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คำนำ
ปัจจุบันคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาเป็นปีที่ 65
นับตั้งแต่เริ่มดำเนินงาน เมื่อปี พ.ศ. 2498 และเป็นคณะเดียวในประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนด้าน
โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาษาและจารึกโบราณ ปัจจุบันคณะโบราณคดีได้จัดการเรียนการสอน
ทั้งหมด 17 หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร ปริญญาโท 6 หลักสูตร และปริญญาเอก
4 หลักสูตร
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเองไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และมองว่าการขับเคลื่อนคณะตามแนวทาง EdPEx สามารถดำเนินการ
ได้เป็นรูปธรรม จับต้องได้ เป็นการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ดีสู่อนาคต ไม่ใช่เป็นการประกันคุณภาพ
การศึกษาจากอดีต จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่
7 พ.ศ. 2562 ของ สป.อว. และต้องขอขอบคุณ สป.อว. ที่เห็นความตั้งใจจริงในการพัฒนาตนเองของคณะ
โบราณคดี ที่ได้มอบโอกาสให้คณะโบราณคดี คณะฯจัดทำรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรู้จักสถานภาพความพร้อมในการพัฒนาตนเอง ช่วยให้คณะฯได้พิจารณาทบทวนผลการ
ดำเนินงานของคณะฯ และได้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ตลอดจนได้พิจารณาร่วมกัน ถึงแนวทางการปรับปรุง
เพื่อการปรั บปรุ ง และพัฒนาในอนาคต รวมถึง รองรั บ การประเมิ น คุ ณภาพการศึ ก ษา ตามเกณฑ์ ก าร
ดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) การวิเคราะห์ข้อมูลตามหมวดต่าง ๆ คณะฯ ไม่ได้คาดหวังในการผ่านการ
ประเมิน EdPEx200 ในครั้งนี้ แต่คาดหวังแนวทางสำหรับ การพัฒ นาตนเอง ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จาก
คณะกรรมการ เพื่อนำไปปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ และนำแนวทาง EdPEx มาพัฒนาคณะโบราณคดี ให้
เป็นองค์กรการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพของประเทศให้ได้ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้า
จริงจัง และจริงใจ
คณะฯ ขอขอบคุณ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะโบราณคดี ที่ได้สละเวลาและให้ความ
ร่วมมือ ในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะฯให้ดียิ่งขึ้น
ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เล็งเห็นการพัฒนาตนเองอย่างจริงจัง กล้านำเอาแนวทาง EdPEx200
มาใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว
คณบดีคณะโบราณคดี
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P1. ลักษณะองค์กร
P.1 ก. สภาพแวดล้อมขององค์การ
คณะฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2498 จุดมุ่งหมายแรกตั้งคณะ คือ เพื่อสร้างนักโบราณคดีปฏิบัติหน้าที่ในกรมศิลปากร
ปัจจุบันมีจัดการเรียนการสอนทุกระดับ จำนวน 17 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรระดับ ป.ตรี 7 หลักสูตร ระดับ ป.โท 6
หลักสูตร ระดับ ป.เอก 4 หลักสูตร จัดการเรียนการสอนด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ จารึกศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และ
ภาษา เป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่ผลิตนักโบราณคดี นักประวัติศาสตร์ศิลปะ นักภาษาและจารึกโบราณ
รวมถึงวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
(1) หลักสูตรและการบริการ
ด้านหลักสูตร สมรรถนะหลักของคณะฯ คือ เป็นสถาบันการศึกษาที่มี ความเชี่ยวชาญและเป็นผู้นำ ทางด้าน
โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ศิลปวัฒนธรรม ภาษาและจารึก ดังนั้นในการออกแบบและจัดการหลักสูตร จะแบ่งออกเป็น
2 กลุ่ม คือ กลุ่มด้านวัฒนธรรม (โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น) และ กลุ่มด้านภาษา
(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสันสกฤต จารึกภาษาตะวันออก) ในระดับ ป.ตรี จะมีการจัดเรียนการสอนใน
ลักษณะวิชาเอก เน้นการศึกษาและประสบการณ์จริงในภาคสนามตามพื้นที่แหล่งโบราณคดี แหล่งวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั้งนี้
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโท ซึ่งสามารถเลือกเรียนข้ามสาขาได้ ถือว่าเป็ นจุดเด่นและอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะ
โบราณคดี จะมีลักษณะได้ความรู้เชิงบูรณาการศาสตร์ ทั้งวัฒนธรรมและภาษา ส่วนระดับ ป.โทและเอก คณะฯ จะมุ่งเน้น
ผลิตบัณทิตในลักษณะเน้นรูปแบบการเรียนแบบวิจัยเชิงลึกเป็นหลั ก สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณคดี
ประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาษาและจารึกโบราณ
ด้านการบริการ รูปแบบและลักษณะการบริการของคณะฯ ที่สร้างชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับมาอย่างยาวนาน คือ
เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นและให้บริการองค์ความรู้ด้านโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้แก่สังคม มีทั้งในลักษณะ
แบบให้เปล่า และแบบจัดหารายได้ จุดแข็งที่สำคัญการบริการของคณะฯ คือ การเป็นที่พึ่ง และให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
ต่าง ๆ สังคม เกี่ยวกับองค์ความรู้ สถานการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม
ตารางที่ 1 หลักสูตรและบริการที่สำคัญของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรและบริการ
ความสัมพันธ์ / ความสำคัญ
กับความสำเร็จขององค์กร

กลไกการส่งมอบ

ด้านการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี จำนวน 7 หลักสูตร
1) ศศ.บ. (โบราณคดี)
2) ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ)
3) ศศ.บ. (มานุษยวิทยา)
4) ศศ.บ. (ภาษาไทย)
5) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
6) ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
7) ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น)

ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้าน
โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ จารึกภาษาไทย
และภาษาตะวันออก ศิลปวัฒนธรรมและภาษา
โดยเป็นสถาบันที่จัดการเรียนการสอนทางด้าน
โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ และจารึกศึกษา
เพี ย งแห่ งเดี ย วในประเทศไทย ทำหน้ า ที ่ ด ู แ ล
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

บรรยายในชั ้ น เรี ย น และเรี ย นรู ้ จ ริ ง ใน
ภาคสนาม ออกภาคสนาม (พื ้ น ที ่ แ หล่ ง
โบราณคดี แหล่งวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ) ห้องปฏิบัติการทางโบราณคดี
E-learning สารนิ พ นธ์ ว ิ ช าโท (นั ก ศึ ก ษา
วิชาเอกสามารถเลือกเรียนวิชาโทต่างๆ เพิ่ม
ความหลากหลายความรู้)

OP 1

หลักสูตรและบริการ
ระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 9 หลักสูตร
1) ศศ.ม. (โบราณคดี)
2) ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ)
3) ศศ.ม. (จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก)
4) ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)
5) ศศ.ม. (มานุษยวิทยา)
6) ศศ.ม. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)
7) ปร.ด. (โบราณคดี)
8) ปร.ด. (ประวัติศาสตร์ศลิ ปะ)
9) ปร.ด. (จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก)
10) ปร.ด. (ภาษาสันสกฤต)

ความสัมพันธ์ / ความสำคัญ
กับความสำเร็จขององค์กร
ผลิ ต ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญ หรื อ ผู ้ น ำเฉพาะทางด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม และภาษา เป็นสถาบันที่จัดการ
เรียนการสอนทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์
ศิลปะ จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออกเพียง
แห่งเดียวในประเทศ

กลไกการส่งมอบ
บรรยายในชั ้ น เรี ย น และเรี ย นรู ้ จ ริ ง ใน
ภาคสนาม ออกภาคสนาม (พื ้ น ที ่ แ หล่ ง
โบราณคดี แหล่งวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ)ห้องปฏิบัติก าร วิทยานิพ นธ์
นำเสนอผลงานวิ ช าการ ออกภาคสนาม
สั ม มนา แลกเปลี ่ย นเรีย นรู ้ กั บ หน่ ว ยงาน
ต่างประเทศ

ด้านการวิจัย
ผลิ ตผลงานวิ จ ั ยด้ านโบราณคดี ศิ ลปวั ฒนธรรม ศึ ก ษาและเรี ย นรู ้ จ ากแหล่ ง ชุ ม ชนแหล่ ง
ระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่และ โบราณคดี และแหล่ งเรี ยนรู ้ ด ้ านวั ฒนธรรม
นำไปใช้ประโยชน์ภายใน และภายนอกองค์กร
ต่ างๆ ที ่ นำไปใช้ ประโยชน์ เช่ น การสร้ าง
พิพิธภัณฑ์ และการสร้าง AREA BASE รวมถึง
เผยแพร่งานวิจัยที่นำ ไปใช้จริง
การวิ จ ั ย ตามความต้ อ งการของหน่ ว ยงาน ผลิตผลงานวิจัยตามความต้องการของหน่วยงานที่ว่า รายงานวิจัยเพื่อให้หน่วยงานที่ว่าจ้างนำไปใช้
ภายนอก
จ้างเพื่อให้หน่วยงานนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ
การวิจัยตามพันธกิจ

รวมถึงเป็นการสร้างชื่อเสียงให้คณะเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ
ด้านการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการแบบให้เปล่า

การบริการวิชาการแบบสร้างรายได้

ถ่ายทอดองค์ความรู้ และผลิตงานสร้างสรรค์ทางด้าน
โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ มานุษยวิทยา ด้าน
ภาษาและจารึก ให้แก่บุคลากร องค์กรต่างๆ ทั้งของ
ภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดอบรม เป็นที่
ปรึกษา ด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ความรู้
ทางด้านภาษาและจารึก ให้แก่บุคลากร องค์กรต่างๆ
ทั ้ งของภาครั ฐ เอกชน ทั ้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

จัดอบรม ประชุมวิชาการ โครงการที่จัดให้แก่
นักเรียน นักศึกษา และชุมชนต่างๆตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน และสังคม การเป็นที่
ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ให้บริการจัดอบรม เป็นที่ปรึกษาด้านโบราณคดี
ตรวจวิ เคราะห์ หลั กฐานทางโบราณคดี ตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้จริง

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ถ่ายทอดองค์ความรู้ผลิตงานสร้างสรรค์ทางด้ าน ศึกษาและเรียนรู้จากแหล่งชุมชน และแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรม และความรู้ทางด้านภาษา ให้แก่ เรี ย นรู ้ ท างด้ า นวั ฒ นธรรมต่ า งๆ สามารถ
บุคลากรภายในและภายนอกองค์กร เป็นที่ปรึกษา นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ด้านโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม เป็นที่ยอมรับและ
เป็นผู้นำกำหนดแนวทางด้านวิชาการระดับชาติ

OP 2

(2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก และค่านิยมของคณะโบราณคดี
ตารางที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก และค่านิยมของคณะโบราณคดี
วิสัยทัศน์
“ส่งเสริม สร้างสรรค์ สืบสาน” องค์ความรู้ด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิตที่ความเป็นเลิศทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาษา จารึก และศิลปวัฒนธรรม เน้นพัฒนาและ
ถ่ายทอดความรู้ที่ผสมผสานระหว่างศิลป์และศาสตร์ ให้มีความรู้ในวิชาชีพ
2) ผลิตงานวิจัยและจัดบริการวิชาการ ด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาษา จารึก และศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณภาพ
สร้างประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ
3) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสร้างภาพลักษณ์อันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ อีกทั้งให้ข้อเสนอแนะทางนโยบาย
ให้แก่ภาครัฐและเอกชนพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมให้เกิดความยั่งยืน
สมรรถนะหลัก เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้นำ ทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ศิลปวัฒนธรรม ภาษาและ
จารึก เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ปรัชญา
ค่านิยม

ศึกษามนุษย์ ขุดค้นก้าวหน้า ภาษาเชี่ยวชาญ สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ARC = A - ACADEMIC
R – RESPONSIBILITY C - CREATIVITY

(3) บุคลากร (ข้อมูลปีการศึกษา 2562)
ตารางที่ 3 ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน แบ่งตามประเทศ ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา และอายุ
ตำแหน่ง /
ประเภท / จำนวน
วุฒิการศึกษา / อายุ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว รวม (คน)
เงินแผ่นดิน
เงินรายได้
ตำแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
1
1
รองศาสตราจารย์
4
7
11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
25
1
26
รวม
5
32
1
38
ร้อยละ
6.54
41.83
1.31
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
3
40.5
2
45.5
ปริญญาโท
1
27
1
29
ปริญญาตรี
1
2
2
รวม
4
63
5
76.5
ร้อยละ
5.23
88.23
6.54
100
อายุ
อายุตัวโดยเฉลีย่ (ปี)
30 -40 ปี
34.5
34.5
41 -50 ปี
23.5
4.5
28
51 -60 ปี
6
6
12
> 60 ปี
2
2
รวม
6
64
6.5
76.5

ร้อยละ
1.31
14.38
33.99
49.67

59.48
37.91
2.61

45.10
36.60
15.69
2.61

OP 3

ตำแหน่ง /
วุฒิการศึกษา / อายุ
ร้อยละ
อายุงานโดยเฉลี่ย(ปี)
< 5 ปี
5 -10 ปี
11 -20 ปี
21 -30 ปี
> 30 ปี
รวม
ร้อยละ

ประเภท / จำนวน
ข้าราชการ
7.84
2
4
6
7.84

พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินแผ่นดิน
เงินรายได้
83.66
17
6
34
6
1
64
83.66

-

ลูกจ้างชั่วคราว

รวม (คน)

8.50

100

6.5
6.5
8.50

23.5
6
34
8
5
76.5
100

ร้อยละ

30.72
7.84
44.45
10.46
6.53

ตารางที่ 4 ปัจจัยที่ทำให้บุคลากรแต่ละประเภทผูกพันกับองค์กร โดยเรียงลำดับตามความสำคัญ
ปัจจัยความผูกพันหลัก
1) ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน
2) เงินเดือน/ค่าตอบแทน
3) เพื่อนร่วมงาน
4) การพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ
5) ความก้าวหน้าในสายงาน
6) สวัสดิการ
7) ผู้บังคับบัญชา

สายวิชาการ
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5
-

สายสนับสนุน
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 5
อันดับ 3
อันดับ 4

หมายเหตุ ประเมินผ่านแบบสอบถามทั้งบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เดือน กุมภาพันธ์ 2563

(4) : สินทรัพย์
1. อาคารสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัย 3 หลัง ประกอบด้วย 1) อาคารคณะโบราณคดี วังท่าพระ มีห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง 2) อาคารศูนย์สันสกฤตศึกษา (ทวีวัฒนา) 3) อาคารคณะโบราณคดี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
2. ครุภัณฑ์การเรียนการสอนและการวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ด้านโบราณคดี เช่น เครื่องมือสำรวจหยั่งลึก
ด้ว ยสัญญาณเรดาร์ (Ground Penetrating Radar) เครื่องวิ เ คราะห์ ตั ว อย่า งโดยเทคนิ ค การรังสี เ อกซ์ แ บบมื อ ถื อ
(Handheld X-ray fluorescence spectrometer) อากาศยานไร้คนขับ ขนาด 6 ใบพัด จำนวน 2 ตัว กล้องจุลทรรศน์
สำหรับงานโลหะวิทยา กล้องจุลทรรศน์แบบแสงระนาบสองผ่าน จำนวน 2 ตัว กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ จำนวน 6
เครื่อง เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ (Laser Meter) จำนวน 2 เครื่อง ระบบปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 ชุด
แผนที่ดิจิตอลสภาพภูมิประเทศแบบ “VECTOR” 1 ชุด ตู้อบความร้อน “CST” ขนาด 136 ลิตร 1 เครื่อง ชุดทดสอบ
หาขนาดเม็ดดินละเอียดโดยใช้วิธี HYDROMETER ระบบปฏิบัติการวิเคราะห์ดาวเทียมขั้นสูง ENVI ระบบปฏิบัติการ
แปลค่าเครื่องสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ ระบบเรดาร์ตรวจผ่านพื้นดิน GPR ชุดทดสอบการจำแนกขนาดของเม็ดดิน โดยใช้
วิธีตะแกรงร่อน ระบบปฏิบัติการเขียนภาพสามมิติ (ArchiCAD) กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด
5 ฟิลิปดา เครื่องขัด Grinder-Polisher Two Platens กล้องจุลทรรศน์ Polarizing Microscope
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3. ฐานข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในเอเชียอาคเนย์
4. วารสารดำรงวิชาการ (TCI2)
(5) กฎระเบียบ ข้อบังคับ คณะโบราณคดีดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ข้อกำหนด กฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตามที่รัฐบาลกำหนด และพระราชบัญญัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
(สป.อว.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รวมทั้งพระราชบัญญัติ และระเบียบ
ตามที่กรมศิลปากรเป็นผู้กำหนด
ตารางที่ 5 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
การดำเนินงาน
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
1) ด้านการจัดการ
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2558
เรียนการสอน
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
- แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
- กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
- พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
- แนวปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจยั พ.ศ. 2541 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2) ด้านการวิจัย
- ระเบียบ/ ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรและประกาศคณะโบราณคดี เรื่องการวิจัย
- พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
3) ด้านการบริการวิชาการ - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริการทางวิชาการแก่สังคม พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
และของคณะโบราณคดีที่ว่าด้วยการเบิกจ่ายต่างๆ
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4) ด้านการบริหาร
- พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559
- พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
และของคณะโบราณคดีที่ว่าด้วยการเบิกจ่ายต่างๆ
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

P.1 ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ
(1) โครงสร้างการบริหารงานคณะโบราณคดี และการกำกับดูแลองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร คณะฯ
เป็นหน่วยงานกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) และสภามหาวิทยาลัย ซึ่ง อธิการบดี จะติดตาม
การทำงานของคณบดี ทุกๆ 6 เดือน สภามหาวิทยาลัย ติดตามทุกสิ้นปี โครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน ประกอบด้วย คณบดี
รองคณบดี 3 คน ภาควิชาจำนวน 5 ภาควิชา มี 2 ศูนย์ ลักษณะของการบริหารงานจะมีลักษณะแบบรวมศูนย์ โดยมี
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สำนักงานคณบดี เป็นแกนกลางประสานงานต่างๆ กับภาควิชา ศูนย์ โดยสำนักงานคณบดี แบ่งเป็น 2 งาน คือ งาน
บริหารทั่วไป และงานบริหารและพัฒนาวิชาการ
การดำเนินการภายในคณะ ระดับภาควิชา มีคณะกรรมการบริหารภาควิชา คอยกำกับดูแลงานภาควิชา รับ
นโยบาย แผนงานต่าง ๆ จากคณะกรรมการบริหารคณะ ซึ่งจะเป็นคณะกรรมการกลาง กำกับดูแลนโยบาย แผนงาน
ติดตาม ประเมินผล คณะกรรมการบริหารคณะประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 3 คน หัวหน้าภาควิชา ผู้จัดการศูนย์
ผู้แทนคณาจารย์ 5 คน ผู้แทนสายสนับสนุน 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 1 คน ทั้งนี้คณบดีเป็นผู้รับนโยบายจาก
สภามหาวิทยาลัยมาถ่ายทอดสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ภาควิชา และระดับบุคคลเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

รูปที่ 1 โครงสร้างคณะโบราณคดี

รูปที่ 2 โครงสร้างการบริหารคณะโบราณคดี
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(2) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตารางที่ 6 ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพันธมิตร
ผู้เรียน
ความต้องการและความคาดหวัง
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
1. มีความรู้ความสามารถด้านโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม และภาษา
2. จบการศึกษาตามเวลากำหนด
3. บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่บรู ณาการหลากหลายสาขาวิชา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1. มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม และภาษา
(ไทยและต่างชาติ)
2. มีงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ
ลูกค้า
ความต้องการและความคาดหวัง
ผู้ให้ทุน
1. องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพใช้ประโยชน์ได้จริง
2. ส่งรายงานวิจัย งานบริการวิชาการ ตรงตามกำหนด
ผู้ว่าจ้าง
1. ได้รับผลงานตามวัตถุประสงค์ ใช้ประโยชน์ได้จริง ทันสมัย สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
2. ส่งงานหรือดำเนินโครงการตามเวลาสัญญาจ้างตามที่กำหนด
ผู้รับบริการ
1. ได้รับองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างถูกต้อง นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2. ได้รับความรู้และประสบการณ์จริงเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรม
3. ได้รับงานตามที่กำหนด
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความต้องการและความคาดหวัง
ผู้ปกครอง
นักศึกษามีความรู้ และความสามารถ สำเร็จการศึกษาในเวลาที่กำหนด จบแล้วมีงานทำ
ผู้ใช้บัณฑิต
มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ และ
มานุษยวิทยา นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ในสถานการณ์จริง มีความขยัน
อดทน ซื่อสัตย์
ศิษย์เก่า
ช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆของคณะในด้านวิชาการและบริการวิชาการ
พันธมิตร
MOU ต่างประเทศ

ความต้องการและความคาดหวัง

1. Buddhist Dharma Center
Academic cooperation in Buddhism and Indian philosophy.
2. Yein Academy-Yein F&B Co., Ltd., Jeollabuk- High technology collaboration in information dissemination and prepare academic data In the
do, Korea
area of teaching, research. And be Archaeological History, language and Culture data
warehouse.
3. Jorhat Kendriya mahavidyalaya, Kenduguri, Research and academic cooperation, which share common interests in anthropology,
Jorhat, Assam, India
sociology, history, language and culture.
4. Institute of Cultural Heritage and History of Academic cooperation in Science in Archeology, Archeology and Art and Culture.
Science & Technology, University of Science
and Technology Beijing, Beijing, P.R. China.
5. School of Foreign Languages, Peking
Academic cooperation in art history, archeology, languages, anthropology and culture.
University, Beijing, China PRC
6. University Hamburg, Faculty of Humanities, Language and culture cooperation.
Germany. Silpakorn University, Faculty of Arts.
7. National Museum Institute (New Delhi, India)
Academic cooperation in art history and archeology.
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พันธมิตร
8. Centre for GeoGenetics, Natural History
Museum of Denmark, University of
Copenhagen Denmark. 2. Faculty of Medicine
Siriraj Hospital Mahidol University3. Faculty of
Sociology and Anthropology Thammasat
University
9. Indian Council for Cultural Relations (ICCR),
Government of India
MOU ในประเทศ
1. PTT Global Chemical Public Company
Limited

2. Thai Heritage Culture Association

3. Samut Sakhon Pattana Muang Company
(Social Enterprise) Limited
4. Sirindhorn Anthropology Center
(Public organization)
5. Institute of General Education, Udonthani
Rajabhat University
6. Organization for Sustainable Tourism
Management (Public organization)
Sustainable Tourism Development, Special
Areas, U Thong Ancient City

ความต้องการและความคาดหวัง
Academic cooperation in scientific analysis.

Sanskrit Language Academic Cooperation

Jointly study, research, and develop knowledge of art and culture. Integrated cooperation to
promote the creation of learning activities for all sectors to get to know and understand and
aware of the historical and artistic values of Rayong and its related areas Including carrying
out other activities As both parties deem appropriate.
Special lectures, teaching important languages of India and Thai, organizing seminars,
organizing academic meetings, organizing cultural activities etc. and to cooperate in
disseminating academic and cultural works through various media
Collaborate in research and development of archeological, history and arts and culture for
the community knowledge. Organizing seminars and lecturing to local and public and conduct
other activities as both parties deem appropriate.
Cooperate in the study, research and development of anthropological and archeological
knowledge. Arranging training, meeting, seminar and public lecture and other activities as both
parties deem appropriate.
Academic cooperation in the area of humanities and social sciences information exchange,
research and academic seminars.
Academic cooperation in art history and archeology in the city of U Thong.

P.2 สภาวการณ์ขององค์การ
ก. สภาพด้านการแข่งขัน
(1) ลำดับในการแข่งขัน คณะโบราณคดี เป็นสถาบันการศึกษาเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการผลิตบัณฑิตด้าน
โบราณคดี ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก บัณฑิตสาขาวิชาโบราณคดีและประวัติศาสตร์
ศิลปะ สามารถบรรจุเป็นนักโบราณคดี และภัณฑารักษ์ของกรมศิลปากร ซึ่งเป็นวิชาชีพที่รับรองโดยสำนักงาน ก.พ. และ
สามารถพั ฒ นาตนเองเป็ น ผู ้ บ ริ ห าร มี บ ทบาทชี ้ น ำหรื อ กำหนดนโยบายการอนุ ร ั ก ษ์ ท างวั ฒ นธรรมของชาติ เช่น
ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้อำนวยการหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้นจัดได้ว่า คณะฯ ไม่มีคู่แข่งในการผลิต ด้านโบราณคดี
ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
ทั้งนี้ คณะโบราณคดี ยังจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอื่นๆที่ส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ได้แก่ มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส โดยมุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรและการ
บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง มีการจัดทำความร่วมมือด้านวิชาการ และศึกษาวิจัย กับสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศเพื่อเป็นศูนย์กลาง และเป็นผู้นำด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ
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(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน ถึงแม้ว่าคณะฯ จะเป็นสถาบันการศึกษาเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย
ที่มีการผลิตบัณฑิตด้านโบราณคดี ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะฯ ยังต้องพัฒนา
ตัวเอง มุ่งสู่ความเป็นเลิศและเป็น ผู้น ำองค์ ค วามรู้แ ละการศึ ก ษาวิ จั ย ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ด้าน
โบราณคดี ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ ภาษาและจารึ ก ไปสู่ ร ะดั บ นานาชาติ โ ดยคณะโบราณคดีมุ่งพัฒนาหลักสูตร การ
จัดการเรียน การวิจัย การบริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผลิตผล
งานวิจัยและงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการมรดกวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงและการสร้างโอกาสที่
สำคัญ คือ โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อยกระดับบัณฑิต คณาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ในอนาคตคณะฯ มุ่งหวังการ
เปรียบเทียบคู่แข่งในระดับอาเซียน และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ของ QS (QS Ranking) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สาขาวิชาโบราณคดี
ตารางที่ 7 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
คู่เทียบ
1) คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
1) ระบบ CHE QA ONLINE
2) ระบบสารสนเทศของสกอ.

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
1.อาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิระดับปริญญาเอก
2. ผลงานวิชาการของอาจารย์
3.อาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
4.เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์
5.การได้งานทำของบัณฑิต

หมายเหตุ คณะฯ กำลังดำเนินการเพิ่มคู่เทียบในระดับอาเซียน คือ Program in Archaeology, Universiti Sains Malaysia (USM)

ข. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ตารางที่ 8 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของคณะโบราณคดี

ด้านการวิจัย

ด้านหลักสูตร

ด้าน

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐานสากล ส่งเสริมการผลิต
บั ณ ฑิ ต ที ่ มี ค วามรู ้ ท างวิ ช าการเชี ่ ย วชาญทางด้ า น
โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้นำในระดับนานาชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเป็นผู้นำด้านโบราณคดีระดับ
อาเซียน

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
เป็ น คณะเพี ย งแห่ ง เดี ย วในประเทศไทยที ่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ า น
โบราณคดี ประวั ต ิ ศ าสตร์ ศ ิ ล ปะ จารึ ก ภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก ที่มี ชื่อเสียงและมีภาพลักษณ์ที่ดี มีความร่วมมือกับ
สถาบัน และองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

- การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ด้านโบราณคดี ตาม มี บ ุ ค ลากรที ่ ม ี ค วามเชี ่ ย วชาญด้ า นการวิ จ ั ย เฉพาะทางด้ า น
ระบบ QS Ranking
โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาษาและจารึก มี ความร่วมมือ
- การตี พ ิ ม พ์ ผ ลงานวิ ช าการในฐานข้ อ มู ล SCOPUS กับสถาบัน และองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น
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ด้าน

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

ด้านบริการวิชาการ

- การบริการที่สร้างรายได้ให้กับคณะ ที่ผ่านมาส่วนใหญ่
เป็นการบริการแบบให้เปล่า ทั้งนี้มหาวิทยาลัยออกเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับ ดังนั้นการมุ่งเน้นการหารายได้
เข้าคณะฯ เป็นประเด็นสำคัญในอนาคต
- การเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ในระดั บ นานาชาติ เช่ น การประชุ ม วิ ช าการระดั บ
นานาชาติ ระดับเอเชีย และระดับโลก

- เป็ น คณะเพี ย งแห่ ง เดี ย วในประเทศไทยที ่ ผ ลิ ต งานด้ า น
โบราณคดี ประวั ต ิ ศ าสตร์ ศ ิ ล ปะ จารึ ก ภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก ที่มี ชื่อเสียงและมีภาพลักษณ์ที่ดี มีความร่วมมือกับ
สถาบัน และองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- การเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานระดับชาติ เช่น กรมศิลปากร
ทั ้ ง ในด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต การวิ จ ั ย การบริ ก ารวิ ช าการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาษา
และจารึกโบราณ ภาษาสันสกฤต เป็นต้น

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ
คณะฯ ใช้ระบบ PDCA เกณฑ์คุณภาพการศึกษา IQA ตามเกณฑ์ สกอ. และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ
(EdPEx) มาเป็นระบบการดำเนินงานและการปรับปรุงผลการดำเนิน งานโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ใช้เกณฑ์ ในการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร จำนวน 11 หลักสูตร ใช้ AUN-QA ในการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร
จำนวน 6 หลักสูตร (จะใช้ AUN-QA ในการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร ทุกหลักสูตรในปีการศึกษา 2564
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หมวด 1 การนำองค์กร
1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง
ก. วิสัยทัศน์ และ ค่านิยม
(1) วิสัยทัศน์และค่านิยม คณะฯ ได้ดำเนินการปรับวิสัยทัศน์ใหม่ ในปี 2561 โดยใช้เครื่องมือ PEST Analysis สำหรับ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อคณะฯ และใช้ SWOT Analysis เพื่อประเมินสถานภาพ สถานการณ์ และความ
ต้องการของบุคลากรทุกคน ทั้งแบบสอบถาม ประชุมกลุ่มย่อยของแต่ภาควิชา ประชุมกลุ่มย่อยเจ้าหน้าฝ่ายสนับสนุน มาเป็น
แนวทางหลักสำหรับวิเคราะห์ และยังได้จัดสรรทุนวิจัยสถาบันให้เจ้าหน้าฝ่ายวางแผนฯ เพื่อวิจัยเกี่ยวกับแผนและแนวทางใน
การพัฒนาคณะฯ หลังจากนั้นได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลากรทั้งคณะ เพื่อระดมความคิดเห็ น
เกี่ยวกับแนวทาง ทิศทางในการพัฒนาคณะฯ พิจารณาร่วมกับสมรรถนะหลักซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของคณะฯ คือ มีความ
เชีย่ วชาญและเป็นผู้นำด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ศิลปวัฒนธรรม ภาษาและจารึก นำไปสู่วิสัยทัศน์ที่ประชาคม
ยอมรับร่วมกัน คือ วิสัยทัศน์ 3 ส “ส่งเสริม สร้างสรรค์ สืบสาน” องค์ความรู้ด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และค่านิยม คือ ARC- (ACADEMIC, RESPONSIBILITY, CREATIVITY)
คณบดี ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย เมื่อสภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ คณบดีได้ นำวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนา หารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อกำหนด
แนวนโยบาย แนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ผ่านทุกช่องทาง ได้แก่ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ คณะอนุกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการบริหารภาควิชา หลักสูตร คณะกรรมการนักศึกษาของคณะฯ
เว็บไซต์ของคณะ https://www.archaeo.su.ac.th
นอกจากนี้ผู้นำระดับสูง สนับสนุนการสร้างค่านิยม ผ่านช่องทางหลัก คือ คณะอนุกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากร วิจัย และ
ทุน คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา เผยแพร่ค่านิยมผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์ พื้นที่สำคัญต่าง ๆ
ของคณะ คณบดีและทีมบริหาร เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินการตามคค่านิยม โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกกิจกรรมของคณะฯ เช่น กิจกรรมงานวันดำรงราชานุภาพ กิจกรรมสัมมนาทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน กิจกรรมต่าง ๆ
ที่นักศึกษาและสมาคมศิษย์เก่าคณะโบราณคดีจัดขึ้น
(2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม ผู้นำระดับสูง ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการที่
ถูกต้องตามกฏหมายและมีจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ แสดงเจตนารมณ์
อย่างชัดเจนและแจ้งต่อบุคคลากรทุกภาคส่วนของคณะฯ ทุกช่องทางการสื่อสาร เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของทุกคน ตรวจสอบได้ และไม่เลือกปฏิบัติ โดยการดำเนินงานของคณะทั้งการด้านบริหารและ
การเรียนการสอน จะต้องดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะฯ
ยังมีดำเนินการชื่นชมยกย่องและให้กำลังใจบุคลากรและนักศึกษา ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีผ่านทุกช่องทาง ได้แก่ ชื่นชมใน
ที่ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ Website Facebook
(3) การสร้างสถาบันที่ประสบผลสำเร็จ แผนการปฏิบัติการ การนำแนวทางสู่การปฏิบัติ ผู้นำระดับสูง ใช้สรรถนะหลักของคณะฯ
คือ การนำจุดแข็งด้าน ความเชี่ยวชาญทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ศิลปวัฒนธรรม ภาษาและจารึก เป็นพื้นฐาน
สำหรับการจัดทำนโยบาย มุ่งเน้น การสร้างสรรค์ ส่งเสริม สืบสาน สมรรถนะดังกล่าว ทั้งในรูปแบบของการปรับปรุงหลักสูตร การ
วิจัย การบริการวิชาการ โดย ผู้นำระดับสูง ได้ดำเนินการ วิเคราะห์ PEST เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โมเดลประเทศไทย 4.0 กรอบ
แผนอุ ดมศึกษา 15 ปี แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น มาวิเคราะห์ร ่วมกับแนวทาง SWOT ซึ่งประเมินสถานภาพ
สถานการณ์ และความต้องการของบุคลากรภายในคณะโบราณคดี พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มประเด็น SWOT ได้ 98 ประเด็น และ
แบ่งกลุ่มตามพันธกิจ แนวทางการบริหารจัดการของคณะฯ 5 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านหลักสูตรและการเรียนการ
CPE- 1

สอน 3) ด้านผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 4) ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 5) ด้านการเงินและงบประมาณ มีการนำเสนอต่อ
บุคลากรคณะโบราณคดี เพื่อจัดลำดับความสำคัญ และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการบริหารจัดการของคณะโบราณคดี เพื่อ
นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นนโยบายสำหรับกรอบทิศทางการพัฒนาคณะโบราณคดี ระยะยาว 4 ปี
ประเด็ น ต่ า ง ๆ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ได้ น ำมา
วิเคราะห์ สร้างแนวคิดหลักในการพัฒนาคณะโบราณคดี
คือ จะใช้รากฐานทาง “วัฒนธรรม” ซึ่งเป็นหัวใจพืน้ ฐาน
หลักสำคัญของประเทศ และของคณะฯ เป็นศูนย์กลาง
ในการ สร้างคน คือ นักศึกษา (หลักสูตรและการเรียน
การสอน) สร้างองค์ความรู้ คือ งานวิจัยและการบริการ
วิชาการ โดยใช้ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมา
จั ดการ เพื ่ อ สื บสาน ทั ้ ง คนและองค์ ค วามรู ้ ตาม
วิสัยทัศน์ของคณะ และมุ่งเน้น โดยจะใช้แนวทางการ
พั ฒ นาการกระบวนการ EdPEx มาขั บ เคลื ่ อ นให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด (ดูผังแนวคิด รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ผังแนวคิดหลักในการพัฒนาคณะโบราณคดี

ระบบการดำเนินงานของคณะฯ จะขับเคลื่อน
นโยบาย แผนงาน ติดตาม ประเมินผล ผ่ าน
รูปแบบของคณะกรรมการบริหารคณะฯ โดยมี
ค ณ ะ อ น ุ ก ร ร ม ก า ร ด ้ า น ต ่ า ง ๆ ซึ่ ง
คณะอนุกรรมการแต่ละด้านจะประกอบด้วย
ผู้แทนของแต่ละภาควิชา สาขาวิชา หลักสูตร
ผู้แทนสายสนับสนุน กำหนดให้คณบดีหรือรอง
คณบดี เป็ น ประธาน รั บ ผิ ด ชอบพิ จ ารณา
กลั่นกรองงานต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการ
บริ ห ารคณะพิ จ ารณาเห็ น ชอบ นำไปสู ่ ก าร
กำหนดแผนงานต่ า ง ๆ และการนำไป
ปฏิบัติงานจริงต่อไป (ดูรูปที่ 2) ทั้งนี้จะมีเพียง
งานนโยบายด้านการเงินและงบประมาณ และ
นโยบายด้านความเสี่ยงและการจัดการความรู้
จะไม่มีคณะอนุกรรมการ จะใช้การพิจารณา
โดยตรงโดยคณะกรรมการบริ ห ารคณะ
โบราณคดี
รูปที่ 4 ผังกระบวนการทำงานเชิงนโยบายคณะโบราณคดี
CPE- 2

ข. การสื่อสารและผลการดำเนินการขององค์กร
(1) การสื่อสาร คณะฯ ได้กำหนดกลุ่มของการสื่อสารผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ บุคลากรภายใน
ของคณะฯ นักศึกษาของคณะฯ และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกคณะฯ ทั้งลักษณะบุคคลและองค์กร โดยได้กำหนดลักษณะการ
สื่อสารเป็น 3 รูปแบบ คือ 1. เน้นบุคคลากรภายใน โดยใช้ช่องทางการสื่อสารเป็นลำดับขั้นตอนตามระบบราชการ คือ สื่อสาร
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ จะต้องเป็นเอกสารที่สำคัญ ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และ
มอบหมายให้หัวหน้าภาควิชา เลขานุการคณะ นำเสนอเสนอต่อบุคลากรเพื่อทราบตามลำดับ 2. เน้นบุคคลากรภายใน โดย
การเวียนเอกสาร ลักษณะของเอกสารหรือข่าวสาร จะเป็นข่าวสารที่ไม่จำเป็นต้องผ่านมติที่ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ
เลขานุการคณะฯ จะเป็นผู้กรองเอกสารและจะทำของการเวียนเอกสารโดยการเวียนแบบลงนามรับทราบและการเวียนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ 3. เน้นนักศึกษาและผู้มีส ่วนเกี่ยวข้ องภายนอก ผ่านการติดประกาศประชาสัมพันธ์ตามบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ Facebook Website จดหมายข่าวของคณะฯ
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ความถี่

ๆ
ยน
หลักสูตร และการเรี
การสอน
าง ๆ ของ
กิจกรรมต่

ระเบียบ ข้อบังคับต่าง
ผลการดำเนิๆ นงานต่าง

x
x
x

บุคคลากรคณะฯ
นักศึกษา
ศิษย์เก่า
ผู้ปกครอง
คณะกรรมการบริหารคณะ
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
คณะกรรมการบริหารภาควิชา
จดหมายเวียน
อีเมล์ เว็บไซต์ Facebook
กิจกรรมปฐมนิเทศ
การส่งจดหมาย
คณะกรรมการศิษย์เก่า
บอร์ดประชาสัมพันธ์
ที่ปรึกษาวิชาการ

ผู้รับบริการภายนอก
นโยบายต่าง ๆ

ตารางที่ 9 วิธีการสื่อสารและสร้างความผูกพันธ์ของคณะโบราณคดี
วิธีการ
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็น

ประชุมเดือนละ 2 ครั้ง
คณบดี
ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
คณบดีและรองคณบดี
ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
หัวหน้าภาควิชา
ตลอดเวลา
เลขานุการคณะฯ
ตลอดเวลา
รองคณบดีกิจการพิเศษ
ปีละ 1 ครั้ง
รองคณบดีผ่ายกิจการนักศึกษา
ตลอดเวลา
เลขานุการคณะฯ
ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
รองคณบดีกจิ การพิเศษ
ตลอดเวลา
เลขานุการคณะฯ
ตลอดเวลา
หัวหน้าภาควิชา

(2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ คณะฯ จะยึดแนวทางและนโยบายหลักที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เป็นแนวทางหลักใน
การพิจารณาร่วมกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ เพื่อมากำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติของคณะฯ โดยลักษณะการกำกับดูแลจะ
ดำเนินงานในรูปแบบผ่านมติกรรมการบริหารคณะฯ เป็นหลัก ซึ่งจะมีคณบดีเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร
คณะฯ จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ (รูปที่ 4) เพื่อกลั่นกรอง กำกับดูแล ตามนโยบายต่าง ๆ กำหนดผู้รับผิดชอบ
โครงการ ติดตามการดำเนินงาน การกำหนดแผนงานต่าง ๆ นำเสนอผ่านที่ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อให้หัวหน้าภาควิชา
นำไปนำเสนอคณะกรรมการบริหารภาควิชา เพื่อจัดทำแผนงานระดับภาควิชา แล้วนำกลับมาพิจารณาแผนงานในภาพรวมของ
คณะฯ อีกครั้ง โดยจะมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดที่ชัดเจน กำหนดการติดตามให้รายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 4 เดือน
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ทั้งนี้ในส่วนงานด้านการเงินและงบประมาณ งานด้านความเสี่ยงและการจัดการความรู้ จะดำเนินงานและกำกับติตตามโดยตรงโดย
คณะกรรมการบริหารคณะ โดยมีคณบดีเป็นประธาน
ตารางที่ 10 คณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ที่กำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ
คณะอนุกรรมการฯ
หน้าที่
ประธานผู้รับผิดชอบ
พัฒนาบุคลากร วิจัย และทุน กำหนดนโยบายและแนวทางการวิจัย กำกับ
คณบดี
ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้าน
การพัฒนาบุคลากร
หลักสูตรปริญญาบัณฑิต กำหนดนโยบาย กำกับ ติดตาม และประเมินผล รองคณบดีฝ่าย
การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
วิชาการ
การสอน การจัดการหลักสูตรระดับป.ตรี
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
กำหนดนโยบาย กำกับ ติดตาม และประเมินผล รองคณบดีฝ่าย
การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
วิชาการ
การสอน การจั ด การหลั ก สู ต รระดั บ ป.โท
และ ป.เอก
จัดการเรียนและตารางสอน จัดทำระบบ การจัดการการเรียนการสอน
รองคณบดีฝ่าย
การจัดการด้านตารางสอน ทั้งหลักสูตรป.ตรี
วิชาการ
(วิชาเอก วิชาโท) ป.โท ป.เอก
กิจการนักศึกษา
จัดทำระบบ กำหนดนโยบาย กำกับ ติดตาม
รองคณบดี
และประเมินผล การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายกิจการนักศึกษา
กับกิจการต่าง ๆ ของนักศึกษา
บริการวิชาการ
กำหนดนโยบาย กำกับ ติดตาม และประเมินผล
รองคณบดี
การดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ฝ่ายกิจการพิเศษ ฯ
วิชาการ
ภาพลักษณ์องค์กร
กำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงาน
รองคณบดีฝ่าย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์
กิจการพิเศษ ฯ
การประชาสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์

ความถี่
ติดตามและประเมินผล
เดือนละ 1 ครั้ง
ทุกๆ 4 เดือน
ประเมินทุก 6 เดือน
เดือนละ 1 ครั้ง

ทุกๆ 4 เดือน
ประเมินทุก 6 เดือน

เดือนละ 1 ครั้ง

ทุกๆ 4 เดือน
ประเมินทุก 6 เดือน

เทอมละ 1 ครั้ง

เทอมละ 1 ครั้ง

เดือนละ 1 ครั้ง

ทุก ๆ 4 เดือน
ประเมินทุก 6 เดือน

เดือนละ 1 ครั้ง

ทุก ๆ 4 เดือน
ประเมินทุก 6 เดือน

เดือนละ 1 ครั้ง

ทุก ๆ 4 เดือน
ประเมินทุก 6 เดือน

นอกจากนี้แล้วผู้นำระดับสูงยังได้กำหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะ ในวาระเพื่อพิจารณานั้นได้
กำหนดวาระเพื่อพิจารณาตามหัวข้อนโยบายทั้ง 7 ข้อ (รูปที่ 4) เพื่อเป็นการกำกับติดตามในกรณีที่มีประเด็นสำคัญหรือเร่งด่วน
เพื่อการตัดสินใจได้อย่างทันเหตุการณ์
1.2 การกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ก. การกำกับดูแลองค์กร
(1) การกำกับดูแล คณะฯ จะถูกกำกับและกำหนดนโยบายต่างๆ จากสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โดยคณบดีจะ
ลงนามรับทราบแนวทางต่าง ๆที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผู้นำระดับสูงจะร่วมกันพิจารณานโยบายต่าง ๆ ร่วมกับวิสัยทัศน์ของ
คณะฯ มากำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติของคณะฯ โดยลักษณะการกำกับดูแลเพื่อบรรลุตามพันธกิจของคณะฯ จะดำเนินงานใน
รูปแบบผ่านมติกรรมการบริหารคณะฯ เป็นหลัก ซึ่งจะมีคณบดีเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารคณะฯ จะมี
จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ เพื่อกลั่นกรอง กำกับดูแล ตามนโยบายต่าง ๆ กำหนดผู้รับผิดชอบโครงการ ติดตามการ
ดำเนินงาน การกำหนดแผนงานต่าง ๆ นำเสนอผ่านที่ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ ต่อไป
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(2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะฯ จะใช้ระบบ PDCA มาเป็นระบบการดำเนินงานและการปรับปรุงผลการ
ดำเนินงานโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คณบดี จะถูกกำหนดตัวชี้วัดและความสำเร็จมาจากทาง
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการรายงานผลทุก ๆ 6 เดือน และมีการประเมินผลทุก ๆ ปี ดังนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะฯ จะ
ดำเนินงานให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย แต่จะมีบางด้านที่จะมีการกำหนดการประเมินเฉพาะส่วนของคณะฯ โดยมีการติดตาม
และประเมินผลตามรอบที่กำหนด (ตารางที่ 11) แนวทางการดำเนินงานข้างต้นส่วนใหญ่จะมีการติดตามและประเมินผลใน
ระหว่างกำลังดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้ทราบสถานการณ์และปั ญหาต่าง ๆ โดยสามารถปรับแผนงานต่าง ๆ ได้ และจะมีการ
ประเมินผลสำเร็จอีกครั้งเสร็จสิ้นแต่ล่ะโครงการ และประเมินในส่วนแผนงานภาพรวมของคณะอีกครั้งทุก ๆ ปี เพื่อนำสถานการณ์
ปัญหาต่าง ๆ มาปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป
ตารางที่ 11 การติดตามแผนงานด้านต่าง ๆ ของคณะโบราณคดี
รายละเอียด / ปีงบประมาณ
2563 2562 2561
แผนปฏิบัตริ าชการ
✓
✓
✓
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
✓
✓
แผนบริหารความเสี่ยง
✓
✓
✓
แผนพัฒนาบุคลากร
✓
✓
แผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาบุคลากร ✓
แผนหลักสูตร และการรับนักศึกษา
✓
แผนการจัดการความรู้
✓
✓
แผนดำเนินงานโครงการฯ
✓
✓
✓

2560
✓
✓
✓
✓

การายงานผล
รอบ 3 เดือน / 6 เดือน / 9 เดือน / 12 เดือน
รอบ 12 เดือน
รอบ 6 เดือน / 9 เดือน / 12 เดือน
รอบ 3 เดือน / 6 เดือน / 9 เดือน / 12 เดือน

✓

รอบ 6 เดือน / 9 เดือน / 12 เดือน
รอบ 3 เดือน / 6 เดือน / 9 เดือน / 12 เดือน

ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและจริยธรรม
(1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน คณะฯ
เป็นสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นหลัก ดังนั้นประเด็นสำคัญที่คณะมุ่งเน้นความถูกต้องด้าน
กฎหมายและจริยธรรม จะแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ
ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะมุ่งเน้นให้ทุกหลักสูตร สอดแทรก
ประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องทั้งด้านจริยธรรมและกฎหมาย เช่น หลักจริยธรรมของนักโบราณคดี
ในการดำเนินงาน ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโบราณวัตถุโบราณสถาน หรือ ข้อกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการวิจัย คณะฯ ได้ดำเนินการเปิดคลินิกวิจัยขึ้นภายในคณะ โดยการนำ
อาจารย์ผู้มีประสบการณ์สูง มาเป็นพี่เลี้ยงคอยกำกับและให้ข้อเสนอแนะต่ออาจารย์หรือบุคคลากรสายสนับสนุนที่
ต้องการทำวิจัย โดยเน้นการทำวิจัยที่ถูกต้องตามจริยธรรมการวิจัย แนวทางการเผยแพร่ผลการ เป็นต้น ด้านการบริการ
วิชาการ คณะฯ มุ่งเน้นการสร้างงานบริการวิชาการทั้งที่ไม่แสวงหารายได้และหารายได้ โดยประเด็นสำคัญที่คณะ
ตระหนักและคำนึกถึง คือ การเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่พึ่งให้แก่สังคม แนะนำ และให้ความรู้แก่สังคม แต่ทั้งนี้
ประเด็นต่าง ๆ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นเรื่องที่อ่อนไหวและกระทบต่อจิตใจของสังคมได้ง่าย ดังนั้นจะต้องดำเนินการ
อย่างรอบครอบ รัดกุม ในการจัดงานสำหรับให้ข้อคิดเห็นต่อสาธารณะต่าง ๆ จะต้องไม่ละเมิดสิทธิหรือผิดต่ อหลัก
กฎหมายรวมถึงหลักการของแต่ละศาสนาเป็นสำคัญ
(2) พฤติกรรมที่มีจริยธรรม คณะฯ กำกับดูแลให้การดำเนินงานทุกด้านเป็นไปอย่างมีจริยธรรมโดยใช้ระบบธรร
มาภิบาล และ พยายามส่งเสริมบุคลากร นักศึกษา ให้มีพฤติกรรมที่มีจริยธรรม คณะฯ เวียนคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์
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จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรให้กับบุคลากรคณะ พร้อมกับการจัดอบรมเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ อาจก่อให้เกิด
การผิดจริยธรรมให้กับอาจารย์และนักศึกษา เช่น การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ คลีนิควิจัย รวมถึงการสอดแทรก
เนื้อหาการเรียนการสอนที่เน้นด้านจริยธรรมทุกหลักสูตรให้แก่นักศึกษา ทีมผู้บริหารจะเป็นผู้นำกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการ
ทำผิดจริยธรรมคณะฯ โดยจะเสนอให้ กรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา ในบางกรณีนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณา
นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้หัวหน้าภาควิชา เป็นผู้กำกับดูแลด้านจริยธรรมในบุคลากรสายวิชาการของภาควิชา และ
เลขานุการคณะฯ เป็นผู้กำกับดูแลในส่วนบุคลากรสายสนับสนุนตาม กรณีมีการกระทำที่ขัดต่อจริยธรรมขอ งบุคลากร
หัวหน้าภาควิชา และเลขานุการคณะฯ จะเป็นผู้รายงานต่อทีมผู้บริหาร เพื่อดำเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ กรรมการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน คณบดีจะเชิญผู้นั้นออกจากการ
ประชุม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม ในส่วนของบุคลากรหรือนักศึกษา ที่มีพฤติกรรมที่มี
จริยธรรมที่ดี คณะฯจะดำเนินงานยกย่อง ชื่นชม ทุกกรณี มีการแจ้งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ การยกย่อง
ผ่านเว็บไซต์ การมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังเป็นต้น
ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ
(1) ความผาสุกของชุมชน คณะฯ เป็นสถาบันการศึกษาเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยที่ผลิตบัณฑิตและงานวิชาการ
ด้านโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม มีความโดดเด่นในด้านการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศ ดังนั้นการสร้าง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนถือเป็นพันธกิจที่มีความสำคัญอย่างมาก คณะฯ ได้ตั้งเป้าหมายและแผน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่เน้นดำเนินงานโครงการมีการบูรณาการศาสตร์และศิลป์
ผลักดันพัฒนาการดำเนินงานโครงการที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ คณะฯ ได้กำหนดพื้นที่ใน
การทำงานในบริเวณพื้นที่รอบที่ตั้งของมหาวิทยาลัย (Area Base) ทั้งพื้นที่กรุงเทพฯ รอบรัตนโกสินทร์ (บริเวณที่ตั้งวังท่า
พระ) และภูมิภ าคตะวัน ตก (วิทยาเขตนครปฐม และเพชรบุร ี) และมุ่งเน้น การนำองค์ความรู้ ทางด้า นโบราณคดี
ประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาษา และศิลปวัฒนธรรม มาสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ต่อยอดสร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรม และ
พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน
อย่างยั่งยืน
(2) การสนับสนุนชุมชน คณะฯ ให้ความสำคัญในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสนับสนุนชุมชน ดังนั้นจึงได้ให้
การสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมที่คณะวิชาฯ ให้การสนับสนุน
ครอบคลุมทั้ง 3 แนวทาง ได้แก่
- การลงทุนทางด้านวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน เน้นการลงทุนเพื่อชุมชนโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิชาการ
ที่เชี่ยวชาญเฉพาะในคณะโบราณคดี มาเพื่อใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อชุมชน เป็นการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
สร้างส่วนร่วมกับชุมชน องค์กร หรือสังคมอื่น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลประโยชน์ระยะยาวที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนและ
สังคม โดยโครงการหรือกิจกรรมมีการเน้นประเด็นเชิงสังคมที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของคณะวิชาฯ ตัวอย่างเช่น
โครงการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนท่าฉลอมและริมฝั่งมหาชัย เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร โครงการดังกล่าวนับเป็นความร่วมมือในการศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และ
วัฒนธรรมชุมชนท่าฉลอมและริมฝั่งมหาชัย เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร โดยคณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้ดำเนินการ
ศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในชุมชน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
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- การลงทุนทางด้านวิชาการ เพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน และจัดการวัฒนธรรม เน้นการลงทุนเพื่อชุมชนโดยใช้
องค์ความรู้ทางด้านวิชาการที่เชี่ยวชาญเฉพาะในคณะโบราณคดี มาเพื่อการอนุรักษ์และจัดการมรดกทางวัฒนธรรม โดย
มีเป้าหมายเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีของชาติ และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาแห่ง
เดียวของประเทศไทยที่มีการผลิตบัณฑิตและงานวิชาการด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ และภาษาจารึกโบราณ โดย
โครงการหรือกิจกรรมมีการเน้น ประเด็น ด้านสืบ สานศิลปวัฒ นธรรมที่มีความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ของคณะวิชาฯ
ตัวอย่างเช่น โครงการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตะวันตก จัดขึ้นที่ตําบลหวายเหนียว อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นการดำเนินงานเพื่อให้นักศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วม ศึกษาประเพณีดั้งเดิมของชาวมอญในพื้นที่ เช่นประเพณีตัดจุก
และเลี้ยงผีมอญ รวมถึงมีการเชิญปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นำชุมชนมาอบรมวัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่น ระยะสั้นให้แก่
นักเรียนโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา และนักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
- การลงทุนทางด้านวิชาการ เพื่อการสร้างสรรค์ และเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจ เน้นการลงทุนเพื่อชุมชน
โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิชาการที่เชี่ยวชาญเฉพาะในคณะโบราณคดี มา เพื่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถให้กับชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการหรือกิจกรรมมีการเน้น
ประเด็น ด้านการสร้างสรรค์รูปแบบการขับ เคลื่อนและพัฒ นาชุมชนตามความสอดคล้องกับกลยุ ทธ์ของคณะวิชาฯ
ตัวอย่างเช่น โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมระยอง ได้รับการสนับสนุน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
จำกัด โดยเป็นการดำเนินงานเพื่อค้นหาทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดระยองซึ่งครอบคลุมทั้งข้อมูลมรดกวัฒนธรรมและ
ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดระยอง เพื่อเข้าใจและรู้จักรากฐานความเป็นมาของจังหวัดระยองอย่างลุ่มลึก แล้ว
นำทุนทางวัฒนธรรมอันเป็นรากของชาวระยองเหล่านี้มาอนุรักษ์พัฒนา ยกระดับหรือต่อยอดเพื่อเสริมสร้างมูลค่าทางทาง
สังคมและเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
หมวด 2 กลยุทธ์
2.1 การจัดทำกลยุทธ์
ก. กระบวนการจัดทำกลยุทธ์
(1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของคณะฯ จะใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาคมทุกภาคส่วน โดยมีกระบวนการ
หลัก 5 ขั้นตอน (รูปที่ 2) คือ
1. การประเมินองค์กร สถานภาพ และสภาพแวดล้อม จะประกอบไปด้วยการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
(PEST) และการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strength -S) จุดอ่อน (Weakness –
W) โอกาส (Opportunity –O) และอุปสรรค (Threat- T)
2. การกำหนดทิศทาง เป็นการนำผลการประเมินองค์กร มากำหนดทิศทางของคณะฯ โดยยึดเอาสมรรถนะหลัก
ของคณะ คือ การเป็นผู้นำด้านโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม มากำหนดทิศทางตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย ทำให้เกิด
การกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดภารกิจ และการกำหนดเป้าหมาย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. การกำหนดกลยุทธ์ เป็น การพัฒ นาแผนระยะยาวและระยสั้น บนรากฐานจากข้อ 1 และ 2 โดยคณะฯ
จะกำหนดและเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับสมรรถนะและธรรมชาติของคณะฯมากที่สุด ซึ่งคณะฯ ได้กำหนด
/กลยุทธ์ 2 ระดับ คือ กลยุทธ์ระดับองค์กร (ระยะยาว) และกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (ระยะสั้น)
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4. การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารระดับสูงร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะร่วมกัน
พิจารณา แปลงกลยุทธ์และนโยบายเพื่อนำไปสู่แผนการดำเนินงาน (ปัจจุบันมีแผนระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2565) และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยจะต้องสอดคล้องกับสมรรถนะ วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ ซึ่งมีการกำหนดรายละเอียด
ด้านต่าง ๆ เช่น รายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น เพื่อให้
สามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
5. การประเมินผล เป็นกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลกลยุทธ์ที่นำไปปฏิบัติ (แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี) ซึ่งคณะฯ ได้กำหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลไว้แล้วอย่างชัดเจน ทั้งนี้ผลของการประเมินจะถูก
นำมาพิจารณาเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป

การกำหนดทิศทาง

การประเมินองค์กร

การกำหนดกลยุทธ์
สมรรถนะหลักของคณะฯ

+

_
การประเมินผล

การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

รูปที่ 5 กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์คณะโบราณคดี

(3) การวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ คณะฯ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การกำหนดทิศทาง และกำหนด
กลยุทธ์ โดยรูปแบบของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลนั้น จะใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของคณะฯ เริ่มจาก
การรวบรวมประเด็นจากการวิเคราะห์ PEST และ SWOT จากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะโบราณคดี
ลักษณะของการดำเนิน การจะให้บ ุคลากรจัดลำดับ ความสำคัญของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรที่มี
ผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินงานของคณะโบราณคดี โดยแบ่งเป็นการจัดลำดับแต่ละประเภท 5 อันดับแรก และใน
ภาพรวม 10 อันดับแรก ซึ่งได้รับแบบตอบรับทั้งสิ้น 72 ชุด นำไปสู่แผนยุทธศาสตร์ในระยะยาว ได้แก่
คณะฯ ได้ดำเนินการประเมินสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของบุคคลากรภายในคณะโบราณคดี
โดยใช้แนวทาง PEST และ SWOT มาเป็นแนวทางหลักสำหรับวิเคราะห์ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มประเด็น SWOT จำนวน
98 ประเด็น และแบ่งกลุ่มตามพันธกิจและแนวทางการบริหารจัดการของคณะโบราณคดี 5 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหาร
จัดการ 2) ด้านหลักสูตร และการเรียนการสอน 3) ด้านผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ 4) ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ 5) ด้านการเงินและงบประมาณ และได้มีการนำเสนอต่อบุคลากรคณะโบราณคดี เพื่อ
จัดลำดับความสำคัญ และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการบริหารจัดการของคณะโบราณคดี เพื่อนำข้อมูลที่ได้มา
จัดทำเป็นนโยบายสำหรับกรอบทิศทางการพัฒนาคณะโบราณคดี
(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก ข้อมูลและการวิเคราะห์ประเด็น PEST และ SWOT จากบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนของคณะโบราณคดี เพื่อให้บุคลากรจัดลำดับความสำคัญของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร นำไปสู่สมรรถนะ
หลักของคณะฯ และเกิดระบบงานที่คณะฯควรมุ่งเน้นสำหรับการพัฒนา โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อยได้ ดังนี้
1. เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นเลิศและยอมรับในระดับนานาชาติ
1.1 พัฒนาหลักสูตรที่เป็นเลิศทางความรู้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
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1.2 พัฒนาอาจารย์ให้ได้อาจารย์ที่มีความสามารถทางวิชาการ วิจัย เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
1.3 พัฒนาการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.4 พัฒนาและสร้างบัณฑิตให้เป็นบุคคลากรคุณภาพตามคุณลักษณะ Thailand 4.0
2. เป็นผู้นำการวิจัยด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นเลิศและยอมรับในระดับนานาชาติ
2.1 ผลิตผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับสากล
2.2 พัฒนาวิจัยและนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์
2.3 พัฒนานักวิจัยให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ
2.4 กระบวนการสนับสนุนวิจัยที่เป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน
3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
3.1 บูร ณาการใช้องค์ความรู้ด้านโบราณคดี ภาษา ศิล ปวัฒ นธรรม เพื่อให้บ ริการวิช าการเฉพาะทางที่
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการในระดับชาติและนานาชาติ
3.2 พัฒนามาตรฐานการให้บริการวิชาการ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในด้านการให้บริการและการบริหารจัดการ
4. เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ มีระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
4.1 พัฒนาองค์กรโดยมีระบบการพัฒนาที่มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นสำหรับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน
4.2 มีระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล และประเมินการปฏิบัติที่ทําให้บรรลุพันธกิจของคณะ
4.3 มีระบบสารสนเทศการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูล
4.4 มีกระบวนการงานหลักที่ดําเนินการอย่างเป็นระบบ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ
แนวทางข้างต้นถูกกำหนดให้เกิดแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน คือ 1. ด้านการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาด้ าน
โบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรม 2. การเป็นผู้นำด้านการวิจัยทางโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรม 3. การเป็นศูนย์กลางการ
บริการวิชาการด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรม 4. การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ มีระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่
เป็นเลิศ โดยผู้นำระดับสูงได้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ผู้นำระดับสูงได้นำเสนอต่อกรรมการ
ประจำคณะ และเผยแพร่ ต ่ อประชาคมทุ กภาคส่ วนของคณะทุ กช่ องทาง โดยได้ กำหนดนโยบายหลั กว่ า ทุ กภาควิ ชา
ทุกหลักสูตร จะต้องจัดทำแผนหรือแนวทางในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์ของคณะ ฯ
ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะฯ จะมี 4 ด้าน (ดูที่ระบบงานและสมรรถนะหลัก) โดยผู้นำ
ระดับสูงได้ประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารคณะได้กำหนดแผนและตารางเวลาไว้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ (ตารางที่
9) (แผนพัฒนาคณะโบราณคดี พ.ศ. 2561-2564)
(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะฯ เกิดจากการมีส่วนร่วมกันของทุกภาคส่วน
ในคณะฯ ดังนั้นการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์นั้นจะมีการพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดที่คณะฯจะได้รับ โดย
ต้องสอดคล้องกับสมรรถนะหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะเป็นหลัก ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าผู้นำระดับสูงได้กำหนดอย่างชัดเจน
ว่า ทุกภาควิชา ทุกหลักสูตร จะต้องจั ดทำแผนหรือแนวทางในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวทาง
ยุทธศาสตร์ของคณะ ฯ ซึ่งในการจัดการเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบเพื่อบรรลุตามตัวชี้วัดในภาพรวมระดับคณะฯนั้น จะพิจารณา
ร่วมกันผ่านที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ โดยมีการแชร์และกระจาย ความรับผิดชอบตามตัวชี้วัด ตามธรรมชาติและ
ความถนัดของแต่ละภาควิชาเพื่อให้เกิดความสมดุลภายในคณะ ฯ
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2.2 การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ก. การจัดทำแผนปฏิบัติการและนำไปสู่การปฏิบัติ
(1) แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการของคณะฯ เกิดขึ้นตามขบวนการจัดทำกลยุทธ์ โดยการนำสมรรถนะหลัก วิสัยทัศน์ของคณะ
มาจัดทำฐานแนวคิดหลักสำหรับการพัฒนาคณะ นำไปสู่แผนระยะยาว (แผน 4 ปี พ.ศ.2561-2565) และ แผนปฏิบัติการประจำปี
ซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจำปี จะใช้แนวทางยุทธศาสตร์ของคณะบูรณาการร่วมกับแผนนโยบายของมหาวิทยาลัย ใช้แนวคิด
พัฒนาพันธกิจพื้นฐานควบคู่ไปกับพันธกิจพัฒนา ทั้งนี้การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัตินั้น การกำกับดูแล
จะดำเนินงานในรูปแบบผ่านมติกรรมการบริหารคณะฯ เป็นหลัก คณะกรรมการบริหารคณะฯ จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้าน
ต่างๆ เพื่อกลั่นกรอง กำกับดูแล ตามนโยบายต่างๆ กำหนดผู้รับผิดชอบโครงการ ติดตามการดำเนินงาน การกำหนดแผนงานต่างๆ
นำเสนอผ่านที่ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อให้หัวหน้าภาควิชานำไปนำเสนอคณะกรรมการบริหารภาควิชา เพื่อจัดทำ
แผนงานระดับภาควิชา แล้วนำกลับมาพิจารณาแผนงานในภาพรวมของคณะฯ อีกครั้ง โดยจะมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดที่
ชัดเจน กำหนดการติดตามให้รายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 4 เดือน ทั้งนี้ในส่วนงานด้านการเงินและงบประมาณ งานด้านความ
เสี่ยงและการจัดการความรู้ จะดำเนินงานและกำกับติตตามโดยตรงโดยคณะกรรมการบริหารคณะ
ตารางที่ 12 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาคณะโบราณคดี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ่านความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นเลิศและยอมรับในระดับนานาชาติ
นโยบายที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรที่เป็นเลิศทางความรู้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
เป้าหมาย : ทุกหลักสูตรของคณะโบราณคดีผ่านประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA
มาตรการ : ส่งเสริมให้มีหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ AUN-QA
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

1. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง พัฒนา ตาม
มาตรฐานเกณฑ์ AUN-QA ระดับปริญญาบัณฑิต
2. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง พัฒนา ตาม
มาตรฐานเกณฑ์ AUN-QA ระดับบัณฑิตศึกษา
4. จำนวนหลักสูตรใหม่ที่เปิดเพิ่มระดับปริญญาโท-เอก

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563
100
100
100

ผู้รับผิดชอบ
2564
100

ร้อยละ

100

100

100

100

จำนวน
หลักสูตร

-

1

-

-

คณบดี / รองคณบดี ฝ ่ า ยวิ ช าการ/หั ว หน้ า
ภาควิชา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/หัวหน้า
ภาควิชา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ภาควิชา
มานุษยวิทยา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลป
ศาสตรบัณฑิตตามระบบ AUN-QA
2. โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาตามระบบ AUN-QA

หลักสูตรที่
ปรับปรุงเสร็จ
หลักสูตรที่
ปรับปรุงเสร็จ

3. งานประเมินหลักสูตรตามระบบ
AUN-QA

จำนวนของ
หลักสูตรที่
ผ่านประเมิน

2561
-

ค่าเป้าหมาย
2562 2563
6
-

3

1

CRM,
สันสกฤต

มานุษย
วิทยา

4

5

ผู้รับผิดชอบ

2564
-

6

-

15

15

แนวทางติดตามผลการ
ดำเนินการ
คณบดี / รองคณบดี ฝ ่ า ยวิ ช าการ/ทุ ก ผ่านที่ประชุม
ภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา
คณะกรรมการคณะ
คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ภาควิชา ผ่านที่ประชุม
โบราณคดี /ประวั ติ ศาสตร์ ศิ ลปะ/ภาษา คณะกรรมการคณะ
ตะวันออก/มานุษยวิทยา/หลักสูตร CRM
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ภาควิชา
ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ

นโยบายที่ 2 : พัฒนาอาจารย์ให้ได้อาจารย์ทมี่ ีความสามารถทางวิชาการ วิจัย เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
เป้าหมาย : คณะและมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
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มาตรการ : ผลักดันให้เกิดผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาติเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั
1. จำนวนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
นานาชาติ (Scopus / ISI) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด
2. ร้อยละผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ
ผลงานวิจัยทั้งหมด
3. จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์
4. ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด

หน่วย
นับ
บทความ

ค่าเป้าหมาย
2562 2563
8
10

2561
6

ร้อยละ

20

20

จำนวน
ร้อยละ

1
5

1
7

ผู้รับผิดชอบ
2564
12

คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา

25

25

คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา

2
10

2
12

คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา
คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา

มาตรการที่ 1 ผลักดันให้เกิดผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และได้รับการ ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาติเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านงานวิจัย/สร้างสรรค์
2. จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ฯ
คณะโบราณคดี
3. โครงการประชุมสัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการวิจยั
ระดับนานาชาติระดับเอเชียและระดับโลก

มี/ไม่มี
จำนวน

2561
มี
8

โครงการ

1

ค่าเป้าหมาย
2562 2563
มี
มี
8
8
1

ผู้รับผิดชอบ
2564
มี
8

1

คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา
คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา
คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา

1

มาตรการที่ 2 ส่งเสริมภาพลักษณ์การวิจัย
ตัวชี้วดั
1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านงานวิจัย/สร้างสรรค์
2. ช่องทาง/แนวทางการเผยแพร่การวิจยั
3. การเชิดชูเกียรติด้านการวิจยั ประจำปี
4. วารสารดำรงวิชาการ (จำนวนการเผยแพร่ต่อปี)

หน่วย
นับ
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
จำนวน

2561
มี
มี
มี
2

ค่าเป้าหมาย
2562 2563
มี
มี
มี
มี
มี
มี
2
2

ผู้รับผิดชอบ
2564
มี
มี
มี
2

คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา
คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา
คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา
คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นโยบายที่ 3 พัฒนาการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป้าหมาย หลักสูตรเป็นที่ยอมรับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วดั
1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนติดตามและประเมิน
คุณภาพบัณฑิต
2. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง พัฒนา ตามมาตรฐาน
เกณฑ์ AUN-QA
3.ร้อยละกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์และทักษะให้นกั ศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่การทำงานต่อจำนวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด

หน่วย
นับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
2562 2563
80
80

ผู้รับผิดชอบ

2561
80

ร้อยละ

100

100

100

100

ร้อยละ

100

100

100

100

2564
80

คณะโบราณคดี/ภาควิชา
คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/หัวหน้า
ภาควิชา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/หัวหน้า
ภาควิชา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. คณะกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการรับ
ประประเมินคุณภาพนักศึกษา
2. โครงการรับนักศึกษา (ความสามารถพิเศษ,
Clearing House, Admission)
3. โครงการติดตามภาวะการมีงานทำบัณฑิตคณะ
โบราณคดี
4. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะโบราณคดี
ตามโรงเรียนต่าง ๆ
5. โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่
นักศึกษา
6. งานประเมินหลักสูตรตามระบบ AUN-QA
7. โครงการส่งเสริมประสบการณ์และทักษะให้
นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสูก่ ารทำงาน

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2562 2563
มี
มี

ผู้รับผิดชอบ

มี/ไม่มี

2561
มี

2564
มี

มี/ไม่มี

มี

มี

มี

มี

จำนวน
โครงการ

1

1

1

1

จำนวน
โครงการ

2

2

2

2

จำนวน
โครงการ

2

2

2

2

จำนวนของ
หลักสูตรที่ผ่าน
ประเมิน
จำนวน
โครงการ

4

5

15

15

2

2

3

3

ทุกภาควิชา/
สาขาวิชา/หมวดวิชา
ทุกภาควิชา/
สาขาวิชา/หมวดวิชา
ทุกภาควิชา/
สาขาวิชา/หมวดวิชา
รองคณบดีวิชาการ
และรองคณบดีกิจการ
นักศึกษา
รองคณบดีวิชาการ
และรองคณบดีกิจการ
นักศึกษา
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/ภาควิชา
ทุกภาควิชา/
สาขาวิชา/หมวดวิชา

แนวทางติดตามผล
การดำเนินการ
ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ
ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ
ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ
ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ
ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ
ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ
ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ

นโยบายที่ 4 พัฒนาและสร้างบัณฑิตให้เป็นบุคคลากรคุณภาพตามคุณลักษณะ Thailand 4.0
เป้าหมาย บัณฑิตของคณะโบราณคดีเป็นที่ยอมรับและเป็นบุคคลากรคุณภาพตามคุณลักษณะ Thailand 4.0
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วดั

หน่วย
นับ
ร้อยละ

1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

2561
60

ค่าเป้าหมาย
2562 2563
65
70

ผู้รับผิดชอบ
2564
75

คณะโบราณคดี/ภาควิชา

กลยุทธ์ที่ : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผเู้ รียนมีความคิดสร้างสรรค์
มาตรการที่ 1 จัดให้มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน
มาตรการที่ 2 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการการประเมินผลการดำเนินงานตาม
รายละเอียดของหลักสูตร (องค์ประกอบที่ 1
และตามเกณฑ์ AUN-QA)

หน่วยนับ
ร้อยละของ
หลักสูตรที่
ผ่านการ
ประเมินร

2561
100

ค่าเป้าหมาย
2562 2563
100
100

ผู้รับผิดชอบ
2564
100

2. โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา

จำนวน
โครงการ

3

3

3

3

3. โครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษให้แก่
นักศึกษา

จำนวน
โครงการ

2

2

2

2

4. โครงการเผยแพร่งานวิจยั /สารนิพนธ์/
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

จำนวน
โครงการ

1

1

1

1

คณบดี/รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้า
ภาควิชา/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณบดี/รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้า
ภาควิชา
คณบดี/รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ/สาขา
ภาษาอังกฤษ
คณบดี/รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้า
ภาควิชา

แนวทางติดตามผล
การดำเนินการ
ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ

ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ
ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ
ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ

CPE- 12

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

5. กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม
นักศึกษาโบราณคดีกับสถาบันต่างประเทศ

จำนวน
กิจกรรม

6. กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม
นักศึกษาโบราณคดีกับหน่วยงาน/สถาบันใน
ประเทศ

จำนวน
กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
2562 2563
2
2

2561
2

5

5

ผู้รับผิดชอบ
2564
2

5

5

คณบดี/รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ/ทุก
ภาควิชา
คณบดี/รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ/ทุก
ภาควิชา

แนวทางติดตามผลการ
ดำเนินการ
ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ
ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เป็นผู้นำการวิจัยด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นเลิศและยอมรับในระดับนานาชาติ
นโยบาย : 2.1 ผลิตผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับสากล
2.2 พัฒนาวิจัยและนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์
2.3 พัฒนานักวิจัยให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ
2.4 กระบวนการสนับสนุนวิจัยที่เป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน
เป้าหมาย : คณะโบราณผู้นำการวิจัยด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

1. จำนวนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
นานาชาติ (Scopus / ISI) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด
2. ร้อยละผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
ต่อผลงานวิจัยทั้งหมด
3. จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์
4. ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำ
ทั้งหมด
5. จำนวนโครงการที่เตรียมความพร้อมสู่การขยายโอกาสทาง
การศึกษาสู่นานาชาติ

ค่าเป้าหมาย
2562 2563
8
10

ผู้รับผิดชอบ

บทความ

2561
6

2564
12

คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา

ร้อยละ

20

20

25

25

คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา

จำนวน

ร้อยละ

1
5

1
7

2
10

2
12

คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา
คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา

จำนวน

2

2

2

2

คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2562 2563
มี
มี

ผู้รับผิดชอบ

มี/ไม่มี

2561
มี

โครงการ

1

1

1

1

3. โครงการเสวนา/ประชุมวิชาการระดับชาติ

โครงการ

3

3

3

3

4. จัดทำศูนย์ข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
และอาเซียน
5. กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมนักศึกษา
โบราณคดีกับสถาบันต่างประเทศ
6. แผนงานส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานระดับนานาชาติ

ศูนย์ข้อมูล

1

1

2

2

กิจกรรม

3

3

3

3

มี/ไม่มี

มี

มี

มี

มี

1. สนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการข้ามศาสตร์
ทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ
2. โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ระดับ
เอเชียและระดับโลก)

2564
มี

คณบดี/รองคณบดี/
หัวหน้าภาควิชา
คณบดี/รองคณบดี/
หัวหน้าภาควิชา/ศูนย์
สันสกฤตศึกษา
คณบดี/รองคณบดี/
หัวหน้าภาควิชา
คณบดี/รองคณบดี/
หัวหน้าภาควิชา
คณบดี/รองคณบดี/
หัวหน้าภาควิชา
คณบดี/รองคณบดี/
หัวหน้าภาควิชา

แนวทางติดตามผล
การดำเนินการ
ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ
ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ
ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ
ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ
ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ
ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ
CPE- 13

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2562 2563
มี
มี

ผู้รับผิดชอบ

มี/ไม่มี

2561
มี

โครงการ

1

1

1

1

3. โครงการเสวนา/ประชุมวิชาการระดับชาติ

โครงการ

3

3

3

3

4. จัดทำศูนย์ข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
และอาเซียน
5. กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมนักศึกษา
โบราณคดีกับสถาบันต่างประเทศ
6. แผนงานส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานระดับบ
นานาชาติ
5. แผนงานผลักดันวารสารดำรงวิชาการสู่ระดับ
นานาชาติ

ศูนย์ข้อมูล

1

1

2

2

กิจกรรม

3

3

3

3

มี/ไม่มี

มี

มี

มี

มี

1. สนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการข้ามศาสตร์
ทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ
2. โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ระดับ
เอเชียและระดับโลก)

2564
มี

ภายในปี 2562

คณบดี/รองคณบดี/
หัวหน้าภาควิชา
คณบดี/รองคณบดี/
หัวหน้าภาควิชา/ศูนย์
สันสกฤตศึกษา
คณบดี/รองคณบดี/
หัวหน้าภาควิชา
คณบดี/รองคณบดี/
หัวหน้าภาควิชา
คณบดี/รองคณบดี/
หัวหน้าภาควิชา
คณบดี/รองคณบดี/
หัวหน้าภาควิชา
คณบดี/รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

แนวทางติดตามผล
การดำเนินการ
ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ
ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ
ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ
ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ
ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ
ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ
ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
นโยบาย : 3.1 บูรณาการใช้องค์ความรู้ด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้บริการวิชาการเฉพาะทางที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการในระดับชาติและนานาชาติ
3.2 พัฒนามาตรฐานการให้บริการวิชาการ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในด้านการให้บริการและการบริหารจัดการ
เป้าหมาย : คณะโบราณเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ของประเทศ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วดั
1. การจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการทางวัฒนธรรม
2.ร้อยละโครงการบริการวิชาการข้ามศาสตร์ภายใน
มหาวิทยาลัย/ภายในประเทศ/ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ
2.จำนวนโครงการบริการวิชาการที่คณะโบราณคดี
ดำเนินการเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชนและสังคม ทั้ง
ที่ไม่สร้างรายได้และสร้างรายได้
3. จำนวนเงินที่ได้จากโครงการบริการวิชาการ
3.ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการของผู้เข้าร่วม
โครงการ
ระดับที่ 1 สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ใน
ชีวิตประจำวันได้
ระดับที่ 2 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนไปสู่การแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ
ระดับที่ 3 สามรถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

หน่วย
นับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
แล้วเสร็จภายในปี 2562
10
10
20
20

ผู้รับผิดชอบ
คณบดี/รองคณบดีกิจการพิเศษ
คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา

โครงการ

10

10

10

10

คณบดี/รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/
หัวหน้าภาควิชา

ล้านบาท
ระดับ

10
1

10
2

15
2

15
3

คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา
คณบดี/รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/
หัวหน้าภาควิชา

CPE- 14

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. สนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการข้าม
ศาสตร์ทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ
2. แผนงานประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการคณะ
โบราณคดี
4. โครงการจัดทำทัวร์ด้านโบราณคดี
5. จัดทำศูนย์ข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติและอาเซียน
6. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางโบราณคดี

หน่วย
นับ 2561
มี/ไม่มี
มี

ค่าเป้าหมาย
2562 2563
มี
มี

ผู้รับผิดชอบ
2564
มี

มี/ไม่มี

มี

มี

มี

มี

ครั้ง

3

3

3

3

ศูนย์
ข้อมูล

1

1

2

2

คณบดี/รองคณบดี/
หัวหน้าภาควิชา
คณบดี/รองคณบดี/
หัวหน้าภาควิชา/
คณบดี/รองคณบดี/
หัวหน้าภาควิชา
คณบดี/รองคณบดี/
หัวหน้าภาควิชา
คณบดี/ หัวหน้า
ภาควิชาโบราณคดี
คณบดี

แล้วเสร็จภายในปี 2562

7. โครงการปรับปรุงหอประชุมศูนย์สันสกฤตศึกษา

แล้วเสร็จภายในปี 2562

แนวทางติดตามผล
การดำเนินการ
ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ
ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ
ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ
ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ
ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ
ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ มีระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
นโยบาย : 4.1 พัฒนาองค์กรโดยมีระบบการพัฒนาที่มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นสำหรับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน
4.2 มีระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล และประเมินการปฏิบัติที่ทําให้บรรลุพันธกิจของคณะ
4.3 มีระบบสารสนเทศการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูล
4.4 มีกระบวนการงานหลักที่ดําเนินการอย่างเป็นระบบ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ
เป้าหมาย : คณะโบราณเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ มีระบบสารสนเทศการจัดการที่มีมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วดั
1. มีระบบ Electronic document and records
management system (EDRMS) ISO 15489-1
2. การปรับปรุงระบบโครงสร้างสำนักงานเลขานุการคณะ
2. มีเกณฑ์มาตรฐานการ/ระเบียบปฏิบตั ิการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การเงินของคณะโบราณคดี
4. การเข้ารับการประเมินระบบ EdPEx

หน่วย
นับ
2561
แล้วเสร็จ เตรียม
การ

ค่าเป้าหมาย
2562 2563

ผู้รับผิดชอบ
2564

แล้ว
เสร็จ

ประเมิน

ประเมิน

คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา/เลขานุการคณะ

มี/ไม่มี
มี/ไม่มี

มี
มี

ประเมิน

ประเมิน

ประเมิน

มี

มี

มี

คณบดี/รองคณบดี/เลขานุการคณะ
คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา/เลขานุการคณะ

ร้อยละ

90

95

100

100

คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา/เลขานุการคณะ

เข้าร่วม

ผ่าน 200

ปี 2565

คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา/เลขานุการคณะ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ดำเนินการปรับโครงสร้างสำนักงานเลขานุการคณะ
2. การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการ/ระเบียบ
ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนคณะโบราณคดี
3. การจัดสัมมนาบุคคลากรสายสนับสนุน

หน่วย
นับ 2561
มี/ไม่มี
มี

ค่าเป้าหมาย
2562 2563

ผู้รับผิดชอบ

2564

ประเมิน

ประเมิน

ประเมิน

มี/ไม่มี

มี

มี

มี

มี

จำนวน
ครั้ง

1

1

1

1

แนวทางติดตามผล
การดำเนินการ
คณบดี/รองคณบดี/ ผ่านที่ประชุม
เลขานุการคณะ
คณะกรรมการคณะ
คณบดี/รองคณบดี/ ผ่านที่ประชุม
หัวหน้าภาควิชา/
คณะกรรมการคณะ
เลขานุการคณะ
คณบดี/รองคณบดี/ ผ่านที่ประชุม
เลขานุการคณะ
คณะกรรมการคณะ
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
4. การจัดประชุมสรุปผลงาน/การบริหารจัดการคณะ
โบราณคดี (บุคลากรในคณะโบราณคดี)

หน่วย
นับ 2561
จำนวน
1
ครั้ง

5. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมระบบ SU-ERP

ดำเนินการ

6. โครงการเตรียมความพร้อม EdPEx

7. การรายงานและประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน
ทุกๆด้าน

ค่าเป้าหมาย
2562 2563
1
1

ประเมิน

ประเมิน

มีคณะกรรมการประชุมทุกเดือน

มี/ไม่มี

มี/ทุก 3เดือน

ผู้รับผิดชอบ

2564
1

ประเมิน

แนวทางติดตามผล
การดำเนินการ
คณบดี/รองคณบดี/ ผ่านที่ประชุม
หัวหน้าภาควิชา/
คณะกรรมการคณะ
เลขานุการคณะ
คณบดี/ เลขานุการ ผ่านที่ประชุม
คณะ
คณะกรรมการคณะ
คณบดี/รองคณบดี/ ผ่านที่ประชุม
หัวหน้าภาควิชา/
คณะกรรมการคณะ
เลขานุการคณะ
คณบดี/รองคณบดี/
ผ่านที่ประชุม
เลขานุการคณะ
คณะกรรมการคณะ

(2) การนำแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบ ัติการนั้น คณะฯได้กำหนดแผนตาม
แผนพัฒนาคณะโบราณคดี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย กำหนดให้แต่ละฝ่าย
หรือภาควิชา จัดทำโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนฏิบัติการของคณะที่วางนโยบายไว้ กำหนดลำดับ
ขั้นตอนอย่างชัดเจน ได้แก่ ผ่านที่ประชุมกรรมการบริหารภาควิชา เสนอต่อ คณะอนุกรรมการนโยบายแต่ละด้าน หรือ ต่อผู้บริหาร
(แล้วแต่กรณี) เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว คณะได้กำหนดให้การ
ดำเนินงานตามระบบ PDCA
(3) การจัดสรรทรัพยากร คณะฯ กำหนดให้ภาควิชา สาขาวิชา ศูนย์ฯ ประชุมร่วมกันเพื่อจัดทำความต้องการด้านต่าง ๆ
โดยเฉพาะด้านการเงิน ก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ เพื่อนำมาพิจารณาผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะโดย
คำนึงถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของคณะฯเป็นสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรด้านการเงินและด้านอื่นๆ มีความพร้อม
และเพียงพอสำหรับใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ ทั้งนี้คณะฯจะติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการและผล
ดำเนินงานตามตัววัด/ตัวบ่งชี้ที่สำคัญ ตามแผนปฏิบัติการของคณะฯ ที่ได้มอบหมายให้ภาควิชา สาขาวิชา ศูนย์ เป็น
ผู้รับผิดชอบ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนทุก 4 เดือน ในประเด็นประสิทธิผลของการดำเนินงาน
แต่ละด้านตามตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ที่สำคัญ นอกจากนี้คณะฯยังได้ผู้รับผิดชอบด้านแผนงานและการเงินของคณะฯ รายงาน
สถานการณ์การเงิน การเบิกจ่ายต่าง ๆ ของทุกภาควิชา สาขาวิชา ศูนย์ ต่อคณะกรรมการคณะฯ เพื่อทราบทุก ๆ เดือน
เพื่อที่ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา จะได้ทราบสถานการณ์ด้านการเงินและอื่น ๆ เพื่อการวางแผนต่อไป
(4) แผนงานด้านบุคคลากร คณะฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนงานด้านบุคลากรใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
การจัดสรรอัตรากำหลังของสำนักงบประมาณแผ่นดินและของมหาวิทยาลัย โดยได้จัดทำแผนอัตรากำลังและแผนพัฒนา
บุคลากร ระยะ 20 ปร (ปีงบประมาณ 2563 – 2582) ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่
17/2562 วันที่ 7 พ.ย. 2562 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการบริหารอัตรากำลัง การพัฒนาบุคลากร
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะโบราณคดี คือมุ่งเน้นการสร้างความเป็น
เลิศทางด้านการศึกษา เน้นพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ผสมผสานระหว่างศิลป์และศาสตร์ ให้บัณฑิต
มีความรู้ในวิชาชีพระดับสากล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายการบริหารจัดการด้านอัตรากำลัง จากนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้หน่วยงานบริหาร
จัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ บุคลากรที่หน่วยงานรับเข้าใหม่จึงต้องใช้เงินรายได้ในการบริหารจัดการ จึงกำหนด
นโยบายด้านอัตรากำลังบุคลากร ในระยะ 20 ปี (ปีงบประมาณ 2563-2582) ดังนี้
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1) บุคลากรที่มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อเกษียณอายุคณะฯ จะต่อเวลาราชการ / ต่อการจ้าง
ของบุคลากรสายวิชาการ เฉพาะกรณีได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
2) บุคลากรที่มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อเกษียณอายุ จะยังคงกรอบอัตรากำลังไว้ได้ ซึ่งกำหนดไว้
เป็นกรอบอัตรากำลังส่วนกลาง โดยคณะฯ พิจารณาบรรจุอัตราใหม่ตามลำดับดังนี้
2.1) นักเรียนทุนในโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2) ทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุของแต่ละหลักสูตร
2.3) กรณีอื่นตามเหตุผลความจำเป็น
ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะโบราณคดี โดยบุคลากรที่บรรจุใหม่ต้อง
เป็นไปตามมาตรการที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด (คุณวุฒิระดับปริญญาเอก)
3) กรณีที่มีความจำเป็นต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญ กำหนดให้จ้างด้วยเงินงบประมาณรายได้ของส่วนงานนั้น ในวงเงินไม่
เกินเดือนละ 20,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน
4) หลักสูตรทีจ่ ะมีอาจารย์เกษียณอายุ ต้องมีแผนรองรับในการหาอัตรากำลังทดแทนล่วงหน้าอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 5 ปี
5) บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มีการพัฒนาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 หรือข้อบังคับเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายของการดำเนินงาน
1) คณะโบราณคดี มีแผนการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอัตรากำลังบุคลากร ทั้งด้านคุณวุฒิ
และด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ในระยะ 20 ปี
2) บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์
3) บุคลากรสายวิชาการทุกคนได้รับการพัฒนา อาทิ การฝึกอบรม สัมมนา หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือ
นำเสนอผลงานทางวิชาการ ตามภารกิจหลักของบุคลากรสายวิชาการ ที่หน่วยงานจัดขึ้นและ/หรือองค์กรภายนอก
จัดทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ และการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
4) บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น จำนวนไม่ น ้ อ ยกว่า ร้ อ ยละ 80 ต้ อ งเข้ า รั บ การฝึ ก อบรม สั ม มนาหลั ก สู ตรต่างๆ
ตามภารกิจหลักของบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งที่หน่วยงานจัดขึ้นเองและที่องค์กรภายนอกจัด เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
5) บุคลากรสายบริหารทุกคน ต้องเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ตามภารกิจหลักของบุคลากรสาย
บริหาร ทั้งที่หน่วยงานจัดขึ้นเองและที่องค์กรภายนอกจัด ทั้งภายในและต่างประเทศ
6) บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีกำหนดเวลาในการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี
เกณฑ์การติดตามผลตามแผนฯ
1) แผนอัตรากำลัง คณะโบราณคดี ต้องมีการติดตามแผนสำหรับการทดแทนอัตรากำลังของหลักสูตร
2) แผนพัฒนาบุคลากร คณะโบราณคดี กำหนดติดตามผลการปฏิบ ัติงานของบุคลากรสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน เป็น 3 ส่วน คือ ตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) ด้านความสามารถหรือสมรรถนะ
(Competency) และ ภาระงานขั้นต่ำ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
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กรณีบุคลากรสายสนับสนุนที่ บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก่อนปีงบประมาณ 2563 ต้องได้รับการพัฒนาใน
ระดับที่สูงขึ้น (ระดับชำนาญการ) ภายในระยะเวลา 5 ปี และพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุใหม่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563
ต้องได้รับการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น (ระดับชำนาญการ) ภายในระยะเวลา 7 ปี นับจากวันที่บรรจุ
การติดตามและประเมินผล จะติดตามและประเมินผลผ่านคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาบุคลากร วิจัย และทุน
เสนอต่อคณะกรรมการบริห ารคณะ จะดำเนิน การติดตามผลการปฏิบ ัติงาน และผลงานทางวิช าการของบุคลากร
ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ภายหลังรอบการประเมิน ไม่เกิน 30 วัน ในช่วงเดือนเมษายนและตุลาคม เพื่อนำผลการประเมิน
มาพัฒนาและปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป
(5) ตัววัดผลการดำเนินงาน คณะฯ จะใช้แนวคิด PDCA มาเป็นระบบในการดำเนินงาน มีการการติดตามผลสำเร็จและ
ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติงาน โดยส่วนงานนโยบายและแผนฯ จะเป็นผู้ประสานงานกับส่วนงานอื่น ๆ นำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการมีการติดตามทุก ๆ 4 เดือน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีการ
ประเมินผลการดำเนินงานทุก ๆ ด้า น โดยตัววัดที่สำคัญที่คณะฯ จะใช้เป็นเกณฑ์หลัก คือ การประเมินการดำเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น ๆ รวมถึงประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
(6) การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน การคาดการณ์ของผลการดำเนินงานของคณะฯ จะใช้ผลการดำเนินที่ผ่า นมาใน
รอบ 4 ปี และรอบปีที่ผ่านมา มาเป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้เปรียบเทียบและคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต โดยทีม
บริหาร ส่วนงานแผนและนโยบาย ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนงานการศึกษา ประชุมร่วมกันเพื่อคาดการณ์
สถานการณ์ต่าง ๆ ของคณะฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการคณะเพื่อพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง
(ข) การปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติการ คณะฯ จะมีการติดตามผลการดำเนินงานทุกโครงการทุก ๆ 4 เดือน เพื่อติดตาม
สถานการณ์ ความก้าวหน้าของโครงการ ปัญหาต่าง ๆ ผ่านที่ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อพิจารณาร่วมกันสำหรั บ
การปรับเปลี่ยนแผนสำหรับโครงการที่มีปัญหา ทั้งนี้ในกรณีที่มีสถานการณ์ปัญหาเร่งด่วนในบางโครงการมีความจำเป็นที่
จะต้องปรับแผนกระทันหัน คณะฯจะมีวิธีการดำเนินงานเพื่อปรับแผน 2 รูปแบบ คือ 1.กรณีไม่กระทบต่องบประมาณ ตัวชี้วัด
จะใช้วิธีการเวียนเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ 2. กรณีที่มีผลกระทบต่องบประมาณ ตัวชี้วัด คณบดี
จะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อเป็นวาระพิเศษหรือเร่งด่วน เพื่อพิจารณาให้สามารถแก้ไขปัญหาปรับเปลี่ยนแผน
ได้ทันสถานการณ์

หมวดที่ 3 ลูกค้า
3.1 เสียงของลูกค้า
ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุม่ อื่น
ก1. การรับฟังผู้เรียน คณะโบราณคดีแบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในทั้ง 2 กลุ่ม ประกอบด้วยนักศึกษาไทยเป็นกลุ่มหลัก และนักศึกษาต่างชาติเป็นกลุ่มรอง
เนื่องจากยังมีจำนวนไม่มากนัก ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการเรียนในหลักสูตร รวมไปถึงการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย คณะฯ จึงได้วางแผนการรับฟังผู้เรียนดังนี้ (ตารางที่ 13)
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ตารางที่ 13 ช่องทางการรับฟังความเห็นของผู้เรียน
ลูกค้า

ช่องทางการรับฟัง

1) นักศึกษา
ชาวไทยและ
ต่างชาติระดับ
ปริญญาบัณฑิต

1. การพูดคุยโดยตรงกับ
คณาจารย์ในภาควิชา/
หลักสูตร หรืออ.ทีป่ รึกษาชัน้ ปี
2. การเขียนคำร้องหรือ
บันทึกแจ้งคณะฯ

2) นักศึกษา
ชาวไทยและ
ต่างชาติระดับ
บัณฑิตศึกษา

ขั้นตอนการทำงาน

ความถี่

สารสนเทศที่
ต้องการ

ผู้รับผิดชอบ

- คณาจารย์พูดคุยกับนักศึกษาและนำ
ประเด็นหารือในที่ประชุมคณาจารย์
พู ดคุ ยกั บนั กศึ กษาและนำประเด็น
หารือในที่ประชุม
- คณะฯ รวบรวมความต้องการและคำ
ร้องจากช่องทางการรับฟังของคณะส่ง
3. สื่อออนไลน์
ให้กับภาควิชา/ หลักสูตรพิจารณา
- FB Page คณะโบราณคดี
- ภาควิชา/หลักสูตร รายงานสรุปที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สามารถดำเนินการหรือแก้ไขได้ และ
- FB Page งานกิจการ
เสนอประเด็ นและปั ญหาที ่ ต้ องให้
นักศึกษา คณะโบราณคดี
คณะฯเป็นผู้ดำเนินการ
- เว็บไซต์คณะวิชา
- อนุกก.บริหารหลักสูตรและอนุกก.
ด้ านกิ จการนั กศึ กษารายงานสรุ ป
4. แบบสอบถาม
- การประเมินการเรียนการ ประเด็นที่อนุกก.สามารถดำเนินการ
หรือแก้ไขได้ และเสนอประเด็นและ
สอนในแต่ละรายวิชา
ออนไลน์ในระบบลงทะเบียน ปัญหาที่ต้องให้กก.บริหารคณะเป็น
- การประเมินสอบถามความ ผู้ดำเนินการ
- กก.บริหารคณะพิจารณาดำเนินการ
คิดเห็นโดยงานการศึกษา
หรือแก้ไขคำร้อง/ความต้องการของ
และกิจการนักศึกษา
นักศึกษาตามที่อนุกก. ส่งมา

เดือนละ
1 ครั้ง
หรือตาม
ความ
เร่งด่วน
ของงาน

- ความต้องการ
และคำร้องด้าน
การเรียน
- ความต้องการ
และคำร้องด้าน
การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
- อนุกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับปริญญา
บัณฑิต
- อนุกรรมการด้านกิจการ
นักศึกษา
- ภาควิชา/ หลักสูตร

1. การพูดคุยโดยตรงกับ
- คณาจารย์ในภาควิชา/
หลักสูตร
- ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
- อ.ที่ปรึกษาชั้นปี
2. การเขียนคำร้องหรือ
บันทึกแจ้งคณะฯ
3. สื่อออนไลน์
- FB Page คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- เว็บไซต์คณะวิชา
4. แบบสอบถาม
- การประเมินการเรียนการ
สอนในแต่ละรายวิชา
ออนไลน์ในระบบลงทะเบียน
- การประเมินสอบถามความ
คิดเห็นโดยงานการศึกษา

เดือนละ
1 ครั้ง
หรือตาม
ความ
เร่งด่วน
ของงาน

- ความต้องการ
และคำร้องด้าน
การเรียน
- ความต้องการ
และคำร้องด้าน
การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
- อนุกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
- ภาควิชา/ หลักสูตร

คณาจารย์พ ูดคุยกับนักศึกษาและนำ
ประเด็นหารือในที่ประชุมประชุมระดับ
ภาควิชา/ หลักสูตร
- คณะฯ รวบรวม ความต้องการและคำ
ร้องจากช่องทางการรับฟังของคณะส่ง
ให้กับภาควิชา/ หลักสูตรพิจารณา
- ภาควิ ชา/หลั กสู ตร รายงานสรุ ป
ประเด็นที่ภาควิชา/หลักสูตรสามารถ
ดำเนิ นการหรื อแก้ ไขได้ และเสนอ
ประเด็นและปัญหาที่ต้องให้คณะฯเป็น
ผู้ดำเนินการ
- อนุกก.บริหารหลักสูตรรายงานสรุป
ประเด็นที่อนุกก.สามารถดำเนินการ
หรือแก้ไขได้ และเสนอประเด็นและ
ปัญหาที่ตอ้ งให้กก.บริหารคณะเป็น
ผู้ดำเนินการ
- กก.บริหารคณะพิจารณาดำเนินการ
หรือแก้ไขคำร้อง/ความต้องการของ
นักศึกษาตามที่อนุกก. ส่งมา หาก
พิจารณาไม่ได้จึงส่งเรื่องเสนอต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย

การนำ
สารสนเทศไปใช้
ประโยชน์
- ออกแบบปรับ
ปรับปรุง
หลักสูตร หรือ
การเรียนการ
สอน
- แก้ปัญหาหรือ
กำหนดแนวทาง
ดำเนินการใน
ประเด็นการ
เรียนและชีวิตใน
มหาวิทยาลัย
ของนักศึกษา

- ออกแบบปรับ
ปรับปรุง
หลักสูตร หรือ
การเรียนการ
สอน
- แก้ปัญหาหรือ
กำหนดแนวทาง
ดำเนินการใน
ประเด็นการ
เรียนและชีวิตใน
มหาวิทยาลัย
ของนักศึกษา

นอกจากนี้ คณะฯ ได้จดั ช่องทางเพื่อให้คณะฯ สามารถสื่อสารกลับไปยังกลุ่มผูเ้ รียนทั้ง 2 กลุ่มได้ โดยใช้ช่องทางดังนี้
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กลุ่มผู้เรียน
นักศึกษาชาวไทยและ
ต่างชาติระดับปริญญา
บัณฑิต

นักศึกษาชาวไทยและ
ต่างชาติระดับ
บัณฑิตศึกษา

ช่องทางการสื่อสารของคณะกลับไปยังกลุ่มผู้เรียน
- คณาจารย์ในภาควิชา/ หลักสูตร และอ.ที่ปรึกษาชั้นปี
- FB Page คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- FB Page งานกิจการนักศึกษา คณะโบราณคดี
- เว็บไซต์ของคณะ https://www.archaeo.su.ac.th
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ การประชุมในวาระต่างๆ
- คณาจารย์ในภาควิชา/ หลักสูตร และอ.ที่ปรึกษาชั้นปี
- FB Page คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- เว็บไซต์ของคณะ https://www.archaeo.su.ac.th
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ การปฐมนิเทศ

ผู้รับผิดชอบ
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
- อนุกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
- อนุกรรมการด้านกิจการนักศึกษา
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- อนุกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

รูปที่ 6 ช่องทางการสื่อสารของนักศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต
นักศึกษาป.ตรียื่นคำร้อง / แสดงความต้องการผ่าน 4 ช่องทาง

คณาจารย์พดู คุยกับนักศึกษา
และรววบรวมคำร้อง/ความ
ต้องการ

เสนอเรื่องต่อ
ภาควิชา/หลักสูตรพิจารณาคำ
ร้อง/ความต้องการที่นักศึกษา
ส่งผ่านช่องทางต่างๆ

สามารถพิจารณา
ได้และมีผลการ
พิจารณา
- ดำเนินการหรือแก้ไข
- แจ้งผล/ชี้แจงให้นักศึกษาทราบ
- แจ้งผลให้คณะฯทราบ

สื่อออนไลน์ของคณะ

การเขี ย นคำร้ อ งหรื อ
บันทึกแจ้งคณะ

คำร้องหรือความต้องการที่
เกี่ยวข้องกับภาควิชา/ หลักสูตร
โดยตรง

งานการศึกษา/งานกิจการนักศึกษารวบรวม คัด
กรอง และคัดแยก คำร้องและความต้องการส่งให้
ภาควิชา/หลักสูตรพิจารณา

ด้านการเรียนการสอน เสนอต่อ
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร
ระดับปริญญาบัณฑิต (วาระประชุมเดือนละ 1 ครั้ง)

สามารถพิจารณาได้และ
มีผลการพิจารณา

- ดำเนินการหรือแก้ไข
- แจ้งผล/ชี้แจงให้นักศึกษาทราบ

คำร้องหรือความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ
คณะโดยตรง

ไม่สามารถพิจารณาได้และเสนอเรื่องต่อ

- ดำเนินการหรือแก้ไข
- แจ้งผล/ชี้แจงให้นักศึกษาทราบ
- แจ้งผลให้คณะฯทราบ

แบบสอบถามของคณะ

ไม่ ส ามารถ
พิจารณาได้
และเสนอ
เรื่องต่อ

ด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย / สวัสดิการ
เสนอต่อ
- รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
- คณะอนุกรรมการด้านกิจการนักศึกษา (วาระ
ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง)

สามารถพิ จ ารณา
ได้ แ ละมี ผ ลกา ร
พิจารณา
- ดำเนินการหรือแก้ไข
- แจ้งผล/ชี้แจงให้นักศึกษาทราบ
- แจ้งผลให้คณะฯทราบ

เสนอคณะกรรมการบริหารคณะโบราณคดี
พิจารณา (วาระประชุมเดือนละ 2 ครัง้ )
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รูปที่ 7 ช่องทางการสื่อสารของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายืน่ คำร้อง /
แสดงความต้องการผ่าน 4 ช่องทาง

คณาจารย์พูดคุยกับ
นักศึกษา และรววบรวม
คำร้อง/ความต้องการ

สื่อออนไลน์ของคณะ

การเขี ย นคำร้ อ ง ห รื อ
บันทึกแจ้งคณะ

แบบสอบถามของคณะ

เสนอเรื ่ อ ง

ภาควิชา/หลักสูตรพิจารณาคำ
ร้อง/ความต้องการที่นักศึกษา
ส่งผ่านช่องทางต่างๆ

คำร้องหรือความต้องการที่
เกี่ยวข้องกับภาควิชา/
หลักสูตรโดยตรง

สามารถพิจารณาได้และมีผลการพิจารณา
- ดำเนินการหรือแก้ไข
- แจ้งผล/ชี้แจงให้นักศึกษาทราบ
- แจ้งผลให้คณะฯ ทราบ

งานการศึกษารวบรวม คัดกรอง และคัดแยก คำร้องและความต้องการส่งให้
ภาควิ ช า/หลั ก สู ต รพิ จ ารณา หรื อ ส่ ง ให้ ร องคณบดี ฝ ่ า ยวิ ช าการ /
คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร

ไม่สามารถพิจารณาได้และเสนอ

คำร้องหรือความต้องการที่เกี่ยวข้องกับคณะโดยตรง

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา (วาระประชุมเดือนละ 1
ครั้ง)

- ดำเนินการหรือแก้ไข
- แจ้งผล/ชี้แจงให้นักศึกษาทราบ
- แจ้งผลให้คณะฯทราบ

ไม่สามารถพิจารณาได้
และเสนอเรื่องต่อ

สามารถพิจารณาได้และ
มีผลการพิจารณา

- ดำเนินการหรือแก้ไข
- แจ้งผล/ชี้แจงให้นักศึกษาทราบ

สามารถพิจารณาได้และมี
ผลการพิจารณา

เสนอคณะกรรมการบริหารคณะ
โบราณคดีพิจารณา
(วาระประชุมเดือนละ 2 ครั้ง)

ไม่สามารถพิจารณาได้และเสนอเรื่องต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย

ก2. การรับฟังลูกค้ากลุม่ อื่น
ลูกค้ากลุ่มอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน คณะฯ ได้มีการจำแนกกลุ่มผู้รับบริการ ตามพันธกิจหลักของคณะฯ โดย
มีช่องทางการสื่อสารของลูกค้าแต่ล ะกลุ่มด้ว ยช่องทางที่ห ลากหลายแตกต่างกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสำหรับ เป็น
ฐานข้อมูล สามารถนามาใช้ปรับปรุงการดำเนินงานได้ (ตารางที่ 14)

CPE- 21

ตารางที่ 14 กลุ่มผู้รับบริการของคณะโบราณคดี
กลุ่มผูร้ ับบริการ

ความต้องการ/ความ
คาดหวังของผู้รับบริการ

สิ่งที่คณะให้บริการ

ด้านการวิจัย
1.บุคลากรสายวิชาการ

- พัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถด้าน ต่างๆ
โดยการส่งไปร่วม ประชุม
สัมมนา อบรม และศึกษาต่อ
2.หน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุน - โครงการวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพ
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของแหล่งทุน
- กระบวนการวิจัยทีม่ ี
คุณภาพ และมีความ ถูกต้อง
- ผลงานทางวิชาการ
ด้านบริการวิชาการ
1. ผู้รับบริการทุกภาคส่วนทั้ง - จัดประชุมวิชาการ
ชุมชน ภาครัฐและเอกชน - จัดประชุม/อบรม/
สัมมนา/workshop
- ให้บริการวิชาการ

- การพัฒนาตามศักยภาพ
- มีผลงานทางวิชาการที่มีคณ
ุ ภาพ
- การสร้างเครือข่ายงานวิจัย
- การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการ/
- นวัตกรรม
- การนำทุนวิจัยไปใช้
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูง
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ให้ทุน
- ได้รับความรู้จากคณะทีม่ ีความ
ถูกต้อง และเป็น ปัจจุบัน
- ได้รับความช่วยเหลือ/ความร่วมมือ
จากคณะใน เรื่องที่ร้องขอและอยู่
ในความรับผิดชอบของคณะ

แนวทาง
และวิธีการสื่อสารระหว่างกัน
- การประชุม/สัมมนา
- หนังสือเวียน
- การสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของ
คณะฯ E-mail LINE FACEBOOK
- การประชุม/สัมมนา
- หนังสือเวียน
- การสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย/คณะ
- E-mail

- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- การประชาสัมพันธ์
- การเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
- เว็บไซต์

ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียน
(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน ในกลุ่มผู้เรียน คณะฯ ได้เปิดช่องทางรับฟัง
ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความผูกพันไว้หลายช่องทางทั้งผ่านการพูดคุยโดยตรงกับอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์
ในภาควิชา/หลักสูตร รวมไปถึงการประชุมตามวาระต่างๆ และยังมีช่องทางออนไลน์ เช่น การประเมินแต่ละรายวิชา
ออนไลน์ และ FB page ที่รับผิดชอบโดยงานการศึกษา และงานกิจการนักศึกษา เป็นต้น โดยแต่ละช่องทางมีความถี่ใน
การเก็บข้อมูลต่อกัน ซึ่งจะทำให้การสำรวจความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความผูกพัน เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
คณะฯ อีกทั้งยังได้เริ่มวางระบบให้มีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพจากอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา และสาเหตุ
การลาออกของนักศึกษา เพื่อดูความพึงพอใจและความผูกพันของกลุ่มผู้เรียนด้วย (ดูตารางที่ 15)
ตารางที่ 15 แนวทาง วิธีการสื่อสาร และวิธีการประเมินผลของผู้เรียนและผู้รับบริการ
กลุ่มผู้รับบริการ
ด้านการเรียนการสอน
1. นศ.ระดับ ป.ตรี

แนวทางวิธีการสื่อสาร

วิธีการประเมิน

แนวทางการนำสารสนเทศมาใช้

- ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
- การจัดประชุมประจำปี
- ที่ประชุมกิจการนักศึกษา
- Website, Facebook
- บอร์ดประชาสัมพันธ์
- แบบสำรวจความคิดเห็น

- ระบบประเมินการเรียนการ
สอนออนไลน์
- แบบประเมินของโครงการ
- ที่ประชุมกิจการนักศึกษา
- แบบสำรวจต่าง ๆ ตามวาระ
- ระบบประเมินการเรียนการ
สอนออนไลน์

- นำผลการประเมินไปปรับปรุง
สำหรับการดำเนินงานครั้งต่อไป
- หลักสูตรนำไปปรับปรุงการเรียน
การสอน และการปรุบปรุงหลักสูตร
- นำภาวะการมีงานทำมาปรับปรุง
เนื้อหาหลักสูตรให้ทันสมัย
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กลุ่มผู้รับบริการ
2. นศ.ระดับ ป.โท เอก

ด้านการผลิตผลงานวิจัย
1. บุคลากรสายวิชาการ

แนวทางวิธีการสื่อสาร
วิธีการประเมิน
- ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ - แบบสำรวจตามวาระต่าง ๆ
- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ - เรื่องร้องเรียนต่าง ๆ
- Website, Facebook
- บอร์ดประชาสัมพันธ์
- แบบสำรวจความคิดเห็น

- ประขุมกรรมการบริหารคณะ
- ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ
- ประชุมประจำปีระดับคณะ
- จดหมายเวี ย น ทั ้ ง เวี ย นตาม
ระบบและเวียนอิเล็กทรอนิคส์
- Website, Facebook, Line
- บอร์ดประชาสัมพันธ์
- จดหมายข่าว
2. หน่วยงานต่าง ๆ ที่
- แบบสอบถาม
สนับสนุนงบประมาณการ - Website, Facebook
วิจัย
- หนังสือขอความร่วมมือต่าง ๆ
- จดหมายข่าว
- เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
ด้านการบริการวิชาการ
1. ผู้รับบริการ
- แบบสอบถาม
- Website, Facebook
- หนังสือเชิญต่าง ๆ
- จดหมายข่าว
- เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ

แนวทางการนำสารสนเทศมาใช้

- แบบประเมินของโครงการ
- แบบสำรวจตามวาระต่าง ๆ
- ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร คณะและ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
- เรื่องร้องเรียนต่าง ๆ

- นำผลการประเมินไปปรับปรุง
สำหรับการดำเนินงานครั้งต่อไป

- แบบประเมินของโครงการ
- แบบสำรวจตามวาระต่าง ๆ
- ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ

- นำผลการประเมินไปปรับปรุง
สำหรับการดำเนินงานครั้งต่อไป

- แบบประเมินของโครงการ
- แบบสำรวจตามวาระต่าง ๆ
- ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ

- นำผลการประเมินไปปรับปรุง
สำหรับการดำเนินงานครั้งต่อไป

(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ปัจจุบันคณะฯ ไม่มีทั้งนี้วิธีการเปรียบเทียบกับความพึงพอใจของลูกค้า
แต่ละกลุ่มที่มีต่อสถาบันคู่แข่ง แต่คณะฯ มีแผนจะดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ กับสถาบันอื่น โดยเริ่มจากสถาบันที่
เป็นคู่ความร่วมมือก่อน จากนั้นดำเนินการสร้างคู่ความร่วมมือเพิ่มเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้ข้อมูลร่วมกันเพื่อพัฒนา
คณะฯต่อไป
3.2 ความผูกพันของลูกค้า
ก.หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอื่น
(1) หลักสูตร ในส่วนของหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา จะมีการปรับหลักสูตรทุก 5 ปี โดยใน
การปรับปรุงหลักสูตร ได้มีการกำหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรต้องสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์
เก่า ผู้ใช้บัณฑิต อีกทั้ง วางแนวทางให้หลักสูตรพิจารณาสอบถามกลุ่มอาชีพที่หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตให้ได้ในอนาคต
ด้วย และหลักสูตรจะต้องคำนึงเกณฑ์หรือระเบียบต่างๆ ที่กำหนดโดยกระทรวง อววน. ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรจำนำข้อมูล
ทั้งหมดมาประมวลวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงหรือสร้างหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดได้ด้วย นอกจากนี้ เนื่องด้วยสภาวะสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากการปรับปรุงหลักสูตรทุก
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5 ปี มหาวิทยาลัยจึงเปิดโอกาสให้แต่ละหลักสูตรยังสามารถปรับปรุงรายละเอียดบางส่วนที่ไม่กระทบกับโครงสร้าง
หลักสูตรได้ตลอด เช่น การเพิ่มหรือปิดรายวิชา การปรับขอบเขตเนื้อหาผ่านคำอธิบายรายวิชา หรือการปรับแนวทางการ
สอน เป็นต้น
(2) การสนับสนุนผู้เรียน
กลุ่มผู้รับบริการ
สารสนเทศหรือสิ่งที่ให้บริการ
นักศึกษาชาวไทยและต่างชาติ ข้อมูลหลักสูตร
ระดับปริญญาบัณฑิต
แหล่งทุนการศึกษา
การลงทะเบียนเรียน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก
มหาวิทยาลัย
กิ จ กรรมเสริ ม ความรู ้ ท าง
วิชาการ
แหล่งข้อมูลทางวิชาการ

แนวทาง ช่องทาง และวิธีการสนับสนุน
- FB Page คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- FB Page งานกิจการนักศึกษา คณะโบราณคดี
- อ.ที่ปรึกษาทางวิชาการ
- เว็บไซต์ของคณะ https://www.archaeo.su.ac.th
- บอร์ดประชาสัมพันธ์
- โครงการบริการวิชาการและทำนุ บำรุ งศิลปวั ฒนธรรมที่ ค ณะ
ดำเนินงาน
- ห้องสมุดศูนย์สันสกฤตศึกษา
- ห้องสมุดภาควิชาฯ
- Youtube Channel ของคณะโบราณคดี “Archaeovative”
- ฐานข้ อ มู ล ศิ ล ปกรรมในเอเชี ย อาคาเนย์ http://www.art-insea.com/th/
เทคโนโลยีเพื่อเสริมทักษะการ - ห้องปฏิบัติการทางโบราณคดี
เรียน
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา
นักศึกษาชาวไทยและต่างชาติ ข้อมูลหลักสูตร
- FB Page คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับบัณฑิตศึกษา
แหล่งทุนการศึกษา
- อ.ที่ปรึกษาทางวิชาการ/ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
การลงทะเบียนเรียน
- เว็บไซต์ของคณะ https://www.archaeo.su.ac.th
ข่ า วสารประชาสั ม พั น ธ์ จ าก - บอร์ดประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย
กิจกรรมเสริมความรู้ทาง
- โครงการบริการวิชาการและทำนุ บำรุ งศิลปวั ฒนธรรมที่ ค ณะ
วิชาการ
ดำเนินงาน
แหล่งข้อมูลทางวิชาการ
- ห้องสมุดศูนย์สันสกฤตศึกษา
- ห้องสมุดภาควิชาฯ
- Youtube Channel ของคณะโบราณคดี “Archaeovative”
- ฐานข้ อ มู ล ศิ ล ปกรรมในเอเชี ย อาคาเนย์ http://www.art-insea.com/th/
เทคโนโลยีเพื่อเสริมทักษะการ - ห้องปฏิบัติการทางโบราณคดี
เรียน

(3) การจำแนกกลุม่ ผูเ้ รียน และลูกค้ากลุ่มอื่น คณะฯ ได้มีการจำแนกกลุ่มผู้เรียน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ตามลักษณะ
สมรรถนะหลัก ของสาขาวิช า คือ กลุ่มด้านวัฒ นธรรม ได้แก่ ด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศ ิล ปะ มานุษยวิ ท ยา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กลุ่มด้านภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสันสกฤต ภาษาฮินดี จารึกภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก ในส่วนกลุ่มลูกค้าส่วนอื่น ในเบื้องต้นจะกำหนดจากลักษณะของการให้บริการของคณะ ได้แก่ การ
บริการแบบให้เปล่า ลักษณะของกลุ่มลูกค้าจะถูกกำหนดตามองค์ความรู้ของแต่ละสาขาวิชาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลทั่ว
ใจที่สนใจองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม การบริการแบบหารายได้ คณะจะกำหนดกลุ่มลูกค้าผู้รับบริการแบ่งตามกลุ่ ม
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สาขาวิชา คือ ด้านวัฒนธรรมและด้านภาษา โดยรูปแบบการจำแนกกลุ่มลูกค้านั้นพบว่าจะมี 1 ลักษณะ คือ 1. ลูกค้า
ภายนอกติดต่อเข้ามาขอรับบริการเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิชาโบราณคดีซึ่งเป็นสาขาเฉพาะทาง 2. ลูกค้าที่คณะมี
ความร่วมมือทางวิชาการ 3. กลุ่มลูกค้าที่ทางคณะฯเข้าไปนำเสนอโครงการ
ข.การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
(1) การจัดการความสัมพันธ์ คณะมีการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียนในแต่ละช่วงการศึกษาผ่านหลาย
ช่องทาง ได้แก่ การสื่อสารผ่านระบบสารสนเทศ การติดตามดูแลด้วยระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และดูแลด้านการจัดกิจกรรม
ด้านการส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตโดยงานพัฒนานักศึกษา ส่วนการประชาสัมพันธ์ลูกค้ากลุ่ มอื่น ดำเนินการ โดยการไป
ประชาสัมพันธ์โดยตรงในสถานศึกษา สื่อต่างๆ โครงการอบรม การมีส่วนร่วมกับชุมชน การประกวดและนำเสนอผลงาน/
นวัตกรรม เพื่อให้คณะเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น
(2) การจัดการข้อร้ องเรียน คณะมีการรับฟังข้อร้องเรียนจากผู้เรียนหลายช่องทาง ได้แก่ ช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ ทางโทรศัพท์ กล่องแสดงความคิดเห็น การร้องเรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน หัวหน้าภาควิชา /
สาขาวิชา / หมวดวิชา และคณบดี นอกจากนี่คณะยังรับฟังข้อร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีการตรวจสอบข้อร้องเรียน
ทุกวัน และดำเนินการ แก้ไข หรือนำข้อร้องเรียนที่ได้มาวิเคราะห์ และพิจารณาผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
เมื่อได้มติจึงดำเนินการแก้ไข และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการจัดการกับข้อร้องเรียนต่อไป
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์การ
ก. การวัดผลการดำเนินการ
(1) ตัววัดผลการดำเนินการ ทีมบริหาร มีการประชุมทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเพื่อกำหนดรูปแบบ ขอบเขตของ
ข้อมูล เพื่อนำมาเป็นฐานอ้างอิงสำหรับการนำไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินและนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหาร
คณะฯ ข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ ได้แก่ ผลการประเมินด้านต่าง ๆ รายงาน SAR ปีที่ผ่านมา ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา
(REG) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (RIS) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารคณะ
โบราณคดี (MIS) เป็นต้น มาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อกำหนดรูปแบบของงาน โครงการ แผนงาน ตัวชี้วัดต่าง ๆ โดยมีการ
กำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในแต่ ละด้าน และให้นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันในการนำไปสู่การปฏิบัติงาน คณะฯ จะมีการติดตามผลการดำเนินงานทุกโครงการทุก ๆ 4 เดือน เพื่อติดตาม
สถานการณ์ ความก้าวหน้าของโครงการ ปัญหาต่าง ๆ ผ่านที่ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อพิจารณาร่วมกันสำหรับการ
ปรับเปลี่ยนแผนสำหรับโครงการที่มีปัญหา
(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ คณะฯ มีวิธีการเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับ
การจัดทำแผนงาน ตัวชี้วัดต่าง ๆ 2 ลักษณะ คือ ภายในมหาวิทยาลัย จะเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำ
รับ รองการปฏิบ ัต ิร าชการของคณบดี ที่ต อบสนองยุ ทธศาสตร์แผนพัฒ นาเชิ งนโยบายเร่ง ด่ว นของอธิ การบดี และ
เปรียบเทียบข้อมูลของผลการดำเนินงานของคณะฯ กับคณะอื่น ๆ (จากข้อมูล SAR) มาสนับสนุนการตัดสินใจในการ
กำหนดแผนงานต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย คณะคัดเลือกคู่เทียบโดยพิจารณาจากสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการ
สอนทางด้านสายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ที่มีลักษณะและบริบทใกล้เคียงกับคณะมากที่สุด รวมถึงจะทำให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ โดยใช้ข้อมูลเปรียบเทียบ 5 ด้าน ได้แก่ ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ร้อยละผลงานทาง
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วิชาการของอาจารย์ และร้อยละการได้งานทำของบัณฑิต โดยนำข้อมูลมาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และ
ปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงช่วยเปิดวิสัยทัศน์ของผู้บริหารให้กว้าง และครอบคลุมในทุกพันธกิจ เพื่อการนำองค์กรไปสู่
ความเป็นเลิศ
(3) ข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ทีมบริหาร ให้ความสำคัญกับข้อมูลที่สะท้อนมาจากกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ซึ่ง
มาจากหลากหลายช่องทาง เพื่อใช้ประกอบการทุ กครั้งในการทนทวน จัดทำแผนงาน โครงการ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อเสียงสะท้อนต่างๆ จากกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ตารางที่ 16 ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญที่นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนงานต่าง ๆ
ข้อมูลสารสนเทศ
การใช้ประโยชน์
ด้านการจัดการศึกษา
1. อันดับการเลือกของนักเรียนชั้นม.6เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ 1. กำหนดแผนและแนวทางการรั บ เข้ า
ปริญญาบัณฑิตของคณะ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2. สัดส่วนโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีนักเรียนชั้นม.6 เลือกเรียน
สาขาต่างๆ ในคณะโบราณคดี
3. กลุ ่ ม อาชี พ และช่ ว งวั ย ของผู ้ ท ี ่ เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ 2. กำหนดแผนและแนวทางการรั บ เข้ า
บัณฑิตศึกษาในสาขาต่างๆ ของคณะ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4. ความพึงพอใจและและไม่พึงพอใจของนักศึกษาต่อด้านการ 3. ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน
จั ด การเรี ย นการสอน สิ ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ้ รวมไปถึ ง ปรับปรุงหลักสูตร หรือพัฒนาสร้างหลักสูตร
สวัสดิการด้านต่างๆ
ใหม่
5. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
4. กำหนดแนวทางแก้ปัญหาหรือเพิ่มด้านสิ่ง
6. ความคิดเห็นจากศิษย์เก่า
สนับสนุนการเรียนรู้และสวัสดิการ
7. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
8. ภาวะการมีงานทำ
ด้านการวิจัย
1. แหล่ ง ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จ ั ย จากหน่ ว ยงานภายใน และ 1. สร้างและพัฒนาโครงการวิจัย
หน่วยงานภายนอก
2. แผนการแสวงหาทุน
2. กรอบวิจัยของสถาบันผู้ให้ทุนวิจัย
3. การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย-กลุ่มวิจัย
ด้านบริการวิชาการ
1. ผลสำรวจความต้องการของชุมชน
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
3. ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ
4. ผลประเมินการจัดอบรม/สัมมนา
ด้านบริหารจัดการ
1. ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร

1. พั ฒ นาระบบบริ ก ารวิ ช าการและผลิ ต
บริการวิชาการใหม่ๆ
2. ปรับปรุงการให้บริการวิชาการ
3. พัฒนากระบวนการจัดอบรม/สัมมนา และจัด
หัวข้อการอบรมให้ตรงกับความต้องการ

ผู้รับผิดชอบ
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
- งานบริ ห ารแล ะ
พัฒนาวิชาการ

- คณบดี
- ศูนย์วิจัยและบริการ
วิชาการมรดกและ
วัฒนธรรมโบราณคดี
- คณบดี
- ศูนย์วิจัยและบริการ
วิ ช าการมรดกและ
วัฒนธรรมโบราณคดี

1. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของ - คณบดี
แต่ละหลักสูตร
- งานบริหารทั่วไป
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(4) ความคล่องตัวของการวัด คณะฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดต่างๆ โดยคณบดีได้กระจายตัวชี้วัดไปสู่บุคลากรต่างๆ ได้แก่
รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร บุคลากรในหน่วยงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี
คณะฯ วัดผลการดำเนินงานของคณะทุกปีผ่านการประเมินตนเอง และการรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปี และ KPIs รวมถึงนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ
โอกาสในการพัฒนา ไปดำเนินการปรับปรุงในรอบปีถัดไป นอกจากนี้มีวิธีการวัดผลการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ
เช่น ด้านการเรียนการสอน มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกปี และมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี และ คณะฯจัดทำ
แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายใน 1 ปี ทำให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์จากผู้ประกอบการในกลุ่มดังกล่าว
สามารถนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนา และวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินงาน คณะฯจะมีคณะอนุกรรมการชุดย่อยคอยกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดให้มี
การติดตามผลการดำเนินงานทุก ๆ 4 เดือน และประเมินผลหารดำเนินทุก ๆ สิ้นปีงบประมาณ
ค. การปรับปรุงผลการดำเนินการ
(1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ยังไม่มีผลการดำเนินงานที่ชัดเจน
(2) ผลการดำเนินงานในอนาคต คณะฯ มีการวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินการโดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ จะมีคณะอนุกรรมการหรืองานต่างๆ รับผิดชอบ เช่น คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับ
ปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา รั บ ผิ ด ชอบผลการปฏิ บ ัต ิ ง านด้ า นการจั ด การเรีย นการสอน และนำเสนอ
คณะกรรมการบริห ารคณะ ทบทวนและพิจารณาผลการดำเนิน การอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ความสำคัญกับเรื่องที ่ มี
ผลกระทบกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ กรณีมีเหตุปัจจัยภายนอกเปลี่ยนแปลงไปมาก จะทบทวนและปรับแผนปฏิบัติ
การและตัวชี้วัด ผู้บริหารทำการทบทวนผลการดำเนินงานในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เปรียบเทียบกับระยะเวลาการ
ดำเนินงานในรายไตรมาส และผลการดำเนินการย้อนหลังเปรียบเทียบกับผลการดำเนินการ ณ ปัจจุบันและคาดการค่า
เป้าหมายในอนาคต หากวิเคราะห์ว่ามีแนวโน้มไม่สำเร็จ ผู้บริหารจะได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนแผนและ
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
(3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม ยังไม่มีระบบการดำเนินงานที่ชัดเจน
4.2 ความรู้ของสถาบัน
(1) การจัดการความรู้ คณะฯ ได้กำหนดนโยบายการจัดทำแผนการจัดการองค์ความรู้สำหรับบุคลากรเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านต่างๆ ให้บุคลากรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม เป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน อันจะไปสู่การ
พัฒนาองค์กรและพัฒนาระบบการทำงานให้เกิดประโยชน์และสัมฤทธิ์ผลในการดำเนินงานของคณะฯ โดยได้กำหนด
ระบบการจัดการความรู้ของคณะฯ ดังนี้
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รูปที่ 8 ระบบและกระบวนการจัดการความรู้ของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความต้องการองค์ความรู้
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

วิธีการสำรวจ
กำหนดหัวข้อ

ประชุม
หารือ

แจกแบบสอบถาม

ประชาพิจารณ์

จัดลำดับความสำคัญ / เลือกหัวข้อ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ
วางแผนดำเนินการ
จัดทำโครงการฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

ขั้นตอนการดำเนินงาน
- วางโครงสร้างเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บรวบรวม
องค์ความรู้ให้เป็น

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
(Knowledge Organization)

ประมวลองค์ความรู้เป็นเอกสาร ปรับปรุงเนื้อหา
ให้สมบูรณ์ และเป็นมาตรฐาน

การประมวลและกลั่นกรองความรู้
(Knowledge Codification and Refinement)

- การฝึกอบรม / หนังสือเวียน / บอร์ดประชาสัมพันธ์ /
สื่อสารสนเทศ ฯลฯ

การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)

- การสร้างกิจกรรมกลุ่ม / เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ /
ฐานความรู้ / ชุมชนแห่งการเรียนรู้ / ระบบพี่เลี้ยง
- วิเคราะห์ / ประเมิน / สรุปบทเรียน องค์ความรู้ที่นำไปใช้
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)
การเรียนรู้ (Learning)

ในปีการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริหารคณะ ได้เลือกวิธีแบบสอบถาม เพื่อจัดทำ
แผนงานจัดการความรู้ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ผลสำรวจความต้องการการ
จัดการองค์ความรู้ สำหรับบุคลากรคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 มีผู้ตอบแบบสำรวจ
จำนวน 53 ชุด จากบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 89 คน (สายวิชาการ 71 คน และสายสนับสนุน 18 คน) คิดเป็นร้อยละ
59.551 มีความต้องการการจัดการองค์ความรู้แต่ละด้านสามารถเรียงตามลำดับความต้องการฯ จากมากไปถึงน้อย ดังนี้
ตารางที่ 17 การจัดลำดับความต้องการการจัดการความรู้ของบุคลากรคณะโบราณคดี
ลำดับ
ด้าน
เรื่อง
1 ด้านการบริการทางวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การจัดทำโครงการ
2 ด้านการบริหารจัดการองค์กร
การเบิก-จ่ายงบประมาณ - โครงการบริการ
ทางวิชาการ / วิจัย

จำนวน
33
29

ร้อยละ
62.26
54.72
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ลำดับ
ด้าน
3 ด้านงานวิจัยและงานวิชาการ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร
4 ด้านงานวิจัยและงานวิชาการ
5 ด้านการเรียนการสอน
ด้านการบริหารจัดการองค์กร
6

ด้านการบริหารจัดการองค์กร

7

ด้านการบริหารจัดการองค์กร

8
9
10
11
12
13
14

ด้านการบริหารจัดการองค์กร
ด้านการเรียนการสอน
ด้านงานวิจัยและงานวิชาการ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร
ด้านการเรียนการสอน
ด้านงานวิจัยและงานวิชาการ
ด้านการเรียนการสอน
ด้านการบริหารจัดการองค์กร
ด้านการบริหารจัดการองค์กร
ด้านการบริหารจัดการองค์กร
ด้านอื่นๆ
ด้านอื่นๆ
ด้านอื่นๆ
ด้านอื่นๆ
ด้านอื่นๆ
ด้านอื่นๆ
ด้านอื่นๆ
ด้านอื่นๆ

เรื่อง
จำนวน
แนวทางการจัดทำตำรา และเอกสารคำสอน
28
การเบิก-จ่ายงบประมาณ - เบิกเงินสวัสดิการ 28
การผลิตผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
23
การจัดทำสื่อการสอน
21
การเบิก-จ่ายงบประมาณ – การเดินทางไป
21
ราชการในประเทศ / ต่างประเทศ
การเบิก-จ่ายงบประมาณ – การนำนักศึกษา
20
ออกศึกษานอกสถานที่
การเบิก-จ่ายงบประมาณ - โครงการ /
19
กิจกรรมนักศึกษา
การเบิก-จ่ายงบประมาณ -การจัดซื้อ-จัดจ้าง
19
การประกันคุณภาพการศึกษา
18
ขั้นตอน / หลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานฯ
18
การให้คำปรึกษาการจัดการด้านอารมณ์
17
(จิตวิทยา)
เทคนิคการสอน
15
จริยธรรมทางวิชาการ
15
การจัดทำหลักสูตร
14
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
12
ภาวะผู้นำ และการบริหารองค์กร
6
การบริหารจัดการความเสี่ยง
6
การทำงานทางวิชาการร่วมกับนักวิชาการ
1
ต่างประเทศ
การขอทุนวิจัย
1
การจัดทำ มคอ.3 – 5 ตามระบบ AUN - QA
1
การทำ info graphic
1
การตัดต่อคลิป
1
การทำ e-learning และ mooc
1
การฝึกอบรม/ทักษะ เกีย่ วกับเทคโนโลยี
1
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศให้อัพเดท
การสื่อสารองค์กร / ประชาสัมพันธ์
1

ร้อยละ
52.83
52.83
43.40
39.62
39.62
37.74
35.85
35.85
33.96
33.96
32.08
28.30
28.30
26.42
22.64
11.32
11.32
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89

จากความต้องการการจัดการองค์ความรู้ของบุคลากรคณะโบราณคดี จึงกำหนดประเด็นสำหรับการจัดทำ
แผนการจั ดการองค์ ค วามรู้ (KM Action Plan) สำหรั บ บุ ค ลากรคณะโบราณคดี มหาวิ ท ยาลั ยศิ ล ปากร ประจำปี
งบประมาณ 2563-2568 ดังนี้
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ตารางที่ 18 แผนการจัดการความรู้คณะโบราณคดี
แผนการดำเนินงาน
ด้านการบริการทางวิชาการ
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ด้านการบริหารจัดการองค์กร

ด้านงานวิจัยและงานวิชาการ

ด้านการเรียนการสอน
ด้านการเรียนการสอน
ด้านการบริหารจัดการองค์กร

การจัดทำโครงการ
การเบิก-จ่ายงบประมาณ
1) โครงการบริการทางวิชาการ / วิจยั
2) เบิกเงินสวัสดิการ
3) การเดินทางไปราชการในประเทศ / ต่างประเทศ
4) การนำนักศึกษาออกศึกษานอกสถานที่
5) โครงการ / กิจกรรมนักศึกษา
6) การจัดซื้อ-จัดจ้าง
การประเมินการสอน เพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
1) แนวทางการจัดทำตำรา และเอกสารคำสอน
2) การผลิตผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
3) ขั้นตอน / หลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานฯ
การจัดทำสื่อการสอน / นวัตกรรมการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา
การให้คำปรึกษาการจัดการด้านอารมณ์ (จิตวิทยา)

ปีงบประมาณ
2563 2564 2565 2566 2567 2568
✓
✓

✓

✓
✓
✓

(2) การเรียนรู้ระดับสถาบัน ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้างต้น คณะฯ จะใช้สมรรถนะหลักของคณะฯ เป็นพื้นฐานสำหรับการ
จัดการความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องการศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพื้นฐานความรู้
ของคณะฯ ทั้งนี้คณะฯ ได้มีการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์ในสาขาวิชา และสนับสนุนให้มีการบูร
ณาการ ข้ามศาสตร์ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรหรือองค์ความรู้ที่คณาจารย์ในคณะมี เพื่อสร้างให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพสูง
อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมการใช้ความรู้ และการทำงานร่วมกันภายในหน่วยงาน
ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) คุณ ภาพของข้อมูลและสารสนเทศ ระบบข้อมูล สารสนเทศ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ ในคณะ โดยระบบและข้อมูลสารสนเทศจะช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร และทำให้ผู้บริหารเห็นถึง
ภาพรวมของคณะจากข้อมูล อีกทั้งยังช่วยให้ผู้บริหารกำหนดแนวทาง และปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพพร้อมใช้งาน
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ระบบและข้อมูลสารสนเทศมีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา และประสิทธิภาพ
ทางด้านการเรียนการสอนสำหรับบุคคลากรในสายวิชาการ อีกทั้งยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินการทางด้านงาน
สนับสนุนการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษาในองค์รวม ปัจจุบันคณะฯได้นำ website
ของคณะฯ FACEBOOK เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลระหว่าง อาจารย์ และนักศึกษา เช่น การแจ้งปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลเรื่องการลงทะเบียน ตารางเรียน รายวิชา ข้อมูลเรื่องกิจกรรมเสริมหลักสูตร การอบรม นำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนมาลงในช่องทาง YouTube เช่น คลิปการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการทดสอบ
นอกจากนี้ ช่องทางการสื่อสารเหล่านี้ ยังเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญ สำหรับชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปกครอง ตลอดจนคู่ความ
ร่วมมือต่างๆ ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล นอกจากนี้ในอนาคต คณบดี จะนำระบบ IT เพื่อจัดทำคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ของคณะฯ (Electronic document and records management system (EDRMS) ISO 15489-1) เพื่อนำมาจัดการ
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ข้อมูลและระบบสารสนเทศของคณะ โดยสนับทุนวิจัย สถาบันให้อาจารย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญระบบคลังข้อมูลทำวิจัย
สถาบันร่วมเจ้าหน้าฝ่ายสารสนเทศ เพื่อออกแบบระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลของคณะฯใหม่ทั้งหมด โดยกำหนดให้แล้ว
เสร็จภายในปี 2563
(2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ คณะฯ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบโดยศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย
ทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ผ่านการยืนยันตัวตนก่อนการเข้าใช้งาน (Authentication System)
ทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบบกองบริหารงานวิชาการ (reg.su.ac.th) การสืบค้นฐานข้อมูลผ่านทางการล็อคอินใน
ระบบอิน เทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ระบบการเงิน ซึ่งใช้ SU-ERP (Silpakorn University - Enterprise Resource
Planning) ในการกำหนดลำดับ การเข้าถึงข้อ มูล ด้านทางการเงิน นอกจากนี้ คณะยังมีร ะบบสำรองข้อมูล ที่ส ำคัญ
โดยเฉพาะฐานข้อมูลกลางของคณะ (ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในทุกหน่วยงานของคณะฯ) ซึ่งจะถูกจัดเก็บโดยงาน
สนับสนุนของแต่ละหน่วยงาน ผ่านทางระบบ Cloud Stage ของ Google Drive โดยมีการจำกัดผู้เข้าถึงข้อมูล เบื้องต้น
เฉพาะผู้ที่ใช้ระบบบัญชีผู้ใช้งานแบบ Single Sign-on จาก Silpakorn Portal เท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่ามีการรักษา
ความลับและการเข้าถึงที่เหมาะสมของข้อมูลและสารสนเทศ คณะฯดำเนินการตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศมหาวิทยาลัยศิลปากร
(3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ ปัจจุบันระบบข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ของคณะฯ จะถูกจัดเก็บไว้ตามสาย
งานต่าง ๆ ตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ยกเว้นระบบบริหารการเงินและพัสดุ จะถูกควบคุมโดยระบบการเงินและ
พัสดุของมหาวิทยาลัย (SU-ERP) ทั้งนี้ระบบการจัดเก็บคณะฯจะจัดเก็บข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นระบบดิจิตอล
และ ระบบฮาร์ดก๊อบปี้ แต่ทั้งนี้ในอนาคต คณบดี จะนำระบบ IT เพื่อจัดทำคลังข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ของคณะฯ
(Electronic document and records management system (EDRMS) ISO 15489-1) เพื่อนำมาจัดการข้อมูลและ
ระบสารสนเทศของคณะ เพื่อให้เกิดความพร้อมต่อการจัดเก็บ การเรียกตรวจสอบ การตัดสินใจ
(4) คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และความพร้อมใชในภาวะฉุกเฉิน คณะฯ ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ มีความถูกต้องตามลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ จะใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์
ตามที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย กำหนดและนำเสนอเท่านั้น นอกจากนี้ คณะฯ ยังจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อจัดซื้อโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ ให้บุคลากร
นักศึกษาได้ใช้งานด้วย คณะฯ ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชัดเจน มีหน้าที่บำรุงและรักษา
อุปกรณ์ ปรับปรุง software ให้ทันสมัย อีกทั้งยังมีขั้น ตอนการดำเนินการแก้ไขเมื่อมีเหตุขัดข้อง สำรวจข้อมูลและ
สารสนเทศที่จำเป็น จากบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ในการจัดสรรงบประมาณสำหรับการปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่ใช้สำหรับการเรียนการ
สอน รวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับทางโบราณคดี เพื่อตอนสนองความพร้อมใช้งานข้อมูล ให้เป็นที่น่าพึงพอใจ
ของผู้ใช้ทุกฝ่าย
หมวด 5 บุคลากร
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร
ก. ขีดความสามารถและอัตรากำลัง
คณะฯ มีการทบทวน ประเมินสถานภาพ และสถานการณ์อัตรากำลังของบุคคลากรใหม่เป็นไปตามแผนงานด้าน
บุคคลากร (ดูแผนงานด้านบุคลากร หน้า CPE-14) และได้จัดทำแผนอัตรากำลังระยะ 20 ปี
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(2) บุคลากรใหม่
ถึงแม้คณะฯ มีการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาอัตรากำลังอย่างละเอียดทุกๆ 5 ปี และแผนระยะยาว 20 ปี สถานการณ์
ปัจจุบัน คณะฯ ไม่ได้เป็นผู้กำหนดทิศทางเพิ่มหรือการขอตำแหน่งบุคลากรใหม่ได้เลย ทั้งนี้ด้วยงบประมาณที่จำกัด อัตรา
พนักงานเงินเดือนแผ่นดินที่จำกัด ดังนั้นในรอบ 5 ปีที่ผ่าน คณะฯ มีการบรรจุบุ คลากรใหม่น้อยมากไม่เป็นไปตามกรอบ
แผนงาน แต่ทั้งนี้ คณะฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับบุคลากรใหม่อยู่ตลอดเวลาและใช้แผนอัตรากำลังรอบ
5 ปี เป็นหลัก คณะฯใช้กระบวนการสรรหา สอบคัดเลือก และว่าจ้างหรือบรรจุตามระเบียบขั้นตอนที่มหาวิทยาลัย
ศิลปากรกำหนด

บุคลากรใหม่ทุกคน ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่จากมหาวิท ยาลัย และจะได้รับภาระงานการสอนหรือ
ภาระงานอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรจากคณะกรรมการบริหารของแต่ล่ะภาควิชา บุคลากรใหม่ทุกคนจะมีคณะกรรมการเพื่อ
ประเมินคุณภาพผลการทำงาน โดยการแต่งตั้งของที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ มีรอบของการติดตามผลการดำเนินงาน
ทุกๆ 6 เดือน เมื่อคครบ 1 ปี จะมีการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้ง โดยถ้ามีผลการ
ประเมินเกินกว่าร้อยละ 80 จะได้รับการต่อสัญญาจ้างจนเกษียณอายุราชการ ถ้ามีผลการประเมินระหว่าง ร้อยละ 60 –
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80 จะได้รับการเสนอให้ต่อสัญญาจ้างเป็นรายปี มีการประเมินปีต่อปี ถ้ามีผลการประเมินที่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จะไม่ได้รับ
การต่อสัญญาจ้าง คณะฯ ได้ดำเนินการประสานงานกับมหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนหรือ
เป็นแรงจูงใจ ให้บุคลากรปัจจุบันและบุคลากรใหม่ มีความผูกพันและรักสถาบั น เช่น เงินสวัสดิการต่าง ๆ เงินสนับสนุน
การวิจัยต่าง ๆ การรางวัลการเชิดชูเกียรติต่าง ๆ เป็นต้น
(3) การทำให้บรรลุผล
คณะฯ มีระบบจัดการบุคลากรและประเมินบุคลาการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยใช้ระบบ Key
Performance Indicators (KPIs) กำกับติดตามผลการดำเนิน การ ซึ่งจะประเมิน 2 รอบต่อปี คือ ในช่วงครึ่งปี แรก
ประเมินการปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของทุกปี และในช่วงครึ่งปีหลัง ประเมินการปฏิบัติงาน
ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน ของทุกปี โดยดำเนินการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
การประเมินผลข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ คณะฯ ได้กำหนดหนดรูปแบบการประเมิน KPIs ดังนี้
KPIs (ร้อยละ 70)
Core com. (ร้อยละ 30)
ภาระงานขั้นต่ำ (ร้อยละ 40)
ภาระงานสอน (ร้อยละ 40)
ภาระงานวิจัย (ร้อยละ 30)

ผลงานทางวิชาการในรอบปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 30)
- กำหนดตามภาระงานผลงานทางวิชาการขั้นต่ำ
ที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกำหนด (อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

ภาระงานอื่น ๆ (ร้อยละ 30)

(4) การจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร
คณะฯ มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับบุคลากรที่จะเกษียณอายุ
ราชการ และ ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยคณะได้นำผลการวิเคราะห์อัตรากำลัง มาพิจารณาในการจัดทำแผนใน
การสรรหาบุคลากร ที่จะมาแทนบุคลากรที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ และสรรหาบุคลากรที่จะมาแทนอาจารย์ที่จะลา
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะ
ข. บรรยากาศด้านบุคลากร
(1) สภาพแวดล้อมของที่ทำงาน
อาคารคณะโบราณคดี วิทยาเขตวังท่าพระ เพิ่งดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ หลังจากไม่ได้รับการปรับปรุงใน
ลักษณะภาพรวมมากว่า 30 ปี การปรับปรุงดังกล่าว คณะฯ มุ่งเน้นปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของ
คณะฯ เป็นสถานที่ที่พร้อม ทันสมัย มีความปลอดภัยในการทำงาน โดยได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเอื้อประโยชน์ใน
การทำงาน และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงดูแลรักษา อาคารสถานที่ ให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย (ดูตารางที่ 19)
ตารางที่ 19 รายการแสดงงานภาพรวมการปรับปรุงอาคารคณะโบราณคดี วิทยาเขตวังท่าพระ
งบประมาณดำเนินการ
29,680,219.00 บาท

งานก่อสร้าง ปรับปรุงภายใน ปรับปรุงภูมิทัศน์ งบประมาณ 22,644,081.00 บาท
งานปรับปรุงระบบ Smart Classroom
งบประมาณ 3,868,860.00 บาท
งานีระบบการจัดการฐานข้อมูล
งบประมาณ 3,167,277.00 บาท
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สิ่งที่ดำเนินการปรับปรุง
งานปรับภูมิทัศน์และงานสถาปัตยกรรม

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางเข้าด้านหน้าอาคาร พื้นที่หน้าลิฟท์และพื้นที่รอบข้าง (Facade)
2. เทพื้นดาดฟ้ากันรั่วซึม
3. เปลี่ยนกระเบื้อมุงหลังคาอาคาร
งานสาธารณูปโภคและความปลอดภัยในอาคาร 1. เปลี่ยนระบบไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด
2. เปลี่ยนระบบสุขาภิบาล สุขภัณฑ์ (เปลี่ยนสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ, เปลีย่ นบ่อเกรอะเป็นถัง
บำบัดสำเร็จรูป (ถังแซท)
3. เปลี่ยนระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย Fire Alarm สัญญาณเตือนภัย สายฉีดดับเพลิง
ป้ายบอกทางหนีไฟ
4. เปลี่ยนระบบสัญลักษณ์ป้ายบอกทาง บอร์ดประชาสัมพันธ์ (ประจำชั้นและทางเดิน)
5. ระบบกำหนดสิทธิ์การเข้าและออกประตู (Access Control) ทุกชั้น
6. ระบบกล้องวงจรปิดภายในอาคาร (CCTV) ทุกชั้น
7. เปลี่ยนระบบโทรศัพท์ของคณะเป็นระบบ IP Phone
8. เปลี่ยนระบบปรับอากาศทุกห้อง ทุกชั้น
9. งานสนับสนุนการเรียนการสอน
9.1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางโบราณคดี ให้ทันสมัย
9.2 ห้องเรียน (16 ห้อง) ระบบภาพ Projector, Computer, ระบบเสียง เก้าอี้
เลคเชอร์
9.3 ปรับปรุงห้อง Lab ภาษา
9.4 Co working Space พื้นที่โถงโล่งหน้าต้นกร่าง (ภายนอกอาคาร) ห้อง
Common (ภายในอาคาร) จุดบริการพิมพ์งานนักศึกษา (Printer Service)
พื้นที่ทำงานนักศึกษา (ปลั๊กไฟ wifi โต๊ะ เก้าอี)้
10. ห้องสำนักงานคณบดี ระบบการจัดการเอกสารเพื่อการบริหาร Computer จนท.
ฝ่ายสนับสนุน ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและจุดเชื่อมต่อ ตูเ้ ก็บอุปกรณ์ควบคุมระบบ
11. ปรับปรุงห้องประชุม ระบบภาพ Projector, Computer, ระบบเสียง
12. ปรับปรุงห้องพักอาจารย์

(2) สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร
คณะมีระบบและให้สิทธิประโยชน์ สวัสดิการความช่วยเหลือแก่บุคลากรในด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี
และทำให้บุคลากร เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิการรักษาพยาบาลเอกชน สิทธิประกันสังคม สวัสดิการเบิกค่า
รักษาพยาบาล (ดูตารางที่ 20)
ตารางที่ 20 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรคณะโบราณคดี
ข้าราชการ
1. สวัสดิการการรักษาพยาบาล
2. สวัสดิการการศึกษาของบุตร
3. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด
บำนาญ
4. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย
1. สวัสดิการการรักษาพยาบาล
2. สวัสดิการการศึกษาของบุตร
3. สวัสดิการเกี่ยวกับการประกัน
สุขภาพกลุ่มเป็นรายปี
4. การประกันสังคม

5. กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ (กบข.)

5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ลูกจ้างประจำ
1. สวัสดิการการรักษาพยาบาล
2. สวัสดิการการศึกษาของบุตร
3. บำเหน็จลูกจ้าง

ลูกจ้างชั่วคราว
1. การประกันสังคม
2. การลา
3. เงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย

4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ลูกจ้างประจำ (กสจ.)
5. การลา
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ข้าราชการ
6. การลา

พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจำ
6. เงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย 6. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

7. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

7. การลา

8. ค่าเช่าบ้าน

8. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

(กรณีได้รับคำสั่งให้ไปประจำในท้องถิ่นที่เริ่ม
รับราชการครั้งแรก กรณีที่ได้เช่าซื้อหรือผ่อน
ชำระกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่ใน
ท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ เพื่อใช้เป็นที่
อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้นนำ
หลักฐานมาเบิกค่าเช่าบ้าน)

9. เงินช่วยพิเศษ (ค่าทำศพ) (กรณี
ถึงแก่ความตายในระหว่างรับ
ราชการ)
10. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(สวัสดิการที่อยู่อาศัย)
11. สวัสดิการจากกองทุนสวัสดิการ
ทางวิชาการ
12. สิทธิการได้รับเครื่องหมายเกียรติ
คุณและของที่ระลึก

ลูกจ้างชั่วคราว

7. สวัสดิการจากกองทุนสวัสดิการ
ทางวิชาการ
8. สิทธิการได้รับเครื่องหมายเกียรติ
คุณและของที่ระลึก

9. ค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง

10. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(สวัสดิการที่อยู่อาศัย)
11. สวัสดิการจากกองทุนสวัสดิการ
ทางวิชาการ
12. สิทธิการได้รับเครื่องหมายเกียรติ
คุณและของที่ระลึก

5.2 ความผูกพันธ์ของบุคลากร
ก. ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ
(1) วัฒนธรรมองค์กร
คณะฯเป็นองค์กรการศึกษาขนาดเล็ก เป็นองค์กรที่เก่าแก่ของมหาวิทยาลัย จึงมีวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างขึ้นมา
อย่างเหนียวแน่นตั้งแต่ก่อตั้งถึงปัจจุบัน วัฒนธรรมองค์กรของคณะ คือ ครอบครัวโบราณคดี คือการสร้างความผูกพันธ์
แบบเครือญาติ พี่น้อง ดังนั้นการสื่อสารกันภายในองค์กรจึงมีลักษณะการสื่อสารที่เปิดกว้าง สามารถสื่อสารกันได้โดยตรง
ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ด้วยชื่อเสียงของคณะที่สั่งสมมาอย่างยาวนานและเป็นเพียงคณะเดียวในประเทศ
ไทย ทำให้บุคลากรและศิษย์เก่าของคณะมีความรักและความผูกพันสูงมาก
(2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันธ์
คณะมีการจำแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มเพื่อให้สามารถสื่อสาร จัดสวัสดิการ หรือสนับสนุนให้ตรงตามความ
ต้องการของบุคลากรในแต่ละกลุ่ม เช่น การจัดกลุ่มตามตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อจัดทำแผนเข้าสู่การกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการที่สูงขึ้น รวมถึงจัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการจัดกลุ่มตามวุฒิการศึกษา
สนับสนุนให้มีการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกตามแผน นอกจากนี้คณะยังได้สร้างความผูกพันของบุคลากรผ่านกิจกรรม
สานสัมพันธ์เพื่อสร้างความผูกพันให้แก่บุคลากร เช่น กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วิธีการสร้างความผูกพันของ
บุคลากรภายในคณะ นั้นพบว่า ปัจจัยที่สำคัญ คือการเป็นองค์กรขนาดเล็ ก และมีรากฐานวัฒนธรรมขององค์ที่ชัดเจน จึง
เป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความผูกพันที่ดีสำหรับบุคลากร
(3) การประเมินความผูกพันธ์ การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริหารคณะโบราณคดี ได้กําหนดการ
ประเมินความผูกพันธ์ขององค์กร 1 ครั้ง โดยใช้วิธีแบบสอบถาม กำหนดให้รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบ
กลุ่มเป้าหมายในการประเมินโดยจําแนกตามหน่วยงาน คือ สายสนับสนุนจำนวน 35 คน (พนักงานประจำ ลูกจ้างประจํา
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ลูกจ้างชั่วคราว ข้าราชการ) และสายวิชาการจำนวน 71 คน (ข้าราชการ พนักงานประจำ ) โดยมีผลการประเมินความ
ผูกพันธ์ตามที่แสดงไว้ในข้อมูล OP ของคณะฯ
(4) การจัดการผลการดำเนินงาน คณะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยสำหรับบุคลากรสายวิชาการ
พิจารณาจากภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะรายงานใน KPIs เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ในรายงาน KPIs จะช่วยให้บุคลากรได้วางแผนและบริหารจัดการการทำงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ
นั้นสนับสนุนให้เกิดผลการดำเนินการที่โดดเด่นและสร้างความผูกพันกับบุคลากรได้อย่างไร
หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ
6.1 กระบวนการทำงาน
ก. การออกแบบหลักสูตร บริการ และกระบวนการ
(1) ข้อกำหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ
หลักสูตร คณะฯ มีวิธีการจัดทําข้อกําหนดของหลักสูตร โดยคณะฯจะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญา
บัณฑิต และกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่กำกับติดตามการจัดการด้านหลักสูตรของคณะฯ โดยเมื่อ
ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรจะมีการประชุมหารือภาพรวมทิศทางหลักสูตรของคณะฯ ให้มีลัก ษณะให้มีทิศททาง
เดียวกัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะฯ เป้นหลัก แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ เพื่ออนุมัติ
หลักการและแนวทางการกำหนดข้อกำหนดภาพรวมหลักสูตรของคณะฯ ทั้งนี้ทุกหลักสูตร ใช้ข้อมูลจากผู้เรียน ผู้สอน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อนํามาเป็นข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
ปรับปรุงหลักสูตรและนำไปสู่ข้อกำหนดของหลักสูตร ปัจุบันทางคณะฯ จะมุ่งเน้นไปที่ ผลการเรียนรู้ เป็นหลักก่อนที่จะ
เกิดโครงสร้างหลักสูตร
การบริการ ลักษณะการบริการของคณะจะมี 2 รูปแบบ คือ ด้านวิจัย และ ด้านบริการวิชาการ โดยทั้งสองด้าน
คณะฯ จะมีคณะอนุกรรมการ เพื่อกำกับ กำหนดทิศทาง ดูแลผลการดำเนินงาน โดยจะมีการประชุมทุกเดือน เพื่อรายงาน
ผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ มีการประเมินผลทุก ๆ 6 เดือน ทั้งนี้ในแต่ละปีคณะกรรมการบริหาร
คณะ จะนำผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมามาเป็นแนวทางสำหรับกำหนดทิศทาง ข้อกำหนดในการดำเนินงานทั้งด้านวิจัย
และบริการวิชาการ ของคณะฯ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อประกาศเป็นแผนงานด้านการวิจัย
แผนงานด้านบริการวิชาการ ของคณะฯ ต่อไป ซึ่งลักษณะข้อกำหนดที่สำคัญของทั้ง ด้านวิจัยและด้านบริการวิชาการนั้น
จะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะเป็นหลัก
(2) แนวคิดการออกแบบ
หลักสูตร ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ในการออกแบบหลักสูตร คณะฯ คํานึงถึง 1) ความต้องการของผู้เรียน
ผู้สอน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) สมรรถนะหลักและวิสัยทัศน์ของคณะฯ ลักษณะหลักสูตรของคณะฯ จะแบ่งออกเป็น
2 กลุ่ม คือ กลุ่มสายวัฒนธรรม (โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรม) และกลุ่ม สายภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสันสกฤต จารึกภาษาไทยและภาษา
ตะวั น ออก) แนวคิ ด หลั ก ในการออกแบบหลั ก สู ต ร จะมี 2 ลั ก ษณะ คื อ 1.กลุ ่ ม สาขาวิ ช าถู ก กำหนดโดย มคอ.1
(มานุษยวิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) จะมีการออกแบบหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อกำหนดตาม มคอ.1 ของแต่ล่ะสาขา
แต่จะมีการสอดแทรกรายวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าไปในหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักและ
วิสัยทัศน์ของคณะฯ 2.กลุ่มที่ไม่มี มคอ.1 เป็นกลุ่มสาขาเฉพาะทางบางหลักสูตรมีเพียงแห่งเดียวในประเทศ เช่น
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โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ สันสกฤตศึกษา จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก จะมีลักษณะแนวทางและทิศทางที่
ชัดเจนที่การดำเนินงานสอดคล้องกับสมรรถนะหลักและวิสัยทัศน์ของคณะฯ อยู่แล้ว กระบวนการที่สำคัญในการออกแบบ
หลักสูตรของคณะฯ จะมี 2 ส่วน คือ 1. ส่วนภาพรวมของคณะฯ กำกับโดยคณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรปริญญาบัณฑิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 2. ส่วนผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งจะดำเนิน
เงินตามขั้นตอนเกณฑ์การดำเนินงานต่างๆ ตามขั้นตอน สกอ. มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
บริการ การกำหนดทิศทาง รูปแบบการดำเนินงานนั้น คณะฯจะมี คณะกรรมการด้านวิจัย พัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำหน้าที่ ออกแบบ กำหนดทิศทาง แนวทางการดำเนินงาน
ข. การจัดการกระบวนการ
(1) การนำกระบวนการไปสู่การปฏิบัติ
ด้านหลักสูตร คณะฯ มีคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาบัณฑิต และคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร
ซึ่งประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วยประธานหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร โดยการ
ดำเนินงานของแต่ล่ะปีจะมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องการจัดตารางสอน การกำกับติดตามให้หลักสูตร
ดำเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร ตามองค์ประกอบที่ 1 ของ สกอ.
ด้านอื่น ๆ คณะฯ มีการจัดการกระบวนการทํางานเพื่อให้เป็นไปแผนงาน ข้อกําหนดต่าง ๆ ที่วางไว้ โดยมีการนํา
ข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาใช้ในข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกําหนด
ทีส่ ําคัญ โดยจะใช้วิธีการดำเนินงานตามระบบ PDCA มาเป็นแนวทางหลักในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด
(2) กระบวนการสนับสนุน
คณะโบราณคดีมีกระบวนการสนับสนุน และกระบวนการบริหารงาน ซึ่งพิจารณาจากพันธกิจหลักและวิสัยทัศน์ของ
คณะฯ ที่ได้กำหนดไว้ การดำเนินการในแต่ละพันธกิจของคณะฯได้มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินการตาม
พันธกิจในแต่ละด้านเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมีหน่ วยงานสนับสนุนหลัก คือ สำนักงานคณบดีคณะ
โบราณคดี ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 หน่วยงาน ดังนี้ งานบริหารทั่ว ไป และงานบริห ารและพัฒ นาวิชาการ ซึ่งได้กำหนด
กระบวนการสนับสนุนเป็นขั้นตอน ในการประสานงาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การมีส่วนร่วมของลูกค้า และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูลในการรวบรวมข้อมูล
(3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ
การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการของคณะโบราณคดี ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุด และ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ ทำการทบทวนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และจากข้อมูล
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงใจ ข้อเสนอแนะ และผลสรุปจากการประชุมและ
การสัมมนาต่างๆ ผู้บริหารรับข้อมูลจากคณาจารย์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาบัณฑิต และระดับ
บัณฑิตศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แล้วนำมาวิเคราะห์ กับคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อปรับปรุง
กลยุทธ์ กระบวนการทำงาน และการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ PDCA ผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(4) การจัดการนวัตกรรม ยังไม่มีระบบและการดำเนินงานที่ชัดเจน

CPE- 37

6.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
คณะฯดำเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ของคณะฯ ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ ฯ ซึ่งนำไปสู่
แผนปฏิบัติงานของแต่ละภาควิชา ลักษณะของการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคณะฯ จะใช้การ
ดำเนิน งานในรูป แบบของคณะกรรมการ คือ คณะกรรมการบริห ารคณะฯ เป็น แกนหลัก ในการวางแผน ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิน ผล ทั้งนี้ลักษณะของการทำงานจะต้องสอดคล้องกับ แผนงบประมาณของคณะซึ่งปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนระบบเป็น SU-ERP ในการควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิผล
คณะฯดำเนินการพัฒนากระบวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ปรับลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน ส่งผลให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
คณะได้คำนึงถึงระบบการจัดการเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ ทั้งภายใน ได้แก่ อาจารย์ บุคคลากร
นักศึกษา และ หน่วยงานภายนอก ได้แก่ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งล้วนเป็นห่วงโซ่อุปทาน
ของคณะฯ โดยลักษณะของการจัดการดังกล่าวคณะฯจะจัดการอยู่ในรูปแบบคณะกรรมการชุดย่อย ๆ ต่าง ๆ ของคณะ
เช่น คณะกรรมการบริหารภาควิชา คณะกรรมการวิจัยและบุคลากร คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะกรรรมการ
บริการวิชาการ เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการบริห ารคณะฯ เป็นเป็นผู้วางนโยบาย กำกับ และติดตาม โดยเอาผลการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย ๆ ซึ่งจะรายงานผลการดำเนินการทุก ๆ ด้าน ทั้งสถานการณ์ ปัญหาที่พบ มาจัดการ
ในภาพรวมเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างมีระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ค. การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน
ระบบการบริหารและการจัดการความปลอดภัยต่าง ๆ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉินนั้น คณะฯ จะเปิด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทุกช่องทาง ทั้งจากภายในและภายนอก รวบรวมประเด็นๆ ต่าง ๆ ให้
คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาสำหรับแก้ไขปัญหา ในส่วนเกิดกรณีสภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้น ถ้าเกิดในกรณีที่ผู้นำ
ระดั บ สู ง สามารถตั ด สิ น ใจได้ จ ะเป็ น อำนาจของผู ้ น ำระดั บ สู ง ตั ด สิ น แก้ ไ ปปั ญ หาได้ เ ลย และนำเสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริห ารคณะต่อไป ในกรณีที่เกิน กว่าอำนาจของผู้ร ะดั บ ระดับ สูงตัดสิน ใจ ผู้นำระดับ สูงจะเรียกประชุ ม
คณะกรรมการบริหารประชุมวาระฉุกเฉินเพื่อตัดสินใจ ในบางกรณีจะใช้การติดต่อสื่อสารโดยตรงผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อ
ตัดใจสินแก้ปัญหาร่วมเพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขทันที
การจัดการเกี่ยวกับระบบด้านความปลอดภัยทั่วไปของคณะฯ มีระบบการรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร
รวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัยของรถยนต์ โดยกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายในอาคาร ซึ่งประกอบด้วย
ห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ และสำนักงานคณบดี ตลอดจนมีการเก็บรักษากุญแจไว้ในตู้กุญแจอย่างเป็นระบบ และมีกุญแจ
สำรอง เพื่อป้องกันการสูญหาย และเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สิน โดยมีขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย ดังนี้
ระบบการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารคณะโบราณคดี
1. การเบิกกุญแจอาคารคณะโบราณคดี
1.1 ในวันและเวลาราชการ เจ้าหน้าที่ประจำชั้นจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการขอเบิกกุญแจจากเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาเปิดประตูทางเข้าอาคารคณะฯ และเปิดสำนักงานคณบดี
1.2 ในวันหยุดราชการ เจ้าหน้าที่เวรประจำวันจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการขอเบิกกุญแจจากเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาเปิดประตูทางเข้าอาคารคณะฯ และเปิดสำนักงานคณบดี
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2. การส่งคืนกุญแจอาคารคณะโบราณคดี
2.1 ในวันและเวลาราชการ เจ้าหน้าที่เวรประจำวันผู้ที่ทำหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยภายในอาคาร
ดำเนินการปิดสำนักงานคณบดี และประตูทางเข้ าอาคารคณะฯ โดยจะนำกุญแจไปส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
2.2 ในวันและเวลาราชการ ที่มีการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งแต่เวลา 16.30
น. เป็นต้นไป และวันหยุดราชการ เจ้าหน้าที่เวรประจำวันผู้ที่ทำหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยภายในอาคาร ดำเนินการ
ปิดสำนักงานคณบดี และประตูทางเข้าอาคารคณะฯ โดยจะนำกุญแจไปส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัย
3. การเบิกกุญแจห้องเรียนภายในคณะโบราณคดี
3.1 ในวันและเวลาราชการ เจ้าหน้าที่ประจำชั้นจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการขอเบิกกุ ญแจจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบทางด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานคณบดี เพื่อนำมาเปิดห้องเรียน ทำความสะอาด และดูแล
ความเรียบร้อยภายในห้องเรียนแต่ละห้อง
3.2 ในวันหยุดราชการ เจ้าหน้าที่เวรประจำวันจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการขอเบิกกุญแจจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบทางด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานคณบดี เพื่อนำมาเปิดห้องเรียน ทำความสะอาด และดูแล
ความเรียบร้อยภายในห้องเรียนแต่ละห้อง
4. การส่งคืนกุญแจห้องเรียนภายในคณะโบราณคดี
4.1 ในวันและเวลาราชการ เจ้าหน้าที่ประจำชั้นจะดำเนินการทำความสะอาด และดูแลความเรีย บร้อย
ภายในห้องเรียนแต่ละห้อง และปิดห้องเรียน โดยจะนำกุญแจมาส่งคืนที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทางด้านอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ สำนักงานคณบดี ในเวลา 16.30 น. ในกรณีที่ห้องเรียนยังมีการเรียนการสอน นอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา
16.30 น. เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่เวรประจำวั นจะนำกุญแจมาส่งคืนที่สำนักงานคณบดี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเรียนการ
สอนในแต่ละวัน (เวลาประมาณ 19.00 น.)
4.2 ในวันหยุดราชการ เจ้าหน้าที่เวรประจำวันจะดำเนินการทำความสะอาด และดูแลความเรียบร้อย
ภายในห้องเรียนแต่ละห้อง และปิดห้องเรียน โดยจะนำกุญแจมาส่งคืนที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทางด้านอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ สำนักงานคณบดี ในเวลา 16.30 น.
5. การเปิด – ปิด ห้องพักอาจารย์
5.1 การเปิด – ปิด ห้องพัก จะมีอาจารย์ที่พักในแต่ละห้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการถือกุญแจห้องพัก
และดำเนินการเปิด – ปิด ห้องพักด้วยตนเอง
5.2 คณะฯ มีกุญแจสำรองของห้องพัก และเก็บรักษากุญแจไว้ในตู้กุญแจที่สำนักงาน คณบดี ในกรณีที่
อาจารย์ลืมนำกุญแจมาหรือกุญแจสูญหาย สามารถมาขอยืมกุญแจสำรองได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทางด้านอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ สำนักงานคณบดี
5.3 เจ้าหน้าที่ประจำชั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบในการทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยภายในห้องพัก
อาจารย์ ถ้าหากเจ้าหน้าที่ประจำชั้นจะเข้าไปภายในห้องพักเพื่อทำความสะอาดหรือดำเนินการในเรื่องต่างๆ จะต้องขอ
อนุญาตจากอาจารย์ที่พักในแต่ละห้องทุกครั้ง
ระบบการรักษาความปลอดภัยของรถยนต์
1. การเก็บรักษากุญแจรถยนต์
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1.1 การเบิกกุญแจรถยนต์ ในแต่ละวันที่มีการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ภายในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล
หรือต่างจังหวัด พนักงานขับรถยนต์จะขอเบิกกุญแจรถยนต์จากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
1.2 การส่งคืนกุญแจรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์จะต้องนำกุญแจไปส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ รักษาความ
ปลอดภัยของมหาวิทยาลัย เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ และได้นำรถยนต์เข้ามาจอดภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. การตรวจสอบสภาพรถยนต์
2.1 พนักงานขับรถยนต์จะต้องตรวจสอบสภาพรถยนต์ ดูแลความเรียบร้อยของเครื่องยนต์ก่อนออก
เดินทางทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่ารถยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัย
2.2 รายงานสภาพรถยนต์ประจำเดือนหรือหลังจากเดินทางกลับจากต่างจังหวัดหรือเมื่อรถยนต์มีปัญหาขัดข้อง
2.3 นำรถยนต์ไปเติมน้ำมันกับสถานีบริการที่หน่วยงานกำหนดไว้
2.4 นำรถยนต์เข้าศูนย์เพื่อตรวจเช็คระยะทางทุก 10,000 กิโลเมตร และนำเข้าศูนย์เพื่อซ่อมแซม
บำรุงรักษารถยนต์ หรือเปลี่ยนยาง
3. มีการวางแผนในการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ไว้ล่วงหน้า
4. ดำเนินการทำความสะอาดภายในรถยนต์ทุกวันหรือนำรถยนต์ไปที่ร้านคาร์แคร์ เดือนละ 1 ครั้ง
5. ดำเนินการต่อทะเบียนรถยนต์ และการทำประกันภัยรถยนต์ประจำปี
หมวด 7 ผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า
ตารางที่ 21 จำนวนนักศึกษาคณะโบราณคดี
จำนวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
รวม

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561
884
931
972
1,053
156
225
173
162
1,040
1,156
1,145
1,215

ตารางที่ 22 ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษาปริญญาตรี เมื่อสิ้นสุดการเรียนชั้นปีที่ 1
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559
ร้ อ ยละการคงอยู ่ ของ
87.09
85.25
82.19
นักศึกษา ป.ตรี ปีที่ 1
ตารางที่ 23 ผลลัพธ์อื่น ๆเกี่ยวกับผู้เรียนและกระบวนการที่มุ่งเน้นผู้เรียน
หัวข้อ
ชื่อตัววัด
7.1-1 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีทสี่ ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
หลักสูตรภายใน 4 ปี
7.1-2 ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี

ปีการศึกษา 2560
81.66

หน่วยวัด ปีการศึกษา
2559
ร้อยละ
92.38

ปีการศึกษา 2561
86.31

ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2560
2561
97
97.55

ร้อยละ

76.10

79.76

77.55

7.1-3 จำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ

คน

6

6

6

7.1-4 จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าทีไ่ ด้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ
จากหน่วยงานภายในและภายนอก

คน

12

15

15
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หัวข้อ

ชื่อตัววัด

หน่วยวัด ปีการศึกษา
2559

ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2560
2561

7.1-5 ร้อยละของกิจกรรมทีส่ ่งเสริมประสบการณ์และทักษะให้นักศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

ร้อยละ

90

96.55

97

7.1-6 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทผี่ ่านการทดสอบวัด
ระดับภาษาอังกฤษ (SPEEXX) ปี 2561 เปลี่ยนเป็น (SEPT)

ร้อยละ

-

58.17

62.70

ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทำงาน
ตารางที่ 24 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทำงาน
หัวข้อ
ชื่อตัววัด
7.1-8
7.1-9

ระดับความสำเร็จการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ตามเป้าหมาย
เครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน่วย
วัด
ร้อยละ
จำนวน
เครือข่าย

7.1-10 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ (ทุกระดับ) ชิ้นงาน
7.1-11 จำนวนอาจารย์และนักวิจัยทีไ่ ปนำเสนอบทความ ทางวิชาการ หรือ
คน
บทความวิจัยในที่ประชุมระดับนานาชาติ
7.1-12 จำนวนบทความวิชาการหรืองานวิจัยที่ดีรับการตีพิมพ์ใน
เรื่อง
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
7.1-13 ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ
คะแนน
7.1-14 จำนวนการอ้างอิง (Citation)ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus
เรื่อง
7.1-15 จำนวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล
เรื่อง
Scopus หรือ ISI

ปีการศึกษา
2559
91.33
5

ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2560
2561
90.67
100
3
3

1
2

2
3

3
6

4

5

3

2.09
3
4

4.09
10
5

4.22
3
3

ตารางที่ 25 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จากภายในและภายนอกสถาบัน
รายการ
จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ (บาท)
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
1,498,647.73
703,727.27
900,000.00
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
8,623,423.64
27,905,403.03
25,299,467.00
รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด
10,122,071.37
28,609,130.30
26,199,467.00
จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนวิจัย / สร้างสรรค์
5
- จากภายในสถาบัน
16
17
15
- จากภายนอกสถาบัน
11
17
จำนวนอาจารย์ประจำ (ไม่นับลาศึกษาต่อ)
71
71.5
70.5
จำนวนนักวิจัย (ไม่นับลาศึกษาต่อ)
1
1
1
รวมจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง
เงินสนับสนุนงานวิจัยต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย

72
140,584.32

72.5
394,608.69

71.5
366,426.11
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ค.ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ตารางที่ 26 ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
หัวข้อ
ชื่อตัววัด
7.1-16 จำนวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ
สถาบันอุดมศึกษาทีไ่ ด้รับการจัดอันดับใน QS Ranking
7.1-17 จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียน
7.1-18 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรทีร่ ับ
บริการวิชาการ
7.1-19 ร้อยละของผูร้ ับบริการวิชาการที่นำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
7.1-20 ร้อยละของผูเ้ ข้ารับบริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ตระหนัก
ถึงความสำคัญและประโยชน์ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

หน่วยวัด ปีการศึกษา
2559
ฉบับ
3

ปีการศึกษา
2560
7

ปีการศึกษา
2561
3

คน
ร้อยละ

3
92.97

3
91.80

9
92.97

ร้อยละ
ร้อยละ

90.63
86.75

90
87.80

90.63
86.75

ปีการศึกษา
2560
4.22
4.20
4.21
4.18
3.87
3.77

ปีการศึกษา
2561
4.26
3.92
3.91
4.26
3.99
3.94

4.29

4.23

4.39

4.42

4.49

4.50

4.88

4.90

4.05

4.15

3.77

3.85

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
ตารางที่ 27 ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
หัวข้อ
ชื่อตัววัด
7.2-1
7.2-2
7.2-3
7.2-4
7.2-5
7.2-6
7.2-7
7.2-8
7.2-9
7.2-10
7.2-11
7.2-12

หน่วยวัด ปีการศึกษา
2559
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร
คะแนน
4.17
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ คะแนน
3.90
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้
คะแนน
4.37
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะโบราณคดี
คะแนน
3.90
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านคุณภาพของหลักสูตร
คะแนน
3.83
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านคุณภาพของการจัดการ คะแนน
3.79
เรียนการสอน
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านคุณภาพของอาจารย์ใน
คะแนน
4.33
หลักสูตร
ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ระดับ
ค่าเฉลี่ย
4.25
ปริญญาตรี
ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ระดับ
ค่าเฉลี่ย
4.59
ปริญญาโท
ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ระดับ
ค่าเฉลี่ย
4.74
ปริญญาเอก
ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย
3.98
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย
3.78
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
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หัวข้อ
7.2-13

ชื่อตัววัด

หน่วยวัด ปีการศึกษา
2559
ค่าเฉลี่ย
4.03

ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก

ปีการศึกษา
2560
4.17

ปีการศึกษา
2561
4.20

7.3 ผลลัพธ์ด้านมุ่งเน้นตามบุคลากร
หัวข้อ

ชื่อตัววัด

หน่วยวัด

7.3-1
7.3-2
7.3-3

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย
จำนวนเงินสนับสนุนวิจยั ต่อคน
ระดับความพึงพอใจความผูกพันของบุคลากรสาย
วิชาการต่อองค์กร
ระดับความพึงพอใจความผูกพันของบุคลากรสาย
สนับสนุนต่อองค์กร
ระดับความพึงพอใจกลไกการสื่อสารของบุคลากร
สายวิชาการที่มตี ่อองค์กร
ระดับความพึงพอใจกลไกการสื่อสารของบุคลากร
สายสนับสนุนที่มตี ่อองค์กร

7.3-4
7.3-5
7.3-6

ตารางที่ 28 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ ปี พ.ศ. 2558
ศาสตราจารย์
-

ร้อยละ
คะแนน
ค่าเฉลี่ย

ปีการศึกษา
2559
51.39
140,584.32
-

ปีการศึกษา
2560
46.90
394,608.69
3.67

ปีการศึกษา
2561
27.97
366,426.11
3.85

ค่าเฉลี่ย

-

3.65

3.81

ค่าเฉลี่ย

-

-

4.28

ค่าเฉลี่ย

-

-

4.02

ปี พ.ศ.2559

ปี พ.ศ.2560

ปี พ.ศ.2561

-

1

3

อยู่ระหว่างกระบวนการ

อยู่ระหว่างกระบวนการ

รศ.ดร.รัศมี

รองศาสตราจารย์

1
รศ.ดร.รุ่งโรจน์

1
รศ.ดร.สฤษดิ์พงศ์

1. รศ.ดร.เชษฐ์
2. ผศ.ดร.จิรพัฒน์
3. รศ.ดร.สำเนียง

3
ผ่าน
1. รศ.ดร.เอกรินทร์
2. รศ.ดร.จิรัสสา

2
อยู่ระหว่างกระบวนการ

1. ผศ.ดร.มลฤดี
2. ผศ.ดร.กรรณิการ์

ปี พ.ศ.2562
2
รอโปรดเกล้าฯ

1. รศ.ดร.รัศมี
2. รศ.ดร.เชษฐ์

1
ผ่าน
1. รศ.ดร.ประภัสสร์

อยู่ระหว่างกระบวนการ

ผศ.ดร.ประภัสสร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

3

ผ่าน
1. ผศ.ดร.สุดารัตน์
2. ผศ.ดร.พนิดา
3. ผศ.ดร.กำไลทิพย์

ผ่าน
1. ผศ.กิตติชัย
2. ผศ.ดร.พรสวรรค์

4
ผ่าน
1. ผศ.เพ็ญลักษณ์
2. ผศ.อมรชัย

8
อยู่ระหว่างกระบวนการ

1. อ.วราภรณ์
2. อ.ดร.เอกสุดา
3. อ.นุชนภางค์
4. อ.ดร.ธนาวิ
5. อ.สาลินี
6. อ.ดร.พจนรรฏ
7. อ.เกียรตินาวิน
8. อ.ประอร

4
ผ่าน
1. ผศ.วราภรณ์
2. ผศ.ดร.เอกสุดา
3. ผศ.ประอร
4. ผศ.เกียรตินาวิน
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หัวข้อ

ชื่อตัววัด

7.3-7

อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.)
7.3-8 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มี
ตำแหน่งทางวิชาการ
7.3-9 อาจารย์ประจำที่มีคณ
ุ วุฒิระดับ
ปริญญาเอก
7.3-10 ร้อยละของอาจารย์ประจำ
ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก

หน่วยวัด
คน

ปีการศึกษา
2558
25/11/1

ปีการศึกษา
2559
23/11/1

ปีการศึกษา
2560
24/9/1

ปีการศึกษา
2561
23/11/1

ปีการศึกษา
2562
26/11/1

ร้อยละ

50.68

46.05

45.03

46.36

49.67

คน

34

40.50

42

42.50

45.50

ร้อยละ

46.58

53.29

55.63

56.29

59.48

ปี พ.ศ.
2559
2560
1
1
3
3
4

2561
3
2
8

ตารางที่ 29 การยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการคณะโบราณคดี ปี พ.ศ. 2557 – 2562
ตำแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2557
5

2558
1
4

2562
2
2
4

7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและการกำกับดูแล
ก. ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การ การกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม
(1) การนำองค์กร
ตารางที่ 30 ผลการประเมินตนเองของคณบดี และหัวหน้าภาควิชา คณะโบราณคดี
คะแนนประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
คณบดี
ภาควิชาโบราณคดี
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
ภาควิชามานุษยวิทยา
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาะวันตก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบครึ่งปีแรก

รอบครึ่งปีหลัง

รอบครึ่งปีแรก

รอบครึ่งปีหลัง

รอบครึ่งปีแรก

รอบครึ่งปีหลัง

4.11
5.00
5.00
5.00
5.00
4.85

3.74
4.76
5.00
4.90
4.85
5.00

3.65
4.30
5.00
4.85
4.80
5.00

3.88
4.60
4.98
4.98
4.58
5.00

4.06
3.30
4.98
4.98
4.40
5.00

4.21
4.80
4.97
4.95
4.95
5.00

(2) การกำกับดูแล
ตารางที่ 31 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการคณะโบราณคดี ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
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ลำดับที่

1

2

3

4
5

6

นโยบาย/ตัวชี้วัด

เป้าหมาย เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน /
(แผน) (ผล)
หมายเหตุ
เป้าหมายที่ 1 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีมาตรฐานสากล
นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา
ร้อยละของความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย (QS)
ร้อยละของความพึงพอใจ (ผล
สำรวจความคิดเห็น) ของนักศึกษา
ต่อคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ที่
ได้รับ (QS)
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้
งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระใน
ระยะเวลา 1 ปี
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต
จำนวนนวัตกรรมการเรียนการสอน
ที่ได้รับการเผยแพร่

ร้อยละ
80.00

ร้อยละ รายงานผลการประเมินการสอน (ส่วนที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้จากการเรียนการสอนวิชา
82.70 นี้) ภาคการศึกษาต้น 4.26 / ปลาย 4.01

ร้อยละ
85.00

ร้อยละ ข้อมูลจากกองแผนงาน ณ มิ.ย.62 (รายงานภาวะการมีงานทำฯ ปี กศ.2560 รอบ 12 เดือน)
77.55

ร้อยละ
85.00
2 เรื่อง

ร้อยละ ดำเนินการ 2 หลักสูตร (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
85.20
4 เรื่อง 1) ศิลปะในประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19

จำนวนรายวิชาระดับปริญญา
บัณฑิตที่เป็น active learning,
social engagement, การสร้าง
ผู้ประกอบการ ที่ได้รับการเผยแพร่

4 วิชา

6 วิชา

ช่องทางการเผยแพร่ https://www.youtube.com/watch?v=_0H9Fm2Ckxw
2) จารึกและเอกสารโบราณ ช่องทางการเผยแพร่
https://www.youtube.com/watch?v=vFpBQLeo4H4&t=1183s
3) นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบมาตรฐาน CEFR
เผยแพร่ทาง www.boran.elearning.su.ac.th
4) หลักหินหรือใบเสมาทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่องทางการเผยแพร่
https://www.youtube.com/watch?v=G2By_swT8n8
1) รายวิชา 300 441 Individual Study
2) รายวิชา 310 491 Individual Study in Art History
3) รายวิชา 320 401 Individual Study
4) รายวิชา 320 320-54, 320 346-59 Anthropology of Death
5) รายวิชา 320 311 Anthropological Research Methodology
6) รายวิชา 330 491 สัมมนาและการค้นคว้าเฉพาะบุคคล

1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
7

จำนวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่ง
4
5
เรียนรู้ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะ โครงการ/ โครงการ/
ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับ
กิจกรรม/ กิจกรรม/
นักศึกษาต่อภาคการศึกษา
แหล่ง
แหล่ง

1) คก.ผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR
2) คก.เสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทางด้านโบราณคดี
3) คก.สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (6-7 ต.ค.61)
4) คก.การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: จากหลวง
สู่ราษฎร์ และโครงการพระราชดำริ (23-24 ก.พ.62)
5) คก.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

1.1.3 พัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตร
8

จำนวนหลักสูตรสร้างสรรค์ที่
ปรับปรุงจากเดิมหรือสร้างใหม่

2
หลักสูตร

1) ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะโบราณคดี ฉบับ
2
หลักสูตร ปรับปรุง 2559

2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา (หลักสูตรใหม่) เปิดปี กศ. 2562

1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เป็น e-learning
9

จำนวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอนแบบ e-learning ทั้ง
รายวิชา

1 วิชา

2 วิชา

1) รายวิชา 330 121 สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาไทย https://classroom.google.
com/u/1/c/MjcwOTAxNjMxMdna
2) รายวิชา 300 337 วรรณกรรมแปลอาเซียน
http://classroom.google.com/u/1/c/MTQSNzU4MDU4OTda

นโยบายที่ 1.2 พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย
1.2.1 เข้ารับประเมิน QS star rating
CPE- 45

ลำดับที่

นโยบาย/ตัวชี้วัด

10

จำนวนนักศึกษาต่างชาติ
จำนวนนักศึกษาต่างชาติ เต็มเวลา
ระดับบัณฑิตศึกษา

5 คน

9 คน

5 คน

-

20 คน

13 คน

จำนวนนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษา
แลกเปลี่ยน out bound, > 3
เดือน
จำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ
(QS)
จำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศที่
ปฏิบัติงานเต็มเวลา

5 คน

-

6 คน

6 คน

จำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศที่
ปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา

-

-

จำนวนนักศึกษาต่างชาติ เต็มเวลา
ระดับปริญญาบัณฑิต
จำนวนนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษา
แลกเปลี่ยน in bound, > 3 เดือน
10.1

11

เป้าหมาย เป้าหมาย
(แผน) (ผล)

ผลการดำเนินงาน /
หมายเหตุ
-

ป.โท (จดหมายเหตุฯ) 2 คน Mr.Vat Bunchanthona, MS.Ol Rasmey
ป.โท (จารึกฯ) 1 คน Mr.Vuoung Le Ngoc
ป.โท (สันสกฤตศึกษา) 1 คน Phramaha Aphichat Aipian
ป.เอก (โบราณคดี) 1 คน Mr.Myo Nyunt AUNG
ป.เอก (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) 1 คน Sirang Leng
ป.เอก (สันสกฤตศึกษา) 3 คน Miss Lin Heng, Mrs.Srey Peou Em

- ระดับ post doctoral (โบราณคดี) Mr.Corentin BOCHATON (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.62)
- นศ.ชาวจีน 12 คน (ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/ปี กศ.256 รายวิชา 083 111
INTERNATIONAL EXPERIENCE)

ภาควิชาภาษาตะวันออก (สันสกฤตศึกษา)
1) Prof.Dr.N.C. Panda
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1) Mr.Nicholas Scott Nelson
2) Mr.Ben Rocky Middleton
2) Mr.David Thomas Cross
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
1) Dr.Stephane, Pascal COURANT 2) Mr.Jean Stéphane COMBET

1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา
12
13

คณะวิชาที่นำร่อง EdPEx
จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมเป็น
ผู้ประเมิน AUN QA

เข้า
3 คน

เข้า
5 คน

14

จำนวนการฝึกอบรมหลักสูตร
AUN-QA (หลักสูตรทีจัดอบรมเป็น
เวลาไม่ต่ำกว่า 2 วัน) หรือกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรที่
ได้รับ AUN QA certificate
จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมเป็น
ผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /
EdPEx internal ssessor

40 คน

7 คน

-

-

15

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์
AUN-QA (SU AUN-QA Assessor) มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นที่ 1" วันที่ 4-6 ก.ค.61
1) รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี 2) ผศ.ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์ 3) ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา
4) ผศ.ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช 5) อ.ดร.ทรงธรรม ปานสกุณ
โครงการพัฒนาอาจารย์: การอบรม AUN-QA เพื่อเตรียมรับการประเมินหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ดำเนินการ 9-10 ก.ค.62

นโยบายที่ 1.3 พัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
16
17

จำนวนแหล่งเรียนรู้ใหม่ที่สนับสนุน
การการพัฒนานักศึกษา
จำนวนงบประมาณที่ใช้ในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา
ของนักศึกษา

ร้อยละ
5.00

ร้อยละ - จัดซื้อครุภัณฑ์ 4,343,671.- ปรับปรุงกายภาพ 3,209,625.- รวมทั้งสิ้น 7,553,296.28.41 เงินรายได้: กองคลัง ณ ส.ค.62
26,583,003.95 บ.

1.3.3 พัฒนาระบบการให้บริการน.และศิษย์เก่า และกิจกรรมนศ.
CPE- 46

ลำดับที่
18
19

นโยบาย/ตัวชี้วัด

เป้าหมาย เป้าหมาย
(แผน) (ผล)

จำนวนบุคลากรที่ทำหน้าที่แนะแนว 1 คน
อาชีพ (QS)
จำนวนบริษัทที่เข้าร่วมการจัด
10 บริษัท
กิจกรรม job fair ของหน่วยงาน
(QS)

1 คน

ผลการดำเนินงาน /
หมายเหตุ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

7 บริษัท คก.ปัจฉิมนิเทศ 26 เม.ย.62
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

บ.ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส จก.
บ. อสมท จก.
กลุ่ม Monsterarchaeologist
บ.So Sofitel Bangkok
บ. วอยซ์ทีวี จก.
บ. Ideo empowerment จก.
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ

เป้าหมายที่ 2 การเป็นที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ
นโยบายที่ 2.1 พัฒนาด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ และการบูรณาการกับบริการวิชาการ
2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจยั
20

เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตาม
เกณฑ์สาขาของ สกอ
ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ =
100,000 บาท/คน

200,000 397,013.25
บาท
บาท

21

จำนวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล
Scopus หรือ ISI (รวม
proceeding หรือบทคัดย่อ)

6 ผลงาน

22

จำนวนบทความ review article หรือ 1 ผลงาน
Book chapter ใน วารสารที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI
จำนวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีชื่อ 1 ผลงาน
ร่วมกับมหาวิทยาลัยทีอ่ ยู่ใน QS
Top 500 ใน วารสารที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI
จำนวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีชื่อ
ร่วมกับหน่วยงานเอกชน ใน วารสารที่
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI
จำนวน conference ระดับชาติ
1 ครั้ง

23

24

25

3 ผลงาน

คณะฯ 8,900,000.- บ.
บค. 10,683,428.15 บ. / 10 คน
ปวศ.ศิลปะ 1,784,885.85 บ. / 11 คน
มน. 4,816,996.97 บ. / 10 คน
ตอ. 1,327,534.25 บ. / 17 คน
อังกฤษ 78,082.19 บ. / 13 คน
ฝรั่งเศส 100,000.- บ. / 5 คน
หมวดฯ 100,000.- บ. / 4 คน
1) อ.เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตน์ Thai Learners' Acquisition of L2 Collocations: An Interlanguage
Perspective. GEMA Online Journal of Language Studies Vol.18 Issue/No. 1 Feb.2018 p.121
2) อ.ดร.ธนาวิ โชติประดิษฐ "Countering royalism with constitutionalism: The People’s Party’s
visual culture after the Boworadet Rebellion" South East Asia Research 26:3 (2018) Vol.26
Issue/No.3 Sep.2018 p.235–255 SOAS University of London
3) รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช "The prehistoric peopling of Southeast Asia" Science, Vol.361, Issue
6397, 06 July 2018, Audiobook Free w/Trial.
-

-

1 ผลงาน อ.ดร.ธนาวิ โชติประดิษฐ “Countering royalism with constitutionalism: The

People’s Party’s visual culture after the Boworadet Rebellion” South East
Asia Research 2018, Vol. 26(3), pp. 235–255 SOAS University of London

-

2 ครั้ง

1) คก.ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง ศาสนาฮินดูกับศาสนาพุทธในอาเซียน The International
Conference on “Hinduism and Buddhism in Southeast Asia” วันที่ 2-3 มี.ค.62

2) คก.เสวนาวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม Eastern Literature, Art and Culture along the One-BeltOne-Road Region (the Belt and Road Region) วันที่ 23-24 ก.ค.62

26

27

28

จำนวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน
exhibition/concert ทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ
จำนวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ
ในรอบ 5 ปี

-

-

-

-

จำนวนรางวัล ด้านศิลปวัฒนธรรมที่
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หรือ

-

3 รางวัล

1) รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช รางวัลนักวิจัยดีเด่นจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มศก. (ธ.ค.61)
2) ผศ.ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช รางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัยระดับดี
"เทพเจ้าในศาลเจ้าเจีนกรุงเทพมหานคร: รูปแบบ คติการสร้างและความสัมพันธ์กับชุมชนชาวจีน" สนง.
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2 ก.พ.62)

CPE- 47

ลำดับที่

นโยบาย/ตัวชี้วัด

เป้าหมาย เป้าหมาย
(แผน) (ผล)

มหาวิทยาลัยได้รับทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ

ผลการดำเนินงาน /
หมายเหตุ
3) ผศ.ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วทิ ยา รางวัล The Presidential Award of Certificate of Honour
(Sanskrit International) จากรัฐบาลอินเดีย (เม.ย.62)

2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
29

จำนวนโครงการบริการวิชาการ/ 5 โครงการ 9
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณา
การศาสตร์และศิลป์ เพื่อการพัฒนา
ชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครง 1) คก.บรรยายศิลปะในประเทศไทย 2) คก.บรรยายศิลปะและวัฒนธรรมจีน
การ 3) คก.อบรมเทคนิคการล่ามเบื้องต้น 4) คก.อบรมการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

30

จำนวนโครงการที่ได้รับการเผยแพร่ 2 โครงการ 4 โครงการ
ผ่านสื่อ

31

งบประมาณบริการวิชาการ/ทำนุบำ
รงศิลปวัฒนธรรม ที่ได้จาก
หน่วยงานภายนอก (ร้อยละของเงิน
รายได้)

ร้อยละ
12.00

ร้อยละ
119.89

5) คก.บูรณาการศิลปวัฒนธรรม 6) คก.บูรณาการภาษาฝรั่งเศสกับศิลปะและวัฒนธรรม
7) คก.เพิ่มพูนทักษะนักศึกษาด้วยการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยา
8) คก.เพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานโบราณคดีฯ
9) คก.พัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม"
1) คก.เสวนาวิชาการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อ 23 มี.ค.62
http://channel.sac.or.th/th/website/
video/detail_news/3158 และ /3159
2) คก.เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 4.0 เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 65 คณะ
โบราณคดี เผยแพร่ทาง Youtube Chanel: Archaeovative และรายการโทรทัศน์
Hi5 HiStory ช่อง ททบ.5
3) คก.พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา เผยแพร่ทาง Youtube Chanel: Archaeovative
Silpakorn, Youtube Chanel: ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี และ
www.boran.elearning.su.ac.th
4) คก.เสวนาวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม เมื่อ 23-24 ก.ค.62 เผยแพร่ทาง SAC Channel (ศมส.)
งบประมาณที่ได้จากแหล่งอื่น
1) "วิจัยคลังข้อมูลและการบันทึกเรื่องราว โรงแรมดุสิตธานี" 8,900,000.2) "ศึกษาและพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามเส้นทางสัญจนทางน้ำและ
คลองโบราณสู่เมืองเพชรบุรี" สนง.การท่องเที่ยวฯ จ.เพชรบุรี 10,000,000.3) "คก.คลังข้อมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมระยอง ระยะที่ 2" บ.พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จก. 5,500,000.- บ.
4) "คก.จัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม จ.เชียงใหม่" สน.ศิลปากรที่ 7
เชียงใหม่ 2,763,636.36 บ.
5) "คก.ปรับปรุงและพัฒนาเวียงฮอด ต.หางดง อ.ฮอด
จ.เชียงใหม่ กิจกรรมสำรวจแหล่งโบราณคดีในพื้นที่แอ่งที่ราบฮอด-จอมทอง-ดอยเต่า จ.เชียงใหม่"
สน.ศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ 1,300,000.- บ.
6) "การขับเคลื่อนเกษตรผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงและลดภาระหนีส้ ินของเกษตรกรอย่างยั่งยืน" สกว.
2,373,900.- บ.
7) "พลวัตชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงภาคตะวันตกของไทย ระยะที่ 1 พื้นที่ศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และ
เพชรบุรี" ศมส. 500,000.- บ.
8) "พลวัตชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงภาคตะวันตกของไทย ระยะที่ 1 พื้นที่ศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี อุทัยธานี และ
นครสวรรค์" ศมส. 500,000.- บ.
9) "การศึกษาวิเคราะห์คำยืมภาษาบาลี-สันสกฤตในหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6" มูลนิธิ
สันสกฤตศึกษาฯ 33,333.33 บ.

รวม: 31,870,869.69 เงินรายได้: กองคลัง ณ ส.ค.62 26,583,003.95 บ.

นโยบายที่ 2.2 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ
เป้าหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง)
นโยบายที่ 3.1 พัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ
นโยบายที่ 3.2 พัฒนาบุคลากร
32

33

ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒกิ ารศึกษา
ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (QS)
ร้อยละของผู้ที่มีตำแหน่งทาง
วิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าต่อ
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด

ร้อยละ
56.00

ร้อยละ
58.57

ร้อยละ
45.00

ร้อยละ
50.00

-

บค. 8 / 10 คน ปวศ.ศิลปะ 10 / 11 คน มน. 3 / 10 คน
ตอ. 12 / 17 คน อังกฤษ 6 / 13 คน
ฝรั่งเศส 2 / 5 คน
หมวดฯ - / 4 คน
บค. 5 / 10 คน
ปวศ.ศิลปะ 7 / 11 คน
มน. 7 / 10 คน
ตอ. 8 / 17 คน
อังกฤษ 5 / 13 คน ฝรั่งเศส 3 / 5 คน
หมวดฯ - / 4 คน

นโยบายที่ 3.3 จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สำคัญ
34

ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ร้อยละ
80.00

ร้อยละ จำนวน 22 ตัวชี้วัด จาก 33 ตัวชี้วัดข้างต้น
66.67
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ข. ผลลัพธ์ด้านการนำกลยุทธ์ไปปฎิบัติ
ตารางที่ 32 ผลลัพธ์ด้านการนำกลยุทธ์ไปปฎิบัติ
หัวข้อ
ชื่อตัววัด
7.3-9
7.3-10
7.3-11
7.3-12

หน่วยวัด

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
จำนวนโครงการประชุมวิชาการทีจ่ ัดในระดับนานาชาติ

ร้อยละ
คะแนน
ระดับผลประเมิน
โครงการ

ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2559
2560
75
64.29
3.69
4.01
ดี
ดี
3
1

ปีการศึกษา
2561
64.71
4.39
ดี
2

1.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด
ก.ผลลัพธ์ด้านงบประมาณและการเงิน
ตารางที่ 33 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณและการเงิน
ชื่อตัววัด

หน่วยวัด

จำนวนเงินงบประมาณแผ่นดิน
จำนวนเงินงบประมาณเงินรายได้
จำนวนเงินงบประมาณเงินรายได้โครงการพิเศษ
จำนวนเงินงบประมาณ โครงการบริการวิชาการ
จำนวนเงินโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้
จำนวนเงินงบประมาณ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวนเงินสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
จำนวนเงินทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าและหน่วยงานภายนอก
จำนวนเงินกองทุนวิจัยคณะโบราณคดี
จำนวนเงินสนับสนุนวิจยั ที่ให้อาจารย์ไปนำเสนอผลงานต่างประเทศ
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยั จากหน่วยงานภายในและภายนอก
จัดสรรเงินงบประมาณคณะฯเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษา
ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา
ร้อยละของงบประมาณที่จัดสรรเพื่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
ร้อยละ
ร้อยละ

ปีงบประมาณ
2560
15,592,808.57
18,262,108.94
314,202
2,382,635.51
1,002,500
791,351.96
360,602.18
190,000
908,000
24,607.77
10,122,071.37
485,650
5.36
2.52

ปีงบประมาณ
2561
15,925,249.08
20,308,560.88
70,095
1,418,649.83
9,225,600
779,890.26
757,795
155,000
933,384
25,000
28,609,130.30
433,650
3.08
2.66

ปีงบประมาณ
2562
43,159,472.06
27,367,163.36
22,980
1,520,000
8,658,180
651,364
1,103,214.18
310,000
1,192,411
28,571.38
26,199,467
435,950
3.11
2.69

ข. ผลการดำเนินการด้านตลาด
ตารางที่ 34 ผลการดำเนินการด้านการตลาด
ตัวชี้วดั

หน่วย
ร้อยละ

ปีการศึกษา 2559
มก.
มศว.
มศก.
43.97
46.34
53.29

ปีการศึกษา 2560
มก.
มศว.
มศก.
46.26
50.47
55.63

ปีการศึกษา 2561
มก.
มศว.
มศก.
50.27
55.56
56.29

1. อาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก
2. อาจารย์ที่
ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ

ร้อยละ

29.49

28.34

42.37

37.07

46.05

37.74

45.03

35.35

46.36
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ตัวชี้วดั

หน่วย

3. เงินสนับสนุน
งานวิจัยต่อ
จำนวนอาจารย์
4. ผลงานทาง
วิชาการของ
อาจารย์
5. การได้งาน
ทำของบัณฑิต

บาท
/
คน
ร้อยละ

ร้อยละ

ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
มก.
มศว.
มศก.
มก.
มศว.
มศก.
มก.
มศว.
มศก.
117,518 56,662.86 140,584.32 21,680.96 44,896.24 394,608.69 32,213.82 63,795.40 366,426.11

25.05

52.49

43.12

40.36

67.72

25.88

56.83

30.20

31.11

95.56

59.83

76.10

66.43

100

86.58

68.44

84.19

77.55

หมายเหตุ : มก. – คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
มศว. - คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

มศก. – คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

77.55

ปีการศึกษา

84.19
68.44

86.58

ปีการศึกษา

100
66.43
76.1

ปีการศึกษา

การได้งานทำของบัณฑิต

59.83
95.56
31.11
30.2

ปีการศึกษา

56.83
25.88

ปีการศึกษา

67.72
40.36
43.12

ปีการศึกษา

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

52.49
25.05
46.36

ปีการศึกษา

35.35
42.37
45.03

อาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

37.74

ปีการศึกษา

28.34
46.05
37.07

ปีการศึกษา

29.49
56.29
55.56

ปีการศึกษา
2561

50.27

ปีการศึกษา

50.47
46.26

ปีการศึกษา

46.34
43.97

55.63

อาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิระดับ ปริญญาเอก

53.29

0

20

40

60

80

100

ร้อยละ

มศก.

มศว.

มก.
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