รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2558
(1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)

ฉบับแก้ไขโดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559

คานา
ปัจจุบันคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิล ปากร ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนมาเป็นปีที่ 60
นับตั้งแต่เริ่มดาเนินงาน เมื่อปี พ.ศ. 2498 และเป็นคณะเดียวในประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนด้าน
โบราณคดี ปัจจุบันคณะโบราณคดีได้จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 15 หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญา
ตรี 6 หลักสูตร ปริญญาโท 5 หลักสูตร และปริญญาเอก 4 หลักสูตร
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดทารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558 ( ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558
– 31 กรกฎาคม 2559 ) รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2558 ฉบับนี้เป็นรายงานผลการ
ประเมินกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่ได้ดาเนินการตลอดปีการศึกษา 2558
คณะโบราณคดีประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้ จานวน
13 ตัวบ่งชี้ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมีเกณฑ์การประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดับ
คะแนนเต็ม 5 คะแนน มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นสถาบันที่อยู่ในประเภท ค1 โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ใน
กลุ่ม ค1 การวิเคราะห์ข้อมูลตามองค์ประกอบดังกล่าว ช่วยให้คณะฯได้ พิจารณาทบทวนผลการดาเนินงาน
ของคณะฯ และได้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ตลอดจนได้พิจารณาร่วมกัน ถึงแนวทางการปรับปรุงเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาในอนาคต
คณะโบราณคดีขอขอบคุณ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาคณะโบราณคดี ที่ได้สละเวลาและให้ความร่วมมือ ในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นส่วนสาคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะโบราณคดีให้ดียิ่งขึ้น
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ภาคผนวก

1
รายงานประจาปทท่ปปนนรายงานาารประปมนนุุณภาพ
ปทาารศึาษา 2558

บทสรุปผู้บริหาร
1. ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ุณะารรมาาราารประปมนนุุณภาพาารศึาษาภายในุณะโบราณุด่ มหาวนทยาลัยศนลปาาร
ประจาปทาารศึาษา 2558 ได้ดาปนนนาารประาันุุณภาพาารศึาษา และรายงานผลาารประปมนนตนปอง ในาลุ่ม
สาขาวนชามนุษยศาสตร์ และสังุมศาสตร์ โดยใช้ระบบประาันุุณภาพาารศึาษาภายใน ระดับุณะวนชา ตามท่่
สานัางานุณะารรมาาราารอุดมศึาษา (สาอ.) าาหนด และใช้ปาณฑ์าารประปมนนตัวบ่งช่้ในาลุ่ม ุ สถาบัน
ปฉพาะทางลัาษณะท่่ 1 (ุ1) ซึ่งปปนนสถาบันท่่ปน้นระดับบัณฑนตศึาษา มุ่ะแนนปต็ม 5 ุะแนน ซึ่งได้ดาปนนนาาร
ประปมนน ปมื่อวันศุาร์ท่ 2 าันยายน 2559 จานวน 5 องุ์ประาอบ รวมทั้งสน้น 13 ตัวบ่งช่้ ไดุ้่าุะแนน 3.93
อยู่ในระดับด่ ม่รายละปอ่ยดผลาารประปมนนแต่ ละองุ์ประาอบ ดังน่้

องค์ประกอบ

ผลประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ สกอ.

ผลประเมินโดยคณะกรรมการฯ
ตามเกณฑ์ สกอ.

ค่าคะแนน

ระดับ

ค่าคะแนน

ระดับ

1. าารผลนตบัณฑนต

2.67

พอใช้

3.51

ด่

2. าารวนจัย

4.03

ด่

3.70

ด่

3. าารบรนาารวนชาาาร

5

ด่มาา

5.00

ด่มาา

4. าารทานุบารุงศนลปะและวัฒนธรรม

5

ด่มาา

5.00

ด่มาา

4.50

ด่

4.50

ด่

3.62

ดี

3.93

ดี

5. าารบรนหารจัดาาร
เฉลี่ย 5 องค์ประกอบ

คานา
ปัจจุบันคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิล ปากร ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนมาเป็นปีที่ 60
นับตั้งแต่เริ่มดาเนินงาน เมื่อปี พ.ศ. 2498 และเป็นคณะเดียวในประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนด้าน
โบราณคดี ปัจจุบันคณะโบราณคดีได้จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 15 หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญา
ตรี 6 หลักสูตร ปริญญาโท 5 หลักสูตร และปริญญาเอก 4 หลักสูตร
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดทารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558 ( ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558
– 31 กรกฎาคม 2559 ) รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2558 ฉบับนี้เป็นรายงานผลการ
ประเมินกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่ได้ดาเนินการตลอดปีการศึกษา 2558
คณะโบราณคดีประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้ จานวน
13 ตัวบ่งชี้ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมีเกณฑ์การประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดับ
คะแนนเต็ม 5 คะแนน มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นสถาบันที่อยู่ในประเภท ค1 โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ใน
กลุ่ม ค1 การวิเคราะห์ข้อมูลตามองค์ประกอบดังกล่าว ช่วยให้คณะฯได้ พิจารณาทบทวนผลการดาเนินงาน
ของคณะฯ และได้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ตลอดจนได้พิจารณาร่วมกัน ถึงแนวทางการปรับปรุงเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาในอนาคต
คณะโบราณคดีขอขอบคุณ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาคณะโบราณคดี ที่ได้สละเวลาและให้ความร่วมมือ ในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นส่วนสาคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะโบราณคดีให้ดียิ่งขึ้น
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2. จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของแต่ละองค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. หลัาสูตรพึงาาาับาารดาปนนนงานให้อยู่ในปาณฑ์าารประาันุุณภาพาารศึาษา ปพื่อรัาษามาตรฐาน
ของหลัาสูตร
2. ส่งปสรนมและสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ปพน่มุุณวุฒนและตาแหน่งทางวนชาาารให้สูงขึ้น
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย
จุดแข็ง
1. ุณะม่ศัายภาพในาารหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวนจัยจาาภายนอา
2. ุณะม่วารสารวนชาาารท่่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 ปปนนแหล่งปผยแพร่ผลงานวนชาาารและุวาม
ปช่่ยวชาญของอาจารย์ในุณะได้อย่างม่ประสนทธนภาพ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ุณะุวรส่งปสรนมให้บุุลาารหาทุนวนจัยจาาแหล่งทุนภายนอาให้มาาขึ้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อมูลในระบบสารสนปทศพึงปปนนข้อมูลท่่สามารถนาไปใช้ในาารบรนหารงานวนจัยได้อย่างแท้จรนง

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม
จุดแข็ง
ุณะโบราณุด่ม่โุรงาารบรนาารวนชาาารปปนนจานวนมาาทั้งปปนนโุรงาารบรนาารวนชาาารทุ่่นด
ุ่าธรรมปน่ยม ซึ่งสร้างรายได้แาุ่ณะ และโุรงาารบรนาารวนชาาารปพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่งสร้าง
ชื่อปส่ยงให้แาุ่ณะวนชา
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แนวทางเสริมจุดแข็ง
จัดทาฐานข้อมูลาารบรนาารวนชาาารปพื่อให้สะท้อนถึงผลาารดาปนนนงานย้อนหลังแต่ละปทอันจะนาไปสู่
าารวางแผนงานอย่างต่อปนื่องในพื้นท่่ หรือประปด็นท่่ม่ศัายภาพ รวมทั้งนาไปสู่าารวนจัยและ
าารบูรณาาารงานบรนาารวนชาาารแา่สังุมาับาารปร่ยนาารสอนและงานวนจัยอย่างปปนนรูปธรรม
องค์ประกอบที่ 4 : การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
ม่าารจัดานจารรมทานุบารุงศนลปวัฒนธรรมปปนนจานวนมาาสอดุล้องาับพันธานจหลัาของุณะ
โบราณุด่และมหาวนทยาลัย
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
ุณะม่าารดาปนนนงานผ่านปาณฑ์าาาับมาตรฐานทุาหลัาสูตร
จุดที่ควรพัฒนา
าารบรนหารจัดาารหลัาสูตรตามปาณฑ์มาตรฐานหลัาสูตรท่่าาหนดโดย สาอ.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ุณะุวรบรนหารจัดาารหลัาสูตรทุาหลัาสูตรในุณะให้ม่ผลาารดาปนนนาารในองุ์ประาอบทั้ง 2-6
ให้มุ่่าปฉล่่ยอยู่ในระดับด่ทุาหลัาสูตร ปพื่อสะท้อนุุณภาพของบัณฑนต
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บทสรุปผู้บริหาร
1. ุณะโบราณุด่ปปนนุณะปด่ยวในประปทศไทยท่่ม่หลัาสูตรโบราณุด่ จารึา ประวัตนศาสตร์ศนลปะและม่
หลัาสูตรสันสาฤตศึาษาปปนนแห่งปด่ยวในอาปซ่ยน
2. ุณะม่ศัายภาพในาารหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวนจัยจาาภายนอา
3. ุณะม่วารสารวนชาาารท่่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 ปปนนแหล่งปผยแพร่ผลงานวนชาาารและุวามปช่่ยวชาญ
ของอาจารย์ในุณะได้อย่างม่ประสนทธนภาพ
4. ุณะโบราณุด่ ม่ โ ุรงาารบรน า ารวน ช าาารปปน น จ านวนมาาทั้ ง ปปน น โุรงาารบรน า ารวน ช าาารท่่ ุน ด
ุ่าธรรมปน่ยม ซึ่งสร้างรายได้แาุ่ณะ และโุรงาารบรนาารวนชาาารปพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่งสร้าง
ชื่อปส่ยงให้แาุ่ณะวนชา
5. ม่าารจัดานจารรมทานุบารุงศนลปวัฒนธรรมปปนนจานวนมาาสอดุล้องาับพันธานจหลัาของุณะ
โบราณุด่และมหาวนทยาลัย
6. ุณะม่าารดาปนนนงานผ่านปาณฑ์าาาับมาตรฐานทุาหลัาสูตร
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมระดับคณะ
1. หลัาสูตรพึงาาาับาารดาปนนนงานให้อยู่ในปาณฑ์าารประาันุุณภาพาารศึาษา ปพื่อรัาษามาตรฐานของ
หลัาสูตร
2. ส่งปสรนมและสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ปพน่มุุณวุฒนและตาแหน่งทางวนชาาารให้สูงขึ้น
3. ข้อมูลในระบบสารสนปทศพึงปปนนข้อมูลท่่สามารถนาไปใช้ในาารบรนหารงานวนจัยได้อย่างแท้จรนง
4. จัดทาฐานข้อมูลาารบรนาารวนชาาารปพื่อให้สะท้อนถึงผลาารดาปนนนงานย้อนหลังแต่ละปทอันจะนาไปสู่
าารวางแผนงานอย่างต่อปนื่องในพื้นท่่ หรือประปด็นท่่ม่ศัายภาพ รวมทั้งนาไปสู่าารวนจัย และาาร
บูรณาาารงานบรนาารวนชาาารแา่สังุมาับาารปร่ยนาารสอนและงานวนจัยอย่างปปนนรูปธรรม
5. ุณะุวรบรนหารจัดาารหลัาสูตรทุาหลัาสูตรในุณะให้ม่ผลาารดาปนนนาารในองุ์ประาอบทั้ง 2-6 ให้
มุ่่าปฉล่่ยอยู่ในระดับด่ทุาหลัาสูตร ปพื่อสะท้อนุุณภาพของบัณฑนต
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บทที่ 1
ส่วนนา
1. ประวัติความเป็นมาของคณะ (ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ)
1.1 ข้อมูลทั่วไป
(1) ชื่อ : ุณะโบราณุด่ มหาวนทยาลัยศนลปาาร (Faculty of Archaeology)
(2) ปว็บไซต์ : http://www.archae.su.ac.th
(3) ส่ประจาุณะ : ส่ม่วงปม็ดมะปราง
1.2 ที่ตั้ง
ุณะโบราณุด่ มหาวนทยาลัยศนลปาาร วังท่าพระ
ปลขท่่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง ปขตพระนุร 10200
1.3 ประวัติความเป็นมา
ในแราปรน่ ม ุณะโบราณุด่ ม่ จุ ด มุ่ ง หมายหลั า ปพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ส นใจ และม่ ส ตน ปั ญ ญา
า้าวหน้าขึ้นไปปปนนผู้ปช่่ยวชาญทางด้านโบราณุด่ รวมทั้งาารผลนตบัณฑนตปพื่อปข้ารับราชาารในาองโบราณุด่
ารมศนลปาาร นัาโบราณุด่และุรูอาจารย์ รวมทั้งปจ้าหน้าท่่ท่ปา่่ยวข้องาับงานโบราณุด่ ปนื่องจาาปล็งปห็นว่า
ในประปทศไทยปปนนประปทศท่่ม่โบราณวัตถุสถานอยู่ปปนนจานวนมาา โบราณวัตถุสถานปหล่าน่้ย่อมปปนนปุรื่อง
ช่้ให้ปห็นถึง ประวัตนศาสตร์และวัฒนธรรมอันปา่าแา่ของชาตน ปปนนปุรื่องผูาพันและช่วยาระตุ้นปตือนใหุ้นใน
ชาตนรู้สึาภาุภูมนใจ รัาชาตนมุ่งมานะท่่จะรัาษาปอาราชของชาตนให้ดารงุงอยู่ตลอดาาล าารศึาษาโบราณุด่
ปท่าาับปปนนาารช่วยรัาษาวัฒนธรรมอันสูงส่งของชาตนไว้มนให้สูญหาย จึงุวรม่บุุลาารท่่สามารถศึาษา ปพื่อ
สร้ างุวามปข้าใจและรั าษาโบราณวั ตถุโ บราณสถานของชาตน ไว้ หลั าสู ต รและาารปร่ ยนาารสอนในุณะ
โบราณุด่ระยะแรา ๆ จึงปปนนาารปน้นผลนตนัาวนชาาารสาขาโบราณุด่ปท่านั้น
พ.ศ. 2496 มหาวนทยาลัยศนลปาารได้ปปิดปตร่ยมุณะโบราณุด่ขึ้นอ่าแผนาหนึ่ง ในโรงปร่ยนศนลปศึาษา
(ปตร่ ย มมหาวนทยาลั ย ศนล ปาาร) ปั จ จุ บั น ปปล่่ ยนชื่ อปปน นโรงปร่ ยนช่างศนล ปะ ในุรั้ งนั้ นโรงปร่ ยนศน ล ปศึ าษา
แบ่งปปนน 3 แผนาุือ จนตรารรม โบราณุด่ และช่างสนบหมู่ ปตร่ยมุณะโบราณุด่ม่หลัาสูตร 3 ปท ผู้ท่ปร่ยนจบ
ชั้น ปท ท่ 2 ถ้าสอบไดุ้ะแนนถึงตามท่่มหาวนทยาลั ยาาหนดไว้ า็จะม่สน ทธนท่จะปข้าศึาษาต่อในมหาวนทยาลั ย
ศน ล ปาาร ส าหรั บ ผู้ ท่ ส อบได้ ุ ะแนนไม่ ถึ ง หรื อ ต้ อ งาารประาอบอาช่ พ ไม่ ต้ อ งาารท่่ จ ะปร่ ย นต่ อ
ในมหาวนทยาลัยา็ปร่ยนต่อจนจบชั้นปทท่ 3 า็จะได้รับประาาศน่ยบัตรปท่ยบปท่าชั้น ม.6 ปัจจุบัน (ม.8 ปดนม)
สถานท่่ปร่ยนปมื่อุรั้งปปนนโรงปร่ยนศนลปศึาษานั้น ใช้อาุารปา่าของาระทรวงุมนาุม ซึ่งปดนมตั้งอยู่ ท่
โรงละุรแห่งชาตนปัจจุบัน นัาปร่ยนปตร่ยมโบราณุด่รุ่นแราม่ทั้งหมด 4 ุน หญนง 1 ุน ชาย 3 ุน ม่อาจารย์ท่
สอนุือ ศาสตราจารย์ชนน อยู่ด่ อาจารย์ปข่ยน ยน้มศนรน อาจารย์จนรา จงาล ศาสตราจารย์ ม.จ.สุภัทรดนศ
ดนศาุล รายพระนาม และรายนามอาจารย์ท่าล่าวมานุ่้งปปนนท่่รู้จัาของนัาศึาษาโบราณุด่ปปนนอย่างด่ สาหรับ
วนชาสามัญต่าง ๆ ได้แา่ภาษาอังาฤษ ฯลฯ ปร่ยนรวมาันทั้ง 3 แผนา ุือ จนตรารรม โบราณุด่ และช่างสนบหมู่
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พ.ศ. 2498 มหาวนทยาลัย ศนลปาารได้ปปิดุณะโบราณุด่ ขึ้นปปนนุณะวนช าท่่ 3 ของมหาวนทยาลั ย
ศนลปาาร สถานท่่ปร่ยนของุณะโบราณุด่ในขณะนั้นยังอยู่ท่โรงปร่ยนศนลปศึาษา บางุรั้งได้อาศัยพนพนธภัณฑ์
สถานแห่งชาตนปปนนท่่ทาาารชั่วุราวด้วย ปมื่อตั้งุณะโบราณุด่ขึ้นปมื่อ พ.ศ. 2498 นั้น ุณะโบราณุด่ยังไม่ม่
อาจารย์ประจา อาจารย์ท่สอนส่วนใหญ่ปปนนข้าราชาารจาาารมศนลปาาร นอาจาาน่้ยังม่อาจารย์พนปศษจาา
มหาวน ท ยาลั ย อื่ น ๆ ปช่ น จุ ฬ าลงารณ์ ม หาวน ท ยาลั ย อาจารย์ จ าาุณะต่ า ง ๆ ในมหาวน ท ยาลั ย ศน ล ปาาร
และจาาาระทรวงศึาษาธนาาร ปปนนต้น
พ.ศ. 2503 ุณะโบราณุด่ได้ย้ายมาอยู่บรนปวณปด่ยวาับมหาวนทยาลัยศนลปาารปัจจุบัน
พ.ศ. 2507 ย้ ายมาอยู่ตาหนัาพรรณราย บรนปวณวังท่าพระ ซึ่งปัจจุบันปปนนหอศนล ป์ มหาวนทยาลั ย
ศนลปาาร
พ.ศ. 2521 ย้ายมาอยู่ท่ตึาุณะโบราณุด่ได้ในปัจจุบัน และในปท พ.ศ. 2520 สมปด็จพระปทพ
รั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชาุม าร่ ทรงปข้ าศึ าษาระดั บบั ณ ฑนต ศึา ษา สาขาวน ช าจารึ าภาษาตะวั นออา
ดาปนนนาารสอนโดยภาุวนชาภาษาตะวันออา ุณะโบราณุด่ มหาวนทยาลัยศนลปาาร ปมื่อปทาารศึาษา 2520
และทรงสาปร็จาารศึาษาปมื่อปทาารศึาษา 2521
2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
2.1 ปรัชญา
ศึาษามนุษย์ ขุดุ้นา้าวหน้า ภาษาปช่่ยวชาญ สืบสานศนลปวัฒนธรรม
2.2 ปณิธาน
สร้างบัณฑนต ผลนตงานวนชาาาร บรนาารสังุม ด้านศนลปวัฒนธรรม และภาษา
2.3 วิสัยทัศน์
ุณะโบราณุด่ปปนนศูนย์าลางาารปร่ยนรู้ และสร้างสรรุ์วนทยาาาร ด้านโบราณุด่ ภาษา ศนลปะ และ
วัฒนธรรม
2.4 พันธกิจ
1. ด้านาารจัดาารศึาษา: พัฒนาและถ่ายทอดุวามรู้ด้านศนลปะและวัฒนธรรม ท่่ผสมผสาน
ระหว่างศนลป์และศาสตร์ ปพื่อปสรนมสร้างบุุุลให้มุ่วามรู้ใ นวนชาช่พขั้นสูง ม่สตนปัญญา ุวามุนด และมุ่วาม
รับผนดชอบต่อสังุม
2. ด้านาารวนจัยและสร้างสรรุ์ : ุ้นุว้า วนจัย และสร้างสรรุ์ผลงานทางวนชาาารและวนชาช่พ
ปพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังุม และประปทศชาตน
3. ด้านบรนาารวนชาาาร: ให้บรนาารวนชาาารแา่สังุม ปพื่อปสรนมสร้างุวามปข้มแข็งแา่ชุมชน และ
พัฒนาุวามสามารถในาารแข่งขันระดับชาตนและนานาชาตน
4. ด้านทานุบารุงศนลปวัฒนธรรม: ทานุบารุงศนลปะและวัฒนธรรมอันด่งามทั้งในระดับท้องถน่น
และระดับชาตน
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5. ด้านาารบรนหารจัดาาร และด้านงบประมาณ: พัฒนาระบบบรนหารจัดาารให้ม่ประสนทธนภาพ ม่

ุวามโปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาุมโบราณุด่ทุาภาุส่วนม่ส่วนร่วมในาารบรนหารจัดาาร
6. ด้านาารขยายโอาาสสูุ่วามปปนนนานาชาตนระดับอาปซ่ยน (AEC) และด้านระบบปทุโนโลย่
สารสนปทศ: พัฒ นาระบบสารสนปทศปพื่ อสนับ สนุน พัน ธาน จ ของุณะโบราณุด่ ส าหรับ รองรับ าารปข้ า สู่
ประชาุมปศรษฐานจอาปซ่ยน (AEC
2.5 แผนยุทธศาสตร์
ุณะโบราณุด่ ได้าาหนดแผนยุทธศาสตร์ปพื่อให้ปชื่อมโยงาับปป้าประสงุ์ และประปด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวนทยาลัยศนลปาาร ไว้ดังน่้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ด้านการผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
เป้าประสงค์
มีหลักสูตรบูรณการระหว่างศาสตร์และศิลป์ที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์
าลยุทธ์
1.1 ยาระดับุุณภาพของหลัาสูตร ปพื่อสร้างผลาารปร่ยนรู้ตามมาตรฐานสาาล
1.2 ปฏนรูปาารจั ด าารปร่ย นาารสอนหลั าสู ตรวน ชาศึาษาทั่ วไปปพื่ อสร้า งุวามตระหนั ารู้ ของ
บัณฑนตปรื่องประชาุมอาปซ่ยน สังุมพหุวัฒนธรรม และปอาลัาษณ์ศนลปาาร
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของหลัาสูตรปชนงสร้างสรรุ์ท่ปพน่มขึ้น (joint degree / หลัาสูตรบูรณาาาร)
2. ระดั บ ุุ ณ ภาพของบั ณ ฑน ต ปรน ญ ญาตร่ โท และปอา ตามารอบมาตรฐานุุ ณ วุ ฒน
ระดั บ อุ ด มศึ า ษาแห่ ง ชาตน (ตั ว บ่ ง ช่้ ท่ 2 สมศ. รอบสาม) (บั ณ ฑน ต ท่่ ส าปร็ จ าารศึ า ษา
ปทาารศึาษา 2557)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
เป้าประสงค์
นักศึกษามีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
าลยุทธ์
2.1 ปพน่มข่ดสมรรถนะสาาลของบัณฑนต
2.2 พัฒนานัาศึาษาให้มุุ่ณลัาษณะตามอัตลัาษณ์ของมหาวนทยาลัยศนลปาาร
2.3 สนับสนุนาารจัดานจารรมนัาศึาษาท่่รองรับาารปปนนประชาุมอาปซ่ยน
2.4 พัฒนาสมรรถนะศนษย์ปา่า รองรับาารทางาน าารประาอบอาช่พ ในประชาุมอาปซ่ยน
ตัวชี้วัด
3. ุุณภาพของบัณฑนตปรนญญาตร่ตามผลาารพัฒนาบัณฑนตตามอัตลัาษณ์ของมหาวนทยาลั ย
(ตัวบ่งช่้ท่ 16.2 สมศ. รอบสาม) (บัณฑนตท่่สาปร็จาารศึาษา ปทาารศึาษา 2557)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์
เป้าประสงค์
คณะโบราณคดี มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
าลยุทธ์
3.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมมหาวนทยาลัย ให้ปปนนแหล่งปร่ยนรู้ และุวามุนดสร้างสรรุ์
ตัวชี้วัด
4. จานวนแหล่งปร่ยนรู้ท่ปพน่มขึ้น หรือพัฒนาให้ตอบสนองาับุวามต้องาารของนัาศึาษา
5. ร้ อ ยละของหน่ ว ยงานท่่ ม่ ุะแนนประปมน น ุวามพึ ง พอใจของนั าศึ าษาต่ อแหล่ ง ปร่ ย นรู้
ไม่น้อยาว่า 3.51
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒ นาการวิ จั ย และการสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ก้ า วสู่ ก ารเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ
ระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์
เป็นสถาบันวิจัยเชิงสร้างสรรค์
าลยุทธ์
4.1 าารวนจัยและสร้างสรรุ์ในระดับชาตน และนานาชาตน
4.2 ปผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวนจัยและงานสร้างสรรุ์ปพื่อาารใช้ประโยชน์ในทุาระดับ
4.3 าารสร้างมูลุ่าและองุ์ุวามรู้จาาาารวนจัยและสร้างสรรุ์
ตัวชี้วัด
6. ผลงานวนจัยหรืองานสร้างสรรุ์ท่นาไปใช้ประโยชน์ (ตัวบ่งช่้ท่ 6 สมศ. รอบสาม)
7. ผลงานทางวนชาาารของอาจารย์ประจาและนัาวนจัย (ตัวบ่งช่้ท่ 2.3 สาอ.)
8. ร้อยละท่่ปพน่มขึ้นของงบประมาณปงนนรายได้ท่สนับสนุนด้านวนจัยและาารสร้างสรรุ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ด้านบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ
เป้าประสงค์
เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและสังคม
าลยุทธ์
5.1 บูรณาาารข้ามศาสตร์ในานจารรมาารบรนาารวนชาาาร าารวนจัย และาารจัดาารปร่ยนาารสอน
ในระดับชาตนและนานาชาตน
ตัวชี้วัด
9. ระดับุุณภาพของประโยชน์ท่ได้รับจาาาารดาปนนนโุรงาารของผู้ปข้าร่วมโุรงาาร อย่าง
น้อยระดับพัฒนาศัายภาพท้องถน่น
ระดับท่่ 1 สามารถนาุวามรู้ท่ได้ไปประยุาต์ใช้ในช่วนตประจาวันได้
ระดับท่่ 2 สามารถนาุวามรู้ท่ได้ไปพัฒนาศัายภาพของท้องถน่น ชุมชน ไปสู่าารแข่งขันใน
ระดับชาตนและนานาชาตน
ระดับท่่ 3 สามารถนาุวามรู้ท่ได้ไปต่อยอดปชนงพาณนชย์ได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ เพื่อ
รักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์
เป็ นผู้ นาในการอนุรัก ษ์ และประยุก ต์ ใ ช้ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมเพื่อ เพิ่มคุ ณ ค่า และมูล ค่า ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
าลยุทธ์
6.1 พัฒนาสูุ่วามปปนนมหาวนทยาลัยชั้นนาด้านศนลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานาารบูรณาาารบรนาาร
ทางวนชาาารและาารทานุบารุงศนลปวัฒนธรรม
6.2 าารปปนนผู้นาด้านาารอนุรัาษ์ศนลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
10. จานวนรางวั ลระดับ ชาตน ท่ ศนษ ย์ ปา่า นั าศึาษา บุ ุลาารของุณะโบราณุด่ ไ ด้รับ ในาาร
ปสรนมสร้างปอาลัาษณ์ด้านศนลปวัฒนธรรม
11. จานวนรางวัลระดับนานาชาตนท่ศนษย์ปา่า นัาศึาษา บุุลาารของุณะโบราณุด่ได้รับในาาร
ปสรนมสร้างปอาลัาษณ์ด้านศนลปวัฒนธรรม
12. จานวนานจารรม/โุรงาารทานุบารุงศนลปวัฒนธรรมท่่ปห็นผลปชนงประจัาษ์ในาารอนุรัาษ์
ศนลปะ และวัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์
เป้าประสงค์
บุคลากรมีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
าลยุทธ์
7.1 พัฒนาบุุลาารให้ปปนนมืออาช่พตามแนวทางาารบรนหารงานหลาาหลายรูปแบบ
7.2 ปรับปรุงโุรงสร้างาารบรนหารจัดาารมหาวนทยาลัยศนลปาาร
7.3 สร้างุวามรับรู้ในภาพลัาษณ์ และาารยอมรับในมาตรฐานาารจัดาารศึาษาต่อสาธารณชน
7.4 าารปรับปปล่่ยนสถานปปนนมหาวนทยาลัยในาาาับของรัฐ
ตัวชี้วัด
13. ร้อยละของงบประมาณในาารพัฒนาบุุลาารต่องบประมาณปงนนรายได้ทั้งหมด (ไม่รวมงบ
ลงทุน)
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ Digital education
เป้าประสงค์
1. มีระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพและครอบคลุมในการบริหารจัดการทรัพยากรและการ
ดาเนินการต่างๆ
2. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการดาเนินการตามพันธกิจ
าลยุทธ์
8.1 จัดทาฐานข้อมูลและปรับปรุงระบบปุรือข่ายข้อมูลสารสนปทศ
ตัวชี้วัด
14. ระดั บ ุวามพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ รน า ารระบบสารสนปทศปพื่ อ าารบรน ห ารจั ด าาร (ศู น ย์
ุอมพนวปตอร์)
15. ร้อยละของงบประมาณท่่ใช้ในาารดาปนนนาารด้านปทุโนโลย่สารสนปทศต่องบประมาณ
ทั้งหมด (ไม่นับรวมงบประมาณแผ่นดนน)
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
ระบบการเงินงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
าลยุทธ์
9.1 าารปงนนและงบประมาณ
ตัวชี้วัด
16. ร้อยละของดอาผลท่่ได้จาาาารลงทุน (ตชว.แผนาลยุทธ์าารปงนน)
17. ร้อยละของาารปบนาจ่ายุ่าใช้จ่ายปงนนงบประมาณ (ตชว.แผนาลยุทธ์าารปงนน)
18. จานวนหน่วยงานท่่วางระบบุวบุุมภายในและม่าารตนดตามตรวจสอบประปมนนผล (ตชว.
แผนาลยุทธ์าารปงนน)
19. ุวามพึ ง พอใจของารรมาารสภาฯ ารรมาารท่่ ป รึ า ษานโยบายาารปงน น และผู้ บ รนห าร
ท่่ ม่ ต่ อ ุุ ณ ภาพของรายงานาารปงน น มหาวน ท ยาลั ย ศน ล ปาาร ไม่ น้ อ ยาว่ า ร้ อ ยละ 80
(ผู้ช่วยอธนาารบด่ฝ่ายุลัง/าองุลัง)
ยุทธศาสตร์ที่ 10
เป้าประสงค์
าลยุทธ์
ตัวชี้วัด

การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 15 ของประเทศ
10.1 าารขยายพื้นท่่ทางาารศึาษาและสร้างปุรือข่ายุวามร่วมมือาับภาุ่
20. จ านวนข้ อ ตาลง/ุวามร่ ว มมื อ ทางวน ช าาาร (MOU) าั บ สถาบั น าารศึ า ษาท่่ อ ยู่ ใ น QS
Ranking
21. จานวนหน่ ว ยงานภายนอาท่่ม่ ุวามร่ว มมื อ และม่ านจ ารรมในระดั บ นานาชาตน (active
MOU)
22. สัดส่วนของนัาศึาษาต่างชาตนต่อนัาศึาษาทั้งหมด
23. จานวนนัาศึาษาแลาปปล่่ยนทั้ง Inbound และ Outbound (อย่างน้อย 3 ปดือน)
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3. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารคณะโบราณคดี
ตามประาาศทบวงมหาวนทยาลัย ปรื่องาารแบ่งส่วนราชาารในมหาวนทยาลัยศนลปาาร พ.ศ.2544 นั้น
ม่าารแบ่งส่วนราชาารของุณะโบราณุด่ ออาปปนน 5 ภาุวนชา และ สานัางานปลขานุาารุณะฯ ตามแผนภูมน
ดังน่้

การแบ่งส่วนราชการคณะโบราณคดีตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

ุณะโบราณุด่ได้ปรับปรุงโุรงสร้างาารบรนหารจัดาารภายในขององุ์าร ปพื่อให้สอดุล้องาับภารานจใหม่ๆ
คณะโบราณคดี

ภาควิชา
โบราณคดี

ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ

ภาควิชา
มานุษยวิทยา

ภาควิชา
ภาษาตะวันออก

ภาควิชา
ภาษาตะวันตก

สานักงาน
เลขานุการคณะ

วิชา
โุรงสร้างาารบรนหารภายในองุ์ารของุณะฯ ในปัจจุบันประาอบด้
วยหน่วยงานต่างๆ ดังแผนภูมนต่อไปน่้

คณะโบราณคดี
สานักงาน
เลขานุการคณะฯ

ภาควิชาโบราณคดี
ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ

หน่วยสารบรรณ หน่วยาารปจ้าหน้าท่่ หน่วยอาุารสถานท่่และยานพาหนะ หน่วยปทุโนโลย่สารสนปทศและประชาสัมพันธ์ -

งานบริหารและ
ธุรการ

หน่วยาารปงนนและบัญช่ หน่วยพัสดุ -

งานคลังและ
พัสดุ

ภาควิชามานุษยวิทยา
ภาควิชา
ภาษาตะวันออก
ภาควิชา
ภาษาตะวันตก

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

หมวดวิชา
ประวัติศาสตร์

สาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศส

ศูนย์สันสกฤตศึกษา
ศูนย์ศึกษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียอาคเนย์

หน่วยทะปบ่ยนและประปมนนผลาารศึาษา –
หน่วยานจาารนัาศึาษา หน่วยส่งปสรนมและพัฒนาทางวนชาาาร -

งานบริการการ
การศึกษา

หน่วยนโยบายและแผน หน่วยประาันุุณภาพาารศึาษา –
หน่วยบรนาารวนชาาารและวนจัย –

งานแผนและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
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แผนภูมิการบริหารงานคณะโบราณคดี
คณบดี
คณะกรรมการประจาคณะ

รองคณบดี

หัวหน้าภาควิชา /สาขาวิชา
หมวดวิชา
ภาควิชาโบราณคดี

ผู้อานวยการ
วิชา

เลขานุการคณะ

ศูนย์สนั สกฤตศึกษา
ศูนย์ศกึ ษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียอาคเนย์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
ศึกษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียอาคเนย์
ภาควิชามานุษยวิทยา
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หมวดวิชาประวัตศิ าสตร์

4. รายนามผู้บริหารคณะโบราณคดี
1. ุณบดุ่ณะโบราณุด่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลนต ขาวปข่ยว

2. รองุณบด่ฝ่ายวนชาาาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ บุญยฤทธน์

3. รองุณบด่ฝ่ายานจาารนัาศึาษา

อาจารย์ ศศนธร ศนลป์วุฒยา

4. ปลขานุาารุณะโบราณุด่

นางสาว วรันดา แา้วหอมุา
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5. รายนามคณะกรรมการประจาคณะโบราณคดี
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

ุณบดุ่ณะโบราณุด่
รองุณบด่ฝ่ายวนชาาาร
รองุณบด่ฝ่ายานจาารนัาศึาษา
หัวหน้าภาุวนชาโบราณุด่
หัวหน้าภาุวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ
หัวหน้าภาุวนชามานุษยวนทยา
หัวหน้าภาุวนชาภาษาตะวันออา
หัวหน้าภาุวนชาภาษาตะวันตา
ผู้แทนุณาจารย์ประจา
ผู้แทนุณาจารย์ประจา
ผู้แทนุณาจารย์ประจา
ผู้แทนุณาจารย์ประจา
ปลขานุาารุณะโบราณุด่
ผู้ช่วยปลขานุาาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลนต ขาวปข่ยว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ บุญยฤทธน์
อาจารย์ ศศนธร ศนลป์วุฒยา
อาจารย์ ดร.ประสนทธน์ ปอื้อตระาูลวนทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อชนรชั ญ์ ไชยพจน์พานนช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปอารนนทร์ พึ่งประชา
อาจารย์ ดร. อุปทน วงศ์สถนตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์ พุทธพงษ์
อาจารย์ ดร. พรสวรรุ์ ตร่พาสัย
อาจารย์ ภูมน ภูตนมหาตมะ
อาจารย์ านตตนชัย พนนโน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ ชูวนปช่ยร
นางสาว วรันดา แา้วหอมุา
นางสาว สุธาทนพย์ แสงปดชะ

6. คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์
1. ปปนนผู้มุ่วามรอบรู้ในวนชาาารทั้งภาุทฤษฎ่และปฏนบัตนในศาสตร์ทางด้านศนลปวัฒนธรรมท่่ปปนน
อัตลัาษณ์ทางวนชาาารของุณะโบราณุด่ สามารถบูรณาาารศาสตร์ท่ศึาษาปข้าาับศาสตร์สาขาอื่ นๆ ได้อย่าง
าลมาลืน
2. ปปนนผู้มุ่วามสามารถในาารุนดและวนปุราะห์ปพื่อาารสร้างสรรุ์วัฒนธรรมาารอยู่ร่วมาันอย่าง
สันตนสุขในทุาาาละและปทศะ
3. ปปนนผู้ใฝ่รู้ สู้สน่งยาา อุตสาหะในานจารรมท่่ปปนนุวามด่งามและมุ่งมั่นต่อุวามสาปร็จอย่างถูาต้อง
ตามหลัาศ่ลธรรมและาฎหมาย
4. ปปนนผู้มุุ่ณธรรม จรนยธรรม มุ่วามรับผนดชอบต่อส่วนรวม สามารถดารงช่วนตด้วยุวามปหมาะสม
ตามหลัาศาสนธรรมท่่ตนปองนับถือ
5. ปปนนผู้มุ่วามรู้ มุ่วามปข้าใจและปชื่อมั่นในาารดาปนนนช่วนตตามแนวพระราชดารนปศรษฐานจพอปพ่ยง
6. ปปนนผู้มุ่วามรูุ้วามสามารถในาารอนุรัาษ์ สืบสาน และพัฒนาวัฒนธรรมไทย
7. ปปนนผู้มุ่วามรู้และทัาษะในศาสตร์ท่ปา่่ยวข้องาับาารดารงช่วนตในสังุมปัจจุบัน ได้แา่
7.1 ุวามรู้และทัาษะในาารวนจัยในสาขาวนชาท่่ศึาษา สามารถปข่ยนรายงาน ทางวนชาาาร และ
ุวามปร่ยงปชนงสารุด่ได้ปปนนอย่างด่
7.2 มุ่วามสามารถด้านภาษาต่างประปทศปพ่ยงพอท่่จะใช้ในาารสื่อสารและประาอบอาช่พ
7.3 มุ่วามรู้พื้นฐานด้านุอมพนวปตอร์ปพ่ยงพอท่่จะใช้งานได้
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7. อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของคณะโบราณคดี
7.1 เอกลักษณ์
โบราณุด่ปปนนผู้นาด้านอนุรัาษ์ศนลปวัฒนธรรม
7.2 อัตลักษณ์
ชาวโบราณุด่ม่จนตอนุรัาษ์ และสร้างสรรุ์ ด้านศนลปวัฒนธรรม
8. จุดเด่นของคณะโบราณคดี
1. ุณาจารย์ได้รับาารยอมรับทางวนชาาารจาาหน่วยงานภายในและภายนอา
2. ุณาจารย์มุ่วามสามารถในาารหาทุนวนจัยจาาแหล่งทุนภายนอาทั้งในและต่างประปทศ
3. ปปนนุณะวนชาท่่ปปิดสอนหลัาสูตรด้านโบราณุด่แห่งปด่ยวในประปทศไทย
4. ม่โุรงาารวนจัยท่่ปปนนุวามร่วมมือาับต่างประปทศ
5. ปปนนุณะวนชาท่่ปน้นาารผลนตโุรงาารบรนาารวนชาาาร โุรงาารทานุบารุงศนลปวัฒนธรรม และ
โุรงาารวนจัย
9. การเรียนการสอน
9.1 หลักสูตร
ุณะโบราณุด่ได้จัดาารปร่ยนาารสอนโดยม่หลัาสูตราารศึาษาปัจจุบันรวม 15 หลัาสูตร โดยม่
รายละปอ่ยดตามตารางท่่ 9.1

ตารางที่ 9.1 สรุปผลการวิเคราะห์หลักสูตร คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558
สกอ. รับทราบ

ปีที่เริ่ม
ใช้

เป็นตามเกณฑ์
มาตรฐาน
2548

สาขาวนชาโบราณุด่

9 พ.ย. 2554

2554









สาขาวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ

9 พ.ย. 2554

2554









สาขาวนชามานุษยวนทยา

9 พ.ย. 2554

2554









สาขาวนชาภาษาไทย

9 พ.ย. 2554

2554









สาขาวนชาภาษาอังาฤษ

9 พ.ย. 2554

2554









สาขาวนชาภาษาฝรั่งปศส

9 พ.ย. 2554

2554









หลักสูตรคณะโบราณคดี

1.

เปิดสอนในปี
ดาเนินการตาม ครบรอบ
การศึกษา
กรอบTQF
ประเมิน
2558

ศนลปศาสตรบัณฑนต (6 หลัาสูตร)
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ปทาารศึาษา 2558

ตารางที่ 9.1 สรุปผลการวิเคราะห์หลักสูตร คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558
สกอ. รับทราบ

ปีที่เริ่ม
ใช้

เป็นตามเกณฑ์
มาตรฐาน
2548

สาขาวนชาโบราณุด่

20 ส.ุ. 2556

2556







-

สาขาวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ

19 ต.ุ. 2555

2555







-

สาขาวนชาจารึาศึาษา

29 มน.ย. 2555

2555







-

สาขาวนชาสันสาฤตศึาษา

3 า.ย. 2558

2557







-

สาขาวนชาาารจัดาารทรัพยาารทาง
วัฒนธรรม

24 า.พ. 2558

2557







-

สาขาวนชาโบราณุด่

20 ส.ุ. 2556

2556







-

สาขาวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ

19 ต.ุ. 2555

2555







-

สาขาวนชาจารึาศึาษา

29 มน.ย. 2555

2555







-

สาขาวนชาสันสาฤตศึาษา

9 ต.ุ. 2557

2557







-

หลักสูตรคณะโบราณคดี

2.

เปิดสอนในปี
ดาเนินการตาม ครบรอบ
การศึกษา
กรอบTQF
ประเมิน
2558

ศนลปศาสตรมหาบัณฑนต (5 หลัาสูตร)

3. ปรัชญาดุษฎ่บัณฑนต (4 หลัาสูตร)

9.2 ข้อมูลนักศึกษา
ปทาารศึาษา 2558 ุณะโบราณุด่ ม่จานวนนัาศึาษาทั้งสน้น 1,223 ุนจาแนาปปนนนัาศึาษา
ระดับปรนญญาตร่จานวน 1,067 ุน นัาศึาษาระดับปรนญญาโทจานวน 128 ุน และนัาศึาษาระดับปรนญญา
ปอาจ านวน 28 ุน รายละปอ่ยดดังตารางท่่ 9.2-1 ถึง 9.2-3 (ข้อมูลจาา www.reg.su.ac.th ณ วันท่่ 4
าัน ยายน 2558) และในปท าารศึาษา 2558 ม่ ผู้ ส าปร็ จาารศึา ษารวมทั้งหมด 283 ุน จ าแนาปปนนระดั บ
นัาศึาษาระดับปรนญญาบัณฑนตจานวน 233 ุน นัาศึาษาระดับมหาบัณฑนตจานวน 46 ุน และนัาศึาษา
ระดับดุษฎ่บัณฑนตจานวน 4 ุน

 15 
รายงานประจาปทท่ปปนนรายงานาารประปมนนุุณภาพ
ปทาารศึาษา 2558

ตารางที่ 9.2-1 จานวนนักศึกษาปริญญาตรีจาแนกตามหลักสูตร
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต

จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

รวม
ทั้งหมด

ชั้นปีที่
1

พ้น
สภาพ

ชั้นปีที่
2

พ้น
สภาพ

ชั้นปีที่
3

พ้น
สภาพ

ชั้นปีที่
4

พ้น
สภาพ

1) สาขาวนชาโบราณุด่

31

7

26

6

32

3

31

4

140

2) สาขาวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ

37

5

32

11

29

11

41

12

178

3) สาขาวนชามานุษยวนทยา

38

7

37

9

30

5

35

8

169

4) สาขาวนชาภาษาไทย

60

9

35

8

43

8

55

8

226

5) สาขาวนชาภาษาอังาฤษ

37

3

40

9

30

10

37

13

179

6) สาขาวนชาภาษาฝรั่งปศส

36

5

40

7

34

7

38

8

175

239

36

210

50

198

44

237

53

รวม
รวมนักศึกษาทุกชั้นปี

1,067

ท่่มา : ข้อมูลนัาศึาษาระดับปรนญญาตร่จาาระบบ REG ณ วันท่่ 4 าันยายน 2558

ตารางที่ 9.2-2 จานวนนักศึกษาปริญญาโท จาแนกตามหลักสูตร
หลักสูตร

จานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ตกค้าง

รวมจานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาโท (คน)

แผน ก

แผน ข

แผน ก

แผน ข

แผน ก

แผน ข

แผน ก

แผน ข

10

-

9

-

2

-

21

-

5

13

8

16

12

15

25

44

4

-

3

-

8

-

15

-

1

3

-

-

-

-

1

3

3

2

-

-

14

-

17

2

รวมจานวนนักศึกษาแผน ก และแผน ข 23
18
20
16
36
รวมนักศึกษาทุกชั้นปี
ท่่มา : ข้อมูลนัาศึาษาระดับปรนญญาตร่จาาระบบ REG ณ วันท่่ 4 าันยายน 2558

15

79

49

1) หลัาสูตรศนลปศาสตรมหาบัณฑนต
สาขาวนชาโบราณุด่
2) หลัาสูตรศนลปศาสตรมหาบัณฑนต
สาขาวนชาประวัตนศาสตร์ศลน ปะ
3) หลัาสูตรศนลปศาสตรมหาบัณฑนต
สาขาวนชาจารึาศึาษา
4) หลัาสูตรศนลปศาสตรมหาบัณฑนต
สาขาวนชาสันสาฤตศึาษา
5) หลัาสูตรศนลปศาสตรมหาบัณฑนต
สาขาวนชาาารจัดาารทรัพยาารทาง
วัฒนธรรม

128
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ตารางที่ 9.2-3 จานวนนักศึกษาปริญญาเอก จาแนกตามหลักสูตร
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ตกค้าง
รวม (คน)

หลักสูตร

ปกติ

พ้น
สภาพ

ปกติ

พ้น
สภาพ

ปกติ

พ้น
สภาพ

ปกติ

พ้น
สภาพ

1) หลัาสูตรปรัชญาดุษฎ่บัณฑนต สาขาวนชาโบราณุด่

2

-

2

2

-

-

4

2

2) หลัาสูตรปรัชญาดุษฎ่บณ
ั ฑนต สาขาวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ

6

-

2

-

4

1

12

1

3) หลัาสูตรปรัชญาดุษฎ่บณ
ั ฑนต สาขาวนชาจารึาศึาษา

4

-

-

-

1

2

5

2

4) หลัาสูตรปรัชญาดุษฎ่บัณฑนต สาขาวนชาภาษาสันสาฤตศึาษา

7

-

-

-

-

-

7

-

รวม
รวมนักศึกษาทุกชั้นปี

19

-

4

2

5

3

28

5
28

ท่่มา : ข้อมูลนัาศึาษาระดับปรนญญาตร่จาาระบบ REG ณ วันท่่ 4 าันยายน 2558

ตารางที่ 9.2-4 จานวนนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557
หลักสูตร
ปริญญาบัณฑิต
หลัาสูตรศนลปศาสตรบัณฑนต สาขาวนชาโบราณุด่
หลัาสูตรศนลปศาสตรบัณฑนต สาขาวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ
หลัาสูตรศนลปศาสตรบัณฑนต สาขาวนชามานุษยวนทยา
หลัาสูตรศนลปศาสตรบัณฑนต สาขาวนชาภาษาไทย
หลัาสูตรศนลปศาสตรบัณฑนต สาขาวนชาภาษาอังาฤษ
หลัาสูตรศนลปศาสตรบัณฑนต สาขาวนชาภาษาฝรั่งปศส
ปริญญามหาบัณฑิต
หลัาสูตรศนลปศาสตรมหาบัณฑนต สาขาวนชาโบราณุด่
หลัาสูตรศนลปศาสตรมหาบัณฑนต สาขาวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ
หลัาสูตรศนลปศาสตรมหาบัณฑนต สาขาวนชาจารึาศึาษา
หลัาสูตรศนลปศาสตรมหาบัณฑนต สาขาวนชาสันสาฤตศึาษา
หลัาสูตรศนลปศาสตรมหาบัณฑนต สาขาวนชาาารจัดาารทรัพยาารทางวัฒนธรรม
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
หลัาสูตรปรัชญาดุษฎ่บัณฑนต สาขาวนชาโบราณุด่
หลัาสูตรปรัชญาดุษฎ่บัณฑนต สาขาวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ
หลัาสูตรปรัชญาดุษฎ่บัณฑนต สาขาวนชาจารึาศึาษา
หลัาสูตรปรัชญาดุษฎ่บัณฑนต สาขาวนชาภาษาสันสาฤตศึาษา
รวม

จานวน (คน)
27
44
34
54
38
36
2
20
1
23
1
2
1
283

ท่่มา : ข้อมูลจานวนนัาศึาษาปรนญญาตร่และบัณฑนตศึาษาท่่สาปร็จาารศึาษาในปทาารศึาษา 2557 จาาระบบ REG
ณ วันท่่ 31 าราฎาุม 2558
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9.3 อาจารย์และบุคลากร
ุณะโบราณุด่ม่ จ านวนบุ ุ ลาารรวม 108.5 ุน จ าแนาปปน นสายวน ช าาาร 73.5 ุน
ประาอบด้วย ข้าราชาาร 21 ุน พนัางานในสถาบันอุดมศึาษา 46 ุน พนัางานราชาาร 1 ุน ลูาจ้าง
ชั่วุราว 5.5 ุน และบุุลาารสายสนับสนุน 35 ุน ประาอบด้วยข้าราชาาร 2 ุน ลูาจ้างประจา 3 ุน
ลูาจ้างชั่วุราว 14 ุน พนัางานในสถาบันอุดมศึาษา 16 ุน (ข้อมูล ณ วันท่่ 31 าราฎาุม 2559)
ตารางที่ 9.3-1 จานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจาแนกตามประเภท
บุคลากร
ข้าราชาาร
พนัางานมหาวนทยาลัย
ลูาจ้างประจา
ลูาจ้างชั่วุราว
พนัางานราชาาร
รวม

สายวิชาการ
21
18.75
46
41.07
5
4.91
1
0.89
73
67.59

ุน
ร้อยละ
ุน
ร้อยละ
ุน
ร้อยละ
ุน
ร้อยละ
ุน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ

สายสนับสนุน
2
1.79
16
14.29
3
2.68
14
12.50
35
32.41

รวมบุคลากร (คน)
23
20.54
62
55.36
3
2.68
19
17.41
1
0.89
108
100

ตารางที่ 9.3-2 จานวนอาจารย์ในคณะโบราณคดีจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

ภาควิชา /สาขาวิชา /
หมวดวิชา

รวม
รองศาสตราจารย์

เอก ตรี
3 -

โท
1

ศาสตราจารย์

1. ภาุวนชาโบราณุด่

ตรี
-

โท เอก ตรี โท
2 2 - 1

เอก ตรี โท เอก
2 - -

2. ภาุวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ

-

1

2

-

1

2

-

-

2

-

-

1

9

3. ภาุวนชามานุษยวนทยา

-

4

-

-

5

1

-

-

-

-

-

-

10

4. ภาุวนชาภาษาตะวันออา

1

6

2

-

-

5

-

1

2

-

-

-

17

5. ภาุวนชาภาษาตะวันตา
สาขาวนชาภาษาอังาฤษ

1

8

1

-

-

2

-

1

1

-

-

-

14

11
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6. ภาุวนชาภาษาตะวันตา
สาขาวนชาภาษาฝรั่งปศส
7. หมวดวนชาประวัตนศาสตร์
รวม

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

ภาควิชา /สาขาวิชา /
หมวดวิชา

รวม
รองศาสตราจารย์

เอก ตรี
5 -

โท
-

ศาสตราจารย์

ตรี
-

โท เอก ตรี โท
2 1 - -

เอก ตรี โท เอก
- -

-

3

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

4

2

26

8

-

7

18

-

4

7

-

-

1

73

8

10. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ในปทงบประมาณ 2559 ได้รับปงนนทุนสนับสนุนงานวนจัยและงานสร้างสรรุ์ รวม 14 โุรงาาร
ปปนนปงนนทุนสนับสนุนงานวนจัยจาาแหล่งทุนภายในสถาบัน 7 โุรงาาร ซึ่งม่อาจารย์ได้รับทุนวนจัยจานวน 7 ุน
รวมปปนนปงนนทั้งหมด 653,600 บาท ปงนนทุนสนับสนุนงานวนจัยจาาแหล่งทุนภายนอาสถาบัน 7 โุรงาาร
ซึ่งม่อาจารย์ ได้รั บทุนจานวน 15 ุน รวมปปนนปงนนทั้งหมด 15,622,490 บาท รวมปปนนปงนนสนับสนุนวนจัย
ทั้งหมดจาาแหล่งทุน ภายใน และภายนอาสถาบัน จานวน 16,276,090 บาท รวมปปนนปงนนทุนสนับสนุน
งานวนจัย และงานสร้างสรรุ์ทั้งหมดท่่หารสัดส่วนแล้ว จานวน 14,501,288.22 บาท ุนดปฉล่่ยต่ออาจารย์และ
นัาวนจัยปปนนปงนน 219,716.49 บาทต่อุน ุณะโบราณุด่ม่อาจารย์ประจาทั้งหมด จานวน 73 ุน บุุลาาร
สายสนับสนุนท่่ปปนนนัาวนจัยทั้งหมดจานวน 1 ุน รวมอาจารย์ประจาและนัาวนจัยทั้งหมด จานวน 74 ุน
ในปทาารศึาษา 2558 ุณะโบราณุด่ม่ผลงานวนชาาาร และผลงานสร้างสรรุ์ของอาจารย์ประจาท่่
ต่พนมพ์ปผยแพร่จานวน 20 ชน้น ุนดปปนนผลรวมถ่วงน้าหนัาของผลงานวนชาาารและผลงานสร้างสรรุ์ของอาจารย์
ประจา ปท่าาับ 20 จาาจานวนอาจารย์ประจาและนัาวนจัยประจาทั้งหมด 74 ุน ุนดปปนนร้อยละ 16.76 ของ
ผลรวมถ่วงน้าหนัาของผลงานวนชาาารและผลงานสร้างสรรุ์ของอาจารย์ประจา
ตารางที่ 10.1-1 โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดาเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายในสถาบัน (บาท) ในปีงบประมาณ 2559
ลาดับ

ชื่อโครงการ

ชื่อผู้วิจัย

ระยะเวลา

1.

าารศึาษาปส่ยงปส่ยดแทราภาษา
อังาฤษปชนงุวามสัมพันธ์ระหว่างภาษา
แม่และภาษาท่่สองของนัาศึาษาไทย

อ.ปา่ยรตนนาวนน
ศร่ธัญรัตน์

พ.ย.57 พ.ย.58

แหล่งเงินทุน
งบประมาณ
สนับสนุน (ระบุ)
(บาท)
งบประมาณปงนนรายได้
50,000
ุณะโบราณุด่
มหาวนทยาลัยศนลปาาร
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

ชื่อผู้วิจัย

2.

อาุารทรงศนขระและวนมานในศนลปะ
อนนปด่ย าับอนทธนพลต่อศนลปะในปอปช่ย
อาุปนย์ (ระยะปวลาทาาารวนจัย 1 ปท)

รศ.ดร.ปชษฐ์
ตนงสัญชล่

3.

าารศึาษาสภาวะหลังอาณานนุมลาวใน
อาชญนนยายชุด “สนรน ไพบูน” ของ
ุอลนน ุอตปทอรนลล์ (Sticky-rice

ผศ. ดร.พนนดา
บุญทว่ปวช

4.
5.
6.
7.

detective: Interrogating postcolonial
Laoness in Colin Cotterill’s Siri
Piaboon crime series)
โุรงาารวนจัยปรื่อง "าารศึาษาวนปุราะห์

โรุและพืชสุมนไพรในุัมภ่ร์จราะ
สัมหนตา"
ุวามปชื่อปู่ฤาษ่บรมุรู: ารณ่ศึาษา
ตาหนัาปู่ฤาษ่บรมุรู ตาบลุูุต
อาปภอลาลูาาา จังหวัดปทุมธาน่
าารศึาษาปปร่ยบปท่ยบบทบาทพระ
มหาปมาทุัลยายนะาับพระมาลัยใน
ุัมภ่ร์พระพุทธศาสนา
าารศึาษาทัศนุตนของชาวไทยและชาว
จ่นท่่ม่ต่อาันในนวนนยายไทย

อ.ดร.อุปทน
วงศ์สถนตย์
ผศ. ชนนวร
ฟ้าดนษฐ่
รศ. ดร.สาปน่ยง
ปลื่อมใส
อ.อมรชัย
ุหานจโาศล

ระยะเวลา

แหล่งเงินทุน
งบประมาณ
สนับสนุน (ระบุ)
(บาท)
17 ม่.ุ.58- งบประมาณแผ่นดนน
153,600
16 ม่.ุ.59 สถาบันวนจัยและ
พัฒนา มหาวนทยาลัย
ศนลปาาร
28 ม่.ุ. 59 งบประมาณปงนนรายได้
100,000
- 27 ม่.ุ. ุณะโบราณุด่
60
มหาวนทยาลัยศนลปาาร

11 ม่.ุ. 58
- 10 ม่.ุ.
59
15 ม่.ุ. 59
- 14 ม่.ุ.
60
23 พ.ุ. 59
- 22 พ.ุ.
60
1 มน.ย. 59 31 พ.ุ. 60

(A Study of the Reciprocal Attitudes
of Thai and Chinese in Thai Novels)

งบประมาณปงนนรายได้
ุณะโบราณุด่
มหาวนทยาลัยศนลปาาร
งบประมาณปงนนรายได้
ุณะโบราณุด่
มหาวนทยาลัยศนลปาาร
งบประมาณปงนนรายได้
ุณะโบราณุด่
มหาวนทยาลัยศนลปาาร
งบประมาณปงนนรายได้
ุณะโบราณุด่
มหาวนทยาลัยศนลปาาร

รวมจานวนเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในสถาบัน

50,000
100,000
100,000
100,000

653,600

ตารางที่ 10.2-2โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดาเนินงานและ เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกสถาบัน
(บาท) ในปีงบประมาณ 2559
ลาดับ

ชื่อโครงการ

1.

สถานภาพุวามรู้ด้านโบราณุด่
ารุงปทพมหานุร: ข้อมูล ทนศทาง
และแผนาารอนุรัาษ์และพัฒนา
พื้นท่่ในอนาุต (1 ปท 6 ปดือน)

2.

แนวทางาารจัดาารลุ่มน้าหมันโดย
ปุรือข่ายทางสังุมปพื่อุวามมั่นุง
ทางอาหารของชุมชน

ชื่อผู้วิจัย

ระยะเวลา

แหล่งเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)
ผศ.ดร.ารรณนาาร์ มน.ย.57-พ.ย. สนง.าองทุนสนับสนุน
สุธ่รัตนาภนรมย์
58
าารวนจัย (สาว.)

งบประมาณ
(บาท)
180,000

ผศ. ดร.ปอารนนทร์
พึ่งประชา

1 พ.ุ. 58 - สนง.าองทุนสนับสนุน
30 ปม.ย. 59 าารวนจัย (สาว.)

2,205,490
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

ชื่อผู้วิจัย

ระยะเวลา
6 ม.ุ.59 5 ม.ุ.60

แหล่งเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)
สนง.าองทุนสนับสนุน
าารวนจัย (สาว.

งบประมาณ
(บาท)
220,000

3.

ศนลปารรมแห่งพระบรมราชานุสรณ์
ในสมัยรัชาาลท่่ 4-5 ท่่ถ้าปขาหลวง
จ.ปพชรบุร่ (ระยะปวลาทาาารวนจัย 1
ปท)

ผศ.พัสว่สนรน
ปปรมาุลนันท์

4.

ปทพปจ้าในศาลปจ้าจ่นารุงปทพมหานุร
: รู ป แบบ
ุตน า ารสร้ า ง และ
ุวามสั ม พั น ธ์ าั บ ชุ ม ชนชาว จ่ น
(ระยะปวลาทาาารวนจัย 1 ปท)

ผศ.ดร.อชนรัชญ์
ไชยพจน์พานนช

6 ม.ุ.59 5 ม.ุ.60

สนง.าองทุนสนับสนุน
าารวนจัย (สาว.

220,000

5.

าารส ารวจสถานาารณ์ ุ นไร้ บ้ า น
และาารสร้างาารม่ส่วนร่วมของภาุ่
ปุรื อ ข่ า ยอย่ า งปปน น ระบบในพื้ น ท่่
ารุงปทพมหานุร

ภาุวนชา
มานุษยวนทยา

1 พ.ุ. 58 - สานัางานาองทุน
30 มน.ย. 59 สนับสนุนาารสร้าง
ปสรนมสุขภาพ (สสส.)
(ปปนนภาุ่ร่วมสารวจ)

1,647,000

6.

พลวัตทางชาตนพันธุ์ของุนพลัดถน่ น
ชายแดนตะวันออา ารณ่ศึาษา าลุ่ม
ชาตนพันธุ์าะซองและซาปร

ผศ.ดารงพล
อนนทร์จันทร์

1 ธ.ุ. 58 - ศูนย์มานุษยวนทยา
30 า.ย. 59 สนรนน ธร (องุ์าาร
มหาชน)

150,000

7.

โุรงาารศึ า ษาวน ป ุราะห์ า าหนด
ขอบปขตท่่ดนน าาแพงปมือง – ุูปมือง
จานวน 23 ปมือง

ผศ.ชวลนต
ขาวปข่ยว

1 ต.ุ. 58 – ารมธนารัาษ์
30 า.ย. 59

รวมจานวนเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน

11,000,000

15,622,490

ด้านการทาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานอื่นๆ /องค์กรต่างประเทศ
วัน/เดือน/ปี

ชื่อสถาบัน

ประเทศ

กิจกรรม

สนงหาุม
2557 - 2563

Indian Council for Cultural Relations (ICCR),
Government of India.

อนนปด่ย

ุวามร่วมมือทางวนชาาารด้านภาษา
สันสาฤต

าุมภาพันธ์
2558 - 2560

National Museum Institute (New Delhi, India)

อนนปด่ย

ุวามร่วมมือทางวนชาาารด้าน
ประวัตนศาสตร์ศนลปะ และ
โบราณุด่

ไทย

ุวามร่วมมือทางวนชาาารด้าน
ประวัตนศาสตร์ศนลปะ และ
โบราณุด่ท่ปมืองอู่ทอง

ธันวาุม 2557 - 1. องุ์าารบรนหารพัฒนาพื้นท่่าารท่องปท่่ยวอย่าง
าันยายน 2560 ยั่งยืน (องุ์าารมหาชน)
2. าารพัฒนาาารท่องปท่่ยวอย่างยั่งยืนพื้นท่่พนปศษ
ปมืองโบราณอู่ทอง
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วัน/เดือน/ปี

ชื่อสถาบัน

ประเทศ

กิจกรรม

าุมภาพันธ์
2558 - 2560

1. Centre for GeoGenetics, Natural History
Museum of Denmark, University of
Copenhagen ประปทศปดนมาร์า
2. ุณะแพทย์ศาสตร์ ศนรนราชพยาบาล
มหาวนทยาลัยมหนดล
3. ุณะสังุมวนทยาและมานุษยวนทยา
มหาวนทยาลัยธรรมศาสตร์

ปดนมาร์า ุวามร่วมมือทางวนชาาารในด้าน
าารวนปุราะห์ทางวนทยาศาสตร์

มาราุม
2559 - 2562

สานัาวนชาศึาษาทั่วไป
มหาวนทยาลัยราชภัฏอุดรธาน่

ไทย

ุวามร่วมมือทางวนชาาารในด้าน
าารแลาปปล่่ยนข้อมูลสารสนปทศ
ด้านมนุษยศาสตร์ และ
สังุมศาสตร์ าารวนจัย และาารจัด
สัมมนาทางวนชาาาร

พฤษภาุม
2559 - 2563

ารมศนลปาาร

ไทย

ุวามร่วมมือด้านวนจัย ด้านวนชาาาร
ด้านทรัพยาาร และด้านาารจัด
านจารรมร่วมาัน

11. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ุณะโบราณุด่ ได้จัดทาแผนด้านาารบรนาารวนชาาารไว้ในแผนปฏนบัตนราชาาร ุณะโบราณุด่
ประจ าปทงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยนาประปด็นยุทธศาสตร์ท่ 3 ด้านบรนาารวนช าาาร มาปชื่อมโยงาับ
ยุทธศาสตร์ท่ 5 : าารสร้างุวามปข้มแข็งให้ชุมชน และสังุมโดยาารให้บรนาารทางวนชาาาร อย่างปปนนระบบ ซึ่ง
ในแผนม่าาราาหนดตัวบ่งช่้ วัด ุวามสาปร็ จตามวัตถุประสงุ์ของแผน และได้ผ่านาารพนจารณาจาามตนท่
ประชุมุณะารรมาารประจาารรมาารประจาุณะโบราณุด่ ุรั้งท่่ 2 /2559 วันท่่ 28 มาราุม 2559
ระปบ่ยบวาระท่่ 4.5 รับรองแผนปฏนบัตนราชาาร ุณะโบราณุด่ ประจาปท 2559
ในปทาารศึาษา 2558 ุณะโบราณุด่จัดโุรงาารบรนาารวนชาาารแา่สังุมและชุมชน ในลัาษณะของ
าารจัดาารอบรม ประชุมปชนงปฏนบัตนาาร าารบรรยายพนปศษ าารประชุมวนชาาารระดับนานาชาตน และปสวนาทาง
วนชาาาร าารจัดนนทรรศาารปผยแพรุ่วามรู้ รวม 12 โุรงาาร โดยม่ผู้ปข้ารับบรนาาร 1,680 ุน งบประมาณใน
าารจัดโุรงาารบรนาารวนชาาาร รวม 7,044,970 บาท
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โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ 2559
ลา
ดับ
1

ผู้ดาเนินการ

โครงการ

ระยะ
เวลา
ต.ุ. 58 า.ย. 59
(ขอขยาย
ปวลา)

จานวนเงิน (บาท)
แหล่งเงิน
แผน
ปงนนแผ่นดนน 4,000,000

ุณะ
โบราณุด่

โุรงาารอบรมปพื่อยาระดับชุมชน
ต้นฉบับสาหรับสร้าง ุุณุ่าทาง
ศนลปวัฒนธรรม และ Creative
Economy ของผู้นาชุมชนใน
ประปทศไทย

2

ภาุวนชา
โบราณุด่

โุรงาารประชุ มวน ชาาารระดั บ
นานาชาตน ปรื่อง ุวามา้าวหน้าใน
าารุ้ นุว้ าโบราณุด่ สมั ยา่ อน
ประวัตนศาสตร์ในประปทศไทย ปพื่อ
ปชนดชูปา่ยรตน ศาสตราจารย์ ชนน อยู่
ด่

ต.ุ. 58 า.ย. 59
(ขอขยาย
ปวลา)

ปงนนแผ่นดนน

452,300

3

ภาุวนชา
ประวัตนศาสตร์
ศนลปะ

โุรงาารประชุ ม วน ชาาารด้ า น
ประวัตนศาสตร์ศนลปะ ศรัทธาข้าม
พรมแดน: ศน ล ปวั ฒนธรรม
พน จ ารณ์ า้ า วผ่ า นภู มน ศ าสตร์
ศาสนา าาลปวลา และชาตนพันธุ์

30 - 31
า.ุ. 59

ปงนนแผ่นดนน

366,600

366,600

350

436

หอประชุมศร่
บูรพา
ม.ธรรมศาสตร์

4.54

4

ภาุวนชา
ประวัตนศาสตร์
ศนลปะ

โุรงาารทัศนศึาษาภายใน
ประปทศ "ตามปส้นทางงานช่าง:
จนตรารรมงานศนลป์รนมฝั่งน้า"

27 - 28
า.พ. 59

ุ่าลงทะปบ่ยน
1,700
บาท/ุน

51,000

54,400

30

32

ารุงปทพฯ และ
นนทบุร่

4.77

5

ภาุวนชา
ประวัตนศาสตร์
ศนลปะ

โุรงาารพัฒนาห้องสมุด
ภาุวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ

ม่.ุ. า.ุ. 59

ปงนนรายได้
ภาุวนชา

15,000

10,877

20

10

ภาุวนชา
ประวัตน
ศาสตร์ศนลปะ

3.84

6

ภาุวนชา
ประวัตนศาสตร์
ศนลปะ

โุรงาารอบรมุวามรู้ด้าน
ประวัตนศาสตร์ศนลปะาับาาร
อนุรัาษ์

1, 6 พ.ย.
58

ปงนนรายได้
ภาุวนชา

34,660

34,660

40

54

จ.พระนุรศร่
อยุธยา

4.370

7

ภาุวนชา
ประวัตนศาสตร์
ศนลปะ

โุรงาารปสวนาวนชาาาร
"ประตนมาารรมสารนดจาา
อาปภอประโุนชัย มรดาไทย
ในอุ้งมือต่างชาตน"

22 พ.ุ.
59

ปงนน
สนับสนุน
จาา
ภายนอา

50,000

50,000

150

240

ห้องประชุม
305 มศา.

4.31

8

ภาุวนชา
ประวัตนศาสตร์
ศนลปะ

โุรงาารปสวนาวนชาาาร ปรื่อง
วัดร้างในบางาอา

18 มน.ย.
59

12,760

8,405

100

102

ห้องประชุม
304 มศา.

4.27

9

ภาุวนชา
ประวัตนศาสตร์
ศนลปะ

โุรงาารปสวนาวนชาาาร "ลพบุร่
หลังวัฒนธรรมปขมร"

20 ส.ุ.
59

10,000

10,000

80

84

พนพนธภัณฑ
สถานแห่งชาตน
พระนุร

4.39

10

ภาุวนชา
มานุษย
วนทยา

ปงนน
สนับสนุน
จาา
ภายนอา
ปงนน
สนับสนุน
จาา
ภายนอา
ปงนนแผ่นดนน

446,000

446,000

60

80

โรงพยาบาล
สมปด็จพระ
ยุพราชด่าน
ซ้าย อ.ด่าน
ซ้าย จ.ปลย

4.42

โุรงาาราารจั ดาารองุ์ุวามรู้ 1 ต.ุ. 58
ด้านภูมนปัญญาท้องถน่นมนตนุวาม - 30 า.ย.
ปชื่ อ ในาารรั า ษาผู้ ป่ ว ยระยะ
59
ท้ายสุ ดของช่ วน ต โรงพยาบาล
สมปด็จพระยุพราชด่านซ้าย

ผล

ผู้เข้าอบรม (คน)
แผน
ผล
500

สถานที่
ดาเนินงาน
มศา. และ
ศูนย์ประชุมใน
าทม.

250

โรงแรมในปขต
พื้นท่า่ ทม.

ผลการ
ประเมิน
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ลา
ดับ
11

ผู้ดาเนินการ

โครงการ

ภาุวนชา
มานุษย
วนทยา

12

ภาุวนชา
มานุษย
วนทยา

โุรงาาราารส่งปสรนมาารจัดตั้ง
ศูนย์าารปร่ยนรู้ภูมนปัญญา
วัฒนธรรมและทรัพยาาร
ท้องถน่นชุมชนบ้านารูด
โุรงาารปรับปรุงและพัฒนา
ระบบห้องสมุดภาุวนชา
มานุษยวนทยา

13

ภาุวนชา
ภาษา
ตะวันออา

โุรงาารจัดทาสือ่ าารสอน
สนทนาภาษาปขมรผ่านระบบ
ออนไลน์

1 พ.ย. 58
- 30 า.ย.
59

14

ภาุวนชา
ภาษา
ตะวันออา

โุรงาารอบรมภาษามอญ
ชั้นต้น

14 พ.ย.
58 - 5
ม่.ุ. 59

15

ภาุวนชา
ภาษา
ตะวันออา

โุรงาารอบรมภาษาทมนฬ
ชั้นต้น

14 พ.ย.
58 - 5
ม่.ุ. 59

16

ภาุวนชา
ภาษา
ตะวันออา

โุรงาารอบรมภาษาฮนนด่
ชั้นต้น

14 พ.ย.
58 - 30
ม.ุ. 59

17

ภาุวนชา
ภาษา
ตะวันออา

โุรงาารอบรมาารอ่านจารึา
สุโขทัยสาหรับบุุลาารทาง
าารศึาษาและบุุุลทั่วไป

18

ภาุวนชา
ภาษา
ตะวันออา

โุรงาารสัมมนาภาษาฮนนด่
นานาชาตน

19

20

สาขาวนชา
โุรงาารบรนาารวนชาาารและ
ภาษาฝรั่งปศส โุรงาารพัฒนานัาศึาษา : าาร
ปสวนาภายใต้ โุรงาารวนจัย
ปรื่อง อ็องปดร มาลโรซ์
นัาปข่ยน นัาวนจารณ์ศนลปะและ
รัฐมนตร่
ศูนย์
สันสาฤต
ศึาษา

โุรงาารบรนาารวนชาาาร าาร
บรรยายพนปศษปรือ่ ง
"Leadership Excellence :
Insights from Ashoka, the
Great"

ระยะ
เวลา
1 ต.ุ. 58
- 30 า.ย.
59

จานวนเงิน (บาท)
แหล่งเงิน
แผน
ผล
ปงนนแผ่นดนน 361,300 361,300

1 ต.ุ. 58
- 30 า.ุ.
59

ปงนนรายได้
ภาุฯ
15,000 บ.
ปงนน
ภายนอา
3,500 บ.
ปงนนแผ่นดนน

18,500

18,500

150,000

ผู้เข้าอบรม (คน)
แผน
ผล
100
144

30

37

สถานที่
ดาเนินงาน
จ.ประจวบ
ุ่ร่ขันธ์

ผลการ
ประเมิน
4.01

ห้องสมุด
ภาุวนชา
มานุษยวนทยา
(ห้อง 521)
ุณะโบราณุด่

4.30

ุณะโบราณุด่

ฐาน
ข้อมูลฯ
ออนไลน์
1 ฐาน

ุ่าลง
ทะปบ่ยน
ุนละ
2,000 บาท
ุ่าลง
ทะปบ่ยน
ุนละ
2,500 บาท
ุ่าลง
ทะปบ่ยน
ุนละ
4,000 บาท

40,000

40,000

20

20

ุณะโบราณุด่

4.540

50,000

50,000

20

20

ุณะโบราณุด่

4.28

80,000

80,000

20

20

ุณะโบราณุด่

4.47

5 - 26
ม่.ุ. 59

ุ่าลง
ทะปบ่ยน
ุนละ
3,000 บาท

90,000

90,000

30

30

ุณะโบราณุด่

4.41

23 ม.ุ.
59

ปงนนรายได้
จาานัา
ธุรานจชาว
อนนปด่ยใน
ประปทศ
ไทย

30,000

30,000

80

40

ห้อง 413 ุณะ
โบราณุด่

2.59

22 ต.ุ.
58

ปงนนรายได้
สาขาวนชา
ภาษา
ฝรั่งปศส

5,000

4,325

80

80

ท้องพระโรง
หอศนลป์
มหาวนทยาลัย
ศนลปาาร วังท่า
พระ

4.29

20 ม.ุ.
59

ปงนนรายได้
ของศูนย์
สันสาฤต
ศึาษา

14,300

50

ศูนย์สันสาฤต
ศึาษา
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ดับ

ผู้ดาเนินการ

21

ศูนย์
สันสาฤต
ศึาษา

22

หน่วยานจาาร
นัาศึาษา

23

ศูนย์ศึาษา
ศนลปารรม
โบราณใน
ปอปช่ย
อาุปนย์

โครงการ

ระยะ
เวลา

จานวนเงิน (บาท)
แหล่งเงิน
ุ่าลง
ทะปบ่ยน
ุนละ
4,500 บาท

แผน
45,000

ผู้เข้าอบรม (คน)
ผล

แผน
10

ผล

สถานที่
ดาเนินงาน

โุรงาารอบรมภาษาสันสาฤต
ปบื้องต้นสาหรับบุุุลทั่วไป 50
ชั่วโมง

1 พ.ุ. 26 มน.ย.
59

ศูนย์สันสาฤต
ศึาษา

โุรงาารจัดาารุวามรู้สู่
นวัตารรมาารศึาษาในระบบ
ดนจนตอล

า.พ. า.ุ. 59

ปงนนรับฝาา
บรนาาร
วนชาาาร

217,210

ฐานองุ์
ุวามรู้ฯ
จานวน
1 ปรื่อง

ุณะโบราณุด่

โุรงาารผลนตปอาสารวนชาาาร
"สถาปัตยารรมโบราณในปอปช่ย
ตะวันออาปฉ่ยงใต้ (Pictorial
Book of Ancient
Architectures in Southeast
Asia)

ต.ุ. 58 า.ย. 59
(ขอขยาย
ปวลา)

ปงนนแผ่นดนน

540,000

หนังสือ
1,000
ปล่ม

ุณะโบราณุด่

รวมปงนน

7,044,970

บาท

12. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในปทาารศึาษา 2558 ุณะโบราณุด่จัดให้ม่โุรงาาร / านจารรมาารทานุบารุงศนลปวัฒนธรรม โดยม่
ุวามสอดุล้องท่่บูรณาาารจัดาารปร่ยนาารสอน และานจารรมนัาศึาษา ุณะได้จัดทาโุรงาารและานจารรม
ตามประปพณ่และส่งปสรนมานจารรมของนัาศึาษาในด้านทานุบารุงศนลปวัฒนธรรม ปพื่อาารอนุรัาษ์สืบสานพัฒนา
ปผยแพร่ปอาลัาษณ์ศนลปะและวัฒนธรรม ให้ปปนนราาฐานาารพัฒนาองุ์ุวามรู้ท่สามารถพัฒนาสู่สาาลและ
ปสรนมสร้างจนตสานึาแา่นัาศึาษาและบุุลาารให้ตระหนัาถึงุุณุ่าของวัฒนธรรมอันด่งามท่่สืบทอดาันมา ทั้ง
าารจัดนนทรรศาารปา่่ยวาับาารบารุงรัาษาศนลปะและวัฒนธรรม ให้บรนาารวนชาาารและวนชาช่พโดยสนับสนุน
บุุลาารไปปปนนารรมาาร วนทยาาร ด้านาารทานุบารุงศนลปะและวัฒนธรรมแา่ชุมชน
ุณะโบราณุด่ ดาปนนนาารจัดโุรงาารด้านทานุบารุงศนลปวัฒนธรรม รวมทั้งสน้น 5 โุรงาาร รวมปปนน
ปงนนงบประมาณ จานวน 850,000 บาท จาแนาปปนนจัดให้นัาศึาษา บุุลาาร และบุุุลาารภายนอา จานวน
5 โุรงาาร มุ่วามร่วมมือาับหน่วยงานภายนอามหาวนทยาลัยจานวน 3 โุรงาาร

ผลการ
ประเมิน
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ลา
ดับ

ผู้ดาเนินการ

โครงการ

ระยะ
เวลา
ต.ุ. 58 า.ย. 59
(ขอขยาย
ปวลา)
พ.ุ. มน.ย. 59

จานวนเงิน (บาท)

ผู้เข้าอบรม
(คน)
แผน
ผล
หนังสือ
500
ปล่ม

สถานที่ดาเนินงาน

แหล่งเงิน
แผ่นดนน

แผน
175,000

ผล

ปงนนสะสม
ของ
ภาุวนชา

50,000

50,000

50

65

ุณะโบราณุด่
และชุมชนท่่ปปนน
ารณ่ศาึ ษาในราย
วนชาระปบ่ยบวนธ่วนจัย
ทางมานุษยวนทยา

4.02

210,000

100

100

แหล่งโบราณุด่โุา
โุาหนรญ
ั
อ.บางบาล
จ.อยุธยา

4.02

1

ภาุวนชา
มานุษยวนทยา

โุรงาารพั ฒ นาหนั ง สื อ
ุวรอ่าน: Anthropology
Text Book Project

2

ภาุวนชา
มานุษยวนทยา

โุรงาาร "าารปพน่ม พูน
ทั า ษะและประสบาารณ์
นั า ศึ า ษ า ด้ ว ย า า ร
ศึา ษาวน จัยภาุสนามทาง
มานุษยวนทยา"

3

ภาุวนชา
โบราณุด่

โุรงาารปพน่ ม พู น ทั า ษะ
แ ล ะ า า ร ป ฏน บั ตน ง า น
โบราณุด่ภ าุสนามปพื่อ
พัฒ นาศั า ยภาพาารวน จั ย
และส่ ง ปสรน ม าารอนุ รั า ษ์
มรดาวัฒนธรรมของชาตน

ต.ุ. 58 า.ย. 59

แผ่นดนน

215,000

4

ภาุวนชา
ภาษา
ตะวันออา

โุรงาารอนุรัาษ์แถบปส่ยง
ป า่่ ย ว าั บ วั ฒ น ธ ร ร ม
ประปพณ่มอญ ระยะท่่ 1

แผ่นดนน

145,000

5

หมวดวนชา
ประวัตนศาสตร์

โ ุ ร ง า า ร พน พน ธ ภั ณ ฑ์
พื้ น บ้ า นวั ด ม่ ว งาั บ ุวาม
ยั่งยืน

ต.ุ. 58 า.ย. 59
(ขอขยาย
ปวลา)
ต.ุ. 58 า.ย. 59

แผ่นดนน

265,000

254,681.60

รวมปงนน

850,000

บาท

500

120

ุณะโบราณุด่

ุณะโบราณุด่

134

พนพนธภัณฑ์พื้นบ้าน
วัดม่วง ต.บ้านม่วง
อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุร่ พื้นท่่
ใาล้ปุ่ยง พนพนธภัณฑ์
ตลาดชุมชน และ
แหล่งปร่ยนรู้ในพืน้ ท่่
ภาุาลาง

13. การบริหารจัดการ
13.1 งบประมาณ นาปสนอข้อมูลด้านงบประมาณ ุวรนาปสนอแยาปปนน งบประมาณท่่ได้รับาาร
จัดสรร ได้แา่ งบประมาณแผ่นดนน งบประมาณปงนนรายได้ ปงนนแหล่งอื่น ปปนนต้น หรืออาจจะแยาตามหมวดท่่
ได้รับาารจัดสรรุวบุู่ไปด้วย ปช่น หมวดท่่ดนนสน่งา่อสร้าง หมวดุรุภัณฑ์ หมวดุ่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ ปปนน
ต้น ซึ่งอาจนาปสนอในรูปของตารางหรือาราฟแบบต่าง ๆ ได้
ตารางที่ 13.1-1 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรจาแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ
ปี
2559
2558
2557
2556

ผลการ
ประเมิน

ประเภทของแหล่งงบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน
จากเงินรายได้
จากโครงการพิเศษ
11,640,638.90
17,056,320.57
2,007,520.00
22,118,700.00
4,372,388.58
1,250,680.00
4,132,640.91
5,939,735.58
90,166.54
3,940,000.00
11,350,767.77
529,111.96

รวม
30,704,679.47
27,741,768.58
10,162,543.03
15,819,879.73

4.72
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ตารางที่ 13.1-2 สรุปรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
รายการ

รายรับ (บาท)

รายจ่าย (บาท)

คงเหลือ (บาท)

1. หมวดปงนนปดือนและุ่าจ้างประจา
2. หมวดุ่าจ้างชั่วุราว
3. หมวดุ่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
- จัดซื้อุรุภัณฑ์ปพื่อาารปร่ยนาารสอน
4. หมวดุ่าสาธารณูปโภุ
5. หมวดุ่าุรุภัณฑ์ ท่่ดนนและสน่งา่อสร้าง
6. หมวดปงนนอุดหนุน
7. หมวดรายจ่ายอื่นๆ
8. งบดาปนนนาาร
9. งบลงทุน
รวม

6,390,740
2,019,449

5,384,971.60
1,890,623.06

1,005,768.40
128,825.94

ร้อยละการเบิกจ่าย
จากยอดรายรับ
84.00
94.00

5,211,322.40
143,445.59
90,000
91,834.50
13,946,791.49

1,308,958.25
29,732.19
8,614,285.10

3,902,364.15
113,713.40
90,000
91,834.50
5,332,506.39

25.12
20.73
100
100
62

ตารางที่13.1-3 รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบรายได้ ประจาปีการศึกษา 2558 จาแนก
ตามงาน

เงินเดือน

งบดาเนินการ

สาธารณูป
โภค

13,946,791.49

7,275,594.66

1,308,958.25

29,732.19

90,000

8,704,285.18

ร้อยละ
การ
เบิกจ่าย
จากยอด
รายรับ
62.41

253,000

-

33,105

-

-

33,105

13.08

3,481,007.58

-

1,336.745.55

-

3,317

1,340,062.55

38.50

5,402,754.50

-

706,305

-

87,247.80

793,552.80

14.69

870,000

-

656,300

-

-

656,300

75.44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

148,000

-

33,000

-

-

33,000

22.30

680,000

-

17,000

-

-

17,000

2.50

200,000

-

25,036

-

-

25,036

รายจ่าย
รายการ
งานบรนหารทั่วไป
งานประาันุุณภาพ
าารศึาษา
งานจัดาารศึาษา
งานจัดาารศึาษา
ระดับบัณฑนตศึาษา
งานทุนาารศึาษา
- จัดสรรทุนาารศึาษา
- ทุนศึาษาต่อของอาจารย์
- ทุนศึาษาต่อของบุุลาาร
สายสนับสนุน
งานานจารรมนัาศึาษา
งาน พัฒนาบุุลาาร
- พัฒนาบุุลาารของ
อาจารย์
- พัฒนาบุุลาารของ
บุุลาารสายสนับสนุน

รายรับ (บาท)

ครุภัณฑ์

รวมรายจ่าย
ทั้งหมด (บาท)

12.52
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ครุภัณฑ์

รวมรายจ่าย
ทั้งหมด (บาท)

ร้อยละ
การ
เบิกจ่าย
จากยอด
รายรับ

รายจ่าย
รายการ

รายรับ (บาท)

งานวนจัยพัฒนาและ
ถ่ายทอดปทุโนโลย่
- พัฒนางานวนจัย
งานบรนาารวนชาาารแา่ชุมชน
งานทานุบารุง
ศนลปวัฒนธรรม
รวม

เงินเดือน

งบดาเนินการ

สาธารณูป
โภค

268,500

-

-

-

-

-

100

120,000

-

-

-

-

-

100

172,400

-

95,425

-

-

95,425

55.35

25,558,953.57

7,275,594.66

4,211,874.80

29,732.19

99,564.80

11,616,766.45

45

13.2 การพัฒนาบุคลากร
ในปทาารศึาษา 2558 ุณะโบราณุด่ม่บุุลาารท่่าาลังศึาษาต่อระดับปรนญญาปอาจานวน 9 ุน
โดยลาศึาษาต่อต่างประปทศ จานวน 1 ุน และลาศึาษาต่อในประปทศจานวน 8 ุน
ตารางที่ 13.2-2 บุคลากรของคณะโบราณคดีที่ลาศึกษาต่อในประเทศ และต่างประเทศ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

1.

ผศ.าุลศนรน อรุณภาุย์
(รายงานตัวาลับปข้าปฏนบัตน
ราชาาร 31 พ.ุ. 59)
ผศ.ปรารถนา จันทรุพันธุ์

ประเทศ

วันเดือนปีที่ลา

ปรนญญาปอา
สาขาวนชาสังุมศาสตร์
ณ มหาวนทยาลัยปาษตรศาสตร์
ปรนญญาปอา สาขาวนชาสังุม
วนทยาและมานุษยวนทยา
ณ มหาวนทยาลัยปช่ยงใหม่

ไทย

31 พ.ุ. 54 –
30 พ.ุ. 59

ทุนส่วนตัว

ไทย

1 ส.ุ. 56 31 ม.ุ. 60

ทุนส่วนตัว และทุนซาซาุาวา
ปทาารศึาษา 2556

3.

ผศ.แพร ศนรนศัาดน์ดาปานง
(รายงานตัวาลับปข้าปฏนบัตน
ราชาาร 1 มน.ย. 59)

ปรนญญาปอา สาขาวนชา
มานุษยวนทยา
ณ มหาวนทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย

14 มน.ย. 53 –
31 พ.ุ. 59

ทุนส่วนตัว

4.

อ.ปอาสุดา สนงห์ลาพอง
(รายงานตัวาลับปข้าปฏนบัตน
ราชาาร 17 พ.ุ. 59)

ปรนญญาปอา
สาขาวนชาประวัตนศาสตร์ศนลป์
ณ University of Sussex

สหราช
อาณาจัาร

1 ม.ุ. 55 16 พ.ุ. 59

ทุนโุรงาารพัฒนาาาลังุนด้าน
มนุษยศาสตร์และสังุมศาสตร์
(ทุนปร่ยนด่มนุษยศาสตร์และ
สังุมศาสตร์แห่งประปทศไทย)

5.

อ.าวนฎ ตั้งจรัสวงศ์

ปรนญญาปอา
สาขาวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ
ณ ุณะโบราณุด่
มหาวนทยาลัยศนลปาาร

ไทย

1 มน.ย. 59 –
31 พ.ุ. 62

ทุนโุรงาารปรนญญาปอา
าาญจนาภนปษา (ุปา.)
รุ่นท่่ 18

6.

อ.วราภรณ์ มนต์ไตรปวศย์
(รายงานตัวาลับปข้าปฏนบัตน
ราชาาร 1 มน.ย. 59)

ปรนญญาปอา
สาขาวนชาสังุมศาสตร์
าารแพทย์และสาธารณสุข
ณ มหาวนทยาลัยมหนดล

ไทย

31 พ.ุ. 53 –
29 พ.ุ. 59

ทุนส่วนตัว และทุนาารศึาษา
ปฉลนมพระปา่ยรตน 60 ปท
ุรองราชย์สมบัตน ประจาปท
าารศึาษา 2553

2.

ระดับและสาขาวิชา

แหล่งทุน
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ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ระดับและสาขาวิชา

ประเทศ

วันเดือนปีที่ลา

แหล่งทุน

7.

อ.นัฐวุฒน สนงห์าุล

ปรนญญาปอา สาขาวนชา
สังุมศาสตร์และสุขภาพ
ณ ุณะมนุษยศาสตร์และ
สังุมศาสตร์
มหาวนทยาลัยมหนดล

ไทย

13 ส.ุ. 56 12 า.พ. 60

ทุนส่วนตัว

8.

อ.วรมาศ ธัญภัทราุล
(รายงานตัวาลับปข้าปฏนบัตน
ราชาาร 30 พ.ุ. 59)

ปรนญญาปอา สาขาวนชาวรรณุด่
และวรรณุด่ปปร่ยบปท่ยบ
ณ จุฬาลงารณ์มหาวนทยาลัย

ไทย

30 พ.ุ. 54 –
29 พ.ุ. 59

ทุนอุดหนุนาารศึาษาระดับ
บัณฑนตศึาษา จุฬาลงารณ์
มหาวนทยาลัย ปพื่อปฉลนมฉลอง
วโราาสท่พ่ ระบาทสมปด็จพระ
ปจ้าอยู่หวั ทรงปจรนญพระชนมายุ
ุรบ 72 พรรษา

9.

อ.อัญญรัตน์ อาพันพงษ์

ปรนญญาปอา
สาขาวนชาภาษาอังาฤษศึาษา
(หลัาสูตรนานาชาตน)

ไทย

4 ม.ุ. 59 3 า.ุ. 60

ทุนส่วนตัว

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
10

งบประมาณ
(บาท)

ตารางที่ 13.2-2 โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะโบราณคดี
ลาดับ

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

1.

โุรงาารพั ฒ นาศั า ยภาพนั า ปร่ ย นทุ น
สาอ. ของภาุวนชาภาษาตะวันออา

ภาุวนชาภาษา
ตะวันออา

26 - 29 พ.ุ.
59

2.

โุรงาารพั ฒ นาศั า ยภาพนั า ปร่ ย นทุ น
สาอ. ของภาุวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ

ภาุวนชาประวัตนศาสตร์
ศนลปะ

30 มน.ย. - 2
า.ุ. 59

30

25,000

3.

โุรงาารจั ด าารุวามรู้ ( KM) ุณะ
โบราณุด่ : านจารรมปร่ยนรู้ชุมชนย่่สาร
และปาาน้าอัมพวาปพื่อาารพัฒนาอย่าง
สร้ า งสรรุ์แ ละยั่ง ยื น สาหรั บ บุ ุ ลาาร
ส า ย ส นั บ สุ น น ุ ณ ะ โ บ ร า ณ ุ ด่
มหาวนทยาลัยศนลปาาร

ุณะโบราณุด่
มหาวนทยาลัยศนลปาาร

10 า.ุ. 59

25

5,500

13.3 อาคารสถานที่
ุณะโบราณุด่ ม่อาุารทั้งหมด 3 อาุาร ได้แา่
1. อาุารุณะโบราณุด่ : วังท่าพระ
2. อาุารุณะโบราณุด่ : วนทยาปขตสารสนปทศปพชรบุร่
3. อาุารศูนย์สันสาฤตศึาษา ุณะโบราณุด่

100,000

 29 
รายงานประจาปทท่ปปนนรายงานาารประปมนนุุณภาพ
ปทาารศึาษา 2558

ตารางที่ 13.3-1 ข้อมูลอาคารสถานที่แสดงพื้นที่ใช้สอยของคณะโบราณคดี
อาคารสถานที่
อาุาร ุณะโบราณุด่ : วังท่าพระ
อาุาร ุณะโบราณุด่ : วนทยาปขตสารสนปทศปพชรบุร่
อาุาร ศูนย์สันสาฤตศึาษา ุณะโบราณุด่

รวม

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)
1,918.43
2,267
2,475

6,660.43

ตารางที่ 13.3-2 การแบ่งพื้นที่ใช้งานในอาคารคณะโบราณคดี : วังท่าพระ
ใช้งานพื้นที่
ห้องผู้บรนหาร
ห้องพัาอาจารย์
ห้องอาหาร
ห้องประชุม
ห้องถ่ายปอาสาร
ลานอปนาประสงุ์
ห้องปา็บของ-พัสดุ
ห้องปุรื่องน้า
ห้องปฏนบัตนาารทางภาษา (Lab)
ห้อง Common Room
ห้องสานัางานปลขา
ห้องปร่ยน
ห้องปฏนบัตนาารทางโบราณุด่
ห้องสมุด
ห้องปขมรศึาษา
ห้องน้า

อาคารคณะโบราณคดี วังท่าพระ
พื้นที่รวม 1,918.43 ตร.ม.
จานวนห้อง
พื้นที่ (ตร.ม.)
5
55
29
586.30
1
8.99
2
39.60
1
15.16
1
39
3
59
1
12
1
95.2
1
19.76
1
107.61
16
690.9
1
56
1
27.45
1
17
8
89.46

ตารางที่ 13.3-3 การแบ่งพื้นที่ใช้งานในอาคาร คณะโบราณคดี : วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ใช้งานพื้นที่
ห้องนนทรรศาาร
ห้องุลังโบราณวัตถุ
ห้องปา็บของ
ห้องประชุม
ห้องปฏนบัตนาารโบราณุด่

อาคาร คณะโบราณคดี :
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
พื้นที่รวม 2,267 ตร.ม.
จานวนห้อง
พื้นที่ (ตร.ม.)
1
480
1
500
1
18
1
216
4
252

 30 
รายงานประจาปทท่ปปนนรายงานาารประปมนนุุณภาพ
ปทาารศึาษา 2558

ใช้งานพื้นที่
ห้องผู้บรนหาร
ห้องพัาอาจารย์
ห้องสัมมนา
ห้อง Common room
ห้องุอมพนวปตอร์
ห้องสัมมนาย่อย
ห้องรับรอง
ห้องพัา
ห้องน้า

อาคาร คณะโบราณคดี :
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
พื้นที่รวม 2,267 ตร.ม.
จานวนห้อง
พื้นที่ (ตร.ม.)
1
24
3
45
2
144
1
60
1
42
3
84
2
108
8
168
3
126

ตารางที่ 13.3-4 การแบ่งพื้นที่ใช้งานในอาคารศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี
ใช้งานพื้นที่
ห้องประชุม
ห้องประชุมย่อย
ห้องสมุด
ห้องสาหรับฝึาอบรม
โรงอาหาร
ห้องผู้บรนหาร
ห้องพัาอาจารย์
ห้องบรรยาย
ห้องปฏนบัตนาาร
หอพัานัาศึาษา/นัาวนชาาาร
ห้องปา็บวัสดุ-อุปารณ์
ห้องน้า

อาคาร ศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดีพื้นที่
รวม 2,475 ตร.ม.
จานวนห้อง
พื้นที่ (ตร.ม.)
1
240
1
204
1
330
1
93
1
215
2
39
10
120
9
466
1
30
12
336
4
39
10

363
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14. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ุณะโบราณุด่ม่ระบบและาลไาในาารประาันุุณภาพาารศึาษาภายใน ดังน่้
14.1 ระบบาารดาปนนนาารประาันุุณภาพาารศึาษา ุณะโบราณุด่ได้ดาปนนนาารตามระบบาาร
ประาันุุณภาพาารศึาษาแบบใหม่ของ สาอ. โดยปปนนาารประาันุุณภาพระดับหลัาสูตร และระดับุณะวนชา
โดยดาปนน น าารตามระบบและนโยบายของมหาวนทยาลั ยศนล ปาาร รวมถึงาารใชุู้่ มือาารประาันุุณภาพ
าารศึาษา ประจาปทาารศึาษา 2557 ของ สาอ. ให้ปปนนแนวทางปด่ยวาันทุาหลัาสูตร
14.2 าลไาาารดาปนนนาารประาันุุณภาพาารศึาษา าลไาาารประาันุุณภาพาารศึาษาของุณะ
โบราณุด่ จะใช้รูปแบบของุณะารรมาารปปนนผู้าาหนดนโยบาย วางแผน าาาับ ตนดตาม าารดาปนนนงาน โดย
มุ่ณะารรมาารปา่่ยวข้องาับาารประาันุุณภาพ 2 ุณะารรมาาร ุือ
1. ุณะารรมาารบรนหารหลัาสูตรระดับปรนญญาบัณฑนต ุณะโบราณุด่
2. ุณะารรมาารบรนหารหลัาสูตรระดับบัณฑนตศึาษา ุณะโบราณุด่
15. การนาผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ุณะโบราณุด่ได้นาผลาารประปมนนุุณภาพาารศึาษาจาาาารประปมนนตนปองและจาาข้อปสนอแนะ
ของุณะผู้ประปมนนไปวางแผนพัฒนาทาให้ปานดาารพั ฒนาุุณภาพาารศึาษาอย่างต่อปนื่อง ทั้งน่้ได้นาข้อปสนอ
แนะจาาุณะผู้ประปมนน ปทาารศึาษา 2557 มาปรับปรุงดังน่้
ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน

ผลการดาเนินการ

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1. าาาับให้ทุาหลัาสูตรผ่านปาณฑ์มาตรฐานหลัาสูตร

ในปทาารศึาษา 2557 ุณะโบราณุด่ม่หลัาสูตรท่่ไม่
ผ่านปาณฑ์มาตรฐานหลัาสูตร จานวน 2 หลัาสูตร
ุือ หลัาสูตรศนลปศาสตรมหาบัณฑนต สาขาวนชาจารึา
ศึาษา และหลั าสูตรปรัช ญาดุษฎ่บัณฑนต สาชาวนช า
จารึาศึาษา ปัจจุบันุณะฯได้ดาปนนน าาราาาับให้ทุา
หลัาสูตรผ่านปาณฑ์มาตรฐานทุาหลัาสูตรแล้ว

2. ุวรวนปุราะห์อัตราาาลังบุุลาารสายวนชาาารปพื่อ ในปท า ารศึ า ษา 2558 ุณะโบราณุด่ ม่ จ านวน
ป ร ะ า อ บ า า ร จั ด ส ร ร า ร อ บ อั ต ร า า า ลั ง จ า า อาจารย์ประจาท่่มุุ่ณวุฒนปรนญญาปอา จานวน 34 ุน
มหาวนทยาลัย
จาาจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 73.5 ุน ุนดปปนน
ร้อ ยละ 46.26 ทั้ ง น่้ ุ ณะโบราณุด่ ไ ด้ จั ด ท าแผน
บรน ห ารและพั ฒ นาบุ ุ ลาาร และแผนอั ต ราา าลั ง
บุ ุ ลาาร 5 ปท รวมถึ ง ม่ า ารตน ด ตามแผน และน า
ข้อมูลมาวนปุราะห์อัตราาาลังบุุลาารสายวนชาาาร
ปพื่ อ ประาอบาารจั ด สรรารอบอั ต ราา าลั ง จาา
มหาวนทยาลัย
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3. ุวราาาับและตนดตามแผนาารส่งปสรนมใหุ้ณาจารย์
ปข้ าสู่ ตาแหน่ งวน ช าาารท่่สู งขึ้ น รองรั บ อาจารย์ท่ จ ะ
ปาษ่ยณราชาาร
4. ุวราาหนดข้อตาลงระหว่างอาจารย์และผู้บรนหาร
ปปนนรายบุุุล (Performance Agreement)

ในปท า ารศึ า ษา 2558 ุณะโบราณุด่ ม่ จ านวน
อาจารย์ประจาท่่ดารงตาแหน่งทางวนชาาาร จานวน
37 ุน จาาจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 73.5 ุน
ุนดปปนนร้อยละ 50.34 ทั้งนุ่้ณะโบราณุด่ได้จัดทา
แผนบรนหารและพัฒนาบุุลาาร และแผนอัตราาาลัง
บุุลาาร 5 ปท รวมถึงม่าารตนดตามแผน และส่งปสรนม
ให้ ุณาจารย์ปข้าสู่ ตาแหน่งวนช าาารท่่สูงขึ้น รองรับ
อาจารย์ท่จะปาษ่ยณราชาาร

5.ุวรวางแผนจานวนาารรับนัาศึาษาให้สอดุล้องาับ
จานวนอาจารย์ประจา

-

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
1. ส่ งปสรน มาารจั ดประชุมวนช าาาร ปพื่อาารนาปสนอ ุณะโบราณุด่ได้สนับสนุน และส่งปสรนมใหุ้ณาจารย์
ผลงานอาจารย์ และบัณฑนตศึาษาของุณะฯ ทั้งน่้ใน ท างานวน จั ย ปพน่ ม มาาขึ้ น โดยให้ ทุ น อุ ด หนุ น ส าหรั บ
าารดาปนนนาารให้ปปนนไปตามปาณฑ์มาตรฐานท่่าาหนด งานวน จั ย จาาาองทุ น วน จั ย และสร้ า งสรรุ์ ุณะ
ในนนยาม ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยาาาศส่งปสรนมวนชาาาร โบราณุด่ ดังน่้ ประปภทโุรงาารวนจัยปด่่ยว วงปงนนไม่
2. ส่ งปสรน ม าารท างานร่ ว มาัน ระหว่ า งอาจารย์แ ละ ปาน น 1 0 0 ,00 0 บา ท / โ ุ รง า า ร ป ระ ป ภ ท
นัาศึาษา ในลัาษณะงานวนจัยและปผยแพร่ผลงาน หรือ โุรงาารวน จั ย ชุ ด วงปงน น ไม่ ป าน น 500,000 บาท /
ส่ ง ปสรน ม ให้ อ าจารย์ สั ง ปุราะห์ ข้ อ มู ล งานวน จั ย หรื อ โุรงาาร ประปภททุนอุดหนุนาารวนจัยปพื่อาารปร่ยน
งานวนจัยในวนทยานนพนธ์ของนัาศึาษา ปพื่อนาปสนอให้ าารสอน และประปภททุนอุดหนุนาารวนจัยปพื่อาาร
ปห็นภาพของสถานภาพุวามรู้ ซึ่งจะปปนนประโยชน์ต่อ พั ฒ นางาน หรื อ งานวน จั ย สถาบั น วงปงน น ไม่ ป าน น
งานวน จั ย ต่ อ ปนื่ อ ง และุวามปช่่ ย วชาญปฉพาะของ 25,000 บาท / โุรงาาร
อาจารย์
3. ส่งปสรนมาารวนจัยแบบพหุวนทยาาาร/ สหวนชาาาร ท่่
ทางานระหว่างอาจารย์ ข้ามสาขา/ข้ามภาุวนช า ซึ่ง
อาจนาไปสู่าารสร้างาลยุทธ์าารวนจัยและปงนนสนับสนุน
งานวนจัย
4. ใช้าลไาวารสารวนชาาารในุณะให้ปปนนประโยชน์
ปพื่อให้อาจารย์มาต่พนมพ์ผลงาน หรือจัดทาในลัาษณะ
Selected Paper จาาาารประชุมวนชาาารปพื่อนามา
ปผยแพร่

ุณะโบราณุด่ได้ส่งปสรนมให้ ุณาจารย์ผลน ตผลงาน
ทางวนชาาาร ปช่น หนังสือ ตารา บทุวาม โดยขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจาาาองทุนวนจัยและสร้างสรรุ์
ุณะโบราณุด่ ประปภททุนสนับสนุนาารปดนนทางไป
นาปสนอผลงานต่างประปทศ ทุนละไม่ปานน 25,000
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บาท รวมถึ งสนั บ สนุ น ุ่ าใช้ จ่ ายส าหรั บ าารต่ พน ม พ์
ปผยแพร่งานวนจัย ในอัตราผลงานละ ไม่ป านน 2,000
บาท และให้ ป งน น สนั บ สนุ น ผลงานวน จั ย ท่่ ไ ด้ รั บ าาร
ต่พนมพ์ปผยแพร่ในวารสารทางวนชาาาร (TCI าลุ่มท่่1)
หรือวารสารทางวนชาาารท่่ม่ชื่ออยู่ในฐานข้อมูล ท่่ปปนน
ท่่ยอมรับในระดับนานาชาตน ตามหลัาปาณฑ์ท่ า.พ.อ.
าาหนด จานวน 1 ปรื่อง ไม่ปานน 1 บทุวามในอัตรา
10,000 บาท /ุน/ปท

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
1. ุวรจั ด ท าแผนบรน า ารวน ช าาารสั ง ุมของุณะ
โดยตรง รวมถึงสารวจุวามต้องาารของชุมชนและ
สังุมมาจัดทาแผน และนาอัตลัาษณ์ของุณะฯและ
อาจารย์ ม าพัฒ นานั า ศึา ษา ชุม ชน และสั งุมในวง
าว้าง

ุณะโบราณุด่ ไ ด้ ส นั บ สนุ น และส่ ง ปสรน ม าาร
ให้ บ รน า ารวน ช าาารแา่ สั ง ุม รวมถึ ง ม่ า ารจั ด ท า
แผนาารใช้ประโยชน์จ าาาารให้ บรนา ารวน ช าาาร ท่่
ส่งผลต่อาารพัฒนานัาศึาษา ชุมชน หรือสังุม

2. ุวรม่โุรงาารแบบปา็บุ่าธรรมปน่ยมให้ปพน่มมาาขึ้น
โดยน าุวามปช่่ย วชาญของอาจารย์ ในสาขามาปปน น
จุ ด ปน้ น ไม่ ป ฉพาะภาษาโบราณตามอั ต ลั า ษณ์ ข อง
ุณะฯปท่านั้น
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. สร้างปุรือข่ายุวามร่วมมือให้มาาขึ้น

ุณะโบราณุด่ได้สนับสนุน และส่งปสรนมาารผลนตผล
งานวนชาาารด้านศนลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อปนื่อง
2. จัดานจารรมและสนับสนุนาารผลนตผลงานวนชาาาร รวมทั้งม่าารปผยแพร่านจารรม หรือ าารบรนาารด้าน
ทานุบารุงศนลปะ และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
ด้านศนลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อปนื่อง
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
1. แผนาลยุ ท ธ์ ุวรม่ า ารา าหนดตั ว ช่้ วั ด ของแผน 1. ุณะโบราณุด่ได้จัดทาแผนจัดาารุวามรู้ โดยม่
ปพื่อให้าารดาปนนนงานบรรลุตามวนสัยทัศน์
าาราาหนดตัว ช่้วัดของแผนท่่สอดุล้องาับปรัช ญา
และวนสัยทัศน์ของุณะฯ
2. แผนาลยุทธ์าารปงนน ุวรม่าารจัดทาแผนาลยุทธ์ท่ 2. ุณะโบราณุด่ ไ ด้ จั ด ท าแผนาลยุ ท ธ์ า ารปงน น ท่่
สอดุล้องาับแผนาลยุทธ์ของุณะฯ ปพื่อให้ทราบถึง สอดุล้องาับแผนาลยุทธ์ของุณะฯ
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แหล่ งท่่มาของรายได้และาารใช้จ่ ายตามาลยุทธ์ว่ า
ปพ่ยงพอท่่จะผลัาดันาลยุทธ์สาปร็จหรือไม่
3. าารุานวณุ่าใช้จ่ายรายหัวนั าศึาษา ุวรม่าาร
ุ านวณุ่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม ปพื่ อ ให้
ทราบต้ น ทุ น ุ่ า ใช้จ่ า ยท่่แ ท้ จ รน ง และสามารถน ามา
วางแผนหรื อ ปรั บ าลยุ ท ธ์ ใ ห้ า ารด าปนน น งานให้ ม่
ประสนทธนภาพสูงสุด

3. ุณะโบราณุด่ ไ ด้ ุ านวณุ่ า ใช้ จ่ า ยรายหั ว
นัาศึาษา ปพื่อให้ทราบต้นทุนุ่าใช้จ่ายท่่แท้จรนง และ
สามารถน ามาว างแผนหรื อ ปรั บ าลยุ ท ธ์ า าร
ดาปนนนงานให้ม่ประสนทธนภาพสูงสุด
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บทที่ 2
ส่วนสาระ
าารประปมนน ุุณภาพาารศึาษาตามองุ์ประาอบ 5 องุ์ประาอบและ 13 ตัว บ่งช่้ ตามุู่มือาาร
ประาันุุณภาพาารศึาษาภายในสถานศึาษา ระดับอุดมศึาษา พ.ศ. 2557 ของสานัางานุณะารรมาาราาร
อุดมศึาษา (สาอ.) โดยใช้ปาณฑ์าารประปมนนตัวบ่งช่้ในาลุ่ม ุ สถาบันปฉพาะทางลัา ษณะท่่ 1 (ุ1) ซึ่งปปนน
สถาบันท่่ปน้นระดับบัณฑนตศึาษา มุ่ะแนนปต็ม 5 ุะแนน
ผลาารประปมนนตนปองของุณะโบราณุด่ พบว่าได้ดาปนนนาารตามภารานจของสถาบัน ทั้ง 4 ด้าน
อย่า งุรบถ้ว น โดยม่ผ ลาารประปมนน ทั ้ง 5 องุ์ป ระาอบ ไดุ้ ่า ุะแนน 3.93 อยู ่ใ นระดับ ด่
ม่รายละปอ่ยดผลาารประปมนนแต่ ละองุ์ประาอบ ดังน่้

องค์ประกอบ

ผลประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ สกอ.

ผลประเมินโดยคณะกรรมการฯ
ตามเกณฑ์ สกอ.

ค่าคะแนน

ระดับ

ค่าคะแนน

ระดับ

1. าารผลนตบัณฑนต

2.67

พอใช้

3.51

ด่

2. าารวนจัย

4.03

ด่

3.70

ด่

3. าารบรนาารวนชาาาร

5

ด่มาา

5.00

ด่มาา

4. าารทานุบารุงศนลปะและวัฒนธรรม

5

ด่มาา

5.00

ด่มาา

4.50

ด่

4.50

ด่

3.62

ดี

3.93

ดี

5. าารบรนหารจัดาาร
เฉลี่ย 5 องค์ประกอบ
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

เกณฑ์การประเมิน
ุ่าปฉล่่ยของุะแนนประปมนนทุาหลัาสูตรทุ่่ณะรับผนดชอบ
สูตรคานวณ
ุะแนนท่่ได้ =

ผลรวมของุ่าุะแนนประปมนนของทุาหลัาสูตร
จานวนหลัาสูตรทั้งหมดทุ่่ณะรับผนดชอบ

หมายเหตุ : หลั าสู ตรท่่ได้ รั บ าารรั บ รองโดยระบบอื่นๆ ตามทุ่่ ณะารรมาารประาัน ุุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึาษาปห็นชอบ ไม่ต้องนาุะแนนาารประปมนนของหลัาสูตรนั้นมาุานวณในตัวบ่งช่้น่้ แต่ต้องรายงาน
ผลาารรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งช่้น่้ใหุ้รบถ้วน
ตารางที่1.1 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
หลักสูตร
1. ศนลปศาสตรบัณฑนต สาขาวนชาโบราณุด่
2. ศนลปศาสตรบัณฑนต สาขาวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ
3. ศนลปศาสตรบัณฑนต สาขาวนชามานุษยวนทยา
4. ศนลปศาสตรบัณฑนต สาขาวนชาภาษาไทย
5. ศนลปศาสตรบัณฑนต สาขาวนชาภาษาอังาฤษ
6. ศนลปศาสตรบัณฑนต สาขาวนชาภาษาฝรั่งปศส
7. ศนลปศาสตรมหาบัณฑนต สาขาวนชาโบราณุด่
8. ศนลปศาสตรมหาบัณฑนต สาขาวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ
9. ศนลปศาสตรมหาบัณฑนต สาขาวนชาจารึาศึาษา
10. ศนลปศาสตรมหาบัณฑนต สาขาวนชาสันสาฤตศึาษา
11. ศนลปศาสตรมหาบัณฑนต สาขาาารจัดาารทรัพยาารวัฒนธรรม
12. ปรัชญาดุษฎ่บัณฑนต สาขาวนชาโบราณุด่
13. ปรัชญาดุษฎ่บัณฑนต สาขาวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ
14. ปรัชญาดุษฎ่บัณฑนต สาขาวนชาจารึาศึาษา
15. ปรัชญาดุษฎ่บัณฑนต สาขาวนชาสันสาฤตศึาษา
ผลรวมค่าคะแนนของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมด
คะแนนที่ได้

ผลประเมิน
0.38
1.96
3.21
2.93
3.05
3.18
0.38
0.38
3.05
2.58
2.43
0.38
0.38
2.74
2.65
29.68
15
1.98
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ผลาารประปมนนตนปองปทท่แล้ว :
ผลาารประปมนนตนปองุรั้งน่้ :
ปป้าหมายของปทน่้ :
ปป้าหมายปทต่อไป :
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ :
เป้าหมายของปีนี้ :

2.38
29.68
3.00
3.00
29.68
3.00

ุะแนน
ุะแนน
ุะแนน
ุะแนน
คะแนน
คะแนน

ปาณฑ์ประปมนน :
ปาณฑ์ประปมนน :
ผลาารดาปนนนงาน :
ปาณฑ์ประปมนน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน :

2.38
1.98

3.00
1.98


ุะแนน
ุะแนน
ไม่บรรลุปป้าหมาย
ุะแนน
คะแนน
ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
ุณะโบราณุด่ได้จัดาารปร่ยนาารสอนโดยม่หลัาสูตราารศึาษาปัจจุบันรวม 15 หลัาสูตร จาแนาปปนน
หลัาสูตร ปรนญ ญาตร่ 6 หลัาสูตร ปรนญญาโท 5 หลัาสูตร และปรนญญาปอา 4 หลัาสูตร โดยม่ผลรวมุ่า
ุะแนนของทุ า หลั า สู ต ร ปท่ า าั บ 29.68 และม่ ุ่ า ปฉล่่ ย ของุะแนนประปมน น ทุ า หลั า สู ต รปท่ า าั บ 1.98
รายละปอ่ยดตามตารางท่่ 1.1
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
บุ.1.1-1

รายการเอกสารหลักฐาน
ตารางท่่1.1 ตารางสรุปผลาารประปมนนุุณภาพาารศึาษาภายใน ระดับหลัาสูตร
ุณะโบราณุด่ ประจาปทาารศึาษา 2558
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เกณฑ์การประเมิน
โดยาารแปลงุ่าร้อยละของอาจารย์ประจาุณะท่่มุ่ณ
ุ วุฒนปรนญญาปอาปปนนุะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ุ่าร้อยละของอาจารย์ประจาุณะท่่มุุ่ณวุฒนปรนญญาปอาท่่าาหนดให้ปปนนุะแนนปต็ม 5 = ร้อยละขึ้นไป 80
สูตรการคานวณ
1. ุานวณุ่าร้อยละของอาจารย์ประจาุณะท่่ม่วุฒนปรนญญาปอา ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาุณะท่่มุุ่ณวุฒนปรนญญาปอา
จานวนอาจารย์ประจาุณะทั้งหมด

X 100

2. แปลงุ่าร้อยละทุ่่านวณได้ในข้อ 1 ปท่ยบาับุะแนนปต็ม 5
ุะแนนท่่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาุณะท่่มุุ่ณวุฒนปรนญญาปอา
ร้อยละของอาจารย์ประจาุณะท่่มุุ่ณวุฒนปรนญญาปอาท่่าาหนดให้ปปนนุะแนนปต็ม 5

x5

หมายเหตุ :
1. ุุณวุฒนปรนญญาปอาพนจารณาจาาระดับุุณวุฒนท่ได้รับหรือปท่ยบปท่าตามหลัาปาณฑ์าารพนจารณาุุณวุฒนของ
าระทรวงศึาษาธนาาร ารณ่ท่ม่าารปรับวุฒนาารศึาษาให้ม่หลัาฐานาารสาปร็จาารศึาษาภายในรอบปทาารศึาษานั้น ทั้งน่้ อาจใช้
ุุณวุฒนอื่นปท่ยบปท่าุุณวุฒนปรนญญาปอาได้สาหรับารณ่ท่บางสาขาวนชาช่พมุุ่ณวุฒนอื่นท่่ปหมาะสมาว่าทั้งน่้ต้องได้รับุวาม
ปห็นชอบจาาุณะารรมาาราารอุดมศึาษา
2. าารนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปทาารศึ าษาและนับทั้งท่่ปฏนบัตนงานจรนงและลาศึาษาต่อ ในารณ่ท่ม่
อาจารย์บรรจุใหม่ใหุ้านวณตามปาณฑ์อาจารย์ประจาท่่ระบุในุาช่้แจงปา่่ยวาับาารนับจานวนอาจารย์ประจาและนัาวนจัย

ตารางที่ 1.2-1 จานวนอาจารย์ประจาจาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา

หน่วยวัด

อาจารย์วุฒนปรนญญาตร่
อาจารย์วุฒนปรนญญาโท
อาจารย์วุฒนปรนญญาปอา
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมท่่ลาศึาษาต่อ)
ร้อยละอาจารย์ประจาท่่ม่วุฒนปรนญญาตร่
ร้อยละอาจารย์ประจาท่่ม่วุฒนปรนญญาโท
ร้อยละอาจารย์ประจาท่่ม่วุฒนปรนญญาปอา

ผลาารประปมนนตนปองปทท่แล้ว :
ผลาารประปมนนตนปองุรั้งน่้ :
ปป้าหมายของปทน่้ :
ปป้าหมายปทต่อไป :
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ :
เป้าหมายของปีนี้ :

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

42.67
46.26
43
47
46.58
43

ุน
ุน
ุน
ุน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ผลการดาเนินงานใน
ปีการศึกษา
2556
2557
2558
4
3
2
37
40
37
33
32
34
74
75
73
5.41
4
2.74
50
53.33
50.68
44.59
42.67
46.58

ปาณฑ์ประปมนน :
ปาณฑ์ประปมนน :
ผลาารดาปนนนงาน :
ปาณฑ์ประปมนน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน :

2.67
2.89

2.94
2.91


ุะแนน
ุะแนน
บรรลุปป้าหมาย
ุะแนน
คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
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ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
ในปทาารศึาษา 2558 ุณะโบราณุด่ ม่จานวนอาจารย์ประจารวมทั้งท่่ปฏนบัตนงานจรนงและลาศึาษาต่อ
จานวน 73 ุน โดยมุุ่ณวุฒนปรนญญาปอา 34 ุน ปรนญญาโท 37 ุน และปรนญญาตร่ 2 ุน ดังนั้นร้อยละของ
อาจารย์ประจาท่่มุุ่ณวุฒนปรนญญาปอา ุนดปปนนร้อยละ 46.58 ปมื่อแปลงุ่าร้อยละของอาจารย์ประจาท่่มุุ่ณวุฒน
ปรนญญาปอาตามปาณฑ์ ไดุ้ะแนน 2.91 ุะแนน (ปอาสารหมายปลข บุ.1.2.1-1)
ตารางที่ 1.2.1-2 จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
ภาควิชา / สาขาวิชา /
หมวดวิชา
1. ภาุวนชาโบราณุด่
2. ภาุวนชาประวัตนศาสตร์
ศนลปะ
3. ภาุวนชามานุษยวนทยา
4. ภาุวนชาภาษาตะวันออา
5. ภาุวนชาภาษาตะวันตา
สาขาวนชาภาษาอังาฤษ
6. ภาุวนชาภาษาตะวันตา
สาขาวนชาภาษาฝรั่งปศส
7. หมวดวนชาประวัตนศาสตร์
รวม

จานวนอาจารย์
ลาศึกษาต่อ

รวมจานวนอาจารย์
ลาปฏิบัติ
ปฏิบัตงิ านจริงและลา
ราชการ
ศึกษาต่อ
ป.โท-เอก
ต่างประเทศ
11
9

ปฏิบัติงาน
จริง

ป.โท

ป.เอก

11
8

-

1

5
17
12.5

-

5
2

-

-

10
17
14.5

8

-

-

-

-

8

4
65

-

10

-

-

4
73.5

ตารางที่ 1.2.1-3 จานวนอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ภาควิชา / สาขาวิชา /
หมวดวิชา
1. ภาุวนชาโบราณุด่
2. ภาุวนชาประวัตนศาสตร์ศลน ปะ
3. ภาุวนชามานุษยวนทยา
4. ภาุวนชาภาษาตะวันออา
5. ภาุวนชาภาษาตะวันตา
สาขาวนชาภาษาอังาฤษ
6. ภาุวนชาภาษาตะวันตา
สาขาวนชาภาษาฝรั่งปศส
7. หมวดวนชาประวัตนศาสตร์
รวม
ร้อยละ

วุฒิปริญญาตรี
ปี 55 ปี 56 ปี 58
1
1
1
2
2
1
1

-

-

4
5.48

3
4

2
2.74

จานวนอาจารย์
วุฒิปริญญาโท
ปี 55 ปี 56 ปี 58
3.5
3
3
3
3
2
10
10
9
6.5
7
7
6.5
8
9
3.5

5

3

วุฒิปริญญาเอก
ปี 55 ปี 56 ปี 58
7
8
8
6
6
7
1
1
10
10
9
5
4
4
4

4

6

4
4
4
37
40
38
33
32
34
50.69 53.33 52.05 45.21 42.67 46.58
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ตารางที่ 12.1 - 4 จานวนอาจารย์ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกภายในระยะเวลา 5 ปี (2558 - 2562)
จานวนอาจารย์ที่คาดว่าจะจบการศึกษาระดับปริญญาเอก
ภาควิชา / สาขาวิชา /
ในประเทศ (คน)
ต่างประเทศ (คน)
หมวดวิชา
ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62
1. ภาุวนชาโบราณุด่
2. ภาุวนชาประวัตนศาสตร์ศลน ปะ
1
3. ภาุวนชามานุษยวนทยา
2
4. ภาุวนชาภาษาตะวันออา
5. ภาุวนชาภาษาตะวันตา
2
1
สาขาวนชาภาษาอังาฤษ
6. ภาุวนชาภาษาตะวันตา
สาขาวนชาภาษาฝรั่งปศส
7. หมวดวนชาประวัตนศาสตร์
รวมทั้งหมด
6
2
1
1
-

ตารางที่ 12.1-5 จานวนอาจารย์ที่จะเกษียณจาแนกตามวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2558 ถึง 2563
วันทางานวันสุดท้าย 30 กันยายน (คน)
ปี 2558
ปี 2559

ภาควิชา / สาขาวิชา /
หมวดวิชา
1. ภาุวนชาโบราณุด่
2. ภาุวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ
3. ภาุวนชามานุษยวนทยา
4. ภาุวนชาภาษาตะวันออา
5. ภาุวนชาภาษาตะวันตา
สาขาวนชาภาษาอังาฤษ
6. ภาุวนชาภาษาตะวันตา
สาขาวนชาภาษาฝรั่งปศส
7. หมวดวนชาประวัตนศาสตร์
รวมทั้งหมด

ตรี

โท

เอก

ตรี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
รศ.สุภาภรณ์
1

โท

ปี 2561

ตรี

โท

เอก

-

-

-

-

เอก
1
ผศ.ดร.จนรัสสา
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
ผศ.ดร.สุาัญญา
ผศ. ดร. สุธาสนน่

-

1
ผศ.ดร.สมพนศ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

หมายเหตุ : ปี 2561 – 2563 ไม่มีอาจารย์ที่ครบกาหนดเกษียณอายุราชการ

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
บุ.1.2.1-1 ตารางุณาจารย์ุณะโบราณุด่ประจาปทาารศึาษา 2558
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ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.3

อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ชนิดของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาปข้า
เกณฑ์การประเมิน
โดยาารแปลงุ่าร้อยละของอาจารย์ประจาุณะท่่ดารงตาแหน่งทางวนชาาารปปนนุะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1และ ง
ุ่าร้อยละของอาจารย์ประจาุณะท่่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมาัน
ท่่าาหนดให้ปปนนุะแนนปต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ

1. ุานวณุ่าร้อยละของอาจารย์ประจาุณะท่่ดารงตาแหน่งทางวนชาาาร ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาุณะท่ด่ ารงตาแหน่งทางวนชาาาร
จานวนอาจารย์ประจาุณะทั้งหมด

X 100

2. แปลงุ่าร้อยละทุ่่านวณได้ในข้อ 1 ปท่ยบาับุะแนนปต็ม 5
ุะแนนท่่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาุณะท่ด่ ารงตาแหน่งทางวนชาาาร
ร้อยละของอาจารย์ประจาุณะท่ด่ ารงตาแหน่งทางวนชาาารท่่าาหนดให้ปปนนุะแนนปต็ม 5

x5

ตารางที่1.3.1-1 จานวนอาจารย์จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)
ผลการดาเนินงานใน
หน่วย
ปีการศึกษา
จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
วัด
2556 2557 2558
ศาสตราจารย์
ุน
2
2
1
รองศาสตราจารย์
ุน
8.5
10
11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ุน
22
23
25
อาจารย์ท่ไม่ม่ตาแหน่งทางวนชาาาร
ุน
40.5
41
36
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมท่่ลาศึาษาต่อ)
ุน
73
75
73
รวมจานวนอาจารย์ท่ม่ตาแหน่งทางวนชาาาร (ผศ. รศ. และ ศ.)
ุน
32.5
35
37
ร้อยละอาจารย์ประจาท่่ม่ตาแหน่งวนชาาาร (ผศ. รศ. และ ศ.)
ร้อยละ 14.38 46.67 50.68
ุ่าร้อยละของอาจารย์ประจาท่่ม่ตาแหน่งวนชาาาร (ผศ. รศ. และศ.) ุะแนน 2.40 2.92 3.17
ผลาารประปมนนตนปองปทท่แล้ว :
ผลาารประปมนนตนปองุรั้งน่้ :
ปป้าหมายของปทน่้ :
ปป้าหมายปทต่อไป :
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ :
เป้าหมายของปีนี้ :

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

46.67
50.34
47
51
50.68
47

ปาณฑ์ประปมนน :
ปาณฑ์ประปมนน :
ผลาารดาปนนนงาน :
ปาณฑ์ประปมนน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน :

2.92
3.15

3.19
3.17


ุะแนน
ุะแนน
ไม่บรรลุปป้าหมาย
ุะแนน
คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
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ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
ในปท าารศึาษา 2558 ุณะโบราณุด่ม่ จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมอาจารย์ประจาทั้ง ท่่
ปฏน บั ตน ง านจรน ง และลาศึ า ษาต่ อ ) 73 ุน จ าแนาปปน น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ระดั บ ศาสตราจารย์ 1 ุน รอง
ศาสตราจารย์ 11 ุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25 ุน และอาจารย์ 36 ุน รวมอาจารย์ประจาท่่ดารงตาแหน่งทาง
วนชาาารระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ทั้งหมด 37 ุน ุนดปปนนร้อยละ 50.68
จาาจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด ปมื่อุานวณุ่าร้อยละของอาจารย์ประจาท่่ม่ตาแหน่ งวนชาาาร (ผศ. รศ.
และศ.) ปท่าาับ 5 ุะแนน จะไดุ้ะแนนปท่าาับ 3.17 (ปอาสารหมายปลข บุ.1.2.1-1)
ตารางที่ 13.1-2 จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ จาแนกรายภาควิชา/หมวดวิชา
ภาควิชา / สาขาวิชา/
หมวดวิชา
1. ภาุวนชาโบราณุด่
2. ภาุวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ
3. ภาุวนชามานุษยวนทยา
4. ภาุวนชาภาษาตะวันออา
5. ภาุวนชาภาษาตะวันตา
สาขาวนชาภาษาอังาฤษ
6. ภาุวนชาภาษาตะวันตา
สาขาวนชาภาษาฝรัง่ ปศส
7. หมวดวนชาประวัตนศาสตร์
รวม
ร้อยละ

จานวนอาจารย์ประจา
(คน)
ปฏิบัติ ลา
งาน ศึกษา รวม
จริง
ต่อ
11
11
7
1
8
5
5
10
17
17
12
2
14

จานวนอาจารย์ตามตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้มีตาแหน่งทางวิชาการ
ผศ.

รศ.

ศ.

รวม

คิดเป็น
ร้อยละ

4
2
4
9
10

4
3
6
5
2

3
2
3
2

1
-

7
6
6
8
4

9.59
8.22
8.22
10.96
5.48

อาจารย์

8

-

8

3

5

-

-

5

6.85

4
65

8

4
73

3
35
47.95

25
34.25

1
11
15.07

1
1.37

1
37
50.68

1.37

คะแนน

3.17

ตารางที่ 13.1-3 ข้อมูลจานวนอาจารย์ที่ยื่นเอกสารเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการและจานวนที่ได้อนุมัติ ปีการศึกษา
2558
ภาควิชา / สาขาวิชา/
หมวดวิชา
1. ภาุวนชาโบราณุด่
2. ภาุวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ
3. ภาุวนชามานุษยวนทยา
4. ภาุวนชาภาษาตะวันออา
5. ภาุวนชาภาษาตะวันตา
สาขาวนชาภาษาอังาฤษ
6. ภาุวนชาภาษาตะวันตา
สาขาวนชาภาษาฝรั่งปศส
7. หมวดวนชาประวัตนศาสตร์
รวม

ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

จานวน
ที่ยื่น

จานวน
ที่ได้
อนุมัติ

รอการ
พิจารณา

-

-

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จานวน
ที่ยื่น

จานวน
ที่ได้
อนุมัติ

รอการ
พิจารณา

จานวน
ที่ยื่น

จานวน
ที่ได้
อนุมัติ

รอการ
พิจารณา

-

1
-

1
-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ตารางที่ 13.1-4 จานวนอาจารย์ที่มีอายุงานไม่ถึงเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ จาแนกรายภาควิชา
ประจาปีการศึกษา 2558
จานวนอาจารย์ที่มีอายุงานไม่ถึงเกณฑ์การขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ ในระดับต่าง ๆ
ภาควิชา / สาขาวิชา/
ผู้ช่วย
รอง
ศาสตราจารย์
รวม
หมวดวิชา
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
2558
2558
2558
2558
1. ภาุวนชาโบราณุด่
1
1
2. ภาุวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ
1
1
3. ภาุวนชามานุษยวนทยา
4. ภาุวนชาภาษาตะวันออา
1
1
5. ภาุวนชาภาษาตะวันตา
5
5
สาขาวนชาภาษาอังาฤษ
6. ภาุวนชาภาษาตะวันตา
1
1
สาขาวนชาภาษาฝรั่งปศส
7. หมวดวนชาประวัตนศาสตร์
1
1
รวมทั้งหมด
10
10
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข

บุ.1.2.1-1

รายการเอกสารหลักฐาน

ตารางจานวนุณาจารย์ประจาปทาารศึาษา 2558
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา

ชนิดของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาปข้า
เกณฑ์การประเมิน
ุานวณหาุ่าุวามแตาต่างระหว่างจานวนนัาศึาษาปต็มปวลาต่ออาจารย์ประจาาับปาณฑ์มาตรฐาน และนามา
ปท่ยบาับุ่าุวามต่างทั้งด้านสูงาว่าหรือต่าาว่าท่่าาหนดปปนนุะแนน 0 และ 5 ุะแนน และใช้าารปท่ยบบัญญัตนไตรยางศ์ดังน่้
ุ่าุวามแตาต่างทั้งด้านสูงาว่าหรือต่าาว่าปาณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 าาหนดปปนนุะแนน 0
ุ่าุวามแตาต่างทั้งด้านสูงาว่าหรือต่าาว่าปาณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่ปานนร้อยละ 20 ให้นามา
ปท่ยบบัญญัตนไตรยางศ์ตามสูตรปพื่อปปนนุะแนนของหลัาสูตรนั้นๆ
สูตรการคานวณจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
1. ุานวณุ่าหน่วยานตนัาศึาษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งา็ุือผลรวมของผลุูณ
ระหว่างจานวนนัาศึาษาท่่ลงทะปบ่ยนปร่ยนาับจานวนหน่วยานตแต่ละรายวนชาท่่ปหนดสอนทุารายวนชาตลอดปทาารศึาษา
รวบรวมหลังจาานัาศึาษาลงทะปบ่ยนแล้วปสร็จ (หมดาาหนดปวลาาารปพน่ม – ถอน) โดยม่สูตราารุานวณ ดังน่้
SCH = ∑nici
ปมื่อ ni = จานวนนัาศึาษาท่่ลงทะปบ่ยนในวนชาท่่ i
ci = จานวนหน่วยานตของวนชาท่่ i
2. ุานวณุ่า FTES โดยใช้สูตรุานวณดังน่้
Student Credit Hours (SCH) ทั้งปท
จานวนนัาศึาษาปต็มปวลาปท่ยบปท่าต่อปท (FTES) =

จานวนหน่วยานตต่อปทาารศึาษาตามปาณฑ์มาตรฐาน
าารลงทะปบ่ยนในระดับปรนญญานัน้ ๆ

การปรั บ จ านวนในระหว่า งปริ ญ ญาตรี แ ละบั ณฑิ ตศึก ษา ให้ ม่ า ารปรับ ุ่ า จ านวนนั า ศึา ษาปต็ ม ปวลาปท่ ย บปท่ า ในระดั บ
บัณฑนตศึาษาให้ปปนนระดับปรนญญาตร่ ปพื่อนามารวมุานวณหาสัดส่วนจานวนนัาศึาษาปต็มปวลาต่ออาจารย์ประจา
นัาศึาษาปต็มปวลาในหน่วยนับปรนญญาตร่
1. าลุ่มสาขาวนชาวนทยาศาสตร์สุขภาพ
= FTES ระดับปรนญญาตร่ + FTES ระดับบัณฑนตศึาษา
2. าลุ่มสาขาวนชาวนทยาศาสตร์าายภาพ
= FTES ระดับปรนญญาตร่ + (2 x FTES ระดับบัณฑนตศึาษา)
3. าลุ่มสาขาวนชามนุษยศาสตร์และ
= FTES ระดับปรนญญาตร่ + (1.8 x FTES ระดับบัณฑนตศึาษา)
สังุมศาสตร์
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาแยกตามกลุ่มสาขา
กลุ่มสาขา
1.
2.
3.
4.
5.

วนทยาศาสตร์สุขภาพ
วนทยาศาสตร์าายภาพ
วนศวารรมศาสตร์
สถาปัตยารรมศาสตร์และาารผังปมือง
ปาษตร ป่าไม้และประมง

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลา
ต่ออาจารย์ประจา
8:1
20:1
20:1
8:1
20:1
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กลุ่มสาขา
6.
7.
8.
9.
10.

บรนหารธุรานจ พาณนชยศาสตร์ บัญช่ าารจัดาาร าารท่องปท่่ยว ปศรษฐศาสตร์
นนตนศาสตร์
ุรุศาสตร์/ศึาษาศาสตร์
ศนลปารรมศาสตร์ วนจนตรศนลป์และประยุาต์ศนลป์
สังุมศาสตร์/มนุษยศาสตร์

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลา
ต่ออาจารย์ประจา
25:1
50:1
30:1
8:1
25:1

สูตรการคานวณ
1) ุานวณหาุ่าุวามแตาต่างจาาปาณฑ์มาตรฐานและนามาุนดปปนนุ่าร้อยละ ตามสูตร
สัดส่วนจานวนนัาศึาษาปต็มปวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาท่ป่ ปนนจรนง - สัดส่วนจานวนนัาศึาษาปต็มปวลา
ต่อจานวนอาจารย์ประจาตามปาณฑ์มาตรฐาน
X 100
สัดส่วนจานวนนัาศึาษาปต็มปวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามปาณฑ์มาตรฐาน
2) นาุ่าร้อยละจาาข้อ 1 มาุานวณุะแนนดังน่้
2.1) ุ่าร้อยละน้อยาว่าหรือปท่าาับร้อยละ 10 ุนดปปนน 5 ุะแนน
2.2) ุ่าร้อยละน้อยาว่าหรือปท่าาับร้อยละ 20 ุนดปปนน 0 ุะแนน
2.3) ุ่าร้อยละมาาาว่าร้อยละ 10 แต่น้อยาว่าร้อยละ 20 ให้นามาุนดุะแนนดังน่้
ุะแนนท่่ได้

(20 - ุ่าร้อยละทุ่่านวณได้จาา 1)
10

ตัวอย่างการคานวณ
จานวนนัาศึาษาปต็มปวลาปท่ยบปท่าต่อปท (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจา ของหลัาสูตรหนึ่งทางด้านสังุมศาสตร์/
มนุษยศาสตร์ = 24
ุ่าุวามแตาต่างจาาปาณฑ์มาตรฐาน = 24 - 25 x 100
25
= ร้อยละ -4 ไดุ้ะแนน 5 ุะแนน
จานวนนัาศึาษาปต็มปวลาปท่ยบปท่าต่อปท (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจา ของหลัาสูตรหนึ่งทางด้านสังุมศาสตร์/
มนุษยศาสตร์ = 32
ุ่าุวามแตาต่างจาาปาณฑ์มาตรฐาน = 32 - 25 x 100
25
= ร้อยละ 28 ไดุ้ะแนน 0 ุะแนน
จานวนนัาศึาษาปต็มปวลาปท่ยบปท่าต่อปท (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจา ของหลัาสูตรหนึ่งทางด้านสังุมศาสตร์/
มนุษยศาสตร์ = 28
ุ่าุวามแตาต่างจาาปาณฑ์มาตรฐาน = 28 - 25 x 100
25
= ร้อยละ 12
แปลงุ่าุวามแตาต่างปปนนุะแนน ปท่าาับ 20 – 12 = 8 ไดุ้ะแนน = 8 x 5 = 4 ุะแนน
10

X5
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ตารางที่ 1.4-1 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจานวนอาจารยประจา
ภาควิชา

1) โบราณุด่
2) ประวัตนศาสตร์ศนลปะ
3) มานุษยวนทยา
4) ภาษาตะวันออา
5) ภาษาตะวันตา
6) หมวดวนชาประวัตนศาสตร์
7) วนชาพื้นฐานของุณะ / วนชาาลาง
รวม

นักศึกษา
ปริญญา
ตรี

นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
ปริญญา ปริญญา
โท
เอก

จานวน
นักศึกษา
เต็มเวลา
เทียบเท่า

จานวน
อาจารย์
(ปฏิบัติงาน
จริง)

อัตราส่วน
นักศึกษา
: อาจารย์

ค่าความ
ต่างจาก
เกณฑ์
มาตรฐาน

คะแนน

77.17
108
83.83
182.67
251.71
37

41.73
96.97
3.15
35.24
2.25
4.28
58.95
242.57

129.37
267.52
86.98
265.84
253.96
41.28
58.95
1,103.89

10
9
10
15
19
4

12.94
29.72
8.7
17.72
13.37
10.32

-48.24
18.88
-65.2
-29.12
-46.52
-58.72

0
0.56
0
0
0
0

67

16.48

-34.08

0

740.37

10.47
62.55
47.93

120.95

ท่่มา : ตารางแสดงจานวนนัาศึาษาปต็มปวลา(FTES) และภาระงานสอนของอาจารย์ นัาศึาษาปาตน และนัาศึาษาพนปศษ (ทุาระดับ) มหาวนทยาลัย
ศนลปาาร ปทาารศึาษา 2558

ผลาารประปมนนตนปองปทท่แล้ว :
ผลาารประปมนนตนปองุรั้งน่้ :
ปป้าหมายของปทน่้ :
ปป้าหมายปทต่อไป :
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ :
เป้าหมายของปีนี้ :

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
0.5

-44.04
-34.08
- 19
- 19
(-32.07)
คะแนน

ปาณฑ์ประปมนน :
0 ุะแนน
ปาณฑ์ประปมนน :
0 ุะแนน
ผลาารดาปนนนงาน :  ไม่บรรลุปป้าหมาย
ปาณฑ์ประปมนน :
0.5 ุะแนน
เกณฑ์ประเมิน :
5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน :  บรรลุเป้าหมาย

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
ุณะโบราณุด่ได้ปปิดาารปร่ยนาารสอนในาลุ่มสายสังุมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ โดยสัดส่วนจานวน
นัาศึาษาปต็มปวลาต่ออาจารย์ประจาตามปาณฑ์มาตรฐาน ปท่าาับ 25 : 1 ในปทาารศึาษา 2558 ุณะโบราณุด่
ม่จานวนนัาศึาษาปต็มปวลาปท่ยบปท่า 1,103.89 ุน จานวนอาจารย์ท่ปฏนบัตนงานจรนง 67 ุน อัตราส่วนนัาศึาษา
: อาจารย์ ปท่าาับ 16.48 ุ่าุวามต่างจาาปาณฑ์มาตรฐาน ปท่าาับ -34.08 ุนดปปนนุะแนน ปท่าาับ 0 ุะแนน
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
บุ.1.4-1

รายการเอกสารหลักฐาน
ตารางท่่ 1.4-1 จานวนนัาศึาษาปต็มปวลาปท่ยบปทาต่อจานวนอาจารยประจา
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน

าระบวนาาร

ุะแนน 1
ม่าารดาปนนนาาร
1 ข้อ

ุะแนน 2
ม่าารดาปนนนาาร
2 ข้อ

ุะแนน 3
ม่าารดาปนนนาาร
3 - 4 ข้อ

ุะแนน 4
ม่าารดาปนนนาาร
5 ข้อ

ุะแนน 5
ม่าารดาปนนนาาร
6 ข้อ

การ
ดาเนินการ
มี ไม่มี

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1
2

จัดบรนาารใหุ้าปรึาษาทางวนชาาาร และาารใช้ช่วนตแา่นัาศึาษาในุณะ
ม่าารให้ข้อมูลของหน่วยงานท่่ให้บรนาาร านจารรมพนปศษนอาหลัาสูตร แหล่ง
งานทั้งปต็มปวลาและนอาปวลาแา่นัาศึาษา
จัดานจารรมปตร่ยมุวามพร้อมปพื่อาารทางานปมื่อสาปร็จาารศึาษาแา่
นัาศึาษา
ประปมนนุุณภาพของาารจัดานจารรมและาารจัดบรนาารในข้อ 1-3 ทุาข้อไม่
ต่าาว่า 3.51 จาาุะแนนปต็ม 5
นาผลาารประปมนนจาาข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาาารให้บรนาารและาารให้
ข้อมูล ปพื่อส่งให้ผลาารประปมนนสูงขึ้นหรือปปนนไปตามุวามุาดหวังของ
นัาศึาษา
ให้ข้อมูลและุวามรู้ท่ปปนนประโยชน์ในาารประาอบอาช่พแา่ศนษย์ปา่า

3
4
5

6

ผลาารประปมนนตนปองปทท่แล้ว :
ผลาารประปมนนตนปองุรั้งน่้ :
ปป้าหมายของปทน่้ :
ปป้าหมายปทต่อไป :
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ :
เป้าหมายของปีนี้ :

5
4
5
5
4
4

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ปาณฑ์ประปมนน :
ปาณฑ์ประปมนน :
ผลาารดาปนนนงาน :
ปาณฑ์ประปมนน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน :

4
3

4
3










ุะแนน
ุะแนน
ไม่บรรลุปป้าหมาย
ุะแนน
คะแนน
ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
ุณะโบราณุด่ ม่าารจัดบรนาารใหุ้าปรึาษานัาศึาษาโดยม่อาจารย์ท่ปรึาษาทางวนชาาาร ท่่ได้รับ
มอบหมาย ดูแลนั าศึ าษา และแนะแนวาารใช้ ช่วนต แา่ นัาศึา ษานอาจาานุ่้ ณะยัง ม่นัา านจาารนัา ศึาษา
ปฏนบัตนาาร ุอยใหุ้าปรึาษาแา่นัาศึาษา ทั้งปรื่องท่่ปา่่ยวข้องาับาารปร่ยน ทุนาารศึาษา ทุนาู้ยืมปพื่อาารศึาษา
ฯลฯ (ปอาสารหมายปลข บุ.1.5.1-1)
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2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา
ุณะโบราณุด่ ม่าารจัดบรนาารข้อมูลข่าวสารของุณะฯ านจารรมพนปศษนอาหลัาสูตรต่างๆ
ข้อมูลแหล่งงานทั้งปต็มปวลา และนอาปวลาท่่ปปนนประโยชน์ต่อนัาศึาษา ได้แา่ าารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ปช่น
ข่าวาารรับสมัุรงาน ข้อมูลาารประาวดของหน่วยงานต่างๆ และภาพข่าวสาราารแสดงุวามยนนด่แา่นัาศึาษา
ท่่ได้รับรางวัล ได้รับทุนาารศึาษา โดยปผยแพร่ทางปว็บไซต์ของุณะ และ FACEBOOK านจาารนัาศึาษาุณะ
โบราณุด่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ (ปอาสารหมายปลข บุ.1.5.2-1)
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
ุณะโบราณุด่ ม่าารจัด านจารรมปตร่ยมุวามพร้อมปพื่อาารทางานปมื่อสาปร็จาารศึาษาแา่
นัาศึาษา ดังน่้
- โุรงาาร TOEIC ปตร่ยมปด็าโบราณสู่งานในอาปซ่ยน (ปอาสารหมายปลข บุ.1.5.3-1)
- โุรงาารปตร่ยมุวามพร้อมทางวนชาาารและอาช่พประจาปทาารศึาษา 2558
สาขาวนชาภาษาฝรั่งปศส
- โุรงาารสานสัมพันธ์นัาศึาษาสาขาวนชาปอาภาษาอังาฤษ
- โุรงาารพัฒนาศัายภาพนัาานจารรมนัาศึาษา ปพื่อาารปร่ยนรู้ และาารใช้ช่วนตในมหาวนทยาลัย
- โุรงาารปสรนมสร้างและพัฒนาจรนยธรรมนัาศึาษา ปพื่อปพน่มพูนทัาษะาารปฏนบัตนงาน
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
ุณะโบราณุด่ ยังไม่ได้ประปมนนุุณภาพของาารจัดบรนาารในข้อ 1-3
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
ยังไม่ได้ดาปนนนาาร
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
ุณะโบราณุด่ ม่าารจั ดานจ ารรมปพื่อพัฒ นาุวามรู้และประสบาารณ์ให้ ศนษย์ปา่าโดยาาหนด
โุรงาารบรนาารวนชาาารไว้ในแผนประจาปทโดยระบุศนษย์ปา่าปปนนาลุ่มปป้าหมาย และม่ช่องทางให้ศนษย์ปา่าได้ให้
ข้อปสนอแนะปพื่อาารปรับปรุงาารจัดานจารรมาารพัฒนาุวามรู้และประสบาารณ์วนชาาารหรือวนชาช่พ ปพื่อนา
ผลาารประปมนนมาปรับปรุงและให้ข้อปสนอแนะในาารจัดานจารรมุรั้งต่อไป จาานั้นนาผลาารประปมนนาารจัด
านจารรม สรุปในท่่ประชุม รายงานผลให้ผู้ปา่่ยวข้องทราบทุาระดับ ปพื่อปรับปรุงาารจัดานจารรม (ปอาสาร
หมายปลข บุ.1.5.6-1)
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
บุ.1.5.1-1
บุ.1.5.2-1
บุ.1.5.3-1
บุ.1.5.6-1

รายการเอกสารหลักฐาน
ุาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ท่ปรึาษาทางวนชาาาร ปทาารศึาษา 2558
ปว็บไซต์ของุณะ และ FACEBOOK านจาารนัาศึาษาุณะโบราณุด่
บอร์ดประชาสัมพันธ์
โุรงาาร TOEIC ปตร่ยมปด็าโบราณสู่งานในอาปซ่ยน
โุรงาารบรนาารวนชาาารของุณะโบราณุด่ ประจาปทาารศึาษา 2558
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
ุะแนน 1
ม่าารดาปนนนาาร
1 ข้อ

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
าระบวนาาร
ุะแนน 2
ม่าารดาปนนนาาร
2 ข้อ

ุะแนน 3
ม่าารดาปนนนาาร
3 - 4 ข้อ

ุะแนน 4
ม่าารดาปนนนาาร
5 ข้อ

การดาเนินการ
มี
ไม่มี

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1

จัดทาแผนาารจัดานจารรมพัฒนานัาศึาษาในภาพรวมของุณะโดยให้นัาศึาษา
ม่ส่วนร่วมในาารจัดทาแผนและาารจัดานจารรม
ในแผนาารจั ด าน จ ารรมพั ฒ นานั า ศึ า ษา ให้ ด าปนน น าน จ ารรม ท่่ ส่ ง ปสรน ม
ุุณลัาษณะบัณฑนตตามมาตรฐานผลาารปร่ยนรู้ตามารอบมาตรฐานุุณวุฒน
แห่งชาตน 5 ประาาร ใหุ้รบถ้วน ประาอบด้วย
(1) ุุณธรรม จรนยธรรม
(2) ุวามรู้
(3) ทัาษะทางปัญญา
(4) ทัาษะุวามสัมพันธ์ระหว่างบุุุลและุวามรับผนดชอบ
(5) ทั า ษะาารวน ป ุราะห์ ป ชน ง ตั ว ปลข าารสื่ อ สารและาารใช้ ป ทุโนโลย่
สารสนปทศ
จัดานจารรมใหุ้วามรู้และทัาษะาารประาันุุณภาพแา่นัาศึาษา
ทุาานจารรมท่่ดาปนนนาาร ม่าารประปมนนผลุวามสาปร็จตามวัตถุประสงุ์ของ
านจารรมและนาผลาารประปมนนมาปรับปรุงาารดาปนนนงานุรั้งต่อไป
ประปมนนุวามสาปร็จตามวัตถุประสงุ์ของแผนาารจัดานจารรมพัฒนานัาศึาษา
นาผลาารประปมนน ไปปรั บ ปรุ งแผนหรือปรับปรุงาารจัดานจารรมปพื่อพัฒ นา
นัาศึาษา

2

3
4
5
6

ผลาารประปมนนตนปองปทท่แล้ว :
ผลาารประปมนนตนปองุรั้งน่้ :
ปป้าหมายของปทน่้ :
ปป้าหมายปทต่อไป :
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ :
เป้าหมายของปีนี้ :

6
6
6
6
6
6

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ุะแนน 5
ม่าารดาปนนนาาร
6 ข้อ

ปาณฑ์ประปมนน :
ปาณฑ์ประปมนน :
ผลาารดาปนนนงาน :
ปาณฑ์ประปมนน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน :

5
5

5
5










ุะแนน
ุะแนน
บรรลุปป้าหมาย
ุะแนน
คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
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ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
ุณะโบราณุด่ ไ ด้ จั ด ท าแผนาารส่ ง ปสรน ม าารจั ด าน จ ารรมพั ฒ นานั า ศึ า ษา ุณะโบราณุด่
ปทาารศึาษา 2558 ซึ่งม่าารระบุไว้ในแผนปฏนบัตนราชาารประจาปทงบประมาณ 2559 โดยให้นัาศึาษาม่ส่วน
ร่วมในาารจัดทาแผน และาารจัดานจารรมต่างๆ (ปอาสารหมายปลข บุ.1.6.1-1)
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย (1)
คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ุณะโบราณุด่ ม่าารจัดานจารรมพัฒนานัาศึาษา ให้ดาปนนนานจารรมท่่ส่งปสรนมุุณลัาษณะบัณฑนต
ตามมาตรฐานผลาารปร่ยนรู้ตามารอบมาตรฐานุุณวุฒนแห่งชาตน 5 ประาาร ุรบถ้วน รายละปอ่ยดตามตาราง
1.6.2-1 (ปอาสารหมายปลข บุ.1.6.2-1)
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ปทาารศึาษา 2558

ตาราง 1.6.2-1 โครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพั ฒนานักศึกษาประจาปีการศึกษา 2558 ที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
ลาดับ

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
นักศึกษาประจาปีการศึกษา
2558

ประเภท
ของ
โครงการ
/
กิจกรรม

ผลการ
ประเมิน
โครงการ

วัน/เดือน/ปี

หน่วยงาน

สถานที่จัด

จานวน
นักศึกษา (คน)
ตาม
เป้า
หมาย
24

เข้า
ร่วม
จริง
24

ส่งเสริม
คุณ
ลักษณะ
บัณฑิต
ด้านใด

งบ
ประมาณ
จานวน
เงิน
(บาท)

1,2

100,000

แหล่งงบประมาณ
สโมสร
นักศึกษา

กนศ.

ภาย นอก

-

รายได้
คณะ
โบราณ
คดี
20,000

40,000

งบ
ประมาณ
แผ่นดิน
(อาเซียน)
-

20,000

อื่นๆ

20,000

1

ุ่ายวนชาารโบราณุด่ ุรั้งท่่ 2

1

4.10

23 -26 า.ุ. 58

านศ.

อ.ศร่สัชนาลัย
จ.สุโขทัย

2

โบราณสานน้องพ่่ ณ บุร่ ศร่
อโยธยา ปทาารศึาษา 2558

5

4.33

1- 3 ส.ุ. 58

านศ.

จ.พระนุร
ศร่อยุธยา

320

339

1,2,3,4,5

120,000

20,000

5,000

15,000

80,000

-

-

3

พนพนธภัณฑสถานแห่งชาตน
พระนุร ออนทัวร์

5

4.26

22 ส.ุ. 58

านศ.

151

151

2,3

8,000

-

8,000

-

-

-

-

4

พัฒนาศัายภาพนัาศึาษาใหม่
ปข้าสูุ่ณะโบราณุด่ ปท
าารศึาษา 2558
ทัศนศึาษาพระบรมมหาราชวัง
และวัดพระศร่รัตนศาสดาราม
ปทาารศึาษา 2558

1

3.68

10 ส.ุ. - 4
า.ย. 58

านศ.

พนพนธภัณฑ
สถานแห่งชาตน
พระนุร
ม. ศนลปาาร
วังท่าพระ

275

300

5

32,000

10,000

22,000

-

-

-

5

4.38

27 ส.ุ. 58

านศ.

204

204

1,2,3,4,5

1,000

-

-

1,000

-

6

ไหวุ้รู ประจาปทาารศึาษา
2558

5

4.21

27 ส.ุ. 58

านศ.

พระบรมมหา
ราชวังและวัด
พระศร่รัตน
ศาสดาราม
ม. ศนลปาาร
วังท่าพระ

320

234

1,4

40,000

10,000

25,000

5,000

-

-

-

7

โบราณุด่บูรณาาารและพนธ่
บายศร่สู่ขวัญ ปทาารศึาษา
2558
ปตร่ยมุวามพร้อมทางวนชาาาร
และอาช่พประจาปทาารศึาษา
2558 สาขาวนชาภาษาฝรั่งปศส

5

3.77

5-6 า.ย. 58

านศ.

275

300

5

130,000

-

30,000

38,000

62,000

-

-

1

4.35

7 ต.ุ.58 - 30
ปม.ย. 59

สาขาวนชาฝรั่งปศส

อุทยาน
ประวัตนศาสตร์
ปมืองสนงห์
ม. ศนลปาาร
วังท่าพระ

151

151

1,2,3,4

10,000

-

-

-

-

10,000

5

8

-

-

-

-
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ชื่อกิจกรรม/โครงการ
นักศึกษาประจาปีการศึกษา
2558

ปทาารศึาษา 2558

ประเภท
ของ
โครงการ
/
กิจกรรม

ผลการ
ประเมิน
โครงการ

วัน/เดือน/ปี

หน่วยงาน

ส่งปสรนมและพัฒนาาารปร่ยนรู้
ภาษาฝรั่งปศสผ่านแหล่งปร่ยนรู้
นอาห้องปร่ยน
ฝรั่งปศสนนทรรศน์ ประจาปท
2558

1

4.84

5 พ.ย. 58

สาขาวนชาฝรั่งปศส

1

3.96

29 พ.ย.58

สาขาวนชาฝรั่งปศส

ปดนนตามรอยศนลป์ ตอน "ฮัา
(รัาษ์) ณ ล้านนา
ฝึาซ้อมาารปข้ารับพระราชทาน
ปรนญญาบัตร
ร่วมยนนด่บัณฑนตสาขาภาษา
วนชาฝรั่งปศส

1

4.94

15-21 ธ.ุ. 58

านศ.

1

4.36

13 - 21 ธ.ุ. 58

4

4.73

14

ร่วมแสดงุวามยนนด่บัณฑนต
สาขาวนชาภาษาอังาฤษ

4

15

รับขวัญบัณฑนตภาุวนชาภาษา
ตะวันออา

16

สถานที่จัด

จานวน
นักศึกษา (คน)

ส่งเสริม
คุณ
ลักษณะ
บัณฑิต
ด้านใด

งบ
ประมาณ
จานวน
เงิน
(บาท)

2,3,4,5

1,000

กนศ.

ภาย นอก

-

รายได้
คณะ
โบราณ
คดี
-

-

งบ
ประมาณ
แผ่นดิน
(อาเซียน)
-

-

1,000

10,000

-

-

-

-

-

10,000

1,2,3,4,5

95,000

-

-

-

95,000

-

-

178

4

95,000

-

-

-

95,000

-

-

36

36

1,3,5

15,000

-

-

-

-

-

15,000

ุณะ
โบราณุด่

45

40

4

-

-

-

-

-

-

-

ภาุวนชาภาษา
ตะวันออา

ุณะ
โบราณุด่

150

159

1,3,4,6

28,000

-

-

-

-

-

28,000

ภาุวนชา
ประวัตนศาสตร์
ศนลปะ
ภาุวนชา
มานุษยวนทยา

ุณะ
โบราณุด่

50

60

1,3,4,6

11,600

-

-

-

-

-

11,600

ุณะ
โบราณุด่

32

60

1,3,4,6

5,800

-

-

800

-

5,000

ม.ุ. - พ.ุ. 59

สาขาวนชา
ภาษาอังาฤษ

ุณะ
โบราณุด่

48

48

1,2,3,4

-

-

-

-

-

-

4.45

16 ม.ุ. 59

านศ.

ม. ศนลปาาร
วังท่าพระ

180

200

1,2,3,4

100,000

-

-

30,000

70,000

-

-

4.26

22 ม.ุ. 59

านศ.

ม. ศนลปาาร
วังท่าพระ

100

100

1,2,3,4

20,000

20,000

-

-

-

ตาม
เป้า
หมาย
31

เข้า
ร่วม
จริง
31

20

23

1,2,3,4,5

ปช่ยงใหม่

21

14

ุณะโบราณุด่

ม. ศนลปาาร

230

17 ธ.ุ. 58

สาขาภาษาวนชา
ฝรั่งปศส

ุณะ
โบราณุด่

4.75

17 ธ.ุ. 58

สาขาวนชา
ภาษาอังาฤษ

4

4.68

17 ธ.ุ. 58

แสดงุวามยนนด่บัณฑนต
ภาุวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ

4

3.94

17 ธ.ุ. 58

17

แสดงุวามยนนด่บัณฑนต
ภาุวนชามานุษยวนทยา

4

-

17 ธ.ุ. 58

18

Read for the Blind

3

4.37

19

ราวงโบราณุด่ ปทาารศึาษา
2558

5

20

ปผยแพรุ่วามรู้จาาห้องปร่ยนสู่
สาธารณะ: งานปสวนาและ
นนทรรศาารศนลปะา่อน
ประวัตนศาสตร์ ปทาารศึาษา
2558

1

9
10
11
12
13

แหล่งงบประมาณ

ห้องสมุด
สมาุมฝรั่งปศส
าทม.
ร.ร.อัสสัมชัญ
บางรัา

สโมสร
นักศึกษา

-

-

อื่นๆ

-
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ชื่อกิจกรรม/โครงการ
นักศึกษาประจาปีการศึกษา
2558

ปทาารศึาษา 2558

ประเภท
ของ
โครงการ
/
กิจกรรม

ผลการ
ประเมิน
โครงการ

วัน/เดือน/ปี

หน่วยงาน

สถานที่จัด

จานวน
นักศึกษา (คน)

ส่งเสริม
คุณ
ลักษณะ
บัณฑิต
ด้านใด

งบ
ประมาณ
จานวน
เงิน
(บาท)

ตาม
เป้า
หมาย
157

เข้า
ร่วม
จริง
79

1,2,3,4,5

35,000

แหล่งงบประมาณ
สโมสร
นักศึกษา

กนศ.

ภาย นอก

10,000

รายได้
คณะ
โบราณ
คดี
10,000

อื่นๆ

10,000

งบ
ประมาณ
แผ่นดิน
(อาเซียน)
-

5,000

-

-

-

-

-

30,000

1,000

-

-

-

21

ปทศาาลหนังาลางแปลง ุรั้งท่่
22

4

4.33

10 - 12 า.พ.
59

านศ.

ม. ศนลปาาร
วังท่าพระ

22

สานสัมพันธ์นัาศึาษาสาขา
วนชาปอาภาษาอังาฤษ

4

4.24

13 า.พ. 59

สาขาวนชา
ภาษาอังาฤษ

ม. ศนลปาาร
วังท่าพระ

60

60

1,2,3,4

30,000

23

ปลือาตั้งุณะารรมาาร
นัาศึาษาประจาุณะ
โบราณุด่ ปทาารศึาษา 2559
พัฒนาศัายภาพนัาานจารรม
นัาศึาษา ปพื่อาารปร่ยนรู้ และ
าารใช้ช่วนตในมหาวนทยาลัย
า่ฬาส่สานสัมพันธ์น้องพ่่
โบราณุด่ ปทาารศึาษา 2558

1

-

22 ม่.ุ. 59

ุณะโบราณุด่

ม. ศนลปาาร
วังท่าพระ

300

198

1,4,5

1,000

1

4.29

26-28 าพ. 59

ุณะโบราณุด่

ปาาะช้าง

60

57

1,5

128,000

2

4.33

6-7 ปม.ย. 59

านศ.

ม. ศนลปาาร

113

120

1,2,3,4

5,500

-

26

บูรณาาารภาษาฝรั่งปศสาับ
ศนลปะและวัฒนธรรม

5

4.95

24 ปม.ย.59

สาขาภาษาวนชา
ฝรั่งปศส

ย่านารุงธนบุร่
จ.าทม.

21

21

1,2,3,4

9,000

-

-

27

ปสรนมสร้างและพัฒนาจรนยธรรม
นัาศึาษา ปพื่อปพน่มพูนทัาษะ
าารปฏนบัตนงาน
ุ่ายโบราณุด่ปพื่อปด็าและ
ชุมชน ุรั้งท่่ 22

1

4.42

4 พ.ุ. 59

านศ.

ม. ศนลปาาร

120

140

1,2,3,4

20,000

15,000

5,000

-

-

-

-

3

4.39

8-17 มนย. 59

านศ.

อุทัยธาน่

121

121

1,2,3,4,5

150,000

15,000

15,000

10,000

110,000

-

-

โบราณุด่ใต้น้าและาาร
อนุรัาษ์ท้องทะปลไทยขั้นต้น
2558
ุ่ายวนชาารโบราณุด่ ุรั้งท่่ 3

1,2

4.50

4-23 า.ุ. 59

านศ.

ตราด

24

24

1,2,3,4,5

-

-

-

-

-

-

-

1

4.88

22-26 า.ุ. 59

านศ.

ปช่ยงใหม่

63

63

1,2,3,4,5

144,500

15,000

-

-

129,500

-

-

24
25

28
29
30

-

128,000

-

-

5,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,000
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1

ประเภทของโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการวิชาการและส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. โครงการกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ
3. โครงการบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
4. โครงการนันทนาการ
5. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

2

ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตด้านใด
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
ุณะโบราณุด่ ม่านจารรมใหุ้วามรู้ และทัาษะาารประาันุุณภาพาารศึาษา ตั้งแต่ปรน่มปข้าสู่
าารปปนนนัาศึาษาุณะโบราณุด่ ในโุรงาารปฐมนนปทศนัาศึาษาใหม่ รวมถึงม่าารสร้างุวามปข้าใจาารประาัน
ุุณภาพาารศึาษาาับนัาศึาษาในุู่มือนัาศึาษา ประจาปทาารศึาษา 2558 ซึ่งได้แจาในงานปฐมนนปทศนัาศึาษา
ใหม่ประจาปทาารศึาษา 2558 (ปอาสารหมายปลข บุ.1.6.3-1) และม่าารสอดแทราุวามรู้ ด้านาารประาัน
ุุ ณ ภาพาารศึ า ษาให้ แ า่ นั า ศึ า ษาในาารปข้ า ร่ ว มาน จ ารรมต่ า งๆ ปช่ น โุรงาารพั ฒ นาศั า ยภาพ
นัาานจารรมนัาศึาษา ปพื่อาารปร่ยนรู้ และาารใช้ช่วนตในมหาวนทยาลัย ปมื่อวันท่่ 26 - 28 าุมภาพันธ์ 2559
ณ ปาาะช้าง จังหวัดตราด (ปอาสารหมายปลข บุ.1.6.3-2)
4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
นาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
ุณะโบราณุด่ ม่ระบบตนดตามประปมนนผลาารจัดานจารรมาารพัฒ นานัาศึาษาตามตัว บ่งช่้ท่
าาหนด โดยให้ผู้นานัาศึาษาและนัาศึาษาท่่จัดานจารรมจัดทารายงานผลาารจัดานจารรม และนารายงานผล
าารจัดานจารรมมาสังปุราะห์ ปพื่อให้ปห็นภาพรวมของานจารรมและผลท่่ปานดขึ้นาับนัาศึาษาในแต่ละรอบปท และ
ม่าารประยุาต์ใช้ระบบประาันุุณภาพในาารจัดานจารรมของนัาศึาษา จาารายงานผลาารจัดานจารรมของ
นัาศึาษา ปพื่อจัดทาแผนาารจัดานจารรมนัาศึาษาในปทต่อไป (ปอาสารหมายปลข บุ.1.6.4-1)
5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ุณะโบราณุด่ ม่าารตนดตามประปมนนผลตามแผนาารจั ดานจารรมนัาศึาษา ปทาารศึาษา 2558
ตามตัวบ่งช่้และปป้าหมายท่่าาหนด รวมถึง ได้นาผลประปมนนไปปรับปรุงาารจัดานจารรมปพื่อพัฒนานัาศึาษา
อย่างต่อปนื่อง โดยทุาโุรงาารทุ่่ณะฯจัดม่าารประชุม และประปมนนผล ปพื่อหาแนวทางในาารแา้ไขในปทถัดไป
ทุาโุรงาารท่่จัดม่าารรายงานผลประปมนนและผลาารดาปนนนงานผ่านท่่ประชุมุณะารรมาารุณะฯ (ปอาสาร
หมายปลข บุ.1.6.4-1)
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ุณะโบราณุด่ ได้นาผลประปมนนไปปรับปรุงาารจัดานจารรมปพื่อพัฒนานัาศึาษา อย่างต่อปนื่อง
โดยปฉพาะโุรงาารพัฒนาศัายภาพนัาานจารรมนัาศึาษา ปพื่อาารปร่ยนรู้ และาารใช้ช่วนตในมหาวนทยาลัย ปมื่อ
วันท่่ 26 - 28 าุมภาพันธ์ 2559 ณ ปาาะช้าง จังหวัดตราด ได้นาผลจาาาารจัดโุรงาาร Workshop
าระบวนาารสร้างาารปร่ยนรู้ทางประวัตนศาสตร์ โบราณุด่ และศนลปวัฒนธรรม มาปรับปรุง ตั้งแต่ม่าารอบรม
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าารปข่ย นโุรงาาร (PDCA) ซึ่งนั าศึาษายั งไม่ปข้าใจวน ธ่าาร และขั้นตอนาารดาปนนนงานจัดานจารรม หรือ
โุรงาาร(ปอาสารหมายปลข บุ.1.6.4-1)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
บุ.1.6.1-1
บุ.1.6.2-1
บุ.1.6.3-1
บุ.1.6.3-2
บุ.1.6.4-1

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนปฏนบัตนราชาารประจาปทงบประมาณ 2559 าลยุทธ์ท่ 5.1 หน้า 31
ตาราง 1.6.2-1 โุรงาารตามแผนาารจัดานจารรมพัฒ นานัาศึาษาประจาปทาารศึาษา
2557 ท่่ส่งปสรนมผลาารปร่ยนรู้ตามารอบมาตรฐานุุณวุฒนระดับอุดมศึาษาแห่งชาตน
ุู่มือนัาศึาษา มหาวนทยาลัยศนลปาาร ประจาปทาารศึาษา 2558
โุรงาารพัฒนาศัายภาพนัาานจารรมนัาศึาษา ปพื่อาารปร่ยนรู้ และาารใช้ช่วนตใน
มหาวนทยาลัย
รายงานผลาารจัดานจารรมนัาศึาษา ในปทาารศึาษา 2558

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 : การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผลประเมินตนเอง

ผลประเมินโดย
คณะกรรมการ

1.1

3 ุะแนน

1.98

1.98

1.98

1.2

ร้อยละ 43

ร้อยละ 46.58

2.89

2.91

1.3

ร้อยละ 47

ร้อยละ 50.68

3.15

3.17

1.4

ร้อยละ -19

ร้อยละ -32.07

0

5

1.5

5 ข้อ

4 ข้อ

3

3

1.6

6 ข้อ

6 ข้อ

5

5

2.67

3.51

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 : การกากับมาตรฐาน
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผลาารบรนหารจัดาารหลัาสูตรโดยรวมุวรต้องดาปนนนาารปรับปรุงโดยด่วน ปพื่อให้สอดุล้องาับ
ปาณฑ์าารประาันุุณภาพ ระดับหลัาสูตร
2. ุณะุวรประปมนนุุณภาพของาารจัดานจารรมและาารจัดบรนาาร ในด้านาารใหุ้าปรึาษาทาง
วนชาาาร และาารใช้ช่วนตแา่นัาศึาษาในุณะ าารให้ข้อมูลของหน่วยงานท่่ให้บรนาาร านจารรมพนปศษนอา
หลัาสูตร แหล่งงานทั้งปต็มปวลาและนอาปวลาแา่นัาศึาษา และ จัดานจารรมปตร่ยมุวามพร้อมปพื่อาารทางาน
ปมื่อสาปร็จาารศึาษาแา่นัาศึาษา
3. ุวรนาผลาารประปมนนจาาาารบรนาารใหุ้าปรึาษา ทางวนชาาาร และาารใช้ช่วนตแา่นัาศึาษาใน
ุณะ าารให้ข้อมูลของหน่วยงานท่่ให้บรนาาร านจารรมพนปศษนอาหลัาสูตร แหล่งงานทั้งปต็มปวลาและนอาปวลา
แา่นัาศึาษา และาารจัดานจารรมปตร่ยมุวามพร้อมปพื่อาารทางานปมื่อสาปร็จาารศึาษาแา่นัาศึาษามาปรับปรุง
พัฒนาาารให้บรนาารและาารให้ข้อมูล
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้
าระบวนาาร
เกณฑ์การประเมิน
ุะแนน 1
ม่าารดาปนนนาาร
1 ข้อ

ุะแนน 2
ม่าารดาปนนนาาร
2 ข้อ

ุะแนน 3
ม่าารดาปนนนาาร
3 - 4 ข้อ

ุะแนน 4
ม่าารดาปนนนาาร
5 ข้อ

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1

ม่ระบบสารสนปทศปพื่อาารบรนหารงานวนจัยท่่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในาาร
บรนหารงานวนจัยหรืองานสร้างสรรุ์
สนับสนุนพันธานจด้านาารวนจัยหรืองานสร้างสรรุ์ในประปด็นต่อไปน่้
- ห้องปฏนบัตนาารหรือห้องปฏนบัตนงานสร้างสรรุ์ หรือหน่วยวนจัย หรือศูนย์
ปุรื่องมือ หรือศูนย์ใหุ้าปรึาษาและสนับสนุนาารวนจัยหรืองานสร้างสรรุ์
- ห้องสมุดหรือแหล่งุ้นุว้าข้อมูลสนับสนุนาารวนจัยหรืองานสร้างสรรุ์
- สน่งอานวยุวามสะดวาหรือาารรัาษาุวามปลอดภัยในาารวนจัยหรือาาร
ผลน ต งานสร้ า งสรรุ์ ปช่ น ระบบปทุโนโลย่ ส ารสนปทศ ระบบรั า ษาุวาม
ปลอดภัยในห้องปฏนบัตนาาร
- านจ ารรมวนช าาารท่่ส่ งปสรน มงานวนจัย หรืองานสร้างสรรุ์ ปช่น าารจัด
ประชุ ม วน ช าาาร าารจั ด แสดงงานสร้ า งสรรุ์ าารจั ด ให้ ม่ ศ าสตราจารย์
อาุันตุาะหรือศาสตราจารย์รับปชนญ (visiting professor)
จัดสรรงบประมาณ ปพื่อปปนนทุนวนจัยหรืองานสร้างสรรุ์
จัดสรรงบประมาณปพื่อสนับสนุนาารปผยแพร่ผลงานวนจัยหรืองานสร้างสรรุ์ใน
าารประชุมวนชาาารหรือาารต่พนมพ์ในวารสารระดับชาตนหรือนานาชาตน
ม่ า ารพั ฒ นาสมรรถนะอาจารย์ แ ละนั า วน จั ย ม่ า ารสร้ า งขวั ญ และา าลั ง ใจ
ตลอดจนยาย่องอาจารย์และนัาวนจัยท่่ม่ผลงานวนจัยหรืองานสร้างสรรุ์ด่ปด่น
ม่ระบบและาลไาปพื่อช่วยในาารุุ้มุรองสนทธน์ของงานวนจัยหรืองานสร้างสรรุ์
ท่่นาไปใช้ประโยชน์และดาปนนนาารตามระบบท่่าาหนด

2

3
4
5
6

ผลาารประปมนนตนปองปทท่แล้ว :
ผลาารประปมนนตนปองุรั้งน่้ :
ปป้าหมายของปทน่้ :
ปป้าหมายปทต่อไป :
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ :
เป้าหมายของปีนี้ :

6
6
6
6
5
5

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ปาณฑ์ประปมนน :
ปาณฑ์ประปมนน :
ผลาารดาปนนนงาน :
ปาณฑ์ประปมนน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน :

5
5

5
4


ุะแนน 5
ม่าารดาปนนนาาร
6 ข้อ
การดาเนินการ
มี
ไม่มี








ุะแนน
ุะแนน
บรรลุปป้าหมาย
ุะแนน
ุะแนน
ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ุณะโบราณุด่ ม่ระบบสารสนปทศปพื่อาารบรนหารงานวนจัยท่่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในาาร
บรนหารงานวนจัย หรืองานสร้างสรรุ์ ม่าารนาข้อมูลต่างๆท่่ปา่่ยวข้องาับาารวนจัยปผยแพร่อยู่บนปว็บไซต์ของ
ุณะฯ http://www.archae.su.ac.th/ ปช่นข้อมูลโุรงาารวนจัย ทุนวนจัย ประาาศาองทุนวนจัย ปปนนต้น
(ปอาสารหมายปลข บุ.2.1.1-1)
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ ห้องปฏิบัติการหรือ
ห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สิ่งอานวย
ความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ
หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
- ุณะโบราณุด่ม่ห้องปฏนบัตนาารทางโบราณุด่ ุือ ห้อง บุ.109 และ บุ.110 สาหรับปฏนบัตน
าารด้านาารปร่ยนาารสอน าารวนจัย และาารบรนาารวนชาาาร
- ุณะโบราณุด่ ม่ห้องสมุดหรือแหล่งุ้นุว้าข้อมูลสนับสนุนาารวนจัยฯ ดังน่้ ห้อง บุ.103
ปา็บรวบรวมหนังสือทางด้านโบราณุด่ สารนนพนธ์ วนทยานนพนธ์ ของนัาศึาษาภาุวนชาโบราณุด่ ปพื่อปปนน
แหล่งข้อมูล สนับสนุนาารวนจัย ห้อง บุ.521 ห้องสมุดภาุวนชามานุษยวนทยา ปปนนแหล่งุ้นุว้าหาข้อมูล
สนับสนุนาารวนจัย ด้านมานุษยวนทยา ห้อง บุ.413 สมุดภาุวนชาภาษาตะวันออา ปปนนแหล่งุ้นุว้าหาข้อมูล
สนับสนุนาารวนจัยด้านภาษาตะวันออา และภาุวนชาภาษาตะวันตา บรนปวณทางปดนนห้องทางานอาจารย์
- ุณะโบราณุด่ ม่สน่งอานวยุวามสะดวา และระบบรัาษาุวามปลอดภัย ท่่สนับสนุนาารวนจัย
ดังน่้ ม่าารจัดระบบรัาษาุวามปลอดภัย ภายในอาุาร และห้องปฏนบัตนาาร โดยม่าารตนดาล้องวงจรปิด ตาม
ชั้นต่างๆของอาุาร และใช้ระบบประตูทางปข้าปิด-ปปิด ระบบ Key card ปพื่อรัาษาุวามปลอดภัย ภายใน
ุณะโบราณุด่ อาุาร ห้องปฏนบัตนาาร (ปอาสารหมายปลข บุ.2.1.2-1)
- ุณะโบราณุด่ได้จัดประชุมวนชาาาร “โุรงาารประชุมวนชาาารด้านประวัตนศาสตร์ศนลปะ
ศรัทธาข้ามพรมแดน : ศนลปวัฒนธรรมพนจารณ์า้าวผ่านภูมนศาสตร์ ศาสนา าาลปวลา และชาตนพันธุ์”
(ปอาสารหมายปลข บุ.2.1.2-2)
- ุณะโบราณุด่ม่ศาสตราจารย์อาุันตุาะ หรือศาสตราจารย์รับปชนญ (visiting professor) โดย
ได้รับาารสนับสนุนจาารัฐบาลอนนปด่ย ส่ง Prof. Narasingha charan Panda มาปปนนศาสตราจารย์อาุันตุาะ
ประจาภาุวนชาภาษาตะวันออา ุณะโบราณุด่ (ปอาสารหมายปลข บุ.2.1.2-3)
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3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ุณะโบราณุด่ ม่าารจัดสรรงบประมาณจาาปงนนรายได้ปทงบประมาณ 2559 ของุณะฯ ปปนนทุน
สนับสนุนาารวนจัยสาหรับุณาจารย์ในาารจัดทาโุรงาารวนจัย โดยจัดสรรให้ทุนละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบ
บาทถ้ว น) โดยม่ผู้ ได้รั บ ทุน สนั บ สนุ น าารทาวนจัย ในปท 2559 ุือ รองศาสตราจารย์ ดร.ส าปน่ยง ปลื่ อมใส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนนดา บุญทว่ปวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนนวร ฟ้าดนษฐ่ และอาจารย์อมรชัย ุหานจโาศล
นอาจาานุ่้ณะโบราณุด่ยั งม่าองทุนวนจั ยและสร้างสรรุ์ ุณะโบราณุด่ ปพื่อปปนนทุนสนับสนุนสาหรับ
บุุลาารของุณะฯ (ปอาสารหมายปลข บุ.2.1.3-1)
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ุณะโบราณุด่ ม่ า ารจั ด สรรงบประมาณปพื่ อ สนั บ สนุ น าารปผยแพร่ ผ ลงานวน จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรุ์ในาารประชุมวนชาาารหรือาารต่พนมพ์ในวารสารระดับชาตนหรือนานาชาตน โดยจัดสรรให้ทุนละ
25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยม่ผู้ได้รับทุนสนับสนุน าารปผยแพร่ผลงานวนจัยฯ ในปท 2559 ุือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ พุทธพงษ์ อาจารย์ณภัทร จนตไพศาลวัฒนา อาจารย์จัาราฤษณ์ ปจรนญสนทธน์
อาจารย์าฤษฎา ขายัง (ปอาสารหมายปลข บุ.2.1.4-1)
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
ุณะโบราณุด่ ม่าารพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนัาวนจัย รวมถึงบุุลาารสายวนชาาาร และสาย
สนับสนุน ในรูปแบบาารจัดโุรงาารบรนาารวนชาาาร หรือจัดอบรมใหุ้วามรู้ ปฉพาะปรื่อง ม่าารสร้างขวัญ และ
าาลังใจตลอดจนยาย่องอาจารย์และนัาวนจัยท่่ม่ผลงานวนจัย หรืองานสร้างสรรุ์ด่ปด่น ในปทาารศึาษา 2558
รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งปรือง ได้รับรางวัลผลงานวนจัยด่ปด่น จาาาองทุนวนจัยและสร้างสรรุ์
ส่วนาลาง มหาวนทยาลัยศนลปาาร ประปภทรางวัลผลงานวนจัยด่ปด่น สาขาวนชามนุษยศาสตร์และสังุมศาสตร์
ุณะฯได้ม่าารประาาศยาย่อง และมอบปงนนรางวัลให้แา่ผลงานวนจัยท่่นาไปใช้ประโยชน์ (ปอาสารหมายปลข
บุ.2.1.5-1)
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ุณะโบราณุด่ ม่ระบบและาลไาปพื่อช่วยในาารุุ้มุรองสนทธน์ของงานวนจัยหรืองานสร้างสรรุ์ท่
นาไปใช้ประโยชน์ โดยทางมหาวนทยาลัยศนลปาารม่าาราาหนดระบบและาลไา โดยจัดตั้งศูนย์บ่มปพาะธุรานจ
มหาวนทยาลัยศนลปาาร (http://www.subi.su.ac.th/tlo/index.htm) ขึ้นปพื่อช่วยในาารุุ้มุรองสนทธนของ
งานวนจัยท่่นาไปใช้ประโยชน์ และดาปนนนาารตามระบบท่่าาหนดปปนนลายลัาษณ์อัาษร (ปอาสารหมายปลข
บุ.2.1.6-1 บุ.2.1.6-2 และ บุ.2.1.6-3)
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

บุ.2.1.1-1 ปว็บไซต์ ุณะโบราณุด่ http://www.archae.su.ac.th/
บุ.2.1.2-1 รูปถ่ายห้องปฏนบัตนาารทางโบราณุด่ สน่งอานวยุวามสะดวา และระบบรัาษาุวาม
ปลอดภัย
บุ.2.1.2-2 โุรงาารประชุมวนชาาารด้านประวัตนศาสตร์ศนลปะ ศรัทธาข้ามพรมแดน : ศนลปวัฒนธรรม
พนจารณ์า้าวผ่านภูมนศาสตร์ ศาสนา าาลปวลา และชาตนพันธุ์
บุ.2.1.2-3 หนังสือจาารัฐบาลอนนปด่ยท่่ส่ง Prof. Narasingha charan Panda มาปปนนศาสตราจารย์
อาุันตุาะ
บุ.2.1.3-1 บันทึาาารขอทุนสนับสนุนาารทาวนจัย ในปทาารศึาษา 2558
บุ.2.1.4-1 บันทึาาารขอรับทุนสนับสนุนาารปผยแพร่ผลงาน ในปทาารศึาษา 2558
บุ.2.1.5-1 รายงานาารประชุมุณะารรมาารประจาุณะโบราณุด่ ุรั้งท่่ 15/2558 วาระท่่ 4.8
บุ.2.1.6-1 ศูนย์บ่มปพาะธุรานจ มหาวนทยาลัยศนลปาาร (http://www.subi.su.ac.th/tlo/index.htm)
บุ.2.1.6-2 ุู่มือาารขอรับุวามุุ้มุรองทางทรัพย์สนนทางปัญญาของมหาวนทยาลัยศนลปาาร
(http://www.subi.su.ac.th/tlo/doc/guide1.pdf)
บุ.2.1.6-3 ระปบ่ยบด้านทรัพย์สนนทางปัญญาของมหาวนทยาลัยศนลปาาร
(http://www.subi.su.ac.th/tlo/doc/raw2.pdf)

 62 
รายงานประจาปทท่ปปนนรายงานาารประปมนนุุณภาพ
ปทาารศึาษา 2558

ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ชนิดชองตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาปข้า
เกณฑ์การประเมิน
โดยาารแปลงจานวนปงนนต่อจานวนอาจารย์ประจาและนัาวนจัยประจาปปนนุะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะคณะที่กลุ่ม ค1 และ ง จาแนาปปนน 3 าลุ่มสาขาวนชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนปงนนสนับสนุนงานวนจัยหรืองานสร้างสรรุ์จาาภายในและภายนอาสถาบันท่่าาหนดให้ปปนน
ุะแนนปต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อุน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนปงนนสนับสนุนงานวนจัยหรืองานสร้างสรรุ์จาาภายในและภายนอาสถาบันท่่าาหนดให้ปปนน
ุะแนนปต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อุน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนปงนนสนับสนุนงานวนจัยหรืองานสร้างสรรุ์จาาภายในและภายนอาสถาบันท่่าาหนดให้ปปนน
ุะแนนปต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปต่อุน
สูตรการคานวณ
:
1. ุานวณจานวนปงนนสนับสนุนงานวนจัยหรืองานสร้างสรรุ์จาาภายในและภายนอาสถาบันต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนัาวนจัย
ปงนนสนับสนุนงานวนจัยฯ =

จานวนปงนนสนับสนุนงานวนจยั ฯ จาาภายในและภายนอา
จานวนอาจารย์ประจาและนัาวนจยั

2. แปลงจานวนปงนนทุ่่านวณได้ในข้อ 1 ปท่ยบาับุะแนนปต็ม 5
ุะแนนท่่ได้ =

จานวนปงนนสนับสนุนงานวนจยั ฯ จาาภายในและภายนอา
จานวนปงนนสนับสนุนงานวนจยั ฯ ท่่าาหนดให้ปปนนุะแนนปต็ม 5

x5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา
ุะแนนท่่ได้ในระดับุณะวนชา = ุ่าปฉล่่ยของุะแนนท่่ได้ของทุาาลุ่มสาขาวนชาในุณะวนชา
หมายเหตุ
1. จานวนอาจารย์และนัาวนจัยให้นับตามปทาารศึาษา และนับปฉพาะท่่ปฏนบัตนงานจรนงไม่นับรวมผู้ลา
ศึาษาต่อ
2. ให้นับจานวนปงนนท่่ม่าารลงนามในสัญญารับทุนในปทาารศึาษาหรือปทงบประมาณหรือปทปฏนทนน
นั้นๆ ไม่ใช่จานวนปงนนท่่ปบนาจ่ายจรนง

 63 
รายงานประจาปทท่ปปนนรายงานาารประปมนนุุณภาพ
ปทาารศึาษา 2558

3. ารณ่ท่ม่หลัาฐานาารแบ่งสัดส่วนปงนนสนับสนุนงานวนจัย ซึ่งอาจปปนนหลัาฐานจาาแหล่งทุนหรือ
หลัาฐานจาาาารตาลงร่วมาันของสถาบันท่่ร่วมโุรงาาร ให้แบ่งสัดส่วนปงนนตามหลัาฐานท่่ปราาฏ ารณ่ท่ไม่ม่
หลัาฐาน ให้แบ่งปงนนตามสัดส่วนผู้ร่วมวนจัยของแต่ละุณะ
4. าารนับจานวนปงนนสนับสนุนโุรงาารวนจัย สามารถนับปงนนโุรงาารวนจัยสถาบันท่่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจาหรือนัาวนจัย แต่ไม่สามารถนับปงนนโุรงาารวนจัยสถาบันท่่บุุลาารสายสนับสนุน
ท่่ไม่ใช่นัาวนจัยปปนนผู้ดาปนนนาาร
ตารางที่ 2.2-1 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
จานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์
รายการ
ปีงบประมาณ58
ปีงบประมาณ59
ปงนน สนั บ สนุน งานวนจั ยและงานสร้ างสรรุ์จาาภายใน
303,600
653,600
สถาบัน (บาท)
ปงนนสนับสนุนงานวนจัยและงานสร้างสรรุ์จาาภายนอา
สถาบัน (บาท)

13,355,490

13,848,088.22

รวมปงนนสนับสนุนทั้งหมด

13,659,090

14,501,288.22

4
2

7
15

จานวนอาจารย์ประจา (ไม่นับลาศึาษาต่อ)
จานวนนัาวนจัย (ไม่นับลาศึาษาต่อ)

65

65

1

1

รวมจานวนอาจารย์ประจาและนัาวนจัย

76

74

179,724.87

219,716.49

จานวนอาจารย์ประจาท่่ได้รับทุนวนจัย / สร้างสรรุ์
- จาาภายในสถาบัน
- จาาภายนอาสถาบัน

ปงนนสนับสนุนงานวนจัยและงานสร้างสรรุ์ต่ออาจารย์
ประจาและนัาวนจัย
ผลาารประปมนนตนปองปทท่แล้ว :
ผลาารประปมนนตนปองุรั้งน่้ :
ปป้าหมายของปทน่้ :
ปป้าหมายปทต่อไป :
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ :
เป้าหมายของปีนี้ :

179,724.87 บาท : 1 ุน
219,716.49 บาท : 1 ุน
100,000 บาท : 1 ุน
100,000 บาท : 1 ุน
219,716.49 บาท : 1 ุน
100,000 บาท : 1 ุน

ปาณฑ์ประปมนน :
5 ุะแนน
ปาณฑ์ประปมนน :
5 ุะแนน
ผลาารดาปนนนงาน :  บรรลุปป้าหมาย
ปาณฑ์ประปมนน :
5 ุะแนน
เกณฑ์ประเมิน :
5 ุะแนน
ผลการดาเนินงาน :  บรรลุเป้าหมาย
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ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
ในปทงบประมาณ 2559 ได้รับปงนนทุนสนับสนุนงานวนจัยและงานสร้างสรรุ์ รวม 14 โุรงาาร
ปปนนปงนนทุนสนับสนุนงานวนจัยจาาแหล่งทุนภายในสถาบัน 7 โุรงาาร ซึ่งม่อาจารย์ได้รับทุนวนจัยจานวน 7 ุน
รวมปปนนปงนนทั้งหมด 653,600 บาท ปงนนทุนสนับสนุนงานวนจัยจาาแหล่งทุนภายนอาสถาบัน 7 โุรงาาร
ซึ่งม่อาจารย์ ได้รั บทุนจานวน 15 ุน รวมปปนนปงนนทั้งหมด 15,622,490 บาท รวมปปนนปงนนสนับสนุนวนจัย
ทั้งหมดจาาแหล่งทุน ภายใน และภายนอาสถาบัน จานวน 16,276,090 บาท รวมปปนนปงนนทุนสนับ สนุน
งานวนจัย และงานสร้างสรรุ์ทั้งหมดท่่หารสัดส่วนแล้ว จานวน 14,501,288.22 บาท ุนดปฉล่่ยต่ออาจารย์และ
นัาวนจัยปปนนปงนน 219,716.49 บาทต่อุน
ุณะโบราณุด่ม่อาจารย์ประจาทั้งหมด จานวน 73 ุน บุุลาารสายสนับสนุนท่่ปปนนนัาวนจัย
ทั้งหมดจานวน 1 ุน รวมอาจารย์ประจาและนัาวนจัยทั้งหมด จานวน 74 ุน
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
บุ.2.2.1-1
บุ.2.2.1-2

รายการเอกสารหลักฐาน
ตารางสรุปโุรงาารท่ไ่ ด้รับปงนนทุนสนับสนุนงานวนจัยภายในสถาบัน ในปทงบประมาณ 2559
ตารางโุรงาารท่ไ่ ด้รับปงนนทุนสนับสนุนงานวนจัยภายนอาสถาบัน ในปทงบประมาณ 2559
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ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.3
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน
โดยาารแปลงุ่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนัาของผลงานวนชาาารของอาจารย์ประจาและนัาวนจัย
ปปนนุะแนนระหว่าง 0 – 5 ปาณฑ์แบ่งาลุ่มตามสาขาวนชาดังน่้
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนัาของผลงานวนชาาารของอาจารย์ประจาและนัาวนจัยท่่าาหนดไว้ปปนน
ุะแนนปต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนัาของผลงานวนชาาารของอาจารย์ประจาและนัาวนจัยท่่าาหนดไว้ปปนน
ุะแนนปต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนัาของผลงานวนชาาารของอาจารย์ประจาและนัาวนจัยท่่าาหนดไว้ปปนน
ุะแนนปต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรคานวณ
1. ุานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนัาของผลงานวนชาาารของอาจารย์ประจาและนัาวนจัยตามสูตร
ุะแนนท่่ได้ =

ผลรวมถ่วงน้าหนัาของผลงานทางวนชาาารของอาจารย์ประจาและนัาวนจัย
จานวนอาจารย์ประจาและนัาวนจยั ทั้งหมด

x 100

2. แปลงุ่าร้อยละทุ่่านวณได้ในข้อ 1 ปท่ยบาับุะแนนปต็ม 5
ุะแนนท่่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนัาของผลงานทางวนชาาารของอาจารย์ประจาและนัาวนจัย
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนัาของผลงานทางวนชาาารของอาจารย์ประจาและนัาวนจัย
ท่่าาหนดให้ปปนนุะแนนปต็ม 5

x5

กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก

ระดับคุณภาพ

0.20

- บทุวามวนจัยหรือบทุวามวนชาาารฉบับสมบูรณ์ท่ต่พนมพ์ในรายงานสืบปนื่องจาาาารประชุมวนชาาาร
ระดับชาตน
- บทุวามวนจัยหรือบทุวามวนชาาารฉบับสมบูรณ์ท่ต่พนมพ์ในรายงานสืบปนื่องจาาาารประชุมวนชาาาร
ระดับนานาชาตน หรือในวารสารทางวนชาาารระดับชาตนท่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประาาศ า.พ.อ. หรือ
ระปบ่ยบุณะารรมาาราารอุดมศึาษาว่าด้วย หลัาปาณฑ์าารพนจารณาวารสารทางวนชาาารสาหรับาาร
ปผยแพร่ผลงานทางวนชาาาร พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาปสนอสภาสถาบันอนุมัตนและจัดทาปปนนประาาศ
ให้ทราบปปนนาารทั่วไป และแจ้งให้ าพอ./าาอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่่ออาประาาศ
- ผลงานท่่ได้รับาารจดอนุสนทธนบัตร

0.40
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ค่าน้าหนัก

ระดับคุณภาพ

0.60

- บทุวามวนจัยหรือบทุวามวนชาาารฉบับสมบูรณ์ท่ต่พนมพ์ในวารสารวนชาาารท่่ปราาฏในฐานข้อมูล
TCI าลุ่มท่่ 2
- บทุวามวนจัยหรือบทุวามวนชาาารฉบับสมบูรณ์ท่ต่พนมพ์ในวารสารวนชาาารระดับนานาชาตนท่ ไม่อยู่
ในฐานข้อมูลตามประาาศ า.พ.อ. หรือระปบ่ยบุณะารรมาาราารอุดมศึาษาว่าด้วย หลัาปาณฑ์าาร
พนจ ารณาวารสารทางวน ชาาารส าหรั บ าารปผยแพร่ ผ ลงานทางวน ชาาาร พ.ศ. 2556 แต่ส ถาบั น
นาปสนอสภาสถาบันอนุมัตน และจัดทาปปนนประาาศให้ทราบปปนนาารทั่วไป และแจ้งให้ าพอ./าาอ.
ทราบภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ท่่ อ อาประาาศ (ซึ่ ง ไม่ อ ยู่ ใ น Beall’s list) หรื อ ต่ พน ม พ์ ใ น
วารสารวนชาาารท่่ปราาฏในฐานข้อมูล TCI าลุ่มท่่ 1
- บทุวามวน จัยหรือบทุวามวนชาาารฉบับ สมบู รณ์ท่ ต่พนม พ์ในวารสารวน ชาาารระดับนานาชาตน ท่
ปราาฏในฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาตน ต ามประาาศ า.พ.อ. หรื อ ระปบ่ ย บุณะารรมาาราาร
อุดมศึาษาว่าด้ว ย หลัาปาณฑ์าารพนจารณาวารสารทางวนชาาารสาหรับาารปผยแพร่ผลงานทาง
วนชาาาร พ.ศ. 2556
- ผลงานได้รับาารจดสนทธนบัตร
- ผลงานวนชาาารรับใช้สังุมท่่ผ่านาารประปมนนผ่านปาณฑ์าารขอตาแหน่งทางวนชาาารแล้ว
- ผลงานวนจัยท่่หน่วยงานหรือองุ์ารระดับชาตนว่าจ้างให้ดาปนนนาาร
- ผลงานุ้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ทุ่่้นพบใหม่และได้รับาารจดทะปบ่ยน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลท่่ผ่านาารประปมนนผ่านปาณฑ์าารขอตาแหน่งทางวนชาาารแล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลท่่ผ่านาารพนจารณาตามหลัาปาณฑ์าารประปมนนตาแหน่งทางวนชาาาร
แต่ไม่ได้นามาขอรับาารประปมนนตาแหน่งทางวนชาาาร

0.80

1.00

าารส่ งบทุวามปพื่อพนจารณาุัดปลือาให้นาปสนอในาารประชุมวนชาาารต้องส่งปปนนฉบับสมบูรณ์
(Full Paper) และปมื่อได้รับาารตอบรับและต่พนมพ์แล้ว าารต่พนมพ์ต้องต่พนมพ์ปปนนฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่
ในรูปแบบปอาสาร หรือสื่ออนปล็าทรอนนาส์ได้
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา

น้าหนัก

จานวน

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

1.1. บทุวามวนจัยฉบับสมบูรณ์ท่ต่พนมพ์ในรายงานสืบปนื่องจาา
าารประชุมวนชาาารระดับชาตน
1.2บทุวามวนชาาารฉบับสมบูรณ์ท่ต่พนมพ์ในรายงานสืบปนื่องจาา
าารประชุมวนชาาารระดับชาตน
2.1บทุวามวนจัยฉบับสมบูรณ์ท่ต่พนมพ์ในรายงานสืบปนื่องจาาาาร
ประชุมวนชาาารระดับนานาชาตน
2.2บทุวามวนชาาารฉบับสมบูรณ์ท่ต่พนมพ์ในรายงานสืบปนื่องจาา
าารประชุมวนชาาารระดับนานาชาตน
2.3บทุวามวนจัยฉบับสมบูรณ์ท่ต่พนมพ์ในวารสารทางวนชาาารท่่ไม่
อยู่ ใ นประาาศของ า.พ.อ.แต่ ส ถาบั น น าปสนอสภาสถาบั น ปพื่ อ
อนุมัตนและจัดทาปปนนประาาศให้ทราบปปนนาารทั่วไป และแจ้งให้

0.20

1

0.20

ตารางท่่ 2.3-1

0.20

-

-

-

0.40

-

-

-

0.40

1

0.40

ตารางท่่ 2.3-2

0.40

-

-

-
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา

น้าหนัก

จานวน

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

0.40

-

-

-

0.40
0.60

-

-

-

0.60

13

7.2

ตารางท่่ 2.3-3

0.80

-

-

-

0.80

-

-

-

0.80

-

-

-

0.80

2

1.60

ตารางท่่ 2.3-4

1.00

-

-

-

1.00

-

-

-

1.00
1.00

-

-

-

1.00

1

1

ตารางท่่ 2.3-5

าพอ./าาอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่่ออาประาาศ
2.4บทุวามวนชาาารฉบับสมบูรณ์ท่ต่พนมพ์ในวารสารทางวนชาาารท่่ไม่
อยู่ในประาาศของ า.พ.อ.แต่สถาบันนาปสนอสภาสถาบันปพื่ออนุมัตน
และจัดทาปปนนประาาศให้ทราบปปนนาารทั่วไปและแจ้งให้ าพอ./าาอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่่ออาประาาศ
2.5 ผลงานท่่ได้รับาารจดอนุสนทธนบัตร
3.1 บทุวามวนจัยท่่ต่พนมพ์ในวารสารวนชาาารท่่ปราาฏในฐานข้อมูล
TCI าลุ่มท่่ 2
3.2บทุวามวน ช าาารท่่ ต่ พน ม พ์ ใ นวารสารวน ช าาารท่่ ป ราาฏใน
ฐานข้อมูล TCI าลุ่มท่่ 2
4.1บทุวามวนจัยท่่ต่พนมพ์ในวารสารวนชาาารระดับนานาชาตนท่ ไม่
อยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประาาศ า.พ.อ.แต่ ส ถาบั น น าปสนอสภา
สถาบันปพื่ออนุมัตนและจัดทาปปนนประาาศให้ทราบปปนนาารทั่วไป
และแจ้ งให้ าพอ./าาอ. ทราบภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ท่่ อ อา
ประาาศ
4.2บทุวามวนชาาารท่่ต่พนมพ์ในวารสารวนชาาารระดับนานาชาตนท่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประาาศ า.พ.อ.แต่สถาบันนาปสนอสภาสถาบัน
ปพื่ออนุมัตนและจัดทาปปนนประาาศให้ทราบปปนนาารทั่วไปและแจ้งให้
าพอ./าาอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่่ออาประาาศ
4.3 บทุวามวนจัยท่่ต่พนมพ์ในวารสารวนชาาารท่่ปราาฏในฐานข้อมูล
TCI าลุ่มท่่ 1
4.4 บทุวามวน ช าาารท่่ ต่ พน ม พ์ ใ นวารสารวน ชาาารท่่ ป ราาฏใน
ฐานข้อมูลTCI าลุ่มท่่ 1
5.1บทุวามวน จั ย ท่่ ต่ พน มพ์ ใ นวารสารวน ชาาารระดั บ นานาชาตน ท่
ปราาฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาตนตามประาาศ า.พ.อ. หรือ
ระปบ่ ยบุณะารรมาาราารอุด มศึา ษา ว่า ด้ว ย หลัา ปาณฑ์า าร
พน จ ารณาวารสารทางวน ช าาารส าหรั บ าารปผยแพร่ ผ ลงานทาง
วนชาาาร พ.ศ. 2558
5.2 บทุวามวนชาาารท่่ต่พนมพ์ในวารสารวนชาาารระดับนานาชาตนท่
ปราาฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาตนตามประาาศ า.พ.อ. หรือ
ระปบ่ ยบุณะารรมาาราารอุด มศึา ษา ว่า ด้ว ย หลัา ปาณฑ์า าร
พน จ ารณาวารสารทางวน ช าาารส าหรั บ าารปผยแพร่ ผ ลงานทาง
วนชาาาร พ.ศ. 2558
5.3 ผลงานท่่ได้รับาารจดสนทธนบัตร
5.4 ผลงานวน ช าาารรั บ ใช้ สั ง ุมท่่ ไ ด้ รั บ าารประปมน น ผ่ า นาาร
ประปมนนตาแหน่งทางวนชาาารแล้ว
5.5 ผลงานวนจัยท่่หน่วยงานหรือองุ์ารระดับชาตนว่าจ้างให้
ดาปนนนาาร
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา

น้าหนัก

จานวน

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

5.6 ผลงานุ้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ทุ่่้นพบใหม่และได้รับาารจด
ทะปบ่ยน
5.7 ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลท่่ได้รับาารประปมนนผ่านปาณฑ์
าารขอตาแหน่งทางวนชาาารแล้ว
5.8 ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลท่่ผ่านาารพนจารณาตาม
หลัาปาณฑ์าารประปมนนตาแหน่งทางวนชาาารแต่ไม่ได้นามาขอรับ
าารประปมนนตาแหน่งทางวนชาาาร

1.00

-

-

-

1.00

2

2

ตารางท่่ 2.3-5

1.00

-

-

-

จานวนอาจารย์ประจาและนัาวนจยั ประจาทั้งหมด
จานวนผลงานวนชาาารทั้งหมด
ผลรวมถ่วงน้าหนัาของผลงานวนชาาารของอาจารย์ประจา
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนัาของผลงานวนชาาารของอาจารย์ประจา
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนัาทุาผลงานของอาจารย์ประจา
ุนดปปนนุะแนน

ผลาารประปมนนตนปองปทท่แล้ว :
ผลาารประปมนนตนปองุรั้งน่้ :
ปป้าหมายของปทน่้ :
ปป้าหมายปทต่อไป :
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ :
เป้าหมายของปีนี้ :

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

26.31
16.67
27
27
16.67
27

74 ุน
20 ชน้น
12.40
16.67
2.09

ปาณฑ์ประปมนน :
ปาณฑ์ประปมนน :
ผลาารดาปนนนงาน :
ปาณฑ์ประปมนน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน :

3.29
2.09

3.29
2.09


ุะแนน
ุะแนน
ไม่บรรลุปป้าหมาย
ุะแนน
คะแนน
ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
ในปทาารศึาษา 2558 ุณะโบราณุด่ม่ผลงานวนชาาาร และผลงานสร้างสรรุ์ ของอาจารย์ประจาท่่
ต่พนมพ์ปผยแพร่จานวน 20 ชน้น ุนดปปนนผลรวมถ่วงน้าหนัาของผลงานวนชาาารและผลงานสร้างสรรุ์ของอาจารย์
ประจา ปท่าาับ 12.40 จาาจานวนอาจารย์ประจาและนัาวนจัยประจาทั้งหมด 74 ุน ุนดปปนนร้อยละ 16.64 ของ
ผลรวมถ่วงน้าหนัาของผลงานวนชาาารและผลงานสร้างสรรุ์ของอาจารย์ประจา ปท่าาับ 2.09 ุะแนน
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ตารางที่ 2.3.-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58 - 31 ธ.ค.58)
(ค่าน้าหนัก 0.20)
ลาดับ
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full
ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่
ที่ Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการ
และผู้ร่วม
จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการ
ประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
1 ุัมภ่ร์ใบลานตารายาวัดพัทธส่มา อาปภอหัว อ.ณัฐพล จันทร์งาม ภูมนปัญญาอาปซ่ยน: ปวชศาสตร์ในจารึาและปอาสารโบราณ ภาษาไทร จังหวัดนุรศร่ธรรมราช
จารึา ฉบับท่่ 13 ในวาระ 96 ปท ศาสตราจารย์ ดร.ประปสรนฐ ณ
นุร. ารุงปทพฯ: ภาุวนชาภาษาตะวันออา ุณะโบราณุด่
มหาวนทยาลัยศนลปาาร, 2558. หน้า 313 – 341

หลักฐาน
/ตาราง
ประกอบ
บุ.2.3.1-1

ตารางที่ 2.3-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58 - 31 ธ.ค.58)
(ค่าน้าหนัก 0.40)
ลาดับ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศ
ที่
ทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
และผู้ร่วม
ที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการ
วิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1 Acquisition of English Fricatives by
อ.ปา่ยรตนนาวนน
1st International Conference on Educational Studies
Thai University Students
ศร่ธัญรัตน์
(ICES-2015) ระหว่างวันท่่ 3-4 มนถุนายน 2558 ณ ประปทศ
มาปลปซ่ย ต่พนมพ์ในวารสารวนชาาารนานาชาตน Man in India

หลักฐาน
/ตาราง
ประกอบ
บุ.2.3.1-2
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ตารางที่ 2.3-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58 - 31 ธ.ค.58)
(ค่าน้าหนัก 0.60)
ลาดับ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศ
หลักฐาน/
ที่
ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
และผู้ร่วม
ที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้าแม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการ ตารางประกอบ
วิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
บทุวามวนชาาารท่่ต่พนมพ์ในวารสารวนชาาารท่่ปราาฏในฐานข้อมูล TCI าลุ่มท่่ 2
1 ถ้าผ่แมนโลงลงรัา: ข้อมูลใหม่ของโบราณุด่
รศ. ดร.รัศม่
Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย
บุ.2.3.1-3
สมัยา่อนประวัตนศาสตร์ภาุปหนือ (Phi Man
ชูทรงปดช
สาขามนุษยศาสตร์ สังุมศาสตร์และศนลปะ ปทท่ 8 ฉบับท่่ 2
Long Rak Cave: A Transition to History of
ปดือนพฤษภาุม – สนงหาุม 2558 หน้า 5 - 21
Northern Thailand)
2 โบราณุด่ปมือง: แนวุนดและวนธ่าาร (Urban
ผศ. ดร.ารรณนาาร์ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย
บุ.2.3.1-4
Archaeology: Concepts and Approaches) สุธ่รัตนาภนรมย์ สาขามนุษยศาสตร์ สังุมศาสตร์และศนลปะ ปทท่ 8 ฉบับท่่ 2
ปดือนพฤษภาุม – สนงหาุม 2558 หน้า 23-39
3 าารุ้าขายทางทะปลระหว่างปมืองโบราณสมัย
ผศ. ดร.สฤษดน์พงศ์ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย
บุ.2.3.1-5
ทวารวด่าับประปทศจ่นและภูมนภาุตะวันออา
ขุนทรง
สาขามนุษยศาสตร์ สังุมศาสตร์และศนลปะ ปทท่ 8 ฉบับท่่ 2
าลาง (Maritime Trade with China and
ปดือนพฤษภาุม – สนงหาุม 2558 หน้า 41-59
Middle East Region in Dvaravati period)
4 โุรงสร้างรับน้าหนัาแบบชาปหล่ยงในศาลปจ้า
ผศ. ดร.อชนรัชญ์ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย
บุ.2.3.1-6
จ่นและภาพสะท้อนชาวจ่นอพยพในารุงปทพฯ
ไชยพจน์พานนช สาขามนุษยศาสตร์ สังุมศาสตร์และศนลปะ ปทท่ 8 ฉบับท่่ 2
สมัยรัชาาลท่่ 1-5 (Weight-Bearing
ปดือนพฤษภาุม – สนงหาุม 2558 หน้า 61-76
Structure of Cha-liang System in
Chinese Shrines of Bangkok: a Reflection
of Chinese Immigrants during the Reigns
of King Rama I-V)
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ลาดับ
ที่
5

ปทาารศึาษา 2558

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศ
หลักฐาน/
ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
และผู้ร่วม
ที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้าแม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการ ตารางประกอบ
วิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
บทุวามวนชาาารท่่ต่พนมพ์ในวารสารวนชาาารท่่ปราาฏในฐานข้อมูล TCI าลุ่มท่่ 2
ทบทวนรูปแบบปจด่ย์ทรงระฆังของอยุธยาา่อน ผศ. ดร.ประภัสสร์ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย บุ.2.3.1-7
พุทธศตวรรษท่่ 21 รูปแบบและาารปชื่อมโยงาับ
ชูวนปช่ยร
สาขามนุษยศาสตร์ สังุมศาสตร์และศนลปะ ปทท่ 8 ฉบับท่่ 2
ข้อมูลทางประวัตนศาสตร์ (Bell-Shaped
ปดือนพฤษภาุม – สนงหาุม 2558
th
Pagoda of Ayutthaya before the 16
หน้า 77-87
century A.D. : Forms and Relations with
historical background)

6

บุญข้าวลาา ในบรนบททางสังุมและวัฒนธรรม
"ไทด่าน" (Boon Khaw Sak in Sociocultural Contexts of "Tai Dan")

ผศ. ดร.ปอารนนทร์ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย
พึ่งประชา
สาขามนุษยศาสตร์ สังุมศาสตร์และศนลปะ ปทท่ 8 ฉบับท่่ 2
ปดือนพฤษภาุม – สนงหาุม 2558
หน้า 89-97

บุ.2.3.1-8

7

จารึาหันไชย: าารศึาษาด้วยทฤษฎ่อลังาาร
(The Han Inscription: A Study with
AlankAra Theory)

Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย
สาขามนุษยศาสตร์ สังุมศาสตร์และศนลปะ ปทท่ 8 ฉบับท่่ 2
ปดือนพฤษภาุม – สนงหาุม 2558 หน้า 99-105

บุ.2.3.1-9

8

าารใช้สังปาตสังขยาในจารึาาัลยาณ่ (Usage of
Savketasavkhya in Kalyani Inscription)

ผศ. ดร.จนรพัฒน์
ประพันธ์วนทยา
อ.ดร.อุปทน
วงศ์สถนตย์
ผศ. ดร.ชัยณรงุ์
าลน่นน้อย

Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย
สาขามนุษยศาสตร์ สังุมศาสตร์และศนลปะ ปทท่ 8 ฉบับท่่ 2
ปดือนพฤษภาุม – สนงหาุม 2558 หน้า 107-115

บุ.2.3.1-10
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ลาดับ
ที่
9

10
11

12

ปทาารศึาษา 2558

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ชือ่ เจ้าของผลงาน ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศ
หลักฐาน/
ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
และผู้ร่วม
ที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้าแม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการ ตารางประกอบ
วิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
บทุวามวนชาาารท่่ต่พนมพ์ในวารสารวนชาาารท่่ปราาฏในฐานข้อมูล TCI าลุ่มท่่ 2
แหล่งประวัตนศาสตร์และโบราณุด่ในนนทาน
รศ.ประยูร
Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย บุ.2.3.1-11
พื้นบ้านปขมร (Historical and
ทรงศนลป์ และ สาขามนุษยศาสตร์ สังุมศาสตร์และศนลปะ ปทท่ 8 ฉบับท่่ 2
Archaeological sources in Khmer folk
อ. ดร.ทรงธรรม ปดือนพฤษภาุม – สนงหาุม 2558 หน้า 117-129
tales)
ปานสาุณ
ประวัตนศาสตร์ท้องถน่นย่านปาาุลองบางาอา
น้อยฝั่งปหนือ (Local History: The Mount of
Northern Bangkok Noi Canel)
อนทธนพลของศาสนาพราหมณ์-ฮนนดูในสมัย
รัตนโาสนนทร์ตอนต้น (The Inftuence of
Brahmanism and Hinduism in the Early
Ratanakosindara Period)

รศ.สุภาภรณ์
จนนดามณ่โรจน์

Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย
สาขามนุษยศาสตร์ สังุมศาสตร์และศนลปะ ปทท่ 8 ฉบับท่่ 2
ปดือนพฤษภาุม – สนงหาุม 2558 หน้า 147-160
Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย
สาขามนุษยศาสตร์ สังุมศาสตร์และศนลปะ ปทท่ 8 ฉบับท่่ 2
ปดือนพฤษภาุม – สนงหาุม 2558 หน้า 197-218

บุ.2.3.1-12

าารประปมนนผลุวามพึงพอใจของนัาศึาษาชั้นปท ผศ. ดร.อรวรรณ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย
สุดท้ายท่่ม่ต่อหลัาสูตรศนลปศาสตรบัณฑนต ุณะ
บุญยฤทธน์
สาขามนุษยศาสตร์ สังุมศาสตร์และศนลปะ ปทท่ 8 ฉบับท่่ 2
โบราณุด่ มหาวนทยาลัยศนลปาาร ฉบับปรับปรุง ผศ.ชวลนต ขาวปข่ยว ปดือนพฤษภาุม – สนงหาุม 2558 หน้า 219-231
พ.ศ. 2554 (The Evaluation of the fourth อ.ศศนธร ศนลป์วุฒยา
Students' satisfaction towards Bachelor
น.ส.ชนนาพัจน์
of Arts Program, Faculty of Archaeology,
ศร่วนลัย
Silpakorn University, revised 2011)
น.ส.ภุมน
ปสง่่ยมจนตต์

บุ.2.3.1-14

รศ. ดร.บารุง
ุาปอา

บุ.2.3.1-13
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ลาดับ
ที่
13

ปทาารศึาษา 2558

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศ
หลักฐาน/
ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
และผู้ร่วม
ที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้าแม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการ ตารางประกอบ
วิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
บทุวามวนชาาารท่่ต่พนมพ์ในวารสารวนชาาารท่่ปราาฏในฐานข้อมูล TCI าลุ่มท่่ 2
Le système verbal en français et en thaï
Sudarat
Veridian E-Journal, Silpakorn University International บุ.2.3.1-15
Buddhapong (Humanities, Social Sciences and Arts) Volume 8
(ผศ.ดร.สุดารัตน์ Number 2 July –December 2015 Page 233-241
พุทธพงษ์)

ตารางที่ 2.3-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58 - 31 ธ.ค.58)
(ค่าน้าหนัก 0.80)
ลาดับ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ชื่อเจ้าของผลงาน
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
หลักฐาน/
ที่
ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
และผู้ร่วม
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะ ตารางประกอบ
วิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1 "Nong" of Southern China: Linguistic,
Damrongphon Silpakorn University Journal of Social Sciences,
บุ.2.3.1-16
Historical and Cultural Context
Inchan
Humanities, and Arts, Volume 15 Number 1 (JanuaryApril) 2015, 157-175 pp.
2 าารวนปุราะห์องุ์ประาอบุวามปต็มใจในาาร
ผศ.ดร.าาไลทนพย์ วารสารภาษาปรนทัศน์ (วารสารด้านาารปร่ยนาารสอน
บุ.2.3.1-17
สื่อสารภาษาอังาฤษของนัาศึาษาไทยระดับ
ปัตตะพงศ์
ภาษาอังาฤษ และภาษาศาสตร์ภาษาอังาฤษ) สถาบันภาษา
ปรนญญาตร่
จุฬาลงารณ์มหาวนทยาลัย ฉบับท่่ 30 2558 หน้า 197-222
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ปทาารศึาษา 2558

ตารางที่ 2.3-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอื่นๆ
ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58 - 31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 1.00)
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
ลาดับ
ที่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

หน่วยงานที่ว่าจ้าง

1

โุรงาารศึาษาวนปุราะห์าาหนดขอบปขตท่่ดนน าาแพง
ปมือง – ุูปมือง จานวน 23 ปมือง

ผศ.ชวลนต ขาวปข่ยว

ารมธนารัาษ์

ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับ
ชื่อผลงานวิชาการ
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ที่
1
2

พุทธศนลป์ลังาา
พระพุทธปฏนมาสยาม

รศ.ดร. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งปรือง
รศ.ดร. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งปรือง

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน
13 มาราุม 2559
13 มาราุม 2559

หลักฐาน
/ตาราง
ประกอบ
บุ.2.3.1-18

หลักฐาน
/ตาราง
ประกอบ
บุ.2.3.1-19
บุ.2.3.1-20
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การประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผลประเมินตนเอง

ผลประเมินโดย
คณะกรรมการ

2.1

6 ข้อ

6 ข้อ

5

4

2.2

100,000 บาท :
1 ุน

219,716.49 บาท : 1
ุน

5

5

2.3

ร้อยละ 27

ร้อยละ 16.64

2.09

2.09

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย

4.03

3.70

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
1. บุุลาารม่ภารานจด้านาารสอน และภารานจด้านอื่นๆ ทาให้ม่ปวลาจาาัดในาารทาวนจัย
2. ุวราระตุ้นให้บุุลาารสายวนชาาารทางานวนจัยมาาขึ้น
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
ุะแนน 1
ม่าารดาปนนนาาร
1 ข้อ

การบริการวิชาการแก่สังคม
าระบวนาาร
ุะแนน 2
ม่าารดาปนนนาาร
2 ข้อ

ุะแนน 3
ม่าารดาปนนนาาร
3 - 4 ข้อ

ุะแนน 4
ม่าารดาปนนนาาร
5 ข้อ

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1

จัดทาแผนาารบรนาารวนชาาารประจาปทท่สอดุล้องาับุวามต้องาารของสังุม
และาาหนดตัวบ่งช่้วัดุวามสาปร็จในระดับแผนและโุรงาารบรนาารวนชาาารแา่
สังุมและปสนอารรมาารประจาุณะ ปพื่อพนจารณาอนุมัตน
โุรงาารบรนาารวนชาาารแา่สังุมตามแผน ม่าารจัดทาแผนาารใช้ประโยชน์
จาาาารบรนาารวนชาาารปพื่อให้ปานดผลต่อาารพัฒนานัาศึาษา ชุมชน หรือสังุม
โุรงาารบรนาารวนชาาารแา่สังุมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องม่โุรงาารท่่บรนาาร
แบบให้ปปล่า
ประปมนนุวามสาปร็จตามตัวบ่งช่้ของแผนและโุรงาารบรนาารวนชาาารแา่สังุม
ในข้อ 1 และนาปสนอารรมาารประจาุณะ ปพื่อพนจารณา
นาผลาารประปมนนตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาาารให้บรนาารวนชาาารสังุม
ุณะม่ส่วนร่วมในาารบรนาารวนชาาารแา่สังุมในระดับสถาบัน

2
3
4
5
6

ผลาารประปมนนตนปองปทท่แล้ว :
ผลาารประปมนนตนปองุรั้งน่้ :
ปป้าหมายของปทน่้ :
ปป้าหมายปทต่อไป :
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ :
เป้าหมายของปีนี้ :

6
6
6
6
6
6

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ปาณฑ์ประปมนน :
ปาณฑ์ประปมนน :
ผลาารดาปนนนงาน :
ปาณฑ์ประปมนน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน :

5
5

5
5


ุะแนน 5
ม่าารดาปนนนาาร
6 ข้อ
การดาเนินการ
มี
ไม่มี








ุะแนน
ุะแนน
บรรลุปป้าหมาย
ุะแนน
คะแนน
บรรลุเป้าหมาย

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนด
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจาคณะ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ุณะโบราณุด่ ได้จัดทาแผนด้านาารบรนาารวนชาาารไว้ในแผนปฏนบัตนราชาาร ุณะโบราณุด่
ประจ าปทงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยนาประปด็นยุทธศาสตร์ท่ 3 ด้านบรนาารวนช าาาร มาปชื่อมโยงาับ
ยุทธศาสตร์ท่ 5 าารม่ส่วนร่วมาับชุมชนในาารปสรนมสร้างุวามปข้มแข็งแา่สังุมตามแนวปรัชญาปศรษฐานจ
พอปพ่ยง ซึ่งในแผนม่าาราาหนดตัวบ่งช่้ วัดุวามสาปร็จตามวัตถุประสงุ์ของแผน และได้ผ่านาารพนจารณา
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จาามตนท่ประชุมุณะารรมาารประจาารรมาารประจาุณะโบราณุด่ ุรั้งท่่ 2 /2559 ปมื่อวันท่่ 28 มาราุม
2559 ระปบ่ยบวาระท่่ 4.5 รับรองแผนปฏนบัตนราชาาร ุณะโบราณุด่ ประจาปท 2559 (ปอาสารหมายปลข
บุ.3.1.1-1 และบุ.3.1.1-2)
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
ุณะโบราณุด่ได้จัดโุรงาารบรนาารวนชาาารแา่สังุมตามแผนท่่าาหนดไว้ โดยได้ม่าารจัดทา
แผนาารใช้ประโยชน์จาาาารบรนาารวนชาาาร ปพื่อให้ปานดผลต่อาารพัฒนานัาศึาษา ชุมชน หรือสังุม (ปอาสาร
หมายปลข บุ.3.1.2-1 )
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
ุณะโบราณุด่ ได้จัดโุรงาารบรนาารวนชาาารแา่สังุมในปทาารศึาษา 2558 ท่่บรนาารแบบให้
ปปล่า จานวน 4 โุรงาาร ดังน่้
1) โุรงาารอบรมปพื่อยาระดับชุมชนต้นฉบับ สาหรับสร้างุุณุ่าทางศนลปวัฒนธรรม และ
Creative Economy ของผู้นาชุมชนในประปทศไทย (ปอาสารหมายปลข บุ.3.1.3-1)
2) โุรงาารประชุมวนชาาารด้านประวัตนศาสตร์ศนลปะ ศรัทธาข้ามพรมแดน: ศนลปวัฒนธรรม
พนจารณ์า้าวผ่านภูมนศาสตร์ ศาสนา าาลปวลา และชาตนพันธุ์ (ปอาสารหมายปลข บุ.3.1.3-2)
3) โุรงาาราารจัดาารองุ์ุวามรู้ด้านภูมนปัญญาท้องถน่น มนตนุวามปชื่อในาารรัาษาผู้ป่วยระยะ
ท้ายสุดของช่วนต โรงพยาบาลสมปด็จพระยุพราชด่านซ้าย (ปอาสารหมายปลข บุ.3.1.3-3)
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1
และนาเสนอกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา
ตามทุ่่ณะโบราณุด่ได้จัดโุรงาารบรนาารวนชาาารแา่สังุม ในปทาารศึาษา 2558 ทุาโุรงาาร
ม่าารประปมนนุวามสาปร็จตามตัวบ่งช่้ของแผน และโุรงาารบรนาารวนชาาารแา่สังุมในข้อ 1 และนาปสนอต่อ
ุณะารรมาารประจาุณะ ปพื่อพนจารณา (ปอาสารหมายปลข บุ.3.1.4-1)
5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
ุณะโบราณุด่ ได้จัดโุรงาารทัศนศึาษาภายในประปทศ “ตามปส้นทางงานช่าง จนตรารรม
งานศนลป์ฝั่งรนมน้า” จัดโดยภาุวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ ุณะโบราณุด่ มหาวนทยาลัยศนลปาาร ปมื่อวันท่่ 27 –
28 าุมภาพันธ์ 2559 โดยได้นาข้อปสนอแนะจาาาารจัดโุรงาารปมื่อ ุรั้งท่่แล้ว มาพัฒนาาารให้บรนาาร
วนชาาารแา่สังุม (ปอาสารหมายปลข บุ.3.1.5-1)
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
ุณะโบราณุด่ ม่ ส่ ว นร่ ว มในาารให้ บ รน า ารวน ช าาารแา่ สั ง ุมในระดั บ สถาบั น ุื อ
มหาวนทยาลัยศนลปาารมอบหมายใหุ้ณะโบราณุด่จัดโุรงาารบรนาารวนชาาาร “โุรงาารอบรมปพื่อยาระดับ
ชุมชนต้นฉบับ สาหรับสร้างุุณุ่าทางศนลปวัฒนธรรม และ Creative Economy ของผู้นาชุมชนในประปทศ
ไทย” โดยจั ดร่ ว มาั บ องุ์ าารบรน ห ารพื้ น ท่่ พน ป ศษปพื่ อ าารท่ อ งปท่่ ย วอย่า งยั่ งยื น (องุ์ า ารมหาชน) และ
สานัางานปขตพื้นท่่าารศึาษามัธยมศึาษา ปขต 9 (สุพรรณบุร่ และนุรปฐม) (ปอาสารหมายปลข บุ.3.1.3-1)
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
บุ.3.1.1-1
บุ.3.1.1-2
บุ.3.1.2-1
บุ.3.1.3-1
บุ.3.1.3-2
บุ.3.1.3-3
บุ.3.1.4-1
บุ.3.1.5-1

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนปฏนบัตนราชาาร ุณะโบราณุด่ ประจาปทงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานาารประชุมุณะารรมาารประจาารรมาารประจาุณะโบราณุด่ ุรั้งท่่ 2 /2559
ปมื่อวันท่่ 28 มาราุม 2559 ระปบ่ยบวาระท่่ 4.5
ตารางท่่3.1-1 แผนาารใช้ประโยชน์ของโุรงาารบรนาารวนชาาาร
โุรงาารอบรมปพื่อยาระดับชุมชนต้นฉบับ สาหรับสร้างุุณุ่าทางศนลปวัฒนธรรม และ
Creative Economy ของผู้นาชุมชนในประปทศไทย
โุรงาารประชุมวนชาาารด้านประวัตนศาสตร์ศนลปะ ศรัทธาข้ามพรมแดน: ศนลปวัฒนธรรม
พนจารณ์า้าวผ่านภูมนศาสตร์ ศาสนา าาลปวลา และชาตนพันธุ์
โุรงาาราารจัดาารองุ์ุวามรู้ด้านภูมนปัญญาท้องถน่น มนตนุวามปชื่อในาารรัาษาผู้ป่วย
ระยะท้ายสุดของช่วนต โรงพยาบาลสมปด็จพระยุพราชด่านซ้าย
รายงานผลสรุปาารจัดโุรงาารบรนาารวนชาาาร ในปทาารศึาษา 2558
โุรงาารทัศนศึาษาภายในประปทศ “ตามปส้นทางงานช่าง จนตรารรมงานศนลป์ฝั่งรนมน้า”

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผลประเมินตนเอง

ผลประเมินโดย
คณะกรรมการ

3.1

7 ข้อ

5 ุะแนน

5 ุะแนน

5 ุะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
-

จุดที่ควรพัฒนา
1. ุณะโบราณุดุ่วรจัดโุรงาารบรนาารวนชาาารปพื่อหารายได้ให้าับุณะมาาขึ้น
2. ุณะุวรม่าารสนับสนุนโุรงาารบรนาารวนชาาารท่่บูรณาาาราับาารวนจัยให้มาาขึ้น
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
ุะแนน 1
ม่าารดาปนนนาาร
1 ข้อ

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กระบวนการ
ุะแนน 2
ม่าารดาปนนนาาร
2 ข้อ

ุะแนน 3
ม่าารดาปนนนาาร
3 - 4 ข้อ

ุะแนน 4
ม่าารดาปนนนาาร
5 ข้อ

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1
2

าาหนดผู้รับผนดชอบในาารทานุบารุงศนลปะและวัฒนธรรม
จั ด ท าแผนด้ า นท านุ บ ารุ ง ศน ล ปะและวั ฒ นธรรม และา าหนดตั ว บ่ ง ช่้ วั ด
ุวามส าปร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงุ์ ข องแผน รวมทั้ ง จั ด สรรงบประมาณปพื่ อ ให้
สามารถดาปนนนาารได้ตามแผน
าาาับตนดตามให้ม่าารดาปนนนงานตามแผนด้านทานุบารุงศนลปะและวัฒนธรรม
ประปมนนุวามสาปร็จตามตัวบ่งช่้ท่วัดุวามสาปร็จตามวัตถุประสงุ์ของแผนด้าน
ทานุบารุงศนลปะและวัฒนธรรม
น าผลาารประปมน น ไปปรั บ ปรุ ง แผนหรื อ าน จ ารรมด้ านท านุ บารุ ง ศน ล ปะและ
วัฒนธรรม
ปผยแพร่ าน จ ารรมหรื อ าารบรน า ารด้ า นท านุ บ ารุ ง ศน ล ปะและวั ฒ นธรรมต่ อ
สาธารณชน
า าหนดหรื อ สร้ า งมาตรฐานด้ า นศน ล ปะและวั ฒ นธรรมซึ่ ง ปปน น ท่่ ย อมรั บ ใน
ระดับชาตน

3
4
5
6
7

ผลาารประปมนนตนปองปทท่แล้ว :
ผลาารประปมนนตนปองุรั้งน่้ :
ปป้าหมายของปทน่้ :
ปป้าหมายปทต่อไป :
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ :
เป้าหมายของปีนี้ :

7
7
7
7
6
7

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ุะแนน 5
ม่าารดาปนนนาาร
6 - 7 ข้อ
การดาเนินการ
มี
ไม่มี









ปาณฑ์ประปมนน :
5 ุะแนน
ปาณฑ์ประปมนน :
5 ุะแนน
ผลาารดาปนนนงาน :  บรรลุปป้าหมาย
ปาณฑ์ประปมนน :
5 ุะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน :  ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในปทาารศึาษา 2558 ตามแผนปฏนบัตนราชาารุณะโบราณุด่ มหาวนทยาลัยศนลปาาร ประจาปท
งบประมาณ 2559 ยุทธศาสตร์ท่ 6 าารอนุรัาษ์และส่งปสรนมปอาลัาษณ์ศนลปะและวัฒนธรรมของชาตน ุณะฯ
ได้าาหนดผู้รับผนดชอบในาารทานุบารุงศนลปะและวัฒนธรรม ไว้ในแผนฯและได้าาหนดผู้รับผนดชอบไว้ในแผนฯ
(ปอาสารหมายปลข บุ. 4.1.1-1)
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
ุณะโบราณุด่ ได้จัดทาแผนด้านาารทานุบารุงศนลปะและวัฒนธรรม ไว้ในแผนปฏนบัตนราชาาร
ประจาปทงบประมาณ พ.ศ. 2559 ุณะารรมาารประจาุณะโบราณุด่ ได้ประชุม จัดทาแผนร่วมาัน โดยนา
ประปด็นยุทธศาสตร์ท่ 4 ด้านาารทานุบารุงศนลปะและวัฒนธรรม มาปชื่อมโยงาับยุทธศาสตร์ท่ 6 าารอนุรัาษ์
และส่งปสรนมปอาลัาษณ์ศนลปะและวัฒนธรรมของชาตน รวมทั้งาารประยุาต์ใช้ปพื่อรัาษาุุณุ่าและปพน่มมูลุ่าใน
ระดับชาตนและนานาชาตน ซึ่งในแผนม่าาราาหนดตัวบ่งช่้วัดุวามสาปร็จตามวัตถุประสงุ์ของแผน รวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณปพื่อให้สามารถดาปนนนาารได้ตามแผน (ปอาสารหมายปลข บุ. 4.1.1-1)
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ุณะโบราณุด่ ได้ดาปนนนาารตนดตามาารดาปนนนงานโุรงาารทานุบารุงศนลปะและวัฒนธรรม
ท่่ได้รับาารสนับสนุนจาาปงนนงบประมาณแผ่นดนน ในปทาารศึาษา 2558 ปพื่อให้ปปนนไปตามแผนาารดาปนนนงาน
แต่ละโุรงาารท่่าาหนดไว้ ตามระบบ PDCA และสามารถรายงานตามผลาารดาปนนนงานในรอบไตรมาสของปท
นั้นได้พร้อมาับรายงานตามระบบ MIS ของมหาวนทยาลัยท่่าาหนดไว้ สาหรับโุรงาารท่่ได้รับาารสนับสนุนปงนน
งบประมาณแผ่นดนน ต้องม่าารรายงานผลาารดาปนนนงานตามระบบท่่มหาวนทยาลัยาาหนด (ปอาสารหมายปลข
บุ. 4.1.3-1 และบุ. 4.1.3-2)
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ุณะโบราณุด่ ม่าารตนดตาม และประปมนนุวามสาปร็จตามตัวบ่งช่้ท่วัดุวามสาปร็จตาม
วัตถุประสงุ์ของแผนด้านทานุบารุงศนลปะและวัฒนธรรม (ปอาสารหมายปลข บุ. 4.1.4-1)
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ุณะโบราณุด่ โดยภาุวนชา / สาขาวนชา / หมวดวนชา ได้นาผลาารประปมนนจาาาารจัด
โุรงาารท านุ บ ารุ ง ศน ล ปะในปท า ารศึ า ษาท่่ ผ่ า นมา มาปรั บ ปรุ ง โุรงาารท่่ จั ด ขึ้ น ในปท า ารศึ า ษา 255 8 น่้
โดยนาข้อปสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุง าารจัดโุรงด้านาารทานุบารุงศนลปะ (ปอาสารหมายปลข บุ. 4.1.5-1)
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
ุณะโบราณุด่ ม่าารสนับสนุน ส่งปสรนมให้ม่าารปผยแพร่โุรงาาร / านจารรมทานุบารุงศนลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน ม่าารปผยแพร่โุรงาารด้านาารทานุบารุงศนลปะและวัฒนธรรม ผ่านช่องทางสื่อสาร
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ต่างๆ อย่างต่อปนื่อง ปช่น โดยม่าารปผยแพร่ทางจดหมายข่าวของุณะฯ และปว็บไซต์ของุณะโบราณุด่
(ปอาสารหมายปลข บุ.4.1.6-1)
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ุณะโบราณุด่ ม่าาราาหนด/สร้างมาตรฐานทางด้านศนลปะและวัฒนธรรมโดยผู้ปช่่ยวชาญ
และปผยแพร่สู่สาธารณะ รวมทั้งม่บุุลาารได้รับปชนญปปนนวนทยาารหรือผู้ทรงุุณวุฒนในระดับองุ์าร ระดับชุมชน
ระดับชาตน และระดับนานาชาตน และม่จานวนผลงานวนจัยหรืองานสร้างสรรุ์ ด้านศนลปะและวัฒนธรรมโดยม่
าารปผยแพร่ทั้งในระดับชาตน ระดับภูมนภาุ ระดับนานาชาตน (ปอาสารหมายปลข บุ.4.1.7-1)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
บุ. 4.1.1-1 แผนปฏนบัตนราชาารประจาปทงบประมาณ 2559 ุณะโบราณุด่ มหาวนทยาลัยศนลปาาร
บุ. 4.1.3-1 รายงานผลตามแผนปฏนบัตนราชาารประจาปทงบประมาณ 2559 ุณะโบราณุด่
มหาวนทยาลัยศนลปาาร รอบ 9 ปดือน ยุทธศาสตร์ท่ 6
บุ. 4.1.3-2 โุรงาารท่่รายงานผลาารดาปนนนงานตามระบบ MIS
บุ. 4.1.4-1 โุรงาารทานุบารุงศนลปะและวัฒนธรรม
บุ. 4.1.5-1 หลัาฐานาารนาผลประปมนนไปปรับปรุง าารจัดโุรงด้านาารทานุบารุงศนลปะ
บุ.4.1.6-1 จดหมายข่าวของุณะฯ และปว็บไซต์ของุณะโบราณุด่
บุ.4.1.7-1 หนังสือปชนญปปนนวนทยาารหรือผู้ทรงุุณวุฒนในระดับองุ์าร ระดับชุมชน ระดับชาตน และ
ระดับนานาชาตน
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4 : การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผลประเมินตนเอง

ผลประเมินโดย
คณะกรรมการ

4.1

7 ข้อ

6 ข้อ

5 ุะแนน

5 ุะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 :
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
-
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
ุะแนน 1
ม่าารดาปนนนาาร
1 ข้อ

การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ
าระบวนาาร
ุะแนน 2
ม่าารดาปนนนาาร
2 ข้อ

ุะแนน 3
ม่าารดาปนนนาาร
3 - 4 ข้อ

ุะแนน 4
ม่าารดาปนนนาาร
5 – 6 ข้อ

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1

พัฒนาแผนาลยุทธ์จาาผลาารวนปุราะห์ SWOT โดยปชื่อมโยงาับวนสัยทัศน์ของุณะ
และสอดุล้องาับวนสัยทัศน์ของุณะ สถาบัน รวมทั้งสอดุล้องาับ าลุ่มสถาบัน
และปอาลัาษณ์ของุณะ และพัฒนาไปสู่แผนาลยุทธ์ทางาารปงนนและแผนปฏนบัตน
าารประจาปทตามารอบปวลาปพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช่้และปป้าหมายของแผนาล
ยุทธ์และปสนอผู้บรนหารระดับสถาบันปพื่อพนจารณาอนุมัตน
ดาปนนนาารวนปุราะห์ข้อมูลทางาารปงนนท่่ประาอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลั าสู ตร สั ดส่ ว นุ่าใช้จ่ ายปพื่อพัฒนานัาศึาษา อาจารย์ บุุลาาร าาร
จัดาารปร่ยนาารสอน อย่างต่อปนื่อง ปพื่อวนปุราะห์ุวามุุ้มุ่าของาารบรนหาร
หลั าสู ตร ประสน ทธนภ าพ ประสน ท ธนผ ลในาารผลน ตบัณฑน ต และโอาาสในาาร
แข่งขัน
ดาปนน น งานตามแผนบรน หารุวามปส่่ยง ท่่ปปนนผลจาาาารวนปุราะห์และระบุ
ปัจจัยปส่่ยงท่่ปานดจาาปัจจัยภายนอา หรือปัจจัยท่่ไม่สามารถุวบุุมได้ท่ส่งผล
ต่อาารดาปนนนงานตามพันธานจของุณะและให้ระดับุวามปส่่ยงลดลงจาาปดนม
บรนหารงานด้วยหลัาธรรมาภนบาลอย่างุรบถ้วนทั้ง 10 ประาารท่่แสดงผลาาร
ดาปนนนงานอย่างชัดปจน
ุ้ น หาแนวปฏน บั ตน ท่ ด่ จ าาุวามรู้ ทั้ ง ท่่ ม่ อ ยู่ ใ นตั ว บุ ุุล ทั า ษะของผู้ ม่
ประสบาารณ์ ต รง และแหล่ ง ปร่ ย นรู้ อื่ น ๆ ตามประปด็ น ุวามรู้ อย่ า งน้ อ ย
ุรอบุลุมพันธานจด้านาารผลนตบัณฑนตและด้านาารวนจัย จัดปา็บอย่างปปนนระบบ
โดยปผยแพร่ออามาปปนนลายลัาษณ์อัาษรและนามาปรับใช้ในาารปฏนบัตนงานจรนง
าารา าาั บ ตน ด ตามผลาารด าปนน น งานตามแผนาารบรน ห ารและแผนพั ฒ นา
บุุลาารสายวนชาาารและสายสนับสนุน
ด าปนน นงานด้ านาารประาั นุุ ณภาพาารศึ าษาภายในตามระบบและาลไาท่่
ปหมาะสมและสอดุล้ องาั บพั นธาน จและพั ฒนาาารของุณะท่่ ได้ ปรั บให้ าาร
ดาปนนนงานด้านาารประาันุุณภาพปปนนส่วนหนึ่งของาารบรนหารงานุณะตามปาตน
ท่่ประาอบด้วย าารุวบุุมุุณภาพ าารตรวจสอบุุณภาพ และาารประปมน น
ุุณภาพ

2

3

4
5

6
7

ุะแนน 5
ม่าารดาปนนนาาร
7 ข้อ
การดาเนินการ
มี
ไม่มี
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ผลาารประปมนนตนปองปทท่แล้ว :
ผลาารประปมนนตนปองุรั้งน่้ :
ปป้าหมายของปทน่้ :
ปป้าหมายปทต่อไป :
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ :
เป้าหมายของปีนี้ :

7
7
7
7
7
7

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ปาณฑ์ประปมนน :
ปาณฑ์ประปมนน :
ผลาารดาปนนนงาน :
ปาณฑ์ประปมนน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน :

5
5

5
5


ุะแนน
ุะแนน
บรรลุปป้าหมาย
ุะแนน
คะแนน
บรรลุเป้าหมาย

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ุณะโบราณุด่ได้ใช้แผนยุทธศาสตร์มหาวนทยาลัยศนลปาาร ฉบับปัจจุบัน ท่่ได้รับุวามปห็นชอบ
จาาสภามหาวน ท ยาลั ย ศน ล ปาาร (6 ประปด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ) ,แผนยุ ท ธศาสตร์ ข องุณะโบราณุด่
(6 ประปด็นยุทธศาสตร์) ซึ่งผ่านาารวนปุราะห์ SWOT จาาาารประชุมและระดมุวามุนดปห็นร่วมาันหลายส่วน
ทั้งจาาท่มงานบรนหาร ุณะารรมฝ่ายต่าง ๆ าารประชุมรับฟังุวามุนดปห็นจาาบุุลาารและนัาศึาษาของุณะ
โบราณุด่ รวมถึงข้อุนดปห็นาาราารประาันุุณภาพาารศึาษา ประจาปทาารศึาษา 2557 ปพื่อนามาพัฒนาและ
ปรับปรุง ให้ปชื่อมโยงาับวนสัยทัศน์ ปอาลัาษณ์ ของุณะและมหาวนทยาลัย
โดยม่าารนาแผนปฏนบัตนราชาาร แผนาลยุทธ์ของ ุณะโบราณุด่ ปทงบประมาณ 2559 รวมถึง
แผนยุทธศาสตร์ มหาวนทยาลัยศนลปาาร มาจัดทาปปนน แผนาลยุทธ์ทางาารปงนน พร้อมทั้งม่าารปสนอแผนปฏนบัตน
ราชาารประจาปทงบประมาณ 2559 ของุณะวนชาท่่สอดุล้องาับมหาวนทยาลัย ปพื่อให้ท่ประชุมุณบด่ และ
สภามหาวนทยาลัยปห็นชอบ (ปอาสารหมายปลข บุ.5.1.1-1 , บุ.5.1.1-2 และ บุ.5.1.1-3)
2. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน
ุณะโบราณุด่ได้จัดทาแผนาลยุทธ์ทางาารปงนน ประจาปทงบประมาณ 2559 ซึ่งม่าาร
ประปมนนสถานภาพปัจจุบันด้านาารปงนน วนปุราะห์ SWOT ปพื่อพนจารณาถึง แนวทางในาารบรนหารปงนนจาา
งบประมาณทั้งหมดให้สอดุล้องาับต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลัาสูตร ซึ่งม่แนวทางในาารจัดสรรงบประมาณ
ดังน่้
-

งบด้านบุุลาาร
งบดาปนนนงาน
งบด้านพัฒนาบุุลาาร
งบด้านานจารรมนัาศึาษา สวัสดนาาร

ไม่ปานน
ไม่น้อยาว่า
ไม่น้อยาว่า
ไม่น้อยาว่า

ร้อยละ 70
ร้อยละ 5
ร้อยละ 3
ร้อยละ 5
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-

งบด้านทุนาารศึาษา
ไม่น้อยาว่า ร้อยละ 5
งบด้านพัฒนาระบบสารสนปทศ
ไม่น้อยาว่า ร้อยละ 1
งบด้านพัฒนาุณะวนชาไปสู่นานาชาตน ร้อยละ 4
ปรับปรุง/พัฒนาด้านาายภาพของสถานท่่และแหล่งปร่ยนรู้ ร้อยละ 2
ด้านาารวนจัย ร้อยละ 5

ุณะฯ ได้ดาปนนนาารจัดทารายงานต้นทุนรวมต่อหน่วยต่อหลัาสูตร ประจาปทาารศึาษา 2558
และนาปข้าท่่ประชุมารรมาารบรนหารมหาวนทยาลัยศนลปาาร ุรั้งท่่ 1 /2559 ปมื่อวันท่่ 26 าราฎาุม 2559
ปพื่อพนจารณา (ปอาสารหมายปลข บุ.5.1.1-3 และบุ. 5.1.2-1)
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและ
ให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
ุณะฯ ม่าารจัดทาแผนบรนหารุวามปส่่ยง ประจาปทงบประมาณ 2559 ปสนอต่อท่่ประชุม
ุณะารรมาารประจาุณะโบราณุด่ ุรั้งท่่ 3 / 2559 ปมื่อวันท่่ 11 าุมภาพันธ์ 2559 ท่่ประชุมพนจารณาแล้ว
ม่มตนปห็นชอบแผนดังาล่าว
ุณะารรมาารประจาุณะโบราณุด่ ได้วนปุราะห์และระบุุวามปส่่ยง และปัจจัยท่่า่อให้ปานด
ุวามปส่่ยงท่่ส่งผลาระทบหรือสร้างุวามปส่ยหาย หรือุวามล้มปหลวหรือลดโอาาสท่่จะบรรลุปป้าหมายในาาร
บรนหาราารศึาษา ซึ่งม่าารจัดลาดับุวามปส่่ยงทุ่่าดว่าจะสร้างผลาระทบในปทาารศึาษา 2558 ได้แา่
ลาดับุวามปส่่ยงสูงมาา ด้านาารบรนหารงบประมาณ
ด้านุุณวุฒนของอาจารย์ประจาหลัาสูตร
ลาดับุวามปส่่ยงสูง
ตาแหน่งทางวนชาาารและุุณวุฒนปรนญญาปอาของุณาจารย์ในุณะ
ด้านระบบาารรัาษาุวามปลอดภัยและาารป้องาันอัุุ่ภัย
ลาดับุวามปส่่ยงปานาลาง าารตรวจสอบด้านาารปงนน าารบัญช่
ุณะโบราณุด่ ได้ดาปนน น าารรายงานผลาารดาปนนนงานตามแผนบรนห ารุวามปส่่ ยงของ
มหาวนทยาลัย รอบ 6 ปดือน (1 ตุลาุม 2558 – 31 ม่นาุม 2559) ปสนอต่อมหาวนทยาลัย
ผลการดาเนินการเพื่อลดอัตราความเสี่ยง - ุวามปส่่ยงสูงมาา
ด้านาารบรนหารงบประมาณ ปพื่อให้าารบรนหารงานม่ประสนทธนภาพ ุณะโบราณุด่ม่าารวาง
แผนาารใช้จ่ายปงนนจาาปงนนงบประมาณ และตรวจสอบาารใช้จ่ายอยู่ปสมอ ผ่านท่่ประชุมุณะารรมาารประจา
ุณะ ฯ ปพื่อตรวจสอบและปร่งรัดาารใช้จ่ายให้สอดุล้องาับแผนปฏนบัตนราชาารของุณะฯ
ด้านุุณวุฒนอาจารย์ประจาหลัาสูตร ุณะโบราณุด่ได้แต่งตั้งุณะารรมาารบรนหารหลัาสูตร
ระดับปรนญญาบัณฑนต และระดับบัณฑนตศึาษาขึ้น ปพื่อุวบุุมให้ทุาหลัาสูตรของุณะโบราณุด่ปปนนไปตาม
ปาณฑ์มาตรฐาน ของ สาอ. (ปอาสารหมายปลข บุ. 5.1.3-1 และบุ. 5.1.3-2 )
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4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการดาเนินงาน
อย่างชัดเจน
ุณะโบราณุด่ม่าารดาปนนนาารตามหลั าธรรมาภน บาล ุรบทั้ ง 10 องุ์ประาอบ ม่าาร
บรนหารจัดาารองุ์าร ใช้ ภาวะผู้นาโดยุานึงถึงประโยชน์ของุณะโบราณุด่ และผู้ม่ส่วนได้ปส่ย ผู้บรนหารได้
ดาปนนนาารบรนหารโดยใช้ศัายภาพภาวะผู้นาาาหนดให้ผู้บรนหารทุาระดับ จัดทาวนสัยทัศน์ พันธานจ แผนาลยุทธ์
และนานโยบายสู่าารปฏนบัตนท่ปปนนระบบ ในาารประชุมจัดทาวนสัยทัศน์ พันธานจ แผนาลยุ ทธ์ ม่าารประชุม
อภนปรายแสดงุวามุนดปห็น ม่าารรายงานผลาารปฏนบัตนงานตามแผนของมหาวนทยาลัย ทั้งน่้โดยุานึงถึง
ประโยชน์ขององุ์าร และุวามพึงพอใจของผู้รับบรนาารปปนนสาุัญ
ม่าระบวนาารประปมนนผลาารปฏนบัตนงานและสมรรถนะของผู้บรนหารท่่ชัดปจนและปปนนท่่ยอมรับใน
สถาบั น าารประปมน น ศั า ยภาพของผู้ บ รน ห ารใช้ า ารท าข้ อ ตาลงาารปฏน บั ตน ง าน โดยออาปปน น ประาาศ
มหาวนทยาลัย ปรื่อง โุรงาารสนับสนุนและตนดตามผล าารปฏนบัตนของผู้บรนหารุณะวนชา/หน่วยงานปท่ยบปท่า
โดยแบ่งรอบาารประปมนนปปนนสองรอบ ุือ ุรึ่งวาระ และปมื่อหมดวาระ และม่าารประปมนนผลาารปฏนบัตนงาน
ประจาปท ปทละ 2 ุรั้งโดยปปิดโอาาสให้ผู้ใต้บังุับบัญชาม่สนทธน์แสดงุวามุนดปห็นหรือม่ส่วนร่วมในาระบวนาาร
สรรหาและาารประปมนน
ตารางที่ 5.1.4-1 ผลการดาเนินงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล
1.หลัาประสนทธนผล

ผลการดาเนินงาน
ปฏน บั ตน ต ามุ ารั บ รองาารปฏน บั ตน ร าชาาร(าพร.) าฎ
ระปบ่ ย บ และข้ อ บั ง ุั บ ต่ า งๆตามท่่ ม หาวน ท ยาลั ย
าาหนดไว้
ุณะโบราณุด่ม่าารดาปนนนงานบรรลุตามปป้าหมายท่่
าาหนดไว้ในแผนงานประจาปท ในด้านงบประมาณ ม่
าารใช้ จ่ ายงบประมาณ ตามหลัา าารบรนห ารจัด าาร
งบประมาณท่่ด่ โดยใช้งบประมาณภายในวงปงนนทุ่่ณะฯ
จัดปา็บได้ (ใช้จ่ายไม่ปานนวงปงนน)

หลักฐาน
รายงานผลตามุารับรองาาร
ปฏนบัตนราชาาร (าพร.)
(ปอาสารหมายปลข บุ.5.1.4-1)
รายงานผลาารปฏนบัตนงานและาาร
ใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปท
งบประมาณ พ.ศ. 2558
(ปอาสารหมายปลข บุ.5.1.4-2)

3.หลัาาารตอบสนอง

- ุณะโบราณุด่ม่าารทบทวนและปรับปรุงแา้ไขุา
ร้องต่างๆของนัาศึาษา ปพื่อตอบสนองุวามต้องาาร
และอานวยุวามสะดวาแา่ผรู้ ับบรนาาร

รายงานาารประชุมุณะารรม
าารประจาุณะุรั้งท่่ 18/2557
วาระท่่ 4.3 - 4.4 หน้า 4
(ปอาสารหมายปลข บุ.5.1.4-3)

4.หลัาภาระรับผนดชอบ

ุณะโบราณุด่ ม่า าราาาับ ตนดตามประปมนนผลาาร รายงานผลาาราารปฏนบตั นงาน
ปฏนบัตนงานตามหน้าท่่รับผนดชอบของบุุลาารภายใน ตาม KPI
ุณะฯ โดยม่าารประปมนนาารขึ้นปงนนปดือน ตาม KPI (ปอาสารหมายปลข บุ.5.1.4-4)
ของแต่ละุน

5.หลัาุวามโปร่งใส

ุณะโบราณุด่ม่าารรายงานสถานภาพทางาารปงนน รายงานาารประชุมุณะารรมาาร
ต่อุณะารรมาารประจาุณะฯ
ประจาุณะโบราณุด่ ุรั้งท่่ 24
/ 2557 วาระท่่ 2.2 หน้า 2
(ปอาสารหมายปลข บุ.5.1.4-5)

2.หลัาประสนทธนภาพ
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หลักธรรมาภิบาล
6.หลัาาารม่ส่วนร่วม

ผลการดาเนินงาน
หลักฐาน
ุ ณ ะ โ บ ร า ณ ุ ด่ ป ปิ ด โ อ า า ส ใ ห้ บุ ุ ล า า ร ุาสั่งแต่งตั้งุณะารรมาารฝ่าย
หรือผู้ม่ส่วนปา่่ยวข้องปข้ามาม่ส่วนร่วมในาารบรนหาร ต่างๆ ของุณะโบราณุด่
จัดาารปา่่ยวาับาารตัดสนนใจในปรื่องต่างๆของุณะฯ (ปอาสารหมายปลข บุ.5.1.4-6)
โดยม่ าารแต่งตั้งุณะารรมาารฝ่ายต่างๆ ของุณะ
โบราณุด่ ประชุ ม ปพื่ อ ระดมุวามุน ด ปห็ น ในาาร
พัฒนาุณะฯร่วมาัน

7.หลัาาาราระจายอานาจ

ุณบด่ได้ม่าาราระจายอานาจไปยังรองุณบด่ หัวหน้า - ุ าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง หั ว หน้ า ภาุวน ช า
ภาุวนชา ปลขานุาารุณะ หัวหน้างาน และบุุลาาร รองุณบด่
ให้สามารถปปนนประธานโุรงาารต่างๆ ของุณะและ (ปอาสารหมายปลข บุ.5.1.4-7)
มอบอานาจในาารตัดสนนใจปพื่อบรนหารโุรงาารอย่าง
ปต็มท่่

8.หลัานนตนธรรม

ุณะโบราณุด่ม่าารบรนหารงานต่างๆ โดยใช้หลัานนตน
ธรรม ในาารปฏน บั ตน ง านโดยยึ ด หลั า ุวามถู า ต้ อ ง
ป ปน น ไ ป ต า ม ร ะ ป บ่ ย บ ป ร ะ า า ศ ข้ อบั ง ุั บ ข อ ง
มหาวนทยาลัย และุณะฯ ใหุ้วามปปนนธรรมแา่ทุาฝ่าย
ปปนนต้น ปช่นาารพนจารณาาาหนดปาณฑ์าารดาปนนนงาน
ต่ า งๆ ท่่ ม่ ผ ลาระทบาั บ บุ ุ ลาาร นั า ศึ า ษา ใน
ภาพรวมจะต้องผ่านุวามปห็นชอบจาาุณะารรมาาร
ประจาุณะฯ
ุณะโบราณุด่ได้ให้โุวตาแา่าระทรวงมหาดไทยในาารรับ
นัาศึาษาชาวไทยท่่นับถือศาสนาอนสลาม 3 จังหวัดชายแดน
ภาุใต้ ปปน นประจ าทุ าปท าารศึ าษา และในปท าารศึ าษา
2558 ุณะได้ม่มตนรับนัาศึาษา ชาวไทยท่่นับถือศาสนา
อนสลามจานวน 3 ุน

รายงานาารประชุมุณะารรมาาร
ประจาุณะฯ ุรั้งท่่ 21 /2557
วาระท่่ 4.11 หน้า 6
(ปอาสารหมายปลข บุ.5.1.4-8)

ุณะโบราณุด่ม่าารบรนหารโดยใช้หลัามุ่งปน้นฉันทา
มตนโดยผ่านาารดาปนนนงานของุณะารรมาารชุดต่างๆ
ตามสายงาน ปช่น ุณะารรมาารบรนหารงานระดับ
ภาุวนชา ุณะารรมาารประจาุณะฯ ซึ่งในาาร
ดาปนนนงานใช้มตนท่ประชุมในาารสรุปผลาารดาปนนนงาน

รายงานาารประชุมุณะารรมาาร
ประจาุณะฯ ุรั้งท่่ 19 /2557
วาระท่่ 4.7 หน้า 10
(ปอาสารหมายปลข บุ.5.1.4-9)

9.หลัาุวามปสมอภาุ

10.หลัามุ่งปน้นฉันทามตน

รายงานาารประชุมุณะารรมาาร
ประจาุณะฯ ุรั้งท่่ 19 /2557
วาระท่่ 4.7 หน้า 10
(ปอาสารหมายปลข บุ.5.1.4-9)

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ุณะโบราณุด่ ม่าารจัดทาแผนาารจัดาารุวามรู้ ปสนอต่อท่่ประชุมุณะารรมาารประจาุณะ
โบราณุด่ ุรั้งท่่ 3 / 2559 ปมื่อวันท่่ 11 าุมภาพันธ์ 2559 ท่่ประชุมพนจารณาแล้ว ม่มตนปห็นชอบแผนดังาล่าว
และได้ดาปนนนาาราารรายงานผลตามแผนาารจัดาารุวามรู้ ุณะโบราณุด่ ปทา ารศึาษา 2558/ปทงบประมาณ
2558 (1 สนงหาุม 2558 - 30 ปมษายน 2559) ปสนอต่อมหาวนทยาลัย (ปอาสารหมายปลข บุ.5.1.5-1 )
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6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
ุณะโบราณุด่ ม่แผนพัฒนาบุุลาารทั้งสายวนชาาารและสนับสนุน โดยาาหนดให้ บุุลาาร
สายวนชาาาร และสายสนับสนุนวนชาาาร ต้องม่าารพัฒนาตนปองย่างต่อปนื่อง ปช่น าารศึาษาต่อ าารได้รับวุฒน
าารศึาษาท่่สูงขึ้น าารประชุม อบรม สัมมนา ทั้งในประปทศและต่างประปทศ และม่าารแบบรายงานผลาาร
ฝึาอบรมและพัฒนาบุุลาาร (Training and Development Report Form) (หลังปสร็จสน้นาารฝึาอบรมและ
พัฒนา) โดยปปน นไปตามท่่มหาวนทยาลั ยศนล ปาารได้จัดทาแบบรายงานผลาารฝึาอบรมและพัฒนาบุุลาาร
(HRD-Training Report) ฉบับปรับปรุง ปทงบประมาณ พ.ศ.2558 (ปอาสารหมายปลข บุ.5.1.6-1 และ บุ.
5.1.6-2)
7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ
ุณะโบราณุด่ ม่าารดาปนนนงานด้านาารประาันุุณภาพาารศึาษาภายในทุ่่รบถ้วน ดังน่้
1) ในปทาารศึาษา 2558 ุณะโบราณุด่ได้แต่งตั้งุณะารรมาารบรนหารหลัาสูตร ระดับปรนญญา
บั ณ ฑน ต และ บั ณ ฑน ต ศึ า ษา ท าหน้ า ท่่ ุ อยา าาั บ ดู แ ลทุ า หลั า สู ต ร ให้ ป ปน น ไปตามารอบมาตรฐานุุ ณ วุ ฒน
ระดับอุดมศึาษา ปพื่อาาหนดแผนาารดาปนนนงานประาันุุณภาพาารศึาษา ม่าารตนดตามผลุวามา้าวหน้าาาร
นาผลาารประาันุุณภาพาารศึาษาภายใน ปทาารศึาษา 2557 ไปพัฒนาและจัดทาปปนนแผนพัฒนาุุณภาพ
าารศึาษา ปทาารศึาษา 2558 และม่าารจัดทารายงานาารประปมนนตนปองปพื่อ รองรับาารประปมนนุุณภาพ
าารศึาษาภายในทุาปทาารศึาษา ทั้งนุ่้ณะโบราณุด่ ได้ประชาสัมพันธ์ุวามปุลื่อนไหวด้านประาันุุณภาพให้
บุุลาารทราบโดยผ่านสื่อท่่หลายทาง ปช่น ตนดบอร์ดประชาสัมพันธ์ (ปอาสารหมายปลข บุ.5.1.7-1)
2) ม่าารจัดทารายงานประจาปทท่ปปนนรายงานประปมนนุุณภาพท่่ม่ข้อมูลุรบถ้วนตามท่่สานัางาน
ุณะารรมาาราารอุดมศึาษาาาหนดใน CHE QA Online ปสนอสภามหาวนทยาลัยศนลปาารปพื่อพนจารณา
พร้อมทั้งปสนอมาตราารและแผนปร่งรัดาารพัฒนาุุณภาพตามผลาารประปมนนในแต่ละปท โดยส่งรายงานให้ต้น
สังาัดหน่วยงานท่่ปา่่ยวข้องภายในระยะปวลาท่่าาหนด และปปิดปผยต่อสาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ปช่น
จดหมายข่าว ข่าวุณะวนชา ปว็บไซต์ุณะวนชา และตนดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ปปนนต้น (ปอาสารหมายปลข บุ.
5.1.7-2)
3) ม่าารนาผลาารประปมนนุุณภาพาารศึาษาภายใน ปทาารศึาษา 2557 มาวางแผนปรับปรุงาาร
ดาปนนนงานโดยได้รายงานผลาารประปมนนุุณภาพาารศึาษาภายในต่อท่่ประชุมุณะารรมาารประจาุณะฯ
ได้รับทราบ ปพื่อปปนนข้อมูลในาารจัดทาแผนพัฒนาุุณภาพาารศึาษาปท 2558 ต่อไป (ปอาสารหมายปลข บุ.
5.1.7-3)
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
บุ.5.1.1-1 แผนปฏนบัตนราชาารประจาปท ุณะโบราณุด่ ประจาปทงบประมาณ 2559
บุ.5.1.1-2 แผนาลยุทธ์ ุณะโบราณุด่ ประจาปทงบประมาณ 2559
บุ.5.1.1-3 แผนาลยุทธ์าารปงนน ุณะโบราณุด่ ประจาปทงบประมาณ 2559
บุ.5.1.2-1 รายงานาารประชุมารรมาารบรนหารมหาวนทยาลัยศนลปาาร ุรั้งท่่ 1 /2559
บุ.5.1.3-1 แผนบรนหารุวามปส่่ยง ุณะโบราณุด่ ประจาปทพ.ศ. 2559
บุ.5.1.3-2 รายงานผลาารดาปนนนงานตามแผนบรนหารุวามปส่่ยงของมหาวนทยาลัย รอบ 6 ปดือน
บุ.5.1.4-1 หลัาธรรมาภนบาล 10 ประาาร
บุ.5.1.5-1 รายงานผลตามแผนาารจัดาารุวามรู้ ุณะโบราณุด่ ปทาารศึาษา 2558
บุ.5.1.6-1 แผนพัฒนาบุุลาารุณะโบราณุด่ ปทงบประมาณ 2559
บุ.5.1.6-2 รายงานผลตามแผนพัฒนาบุุลาารุณะโบราณุด่ ปทงบประมาณ 2559
บุ.5.1.7-1 แผนพัฒนาุุณภาพาารศึาษาปทาารศึาษา 2558 ุณะโบราณุด่
บุ.5.1.7-2 SAR ระดับหลัาสูตร และระดับุณะฯ ุณะโบราณุด่ ปทาารศึาษา 2558
บุ.5.1.7-3 รายงานาารประชุมุณะารรมาาร ประจาุณะฯ ุรั้งท่่ 12/2558 วาระท่่ 2.7 หน้า 3
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
ุะแนน 1
ม่าารดาปนนนาาร
1 ข้อ

ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
าระบวนาาร
ุะแนน 2
ม่าารดาปนนนาาร
2 ข้อ

ุะแนน 3
ม่าารดาปนนนาาร
3 - 4 ข้อ

ุะแนน 4
ม่าารดาปนนนาาร
5 ข้อ

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1

ม่ร ะบบและาลไาในาาราาาั บ าารด าปนน นาารประาั น ุุณ ภาพหลั า สู ตรให้
ปปนนไปตามองุ์ประาอบาารประาันุุณภาพหลัาสูตร
มุ่ณะารรมาาราาาับ ตนดตามาารดาปนนนงานให้ปปนนไปตามระบบท่่าาหนดใน
ข้อ 1 และรายงานผลาารตนดตามให้ารรมาารประจาุณะปพื่อพนจารณาทุาภาุ
าารศึาษา
ม่าารจัดสรรทรัพยาารปพื่อสนับสนุนาารดาปนนนงานของหลัาสูตรให้ปานดผลตาม
องุ์ประาอบาารประาันุุณภาพหลัาสูตร
ม่าารประปมนนุุณภาพหลัาสูตรตามาาหนดปวลาทุาหลัาสูตร และรายงานผล
าารประปมนนให้ารรมาารประจาุณะปพื่อพนจารณา
น าผลาารประปมนน และข้อปสนอแนะจาาารรมาารประจาุณะมาปรับปรุ ง
หลัาสูตรให้มุุ่ณภาพด่ขึ้นอย่างต่อปนื่อง
ม่ ผ ลาารประปมน น ุุ ณ ภาพทุ า หลั า สู ต รผ่ า นองุ์ ป ระาอบท่่ 1 าารา าาั บ
มาตรฐาน

2

3
4
5
6

ผลาารประปมนนตนปองปทท่แล้ว :
ผลาารประปมนนตนปองุรั้งน่้ :
ปป้าหมายของปทน่้ :
ปป้าหมายปทต่อไป :
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ :
เป้าหมายของปีนี้ :

4
5
5
6
5
5

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ุะแนน 5
ม่าารดาปนนนาาร
6 ข้อ
การดาเนินการ
มี
ไม่มี








ปาณฑ์ประปมนน :
3 ุะแนน
ปาณฑ์ประปมนน :
4 ุะแนน
ผลาารดาปนนนงาน :  บรรลุปป้าหมาย
ปาณฑ์ประปมนน :
5 ุะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 4 คะแนน
ผลการดาเนินงาน :  บรรลุเป้าหมาย

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ุณะโบราณุด่ ม่าารดาปนนนาารประาันุุณภาพหลัาสูตร โดยมุ่ณาจารย์ประจาในแต่ละ
หลัาสูตรปปนนผู้รับผนดชอบ และประสานงานาารทารายงานผลาารดาปนนนงานของแต่ละหลัาสูตรในแต่ละภาุ
าารศึาษา โดยม่าารประสานงานระหว่างฝ่ายบรนาาราารศึาษา และฝ่ายประาันุุณภาพาารศึาษาของุณะฯ
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ปพื่ อ ให้ า ารด าปนน น งานปปน น ไปตามแนวทางาารประาั น ุุ ณ ภาพาารศึา ษาภายใน มหาวน ท ยาลั ย ศน ล ปาาร
ปทาารศึาษา 2558 (ปอาสารหมายปลข บุ.5.2.1-1 , บุ.5.2.1-2 และ บุ.5.2.1-3)
2. มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
ุณะโบราณุด่มุ่ณะารรมาารท่่ปา่่ยวข้องาับาารประาันุุณภาพาารศึาษา 3 ชุด ุือ
ุณะารรมาารประจ าุณะโบราณุด่ ุณะารรมาารบรนห ารหลั า สู ตรระดับปรน ญญาบัณ ฑนต
และ
ุณะารรมาารบรนหารหลัาสูตรระดับบัณฑนตศึาษา ได้ดาปนนนาารปพื่อปตร่ยมุวามพร้อมสาหรับาารประาัน
ุุณภาพาารศึาษาระดับหลัาสูตร และระดับุณะฯ ม่าาราาาับและตนดตามผลาารดาปนนนงานด้านต่าง ๆ ราย
หลัาสูตรอย่างต่อปนื่อง รวมถึงประปมนนผลาารประาันุุณภาพาารศึาษาระดับหลัาสูตร โดย ม่าารรายงานผล
าารประปมนน ุุณภาพาารศึาษา ระดับหลัาสูตร ใหุ้ณะารรมาารประจาุณะฯปพื่อพนจารณา ในาารประชุม
ุณะารรมาารประจาุณะโบราณุด่ ุรั้งท่่ 16 / 2559 ปมื่อวันพฤหัสบด่ท่ 25 สนงหาุม 2559 วาระท่่ 4.3
รายงานผลาารประปมนนุุณภาพาารศึาษา ระดับหลัาสูตร (ปอาสารหมายปลข บุ.5.2.2-1)
ในระดับุณะ ได้ม่าารรายงานผลาารตนดตามตามแผนพัฒนาุุณภาพาารศึาษาภายใน ตาม
ข้อปสนอแนะของุณะารรมาารประปมนน ปทาารศึาษา 2557 ในรอบ 6 ปดือน 9 ปดือน และ 12 ปดือน ต่อ
ารรมาารุณะฯ และมหาวนทยาลัย (ปอาสารหมายปลข บุ.5.2.2-2)
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
ุณะโบราณุด่ ม่าารจัดสรรทรัพยาารปพื่อสนับสนุนาารดาปนนนงานของหลัาสูตรให้ปานดผล
ตามองุ์ประาอบาารประาันุุณภาพหลัาสูตร โดยม่สน่งสนับสนุนาารปร่ยนรู้ ปบื้องต้นทุ่่ณะฯจัดหาให้ สาหรับ
าารจัดาารปร่ยนาารสอนทุาหลัาสูตร ให้ใช้ร่วมาันอย่างปพ่ยงพอ ปช่น ห้องปร่ยน ห้องปฏนบัตนาาร หนังสือ และ
ปอาสารประาอบาารจัดาารปร่ยนาารสอน รวมถึงม่าารจัดสรรงบประมาณ ปพื่อใช้ในาารจัดาารปร่ยนาารสอน
และงบประมาณสาหรับใช้สาหรับจัดาารศึาษา (ปอาสารหมายปลข บุ.5.2.3-1)
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน
ให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
ุณะโบราณุด่ม่าารประปมนนุุณภาพาารศึาษาภายใน ระดับหลัาสูตร ในปทาารศึาษา 2558
ระหว่างวัน ท่่ 7 าราฎาุม – 5 สนงหาุม 2559 จานวนทั้งหมด 15 หลั าสูตร และม่าารรายงานผลาาร
ประปมนน ุุ ณภาพาารศึาษา ระดับ หลั าสู ต ร ให้ ุณะารรมาารประจ าุณะฯปพื่ อพนจ ารณา ในาารประชุ ม
ุณะารรมาารประจาุณะโบราณุด่ ุรั้งท่่ 16 / 2559 ปมื่อวันพฤหัสบด่ท่ 25 สนงหาุม 2559 วาระท่่ 4.3
รายงานผลาารประปมนนุุณภาพาารศึาษา ระดับหลัาสูตร (ปอาสารหมายปลข บุ.5.2.2-1)
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ุณะโบราณุด่นาผลประปมนน และข้อปสนอแนะท่่ได้จาาาารตรวจประปมนนุุณภาพาารศึาษา
ภายใน ระดับหลัาสูตร ประจาปทาารศึาษา 2557 มาปรับปรุงหลัาสูตรให้มุุ่ณภาพ
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6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ุณะโบราณุด่ ได้ดาปนนนาารประาันุุณภาพหลัาสูตรทั้งหมด 15 หลัาสูตร ทุาหลัาสูตรผ่าน
องุ์ประาอบท่่ 1 าาราาาับมาตรฐาน (ปอาสารหมายปลข บุ.5.2.6-1)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
บุ.5.2.1-1
บุ.5.2.1-2
บุ.5.2.1-3
บุ.5.2.2-1
บุ.5.2.2-2
บุ.5.2.3-1
บุ.5.2.6-1

รายการเอกสารหลักฐาน
ุาสั่งแต่งตั้งุณะารรมาารบรนหารหลัาสูตรระดับปรนญญาบัณฑนต
ุาสั่งแต่งตั้งุณะารรมาารบรนหารหลัาสูตรระดับบัณฑนตศึาษา
ุาสั่งแต่งตั้งุณะารรมาารประปมนนุุณภาพาารศึาษา ระดับหลัาสูตร ประจาปทาารศึาษา
2558
รายงานาารประชุมุณะารรมาารประจาุณะโบราณุด่ ุรั้งท่่ 16 / 2559
ปมื่อวันพฤหัสบด่ท่ 25 สนงหาุม 2559 วาระท่่ 4.3
รายงานผลาารตนดตามตามแผนพัฒนาุุณภาพาารศึาษาภายใน ตามข้อปสนอแนะของ
ุณะารรมาารประปมนน ปทาารศึาษา 2557 ในรอบ 6 ปดือน 9 ปดือน และ 12 ปดือน
รายละปอ่ยดุาขอปงนนงบประมาณปงนนรายได้ 2559
SAR ระดับหลัาสูตร ุณะโบราณุด่ ประจาปทาารศึาษา 2558

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผลประเมินตนเอง

ผลประเมินโดย
คณะกรรมการ

5.1

7 ข้อ

7 ข้อ

5 ุะแนน

5 ุะแนน

5.2

5 ข้อ

5 ข้อ

4 ุะแนน

4 ุะแนน

4.5 คะแนน

4.5 คะแนน

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น

จุดที่ควรพัฒนา
1. ุวราาาับหลัาสูตรทุาหลัาสูตร ให้ดาปนนนาารให้ปปนนไปตามปาณฑ์ประาันุุณภาพหลัาสูตร
โดยปฉพาะองุ์ประาอบท่่ 1 าาราาาับมาตรฐาน
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บทที่ 3
ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
3.1 สรุปผลการประเมิน
ตารางที่ 3.1-1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้า
หมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)

คะแนน
คะแนน
ประเมิน
ประเมิน
ของคณะ
ตนเอง
กรรมการ

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งช่้ 1.2 อาจารย์ประจาุณะท่ม่ ุุ่ณวุฒนปรนญญาปอา

ร้อยละ 43

ตัวบ่งช่้ 1.3 อาจารย์ประจาุณะท่ด่ ารงตาแหน่งทางวนชาาาร

ร้อยละ 47

ตัวบ่งช่้ 1.4 จานวนนัาศึาษาปต็มปวลาปท่ยบปท่าต่อจานวน
อาจารย์ประจา
ตัวบ่งช่้ 1.5 าารบรนาารนัาศึาษาระดับปรนญญาตร่
ตัวบ่งช่้ 1.6 านจารรมนัาศึาษาระดับปรนญญาตร่
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งช่้ 2.1 ระบบและาลไาาารบรนหารและพัฒนางานวนจัย
หรืองานสร้างสรรุ์

ร้อยละ
-19
5 ข้อ
6 ข้อ

29.69
15
34
73
37
73
1,103.89
65
4 ข้อ
6 ข้อ

6 ข้อ

5 ข้อ

ตัวบ่งช่้ 1.1 ผลาารบรนหารจัดาารหลัาสูตรโดยรวม

3.00

ตัวบ่งช่้ 2.2 ปงนนสนับสนุนงานวนจัยและงานสร้างสรรุ์

100,000
บาท : 1 ุน

ตัวบ่งช่้ 2.3 ผลงานวนชาาารของอาจารย์ประจาและนัาวนจัย

ร้อยละ 27

1.98

1.98

2.89

2.91

3.15

3.17

0

5

3
5

3
5

5

4

66

219,716.49
บาท : 1 ุน

5

5

12.40
74

ร้อยละ
16.76

2.09

2.09

14,501,288.22

1.98
ร้อยละ
46.58
ร้อยละ
50.68
-32.07

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งช่้ 3.1 าารบรนาารวนชาาารแา่สังุม
องคประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

6 ข้อ

6 ข้อ

5

5

ตัวบ่งช่้ 4.1 ระบบและาลไาาารทานุบารุงศนลปะและวัฒนธรรม

7 ข้อ

6 ข้อ

5

5

7 ข้อ

7 ข้อ

5

5

5 ข้อ

5 ข้อ

4
3.62

4
3.93

องคประกอบที่ 5 าารบรนหารจัดาาร
ตัวบ่งช่้ 5.1 าารบรนหารของุณะปพื่อาาราาาับตนดตามผลลัพธ์
ตามพันธานจ าลุ่มสถาบัน และปอาลัาษณ์ของุณะ
ตัวบ่งช่้ 5.2 ระบบาาาับาารประาันุุณภาพหลัาสูตร
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ
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ตารางที่ 3.1-2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
น
องค์
จานวน
I
P
O
คะแนน 0.01–1.50 าารดผลการประเมิ
าปนนนงานต้องปรับปรุงปร่งด่วน
ประกอบ ตัวบ่งชี้
เฉลี่ย 1.51–2.50 าารดาปนนนงานต้องปรับปรุง
2.51–3.50 าารดาปนนนงานระดับพอใช้
ที่
3.51–4.50 าารดาปนนนงานระดับด่
4.51 – 5.00 าารดาปนนนงานระดับด่มาา

1
6
2
3
3
1
4
1
5
2
รวม
13
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน

3.69
5.00

4.00
4.00
5.00
5.00
4.50

1.98
2.09

3.51
3.70
5.00
5.00
4.50

ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี

4.02

4.43

3.93

ดี

ดี

ดี

2.04
ต้อง
ปรับปรุง

ดี

3.2 ทิศทางการพัฒนา
3.2.1 ด้านาารจัดาารศึาษา
1) สร้างาลยุทธ์ในาารดึงดูดนัาปร่ยนท่่มุุ่ณภาพให้ปข้ามาศึาษาในุณะโบราณุด่ให้มาาขึ้น
1.1) ปรับปรุงปว็บไซต์ของุณะโบราณุด่/ทุาภาุวนชาให้ทันสมัย อย่างปร่งด่วน
1.2) สร้างาลยุทธ์าารประชาสัมพันธ์ของุณะอย่างปร่งด่วนแบบปชนงรุาปพื่อปข้าถึง
าลุ่มปป้าหมาย
1.3) ปรับปรุงภาพลัาษณ์ของุณะโบราณุด่ (Re-branding)
1.4) าารให้ทุนาารศึาษาในรูปแบบต่าง ๆ
2) ปรับปรุงหลัาสูตร (ป.ตร่ ในปท 58-59) และพัฒนาาระบวนาารปร่ยนาารสอนให้ทันสมัยสอดุล้อง
าับสภาวาารณ์ในปัจจุบัน และุวามต้องาารของสังุม
3) ปรับปรุง Facilities ต่าง ๆ ของุณะ ปช่น พื้นท่่ใช้สอยหน้าุณะ ดาดฟ้า ห้องปร่ยน ห้องทา
านจารรม ปุรื่องไม้ปุรื่องมือและอุปารณ์ต่าง ๆ ท่่ปา่่ยวข้องาับาารปร่ยนาารสอน
4) ใช้ระบบปทุโนโลย่สารสนปทศปพื่อปพน่มประสนทธนภาพาารปร่ยนาารสอน
5) ส่งปสรนมและผลัาดันให้ม่านจารรมวนชาาารของนัาศึาษาให้มาาขึ้น และสร้างปปนนประปพณ่ปา่่ยวาับ
วนชาาารุณะโบราณุด่ของนัาศึาษา
3.2.2 ด้านาารวนจัย
1) จัดทายุทธศาสตร์าารวนจัยของุณะให้ปปนนรูปธรรม โดยใช้าองทุนวนจัยและสร้างสรรุ์ุณะ
โบราณุด่ ปปนนแานาลาง โดยอยู่บนารอบยุทธศาสตร์ของมหาวนทยาลัยและุวามต้องาารของประปทศ
2) สร้างปุรือข่ายุวามร่วมมือทางวนชาาาราับหน่วยงานภาุรัฐ ปอาชน ทั้งในและต่างประปทศ
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3) สนับสนุน ส่งปสรนม าารทาวนจัยของบุุลาารในุณะ ทั้งสายวนชาาารและสายสนับสนุน โดยปฉพาะ
อย่างยน่งาารบูรณาารณ์หลาย ๆ ศาสตร์
4) ปร่งส่งปสรนมผลนตผลงานทางวนชาาารของุณะโบราณุด่ ทุารูปแบบ ปช่น าารต่พนมพ์บทุวามทาง
วนชาาารในวารสารท่่ปปนนท่่ยอมรับ ตารา สื่อาารสอนต่าง ๆ ปปนนต้น
5) ปพน่มุุณวุฒนอาจารย์ประจา และ ตาแหน่งทางวนชาาารของุณาจารย์ในุณะให้สูงขึ้นในทุา ๆ ปท
3.2.3 ด้านบรนาารวนชาาาร
1) จัดทายุทธศาสตร์ด้านาารบรนาารวนชาาารของุณะให้ปปนนรูปธรรม ทั้งาารบรนาารวนชาาารท่่ไม่ปานด
รายได้และสร้างรายได้ โดยอยู่บนารอบยุทธศาสตร์ของมหาวนทยาลัยและุวามต้องาารของประปทศ
2) สนับสนุนาารบรนาารวนชาาารท่่ปชื่อมโยงาับาารปร่ยนาารสอนและาารวนจัยให้มาาขึ้น ม่าารปรับปรุง
าลไา และ ระปบ่ยบปฏนบัตน ของาารให้บรนาารวนชาาารให้ปปนนระบบมาายน่งขึ้น
3) สร้างปุรือข่ายุวามร่วมมือด้านาารบรนาารวนชาาาราับหน่วยงานภาุรัฐ ปอาชน ทั้งในและ
ต่างประปทศให้มาาขึ้น
3.2.4 ด้านทานุบารุงศนลปวัฒนธรรม
1) สนับสนุนงานทานุบารุงศนลปวัฒนธรรมท่่ปชื่อมโยงาับาารปร่ยนาารสอนและาารวนจัยให้มาาขึ้น
2) สร้างปุรือข่ายุวามร่วมมือด้านาารทานุบารุงศนลปวัฒนธรรมาับหน่วยงานภาุรัฐ ปอาชน ทั้งใน
และต่างประปทศให้มาาขึ้น
3) สนับสนุนาารผลนตผลงานวนชาาารท่่ปา่่ยวข้องาับาารทานุบารุงศนลปวัฒนธรรมทุารูปแบบ
3.2.5 ด้านานจาารนัาศึาษา
1) ุณะวนชาสนับสนุนและพัฒนาาารจัดานจารรมหรือโุรงาารของนัาศึาษาให้ปปนนไปตามารอบาารประาัน
ุุณภาพ โดยสร้างุวามปข้าใจาับนัาศึาษาในาารทาโุรงาาร และส่งปสรนมให้นัาศึาษาม่ส่วนร่วมในาารวาง
แผนาารทาานจารรม และาารทาประปมนนผลปพื่อนามาปปนนแนวทางในาารจัดานจารรมุรั้งต่อไป (จัดาาร
ประชุมสัมมนาสร้างแผนพัฒนาานจาารนัาศึาษา)
2) ม่าารจัดทาแผนปฏนทนนานจารรมของนัาศึาษา ปพื่อวางแผนในาารทาานจารรมนัาศึาษาให้ได้ประสนทธนภาพ
ตามประาันุุณภาพ
3.2.6 ด้านาารบรนหาร
1) ปรับปรุงโุรงสร้างภายในสานัางานปลขานุาารใหม่ โดยปรับปปล่่ยนภารานจุวามรับผนดชอบของ
ปจ้าหน้าท่่ให้สอดุล้องาับุวามถนัด
2) ส่งปสรนมาารพัฒนาศัายภาพของบุุลาารทุาภาุส่วน ตามแผนพัฒนาบุุลาาร
3) พัฒนาระบบาารประปมนนผลาารปฏนบัตนงานแบบหลายมนตน ท่่ม่ประสนทธนภาพ ปปนนธรรมและโปร่งใส
4) สร้างานจารรมปพื่อพัฒนาุวามสัมพันธ์ของบุุลาาร และสร้างบรรยาาาศาารทางานท่่ปปนนมนตร
อบอุ่น จรนงใจ และปชื่อมั่นซึ่งาันและาัน
5) ประสานผลประโยชน์อย่างปปนนธรรม และบรนหาราารปงนนอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
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