การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบ 12 เดือน)
(1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)
แผนการดําเนินงานคณะโบราณคดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์
10 ยุทธศาสตร์ 17 นโยบาย 17 กลยุทธ์ 45 มาตรการ และ 44 ตัวชี้วัด โดยมีผลการดําเนินงานในรอบ
12 เดือน (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) ประกอบด้วยตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการจํานวน 24
ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ จํานวน 25 ตัวชี้วัด รวมจํานวนทั้งสิ้น 49 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมพบว่า มีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 35 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 71.43 สามารถอธิบายได้
ดังนี้
1. แผนปฏิบัติราชการคณะโบราณคดี มีตัวชี้วัดจํานวน 24 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจํานวน 19
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 79.17 และตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินการต่ํากว่าเป้าหมาย จํานวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 20.83 จําแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีตัวชี้วัดจํานวนทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00
ยุทธศาสตร์ ที่ 2: พัฒนานั กศึกษาเพ่อเสริมสร้ างความคิ ดสร้ างสรรค์ ปลู กฝังคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม มีตัวชี้วัดจํานวนทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิด
เป็นร้อยละ 50.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อให้ เกิดการเรียนรู้ และ
ความคิดสร้างสรรค์ มีตัวชี้วัดจํานวนทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ มีตัวชี้วัดจํานวนทั้งสิ้น
4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีตัวชี้วัดจํานวนทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6: การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้ง
การประยุกต์ใ ช้ เพื่ อรั กษาคุ ณ ค่ าและเพิ่ ม มูล ค่าในระดับชาติและนานาชาติ มีตัวชี้ วัดจํ านวนทั้งสิ้น 2
ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 7: การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งการสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ มีตัวชี้วัดจํานวนทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 66.67
ยุทธศาสตร์ที่ 9: ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดจํานวน
ทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 10: พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่นานาชาติ มีตัวชี้วัด
จํานวนทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00

~1~

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการคณะโบราณคดี
ประจําปีงบประมาณ 2557 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)
ยุทธศาสตร์
1: การพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้
ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์

2: พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ปลู ก ฝั ง
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม

3: การพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้
และความคิดสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการ
ปรับปรุง พัฒนา ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ (TQF)
(ระดับปริญญาตรี)
2. จํานวนข้อตกลง/ความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) กับสถาน
อุดมศึกษาในทางการจัดการศึกษา

3. ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนติดตามและ
ประเมินคุณภาพบัณฑิต
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต (บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาปี
การศึกษา 2555)
5. ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมพัฒนา
ทักษะการสอนและการสื่อสารด้าน
ภาษาอังกฤษ

6. ร้อยละกิจกรรมส่งเสริม
ประสบการณ์และทักษะให้นักศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทํางาน
ต่อจํานวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
7. ร้อยละของกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม
จริยธรรมต่อจํานวนกิจกรรม
นักศึกษาทั้งหมด
8. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตาม
ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย (แผนยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 4)
9. จํานวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น

10. ร้อยละความพึงพอใจต่อแหล่ง
เรียนรู้
11. จํานวนโครงการส่งเสริมความรู้เรื่อง
การป้องกันอุบัติเหตุและยาเสพติด
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เป้าหมาย
(ผล)
ร้อยละ 100
(ร้อยละ 100)

ผลการดําเนินงาน /
หมายเหตุ

2 ฉบับ
(2 ฉบับ)

1) School of Cultural
Heritage, Northwest
University นครซีอาน
ประเทศจีน
2) Indian Council for
Cultural Relations
ประเทศอินเดีย

ร้อยละ 80
(ร้อยละ 56.80)
ร้อยละ 60
(ร้อยละ 92.60)
ร้อยละ 10 นําเสนอผลงานต่างประเทศ
(ร้อยละ 13.12) 1) ผศ.ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ
2) ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา
3) อ.ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์
4) อ.ดร.พนิดา บุญทวีเวช
5) อ.ดร.สุดารัตน์ พุทธพงษ์
คก. English for Life
6) อ.ศศิธร ศิลป์วุฒยา
7) ผศ.ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร
8) อ.ณภัทร จิตไพศาลวัฒนา
ร้อยละ 100
(ร้อยละ 57.14)
ร้อยละ 100
(ร้อยละ 92.86)
ระดับ 4.16
(ระดับ 4.65)
2 แห่ง
(3 แห่ง)

ร้อยละ 70
(ร้อยละ 71.8)
-

1) ฐานข้อมูลใน
www.art-in-sea.com
2) ห้องสมุดภาควิชา
มานุษยวิทยา
3) ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา (Lab 317)

ข้อเสนอแนะ /
แนวทางแก้ไข

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

4: การสร้างความเป็นเลิศด้านการ
วิจัยเชิงสร้างสรรค์

12. ร้อยละผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ/นานาชาติต่อจํานวน
อาจารย์ประจําทั้งหมด (แผน
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 7, สมศ.5)
13. ร้อยละผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (แผน
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 8, สมศ.6)
14. ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (Citation) ใน refereed
journal หรือในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจํา
15. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ได้รับ
ทุนทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบันต่อ
อาจารย์ประจําทั้งหมด
16. ร้อยละโครงการบริการวิชาการข้าม
ศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัย/
ภายในประเทศ/ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ

5: การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม
ต า ม แ น ว ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง

17. จํานวนโครงการบริการวิชาการที่
มหาวิทยาลัยดําเนินการเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

18. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนิน
โครงการของผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับที่ 1 สามารถนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจําวัน
ระดับที่ 2 สามารถนําความรู้ที่ได้ไป
พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น ชุมชน
ไปสู่การแข่งขันในระดับชาติและ
นานาชาติ
ระดับที่ 3 สามารถนําความรู้ที่ได้ไป
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้
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เป้าหมาย
(ผล)
ร้อยละ 8
(ร้อยละ 1.54)

ผลการดําเนินงาน /
หมายเหตุ

ร้อยละ 8
(ร้อยละ 22.97)
ร้อยละ 5
(ร้อยละ 41.1)
ร้อยละ 10
(ร้อยละ 41.10)
ร้อยละ 1
1) ร่วมกับสภาวัฒนธรรม
(ร้อยละ 8.33)
สัมพันธ์แห่งอินเดีย จัด
โครงการประชุมทาง
วิชาการระดับนานาชาติ
ด้านภาษาฮินดี เรื่อง
Hindi Language and
various Forms of
Hindi Literature in
Southeast Asian
Nations
2 โครงการ 1) โครงการให้ความร่วมมือ
(3 โครงการ)
และสนับสนุนการจัดทํา
พิพิธภัณฑสถาน
2) โครงการทั ศนศึ กษา
ภายในประเทศ “ตาม
เส้นทางงานช่าง: ชม
ความงดงามของ
ศิ ล ปกรรมเมื อ งน่ า นเมื อ งแพร่ และศิ ล ปะ
พื้นบ้านไทลื้อ”
3) โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม
ปฏิบัติการการออกเสียง
ภาษาอังกฤษสําหรับครู
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ร ะ ดั บ
ประถมศึกษาในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ระดับ 1
(ระดับ 2)

ข้อเสนอแนะ /
แนวทางแก้ไข

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

6 : ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
เอกลั ก ษณ์ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ของชาติ ร วมทั้ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้
เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าใน
ระดับชาติและนานาชาติ

19. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

7: การบริหารจัดการองค์กรอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ า พเพื่ อ การเป็ น
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์
ระดับชาติและนานาชาติ

9 : ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ก า ร เ งิ น
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

10: พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรม
และการออกแบบสู่นานาชาติ

20. จํานวนโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
21. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา (แผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่
13, สกอ.2.2)
22. ร้อยละของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทาง
วิชาการต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมด
23. ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การเงินของหน่วยงาน (แผน
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 17)
24. สัดส่วนของงบบุคลากรต่อ
งบประมาณทั้งหมด
25. จํานวนโครงการเพื่อหารายได้

26. จํานวนโครงการที่เตรียมความพร้อม
สู่การขยายโอกาสทางการศึกษาสู่
นานาชาติ
27. สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติต่อ
นักศึกษาทั้งหมด
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เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน /
(ผล)
หมายเหตุ
2 เครือข่าย 1) กรมศิลปากร
(11 เครือข่าย) 2) ม.ธรรมศาสตร์
3) พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พื้ น บ้ า น
วัดม่วง
4) พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนบ้ า น
โป่งมะนาว
5) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)
อ.แม่สอด 5 เครือข่าย
6) ชุมชนมุสลิมบังคลาเทศ
7) ชุมชนปกากญอบ้านปู
เต้อ
8) ชุมชนนเปียวโอดอ
9) ชุมชนร่วมใจพัฒนา
10) ชุ ม ชนในสถานกํ า จั ด
ขยะ
11) ชุ ม ชนบ้ า นภู ป่ า เปาะ
จ.เลย
2 โครงการ
(2 โครงการ)
ร้อยละ 45
(ร้อยละ 45.21)
ร้อยละ 15
(ร้อยละ 46.58)
ร้อยละ 80
(ร้อยละ 48.22)
ร้อยละ 2 โครงการ
(4 โครงการ)

1 โครงการ
(1 โครงการ)
ร้อยละ -

1) โครงการทั ศ นศึ ก ษา
"ตามเส้ นทางงานช่ าง
ชมความงดงามของ
ศิ ลปกรรมเมื องน่ านเมื องแพร่ และศิ ลปะ
พื้นบ้านไทลื้อ"
2) โครงการอบรมภาษา
ฮิ น ดี สํ าหรั บ บุ ค คล
ทั่วไป
3) โครงการอบรมภาษา
และวั ฒ นธรรมพม่ า
สําหรับบุคคลทั่วไป
4) โ ค ร ง ก า ร J’aime
parler français 2557

ข้อเสนอแนะ /
แนวทางแก้ไข

2. ตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ มีตัวชี้วัดจํานวน 25 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย จํานวน 16 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 64.0 ตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินการต่ํากว่าเป้าหมาย จํานวน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 36.0
จําแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีตัวชี้วัดจํานวนทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.0
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีตัวชี้วัดจํานวนทั้งสิ้น 7 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6: การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้ง
การประยุกต์ ใ ช้ เพื่อรั กษาคุณ ค่าและเพิ่ ม มูล ค่าในระดับชาติและนานาชาติ มีตัวชี้วัดจํานวนทั้ งสิ้ น 6
ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33
ยุทธศาสตร์ที่ 10: พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่นานาชาติ มีตัวชี้วัด
จํานวนทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.0
ผลการดําเนินงานตามตัวชีส้ ํานักงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ 2557 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)
ยุทธศาสตร์
1: การพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้
ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์

5 : การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
(ผล)
ร้อยละ 90
(ร้อยละ 35.16)

1. ผู้สําเร็จการศึกษาทีไ่ ด้งานทําตรงสาขา
ด้านสังคมศาสตร์ (ผลลัพธ์) ปีการศึกษา
2555
ร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาํ เร็จ
การศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ (ผลลัพธ์) ปี (ร้อยละ 92.60)
การศึกษา 2555
ร้อยละ 72
3. ผู้สําเร็จการศึกษาทีไ่ ด้งานทํา ศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 (ร้อยละ 52.55)
ปีด้านสังคมศาสตร์ (ผลลัพธ์) ปี
การศึกษา 2555
4. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ด้าน
217 คน
สังคมศาสตร์ (ปีการศึกษา 2556)
(272 คน)
5. จํานวนนักศึกษา
275 คน
5.1 จํานวนนักศึกษาทีเ่ ข้าใหม่ (ด้าน
(259 คน)
สังคมศาสตร์) ปีการศึกษา 2557
5.2 จํานวนนักศึกษาทีค่ งอยู่ (ด้าน
1,030 คน
สังคมศาสตร์) ปีการศึกษา 2557
(1,258 คน)
6. ผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
ร้อยละ 100
มาตรฐานหลักสูตร ด้านสังคมศาสตร์
(ร้อยละ 100)
ร้อยละ 90
7. ผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาํ หนด ด้าน (ร้อยละ 81.97)
สังคมศาสตร์
31.29 ล้านบาท
8. ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตาม
(17.73 ล้านบาท)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ด้าน
สังคมศาสตร์
9. ผู้เข้ารับบริการการให้บริการวิชาการนํา
ร้อยละ 83
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ผลลัพธ์)
(ร้อยละ 85)

~5~

ผลการดําเนินงาน /
หมายเหตุ

ข้อเสนอแนะ /
แนวทางแก้ไข

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
10. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รบั บริการวิชาการ
และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ
(ผลลัพธ์)
11. จํานวนโครงการบริการวิชาการ
12. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
13. ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ
14. งานบริการแล้วเสร็จตามระยะเวลา

6 : การอนุรักษ์และส่งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพื่อ
รักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าใน
ระดับชาติและนานาชาติ

15. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
16. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมต่อประโยชน์ของ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
17. จํานวนโครงการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม

18. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
19. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
20. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่แล้ว
เสร็จตามระยะเวลา
21. ค่าใช้จ่ายของการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
10: พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 22. ร้อยละความพึงพอใจในการนําความรู้ไป
และการออกแบบสู่นานาชาติ
ใช้ประโยชน์โครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน (ผลลัพธ์)
23. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ (โครงการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน)
24. จํานวนโครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
25. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร (โครงการเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน)

~6~

เป้าหมาย
(ผล)
ร้อยละ 85.5
(ร้อยละ 87)

ผลการดําเนินงาน /
หมายเหตุ

6 โครงการ
(6 โครงการ)
800 คน
(1,092 คน)
ร้อยละ 81
(ร้อยละ 85)
ร้อยละ 93
(ร้อยละ 100)
1.88 ล้านบาท
(1.76 ล้านบาท)
ร้อยละ 83
ดํ า เนิ น การแล้ ว เสร็ จ 2
(ร้อยละ 87) โครงการ

3 โครงการ
(2 โครงการ)

ดํ า เนิ น การแล้ ว เสร็ จ 2
โครงการ อีก 1 โครงการ
ขอขยายระยะเวลา จนถึง
31 มี.ค.58
1,346 คน
ดํ า เนิ น การแล้ ว เสร็ จ 2
(356 คน)
โครงการ
ร้อยละ 92
ดํ า เนิ น การแล้ ว เสร็ จ 2
(ร้อยละ 100) โครงการ
ร้อยละ 93
ดํ า เนิ น การแล้ ว เสร็ จ 2
(ร้อยละ 67) โครงการ
0.80 ล้านบาท ดํ า เนิ น การแล้ ว เสร็ จ 2
(0.55 ล้านบาท) โครงการ อีก 1 โครงการ
ขอขยายระยะเวลา จนถึง
31 มี.ค.58
ร้อยละ 82
- โครงการเสวนาวิชาการ
(ร้อยละ 87.6)
ด้ า น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
ศิลปะ "Town and
Monastic Architecture
in Sri Lankan Art"
200 คน
(1,598 คน)
1 โครงการ
ขอขยายระยะเวลาถึง 31
(1 โครงการ) มี.ค.58
3.94 ล้านบาท ขอขยายระยะเวลาถึง 31
(3.93 ล้านบาท) มี.ค.58

ข้อเสนอแนะ /
แนวทางแก้ไข

รายงานผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติงานราชการประจําปีงบประมาณ 2557 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล

ระยะเวลาดําเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจําปี 2557
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

แหล่งอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
นโยบายที่ 1 : เสริมสร้างความเข็มแข็งของหลักสูตรให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของอาเซียน
เป้าหมายที่ 1.มีหลักสูตรที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและภูมิภาคอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 1.1 : ยกระดับคุณภาพของหลักสูตรเพื่อสร้างผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล
1. ส่งเสริมให้มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานTQFและ 1.1 โครงการการประเมินผลการดําเนินงาน ผลการประเมินทุกสาขาวิชา
หลักสูตรเชิงบูรณาการที่สอดคล้องตาม
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
ระดับอุดมศึกษา (TQF)
1.2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคะแนนผลการประเมิน
2. พัฒนาหลักสูตรสร้างสรรค์เชิงบูรณาการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และ
นําไปใช้ตอบสนองความต้องการของสังคมได้
จริง

ผ่าน/ไม่ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

เม.ย.-ก.ค.57

20,000

คะแนน

>3.51

4.71

เม.ย.-ก.ค.57

20,000

หลักสูตร

6

6

ต.ค.56-ก.ย.57

2.2 โครงการประชุมเพื่อระดมความคิดในการ ร่างหลักสูตรเพื่อนําเข้าสู่
ร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรม กระบวนการพิจารณาปรับปรุง
หาบัณฑิต และศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (มคอ. หลักสูตร
2 พ.ศ.2558)

หลักสูตร

3

3

ต.ค.56-ก.ย.57

2.3 โครงการการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์
มีนักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้
ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต บัณฑิตตอบแบบสอบถามรวมกัน
และผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพหลักสูตร

คน

100

38

มี/ไม่มี

มี

มี

มี/ไม่มี

มี

มี

คน

250

259

2.1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต

จํานวนหลักสูตรที่ได้รับการ
ปรับปรุง

นโยบายที่ 2: พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต
เป้าหมายที่ 1.มีระบบการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต
กลยุทธ์ที่ 2.1 : พัฒนาแผนการรับนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพการผลิตบัณฑิตของคณะโบราณคดี
1. กําหนดการทบทวนและปรับปรุงแผนการ 1.1 มีคณะกรรมการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ มีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ
รับนักศึกษาในแต่ละปี
การรับนักศึกษา
1.2 พัฒนาการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ที่ มีการพัฒนาการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษา
1.3 โครงการรับนักศึกษา (ป.ตรี)
- โครงการรับตรง
- โครงการความสามารถพิเศษ
- โครงการ Clearing House
- โครงการ Admission

จํานวนนักศึกษา

10,000

30,000

ต.ค.56-ก.ย.57
50,000

ต.ค.56-ส.ค.57

150,000

รองฯ ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา/สาขาวิชา/
หมวดวิชา
คณบดี/ภาควิชา/
สาขาวิชา/หมวดวิชา
รองฯ ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา/สาขาวิชา/
หมวดวิชา
10,000

ผ่านการประเมินแล้วทุก
หลักสูตร ผลการประเมิน
ระดับดีมาก
ผลระดับคณะฯ 4.71
อยู่ระหว่างดําเนินการทุก
หลักสูตร

ภาควิชา
ดําเนินการเมื่อวันที่ 6-8
ประวัติศาสตร์ศิลปะ เม.ย.57 ผลการประเมิน
4.89 ระดับดีมาก
ภาควิชา
ดําเนินการแล้ว ผลการ
ประวัติศาสตร์ศิลปะ ประเมิน 3.29 ระดับปาน
กลาง

คณะโบราณคดี

มีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ

คณะโบราณคดี

คณะโบราณคดี/
ภาควิชา/สาขาวิชา

มีการจัดกิจกรรมแนะนํา
คณะฯ ตามโรงเรียนในเขต
กรุงเทพฯ
ดําเนินการแล้ว 4 โครงการ
มีจํานวน นศ.

-โบราณคดี 40 คน
-ปวศ.ศิลปะ 40 คน
-มานุษยวิทยา 40 คน
-ภาษาไทย 50 คน
-ภาษาอังกฤษ 40 คน
-ภาษาฝรั่งเศส 40 คน

-โบราณคดี 37 คน
-ปวศ.ศิลปะ 40 คน
-มานุษยวิทยา 41 คน
-ภาษาไทย 62 คน
-ภาษาอังกฤษ 40 คน
-ภาษาฝรั่งเศส 39 คน
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คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล
250
250
80

ระยะเวลาดําเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด
ก.ค.-ส.ค.57

แผ่นดิน

งบประมาณประจําปี 2557
รายได้
คก.พิเศษ
50,000

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

แหล่งอื่น

2. สนับสนุนให้มีกระบวนการบ่มเพาะ
นักศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อลด
อัตราการลาออกโดยเฉพาะนักศึกษาปีที่ 1
และนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา

2.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

- จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ร้อยละความพึงพอใจต่อการ
จัดโครงการ

คน
ร้อยละ

คณะโบราณคดี

ดําเนินการวันที่
- Clearing House 18
มิ.ย.57
- Admission 16 ก.ค.57
- รับตรง 13 ส.ค.57

3. สนับสนุนกิจกรรมการติดตามและประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร

3.1 โครงการติดตามภาวะการมีงานทําบัณฑิต
- ทุกสาขาวิชา
3.2 โครงการจัดทําฐานข้อมูลของผู้สําเร็จ
การศึกษา เพื่อติดตามและประเมินคุณภาพ
บัณฑิต
3.3 ดําเนินการติดตามภาวะการมีงานทํา/
ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต
ผู้สําเร็จการศึกษา

มีการติดตามภาวะการมีงานทํา

มี / ไม่มี

มี

มี

ต.ค.56-ก.ย.57

50,000

คณะโบราณคดี

มีการติดตามภาวะการมี
งานทํา
ไม่ได้ดําเนินการ
(ภาควิชาโบราณคดี ยกเลิก)

ร้อยละของบัณฑิตผู้สําเร็จ
การศึกษาที่มีการสํารวจไว้ใน
ฐานข้อมูล
ร้อยละของบัณฑิตผู้สําเร็จ
การศึกษาจากฐานข้อมูล ที่ได้
งานทํา/ศึกษาต่อ/ประกอบ
อาชีพอิสระ หลังสําเร็จ
การศึกษา 1 ปี

ร้อยละ

80

-

ต.ค.56-ส.ค.57

15,000

ร้อยละ

80

-

ต.ค.56-ส.ค.57

3.4 โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต

จํานวนแบบสอบถามที่ได้รับ
จากนักศึกษาที่สามารถนําไปใช้
ประกอบ การประกันคุณภาพ
การศึกษา

ฉบับ

30

32

1 ก.ค.-30 ก.ย.57

5,000

ภาควิชามานุษยวิทยา ดําเนินการวันที่ 27 ก.ค.57

3.5 โครงการพัฒนานักศึกษา (โครงการร่วม
ยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส)

จํานวนผู้เข้าร่วม

คน

10

42

ก.ค.-ธ.ค.57

46,000

สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส

ภาควิชาโบราณคดี/
ภาควิชาภาษา
ตะวันออก
5,000 ภาควิชาโบราณคดี/
ภาควิชาภาษา
ตะวันออก

ไม่ได้ดําเนินการ
(ภาควิชาโบราณคดี ยกเลิก)

ดําเนินการวันที่ 27 ก.ค.57
ผลการประเมินระดับดีที่สุด
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มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

นโยบายที่ 3 : พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
เป้าหมายที่ 1. ได้บัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ ตอบสนองกับความต้องการของสังคมและผู้ใช้บัณฑิต
กลยุทธ์ที่ 3.1 : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
1. จัดให้มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการ 1.1 โครงการการประเมินผลการดําเนินงาน ผลการประเมินทุกสาขาวิชา
ผ่าน/ไม่ผ่าน
พัฒนาการเรียนการสอน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF)
1.2 โครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษและ - จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
คน
เผยแพร่ความรู้ด้านโบราณคดีให้นักศึกษา
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
คณาจารย์ และบุคลากรทั่วไป ประจําปี
มีความเข้าใจหรือความรู้มากขึ้น
งบประมาณ 2557

2. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ

2.1 การจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร มี ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียน
รายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
-การศึกษานอกสถานที่
-นําเสนอวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าเฉพาะบุคคล

2.2 โครงการนําเสนอความก้าวหน้างาน
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
3. ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.1 ทุกหลักสูตรมีการจัดทํา มคอ.3, มคอ.5
ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้ และ มคอ.7 ในระบบ TQF Online
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละของหลักสูตรที่จัดทํา

เป้าหมาย
แผน
ผล

ระยะเวลาดําเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจําปี 2557
รายได้
คก.พิเศษ

ผ่าน

ผ่าน

เม.ย.-ก.ค.57

20,000

80
80

70

ต.ค.56-ก.ย.57

หลักสูตร

12

12

ต.ค.56-ก.ย.57

คน

10

21

ต.ค.56-ก.ย.57

5,000

ร้อยละ

100

100

ต.ค.56-ก.ย.57

60,000

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

แหล่งอื่น

รองฯ ฝ่ายวิชาการ/ ผ่านการประเมินแล้วทุก
ภาควิชา/สาขาวิชา/ หลักสูตร
หมวดวิชา
5,000 ภาควิชาโบราณคดี วันที่ 29 ม.ค.57 หัวข้อ
The Plain of Jars of
Laos: An Historical and
Archaeological
Overview โดย Dr.Lia
Genovese
รองฯ ฝ่ายวิชาการ/ ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่
ภาควิชา/สาขาวิชา/ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
หมวดวิชา
ภาควิชาภาษา
ตะวันออก
รองฯ ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา/สาขาวิชา/
หมวดวิชา

ผลการดําเนินการระดับดี
มาก
มีการจัดทําในระบบ TQF
Online แต่ยังต้องมีการ
ปรับปรุงแก้ไขระบบ
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มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล

ระยะเวลาดําเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจําปี 2557
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

5,000 ภาควิชาโบราณคดี

วันที่ 29 ม.ค.57 หัวข้อ The
Plain of Jars of Laos: An
Historical and
Archaeological Overview
โดย Dr.Lia Genovese

แหล่งอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายที่ 4 : เสริมสร้างความเข็มแข็งของบัณฑิตให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายที่ 1 ร้อยละ 50 ของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
เป้าหมายที่ 2 นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล
กลยุทธ์ที่ 4.1 : เพิ่มขีดสมรรถนะสากลของบัณฑิต
1. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาทักษะ และ 1.1 โครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษและ - จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ผลการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา เผยแพร่ความรู้ด้านโบราณคดีให้นักศึกษา
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความเข้าใจหรือความรู้มากขึ้น
คณาจารย์ และบุคลากรทั่วไป ประจําปี
งบประมาณ 2557

คน
ร้อยละ

80
80

70

ต.ค.56-ก.ย.57

คน
ร้อยละ

40
80

41
100

ต.ค.56-มี.ค.57

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดําเนินการแล้ว

คน
ร้อยละ

25
100

25
100

ต.ค.56-มี.ค.57

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดําเนินการแล้ว

รายวิชา

1 (ป.ตรี),
2 (ป.โท-เอก)

ต.ค.56-ก.ย.57
1

ดําเนินการ โดยเปิดรายวิชา
ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ English Reading in Art

รายวิชา

1

1

ส.ค.-พ.ย.57

ภาควิชามานุษยวิทยา รายวิชา English Reading
in Anthropology มีผู้ผ่าน
การวัดผล 35 คน

2. ส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ 2.1 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/ศิษย์เก่า
จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
จัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันต่างๆทั้งในและ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านโบราณคดี โครงการ
ต่างประเทศ
และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานอื่นๆ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

คน

4

4

ต.ค.56-ก.ย.57

2.2 โครงการวิชาการตะวันออก ประจําปี
การศึกษา 2557 เรื่อง วัฒนธรรมอินเดียใน
กรุงเทพฯ
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะการสอน 3.1 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ
และการสอบด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์
อาจารย์

คน

40

-

ต.ค.56-ก.ย.57

- จํานวนอาจารย์ผู้เข้าร่วม
โครงการ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความเข้าใจหรือความรู้มากขึ้น

คน
ร้อยละ

30
80

14

ต.ค.56-ก.ย.57

- จํานวนอาจารย์ผู้เข้าร่วม
โครงการ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความเข้าใจหรือความรู้มากขึ้น

คน
ร้อยละ

5
80

2

ต.ค.56-ก.ย.57

1.2 โครงการ English Preparations for
English Majors
1.3 โครงการ Understanding English
Grammar
1.4 ส่งเสริมให้มีรายวิชาที่พัฒนาทักษะ
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

- จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความเข้าใจหรือความรู้มากขึ้น
- จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความเข้าใจหรือความรู้มากขึ้น
- มีการเปิดรายวิชาที่พัฒนา
ทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
- รายวิชาที่พัฒนาทักษะความรู้
ด้านภาษาอังกฤษในรายวิชา
English Reading in
Anthropology

จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ

History ในระดับปริญญาโท

ภาควิชาโบราณคดี

มีศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการ
ประชุมวิชาการฯ เมื่อวันที่
3-4 มี.ค.57

30,000

ภาควิชาภาษา
ตะวันออก

ไม่ได้ดําเนินการ

100,000

คณะโบราณคดี

50,000

- ผศ.ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร
ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ - อ.ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช
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ตัวชี้วัด

นโยบายที่ 5 : เสริมสร้างประสบการณ์และทักษะให้นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทํางาน
เป้าหมายที่ 1 นักศึกษาและบัณฑิตได้รับความรู้ ประสบการณ์ ทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5.1 : ส่งเสริมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
1. พัฒนาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าเพื่อ
1.1 โครงการปัจฉิมนิเทศ
- จํานวนนักศึกษาที่ได้รับการ
เสริมสร้างช่องทางการสร้างโอกาสให้กับรุ่นน้อง
ส่งเสริมประสบการณ์และทักษะ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ
ทํางาน
- จํานวนนักศึกษาที่มีเครือข่าย
และได้สานสัมพันธ์กับศิษย์เก่า
1.2 โครงการปรับตัวเพื่อเรียนรู้สู่วัฒนธรรม
คณะโบราณคดี

- จํานวนนักศึกษาใหม่หรือ
ปัจจุบันที่ได้รับความรู้ทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับคณะ
โบราณคดี และมหาวิทยาลัย
ศิลปากร

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล

ระยะเวลาดําเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจําปี 2557
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

แหล่งอื่น

คน

200

195

ก.พ.-มี.ค.57

20,000

รองฯ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ดําเนินการวันที่ 13 มี.ค.57
ผลประเมิน 3.88 ระดับดี
มาก

คน

300

275

18 ส.ค.-14 ก.ย.57

25,000

105,000 รองฯ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

คน

50

50

ดําเนินงานวันที่ 13-14
ก.ย.57 ปรับเป็น
"โครงการสานสัมพันธ์น้อง
พี่โบราณคดีบูรณาการ ปี
การศึกษา 2557"

คน

300

275

100,000 รองฯ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

คน

50

50

ดําเนินงานวันที่ 13-14
ก.ย.57 ปรับเป็น
"โครงการสานสัมพันธ์น้อง
พี่โบราณคดีบูรณาการ ปี
การศึกษา 2557"

ครั้ง
ร้อยละ

2
80

2

ต.ค.56-ก.ย.57

5,000

ภาควิชาโบราณคดี

ภาควิชา
"-Clearing House จํานวน
ประวัติศาสตร์ศิลปะ 19 คน
-Admission 13 คน
-รับตรง 9 คน

- จํานวนศิษย์เก่าที่มีส่วนร่วมใน
โครงการ

1.3 โครงการมาลัยใบจัน

- จํานวนนักศึกษาใหม่หรือ
ปัจจุบันที่ได้รับความรู้ทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับคณะ
โบราณคดี และมหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ส.ค.-ก.ย.57

- จํานวนศิษย์เก่าที่มีส่วนร่วมใน
โครงการ

1.4 กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า - จํานวนครั้งที่จัดต่อ
เพื่อเสริมสร้างช่องทางการสร้างโอกาสให้กับ ปีงบประมาณ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
รุ่นน้อง
มีความเข้าใจหรือความรู้มากขึ้น

1.5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี
เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน

จํานวนผู้เข้าร่วม

คน

40

40

ต.ค.56-ก.ย.57

30,000

1.6 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทเอก

จํานวนผู้เข้าร่วม

คน

30

-

ต.ค.56-ก.ย.57

30,000

30,000

1. โครงการศึกษาดูงาน
แหล่งโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานในประเทศ
เวียดนาม ระหว่างวันที่
19-25 ม.ค.57
2. โครงการประชุมวิชาการฯ
3-4 มี.ค.57

ภาควิชา
ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก
ประวัติศาสตร์ศิลปะ เลื่อนเปิดเทอม
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.7 โครงการเสวนา 4 ทศวรรษมานุษยวิทยา - จํานวนนักศึกษาที่ได้รับการ
วังท่าพระ
ส่งเสริมประสบการณ์และทักษะ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ
ทํางาน
- จํานวนนักศึกษาช่วยใน
โครงการเพื่อส่งเสริม
ประสบการณ์และทักษะ เพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่การทํางาน
- จํานวนนักศึกษาที่ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น
1.8 โครงการรับขวัญบัณฑิต

2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตเพื่อการทํางานในประเทศ
และอาเซียน

จํานวนผู้เข้าร่วม

2.1 โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของ จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการ
บัณฑิตเพื่อการทํางาน
พัฒนาทักษะเฉพาะทางสาขา
วิชาชีพ
2.2 โครงการปัจฉิมนิเทศ
- จํานวนนักศึกษาที่ได้รับการส่
เงสริมประสบการณ์และทักษะ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ
ทํางาน
- จํานวนนักศึกษาที่มีเตรือข่าย
และได้สานสัมพันธ์กับศิษย์เก่า

หน่วยนับ
คน

เป้าหมาย
แผน
ผล
100
43

คน

10

4

ร้อยละ

80

88.6

คน

70

70

ต.ค.56-ก.ย.57

20,000

ภาควิชาภาษา
ตะวันออก

คน

200

260

ก.พ.-มี.ค.57

50,000

รองฯ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

คน

200

195

ก.พ.-มี.ค.57

ระยะเวลาดําเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด
1 ก.ค.-30 ก.ย.57

แผ่นดิน
120,000

งบประมาณประจําปี 2557
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

แหล่งอื่น
ภาควิชามานุษยวิทยา ดําเนินการวันที่ 23 ส.ค.57
(งปม.คก.อาเซียน 57)

รองฯ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ดําเนินการวันที่ 27 ก.ค.57
ผลการประเมิน 3.72
ระดับดี
ดําเนินการวันที่ 13 มี.ค.57
ผลประเมิน 3.88 ระดับดี
มาก
ดําเนินการวันที่ 13 มี.ค.57
ผลประเมิน 3.88 ระดับดี
มาก
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ตัวชี้วัด

นโยบายที่ 6 : พัฒนาให้นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป้าหมายที่ 1 นักศึกษามีคุณภาพตามผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ในระดับไม่ต่ํากว่า 3.51
กลยุทธ์ที่ 6.1 : เสริมสร้างให้มีความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
1. สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการ 1.1 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา (กิจกรรม จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมแสดง
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม
ย่อย: โครงการไหว้ครู)
มุทิตาจิตต่อคณาจารย์
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
1.2 โครงการค่ายโบราณคดีเพื่อเด็กในชนบท - นักศึกษามีจิตสํานึกในการ
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและ
วัฒนธรรม
- จํานวนนักศึกษาที่ได้พัฒนา
ศักยภาพในการทํางานที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ และบูรณา
การความรู้ที่ได้ศึกษามา
- ชุมชนมีความพึงพอใจในการ
ทํากิจกรรมของนักศึกษา

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล

ระยะเวลาดําเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจําปี 2557
รายได้
คก.พิเศษ

200

255

ส.ค.-ก.ย.57

ร้อยละ

80

80

ต.ค.56

20,000

81,000 รองฯ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

คน

100

100

ร้อยละ

80

80
10,000

20,000 รองฯ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

จํานวนผู้เข้าร่วม

คน

100

100

ก.พ.57

1.4 โครงการสัมมนาผู้นํานักศึกษา

- จํานวนนักศึกษาที่ได้พัฒนา
ศักยภาพในการทํางานที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ และบูรณา
การความรู้ที่ได้ศึกษามา
- นักศึกษามีจิตสํานึกในการ
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและ
วัฒนธรรม

คน

100

79

2-3 ส.ค.57

ร้อยละ

80

86

1.5 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา จํานวนนักศึกษาที่ได้ใช้สิทธิ์ใน
คณะโบราณคดี
ระบอบประชาธิปไตย

คน

200

359

1-31 ม.ค.57

1.6 โครงการสมโภชต้นกร่าง และงานทําบุญ จํานวนโครงการเชิงสร้างสรรค์
วันปีใหม่
และสืบสานคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ของคณะวิชา

โครงการ

1

1

ธ.ค.56

1.7 โครงการเสนอผลงานวิจัยหลังจากสํารวจ จํานวนงานวิจัยที่ส่งเสริม
และเก็บข้อมูลงานภาคสนามในรายวิชา
ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม
และจริยธรรม
ระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา

เล่ม

1

1

ต.ค.56-ก.ย.57

รองฯ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

20,000 รองฯ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

500

รองฯ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
8,000 รองฯ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

90,000

ผลการดําเนินงาน

แหล่งอื่น

คน

1.3 โครงการหนังกลางแปลง

66,000

ผู้รับผิดชอบ

ขออนุมัติโครงการแล้ว
กําหนดจัด 4 ก.ย.57 (งป
ม.คก.อาเซียน 57)
ดําเนินการวันที่ 15-24
ต.ค.56 ผลประเมิน 4.00
ระดับดีมาก

ดําเนินการวันที่ 20-21
ก.พ.57 ผลประเมิน 4.19
ระดับดีมาก
ดําเนินการ 2-3 ส.ค.57

ดําเนินการวันที่ 16 ม.ค.57
ผลประเมิน 3.76 ระดับดี
มาก
ดําเนินการวันที่ 25 ธ.ค.56
มีผู้เข้าร่วม 120 คน ผล
ประเมินโดยรวม 4.50
ระดับดีมาก

ภาควิชามานุษยวิทยา รายงานวิจัยรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทาง
มานุษยวิทยา (งปม.เงิน
สะสม)
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รายงานผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติงานราชการประจําปีงบประมาณ 2557 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล
4
5

1.8 โครงการเสนอผลงานวิจัยหลังจากสํารวจ
และเก็บข้อมูลงานภาคสนามในรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยาแก่ชุมชน
และท้องถิ่นที่ทําการศึกษา

หัวข้องานวิจัยที่นักศึกษา
นําเสนอหลังจากสํารวจและเก็บ
ข้อมูลภาคสนามในรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา
แก่ชุมชนและท้องถิ่นที่
ทําการศึกษา

หัวข้อ

1.9 โครงการ Christmas Carols for
Underprivileged Children

จํานวนผู้เข้าร่วม

คน

30

38

ธ.ค.56

1.10 โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษใน
บริบทวัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่ ASEAN
Socio-Cultural Community
1.11 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประจําปี
สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
(โครงการพัฒนานักศึกษา)
1.12 โครงการพัฒนานักศึกษา

จํานวนผู้เข้าร่วม

คน

74

58

มิ.ย.-ก.ย.57

จํานวนผู้เข้าร่วม

คน

10

20

ต.ค.56-มี.ค.57

- จํานวนกิจกรรมที่นักศึกษาเข้า
ร่วม
- จํานวนนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ

กิจกรรม
คน

4
30

-

ต.ค.56-ก.ย.57

1.13 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาฯ
(กิจกรรมย่อย: โครงการ English for Life)

จํานวนโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษ

โครงการ

1

1

ก.ค.57

210,000

รองฯ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ดําเนินการ 19-20 และ
24-25 ก.ค.57 มีผู้เข้าร่วม
223 คน ผลประเมิน 4.50
(งปม.คก.อาเซียน 57)

1.14 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา
(กิจกรรมย่อย: โครงการ Tourist
Information)

- จํานวนโครงการสร้างจิตสํานึก
สาธารณะให้กับนักศึกษา
- ร้อยละนักศึกษามีจิตสํานึก
และจิตสาธารณะในการบริการ
ชุมชนและสังคม

โครงการ

1

1

ส.ค.-ก.ย.57

20,000

รองฯ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ดําเนินการ 18 ส.ค.-12
ก.ย.57 (งปม.คก.อาเซียน
57)

ร้อยละ

80

ระยะเวลาดําเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด
ต.ค.56-ก.ย.57

แผ่นดิน

งบประมาณประจําปี 2557
รายได้
คก.พิเศษ
5,000

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

แหล่งอื่น
ภาควิชามานุษยวิทยา นศ.นําเสนองานวิจัยให้กับ
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดําเนินการวันที่ 25 ธ.ค.56
ความพึงพอใจโดยรวม
100% ได้รับเงินบริจาค
6,500.- บ.
140,000

46,600

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดําเนินการวันที่ 6-7 ก.ย.
57 ความถึงพอใจร้อยละ
90.8 (งปม.อาเซียน 57)
สาขาวิชาภาษา
โครงการฝรั่งเศสนิทรรศน์
ฝรั่งเศส
วันที่ 1 ธ.ค.56 ผลประเมิน
ระดับดีมาก
สาขาวิชาภาษา
ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก
ฝรั่งเศส
รอการจัดสรรทุนจาก
รัฐบาลฝรั่งเศส
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รายงานผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติงานราชการประจําปีงบประมาณ 2557 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ
2. สนับสนุนทุนการศึกษา และสถานที่รองรับ
การทํากิจกรรม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2.1. ทุกสาขาวิชามีการจัดสรรทุนการศึกษา

ร้อยละสาขาวิชาที่มีการจัดสรร
ทุน

2.2 หาแหล่งทุนจากศิษย์เก่าและหน่วยงาน
ภายนอก

จํานวนทุนการศึกษา

2.3 มีการพัฒนา/ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
- กิจกรรมสํารวจและปรับปรุงห้องเรียน
- กิจกรรมสํารวจระบบสาธารณูปโภค
- โครงการ Big Cleaning

มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
จํานวนกิจกรรม
จํานวนกิจกรรม
จํานวนผู้เข้าร่วม

- โครงการพัฒนาห้องสมุดภาควิชาฯ

มีการพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็น
สถานที่รองรับการทํากิจกรรม
ของนักศึกษา
3. สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางในการ
3.1 กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาหรือศิษย์เก่า จํานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่
สนับสนุนนักศึกษาให้ได้รับการยกย่องหรือเป็น ได้รับการยกย่อง/ประกาศเกียรติคุณทั้งจาก ได้รับการยกย่อง/ประกาศ
ที่ยอมรับแก่สังคมภายนอก
หน่วยงานภายในและภายนอก
เกียรติคุณทั้งจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
3.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
จํานวนผู้เข้าร่วม
ประจําปี สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศ
ไทย
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
3.4 โครงการพัฒนานักศึกษา

- จํานวนกิจกรรมที่นักศึกษาเข้า
ร่วม
- จํานวนนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ

หน่วยนับ
ร้อยละ

เป้าหมาย
แผน
ผล
100
100

ระยะเวลาดําเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด
ต.ค.56-ก.ย.57

แผ่นดิน

งบประมาณประจําปี 2557
รายได้
คก.พิเศษ
424,100

ทุน

15

9

ส.ค.-ก.ย.57

มี/ไม่มี
กิจกรรม
กิจกรรม
คน

มี
1
1
50

มี
1
1
-

ต.ค.56-ก.ย.57
ต.ค.56-ก.ย.57
ต.ค.56-ก.ย.57
ส.ค.-ก.ย.57

500,000
200,000

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.56-ก.ย.57

5,000

คน

5

11

ต.ค.56-ก.ย.57

คน

10

12

ต.ค.56-มี.ค.57

กิจกรรม
คน

4
30

1
60

ต.ค.56-ก.ย.57

ผู้รับผิดชอบ
แหล่งอื่น
คณะโบราณคดี

30,000 รองฯ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

46,600

ผลการดําเนินงาน
ทุกสาขาวิชามีการจัดสรร
ทุนการศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 100
-ทุนศิษย์เก่ารุ่น 31 จํานวน
4 ทุน
-ทุนมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง 1 ทุน
-ทุนสมเด็จพระปกเกล้า 1
ทุน
-ทุนภูมิพล 2 ทุน
-ทุนนิวัต ไกรฤกษ์ 1 ทุน
เนื่องจากเลื่อนเปิดเทอม
จึงมีระยะเวลากระชั้นชิด
ในการหาแหล่งทุน

คณะโบราณคดี
คณะโบราณคดี
1,500 รองฯ ฝ่ายกิจการ
ไม่ได้ดําเนินการ
นักศึกษา
ภาควิชามานุษยวิทยา ดําเนินการแล้ว มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 35 คน ผลการ
ประเมิน 4.32 ระดับดีมาก
-โบราณคดี 2 คน
-โบราณคดี 1 คน
-ปวศ.ศิลปะ 1 คน -ปวศ.ศิลปะ 1 คน
-ภาษาตะวันออก 1 -ภาษาตะวันออก 3 คน
คน
-ภาษาอังกฤษ 1 คน
-ภาษาฝรั่งเศส 1 คน -ภาษาฝรั่งเศส 5 คน
สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส

โครงการวันประชาคมโลก
ภาษาฝรั่งเศส วันที่ 8 ก.พ.
57 ผลประเมินระดับดีมาก

สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส

โครงการเพิ่มพูนความรู้
ด้านวรรณคดีฝรั่งเศส: ชม
ละครฝรั่งเศสเรื่อง Je
m'appelle OTERO วันที่
25-26 ก.ย.57 ผลประเมิน
ระดับดีมาก
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รายงานผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติงานราชการประจําปีงบประมาณ 2557 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ
4. สร้างเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา
ระดับประเทศและอาเซียน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
4.1 กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างคณะวิชา
- โครงการเสวนาอุษาคเนย์ (ร่วมกับ ม.
ธรรมศาสตร์)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
กิจกรรม

เป้าหมาย
แผน
ผล
1
1

ระยะเวลาดําเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด

จํานวนผู้เข้าร่วม

คน

100

92

ต.ค.56

- โครงการอบรมอาสาสมัครปฏิบัติงาน
จํานวนผู้เข้าร่วม
โบราณคดีใต้น้ํา และการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย

คน

30

-

เม.ย.57

4.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
จํานวนผู้เข้าร่วม
ประจําปี สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศ
ไทย
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

คน

10

12

ต.ค.56-มี.ค.57

กิจกรรม
คน

4
30

1
60

ต.ค.56-ก.ย.57

4.3 โครงการพัฒนานักศึกษา

- จํานวนกิจกรรมที่นักศึกษาเข้า
ร่วม
- จํานวนนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ

แผ่นดิน

งบประมาณประจําปี 2557
รายได้
คก.พิเศษ
320,000

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

แหล่งอื่น
รองฯ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

20,000

อยู่ระหว่างดําเนินการ
ดําเนินการ วันที่ 10 พ.ย.
56 ผลประเมินโดยรวม
4.11 ระดับดีมาก (งป
ม.คก.อาเซียน 56)

170,000

46,600

อยู่ระหว่างการสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการ
สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส

โครงการวันประชาคมโลก
ภาษาฝรั่งเศส วันที่ 8 ก.พ.
57 ผลประเมินระดับดีมาก

สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส

โครงการเพิ่มพูนความรู้
ด้านวรรณคดีฝรั่งเศส: ชม
ละครฝรั่งเศสเรื่อง Je
m'appelle OTERO วันที่
25-26 ก.ย.57 ผลประเมิน
ระดับดีมาก
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รายงานผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติงานราชการประจําปีงบประมาณ 2557 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557)
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มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล

ระยะเวลาดําเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจําปี 2557
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

แหล่งอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์
นโยบายที่ 7 : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา
เป้าหมายที่ 1 มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 7.1 : พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
1. ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 โครงการปรับปรุงด้านกายภาพ
ให้เอื้อต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์
- กิจกรรมสํารวจและปรับปรุงห้องเรียน
- กิจกรรมสํารวจระบบสาธารณูปโภค
- โครงการจัดทํา/พัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูล
ด้านศิลปกรรมในภูมิภาคอาเซียน
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ห้องสมุดภาควิชาฯ

โครงการ

2

2

ต.ค.56-ก.ย.57

กิจกรรม
กิจกรรม
ฐานข้อมูล

1
1
1

1
1
1

ต.ค.56-ก.ย.57
ต.ค.56-ก.ย.57
ต.ค.56-ก.ย.57

500,000
200,000

แหล่ง
ร้อยละ

1
80

1
86.4

ต.ค.56-ก.ย.57

5,000

มี / ไม่มี

มี

มี

ก.พ.-ก.ค.57

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.56-ก.ย.57

10,000

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.56-ก.ย.57

50,000

ร้อยละความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
มีพื้นที่บริการยืม-คืนหนังสือ

ร้อยละ

80

86.4

ต.ค.56-ก.ย.57

5,000

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.56-ก.ย.57

จํานวนวารสารเพิ่มขึ้น

ฉบับ

5

38

ต.ค.56-ก.ย.57

จํานวนกิจกรรม
จํานวนกิจกรรม
จํานวนฐานข้อมูล

- จํานวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น
- ร้อยละความพึงพอใจต่อแหล่ง
เรียนรู้
- โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา มีการดําเนินการปรับปรุง
(บค.317)
2. สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆที่ 2.1 สนับสนุนให้มีสื่อ อุปกรณ์ และทรัพยากร มีการดําเนินการ
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา
2.2 การจัดทําคําของบประมาณสําหรับ
มีการจัดซื้อครุภัณฑ์
จัดซื้อครุภัณฑ์
2.3 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ห้องสมุดภาควิชาฯ
2.4 สนับสนุนให้มีพื้นที่บริการยืม-คืน
หนังสือ/ภาพยนตร์ ของห้องสมุดสาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศส
2.5 การจัดซื้อวารสารภาษาฝรั่งเศสเข้า
ห้องสมุด

คณะโบราณคดี
คณะโบราณคดี
ภาควิชา
ดําเนินการสร้างฐานข้อมูล
ประวัติศาสตร์ศิลปะ ใน www.art-in-sea.com
ภาควิชามานุษยวิทยา ดําเนินการแล้ว มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 35 คน

4,111,000

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว

50,000

คณะโบราณคดี/
ภาควิชา/สาขาวิชา/
หมวดวิชา
คณะโบราณคดี/
ภาควิชา/สาขาวิชา/
หมวดวิชา
ภาควิชามานุษยวิทยา
สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส

10,000

สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส

ดําเนินการจัดซื้อและติดตั้ง
LCD จํานวน 6 เครื่อง
ภาควิชาฯ มีการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค และ
เครื่องพิมพ์ แล้ว
ดําเนินการแล้ว มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 35 คน
มี

มีวารสารเพิ่มขึ้น
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รายงานผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติงานราชการประจําปีงบประมาณ 2557 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล

ระยะเวลาดําเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจําปี 2557
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

แหล่งอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชิงสร้างสรรค์
นโยบายที่ 8 : ผลักดันและพัฒนาผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ในทุกระดับ
เป้าหมายที่ 1 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 8.1 : การวิจัยและสร้างสรรค์ในระดับชาติ และนานาชาติ
1. สนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ เพื่อ 1.1 สนับสนุนงบประมาณให้เกิดผลงานวิจัย/ มีการจัดสรรงบประมาณ
นําไปใช้ประโยชน์และต่อยอดใน
สร้างสรรค์
สนับสนุน
เชิงพาณิชย์ และได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
1.2 โครงการสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์ จํานวนงานวิจัยของอาจารย์ที่
ระดับชาติ/นานาชาติเพิ่มขึ้น
ภาควิชาโบราณคดี
ได้รับทุนสนับสนุน
1.3 โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
- จํานวนงานวิจัยที่ได้รับการ
งานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาโบราณคดี
ตีพิมพ์เผยแพร่
- จํานวนงานวิจัยที่มีลักษณะ
เชิงสร้างสรรค์/สามารถนําไปใช้
ประโยชน์
1.4 โครงการสนับสนุนงบประมาณในการ
แปลหรือการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาติ

มีบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือการแปลบทความวิจัยและ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ

1.5 โครงการส่งเสริมการเขียนตํารา

มีตําราในสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.56-ก.ย.57

700,000

ทุน

2

-

ต.ค.56-ก.ย.57

70,000

เรื่อง

2

-

ต.ค.56-ก.ย.57

เรื่อง

4

บทความ

1

1

ต.ค.56-ก.ย.57

คณะโบราณคดี
ภาควิชาโบราณคดี
10,000 ภาควิชาโบราณคดี

30,000

กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์
คณะโบราณคดี
ไม่มีการดําเนินการ
ไม่มีการดําเนินการ

"ระบบแผนผังปรางค์ประธาน
ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ และปีกปรางค์วัดพระศรีรัตนม

หาธาตุ ลพบุรี" อ.กวิฎ ตั้งจรัส
วงศ์ วารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พ.ค.ส.ค.)57

เล่ม

1

5

ต.ค.56-ก.ย.57

50,000

โครงการจัดทําตําราศิลปกรรมใน
ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (งป
ม.คก.อาเซียน 57) - ศิลปะพม่า,
เวียดและจาม, เขมร, ชวา และ
ลาว

1.6 โครงการการพัฒนาระบบองค์ความรู้ด้าน ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ฐานข้อมูลทรัพยากรอาหารของชุมชนในภาวะ ทีน่ ําไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัย
เปราะบางเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงอาหาร ทัง้ หมด (พิจารณาจาก 3 มิติ) 1.

ร้อยละ

100

100

1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57

1.7 สนับสนุนงบประมาณการทํางานวิจัยหรือ จํานวนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
งานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจําหรือนักวิจัย
ประจําต่อไป

เรื่อง

1

2

ต.ค.56-ก.ย.57

934,600 ภาควิชามานุษยวิทยา ชุมชนได้นําไปใช้ประโยชน์

ประโยชน์ทางวิชาการ 2. ประโยชน์ต่อ
สังคมหรือสาธารณะ

50,000

50,000 ภาควิชาภาษา
ตะวันออก

1) โครงการวิจัย "วิเคราะห์
นิทานพื้นบ้านเขมร" อ.ณัฐพล
จันทร์งาม (หัวหน้าโครงการ)
รศ.ประยูร ทรงศิลป์ (ผู้ร่วม
โครงการฯ) ธ.ค.56-ก.ย.57 งปม.
รายได้ภาควิชาฯ 5,000.- บ.
2) โครงการวิจัย "จารึกหันไชย"
ผศ.ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา
(หัวหน้าโครงการ) อ.ดร.อุเทน
วงศ์สถิตย์ (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ธ.ค.56-ก.ย.57 งปม.รายได้
ภาควิชาฯ 5,000.- บ.
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รายงานผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติงานราชการประจําปีงบประมาณ 2557 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.8 งานวิจัยที่มีลักษณะเชิงสร้างสรรค์ที่ได้รับ จํานวนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
การตีพิมพ์/สามารถนําไปใช้ประโยชน์
- สนับสนุนงบประมาณให้เกิดผลงานวิจัย/ จํานวนผลงานทางวิชาการที่
สร้างสรรค์
บุคลากรนําเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
1.9 ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลด้านงานวิจัย/
มีการประชาสัมพันธ์
สร้างสรรค์
2. ส่งเสริมขีดความสามารถและสร้างแรงจูงใจ 2.1 สนับสนุนงบประมาณให้เกิดผลงานวิจัย/ มีการจัดสรรงบประมาณ
ในการทําวิจัย
สร้างสรรค์
สนับสนุน
- โครงการส่งเสริมประสบการณ์การวิจัยทาง จํานวนผู้เข้าร่วม
ประวัติศาสตร์ศิลปะ

3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การวิจัย

- ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรม
เกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัย
2.2 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านงานวิจัย/
สร้างสรรค์

จํานวนบุคลากรเข้าร่วมอบรม
เกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัย
มีการประชาสัมพันธ์

2.3 กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ฯ คณะ
โบราณคดี
3.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านงานวิจัย/
สร้างสรรค์

จํานวนกองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์ฯ
มีการประชาสัมพันธ์

- โครงการติดตามและจัดทําระบบฐานข้อมูล จํานวนฐานข้อมูล
วิจัย
3.2 เผยแพร่จรรยาบรรณด้านการวิจัย
มีการเผยแพร่จรรยาบรรณฯ
3.3 จัดทําวารสารดํารงวิชาการ

จํานวนวารสาร ต่อปี

4. บริหารจัดการต้นทุนวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 4.1 มีคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร วิจัย มีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ
และทุน คณะโบราณคดี

หน่วยนับ
เรื่อง

เป้าหมาย
แผน
ผล
1
-

ระยะเวลาดําเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด
ต.ค.56-ก.ย.57

แผ่นดิน

งบประมาณประจําปี 2557
รายได้
คก.พิเศษ

20,000

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

แหล่งอื่น
ภาควิชาภาษา
ตะวันออก
สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส

เรื่อง

1

-

ต.ค.56-ก.ย.57

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.56-ก.ย.57

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.56-ก.ย.57

คน

5

6

ต.ค.56-ก.ย.57

คน

1

-

ต.ค.56-ก.ย.57

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.56-ก.ย.57

หมวดวิชา
ประวัติศาสตร์
คณะโบราณคดี

กองทุน

1

1

ต.ค.56-ก.ย.57

คณะโบราณคดี

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.56-ก.ย.57

50,000

คณะโบราณคดี

ระเบียน

50

-

ต.ค.56-ก.ย.57

10,000

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.56-ก.ย.57

ภาควิชาภาษา
ตะวันออก
คณะโบราณคดี

ฉบับ

2

2

ต.ค.56-ก.ย.57

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.56-ก.ย.57

ไม่ได้ดําเนินการ
ไม่ได้ดําเนินการ

คณะโบราณคดี

50,000

200,000

เวียนคณาจารย์ทราบ เรื่อง
ประกาศกองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์คณะฯ
คณะโบราณคดี
กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์
คณะโบราณคดี
ภาควิชา
โครงการส่งเสริม
ประวัติศาสตร์ศิลปะ ประสบการณ์การวิจัยทาง
ประวัติศาสตร์ศิลปะ ณ จ.
ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 6-8
เม.ย.57 ผลการประเมิน
4.84 ระดับดีที่สุด

รองฯ ฝ่ายวิชาการ

คณะโบราณคดี

ไม่ได้ดําเนินการ
เวียนคณาจารย์ทราบ เรื่อง
ประกาศกองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์คณะฯ
กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์
คณะโบราณคดี
เวียนคณาจารย์ทราบ เรื่อง
ประกาศกองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์คณะฯ
ไม่ได้ดําเนินการ
ติดประกาศ เรื่อง
จรรยาบรรณด้านการวิจัย
จัดพิมพ์ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
(ก.ค.-ธ.ค.56) และปีที่ 13
ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.57)
มีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ
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รายงานผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติงานราชการประจําปีงบประมาณ 2557 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล

ระยะเวลาดําเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจําปี 2557
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

แหล่งอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายที่ 9 : ปรับและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสํานักบริการวิชาการให้มีลักษณะเชิงรุก
เป้าหมายที่ 1 มีโครงสร้างและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริการวิชาการ เพื่อเป็นกลไกในการสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 9.1 : สร้างความเข้มแข็งให้สํานักบริการวิชาการ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการให้บริการวิชาการแก่สังคมและสร้างรายได้ให้กับมหามหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
1. ปรับบทบาท ระบบการบริหารจัดการ และ
แผนการดําเนินงานของสํานักบริการวิชาการ
ให้มีลักษณะเชิงรุกและเป็นแหล่งหารายได้ของ
มหาวิทยาลัย
นโยบายที่ 10 : การให้บริการวิชาการแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อสร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชน
เป้าหมายที่ 1 มีแผนการให้บริการวิชาการแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อสร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 10.1 : บูรณาการข้ามศาสตร์ในกิจกรรมการบริการวิชาการ การวิจัย และการจัดการเรียนการสอนในระดับชาติและนานาชาติ
1. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการข้ามศาสตร์ใน 1.1 โครงการเสวนาความก้าวหน้าทาง
ครั้ง
- จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรมการบริการวิชาการ การวิจัย และการ วิชาการด้านโบราณคดีและการจัดการ
- จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
คน
จัดการเรียนการสอน ทั้งในระดับชาติและ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
- ร้อยละของผู้เข้าฝึกอบรมมี
ร้อยละ
นานาชาติ
ความรู้ด้านโบราณคดีเพิ่มขึ้น
- หนังสือการประชุม
เล่ม
1.2 โครงการเสวนาทางวิชาการด้าน
วัฒนธรรมอาเซียน เรื่อง ความสัมพันธ์ของ
ภาษาและรัฐโบราณในอาเซียน

1.3 โครงการให้ความร่วมมือและสนับสนุน
การจัดทําพิพิธภัณฑสถาน

1
200
80

1
338
4.260

1

1

- จํานวนครั้งที่จัด
- จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ร้อยละของผู้เข้าฝึกอบรมมี
ความรู้ด้านภาษาและโบราณคดี
เพิ่มขึ้น
- หนังสือการประชุม

ครั้ง
คน
ร้อยละ

1
200
80

1
252
86.2

เล่ม

1

1

- จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมมีความรู้
เพิ่มขึ้น
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คน
ร้อยละ

200
80

คน

คน

1.4 โครงการประชุมวิชาการด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะ เนื่องในโอกาสครบ 40 ปี
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
1.5 โครงการปฐมกาล ตํานานปฐมบท: กําเนิด จํานวนผู้เข้าร่วม
โลกเกิดต่างวัฒนธรรม

ต.ค.56-มี.ค.57
(งปม.56)

ภาควิชาโบราณคดี

ดําเนินการ วันที่ 3-4 มี.ค.
57

ต.ค.56-ส.ค.57

428,000

ภาควิชาโบราณคดี
และภาควิชาภาษา
ตะวันออก

ดําเนินการ วันที่ 24-25
ส.ค.57

206
89.6

ต.ค.56-ส.ค.57

260,000

ภาควิชาโบราณคดี

ดําเนินการ วันที่ 19-30
พ.ค.57

200

443

ธ.ค.56-ก.ค.57

265,000

117

160

ส.ค.-พ.ย.56

ภาควิชา
ดําเนินการวันที่ 9-10 ส.ค.
ประวัติศาสตร์ศิลปะ 57 ผลประเมิน 4.28
ระดับดีมาก
ภาควิชา
ดําเนินการวันที่ 9 พ.ย.56
ประวัติศาสตร์ศิลปะ ผลการประเมินโดยรวม
4.35 ระดับดีมาก

29,300
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2. สนับสนุนการให้บริการวิชาการเพื่อเตรียม
ความพร้อมระดับอาเซียน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.6 โครงการการพัฒนาระบบองค์ความรู้ด้าน ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนิน
ฐานข้อมูลทรัพยากรอาหารของชุมชนในภาวะ โครงการของผู้เข้าร่วมโครงการ
เปราะบางเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงอาหาร ระดับที่ 1 สามารถนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจําวัน
ระดับที่ 2 สามารถนําความรู้ที่
ได้ไปพัฒนาศักยภาพของ
ท้องถิ่น ชุมชน ไปสู่การแข่งขัน
ในระดับชาติ

ระดับ

เป้าหมาย
แผน
ผล
1, 2
2

1.7 โครงการ "วิชาการตะวันออก" ประจําปี - จํานวนครั้งที่จัด
2557 เรื่อง "นานาภาษาในจารึกและเอกสาร - จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
โบราณไทย"
- ร้อยละของผู้เข้าฝึกอบรมมี
ความรู้ด้านจารึกและเอกสาร
โบราณเพิ่มขึ้น

ครั้ง
คน
ร้อยละ

1
200
80

1
251
88.6

18 ก.ค. 57

คน

186

196

พ.ค.-ก.ย.57

ศูนย์ข้อมูล

1

1

ต.ค.56-ก.ย.57

มี/ไม่มี

มี

มี

พ.ค.-ก.ย.57

2.4 โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมเขมร จํานวนผู้เข้าร่วม
ระดับกลาง
2.5 โครงการอบรมคํายืมภาษาบาลีสันสกฤต จํานวนผู้เข้าร่วม
ในภาษาและวรรณกรรมไทย
2.6 โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมพม่า จํานวนผู้เข้าร่วม

คน

50

64

เม.ย.-พ.ค.57

250,000

คน

70

61

เม.ย.-พ.ค.57

327,000

คน

50

47

พ.ค.-ก.ค.57

200,000

2.7 โครงการอบรมภาษาบาฮาซามลายู

จํานวนผู้เข้าร่วม

คน

30

31

พ.ค.-มิ.ย.57

150,000

2.8 โครงการอบรมภาษาฮินดีสําหรับบุคคล
ทั่วไป

จํานวนผู้เข้าร่วม

คน

15

6

ต.ค.56-ก.ย.57

30,000 ภาควิชาภาษา
ตะวันออก

2.9 โครงการภาษาและวัฒนธรรมเขมร
สําหรับบุคคลทั่วไป
2.10 โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรม
พม่าสําหรับบุคคลทั่วไป

จํานวนผู้เข้าร่วม

คน

15

-

ต.ค.56-ก.ย.57

จํานวนผู้เข้าร่วม

คน

15

-

ต.ค.56-ก.ย.57

30,000 ภาควิชาภาษา
ตะวันออก
30,000 ภาควิชาภาษา
ตะวันออก

1.7 โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม จํานวนผู้เข้าร่วม
มอญบ้านม่วง
2.1 จัดทําศูนย์ข้อมูลด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติและอาเซียน
2.2 พัฒนาศูนย์มอญศึกษา บ้านม่วง จ.ราชบุรี มีการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ

หน่วยนับ

ระยะเวลาดําเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด
1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57

แผ่นดิน

งบประมาณประจําปี 2557
รายได้
คก.พิเศษ

40,000

3,500,000

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

แหล่งอื่น
934,600 ภาควิชามานุษยวิทยา ชุมชนสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้

ภาควิชาภาษา
ตะวันออก

ดําเนินการวันที่ 18 ก.ค.57

หมวดวิชา
ประวัติศาสตร์
คณะโบราณคดี

ดําเนินการ ก.ค.-ส.ค.57
ผลการประเมิน 4.59
ดําเนินการสร้างฐานข้อมูล
ใน www.art-in-sea.com
มีการดําเนินการแล้ว

หมวดวิชา
ประวัติศาสตร์
ภาควิชาภาษา
ตะวันออก
ภาควิชาภาษา
ตะวันออก
ภาควิชาภาษา
ตะวันออก
ภาควิชาภาษา
ตะวันออก

ดําเนินการแล้ว ผลประเมิน
4.63 ระดับดีที่สุด
ดําเนินการแล้ว ผลประเมิน
4.43 ระดับดีมาก
ดําเนินการวันที่ 17 พ.ค.27 ก.ค.57 ผลการประเมิน
4.36 ระดับดีมาก
ดําเนินการวันที่ 3-17 มิ.ย.
57 ผลการประเมิน 4.51
ระดับดีมาก
ดําเนินการวันที่ 11 ก.พ.-8
พ.ค.57 ผลการประเมิน
4.63 ระดับดีที่สุด
ยกเลิกโครงการ
ดําเนินการวันที่ 15 ก.พ.24 พ.ค.57
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2.11 โครงการอบรมภาษาทมิฬสําหรับบุคคล จํานวนผู้เข้าร่วม
ทั่วไป
2.12 โครงการอบรมการอ่านและเขียนอักษร จํานวนผู้เข้าร่วม
ขอมไทย
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
ร้อยละของความรู้ที่ได้รับเพิ่มขึ้น
ร้อยละของความรู้ที่มีการ
นําไปใช้ประโยชน์
2.13 โครงการอบรมปฏิบัติการการออกเสียง จํานวนผู้เข้าร่วม
ภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
2.14 โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์

จํานวนผู้เข้าร่วม

2.15 โครงการ J’aime parler français 2557 จํานวนกิจกรรม
2.16 โครงการเสวนา 4 ทศวรรษมานุษยวิทยา จํานวนนักศึกษาที่ได้รับการ
วังท่าพระ
ส่งเสริมประสบการณ์และทักษะ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ
ทํางาน

หน่วยนับ
คน

เป้าหมาย
แผน
ผล
15
-

คน

15

-

ร้อยละ

85

-

ร้อยละ
ร้อยละ

85
85

-

คน

80

74

ก.พ.-พ.ค.57

350,000

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดําเนินการแล้ว ผลการ
ประเมิน 4.17 ระดับดีมาก

คน

50

57

พ.ค.-ส.ค.57

350,000

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดําเนินการวันที่ 9-26 ก.ค.
57 ความพึงพอใจร้อยละ
91.4 (งปม.อาเซียน 57)

กิจกรรม

1

1

ต.ค.56-ก.ย.57

คน

100

43

1 ก.ค.-30 ก.ย.57

ระยะเวลาดําเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด
ต.ค.56-ก.ย.57

แผ่นดิน

งบประมาณประจําปี 2557
รายได้
คก.พิเศษ

ต.ค.56-ก.ย.57

10,000
120,000

ผู้รับผิดชอบ
แหล่งอื่น
30,000 ภาควิชาภาษา
ตะวันออก
30,000 ภาควิชาภาษา
ตะวันออก

ผลการดําเนินงาน
ยกเลิกโครงการ
ไม่ได้ดําเนินการ

20,000 สาขาวิชาภาษา
ขออนุมัติแล้ว กําหนดจัด
ฝรั่งเศส
17-19 มี.ค.57
ภาควิชามานุษยวิทยา ดําเนินการวันที่ 23 ส.ค.57
(งปม.คก.อาเซียน 57)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล

ระยะเวลาดําเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจําปี 2557
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

แหล่งอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ
นโยบายที่ 11 : การส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้นําด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าหมายที่ 1 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําด้านศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 11.1 : พัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําด้านศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานการบูรณาการบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. เชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นสู่สากลอันจะเป็น
1.1 โครงการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถาน
จํานวนนักศึกษาที่ได้พัฒนา
คน
100
กลไกในการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมภูมิ แห่งชาติ พระนคร
ศักยภาพและองค์ความรู้ทาง
ปัญญาไทย/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นรากฐาน
วิชาการ
การพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น
1.2 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาฯ
(กิจกรรมย่อย: โครงการทัศนศึกษา
พระบรมมหาราชวัง)
1.3 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาฯ
(กิจกรรมย่อย: โครงการแรกพบ สบพักตร์
สานรักษ์อยุธยา)
1.4 โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์วิจัยและ
การปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อส่งเสริมภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันจะนําไปสู่
การสร้างสรรค์ของชุมชนให้มีความเข้มแข็งใน
ระดับอาเซียน

จํานวนนักศึกษาที่ได้พัฒนา
ศักยภาพและองค์ความรู้ทาง
วิชาการ
จํานวนนักศึกษาที่ได้พัฒนา
ศักยภาพและองค์ความรู้ทาง
วิชาการ
- จํานวนผู้เข้าฝึกอบรม
- ร้อยละของผู้เข้าฝึกอบรมมี
ความรู้ด้านโบราณคดีเพิ่มขึ้น
- รายงานเบื้องต้น

1.5 โครงการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ จํานวนเครือข่ายความร่วมมือ
ของนักศึกษาด้วยการศึกษาวิจัยภาคสนาม
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

1.6 สารคดีเชิงชาติพันธุ์ในรายวิชา
มานุษยวิทยาผ่านสื่อสายตา

สารคดีเชิงชาติพันธุ์

-

ส.ค.-ก.ย.57

10,500 รองฯ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

คน

200

200

ส.ค.-ก.ย.57

7,000

รองฯ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

คน

350

356

ส.ค.-ก.ย.57

185,000

รองฯ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

คน
ร้อยละ

160
80

160
87.6

พ.ย.56-ส.ค.57

238,600

ภาควิชาโบราณคดี

เล่ม

1

1

เครือข่าย

5

11

มี.ค.-พ.ค.57

เรื่อง

1

1

มี.ค.-พ.ค.57

90,000

ไม่ได้ดําเนินการ

ดําเนินการ 4 ก.ย.57 ผล
การประเมิน 4.02 (งป
ม.คก.อาเซียน 57)
ดําเนินการ 5-7 ส.ค.57 ผล
การประเมิน 4.26 (งป
ม.คก.อาเซียน 57)
ดําเนินการ วันที่ 22 มี.ค.-7
เม.ย.57

ภาควิชามานุษยวิทยา 1) กรมศิลปากร
2) ม.ธรรมศาสตร์
3) พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
วัดม่วง
4) พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านโป่ง
มะนาว
5) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)
อ.แม่สอด 5 เครือข่าย
6) ชุมชนมุสลิมบังคลาเทศ
7) ชุมชนปกากญอบ้านปูเต้อ
8) ชุมชนนเปียวโอดอ
9) ชุมชนร่วมใจพัฒนา
10) ชุมชนในสถานกําจัดขยะ
11) ชุมชนบ้านภูป่าเปาะ
จ.เลย (งปม.เงินสะสม)
30,000 ภาควิชามานุษยวิทยา ดําเนินการจัดทําสารคดี
เรียบร้อยแล้ว
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รายงานผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติงานราชการประจําปีงบประมาณ 2557 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1.7 โครงการการพัฒนาระบบองค์ความรู้ด้าน - จํานวนเครือข่ายความร่วมมือ
เครือข่าย
ฐานข้อมูลทรัพยากรอาหารของชุมชนในภาวะ ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
เปราะบางเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงอาหาร ปัญญาท้องถิ่น
เล่ม
- โครงการจัดพิมพ์หนังสือ
ฐานข้อมูลทรัพยากรอาหารชุมชน แผ่น
- วีดีทัศน์ชุดสํารับอาหารครัวไท
ด่าน
1.8 โครงการสาส์นมานุษยวิทยา: 40 ปี
มานุษยวิทยา วังท่าพระ

จํานวนหนังสือที่จัดพิมพ์ใน
หนังสือวิชาการครบรอบ 40 ปี
ภาควิชาฯ
1.9 โครงการเสวนา 4 ทศวรรษมานุษยวิทยา เครือข่ายความร่วมมือ (สัมมนา
วังท่าพระ
วิชาการ)

2. จัดให้มีระบบและกลไกเพื่อการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีประโยชน์ในวง
กว้างทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ

เป้าหมาย
แผน
ผล
10
10

ระยะเวลาดําเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด
1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57

แผ่นดิน

500

500

100

100

เล่ม

500

500

ส.ค.56-มี.ค.57

125,000

เครือข่าย

3

5

1 ก.ค.-30 ก.ย.57

120,000

งบประมาณประจําปี 2557
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

แหล่งอื่น
934,600 ภาควิชามานุษยวิทยา ดําเนินการแล้ว

ภาควิชามานุษยวิทยา เผยแพร่แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ศิษย์เก่า นศ.
และผู้สนใจทั่วไป
ภาควิชามานุษยวิทยา ดําเนินการวันที่ 23 ส.ค.57
ได้รับความร่วมมือจาก ม.
จุฬาฯ, ม.รามฯ, อักษร
มศก., มูลนิธิประไพฯ และ
SASA

1.10 โครงการทําบุญอุทิศส่วนกุศลแด่
บูรพาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คน

50

70

มิ.ย.57

1.11 โครงการไหว้ครูจารึก

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คน

70

-

ส.ค.-ก.ย.57

คน

100

132

ก.พ.57

คน

186

196

พ.ค.-ก.ย.57

326,400

คน

1,000

-

พ.ย.56-ส.ค.57

235,000

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.56-ก.ย.57

ดําเนินการ ก.ค.-ส.ค.57
ผลการประเมิน 4.59
ขอขยายระยะเวลา
ดําเนินงานถึง 31 มี.ค.58
มี

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.56-ก.ย.57

มี

1.12 โครงการเทศน์มหาชาติ "มหาเวสสันดร จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ชาดก" ประจําปี พ.ศ.2557
(อาจารย์/นักศึกษา/ศิษย์เก่า/
บุคคลทั่วไป)
1.13 โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
วัฒนธรรมมอญบ้านม่วง
1.14 โครงการระยะที่ 2 การจัดทําฐานข้อมูล จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
โบราณวัตถุสถานสําคัญในภาคใต้
1.1 มีระบบและกลไกเพื่อการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีประโยชน์ในวง
กว้างทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ
1.2 มีคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะโบราณคดี

30,000 ภาควิชาภาษา
ตะวันออก
40,000 ภาควิชาภาษา
ตะวันออก
35,000 ภาควิชาภาษา
ตะวันออก, ศูนย์
สันสกฤตศึกษา
หมวดวิชา
ประวัติศาสตร์
ศูนย์ศึกษาศิลปกรรมฯ

ดําเนินการวันที่ 6 ก.ย.57
ผลการประเมิน 4.70
ระดับดีมาก
ยกเลิกโครงการ
ดําเนินการแล้ว ผลประเมิน
4.20 ระดับดีมาก
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รายงานผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติงานราชการประจําปีงบประมาณ 2557 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล

ระยะเวลาดําเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจําปี 2557
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

แหล่งอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ
นโยบายที่ 12 : การปรับปรุงโครงสร้างบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย
เป้าหมายที่ 1 มีระบบงานและโครงสร้างการบริหารราชการองค์กรที่รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 12.1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1. เตรียมความพร้อมสําหรับการเปลี่ยนสถานะ
เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
2. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และสมรรถนะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและ
บุคลากรอย่างคุ้มค่า
นโยบายที่ 13 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
เป้าหมายที่ 1 บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพในทุกระดับ
เป้าหมายที่ 2.มีแผนแม่บทพัฒนาทักษะและสมรรถนะบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 13.1 : พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพตามแนวทางการบริหารงานหลากหลายรูปแบบ
1. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ 1.1 สนับสนุน/ผลักดันการพัฒนาบุคลากรให้ มีแผนพัฒนาบุคลากรสาย
บุคลากรทุกระดับให้มีประสิทธิภาพการทํางาน มีประสิทธิภาพด้านการทํางานเพิ่มขึ้น
วิชาการ และสายสนับสนุน
เพิ่มขึ้น
1.2 สนับสนุน/ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนา
- บุคลากรระดับผู้บริหาร
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.56-ก.ย.57

ต.ค.56-ก.ย.57

คณะโบราณคดี

150,000

มีแผนพัฒนา

ดําเนินการแล้ว

ร้อยละ

100

100

คณบดีคณะโบราณคดี
หน่วยการเจ้าหน้าที่

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา

ร้อยละ

100

98.36

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา
1.3 โครงการพัฒนาทางวิชาการของอาจารย์ ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วม
ประจําภาควิชาฯ (ดูงานต่างประเทศ)
กิจกรรม

ร้อยละ

80

94.59

ร้อยละ

70

62.5

ม.ค.-ส.ค.57

300,000

ภาควิชา/สาขาวิชา/
หมวดวิชา
หน่วยงานเจ้าหน้าที่
เลขานุการคณะ
โบราณคดี
ภาควิชา
โครงการศึกษาดูงาน ณ
ประวัติศาสตร์ศิลปะ ประเทศพม่า ระหว่างวันที่
19-26 เม.ย.57 ผลการ
ประเมิน 4.88 ระดับดีมาก
(งปม.เงินสะสม)

คน

6

-

11-12 พ.ค.57

20,000

- บุคลากรสายวิชาการ

- บุคลากรสายสนับสนุน

1.4 สัมมนาบุคลากรภาควิชามานุษยวิทยา

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ภาควิชามานุษยวิทยา ยกเลิกโครงการ
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รายงานผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติงานราชการประจําปีงบประมาณ 2557 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล
6
6

ระยะเวลาดําเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด
31 ต.ค.56

แผ่นดิน

งบประมาณประจําปี 2557
รายได้
คก.พิเศษ
10,000

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

แหล่งอื่น

1.5 โครงการอบรม TQF Online

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คน

1.6 สนับสนุนให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก

จํานวนคณาจารย์ที่ศึกษาต่อ

คน

5

3

เม.ย.-พ.ค.57

ภาควิชาภาษา
ตะวันออก

1) อ.ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง
2) อ.อาภาโสม ฉายแสงจันทร์
3) อ.พอพล สุกใส

1.7 สนับสนุนให้คณาจารย์ขอ หรือได้รับ
อนุมัติการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ

จํานวนคณาจารย์ที่ขอ หรือ
ได้รับอนุมัติ

คน

2

1

ต.ค.56-ก.ย.57

ภาควิชาภาษา
ตะวันออก

อ.ดร.ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย
ขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการเป็น ผศ. เมื่อวันที่
29 ส.ค.57

คน

3

12

ต.ค.56-ก.ย.57

10,000

สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส

โครงการอบรม Excel วันที่
19 มี.ค.57

คน

4

5

ต.ค.56-ก.ย.57

11,000

หมวดวิชา
ประวัติศาสตร์

ดําเนินการ วันที่ 8-15
มิ.ย.57

ฉบับ

2

2

ต.ค.56-ก.ย.57

- ประเทศจีน

ภาควิชาโบราณคดี

ข้อตกลง/ความร่วมมือทาง
วิชาการกับ
Northwesthern
University นครซีอาน
ประเทศจีน

- ประเทศอินเดีย

ศูนย์สันสกฤตศึกษา

ข้อตกลง/ความร่วมมือทาง
วิชาการกับ Indian
Council for Cultural
Relations ประเทศอินเดีย

คณะโบราณคดี

มีการหารือในโครงการ 60
ปีคณะโบราณคดี ในปี
2558

1.8 สนับสนุน/ผลักดันการพัฒนาบุคลากรให้ จํานวนผู้เข้าร่วม
มีประสิทธิภาพด้านการทํางานเพิ่มขึ้น
โครงการอบรม Excel
1.9 โครงการ KM สําหรับบุคลากรของหมวด จํานวนผู้เข้าร่วม
วิชาฯ
นโยบายที่ 14 : สร้างความรับรู้ในภาพลักษณ์ และการยอมรับในมาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน
เป้าหมายที่ 1 มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งการสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ(อาเซียน)
กลยุทธ์ที่ 14.1 : สร้างความรับรู้ในภาพลักษณ์ และการยอมรับในมาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน
1. แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน ข้อตกลง/ความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU) จํานวนข้อตกลง/ความร่วมมือ
และภายนอกประเทศเพื่อเผยแพร่กิจกรรมที่ กับสถานอุดมศึกษาที่มีผลในทางการจัด
ทางวิชา (MOU)
แสดงถึงอัตลักษณ์และศักยภาพด้านต่างๆของ การศึกษา
คณะโบราณคดี

2. พัฒนาและส่งเสริมการดําเนินงานทุกด้านให้ มีแผนงานในการดําเนินโครงการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อเตรียมพร้อม
สําหรับการจัดอันดับในระดับนานาชาติ

มีแผนงาน

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.56-ก.ย.57

ภาควิชามานุษยวิทยา ดําเนินการจัดโครงการวันที่
11 ธ.ค.56 ผลประเมิน
โดยรวม 4.24 ระดับดีมาก
(งปม.เงินสะสม)

หน้าที่ 20 / 23
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล

ระยะเวลาดําเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจําปี 2557
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

แหล่งอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 15 : การปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมายที่ 1 บุคลากรทุกระดับนําระบบสารสนเทศมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 15.1 : จัดทําฐานข้อมูลและปรับปรุงระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศสําหรับการ
- - - คณะโบราณคดี ร่วมมือกับศูนย์
ดําเนินการต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน
คอมพิวเตอร์ - - ให้มีความเชื่อมโยง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 1.1 พัฒนาและปรับปรุงเว็ปไซต์ของคณะฯ
ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ
1.2 มีจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
1.3 โครงการปรับปรุงเว็ปไซต์ของภาควิชาฯ

1.โครงการ.....ศูนย์ข้อมูล
ศิลปกรรม
จํานวนครั้งในการอัพเดทต่อ
เดือน
จํานวนจดหมายข่าวรายเดือน
จํานวนเว็ปไซต์ที่ได้รับการ
ปรับปรุง

ศูนย์ข้อมูล

1

ต.ค.56-ก.ย.57

ครั้ง

1

1

ต.ค.56-ก.ย.57

ฉบับ

12

10

ต.ค.56-ก.ย.57

เว็ปไซต์

1

-

ต.ค.56-ก.ย.57

100,000

คณะโบราณคดี

60,000
40,000

40,000 หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ

มีการหารือร่วมกัน
ดําเนินการแล้ว
ประจําเดือน ต.ค.56 ก.ค.57
ไม่ได้ดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 9 : ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 16 : การปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงินงบประมาณ
เป้าหมายที่ 1 มีระบบการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่รองรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 16.1 การเงินและงบประมาณ
1. บริหารจัดการทรัพย์สินและรายได้ของคณะ 1. การติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย
โบราณคดีอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณ
1.1 ติดตามและประเมินงานด้านพัสดุ
ร้อยละการติดตามและ
ประเมินผลให้เป็นไปตามแผน
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 6 เครื่อง
ไตรมาสที่ 1

ร้อยละ

100

100

- ห้องปฏิบัติการทางภาษา
- รถตู้โดยสาร

ไตรมาสที่ 4
ไตรมาสที่ 2

ร้อยละ
ร้อยละ

100
100

100
100

- ครุภัณฑ์ในโครงการอาเซียน
1.2 ติดตามและประเมินงานด้านโครงการ
บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(งปม.แผ่นดิน - ติดตามทุกไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2
- ร้อยละการขออนุมัติโครงการ
ในไตรมาสที่ 1
- ร้อยละการดําเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
- ร้อยละการรายงานผลการ
ดําเนินงาน ไตรมาสที่ 4

ร้อยละ
ร้อยละ

100
100

100
80

1.3 รายงานผลการดําเนินงาน และการใช้จ่าย จํานวนการรายงานผล รายเดือน
งบประมาณเงินรายได้ ทุกแผนงาน

เดือน

12

10

ต.ค.56-ก.ย.57

งานคลังและพัสดุ

ดําเนินการติดตั้งเดือน
ม.ค.57
1,232,000
50,000

ดําเนินการจัดซื้อแล้ว (งปม.
เงินสะสม)
ดําเนินการจัดซื้อแล้ว
ขออนุมัติครบทุกโครงการ
แล้ว คิดเป็นร้อยละ 100
อยู่ระหว่างการดําเนินงาน
และการเบิกจ่าย

ดําเนินการแล้ว

หน้าที่ 21 / 23
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คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ
2. จัดหารายได้นอกงบประมาณ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2.1 จัดโครงการบริการวิชาการ และทัศนศึกษา จํานวนโครงการที่จัดเพื่อหา
รายได้

หน่วยนับ
โครงการ

เป้าหมาย
แผน
ผล
2
4

ระยะเวลาดําเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด
ต.ค.56-ก.ย.57

แผ่นดิน

งบประมาณประจําปี 2557
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

แหล่งอื่น
500,000 คณบดีคณะโบราณคดี 1. โครงการทัศนศึกษา
"ตามเส้นทางงานช่าง ชม
ความงดงามของศิลปกรรม
เมืองน่าน-เมืองแพร่ และ
ศิลปะพื้นบ้านไทลื้อ"
ระหว่างวันที่ 7-10 ธ.ค.56
มีผู้เข้าร่วม 37 คน ผล
ประเมินโดยรวม 4.27
ระดับดีมาก
2. โครงการอบรมภาษา
ฮินดีสําหรับบุคคลทั่วไป
ขออนุมัติแล้ว
3. โครงการอบรมภาษา
และวัฒนธรรมพม่าสําหรับ
บุคคลทั่วไป ขออนุมัติแล้ว
4) โครงการ J’aime
parler français 2557
ระหว่างวันที่ 17-19 มี.ค.
57 มีผู้เข้าร่วม 46 คน ผล
การประเมิน 3.95 ระดับดี
มาก
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มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล

ระยะเวลาดําเนินงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด

แผ่นดิน

งบประมาณประจําปี 2557
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

แหล่งอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ 10 : พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่นานาชาติ
นโยบายที่ 17 : การขยายโอกาสทางการศึกษาสู่นานาชาติ
เป้าหมายที่ 1 มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่นานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 17.1 การขยายพื้นที่ทางการศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคี
1. สร้างความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับ 1.1 สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้าน
มีแผนการดําเนินงาน
หน่วยงานภายในประเทศและนอกประเทศ
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในประเทศ
และนอกประเทศ

1.2 โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จํานวนโครงการ
ภายในและนอกประเทศ

มี/ไม่มี

มี

มี

ต.ค.56-ก.ย.57

โครงการ

2

2

ต.ค.56-ก.ย.57

200,000

คณะโบราณคดี

มีการสนับสนุน
-ภาควิชาโบราณคดี
หารือกับนักโบราณคดีจาก
สถาบันโบราณคดีเวียดนาม
เพื่อทําความร่วมมือใน
เบื้องต้น
-ภาควิชาประวัติศาสตร์
ศิลปะ ลงนามในสัญญา
บันทึกความเข้าใจ (MOU)
กับ National Museum
Institute, New Delhi,
India
-ภาควิชามานุษยวิทยา
ร่วมมือกับสมาคมนักสังคม
วิทยาและนักมานุษยวิทยา
สยามเพื่อจัดงานประชุม
วิชาการนานาชาติ
IUAES-Inter Congress
2015

คณะโบราณคดี

ข้อตกลง/ความร่วมมือทาง
วิชาการกับ
1) Northwesthern
University นครซีอาน
ประเทศจีน
2) Indian Council for
Cultural Relations
ประเทศอินเดีย
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