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก

จานวนคณาจารย์ทศี่ ึกษาต่อ

คน

1.6 สนับสนุนให้คณาจารย์ขอ หรือได้รับ
อนุมัติการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ

จานวนคณาจารย์ทขี่ อ หรือได้รับ
อนุมัติ

คน

2

3

1.7 สนับสนุนให้คณาจารย์ไปนาเสนอผลงาน จานวนคณาจารย์ทขี่ อ หรือได้รับ
ทางวิชาการ
อนุมัติ

คน

4

1.8 โครงการการพัฒนาหลักสูตรอย่างมือ
อาชีพ
1.9 โครงการพัฒนาบุคลากร

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คน

จานวนผู้เข้าร่วม

คน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด
เม.ย.-พ.ค.58

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2558
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

แหล่งอื่น
ภาควิชาภาษา
ตะวันออก

1) อ.อาภาโสม ฉายแสง
จันทร์
2) อ.พอพล สุกใส

ต.ค.57-ก.ย.58

ภาควิชาภาษา
ตะวันออก

1) อ.ดร.ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย
ได้ตาแหน่ง ผศ.
2) อ.ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย และ
3) อ.ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์
ขอกาหนดตาแหน่ง ผศ.

4

ต.ค.57-ก.ย.58

ภาควิชาภาษา
ตะวันออก

1) ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา
2) ผศ.ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ
3) อ.ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์
4) ผศ.ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์
วิทยา
ไปเสนอผลงานในการ
ประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ณ ประเทศ
กัมพูชา เมื่อ 3-5 ธ.ค.57

11

11

ม.ค.58

8,820

ดาเนินการเมื่อ 28 ม.ค.58

9

6

ต.ค.57-ก.ย.58

8,000

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส

ปรับเป็นโครงการพัฒนา
บุคลากร หัวข้อ "การจัดการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส" เมื่อ
26 มิ.ย.58 ผลประเมิน
ระดับดีมาก
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รายงานผลการดาเนินงานของแผนปฏิบตั ิงานราชการประจาปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2558)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

นโยบายที่ 14 : สร้างความรับรู้ในภาพลักษณ์ และการยอมรับในมาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน
เป้าหมายที่ 1 มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยชัน้ นาแห่งการสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ (อาเซียน)
กลยุทธ์ที่ 14.1 : สร้างความรับรู้ในภาพลักษณ์ และการยอมรับในมาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน
1. แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน ข้อตกลง/ความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU) จานวนข้อตกลง/ความร่วมมือทาง
และภายนอกประเทศเพือ่ เผยแพร่กจิ กรรมที่ กับสถานอุดมศึกษาทีม่ ีผลในทางการจัด
วิชา (MOU)
แสดงถึงอัตลักษณ์และศักยภาพด้านต่างๆของ การศึกษา
คณะโบราณคดี

2. พัฒนาและส่งเสริมการดาเนินงานทุกด้านให้ มีแผนงานในการดาเนินโครงการประชุม
ได้มาตรฐานระดับสากลเพือ่ เตรียมพร้อม
วิชาการระดับนานาชาติ
สาหรับการจัดอันดับในระดับนานาชาติ

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล

ระยะเวลาดาเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2558
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

แหล่งอื่น

ฉบับ

5

5

ต.ค.57-ก.ย.58

มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
- School of Cultural Heritage,
Northwest University นครซี
อาน ประเทศจีน
- องค์การบริหารพืน้ ทีพ่ ิเศษเพือ่
การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน ในการ
ทาโครงการจัดตั้งศูนย์โบราณคดี
เมืองอู่ทอง

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.57-ก.ย.58

ภาควิชาโบราณคดี

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
กับ National Museum
Institute (New Delhi, India)

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.57-ก.ย.58

ภาควิชา
ลงนาม มี.ค.58
ประวัติศาสตร์ศิลปะ

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
กับ
- Shri Lal Bahadur Shastri
Rashtriya Sanskrit
Vidyapeetha (Deem
University), New Delhi, India
- INDIAN COUNCIL FOR
CULTURAL RELATIONS (ICCR),
Government of India

ฉบับ

2

2

ต.ค.57-ก.ย.58

ภาควิชาภาษา
ตะวันออก

มีแผนงาน

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.57-ก.ย.58

คณะโบราณคดี

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
- School of Cultural
Heritage, Northwest
University นครซีอาน
ประเทศจีน

ดาเนินการแล้ว
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รายงานผลการดาเนินงานของแผนปฏิบตั ิงานราชการประจาปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2558)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล

ระยะเวลาดาเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2558
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

แหล่งอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 15 : การปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มปี ระสิทธิภาพ
เป้าหมายที่ 1 บุคลากรทุกระดับนาระบบสารสนเทศมาใช้เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
กลยุทธ์ที่ 15.1 : จัดทาฐานข้อมูลและปรับปรุงระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศสาหรับการ
- - - คณะโบราณคดี ร่วมมือกับศูนย์
ดาเนินการต่างๆ ทีม่ ีอยูแ่ ล้วในปัจจุบนั ให้มี
คอมพิวเตอร์ - - ความเชื่อมโยง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบนั
1.1 พัฒนาและปรับปรุงเว็ปไซต์ของคณะฯ
ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ
1.2 มีจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

1.โครงการ.....ศูนย์ข้อมูลศิลปกรรม โครงการ

1

-

ต.ค.57-ก.ย.58

100,000

จานวนครั้งในการอัพเดท
จานวนจดหมายข่าวรายเดือน

ครั้ง
ฉบับ

10
12

12
9

ต.ค.57-ก.ย.58
ต.ค.57-ก.ย.58

50,000
60,000

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.57-ก.ย.58

คณะโบราณคดี
หน่วยเทคโนโลยีฯ
หน่วยเทคโนโลยีฯ

ต.ค.57-มิ.ย.58

ยุทธศาสตร์ที่ 9 : ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 16 : การปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงินงบประมาณ
เป้าหมายที่ 1 มีระบบการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยทีร่ องรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 16.1 การเงินและงบประมาณ
แจ้งผลการติดตามและประเมินผลให้
1. บริหารจัดการทรัพย์สินและรายได้ของคณะ 1.1 การติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย
คณะกรรมการประจาคณะฯ ทราบ
โบราณคดีอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณ
(รายไตรมาส)

2. จัดหารายได้นอกงบประมาณ

3. สร้างสัมพันธ์ทดี่ ีกบั ศิษย์เก่าและระดมทุน
จากศิษย์เก่าเพือ่ สนับสนุนกิจการของ
มหาวิทยาลัย

งานคลังและพัสดุ

มีการรายงานในทีป่ ระชุม
คณะกรรมการประจาคณะฯ

- ติดตามและประเมินงานด้านพัสดุ

ร้อยละการติดตามและประเมินผล
ให้เป็นไปตามแผน

ร้อยละ

100

100

- ติดตามและประเมินงานด้านโครงการ
บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(งปม.แผ่นดิน - ติดตามทุกไตรมาส)

- ร้อยละการขออนุมัติโครงการ ในไตร
มาสที่ 1
- ร้อยละการดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
- ร้อยละการรายงานผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 4

ร้อยละ

100

80

มีการขยายระยะเวลา
ดาเนินงานถึง มี.ค.59
จานวน 1 โครงการ

- รายงานผลการดาเนินงาน และการใช้จ่าย
งบประมาณ
2.1 จัดโครงการบริการวิชาการ และทัศน
ศึกษา

จานวนการรายงานผล รายไตรมาส

ครั้ง

4

4

มีการรายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะฯ

จานวนโครงการที่จัดเพื่อหารายได้
- ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 1 คก.
- ภาควิชาภาษาตะวันออก 3 คก.

โครงการ

4

3

3.1 กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาจากศิษย์ มีการจัดโครงการและระดมทุน
เก่า
จากศิษย์เก่า

ต.ค.57-ก.ย.58

-ปวศ.ศิลปะ ยกเลิก คก.
500,000 คณะโบราณคดี/
ภาควิชา/สาชาวิชา/ -ภาควิชาภาษาตะวันออก
1) คก.อบรมภาษาฮินดีชั้นต้น
หมวดวิชา/ศูนย์ฯ

2) คก.อบรมภาษาฮินดีชั้นกลาง
3) คก.อบรมอักษรขอมไทย

โครงการ

1

1

ส.ค.-ก.ย.58

รองฯ กิจการนักศึกษา ปรับเป็นส่วนหนึง่ ของ
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านมรดกทางวัฒนธรรม
เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 60 ปี
คณะโบราณคดี ดาเนินการ
เมื่อ 22 ส.ค.58
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล

ระยะเวลาดาเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจาปี 2558
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

แหล่งอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ 10 : พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสูน่ านาชาติ
นโยบายที่ 17 : การขยายโอกาสทางการศึกษาสู่นานาชาติ
เป้าหมายที่ 1 มีการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่นานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 17.1 การขยายพืน้ ทีท่ างการศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคี
1. สร้างความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับ 1.1 สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้าน
มีแผนการดาเนินงาน
หน่วยงานภายในประเทศและนอกประเทศ
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในประเทศ
และนอกประเทศ
1.2 โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภายในและนอกประเทศ

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.57-ก.ย.58

คณะโบราณคดี

จานวนโครงการ

โครงการ

5

5

ต.ค.57-ก.ย.58

มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.57-ก.ย.58

ภาควิชาโบราณคดี

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
กับ National Museum
Institute (New Delhi, India)

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.57-ก.ย.58

ภาควิชา
บันทึกความเข้าใจระหว่าง
ประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี และสถาบัน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
กรุงนิวเดลลี ลงนาม มี .ค.58

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ฉบับ

2

2

ต.ค.57-ก.ย.58

ภาควิชาภาษา
ตะวันออก

200,000

คณะโบราณคดี
ทาความร่วมมือ (MOU) กับ
องค์การบริหารพืน้ ทีพ่ ิเศษ
เพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
ในการทาโครงการจัดตั้งศูนย์
โบราณคดีเมืองอู่ทอง

- Shri Lal Bahadur Shastri
Rashtriya Sanskrit
Vidyapeetha (Deem
University), New Delhi,
India
- INDIAN COUNCIL FOR
CULTURAL RELATIONS
(ICCR), Government of
India
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