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ค าน า 
ปัจจุบันคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนมาเป็นปีที่ 64 

นับตั้งแต่เริ่มด าเนินงาน เมื่อปี พ.ศ. 2498  และเป็นคณะเดียวในประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนด้าน
โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาษาและจารึกโบราณ ปัจจุบันคณะโบราณคดีได้จัดการเรียนการสอน
ทั้งหมด 16 หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร ปริญญาโท 5 หลักสูตร และปริญญาเอก 
4 หลักสูตร  

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาตนเองไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และมองว่าการขับเคลื่อนคณะตามแนวทาง EdPEx สามารถด าเนินการ
ได้เป็นรูปธรรม จับต้องได้ เป็นการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาที่ดีสู่อนาคต ไม่ใช่เป็นการประกันคุณภาพ
การศึกษาจากอดีต จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 
6 พ.ศ. 2561 ของ สกอ. และต้องขอขอบคุณ สกอ. ที่เห็นความตั้งใจจริงในการพัฒนาตนเองของคณะ
โบราณคดี ที่ได้มอบโอกาสให้คณะโบราณคดี ผ่าน การพิจารณาคัดกรอง (Screening) ในการเข้าร่วม
โครงการครั้งนี้ ดังนั้น คณะโบราณคดี จึงได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือรู้จักสถานภาพความพร้อมในการพัฒนาตนเอง ช่วยให้คณะฯได้พิจารณาทบทวนผลการด าเนินงานของ
คณะฯ และได้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ตลอดจนได้พิจารณาร่วมกัน ถึงแนวทางการปรับปรุงเพ่ือการปรับปรุง 
และพัฒนาในอนาคต รวมถึงรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์การด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) การวิเคราะห์ข้อมูลตามหมวดต่าง ๆ  

คณะโบราณคดี ไม่ได้คาดหวังในการผ่านการประเมิน EdPEx200 ในครั้งนี้ แต่คาดหวังแนวทาง
ส าหรับการพัฒนาตนเอง ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากคณะกรรมการ เพ่ือน าไปปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ และ
น าแนวทาง EdPEx มาพัฒนาคณะโบราณคดี ให้เป็นองค์กรการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพของ
ประเทศให้ได้ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้า จริงจัง และจริงใจ 
 คณะโบราณคดีขอขอบคุณ คณาจารย์  บุคลากร และนักศึกษาคณะโบราณคดี ที่ได้สละเวลาและให้
ความร่วมมือ ในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ
โบราณคดีให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เล็งเห็นการพัฒนาตนเองอย่างจริงจัง กล้าน าเอา
แนวทาง EdPEx200 มาใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว 
 คณบดีคณะโบราณคดี 
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OP 1 
 

โครงรางองคกร คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

P1. ลักษณะองคกร 

P.1 ก. สภาพแวดลอมขององคการ  

 คณะฯ กอตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2498 จุดมุงหมายแรกตั้งคณะ คือ เพ่ือสรางนักโบราณคดีปฏิบัติหนาท่ีในกรมศิลปากร 

ปจจุบันมีจัดการเรียนการสอนทุกระดับ จํานวน 16 หลักสูตร ประกอบดวยหลักสูตรระดับ ป.ตรี 7 หลักสูตร ระดับ ป.โท 5 

หลักสูตร และระดับ ป.เอก 4 หลักสูตร จัดการเรียนการสอนดานโบราณคดี ประวัติศาสตรศิลปะ จารึกศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และ

ภาษา เปนสถาบันการศึกษาแหงเดียวในประเทศไทยท่ีผลิตนักโบราณคดี  นักประวัติศาสตรศิลปะ นักภาษาและจารึกโบราณ 

รวมถึงวิชาชีพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

(1) หลักสูตรและการบริการ 

 ดานหลักสูตร สมรรถนะหลักของคณะฯ คือ เปนสถาบันการศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนผูนํา ทางดาน

โบราณคดี ประวัติศาสตรศิลปะ ศิลปวัฒนธรรม ภาษาและจารึก ดังนั้นในการออกแบบและจัดการหลักสูตร จะแบงออกเปน 

2 กลุม คือ กลุมดานวัฒนธรรม (โบราณคดี ประวัติศาสตรศิลปะ มานุษยวิทยา ประวัติศาสตรทองถ่ิน) และ กลุมดานภาษา 

(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสันสกฤต จารึกภาษาตะวันออก) ในระดับ ป.ตรี จะมีการจัดเรียนการสอนใน

ลักษณะวิชาเอก เนนการศึกษาและประสบการณจริงในภาคสนามตามพ้ืนท่ีแหลงโบราณคดี แหลงวัฒนธรรมตาง ๆ ท้ังนี้

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโท ซ่ึงสามารถเลือกเรียนขามสาขาได ถือวาเปนจุดเดนและอัตลักษณของนักศึกษาคณะ

โบราณคดี จะมีลักษณะไดความรูเชิงบูรณการศาสตร ท้ังวัฒนธรรมและภาษา สวนระดับ ป.โทและเอก คณะฯ จะมุงเนน

ผลิตบัณทิตในลักษณะเนนรูปแบบการเรียนแบบวิจัยเชิงลึกเปนหลัก สามารถเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานโบราณคดี 

ประวัติศาสตร ภาษาและจารึกโบราณ  

 ดานการบริการ รูปแบบและลักษณะการบริการของคณะฯ ท่ีสรางชื่อเสียงและเปนท่ียอมรับมาอยางยาวนาน คือ 

เปนสถาบันการศึกษาท่ีมุงเนนและใหบริการองคความรูดานโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ใหแกสังคม มีท้ังในลักษณะ

แบบใหเปลา และแบบจัดหารายได จุดแข็งท่ีสําคัญการบริการของคณะฯ คือ การเปนท่ีพ่ึง และใหขอเสนอแนะตอหนวยงาน

ตาง ๆ สังคม เก่ียวกับองคความรู สถานการณ ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนท่ีเก่ียวของกับโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม  

 

ตารางท่ี 1  หลักสูตรและบริการท่ีสําคัญของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

หลักสูตรและบริการ ความสัมพันธ / ความสําคัญ 

กับความสําเร็จขององคกร 

กลไกการสงมอบ 

ดานการจัดการเรียนการสอน 

ระดับปริญญาตรี จํานวน 7  หลักสูตร   

1) ศศ.บ. (โบราณคดี) 

2) ศศ.บ. (ประวัติศาสตรศิลปะ) 

3) ศศ.บ. (มานุษยวิทยา) 

4) ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

5) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

6) ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) 

7) ศศ.บ. (ประวัติศาสตรทองถ่ิน) 

ผลิตบุคลากรท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญ

ทางดานโบราณคดี ประวัติศาสตรศิลปะ 

จารึ กภาษา ไทยและภาษาตะ วันออก 

ศิลปวัฒนธรรมและภาษา โดยเปนสถาบันท่ี

จัดการเรียนการสอนทางดานโบราณคดี 

ประวัติศาสตรศิลปะ และจารึกศึกษาเพียง

แหงเดียวในประเทศไทย ทําหนาท่ีดูแล อนุ

รักษณมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

บรรยายในช้ันเรียน และเรียนรูจริงใน

ภาคสนาม ออกภาคสนาม (พ้ืนท่ีแหลง

โบราณคดี แหลงวัฒนธรรมตาง ๆ ท้ังใน

และตางประเทศ) หองปฏิ บัติการทาง

โบราณคดี E-learning สารนิพนธวิชาโท 

(นักศึกษาวิชาเอกสามารถเลือกเรียนวิชาโท

ตางๆ เพ่ิมความหลากหลายความรู) 
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ระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 9 หลักสูตร  

1) ศศ.ม. (โบราณคดี) 

2) ศศ.ม. (ประวัติศาสตรศิลปะ) 

3) ศศ.ม. (จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก) 

4) ศศ.ม. (สันสกฤตศึกษา) 

5) ศศ.ม. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม) 

6) ปร.ด. (โบราณคดี) 

7) ปร.ด. (ประวัติศาสตรศิลปะ) 

8) ปร.ด. (จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก) 

9) ปร.ด. (สันสกฤตศึกษา) 

ผลิตผูเช่ียวชาญ หรือ ผูนําเฉพาะทางดาน

ศิลปวัฒนธรรม และภาษา เปนสถาบันท่ี

จัดการเรียนการสอนทางดานโบราณคดี 

ประวัติศาสตรศิลปะ จารึกภาษาไทยและ

ภาษาตะวันออกเพียงแหงเดียวในประเทศ 

บรรยายในช้ันเรียน และเรียนรูจริงใน

ภาคสนาม ออกภาคสนาม (พ้ืนท่ีแหลง

โบราณคดี แหลงวัฒนธรรมตาง ๆ ท้ังใน

แ ล ะ ต า ง ป ร ะ เ ท ศ ) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 

วิทยานิพนธ นําเสนอผลงานวิชาการ ออก

ภาคสนาม สัมมนา  แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

หนวยงานตางประเทศ   

ดานการวิจัย   

การวิจัยตามพันธกิจ ผลิตผลงานวิจัยดานโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม 

ระดับสากลท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเผยแพร

และนําไปใชประโยชนภายใน และภายนอก

องคกร 

ศึกษาและเรียนรูจากแหลงชุมชนแหลง

โบราณคดี และแหลงเรียนรูดานวัฒนธรรม

ตางๆ ท่ีนําไปใชประโยชน เชน การสราง

พิ พิธภัณฑ  และการสร า ง  AREA BASE 

รวมถึงเผยแพรงานวิจัยท่ีนํา ไปใชจริง 

การวิจัยตามความตองการของหนวยงาน

ภายนอก 

ผลิตผลงานวิจัยตามความตองการของ

หนวยงานท่ีวาจางเ พ่ือใหหนวยงานนํา

ผลงานวิจัยไปใชประโยชน รวมถึงเปนการ

สรางช่ือเสียงใหคณะเปนท่ียอมรับในระดับ

สากลท้ังในและตางประเทศ  

รายงานวิจัยเ พ่ือใหหนวยงานท่ีว าจ าง

นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิง

สาธารณะ  

 

ดานการบริการวิชาการ  

การบริการวิชาการแบบใหเปลา 

 

ถายทอดองคความรู และผลิตงานสรางสรรค

ทางดานโบราณคดี ประวัติศาสตรศิลปะ 

มานุษยวิทยา ดานภาษาและจารึก ใหแก

บุคลากร องคกรตางๆ ท้ังของภาครัฐ เอกชน 

ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

จัดอบรม ประชุมวิชาการ โครงการท่ีจัด

ใหแกนักเรียน นักศึกษา และชุมชนตางๆ

ตอบสนองความตองการของชุมชน และ

สังคม การเปนท่ีปรึกษาใหกับหนวยงาน

ภาครัฐ และเอกชน 

การบริการวิชาการแบบสรางรายได ใหบริการและถายทอดองคความรู จัดอบรม 

เปนท่ีปรึกษา ดานโบราณคดี ประวัติศาสตร

ศิลปะ ความรูทางดานภาษาและจารึก ใหแก

บุคลากร องคกรตางๆ ท้ังของภาครัฐ เอกชน 

ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ใหบริการจัดอบรม เปนท่ีปรึกษาดาน

โบราณคดี ตรวจวิเคราะหหลักฐานทาง

โ บ ร า ณ ค ดี  ต า ม ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง

ผูรับบริการ สามารถนําไปใชประโยชนได

จริง 

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ถายทอดองคความรูผลิตงานสรางสรรค

ทางดานศิลปวัฒนธรรม และความรูทางดาน

ภาษา ใหแกบุคลากรภายในและภายนอก

องค กร  เป น ท่ีปรึ กษาด าน โบราณคดี  

ศิลปวัฒนธรรม เปนท่ียอมรับและเปนผูนํา

กําหนดแนวทางดานวิชาการระดับชาติ 

ศึกษาและเรียนรูจากแหลงชุมชน และ

แหลง เรียนรูทางด านวัฒนธรรมตางๆ 

สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 
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(2) วิสัยทัศน พันธกิจ สมรรถนะหลัก  และคานิยมของคณะโบราณคด ี

ตารางท่ี 2  วิสัยทัศน พันธกิจ สมรรถนะหลัก  และคานิยมของคณะโบราณคดี  

วิสัยทัศน “สงเสริม สรางสรรค สืบสาน” องคความรูดานโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ใหเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 

พันธกิจ 1)  ผลิตบัณฑิตท่ีความเปนเลิศทางดานโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรม เนนพัฒนาและถายทอดความรูท่ีผสมผสาน

ระหวางศิลปและศาสตร ใหมีความรูในวิชาชีพ  

2) ผลิตงานวิจัยและจัดบริการวิชาการ ดานโบราณคดี ภาษาและจารึก ท่ีมีคุณภาพ สรางประโยชนตอชุมชน สังคม 

ประเทศชาต ิ 

3) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสรางภาพลักษณอันดีงามท้ังในระดับทองถ่ินและระดับชาติ  อีกท้ังใหขอเสนอแนะทางนโยบาย

ใหแกภาครัฐและเอกชนพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมใหเกิดความยั่งยืน 

4) พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ตรวจสอบได และประชาคม

โบราณคดีทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

 

สมรรถนะหลัก   เปนสถาบันการศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและเปนผูนํา ทางดานโบราณคดี ประวัติศาสตรศิลปะ ศิลปวัฒนธรรม ภาษาและ

จารึก เปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ  

 

คานิยม ARCHAEO   =   A -  ACADEMIC         R – RESPONSIBILITY      C -  CREATIVITY        

H – HARMONY     A – ACHIEVEMENT       E -  EXPERTISE        O – OPENNESS 

 

 

(3) บุคลากร (ขอมูลปการศึกษา 2560)    

ตารางท่ี 3  ลักษณะโดยรวมของผูปฏิบัติงาน แบงตามประเทศ ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา และอายุ 

ตําแหนง /  

วุฒิการศึกษา / อายุ 

ประเภท / จํานวน 

ขาราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจางชั่วคราว รวม (คน) รอยละ 
เงินแผนดิน เงินรายได 

ตําแหนงทางวิชาการ 

ศาสตราจารย 1 - - - 1 1.33 

รองศาสตราจารย 4 5 - - 9 11.92 

ผูชวยศาสตราจารย - 22 1 1 24 31.79 

รวม 5 27 1 1 34 45.03 

รอยละ 6.62 35.76 1.33 1.33   

วุฒิการศึกษา 

ปริญญาเอก 4 35 - 3 42 55.63 

ปริญญาโท 2 27 - 2 31 41.06 

ปริญญาตร ี - 1 - 1.5 2.5 3.31 

รวม 6 63 - 6.5 75.5  

รอยละ 7.95 83.44 - 8.61 100  

อายุ 

อายุตัวโดยเฉลีย่(ป)       
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ตําแหนง /  

วุฒิการศึกษา / อายุ 

ประเภท / จํานวน 

ขาราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจางชั่วคราว รวม (คน) รอยละ 
เงินแผนดิน เงินรายได 

30 -40 ป - 32 2 - 34 45.03 

41 -50 ป - 23 - 4.5 27.5 36.43 

51 -60 ป 6 6 - - 12 15.89 

 > 60 ป - - - 2 2 2.65 

รวม 6 61 2 6.5 75.5  

รอยละ 7.95 80.79 2.65 8.61 100  

อายุงานโดยเฉลี่ย(ป)       

< 5 ป - 14 2 6.5 22.5 29.80 

5 -10 ป - 6 - - 6 7.95 

11 -20 ป - 34 - - 34 45.03 

21 -30 ป 2 6 - - 8 10.60 

> 30 ป 4 1 - - 5 6.62 

รวม 6 61 2 6.5 75.5  

รอยละ 7.95 80.79 2.65 8.61 100  
 

 

ตารางท่ี 4 ปจจัยท่ีทําใหบุคลากรแตละประเภทผูกพันกบัองคกร โดยเรียงลําดับตามความสําคัญ  

 

 

(4) : สินทรัพย  

 1. อาคารสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัย 3 หลัง ประกอบดวย 1.อาคารคณะโบราณคดี วิทยาเขตวัง  ทา

พระ มีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 1 หอง หองปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) 1 หอง  2. อาคารศูนยสันสกฤต

ศึกษา (ทวีวัฒนา) และ 3. อาคารคณะโบราณคดี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

 2. ครุภัณฑการเรียนการสอนและการวิจัยท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน ดานโบราณคดี เชน เครื่องมือสํารวจหยั่งลึก

ดวยสัญญาณเรดาร (Ground Penetrating Radar) เครื่องวิเคราะหตัวอยางโดยเทคนิคการรังสีเอกซแบบมือถือ 

(Handheld X-ray fluorescence spectrometer) อากาศยานไรคนขับ ขนาด 6 ใบพัด จํานวน 2 ตัว กลองจุลทรรศน

สําหรับงานโลหะวิทยา  กลองจุลทรรศนแบบแสงระนาบสองผาน จํานวน 2 ตัว กลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอ จํานวน 6 

เครื่อง เครื่องวัดระยะทางดวยเลเซอร (Laser Meter) จํานวน 2 เครื่อง ระบบปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร 1 ชุด  

 3. ฐานขอมูลงานวิจัยเก่ียวกับวัฒนธรรมในเอเชียอาคเนย 

 4. วารสารดํารงวิชาการ (TCI1) 

ปจจัยความผูกพันหลัก บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนบัสนนุ 

1) สวัสดิการและสิทธิประโยชนของบุคลากร อันดับ 1 อันดับ 1 

2) ความมั่นคงในอาชีพการทํางาน อันดับ 2   อันดับ 3 

3) การไดรับโอกาสเพ่ือความกาวหนาในอาชีพ อันดับ 3   อันดับ 2 

4) สภาพแวดลอมในการทํางาน และสิ่งอํานวยความสะดวก อันดับ 4 อันดับ 4 

5) ความภาคภูมิใจในการเปนสวนหน่ึงในความสําเร็จขององคกร อันดับ 5   อันดับ 5 
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(5) กฎระเบียบ ขอบังคับ  คณะโบราณคดีดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ขอกําหนด กฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ตามท่ีรัฐบาลกําหนด  และพระราชบัญญัติ กฎระเบียบ ขอบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  

กฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) รวมท้ังพระราชบัญญัติ และระเบียบตามท่ีกรมศิลปากรเปนผูกําหนด 

 

 ตารางท่ี 5  กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

การดําเนินงาน    กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 

1) ดานการจัดการ  

 เรียนการสอน 

- ประกาศกระทรวงศึกษา เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  

- เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2558 

- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 

- พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

- แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

- กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

- พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 

 2) ดานการวิจัย - แนวปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจยั พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ

- ระเบียบ/ ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรและประกาศของคณะโบราณคดี เรื่องการวิจยั  

- พระราชบัญญตัิโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภณัฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 

3) ดานการบริการวิชาการ - ขอบังคับมหาวิทยาลัยศลิปากรวาดวยการบริการทางวิชาการแกสังคม พ.ศ. 2560  

- พระราชบัญญตัิโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภณัฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ระเบียบ ขอบังคับของ

มหาวิทยาลยั และของคณะโบราณคดีท่ีวาดวยการเบิกจายตางๆ 

- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจดัจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

4) ดานการบริหาร -  พระราชบัญญตัิ มหาวิทยาลัยศลิปากร พ.ศ. 2559 

- พระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ระเบียบ ขอบังคับของ

มหาวิทยาลยั และของคณะโบราณคดีท่ีวาดวยการเบิกจายตางๆ 

- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจดัจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 

P.1 ข. ความสัมพ ันธ ระดับองคการ 
 

(1) โครงสรางการบริหารงานคณะโบราณคด ีและการกํากับดูแลองคกรตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร  

คณะฯ เปนหนวยงานกํากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) และสภามหาวิทยาลัย ซ่ึง 

อธิการบดี จะติดตามการทํางานของคณบดี ทุกๆ 6 เดือน สภามหาวิทยาลัย ติดตามทุกสิ้นป โครงสรางองคกรในปจจุบัน 

ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี 3 คน ภาควิชาจํานวน 5 ภาควิชา มี 2 ศูนยในกํากับ ลักษณะของการบริหารงานจะมี

ลักษณะแบบรวมศูนย โดยมี สํานักงานคณบดี เปนแกนกลางประสานงานตางๆ กับภาควิชา ศูนย โดยสํานักงานคณบดี 

แบงเปน 4 งาน คือ งานบริหารและบุคลากร งานคลังและพัสดุ งานการศึกษา งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  

การดําเนินการภายในคณะ ระดับภาควิชา มีคณะกรรมการบริหารภาควิชา คอยกํากับดูแลงานภาควิชา รับ

นโยบาย แผนงานตาง ๆ จากคณะกรรมการบริหารคณะ ซ่ึงจะเปนคณะกรรมการกลาง กํากับดูแลนโยบาย แผนงาน 
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ติดตาม ประเมินผล คณะกรรมการบริหารคณะประกอบดวย คณบดี รองคณบดี 3 คน หัวหนาภาควิชา ผอ.ศูนย ผูแทน

คณาจารย 5 คน ผูแทนสายสนับสนุน 1 คน และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 1 คน ท้ังนี้คณบดีเปนผูรับนโยบายจากสภา

มหาวิทยาลัยมาถายทอดสูท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ภาควิชา และระดับบุคคลเพ่ือนําไปปฏิบัติตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 โครงสรางการบริหารคณะโบราณคดี 
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(2)  ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ตารางท่ี 6 ความตองการและความคาดหวังของผูเรียน ลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูเรียน ความตองการและความคาดหวัง 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี  1. มีความรูความสามารถดานโบราณคดี ศลิปวัฒนธรรม และภาษา  

2. จบการศึกษาตามเวลากําหนด  

3. บริการท่ีสงเสริมการเรียนรูท่ีบูรณาการหลากหลายสาขาวิชา 

นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

(ไทยและตางชาติ) 

1. มีความรูความเช่ียวชาญเฉพาะดานโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม และภาษา  

2. มีงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต/ินานาชาติ 

 ลูกคา   ความตองการและความคาดหวัง 

ผูใหทุน 1. องคความรูดานศลิปวัฒนธรรมท่ีมีคุณภาพใชประโยชนไดจริง  

2. สงรายงานวิจัย งานบริการวิชาการ ตรงตามกําหนด  

ผูวาจาง 1. ไดรับผลงานตามวัตถุประสงค ใชประโยชนไดจริง ทันสมยั สอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน 

2. สงงานหรือดําเนินโครงการตามเวลาสญัญาจางตามท่ีกําหนด 

ผูรับบริการ 1. ไดรับองคความรูดานศลิปวัฒนธรรมอยางถูกตอง นําไปใชประโยชนไดจริง 

2. ไดรับความรูและประสบการณจริงเชิงปฏิบัติการดานศลิปวัฒนธรรม 

3. ไดรับงานตามท่ีกําหนด 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการและความคาดหวัง 

ผูปกครอง นักศึกษามีความรู และความสามารถ สําเร็จการศึกษาในเวลาท่ีกําหนด จบแลวมีงานทํา 

ผูใชบัณฑิต มีความรูความเช่ียวชาญเฉพาะดานศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี ประวัติศาสตรศลิปะ และ

มานุษยวิทยา นําความรูท่ีไดรับมาประยุกตใชในการทํางานไดในสถานการณจริง มีความขยัน

อดทน ซื่อสัตย  

ศิษยเกา ชวยสนับสนุนกิจกรรมดานตางๆของคณะในดานวิชาการและบริการวิชาการ 

 

P.2 สภาวการณ ขององค การ  

ก. สภาพด านการแขงข ัน 

(1) ลําดับในการแขงขัน คณะโบราณคดีเปนสถาบันการศึกษาเพียงแหงเดียวในประเทศไทยท่ีมีการผลิตบัณฑิตดาน

โบราณคดี ดานประวัติศาสตรศิลปะ จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก บัณฑิตสาขาวิชาโบราณคดีและประวัติศาสตร

ศิลปะ สามารถบรรจุเปนนักโบราณคดี และภัณฑารักษของกรมศิลปากร ซ่ึงเปนวิชาชีพท่ีรับรองโดยสํานักงาน ก.พ. และ

สามารถพัฒนาตนเองเปนผูบริหาร มีบทบาทชี้นําหรือกําหนดนโยบายการอนุรักษทางวัฒนธรรมของชาติ เชน 

ปลัดกระทรวง อธิบดี ผูอํานวยการหนวยงานตาง ๆ เปนตน ดังนั้นจัดไดวา คณะฯ ไมมีคูแขงในการผลิตดานโบราณคดี 

ดานประวัติศาสตรศิลปะ จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

ท้ังนี้ คณะโบราณคดี ยังจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอ่ืนๆท่ีสงเสริมความเขมแข็งทางดานศิลปวัฒนธรรม 

ไดแก มานุษยวิทยา ประวัติศาสตรทองถ่ิน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส โดยมุงเนนพัฒนาหลักสูตรและการบริการ

วิชาการดานศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังมีการจัดทําความรวมมือดานวิชาการ และศึกษาวิจัยกับสถาบันการศึกษา

ตางประเทศเพ่ือเปนศูนยกลาง และเปนผูนําดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ  
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(2) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแขงขัน ถึงแมวาคณะฯ จะเปนสถาบันการศึกษาเพียงแหงเดียวในประเทศไทย

ท่ีมีการผลิตบัณฑิตดานโบราณคดี ดานประวัติศาสตรศิลปะ จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก  คณะฯ ยังตองพัฒนา

ตัวเอง มุงสูความเปนเล ิศและเปนผูนําองคความรูและการศึกษาวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งดาน

โบราณคดี ประวัติศาสตรศิลปะ ภาษาและจารึก ไปสูระดับนานาชาติโดยคณะโบราณคดีมุงพัฒนาหลักสูตร การ

จัดการเรียน การวิจัย การบริการวิชาการ ท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงผลิตผล

งานวิจัยและงานวิชาการท่ีเปนประโยชนตอการจัดการมรดกวัฒนธรรมของชาติ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงและการสรางโอกาสท่ี

สําคัญ คือ โดยสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาชั้นนําตางๆ ท้ังในและ

ตางประเทศ เพ่ือยกระดับบัณฑิต คณาจารยใหเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ท้ังนี้ในอนาคตคณะฯ มุงหวังการ

เปรียบเทียบคูแขงในระดับอาเซียน และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ของ QS (QS Ranking) โดยเฉพาะอยางยิ่ง

สาขาวิชาโบราณคดี 
 

 ตารางท่ี 7 ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ  

คูเทียบ แหลงขอมลูเชงิเปรียบเทียบ ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 

1) คณะมนุษยศาสตร 

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2) คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 

 1) ระบบ CHE QA ONLINE  

 2) ระบบสารสนเทศของสกอ. 

1.อาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

2.อาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

3.เงินสนับสนุนงานวิจัยตอจํานวนอาจารย  

4.ผลงานวิชาการของอาจารย  

5.การไดงานทําของบัณฑิต 

 

ข. ความทาทายเช ิงกลยุทธ 

ตารางท่ี 8 ความทาทายเช ิงกลย ุทธ ของคณะโบราณคด ี

ดาน ความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 

ดา
นห

ลัก
สูต

ร 

การพัฒนาหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานสากล สงเสริมการผลิต

บัณฑิตท่ีมีความรูทางวิชาการเช่ียวชาญทางดานโบราณคดี 

ศิลปวัฒนธรรม  เปนผูนําในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในการเปนผูนําดานโบราณคดีระดับอาเซียน 

เปนคณะเพียงแหงเดียวในประเทศไทยท่ีผลิตบัณฑิตดาน

โบราณคดี ประวัติศาสตรศิลปะ จารึกภาษาไทยและภาษา

ตะวันออก ท่ีมชี ื่อเส ียงและมีภาพล ักษณ ท่ีดี มีความร วมมือกับ

สถาบัน และองคกรท้ังภายในประเทศและตางประเทศ   

ดา
นก

าร
วิจ

ัย 

- การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ดานโบราณคดี ตามระบบ 

QS Ranking  

- การตีพิมพผลงานวิชาการในฐานขอมูล SCOPUS เพ่ิมข้ึน 

มีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดานการวิจัย เฉพาะทางดาน

โบราณคดี ประวัติศาสตรศิลปะ ภาษาและจารึก มีความ

ร วมมือกับสถาบัน และองคกร ท้ังภายในประเทศและ

ตางประเทศ   

ดา
นท

รัพ
ยา

กร
บุค

คล
 

- การพัฒนาบุคคลากรรุนใหมใหมีผลงานวิชาการและกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 

- อัตราทดแทนบุคคลากรในชวง 5 ป  และ 15 ปขางหนา 

 

คณาจารยมีช่ือเสียง มีผลงานทางวิชาการและวิจัยสม่ําเสมอ  

เปนท่ียอมรับในระดับชาต ิ
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ดา
นบ

ริก
าร

วิช
าก

าร
 

- การบริการท่ีสรางรายไดใหกับคณะ ท่ีผานมาสวนใหญเปน

การบริการแบบให เปล า  ท้ั ง น้ีมหา วิทยาลัยออกเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับ ดังน้ันการมุงเนนการหารายไดเขา

คณะฯ เปนประเด็นสําคัญในอนาคต 

- การเปนศูนยรวมองคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมในระดับ

นานาชาติ เชนการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระดับ

เอเชีย และระดับโลก 

- เปนคณะเพียงแหงเดียวในประเทศไทยท่ีผลิตงานดาน

โบราณคดี ประวัติศาสตรศิลปะ จารึกภาษาไทยและภาษา

ตะวันออก ท่ีมชี ื่อเส ียงและมีภาพล ักษณ ท่ีดี มีความร วมมือกับ

สถาบัน และองคกรท้ังภายในประเทศและตางประเทศ   

- การเปนท่ียอมรับของหนวยงานระดับชาติ เชน กรมศิลปากร  

ท้ังในดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานโบราณคดี ประวัติศาสตรศิลปะ ภาษา

และจารึกโบราณ ภาษาสันสกฤต เปนตน 

ดา
นก

าร
ปฏ

ิบัติ
กา

ร 

การใชระบบสารสนเทศ เครื่องมือท่ีทันสมัย สําหรับสนับสนุน ท่ี

เก่ียวของกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ อยาง

มีคุณภาพ และทันสมัยตลอดเวลา 

เปนคณะเพียงแหงเดียวในประเทศไทยท่ีผลิตบัณฑิตดาน

โบราณคดี ประวัติศาสตรศิลปะ จารึกภาษาไทยและภาษา

ตะวันออก มีพ้ืนท่ีทางวัฒธรรมท่ีหลากหลาย เชน แหลง

โบราณคดี โบราณสถาน พิพิธภัณฑ ท่ีสามารถเขาถึงได 

สามารถเปนพ้ืนท่ีเรียน ฝกงาน ไดจากประสบการณจริง 

นอกจากน้ีประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีแหลงมรดกทาง

วัฒนธรรมท่ีเปนสถานท่ีทองเท่ียวมากมาย ซึ่งยังคงตองการ

แนวทางในการจัดการพัฒนา อนุรักษ อีกเปนจํานวนมาก 

ดา
นท

รัพ
ยา

กร
บุค

คล
 - การพัฒนาบุคคลากรรุนใหมใหมีผลงานวิชาการและกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 

- อัตราทดแทนบุคคลากรในชวง 5 ป  และ 15 ปขางหนา 

 

คณาจารยมีช่ือเสียง มีผลงานทางวิชาการและวิจัยสม่ําเสมอ  

เปนท่ียอมรับในระดับชาต ิ

ดา
นค

วา
มร

ับผิ
ดช

อบ
ตอ

สัง
คม

 

- การเปนศูนยรวมองคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมในระดับ

นานาชาติ เชนการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระดับ

เอเชีย และระดบัโลก 

- การเปนท่ีปรึกษา ท่ีพ่ึง สามารถใหขอเสนอแนะ ทางดาน

ความรู การจดัการมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ 

- เปนคณะเพียงแหงเดียวในประเทศไทยท่ีผลิตงานดาน

โบราณคดี ประวัติศาสตรศิลปะ จารึกภาษาไทยและภาษา

ตะวันออก ท่ีมชี ื่อเส ียงและมีภาพล ักษณ ท่ีดี มีความร วมมือกับ

สถาบัน และองคกรท้ังภายในประเทศและตางประเทศ   

- การเปนท่ียอมรับของหนวยงานระดับชาติ เชน กรมศิลปากร  

ท้ังในดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานโบราณคดี ประวัติศาสตรศิลปะ ภาษา

และจารึกโบราณ ภาษาสันสกฤต เปนตน 

 

ดา
นส

ถา
นที่

 

- ใ น อ น า ค ต อ า จ มี จํ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า ม า ก ข้ึ น  ทํ า ใ ห 

สถานท่ีไมเพียงพอ 

- การเปนศูนยกลางดานโบราณคดีของภูมิภาคอาเซียน 

สามารถเ ช่ือมโยงแหลง เรี ยนรูทางวัฒธรรมใหมีความ

หลากหลายท้ังในและตางประเทศ 

 

- ท่ีตั้งของคณะโบราณคดีตั้งอยูพ้ืนท่ีสําคัญ คือ วังทาพระ  

จัดเปนพ้ืนท่ีหัวแหวนของเกาะรัตนโกสินทร 

- มีพ้ืนท่ีทางวัฒธรรมท่ีหลากหลาย เชน แหลงโบราณคดี 

โบราณสถาน พิพิธภัณฑ ท่ีสามารถเขาถึงได สามารถเปนพ้ืนท่ี

เรียน ฝกงาน ไดจากประสบการณจริง นอกจากน้ีประเทศไทย

เปนประเทศท่ีมีแหลงมรดกทางวัฒนธรรมท่ีเปนสถานท่ี

ทองเท่ียวมากมาย ซึ่งยังคงตองการแนวทางในการจัดการ

พัฒนา อนุรักษ อีกเปนจํานวนมาก 
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ค. ระบบการปร ับปร ุงผลการดำเนินการ 

 คณะฯ จะใชแนวคิด PDCA มาเปนระบบการดําเนินงานและการปรับปรุงผลการดําเนินงานโดยมีเปาหมายเพ่ือให

เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง ลักษณะของการดําเนินงานจะเริ่มจากการนําแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยมาวิเคราะห

รวมกับสมรรถนะ วิสัยทัศน พันธกิจของคณะฯ ผานท่ีประชุมกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือ วางแผน นําไปสูแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป การดําเนินงานตามแผนงาน คณะฯจะกําหนดตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบการดําเนินงาน มีการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล โดยการติดตามผานคณะกรรมการบริหารคณะ ปจจุบันมีการติดตามทุก ๆ 4 เดือน มีการ

ประเมินผลในภาพรวมเม่ือเสร็จสิ้นปงบประมาณ โดยคณะกรรมการบริหารคณะฯ จะรวมกันพิจารณาเพ่ือนําผลการ

ประเมินท้ังท่ีเปนเชิงบวก เชิงลบ ขอท่ีควรปรับปรุง มาดําเนินงานปรับปรุง สําหรับการเตรียมการดําเนินงานในครั้งตอไป 

 ในระดับมหาวิทยาลัย คณะฯ โดยคณบดี จะถูกกํากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) และ

สภามหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย (อธิการบดี) จะมีระบบติดตามการทํางานของคณบดี ทุก 6 เดือน สภามหาวิทยาลัย 

ติดตามงานทํางานสิน้ปงบประมาณ  

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีระบบติดตามและประเมินผลภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย โดยมี

การติดตามและประเมินผลทุก ๆ 6 เดือน รายงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 
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หมวด 1 การน าองค์กร 
1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง 
ก. วิสัยทัศน์ และ ค่านิยม 
(1) วิสัยทัศน์และค่านิยม 
 คณะฯ มีวิสัยทัศน์และค่านิยมมาเป็นระยะเวลายาวนานโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในปี 2557 ผู้น าระดับสูง มีการ
ด าเนินการเพ่ือปรับวิธีคิดและแนวการด าเนินงานของคณะฯ โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน น าไปสู่การปรับวิสัยทัศน์ของ
คณะฯ  ในปี 2561 ผู้น าระดับสูง ได้ด าเนินการทบทวนวิสัยทัศน์และก าหนดค่านิยมอีกครั้ง โดยมีวิธีการด าเนินการเพ่ือ
ก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมของคณะฯ โดยใช้เครื่องมือ PEST Analysis ส าหรับวิเคราะห์ปัจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
คณะฯ และใช้ SWOT Analysis ประเมินสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของบุคลากรทุกคนของคณะฯ ทั้ง 
แบบสอบถาม ประชุมกลุ่มย่อยของแต่ภาควิชา ประชุมกลุ่มย่อยเจ้าหน้าฝ่ายสนับสนุน มาเป็นแนวทางหลักส าหรับวิเคราะห์ 
นอกจากนี้ยังได้จัดสรรทุนวิจัยสถาบันให้เจ้าหน้าฝ่ายวางแผนฯ เพื่อวิจัยเกี่ยวกับแผนและแนวทางในการพัฒนาคณะฯ 
หลังจากนั้นได้ด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลากรทั้งคณะ เพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง ทิศทาง
ในการพัฒนาคณะฯ ผู้น าระดับสูงจะใช้ข้อมูลจากการท า PREST และ SWOT พิจารณาร่วมกับสมรรถนะหลักซึ่งเป็นรากฐาน
ที่ส าคัญของคณะฯ คือ มีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้น า ทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ศิลปวัฒนธรรม ภาษา
และจารึก น าไปสู่วิสัยทัศน์ที่ประชาคมยอมรับร่วมกัน คือ วิสัยทัศน์ 3 ส “ส่งเสริม สร้างสรรค์ สืบสาน” องค์ความรู้ด้าน
โบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ   ให้ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และค่านิยม คือ ARCHAEO -  
(ACADEMIC, RESPONSIBILITY, CREATIVITY, HARMONY, ACHIEVEMENT, EXPERTISE,  OPENNESS) 

คณบดีได้น าเสนอวิสัยทัศน์ดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย เมื่อสภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ คณบดีได้น าวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนา หารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือก าหนด
แนวนโยบาย แนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ และได้เผยแพร่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม แนวทางการพัฒนาคณะ ฯ ผ่านทุกช่องทาง เช่น 
ผ่านที่ประชุมทุกชุดของคณะฯ  ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการนักศึกษาของคณะฯ นอกจากนี้ยังได้ก าหนดนโยบายอย่างชัดเจน 
คือ การด าเนินการทุก ๆ ด้านของคณะฯ ทั้งแผนระยะยาว  แผนระยะสั้น (แผนปฏิบัติงานประจ าปี) ของทุกภาควิชา ทุก
หลักสูตร ทุกโครงการ จะต้องด าเนินการมีแนวทางการด าเนินงาน ผลลัพธ์ของโครงการต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ 
(2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 

ในช่วงปี 2556 คณะฯ เกิดปัญหาภายใน โดยทุกภาคส่วนยอมว่าเป็นปัญหาวิกฤตครั้งใหญ่ของคณะฯ ได้แก่
ปัญหาด้านการเงิน ปัญหาการขาดผู้น าองค์กร เป็นต้น สถานการณ์ดังกล่าวน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและก าหนดวิสัยทัศน์ 
ทิศทางของคณะฯ ครั้งใหญ่ และการตระหนักความส าคัญของการด าเนินการที่ถูกต้องตามกฏหมาย ความโปร่งใส ผู้น า
ระดับสูงได้มุ่งเน้นแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนและประกาศต่อบุคคลากรทุกภาคของคณะฯ ทุกช่องทางการสื่อสาร 
โดยเฉพาะการด าเนินงานของคณะฯ จะต้องด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ถูกต้องตามหลักการและกฎหมาย 
รวมถึงแนวทางนโยบายของมหาวิทยาลัย (เน้นในสิ่งที่มหาลัยท าถูกต้อง) สิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน คือ การด าเนินงาน
บริหารคณะจะด าเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการบริหารคณะ การด าเนินงานทุกงาน ทุกโครงการจะต้องผ่านมติที่
ประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะฯ  ต้องรายงานสถานการณ์การเงินของคณะให้กรรมการคณะฯ รับทราบทุกเดือน 
ด าเนินการชื่นชมยกย่องและให้ก าลังใจบุคลากรและนักศึกษา ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีผ่านทุกช่องทาง  

ในส่วนของนักศึกษานั้น คณะฯ มุ่งเน้นความมีจริยธรรมของนักศึกษา โดยทุกหลักสูตรของคณะจะต้องสอดแทรกการ
เรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม หรือ จรรยาบรรณ ที่ดีของวิชาชีพ ค่านิยมของคณะฯ เช่น จริยธรรมของวิชาชีพ
โบราณคดี การคัดลอกผลการ การอ้างอิงผลงาน เป็นต้น 
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(3) การสร้างสถาบันที่ประสบผลส าเร็จ แผนการปฏิบัติการ การน าแนวทางสู่การปฏิบัติ  
แนวทางการด าเนินงานหลักของคณะฯ ผู้น าระดับสูงจะใช้สรรถนะหลักของคณะฯ คือ การน าจุดแข็งด้าน ความ

เชี่ยวชาญและเป็นผู้น า ทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ศิลปวัฒนธรรม ภาษาและจารึก เป็นฐานส าหรับการ
จัดท านโยบาย แผนงานต่าง ๆ  มุ่งเน้น การสร้างสรรค์ ส่งเสริม สืบสาน สมรรถนะดังกล่าว ทั้งในรูปแบบของการปรับปรุง
หลักสูตร การวิจัย การบริการวิชาการ  โดย ผู้น าระดับสูง ได้ด าเนินการ วิเคราะห์ PREST เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โมเดลประเทศไทย 4.0 กรอบแผนอุดทศึกษา 15 ปี แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น มาวิเคราะห์ร่วมกับ
แนวทาง SWOT ซึ่ง ประเมินสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของบุคคลากรภายในคณะโบราณคดี โดยข้อมูลมี
การแบ่งกลุ่มประเด็น SWOT จ านวน 98 ประเด็น และแบ่งกลุ่มตามพันธกิจ แนวทางการบริหารจัดการของคณะฯ 5 
ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 3) ด้านผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 4) ด้าน
บริการวิชาการแก่สังคม 5) ด้านการเงินและงบประมาณ มีการน าเสนอต่อบุคลากรคณะโบราณคดี เพ่ือจัดล าดับ
ความส าคัญ และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการบริหารจัดการของคณะโบราณคดี เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาจัดท าเป็น
นโยบายส าหรับกรอบทิศทางการพัฒนาคณะโบราณคดี ระยะยาว 4 ปี 

ประเด็นต่าง ๆ จากการวิเคราะห์ PREST และ SWOT ผู้บริหารสูงได้น ามาประมวล วิเคราะห์ น ามาซึ่งการตกผลึก
แนวคิดในการท าให้คณะฯ บรรลุและด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบผลส าเร็จทั้งในระยะสั้น ระยะยาว แนวคิด
หลักในการพัฒนาคณะโบราณคดี คือ จะใช้รากฐานทาง “วัฒนธรรม” ซึ่งเป็นหัวใจพ้ืนฐานหลักส าคัญของประเทศ และของ
คณะฯ เป็นศูนย์กลาง ในการ สร้างคน คือ นักศึกษา (หลักสูตรและการเรียนการสอน) สร้างองค์ความรู้ คือ งานวิจัยและ
การบริการวิชาการ โดยใช้ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาจัดการ เพ่ือ สืบสาน ทั้ง คนและองค์ความรู้ ตามวิสัยทัศน์
ของคณะ ทั้งนี้ผู้น าระดับสูงมีความเชื่อและมุ่งเน้น โดยจะใช้แนวทางการพัฒนาการกระบวนการ EdPEx ซึ่งจะเน้นประเด็น
ส าคัญ (ดูผังแนวคิด รูปที่ 1) น าไปสู่ 4 แนวทางหลักส าหรับการบรรลุและด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ  

 
1) การแก้ไขจุดอ่อนและภัยคุกคาม ตามประเด็น SWOT 
2) เพ่ิมศักยภาพจุดแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนางานประจ า 
3) การสร้างสรรค์งานใหม่ที่เกิดการพัฒนาและเกิดความ 
สุขต่อบุคคลากรทุกระดับ 
4) ปฏิบัติงานตามพันธกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมายอย่าง 
ถูกต้องตามระเบียบ 

 
 
 
 
 

 
                                    
                                                                                รูปที่ 2 ผังแนวคิดหลักในการพัฒนาคณะโบราณคดี                            
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ข. การสื่อสารและผลการด าเนินการขององค์กร 
(1) การสื่อสาร  
 คณะฯ เป็นองค์กรขนาดเล็ก ดังนั้นลักษณะความสัมพันธ์จะเกิดความสัมพันธ์แบบครอบครัว ทีมผู้น าระดับสูง มีแนวคิด
พ้ืนฐานหลักส าหรับการสื่อสารในองค์กร คือ การเชื่อใจ การให้โอกาส การยอมรับการตัดสินใจ การท างานเป็นทีม น าไปสู่แนวทาง 
ผู้น า คือ ผู้ท า โดยมุ่งเน้นทุกคนภายในองค์กรต้องเป็น ผู้น า คือ ทุกคนในคณะฯ ต้องมีบทบาทเป็น “ผู้น า” โดย “ผู้น า” ไม่ใช่มา
จากต าแหน่งการบริหารเท่านั้น “ผู้น า” คือ “ผู้ท า” “ผู้ท า” ที่สร้างประโยชน์แก่คณะ คือ “ผู้น า” ของคณะโบราณคดี ดังนั้น “ทุก
คน” ในคณะโบราณคดีต้องเป็น “ผู้น า” แนวทางดังกล่าวผู้น าระดับสูงได้ด าเนินการเผยแพร่ ให้ประชาคมรับทราบและเข้าใจทุกช่อง
ทางการสื่อสาร ทั้งการประชุมทุกระดับ การสัมมนาต่าง  ๆและพยายามจะสร้างให้เป็นวัฒนธรรมที่ดีของคณะฯ  

ด้วยลักษณะการเป็นองค์กรขนาดเล็ก และทีมผู้น าระดับสูงเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ เปิดโอกาสให้ทุกคนในคณะฯ 
สามารถเข้ามาปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ อเกิดปัญหาจะต้องสื่อสารและตัดสินเพ่ือ
แก้ปัญหาโดยทันที ตามนโยบาย “เข้าถึง พึ่งได้” ทั้งนี้ การเชื่อใจ การยอมรับการตัดสินใจ จะเป็นหลักส าคัญการสื่อสารกัน
ภายในทีมบริหารระดับสูง ผู้บริหารจะทราบขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และเคารพการตัดสินใจของผู้บริหาร
แต่ล่ะด้าน เพ่ือเกิดการท างานที่กระชับ รวดเร็ว  นอกจากนี้ผู้น าระดับสูงได้สร้างเครือข่ายกับบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
หลากหลายช่องทาง ทั้งในส่วนรูปแบบเฉพาะบุคคลและสาธารณะ เพ่ือให้หน่วยงานภายนอกได้รับรู้รับทราบการด าเนินงาน 
กิจกรรมของคณะทั้งด้านหลักสูตร กิจกรรมต่าง ๆ งานบริการวิชาการ ระบบและรูปแบบในการสื่อสารภายในและภายนอก
องค์กรของคณะฯ จะมีลักษณะ 3 รูปแบบ คือ 1. การสื่อสารเป็นล าดับขั้นตอนตามระบบราชการ คือ สื่อสารผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ จะต้องเป็นเอกสารที่ส าคัญ ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และมอบหมายให้
หัวหน้าภาควิชา เลขานุการคณะ น าเสนอเสนอต่อบุคลากรเพ่ือทราบตามล าดับ 2. การเวียนเอกสาร ลักษณะของเอกสารหรือ
ข่าวสาร จะเป็นข่าวสารที่ไม่จ าเป็นต้องผ่านมติที่ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ เลขานุการคณะฯ จะเป็นผู้กรองเอกสารและ
จะท าของการเวียนเอกสารโดยการเวียนแบบลงนามรับทราบและการเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3. การติดประกาศ
ประชาสัมพันธ์ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ Facebook Website จดหมายข่าวของคณะฯ  
(2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ 
      แนวคิดพ้ืนฐานหลักของผู้ระดับสูง ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น คือ ผู้น า คือ ผู้ท า สิ่งส าคัญเริ่มต้นก่อนการน าไปสู่
ประชาคมของคณะ คือ การให้เกียรติและการเชื่อม่ันและเชื่อใจกันภายในทีมบริหาร ดังนั้นทีมผู้น าจะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในแต่ล่ะด้านอย่างชัดเจน เพ่ือน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะฯ โดยแนวทางที่มุ่งเน้นเพ่ือให้บรรลุตาม
พันธกิจ ประกอบด้วย การน าสมรรถนะหลักของคณะฯ มาเป็นพ้ืนฐานส าหรับก าหนดวิสัยทัศน์ ก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ แผนการติดตามการด าเนินงาน การก าหนดแผนงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วนในคณะฯ จะ
มีส่วนร่วมและรับทราบ ยอมรับร่วมกัน โดยรูปแบบของการปฏิบัติ ทีมผู้น าระดับสูง จะก าหนดแนวทาง แผนการปฏิบัติงานหลัก 
ที่รับนโยบายบางส่วนมาจากสภามหาวิทยาลัย น าเสนอผ่านที่ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือให้หัวหน้าภาควิชาน าไปน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารภาควิชา เพ่ือจัดท าแผนงานระดับภาควิชา  แล้วน ากลับมาพิจารณาแผนงานในภาพรวมของคณะฯ อีกครั้ง 
โดยจะมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดที่ชัดเจน ก าหนดการติดตามให้รายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ  4 เดือน  
1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ก. การก ากับดูแลองค์กร 
(1) การก ากับดูแล 
 คณะฯจะยึดแนวทางและนโยบายหลักที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เป็นแนวทางหลักในการพิจารณาร่วมกับ
วิสัยทัศน์ของคณะฯ มาก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติของคณะฯ โดยลักษณะการก ากับดูแลเพ่ือบรรลุตามพันธกิจของคณะฯ 
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จะด าเนินงานในรูปแบบผ่านมติกรรมการบริหารคณะฯ เป็นหลัก ซึ่งจะมีคณบดีเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ จะมีคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ตามสายงานก่อนเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ โดย
คณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบัน ผ่านการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะโบราณคดี ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 9 
มกราคม 2557 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะโบราณคดี จ านวน 8 ฝ่าย  ได้แก ่

1. คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร วิจัย และทุน (คณบดีเป็นประธาน) มีหน้าที่ จัดท าระบบและกลไกบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ก าหนดนโยบายและแนวทางการวิจัยของคณะโบราณคดี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการ
วิจัยของสถาบัน ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานทางด้านการพัฒนาบุคลากร  

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาบัณฑิต (รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน) มีหน้าที่ จัดท าระบบ ก าหนดนโยบาย 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การจัดการหลักสูตรระดับ ป.ตรี 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน) มีหน้าที่ จัดท าระบบ ก าหนดนโยบาย 
ก ากับ ติตาม และประเมินผล การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การจัดการหลักสูตรระดับ ป.โท และ เอก 

4. คณะกรรมการด้านการจัดการเรียนและตารางสอน (รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน) มีหน้าที่จัดท าระบบ 
การจัดการการเรียนการสอน การจัดการด้านตารางสอน ทั้งหลักสูตร ป.ตรี (วิชาเอก วิชาโท) ป.โท ป.เอก 

5. คณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธาน) มีหน้าที่ จัดท าระบบ 
ก าหนดนโยบาย ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับกิจการต่าง ๆ ของนักศึกษา 
 6. คณะกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (คณบดีเป็นประธาน) มีหน้าที่ ก าหนดนโยบาย 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานต่าง ๆ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

7. คณะกรรมการด้านบริการวิชาการ (รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษเป็นประธาน) มีหน้าที่ ก าหนด
นโยบาย ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการของคณะโบราณคดี 

8. คณะกรรมการบริหารวารสารด ารงวิชาการ (บรรณาธิการวารสารเป็นประธาน) มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานต่าง ๆ ของวารสารด ารงวิชาการให้ 
(2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 คณะฯ จะใช้แนวคิด PDCA มาเป็นระบบการด าเนินงานและการปรับปรุงผลการด าเนินงานโดยมีเป้าหมาย
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้น าระดับสูง (คณบดี) จะถูกก าหนดตัวชี้วัดและความส าเร็จมาจากทางมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
การรายงานผลทุก ๆ 6 เดือน และมีการประเมินผลทุก ๆ ปี ดังนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะฯ จะด าเนินงานให้
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย แต่จะมีบางด้านที่จะมีการก าหนดการประเมินเฉพาะส่วนของคณะฯ โดยมีการประเมินต่าง ๆ ได้แก่ 
          - แผนปฏิบัติราชการ รายงานทุก ๆ 4 เดือน ประเมินผลทุก ๆ 6 เดือน 
          - แผนงานด้านวิจัยและพัฒนาบุคคลากร ประเมินผลทุก ๆ 6 เดือน 
          - แผนงานด้านหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา ประเมินผลทุกๆ 6 เดือน 
          - แผนงานด้านกิจการนักศึกษา ประเมินผลทุกๆ 6 เดือน 
          - แผนงานด้านการเงิน รายงานและประเมินผล ทุก ๆ เดือน  
          - แผนงานด้านบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รายงานประเมินผลทุก ๆ 6 เดือน 
          แนวทางการด าเนินงานข้างต้นส่วนใหญ่จะมีการติดตามและประเมินผลในระหว่างก าลังด าเนินงาน ซึ่งจะท าให้ทราบ
สถานการณ์และปัญหาต่าง ๆ โดยสามารถปรับแผนงานต่าง ๆ ได้ และจะมีการประเมินผลส าเร็จอีกครั้งเสร็จสิ้นแต่ล่ะโครงการ 
และประเมินในส่วนแผนงานภาพรวมของคณะอีกครั้งทุก ๆ ปี เพ่ือน าสถานการณ์ ปัญหาต่าง ๆ มาปรับปรุงการด าเนินงานในปี
ถัดไป 
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ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและจริยธรรม 

(1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 
 คณะฯ เป็นสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นหลัก ดังนั้นประเด็นส าคัญที่คณะมุ่งเน้นความ
ถูกต้องด้านกฎหมายและจริยธรรม จะแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 

ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะมุ่งเน้นให้ทุกหลักสูตร สอดแทรก
ประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องทั้งด้านจริยธรรมและกฎหมาย เช่น หลักจริยธรรมของนักโบราณคดี
ในการด าเนินงาน ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโบราณวัตถุโบราณสถาน หรือ ข้อกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางด้านศิลปวัฒนธรรม ปัจจุบันคณะได้ให้ความส าคัญที่เกี่ยวข้องการคัดลอกผลงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่ง
อ่อนไหวส าหรับงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

ด้านการวิจัย คณะฯ ได้ด าเนินการเปิดคลินิกวิจัยขึ้นภายในคณะ โดยการน าอาจารย์ผู้มีประสบการณ์สูง มาเป็น
พ่ีเลี้ยงคอยก ากับและให้ข้อเสนอแนะต่ออาจารย์หรือบุคคลากรสายสนับสนุนที่ต้องการท าวิจัย โดยเน้นการท าวิจัยที่
ถูกต้องตามจริยธรรมการวิจัย แนวทางการเผยแพร่ผลการ เป็นต้น 

ด้านการบริการวิชาการ คณะฯ มุ่งเน้นการสร้างงานบริการวิชาการทั้งที่ไม่แสวงหารายได้และหารายได้ โดย
ประเด็นส าคัญท่ีคณะตระหนักและค านึกถึง คือ การเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่พ่ึงให้แก่สังคม แนะน า และให้ความรู้แก่
สังคม แต่ทั้งนี้ประเด็นต่าง ๆ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นเรื่องที่อ่อนไหวและกระทบต่อจิตใจของสังคมได้ง่าย ดังนั้น
จะต้องด าเนินการอย่างรอบครอบ รัดกุม ในการจัดงานส าหรับให้ข้อคิดเห็นต่อสาธารณะต่าง ๆ จะต้องไม่ละเมิดสิทธิหรือ
ผิดต่อหลักกฎหมายรวมถึงหลักการของแต่ล่ะศาสนาเป็นส าคัญ 

(2) พฤติกรรมที่มีจริยธรรม 
คณะฯ ก ากับดูแลให้การด าเนินงานทุกด้านเป็นไปอย่างมีจริยธรรมโดยใช้ระบบธรรมาภิบาล และ พยายาม

ส่งเสริมบุคลากร นักศึกษา ให้มีพฤติกรรมที่มีจริยธรรม คณะฯ เวียนคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ จรรยาบรรณบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้กับอาจารย์และบุคลากรคณะ พร้อมกับการจัดอบรมเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการผิด
จริยธรรมให้กับอาจารย์และนักศึกษา เช่น การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ คลีนิควิจัย รวมถึงการสอดแทรกเนื้อหาการ
เรียนการสอนที่เน้นด้านจริยธรรมทุกหลักสูตรให้แก่นักศึกษา ทีมผู้บริหารจะเป็นผู้น ากรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการท าผิด
จริยธรรมคณะฯ โดยจะเสนอให้กรรมการบริหารคณะเพ่ือพิจารณา ในบางกรณีจ าน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณา 
นอกจากนี้ยังได้ก าหนดให้หัวหน้าภาควิชา เป็นผู้ก ากับดูแลด้านจริยธรรมในบุคลากรสายวิชาการของภาควิชา และ
เลขานุการคณะฯ เป็นผู้ก ากับดูแลในส่วนบุคลากรสายสนับสนุนตาม กรณีมีการกระท าที่ขัดต่อจริยธรรมของบุคลากร 
หัวหน้าภาควิชา และเลขานุการคณะฯ จะเป็นผู้รายงานต่อทีมผู้บริหาร เพ่ือด าเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ กรรมการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน คณบดีจะเชิญผู้นั้นออกจากการ
ประชุม เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม ในส่วนของบุคลากรหรือนักศึกษา ที่มีพฤติกรรมที่มี
จริยธรรมที่ดี คณะฯจะด าเนินงานยกย่อง ชื่นชม ทุกกรณี มีการแจ้งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ การยกย่อง
ผ่านเว็บไซต์ การมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและก าลังเป็นต้น 

ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
(1) ความผาสุกของชุมชน 
 คณะฯ เป็นสถาบันการศึกษาเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยที่ผลิตบัณฑิตและงานวิชาการด้านโบราณคดี 
ประวัติศาสตร์ ภาษาและจารึกโบราณ ดังนั้นตลอดระยะเวลา 64 ปีที่ผ่านมา คณะฯ จะได้รับความคาดหวังต่อสังคมสูงต่อ



CPE- 6 
 

งานที่เก่ียวข้องการงานด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น เมื่อเกิดสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปธรรมวัฒนธรรมทั้ง
ด้านดีและด้านลบ คณะฯจะได้รับกระแสและความกดดันต่อสังคมในการแสดงจุดยืน การให้ความรู้ที่ถูกต้องเป็นเสมอ เช่น 
การเรียกร้องการคืนโบราณวัตถุจากต่างประเทศ การอนุรักษ์โบราณสถานต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้นประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้เป็น
ส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ของคณะ ที่จะต้องด าเนินการทั้ง สร้างสรรค์ ส่งเสริม และสืบสาน งาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยงานดังกล่าวจัดเป็นจุดเด่นของคณะฯ ซึ่งทุก ๆ ปี ทุกภาควิชาจะต้องมีการที่เกี่ยวกับการ
บริการวิชาการเพ่ือชุมชนปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ นอกจากนี้การด าเนินงานในส่วนของนักศึกษา คณะฯ ยัง
สนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานศิลปวัฒนธรรมเพ่ือบริการชุมชนต่าง ๆ ด้วย เช่น ค่ายวิชาการ
โบราณคดี ค่ายนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การจัดเสวนาวิชาการต่าง ๆ  

(2) การสนับสนุนชุมชน  
 จากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักด้านหนึ่งของคณะฯ คือ สร้างสรรค์ ส่งเสริม สืบงาน 
งานศิลปวัฒนธรรมของประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนโดยตรง โดยคณะจะมีการด าเนินงานการ
สนับสนุนชุมชนใน 2 ลักษณะ คือ การเข้าไปสนับสนุนชุมชนโดยตรงจากทางคณะฯ เช่น การสร้างงานบริการวิชาการหรือ
งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน เกิดแหล่งเรียนรู้ทางวฒธรรม และเข้าไปส่วนร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ เพื่อ
ไปพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม 
 

หมวด 2 กลยุทธ์ 
2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 
ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ 
(1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของคณะฯ จะใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาคมทุกภาคส่วน โดยมีกระบวนการ
หลัก 5 ขั้นตอน (รูปที่ 2) คือ  

1. การประเมินองค์กร สถานภาพ และสภาพแวดล้อม จะประกอบไปด้วยการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 
(PEST) และการประเมิ น สภ าพแวดล้ อมภ ายใน  โดยมี จุ ดมุ่ งหมาย เพ่ื อ ให้ ท ราบถึ ง  จุ ดแข็ ง  (Strength –
S) จุดอ่อน (Weakness –W) โอกาส (Opportunity –O) และอุปสรรค (Threat- T)  

2. การก าหนดทิศทาง เป็นการน าผลการประเมินองค์กร มาก าหนดทิศทางของคณะฯ โดยยึดเอาสมรรถนะหลัก
ของคณะ คือ การเป็นผู้น าด้านโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม มาก าหนดทิศทางตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย ท าให้เกิด 
การก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดภารกิจ และการก าหนดเป้าหมาย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

3. การก าหนดกลยุทธ์ เป็นการพัฒนาแผนระยะยาวและระยสั้น บนรากฐานจากข้อ 1 และ 2 โดยคณะฯ จะ
ก าหนดและเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับสมรรถนะและธรรมชาติของคณะฯมากที่สุด ซึ่งคณะฯ ได้ก าหนดกลยุทธ์ 
2 ระดับ คือ กลยุทธ์ระดับองค์กร (ระยะยาว) และกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (ระยะสั้น)  

4. การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารระดับสูงร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะร่วมกัน
พิจารณา แปลงกลยุทธ์และนโยบายเพ่ือน าไปสู่แผนการด าเนินงาน (ปัจจุบันมีแผนระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2565) และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยจะต้องสอดคล้องกับสมรรถนะ วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ ซึ่งมีการก าหนดรายละเอียด
ด้านต่าง ๆ เช่น รายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาในการด าเนินงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น  เพ่ือให้
สามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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5. การประเมินผล เป็นกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลกลยุทธ์ที่น าไปปฏิบัติ (แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี) ซึ่งคณะฯ ได้ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลไว้แล้วอย่างชัดเจน ทั้งนี้ผลของการประเมินจะถูก
น ามาพิจารณาเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) นวัตกรรม 
 กระบวนการวางแผนและจัดท ากลยุทธ์ของคณะข้างต้นมีส่วนส าคัญในการผลักดันในการสร้างนวตกรรมของ
คณะฯเป็นอย่างมาก  โดย คณะฯ มีการจัดการด้านนวตกรรม ซึ่งมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคณะโบราณคดี ระยะ 
4 ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเกิดมาจากกระบวนการจัดท ากลยุทธิ์ คือ “มุ่งเน้นความเป็นเลิศและความโดดเด่นเฉพาะทางโดย
บูรณาการระหว่างศาสตร์และศิลป์ เพ่ือ “ส่งเสริม สร้างสรรค์ สืบสาน” องค์ความรู้ด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ  ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ดังนั้นแนวทางการการจัดกรรมนวัตกรรมของคณะฯ จะมุ่งเน้นส าหรับพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาส าหรับนักศึกษาเป็นหลัก โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ผสานงานกับ
ผู้แทนของแต่ล่ะภาควิชา เพ่ือสร้างนวัตกรรมที่เน้นส าหรับการเรียนการสอนด้านวัฒนธรรมเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน โดยใน
ปี 2561 – 2562 มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชาระดับปริญญาตรี จ านวน 7 รายวิชา เช่น 
นวัตกรรมส าหรับการเรียนการสอนเพ่ือการขุดค้นทางโบราณคดี นวัตกรรมส าหรับการเรียนการสอนการอ่านจารึกและ
เอกสารโบราณ นวัตกรรมส าหรับวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นต้น 

(3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 
 คณะฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การก าหนดทิศทาง และก าหนดกลยุทธ์ โดยรู ปแบบของการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลนั้น จะใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของคณะฯ  เริ่มจากการรวบรวมประเด็นจากการ
วิเคราะห์ PEST และ SWOT จากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะโบราณคดี ลักษณะของการด าเนินการ
จะให้บุคลากรจัดล าดับความส าคัญของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ที่มีผลกระทบอย่างมากต่อการ
ด าเนินงานของคณะโบราณคดี โดยแบ่งเป็นการจัดล าดับแต่ละประเภท 5 อันดับแรก และในภาพรวม 10 อันดับแรก ซึ่ง
ได้รับแบบตอบรับทั้งสิ้น 72 ชุด น าไปสู่แผนยุทธศาสตร์ในระยะยาว ได้แก่ 
          คณะฯ ได้ด าเนินการ ประเมินสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของบุคคลากรภายในคณะโบราณคดี 
โดยใช้แนวทาง PEST และ SWOT มาเป็นแนวทางหลักส าหรับวิเคราะห์ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มประเด็น SWOT จ านวน 
98 ประเด็น และแบ่งกลุ่มตามพันธกิจและแนวทางการบริหารจัดการของคณะโบราณคดี 5 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหาร
จัดการ 2) ด้านหลักสูตร และการเรียนการสอน 3) ด้านผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ 4) ด้านบริการวิชาการแก่สังคม  

สมรรถนะหลักของคณะฯ 

การประเมินองค์กร การก าหนดทิศทาง 

การก าหนดกลยุทธ์ 

การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ การประเมินผล 

_ 
+ 

รูปที่ 3 กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์คณะโบราณคดี 
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และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ 5) ด้านการเงินและงบประมาณ และได้มีการน าเสนอต่อบุคลากรคณะโบราณคดี เพ่ือ
จัดล าดับความส าคัญ และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการบริหารจัดการของคณะโบราณคดี  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา
จัดท าเป็นนโยบายส าหรับกรอบทิศทางการพัฒนาคณะโบราณคดี 
(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก 

      ข้อมูลและการวิเคราะห์ประเด็น PEST และ SWOT จากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะโบราณคดี 
เพ่ือให้บุคลากรจัดล าดับความส าคัญของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร น าไปสู่สมรรถนะหลักของคณะฯ และเกิด
ระบบงานที่คณะฯควรมุ่งเน้นส าหรับการพัฒนา โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ 
         1. เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นเลิศและยอมรับในระดับนานาชาติ 

1.1 พัฒนาหลักสูตรที่เป็นเลิศทางความรู้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
1.2 พัฒนาอาจารย์ให้ได้อาจารย์ที่มีความสามารถทางวิชาการ วิจัย เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
1.3 พัฒนาการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

           1.4 พัฒนาและสร้างบัณฑิตให้เป็นบุคคลากรคุณภาพตามคุณลักษณะ Thailand 4.0 
      2. เป็นผู้น าการวิจัยด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ทีเ่ป็นเลิศและยอมรับในระดับนานาชาติ 

 2.1 ผลิตผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับสากล  
 2.2 พัฒนาวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือใช้ประโยชน์ 
 2.3 พัฒนานักวิจัยให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ 
 2.4 กระบวนการสนับสนุนวิจัยที่เป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน 

     3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรมของประเทศ 
 3.1 บูรณาการใช้องค์ความรู้ด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้บริการวิชาการเฉพาะทางที่
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการในระดับชาติและนานาชาติ 
 3.2 พัฒนามาตรฐานการให้บริการวิชาการ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในด้านการให้บริการและการบริหารจัดการ 

     4. เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ มีระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
 4.1 พัฒนาองค์กรโดยมีระบบการพัฒนาที่มคีุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นส าหรับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน 
 4.2 มีระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล และประเมินการปฏิบัติที่ท าให้บรรลุพันธกิจของคณะ 

4.3 มีระบบสารสนเทศการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูล 
4.4 มีกระบวนการงานหลักท่ีด าเนินการอย่างเป็นระบบ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
แนวทางข้างต้นถูกก าหนดให้เกิดแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน คือ 1. ด้านการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาด้าน

โบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรม 2. การเป็นผู้น าด้านการวิจัยทางโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรม 3. การเป็นศูนย์กลางการ
บริการวิชาการด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรม 4. การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ มีระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่
เป็นเลิศ โดยผู้น าระดับสูงได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ผู้น าระดับสูงได้น าเสนอต่อกรรมการ
ประจ าคณะ และเผยแพร่ต่อประชาคมทุกภาคส่วนของคณะทุกช่องทาง โดยได้ก าหนดนโยบายหลักว่า ทุกภาควิชา ทุก
หลักสูตร จะต้องจัดท าแผนหรือแนวทางในการด าเนินงานโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์ของคณะ ฯ 

ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
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 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะฯ จะมี 4 ด้าน (ดูที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น) โดยผู้น าระดับสูงได้ประชุมหารือกับ
คณะกรรมการบริหารคณะได้ก าหนดแผนและตารางเวลาไว้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ (ตารางที่ 9) (แผนพัฒนาคณะ
โบราณคดี พ.ศ. 2561-2564) 
(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะฯ เกิดจากการมีส่วนร่วมกันของทุกภาคส่วนในคณะฯ ดังนั้นการพิจารณาถึง
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์นั้นจะมีการพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดที่คณะฯจะได้รับ โดยต้องสอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะเป็นหลัก ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าผู้น าระดับสูงได้ก าหนดอย่างชัดเจนว่า ทุกภาควิชา ทุกหลักสูตร 
จะต้องจัดท าแผนหรือแนวทางในการด าเนินงานโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์ของคณะ ฯ ซึ่งในการ
จัดการเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบเพ่ือบรรลุตามตัวชี้วัดในภาพรวมระดับคณะฯนั้น จะพิจารณาร่วมกันผ่านที่ประชุม
กรรมการบริหารคณะ โดยมีการแชร์และกระจาย ความรับผิดชอบตามตัวชี้วัด ตามธรรมชาติและความถนัดของแต่ละ
ภาควิชาเพ่ือให้เกิดความสมดุลภายในคณะ ฯ (ตารางที่ 10)  
2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและน าไปสู่การปฏิบัติ 
(1) แผนปฏิบัติการ 
      แผนปฏิบัติการของคณะฯ เกิดขึ้นตามขบวนการจัดท ากลยุทธ์ โดยการน า สมรรถนะหลัก วิสัยทัศน์ของคณะ มาจัดท า
ฐานแนวคิดหลักส าหรับการพัฒนาคณะ น าไปสู่แผนระยะยาว (แผน 4 ปี พ.ศ.2561-2565) (ตารางที่ 9) และ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี (ตารางที่ 10) ซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จะใช้แนวทางยุทธศาสตร์ของคณะบูรณาการร่วมกับแผนนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ใช้แนวคิด พัฒนาพันธกิจพื้นฐานควบคู่ไปกับพันธกิจพัฒนา   
 
ตารางที่ 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาคณะโบราณคดี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ่านความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  
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ตารางที่ 10 แผนปฎิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 2562 ผ่านความเหน็ชอบจากที่ประชุมกรรมการบริหารคณะโบราณคดี ครั้งที่ 19/2561 วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2561 
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(2) การน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 

ผู้น าระดับสูง ได้น าแผนปฏิบัติการทั้งระยะยาวและระยะสั้นไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนพัฒนาคณะ
โบราณคดี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) มีลักษณะครอบคลุมการพัฒนาคณะตามภารกิจของมหาวิทยาลัยทุกด้าน เพ่ือให้
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติบังเกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงนั้น จ าเป็นที่จะต้องแปลงแผนพัฒนาคณะโบราณคดี
ระยะ 4 ปี ไปเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยการถ่ายทอดนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์
กลยุทธ์ โครงการ และค่าเป้าหมายให้กับหน่วยงานภายในคณะ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ โดยมีข้ันตอน ดังนี้  

1. การถ่ายทอดแผนพัฒนาคณะโบราณคดี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สู่ทุกภาควิชา/ศูนย์ โดยการชี้แจงท าความ
เข้าใจและความชัดเจนในแต่ละประเด็นเพ่ือจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยก าหนดค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ รวมทั้ง
แผนงาน งานโครงการ กิจกรรม ตลอดจนทรัพยากรและงบประมาณ รวมทั้งการก ากับ ติดตามผล และรายงานผล 

2. สนับสนุนให้ภาควิชา/ศูนย์ ชี้แจงท าความเข้าใจและความชัดเจนในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กล
ยุทธ์ โครงการที่ตัวเองรับผิดชอบสู่ระดับบุคลากรในสังกัดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุม การสัมมนา เป็นต้น  

3. พิจารณาสนับสนุนเพ่ือให้งาน/โครงการที่ก าหนดไว้สามารถด าเนินการได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ ทั้งนี้ภาควิชา/ศูนย์ต้องให้การสนับสนุนในด้านการจัดหาหรือปรับบุคลากร การจัดสรรงบประมาณ การสนับสนุน
เครื่องมืออุปกรณ์และสถานที ่เป็นต้น  

4. การสร้างพลังและความร่วมมือเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยการพัฒนาบุคลากร การท างานเป็น
ทีม การท างานแบบมีส่วนร่วม การสร้างแรงจูงใจ เป็นต้น  

5. จัดระบบการสื่อสารองค์กรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องแก่สาธารณะและบุคลากรในทุกระดับ รวมทั้งการวางระบบ
สนับสนุนต่าง ๆ เช่น การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร การบริหารแบบมีส่วนร่วม เพ่ือถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และค่าเป้าหมายที่ส าคัญให้แก่คณะ/หน่วยงาน ตลอดจนภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

6. จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ในองค์กรโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดี (Best Practice) การสร้าง
ระบบแรงจูงใจต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถ ขวัญ และกาลังใจของบุคลากร หน่วยงาน และองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
และมีระบบการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี 
(3) การจัดสรรทรัพยากร 
 คณะฯ ก าหนดให้ภาควิชา สาขาวิชา ศูนย์ฯ ประชุมร่วมกันเพ่ือจัดท าความต้องการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้าน
กานเงิน ก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ เพ่ือน ามาพิจารณาผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ โดยค านึงถึง
สถานการณ์ในปัจจุบันของคณะฯเป็นส าคัญ เพ่ือให้มั่นใจว่าทรัพยากรด้านการเงินและด้านอ่ืนๆ มีความพร้อมและ
เพียงพอส าหรับใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ ทั้งนี้คณะฯจะติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการและผล
ด าเนินงานตามตัววัด/ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ตามแผนปฏิบัติการของคณะฯ ที่ได้มอบหมายให้ภาควิชา สาขาวิชา ศูนย์ เป็น
ผู้รับผิดชอบ โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนทุก 4 เดือน ในประเด็นประสิทธิผลของการด าเนินงาน
แต่ละด้านตามตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ นอกจากนี้คณะฯยังได้ผู้รับผิดชอบด้านแผนงานและการเงินของคณะฯ รายงาน
สถานการณ์การเงิน การเบิกจ่ายต่าง ๆ ของทุกภาควิชา สาขาวิชา ศูนย์ ต่อคณะกรรมการคณะฯ เพ่ือทราบทุก ๆ เดือน 
เพ่ือที่ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา จะได้ทราบสถานการณ์ด้านการเงินและอ่ืน ๆ เพื่อการวางแผนต่อไป 
(4) แผนงานด้านบุคคลากร 
 แผนงานพัฒนาบุคลากรของคณะฯ มีวัตถุประสงค์ 3 ด้าน คือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรให้
ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
โบราณคดี และเพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีของบุคลากร โดยมีเป้าหมายในระยะยาว คือ 
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1. บุคลากรสายวิชาการทุกคนต้องได้รับ/เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ตามภารกิจหลักของบุคลากรสายวิชาการ ทั้งที่หน่วยงานจัดขึ้นเองและที่องค์กรภายนอกจัด ทั้ ง
ภายในและต่างประเทศ 

2. บุคลากรสายสนับสนุน ต้องเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ตามภารกิจหลักของบุคลากรสาย
สนับสนุน ทั้งท่ีหน่วยงานจัดขึ้นเองและที่องค์กรภายนอกจัด มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับจ านวนบุคลากร
สายสนับสนุนทั้งหมด 

3. บุคลากรสายบริหารทุกคน ต้องเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ตามภารกิจหลักของบุคลากรสาย
บริหาร ทั้งท่ีหน่วยงานจัดขึ้นเองและที่องค์กรภายนอกจัด ทั้งภายในและต่างประเทศ  

4. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีก าหนดเวลาในการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล โดยเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง/ปี 

5. บุคลากรสายวิชาการจัดท าผลงานวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ทุกปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของบุคลากรสายวิชาการท่ีครบตามเกณฑ์ 

 
แนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาด้านบุคลากร 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานทางวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนให้

เข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และดูงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2. สร้างเครือข่ายทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนางานในด้านต่างๆ 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับทุนเพ่ือศึกษาต่อทั้งภายในและต่างประเทศ 
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการสามารถพัฒนาเทคนิควิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. ส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM) เพ่ือให้สามารถน าความรู้จากการปฏิบัติจริง จากการองค์ความรู้ที่ต่างๆ ใช้

ให้เป็นประโยชน์  เพื่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางาน 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารทุกระดับได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและภาวะผู้น า 
7. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความสามารถการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ได้อย่าง

มีคุณภาพ 
8. ใช้แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร โดยเน้นการประเมินสมรรถนะ

เพ่ือการพัฒนาเป็นรายบุคคล  และส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น และระดับกลางให้สามารถระบุระดับสมรรถนะที่
เป็นอยู่จริงของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคลได้ 

9. พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  โดยส่งเสริมการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
10. ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนปรับปรุงกระบวนงานให้บริการที่ส าคัญให้สั้น กระชับ โดยเน้นการผลิตผล

งานให้รวดเร็วและถูกต้อง 
11. จัดท าคลังข้อมูลองค์ความรู้ให้อยู่ในสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น ดีวีดี อุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่างๆ และเอกสาร และ

เผยแพร่บนเว็บไซต์ จดหมายข่าวคณะ ให้บุคลากรที่สนใจสามารถเข้าถึง เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ รวมถึงน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
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ตารางที่ 11 แผนการด าเนินงานบริหารพัฒนาบุคลากรคณะโบราณคดี ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) ตัววัดผลการด าเนินงาน 
คณะฯ จะใช้แนวคิด PDCA มาเป็นระบบในการด าเนินงาน มีการการติดตามผลส าเร็จและประสิทธิผลของ

แผนปฏิบัติงาน โดยส่วนงานนโยบายและแผนฯ จะเป็นผู้ประสานงานกับส่วนงานอ่ืน ๆ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะเพ่ือพิจารณา ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการมีการติดตามทุก ๆ  4 เดือน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานทุก ๆ ด้าน โดยตัววัดที่ส าคัญที่คณะฯ จะใช้เป็นเกณฑ์หลัก คือ การประเมินการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์
ของโครงการนั้น ๆ รวมถึงประเมินผลส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ  
(6) การคาดการณ์ผลการด าเนินงาน 

การคาดการณ์ของผลการด าเนินงานของคณะฯ จะใช้ผลการด าเนินที่ผ่านมาในรอบ 4 ปี และรอบปีที่ผ่านมา มา
เป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้เปรียบเทียบและคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคต โดยทีมบริหาร ส่วนงานแผนและนโยบาย 
ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนงานการศึกษา ประชุมร่วมกันเพ่ือคาดการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ ของคณะฯ และ
น าเสนอต่อที่ประชุมกรรมการคณะเพ่ือพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง 
(ข) การปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติการ 
 คณะฯ จะมีการติดตามผลการด าเนินงานทุกโครงการทุก ๆ 4 เดือน เพ่ือติดตามสถานการณ์ ความก้าวหน้าของ
โครงการ ปัญหาต่าง ๆ ผ่านที่ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือพิจารณาร่วมกันส าหรับการปรับเปลี่ยนแผนส าหรับโครงการ
ที่มีปัญหา ทั้งนี้ในกรณีที่มีสถานการณ์ปัญหาเร่งด่วนในบางโครงการมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับแผนกระทันหัน คณะฯจะมี
วิธีการด าเนินงานเพ่ือปรับแผน 2 รูปแบบ คือ 1.กรณีไม่กระทบต่องบประมาณ ตัวชี้วัด จะใช้วิธีการเวียนเพ่ือขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารคณะฯ 2. กรณีที่มีผลกระทบต่องบประมาณ ตัวชี้วัด คณบดีจะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะเพ่ือเป็นวาระพิเศษหรือเร่งด่วน เพ่ือพิจารณาให้สามารถแก้ไขปัญหาปรับเปลี่ยนแผนได้ทันสถานการณ์  
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หมวดท ี่ 3 ลูกค้า 
3.1 เสียงของลูกค้า 

ก. การรับฟ ังผู้เรียนและล ูกค้ากลุ่มอ ื่น 

(1) ผู้เร ียนและลูกค้ากลุ่มอ ื่นที ่มีอยู่ในปัจจุบัน คณะฯ ได้มีการจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม
พันธกิจหลักของคณะฯ โดยมีช่องทางการสื่อสารของลูกค้าแต่ละกลุ่มด้วยช่องทางที่หลากหลายแตกต่างกัน เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลส าหรับเป็นฐานข้อมูล สามารถนามาใช้ปรับปรุงการด าเนินงานได้ (ตารางที่ 12) 
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ตารางที่ 13 กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีของคณะโบราณคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน 
 คณะฯ จะใช้แนวทางในการด าเนินเพ่ือประเมินความพึงพอใจหลากหลายวิธีขึ้นอยู่ลักษณะของกลุ่มลูกค้า เช่น 
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ แบบประเมินต่าง ๆ ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ (ดูตารางท่ี 14) 
 
ตารางที่ 14 แนวทาง ว ิธีการสื่อสาร และว ิธีการประเมินผลของผู้เรียนและผู้รับบริการ 

กลุ่มผู้รับบริการ แนวทางวิธีการสื่อสาร วิธีการประเมิน แนวทางการน าสารสนเทศมาใช ้
ด้านการเรียนการสอน 
1. นศ.ระดับ ป.ตร ี - ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 

- การจัดประชุมประจ าป ี
- ที่ประชุมกิจการนักศึกษา 
- Website, Facebook 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
- แบบส ารวจความคิดเห็น 

- ระบบประเมินการเรยีนการ
สอนออนไลน ์
- แบบประเมินของโครงการ 
- ที่ประชุมกิจการนักศึกษา 
- แบบส ารวจต่าง ๆ ตามวาระ 
- ระบบประเมินการเรยีนการ
สอนออนไลน ์
- แบบส ารวจตามวาระต่าง ๆ 
- เรื่องร้องเรียนต่าง ๆ  

- น าผลการประเมินไปปรับปรุง
ส าหรับการด าเนินงานครั้งต่อไป 
- หลักสูตรน าไปปรับปรุงการเรยีน
การสอน และการปรุบปรุงหลักสตูร 
- น าภาวะการมีงานท ามาปรับปรุง

เนื้อหาหลักสูตรให้ทันสมัย 
2. นศ.ระดับ ป.โท เอก - ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 

- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
- Website, Facebook 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
- แบบส ารวจความคิดเห็น 
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กลุ่มผู้รับบริการ แนวทางวิธีการสื่อสาร วิธีการประเมิน แนวทางการน าสารสนเทศมาใช ้
ด้านการผลติผลงานวิจัย 
1. บุคลากรสายวิชาการ - ประขุมกรรมการบริหารคณะ 

- ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ 
- ประชุมประจ าปีระดับคณะ 
- จดหมายเวียน ทั้ งเวียนตาม
ระบบและเวียนอิเล็กทรอนิคส์ 
- Website, Facebook, Line 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
- จดหมายข่าว 

- แบบประเมินของโครงการ 
- แบบส ารวจตามวาระต่าง ๆ 
- ที่ ป ระ ชุม ค ณ ะกรรม การ
บริหารคณะและคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ  
- เรื่องร้องเรียนต่าง ๆ 

- น าผลการประเมินไปปรับปรุง
ส าหรับการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 

2. หน่ วยงานต่ าง ๆ  ที่
สนับสนุนงบประมาณการ
วิจัย 

- แบบสอบถาม 
- Website, Facebook 
- หนังสือขอความร่วมมือต่าง ๆ 
- จดหมายข่าว 
- เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ 

- แบบประเมินของโครงการ 
- แบบส ารวจตามวาระต่าง ๆ 
- ที่ ป ระ ชุม ค ณ ะ กรรม การ
บริหารคณะ 

 

- น าผลการประเมินไปปรับปรุง
ส าหรับการด าเนินงานครั้งต่อไป 

 

ด้านการบริการวิชาการ 
1. ผู้รับบริการ - แบบสอบถาม 

- Website, Facebook 
- หนังสือเชิญต่าง ๆ  
- จดหมายข่าว 
- เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ 

- แบบประเมินของโครงการ 
- แบบส ารวจตามวาระต่าง ๆ 
- ที่ ป ระ ชุม ค ณ ะกรรม การ
บริหารคณะ 

 

- น าผลการประเมินไปปรับปรุง
ส าหรับการด าเนินงานครั้งต่อไป 

 

 

(2) ความพึงพอใจเปรียบเทยีบกับคู่แข่ง 
ปัจจุบันคณะฯ ไม่มีทั้งนี้วิธีการเปรียบเทียบกับความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่มีต่อสถาบันคู่แข่ง แต่คณะฯ 

มีแผนจะด าเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ กับสถาบันอ่ืน โดยเริ่มจากสถาบันที่เป็นคู่ความร่วมมือก่อน จากนั้น
ด าเนินการสร้างคู่ความร่วมมือเพ่ิมเพ่ือเป็นประโยชน์ในการใช้ข้อมูลร่วมกันเพ่ือพัฒนาคณะฯต่อไป 

 
3.2 ความผูกพันของลูกค้า 
ก. หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอ่ืน 

 (1) หลักส ูตรและบรกิาร 

หลักสูตรและการบริการต่าง ๆ ของคณะฯ ส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรเฉพาะทางและการบริการเฉพาะทาง เช่น 
ด้านโบราณคดี ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ด้านภาษา เป็นต้น การค้นหาความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริการ 
ส่วนใหญ่จะเป็นไปในลักษณะการเลือกสนทนากลุ่ม (Focus group) ของแต่ละหลักสูตร ได้แก่ ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ การสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันในหลักสูตร หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ชุมชนทาง
วัฒนธรรมต่าง ๆ แบบสอบถาม แบบประเมินต่างๆ แล้วน าเข้าข้อมูลของแต่ละกลุ่มมาวิเคราะห์เพ่ือ พัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การบริการต่าง ๆ ที่ตอบสนองตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้คณะฯยังเปิดช่องทางการสื่อสารทางสาธารณะต่าง ๆ เช่น Website, Facebook ด้วย 
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(2) การสนับสน ุนผู้เร ียนและลกูค้ากลุ่มอ ื่น 
คณะมีการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้าในกลุ่มต่างๆ ที่แยกตามพันธกิจ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของคณะฯ หลาย

ช่องทาง โดยสามารถลักษณะการสนับสนุนแยกกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้ (ตารางท่ี 15) 
ตารางที่ 15 ลักษณะการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของคณะโบราณคดี 

กลุ่มผู้รับบริการ แนวทาง วิธีการสนับสนนุ  
ด้านการเรียนการสอน 

1. นศ.ระดับ ป.ตร ี - Website, Facebook 
- สื่อการสอนต่าง ๆ, ต าราทางวิชาการ, เอกสารวิชาการจากการจัดโครงการต่าง ๆ  
- โปสเตอร์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
- ฐานข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในเอเชียอาคเนย์ 
- ห้องปฏิบัติการทางโบราณคดี ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

2. นศ.ระดับ ป.โท เอก - Website, Facebook 
- สื่อการสอนต่าง ๆ, ต าราทางวิชาการ, เอกสารวิชาการจากการจัดโครงการต่าง ๆ  
- โปสเตอร์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
- ฐานข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในเอเชียอาคเนย์ 
- ห้องปฏิบัติการทางโบราณคดี 
- ที่ปรึกษาวิชาการ และ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ด้านการผลติผลงานวิจัย - ดาวน์โหลดผลงานวิจัยขอคณะจารย์ได้บน Website คณะ 
- วารสารด ารงวิชาการ 
- ฐานข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในเอเชียอาคเนย์ 

ด้านการบริการวิชาการ - Website, Facebook 
- ฐานข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในเอเชียอาคเนย์ 
- วารสารด ารงวิชาการ 
- สื่อการสอนต่าง ๆ, ต าราทางวิชาการ, เอกสารวิชาการจากการจัดโครงการต่าง ๆ  

 

(3) การจำแนกกลุ่มผู้เร ียน และลูกค้ากลุ่มอ ื่น 

คณะฯ ได้มีการจ าแนกกลุ่มผู้เรียน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ตามลักษณะสมรรถนะหลักของสาขาวิชา คือ กลุ่ม
ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กลุ่มด้านภาษา ได้แก่ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสันสกฤต ภาษาฮินดี จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก  

ในส่วนกลุ่มลูกค้าส่วนอ่ืน ในเบื้องต้นจะก าหนดจากลักษณะของการให้บริการของคณะ ได้แก่ การบริการแบบให้
เปล่า ลักษณะของกลุ่มลูกค้าจะถูกก าหนดตามองค์ความรู้ของแต่ละสาขาวิชาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลทั่วใจที่สนใจองค์
ความรู้ด้านวัฒนธรรม การบริการแบบหารายได้ คณะจะก าหนดกลุ่มลูกค้าผู้รับบริการแบ่งตามกลุ่มสาขาวิชา คือ ด้าน
วัฒนธรรมและด้านภาษา โดยรูปแบบการจ าแนกกลุ่มลูกค้านั้นพบว่าจะมี 1 ลักษณะ คือ 1. ลูกค้าภายนอกติดต่อเข้ามา
ขอรับบริการเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิชาโบราณคดีซึ่งเป็นสาขาเฉพาะทาง 2. ลูกค้าที่คณะมีความร่วมมือทางวิชาการ 
3. กลุ่มลูกค้าที่ทางคณะฯเข้าไปน าเสนอโครงการ 

ข.การสร ้างความส ัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ ื่น 

(1) การจัดการความส ัมพันธ ์ 
คณะมีการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียนในแต่ละช่วงการศึกษาผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ การสื่อสารผ่าน
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ระบบสารสนเทศ การติดตามดูแลด้วยระบบอาจารย์ที่ป รึกษา และดูแลด้านการจัดกิจกรรม ด้านการส่งเสริม
ประสบการณ์ชีวิตโดยงานพัฒนานักศึกษา ส่วนการประชาสัมพันธ์ลูกค้ากลุ่มอ่ืน ด าเนินการ โดยการไปประชาสัมพันธ์
โดยตรงในสถานศึกษา สื่อต่างๆ โครงการอบรม การมีส่วนร่วมกับชุมชน การประกวดและน าเสนอผลงาน/นวัตกรรม 
เพ่ือให้คณะเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น 
(2) การจัดการข้อร ้องเร ียน 

คณะมีการรับฟังข้อร้องเรียนจากผู้เรียนหลายช่องทาง ได้แก่ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ทางโทรศัพท์ กล่องแสดง
ความคิดเห็น การร้องเรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน หัวหน้าภาควิชา  /สาขาวิชา / หมวดวิชา  และคณบดี  
นอกจากนี่คณะยังรับฟังข้อร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีการตรวจสอบข้อร้องเรียนทุกวัน และด าเนินการ แก้ไข หรือน า
ข้อร้องเรียนที่ได้มาวิเคราะห์ และพิจารณาผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อได้มติจึงด าเนินการแก้ไข และแจ้ง
ให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการจัดการกับข้อร้องเรียนต่อไป 

 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้ 
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ 
ก. การวัดผลการด าเนินการ 
(1) ตัววัดผลการด าเนินการ 

 ทีมบริหาร มีการประชุมทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดรูปแบบ ขอบเขตของข้อมูล เพื่อน ามาเป็น
ฐานอ้างอิงส าหรับการน าไปปรับปรุงแนวทางการด าเนินและน าเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ ข้อมูลและ
สารสนเทศที่ใช้ ได้แก่ ผลการประเมินด้านต่าง ๆ รายงาน SAR ปีที่ผ่านมา ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา (REG) ระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (RIS) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารคณะโบราณคดี (MIS) 
เป็นต้น มาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือก าหนดรูปแบบของงาน โครงการ แผนงาน ตัวชี้วัดต่าง ๆ โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดในแต่ละด้าน และให้น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในการน าไปสู่การ
ปฏิบัติงาน (ดูตารางที่ 10) คณะฯ จะมีการติดตามผลการด าเนินงานทุกโครงการทุก ๆ 4 เดือน เพ่ือติดตามสถานการณ์ 
ความก้าวหน้าของโครงการ ปัญหาต่าง ๆ ผ่านที่ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือพิจารณาร่วมกันส าหรับการปรับเปลี่ยน
แผนส าหรับโครงการที่มีปัญหา 

(2) ข้อมูลเชงิเปรียบเทียบ 
 คณะฯ มีวิธีการเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับการจัดท าแผนงาน 
ตัวชี้วัดต่าง ๆ 2 ลักษณะ คือ ภายในมหาวิทยาลัย จะเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของคณบดีที่ตอบสนองยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเชิงนโยบายเร่งด่วนของอธิการบดี และ เปรียบเทียบข้อมูลของผล
การด าเนินงานของคณะฯ กับคณะอ่ืน ๆ  (จากข้อมูล SAR) มาสนับสนุนการตัดสินใจในการก าหนดแผนงานต่าง ๆ 
ภายนอกมหาวิทยาลัย คณะคัดเลือกคู่เทียบโดยพิจารณาจากสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางด้านสาย
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ที่มีลักษณะและบริบทใกล้เคียงกับคณะมากที่สุด รวมถึงจะท าให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของคณะฯ โดยใช้ข้อมูลเปรียบเทียบ 5 ด้าน ได้แก่ ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ร้อยละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
และร้อยละการได้งานท าของบัณฑิต โดยน าข้อมูลมาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และปรับปรุงกระบวนการ 
รวมถึงช่วยเปิดวิสัยทัศน์ของผู้บริหารให้กว้าง และครอบคลุมในทุกพันธกิจ เพ่ือการน าองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ 
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(3) ข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

 ทีมบริหาร ให้ความส าคัญกับข้อมูลที่สะท้อนมาจากกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ซึ่งมาจากหลากหลายช่องทาง 
(ดูตารางที่ 12 และ 14) เพ่ือใช้ประกอบการmทุกครั้งในการทนทวน จัดท าแผนงาน โครงการ เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อเสียงสะท้อนต่างๆ จากกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (ดูตารางท่ี 15) 

ตารางที่ 16 ข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญที่น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนงานต่าง ๆ  
ข้อมูลสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ การใช้ประโยชน ์

ด้านการจัดการศึกษา 
1. อันดับการเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะ 
2. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
3. ผลประเมินการจัดการเรียนการสอน 
4. ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
6. ภาวะการมีงานท าของบัณฑติ 

 
•  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
•  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
•  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
•  งานบริการการศึกษาฯ 
• หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 

 
1. ใช้ในการก าหนดแผนการรับเข้าของนักศึกษา 
2. ใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
3. พัฒนาหลักสูตรใหม่ และปรับปรุงหลักสูตร 

ด้านการวิจัย 
1 . แห ล่ งทุ น สนั บ สนุ น ก ารวิ จั ย จ าก
หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก 
2. กรอบวจิัยของสถาบันผู้ให้ทุนวิจัย 

 
•  คณบดี 
•  หน่วยบริการวิชาการและวิจัย 

 
1. สร้างและพัฒนาโครงการวิจัย 
2. แผนการแสวงหาทุน 
3. การพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย-กลุ่มวิจัย 

ด้านบริการวิชาการ 
1. ผลส ารวจความต้องการของชุมชน 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
3. ข้ อ ร้ อ ง เรี ย น /ข้ อ เส น อ แ น ะ ข อ ง
ผู้รับบริการ 
4. ผลประเมินการจัดอบรม/สัมมนา 

 
•  คณบดี 
•  หน่วยบริการวิชาการและวิจัย 

 
1. พัฒนาระบบบริการวิชาการและผลิตบริการ 
วิชาการใหม่ๆ 
2. ปรับปรุงการให้บริการวิชาการ 
3. พัฒนากระบวนการจัดอบรม/สัมมนา และ 
จัดหัวข้อการอบรมให้ตรงกับความต้องการ 

ด้านบริหารจัดการ 
1. ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร 

 
•  คณบดี 
•  งานการเงินและพัสดุ 

 
1. ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละ
หลักสูตร 

 

(4) ความคล่องตัวของการวัด 
 คณะฯ ได้ก าหนดตัวชี้วัดต่างๆ โดยคณบดีได้กระจายตัวชี้วัดไปสู่บุคลากรต่างๆ  ได้แก่ รองคณบดี หัวหน้า
ภาควิชา ประธานหลักสูตร บุคลากรในหน่วยงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 คณะฯ วัดผลการด าเนินงานของคณะทุกปีผ่านการประเมินตนเอง และการรายงานผลการด าเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  และ KPIs  รวมถึงน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ
โอกาสในการพัฒนา ไปด าเนินการปรับปรุงในรอบปีถัดไป นอกจากนี้มีวิธีการวัดผลการด าเนินงานตามพันธกิจของ คณะ 
เช่น ด้านการเรียนการสอน มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกปี และมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี และ คณะฯจัดท า
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แบบส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายใน 1 ปี ท าให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์จากผู้ประกอบการในกลุ่มดังกล่าว 
สามารถนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนา และวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 
ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงาน 
 คณะฯจะมีคณะกรรมการชุดย่อยคอยก ากับติดตามผลการด าเนินงาน และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ เพ่ือวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงาน โดยมีการก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานทุก ๆ 4 
เดือน และประเมินผลหารด าเนินทุก ๆ สิ้นปีงบประมาณ  
ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ 
(1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 ถึงแม้คณะฯจะมีการด าเนินงานมาเป็นระยะเวลากว่า 63 ปี เมื่อพิจารณาเชิงลึกแล้วครับ คณะฯได้มีการ
ด าเนินงานตามแนวทาง PDCA อย่างครบถ้วน แต่ทั้งนี้คณะยังขาดการประมวลและวิเคราะห์แนวทางการด าเนินงานเพ่ือ
น าไปสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่ชัดเจน ถึงแม้ว่าบางประเด็นจะมีลักษณะเสมือนเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศก็ตาม ซึ่งเป็นสิ่งที่
คณะฯต้องด าเนินการปรับปรุงต่อไป ปัจจุบันได้มีการด าเนินการทนทวน รวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์เพื่อสร้างวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นไปท่ีสมรรถนะหลักของคณะฯ และแนวทางการปฏิบัติที่ดีเป็นรูปธรรมชัดเจน 
(2) ผลการด าเนินงานในอนาคต 
 คณะฯ มีการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการโดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศ ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ 
จะมีคณะกรรมการหรืองานต่างๆ รับผิดชอบ เช่น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาบัณฑิต และระดับ
บัณฑิตศึกษา รับผิดชอบผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะทบทวน
และพิจารณาผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ โดยให้ความส าคัญกับเรื่องที่มีผลกระทบกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ 
กรณีมีเหตุปัจจัยภายนอกเปลี่ยนแปลงไปมาก จะทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัด ผู้บริหารท าการทบทวนผล
การด าเนินงานในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เปรียบเทียบกับระยะเวลาการด าเนินงานในรายไตรมาส และผลการ
ด าเนินการย้อนหลังเปรียบเทียบกับผลการด าเนินการ ณ ปัจจุบันและคาดการค่าเป้าหมายในอนาคต หากวิเคราะห์ว่ามี
แนวโน้มไม่ส าเร็จ ผู้บริหารจะได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนแผนและปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  
(3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวตกรรม 
 ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารคณะฯ จะประชุมร่วมกัน เพ่ือพิจารณาผลการทบทวนผลการด าเนินงาน 
และจัดล าดับความส าคัญในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการตามวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของ
คณะฯ ในปีถัดไป โดยคัดเลือกประเด็นที่มีความส าคัญ จัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุง โดยพิจารณาจากผล
การด าเนินงาน ประเด็นใดที่ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายเป็นล าดับแรก สามารถจัดเป็นประเด็นส าคัญเร่งด่วน แต่
ทั้งนี้ที่ประชุมมีการน าบริบทของการคาดการณ์ สถานการณ์ในอนาคต และประเด็นเฉพาะกิจ มาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์
ด้วย จากนั้นถ่ายทอดเรื่องที่จัดล าดับความส าคัญสู่คณาจารย์ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ คณะกรรมชุด
ย่อยต่าง ๆ ปัจุบันพบว่าการสร้างนวตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวตกรรมทางการศึกษา เป็นประเด็นส าคัญระดับชาติ
ดังนั้นคณะฯ ได้น าผลการด าเนินงานในปีที่ผ่าน ๆ มา มาวิเคราะห์ เพ่ือหาแนวทางการการจัดกรรมนวัตกรรมของคณะฯ ซึ่ง
พบว่าคณะฯ ควรมุ่งเน้นส าหรับพัฒนานวัตกรรมการศึกษาส าหรับนักศึกษาเป็นหลัก คณบดีได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ผสานงานกับผู้แทนของแต่ล่ะภาควิชา เพ่ือสร้างนวัตกรรมที่เน้นส าหรับการเรียนการสอนด้าน
วัฒนธรรมเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน โดยในปี 2561 – 2562 มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมส าหรับการเรียนการสอนใน
รายวิชาระดับปริญญาตรี จ านวน 7 รายวิชา เช่น นวัตกรรมส าหรับการเรียนการสอนเพ่ือการขุดค้นทางโบราณคดี นวัตกรรม
ส าหรับการเรียนการสอนการอ่านจารึกและเอกสารโบราณ นวัตกรรมส าหรับวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นต้น 
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4.2 ความรู้ของสถาบัน 
(1) การจัดการความรู้ 
 คณะฯ มีวิธีการจัดการความรู้ของคณะฯ โดยในการประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของแต่ล่ะปี จะมีการ
ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน จัดล าดับความส าคัญเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานในปีถัดไป โดยประเด็นที่
ส าคัญประเด็นหนึ่งที่มีการพิจารณา คือ การจัดการความรู้  ซึ่งคณะกรรมการบริหารคณะฯ จะคัดเลือกประเด็นที่เห็นส า
ควรที่จะน ามาการจัดการความรู้ตามล าดับความส าคัญ นอกจากนี้ คณะฯ ยังไดด าเนินการส ารวจความคิดแห็น ของ
บุคลากรภายในคณะถึงความต้องการพ่ือการจัดการความรู้ มาเป็นฐานข้อมูลพิจารณาร่วมกัน ซึ่งประเด็นส าคัญในการ
เลือกหัวข้อจัดการความรู้นั้น จะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ เป็นหลัก โดยมีการให้คะแนนตามน้ าหนัก
ความส าคัญ 5 ประเด็น คือ 1.ต้องมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุททยศาสตร์ของคณะฯ 2. สามารถน ามาปรับปรุง
ประยุกต์ใช้เป็นรูปธรรม 3. มีโอกาสท าส าเร็จ 4. เป็นความต้องการของคนส่วนมากในคณะฯ 5.เป็นความรู้ที่ควรจัดการ
อย่างเร่งด่วน  คณะกรรมการบริหารคณะฯ ท าหน้าที่ร่วมกันพิจารณาเพ่ือคัดเลือกประเด็นและโครงการส าหรับการ
จัดการความรู้ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการที่ชัดเจน กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพ่ือมพูนความรู้ ลักษณะแนวทางใน
การเผยแพร่ การจัดการความรู้จะครอบคลุมบุคลากรทุกภาคส่วน (สายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา) ผ่านกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้นในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง และน าไปปรับปรุงการท างาน 
หรือต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป 
 ในปีงบประมาณ 2562 คณะฯ ได้มุ่งเน้นการจัดการความให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เรื่อง ความรู้ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องรีบด าเนินการเพ่ือ
ช่วยให้นักศึกษามีทักษะที่พร้อมส าหรับการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ และ การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
เรื่องแนวทางการเขียนรายงานวิจัยเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น กลุ่มเป้าหมายคือ อาจารย์รุ่นใหม่ มีการจัดการ
โดยจัดลักษณะคลีนิควิจัย มีอาจารย์อาวุโส ที่มีประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการมาให้ถ่ายทอด
ประสบการณ์ความรู้ แนะน าแนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานวิจัย 
(2) การเรียนรู้ระดับสถาบัน 
 ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้างต้น คณะฯ จะใช้สมรรถนะหลักของคณะฯ เป็นพ้ืนฐานส าหรับการจัดการความรู้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องการศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของพ้ืนฐานความรู้ของคณะฯ ทั้งนี้
คณะฯ ได้มีการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์ในสาขาวิชา และสนับสนุนให้มีการบูรณาการ ข้าม
ศาสตร์ เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรหรือองค์ความรู้ที่คณาจารย์ในคณะมี เพื่อสร้างให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็น
การปลูกฝังวัฒนธรรมการใช้ความรู้ และการท างานร่วมกันภายในหน่วยงาน 
ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ 
 ระบบข้อมูลสารสนเทศ มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในคณะ โดยระบบและ
ข้อมูลสารสนเทศจะช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร และท าให้ผู้บริหารเห็นถึงภาพรวมของคณะจากข้อมูล อีกทั้งยังช่วย
ให้ผู้บริหารก าหนดแนวทาง และปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ระบบและข้อมูล
สารสนเทศมีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา และประสิทธิภาพทางด้านการเรียนการสอนส าหรับบุคคลากร
ในสายวิชาการ อีกทั้งยังมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินการทางด้านงานสนับสนุนการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อความ
คล่องตัวในการบริหารงานการศึกษาในองค์รวม ปัจจุบันคณะฯได้น า website ของคณะฯ FACEBOOK  เป็นช่องทางใน
การสื่อสารข้อมูลระหว่าง อาจารย์ และนักศึกษา เช่น การแจ้งปฏิทินการศึกษา ข้อมูลเรื่องการลงทะเบียน ตารางเรียน
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รายวิชา ข้อมูลเรื่องกิจกรรมเสริมหลักสูตร การอบรม น าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมาลงในช่องทาง 
YouTube เช่น คลิปการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมความพร้อมในการทดสอบ นอกจากนี้ ช่องทางการสื่อสาร
เหล่านี้ ยังเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญ ส าหรับชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปกครอง ตลอดจนคู่ความร่วมมือต่างๆ ในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูล นอกจากนี้ในอนาคต คณบดี จะน าระบบ IT เพ่ือจัดท าคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ของคณะฯ (Electronic 
document and records management system (EDRMS) ISO 15489-1) เ พ่ื อน าม าจั ด ก ารข้ อ มู ล แ ล ะระบ
สารสนเทศของคณะ โดยสนับทุนวิจัย สถาบันให้อาจารย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญระบบคลังข้อมูลท าวิจัยสถาบันร่วมเจ้าหน้า
ฝ่ายสารสนเทศ เพื่อออกแบบระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลของคณะฯใหม่ทั้งหมด โดยก าหนดให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 
(2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ  
 คณะฯ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบโดยศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย ทางด้านระบบรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลผ่านการยืนยันตัวตนก่อนการเข้าใช้งาน (Authentication System) ทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบบกอง
บริหารงานวิชาการ (reg.su.ac.th) การสืบค้นฐานข้อมูลผ่านทางการล็อคอินในระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ระบบ
การเงิน ซึ่งใช้ SU-ERP (Silpakorn University - Enterprise Resource Planning) ในการก าหนดล าดับการเข้าถึง
ข้อมูลด้านทางการเงิน นอกจากนี้ คณะยังมีระบบส ารองข้อมูลที่ส าคัญ โดยเฉพาะฐานข้อมูลกลางของคณะ (ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานในทุกหน่วยงานของคณะฯ) ซึ่งจะถูกจัดเก็บโดยงานสนับสนุนของแต่ละหน่วยงาน ผ่านทางระบบ 
Cloud Stage ของ Google Drive โดยมีการจ ากัดผู้เข้าถึงข้อมูลเบื้องต้น เฉพาะผู้ที่ใช้ระบบบัญชีผู้ใช้งานแบบ Single 
Sign-on จาก Silpakorn Portal เท่านั้น  เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการรักษาความลับและการเข้าถึงที่เหมาะสมของข้อมูลและ
สารสนเทศ คณะฯด าเนินการตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ 
 ปัจจุบันระบบข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ของคณะฯ จะถูกจัดเก็บไว้ตามสายงานต่าง ๆ ตามภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ยกเว้นระบบบริหารการเงินและพัสดุ จะถูกควบคุมโดยระบบการเงินและพัสดุของมหาวิทยาลัย (SU-ERP) 
ทั้งนี้ระบบการจัดเก็บคณะฯจะจัดเก็บข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นระบบดิจิตอล และ ระบบฮาร์ดก๊อบปี้ แต่ทั้งนี้ใน
อนาคต คณบดี จะน าระบบ IT เพ่ือจัดท าคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ของคณะฯ (Electronic document and records 
management system (EDRMS) ISO 15489-1) เพ่ือน ามาจัดการข้อมูลและระบสารสนเทศของคณะ เพ่ือให้เกิดความ
พร้อมต่อการจัดเก็บ การเรียกตรวจสอบ การตัดสินใจ 
(4) คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และความพร้อมใชในภาวะฉุกเฉิน 
 คณะฯ ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ มีความถูกต้องตามลิขสิทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลิขสิทธิ์
ซอฟแวร์ จะใช้ซอฟแวร์ที่ถูกลิขสิทธ์ตามที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย ก าหนดและน าเสนอเท่านั้น นอกจากนี้ คณะฯ 
ยังจัดสรรงบประมาณสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือจัดซื้อโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่มีประสิทธิภาพ 
ถูกต้องตามลิขสิทธ์ ให้บุคลากร นักศึกษาได้ใช้งานด้วย  คณะฯ ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ชัดเจน มีหน้าที่บ ารุงและรักษาอุปกรณ์ ปรับปรุง software ให้ทันสมัย อีกทั้งยังมีขั้นตอนการด าเนินการแก้ไขเมื่อมี
เหตุขัดข้อง ส ารวจข้อมูลและสารสนเทศที่จ าเป็น จากบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา เพ่ื อเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ในการจัดสรรงบประมาณส าหรับการปรับปรุงและบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
โป รแ ก รม ที่ ใช้ ส าห รั บ ก าร เรี ย น ก ารส อน  ร วม ถึ ง อุ ป ก รณ์ เท ค โน โล ยี ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ท า ง โบ ร าณ ค ดี   
เพ่ือตอนสนองความพร้อมใช้งานข้อมูล ให้เป็นที่น่าพึงพอใจของผู้ใช้ทุกฝ่าย 
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     หมวด 5 บุคลากร 

5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 

ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
คณะฯ มีการทบทวน ประเมินสถานภาพ และสถานการณ์อัตราก าลังของบุคคลากรคณะ ๆ ทุก ๆ 5 ปี แนว

ทางการด าเนินงานผู้บริหารระดับสูง วิเคราะห์อัตราก าลังในลักษณะภาพรวมทั้งองค์กร บุคลากรสายวิชาการ จะค านึงถึง
สถานภาพและสถานการณ์ จัดล าดับความส าคัญ การขาดแคลนบุคลากรในแต่ล่ะสาขาเป็นรายหลักสูตร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร บุคลากรสายสนับสนุน พิจารณาร่วมกับเลขานุการคณะฯ พิจารณาถึงหน้าที่ของสายงาน
รับผิดชอบ ขีดความสามารถของสายงานที่ตอบโจทย์ตามพันธกิจของคณะฯ หลังจากนั้นน าเสนอต่อที่ประชุม
กรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือพิจารณาและมอบมหายให้แต่ละภาควิชาน ากลับไปทบทวนอีกครั้งตามความต้องการของแต่
ล่ะภาควิชา แล้วน ากลับมาพิจารณาร่วมกันผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอีกครั้ง เพ่ือน ามาสู่แผนพัฒนาอัตราก าลัง
บุคลากรของคณะฯ น าเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
 ลักษณะสถานการณ์ปัจจุบันของคณะฯ พบว่าคณะฯเป็นคณะที่ไม่ได้เป็นหลักสูตรที่สร้างรายได้ แต่เป็นหลักสูตร
ที่สร้างองค์ความรู้ให้แก่ประเทศชาติ ซึ่งสวนทางกับแนวทางการให้อัตราก าลังของรัฐโดยพยามให้ใช้เงินรายได้เป็นเงินจ้าง
เป็นหลักเท่านั้น ดังนั้นคณะจึงต้องปรับกลยุทธ์ด้านอัตราบุคลากรให้มีความยืดหยุ่น โดยสามารถบูรณาการการเรียนการ
สอนร่วมกันหรือเรียนข้ามศาสตร์กันได้ในหลาย ๆ กลุ่มวิชา และมุ่งเน้นการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพส าหรับการเป็นนักเรียนทุนของรัฐบาลในอนาคต 
(2) บุคลากรใหม่ 

ถึงแม้คณะฯ มีการจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาอัตราก าลังอย่างละเอียดทุกๆ 5 ปี สถานการณ์ปัจจุบัน คณะฯ ไม่ได้เป็น
ผู้ก าหนดทิศทางเพ่ิมหรือการขอต าแหน่งบุคลากรใหม่ได้เลย ทั้งนี้ด้วยงบประมาณที่จ ากัด อัตราพนักงานเงินเดือนแผ่นดิน
ที่จ ากัด ดังนั้นในรอบ 5 ปีที่ผ่าน คณะฯ มีการบรรจุบุคลากรใหม่น้อยมากไม่เป็นไปตามกรอบแผนงาน แต่ทั้งนี้ คณะฯ ได้
มีการเตรียมความพร้อมส าหรับการรับบุคลากรใหม่อยู่ตลอดเวลาและใช้แผนอัตราก าลังรอบ 5 ปี เป็นหลัก คณะฯใช้
กระบวนการสรรหา สอบคัดเลือก และว่าจ้างหรือบรรจุตามระเบียบขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนด (รูปที่ 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่านคววามเห็นชอบคณะ
กรรมการบริหารคณะ 

บุคลากรใหม่ 
สายวิชาการและสายสนับสนุน 

ข้อบังคับการคัดเลือกบุคลากร 
สายวิชาการและสายสนับสนุน

ของมหาวิทยาลัยศลิปากร 

เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร 
สายวิชาการและสายสนับสนุน
สนับสนุนของคณะโบราณคด ี

นักเรียนทุน อัตราใหม ่

ผ่านความเห็นชอบ
คณะกรรมการบรหิาร

คณะ 

- วุฒิ ป.เอก (สายวิชาการ) 
- วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป (สายสนับสนุน) 
- มีความรู้ความสามารถตามที่ต้องการ 
- ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ 

คณะกรรมการคัดเลือก 
สายวิชาการ : ช้อเขียน สัมภาษณ์ ทดลองสอน 
สายสนับสนุน : ข้อเขียน สัมภาษณ์ 

เสนอที่ประชุมกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยับุรรจุอัตรา 

กรณีไม่มีผู้มาสมัครต้องน าเสนอที่ประชุม กบม. 
ขอขยายเวลาหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการรับสมัคร 

รูปที่ 3 ขั้นตอนและกระบวนการสรรหาบุคลากรใหม่คณะโบราณคดี 
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บุคลากรใหม่ทุกคน ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่จากมหาวิทลัย และจะได้รับภาระงานการสอนหรือ

ภาระงานอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรจากคณะกรรมการบริหารของแต่ล่ะภาควิชา บุคลากรใหม่ทุกคนจะมีคณะกรรมการเพ่ือ
ประเมินคุณภาพผลการท างาน โดยการแต่งตั้งของที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ มีรอบของการติดตามผลการด าเนินงาน
ทุกๆ 6 เดือน เมื่อคครบ 1 ปี จะมีการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้ง โดยถ้ามีผลการ
ประเมินเกินกว่าร้อยละ 80 จะได้รับการต่อสัญญาจ้างจนเกษียณอายุราชการ ถ้ามีผลการประเมินระหว่าง ร้อยละ 60 – 
80 จะได้รับการเสนอให้ต่อสัญญาจ้างเป็นรายปี มีการประเมินปีต่อปี ถ้ามีผลการประเมินที่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จะไม่ได้รับ
การต่อสัญญาจ้าง  คณะฯ ได้ด าเนินการประสานงานกับมหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนหรือ
เป็นแรงจูงใจ ให้บุคลากรปัจจุบันและบุคลากรใหม่ มีความผูกพันและรักสถาบัน เช่น เงินสวัสดิการต่าง ๆ เงินสนับสนุน
การวิจัยต่าง ๆ การรางวัลการเชิดชูเกียรติต่าง ๆ เป็นต้น 
(3) การท าให้บรรลุผล 
 คณะฯ มีระบบจัดการบุคลากรและประเมินบุคลาการท างานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยใช้ระบบ Key 
Performance Indicators (KPIs) ก ากับติดตามผลการด าเนินการ ซึ่งจะประเมิน 2 รอบต่อปี คือ ในช่วงครึ่งปีแรก
ประเมินการปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของทุกปี และในช่วงครึ่งปีหลัง ประเมินการปฏิบัติงาน 
ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน ของทุกปี โดยด าเนินการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

นอกจากนี้คณะยังมีแผนพัฒนาบุคลากรที่จัดท าขึ้นทุก ๆ ปี เพ่ือเป็นแนวทางในการท าให้บรรลุตามเป้าหมายของ
การด าเนินงาน ในปี 2562 มีเป้ามหายและแนวทางตามแผนพัฒนาบุคลากร คือ 

1. บุคลากรสายวิชาการทุกคนต้องได้รับ/เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ตามภารกิจหลักของบุคลากรสายวิชาการ ทั้งที่หน่วยงานจัดขึ้นเองและที่องค์กรภายนอกจัด ทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 

2. บุคลากรสายสนับสนุน ต้องเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ตามภารกิจหลักของบุคลากรสาย
สนับสนุน ทั้งท่ีหน่วยงานจัดขึ้นเองและที่องค์กรภายนอกจัด มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับจ านวนบุคลากร
สายสนับสนุนทั้งหมด 

3. บุคลากรสายบริหารทุกคน ต้องเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ตามภารกิจหลักของบุคลากรสาย
บริหาร ทั้งที่หน่วยงานจัดขึ้นเองและที่องค์กรภายนอกจัด ทั้งภายในและต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2562 

4. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีก าหนดเวลาในการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล โดยเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง/ปี 

5. บุคลากรสายวิชาการจัดท าผลงานวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ในปีงบประมาณ 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของบุคลากรสายวิชาการที่ครบตามเกณฑ์ 

คณะกรรมการบริหารคณะฯ จะมอบหมายให้หัวหน้าภาควิชา เลขานุการคณะฯ เป็นผู้กับกับติดตามผลการ
ด าเนินงานของบุคลากร คณะฯจะมีแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานให้บุคลากรเพ่ือแจ้งให้คณะฯทราบ โดยคณะฯ 
จะด าเนินการติดตามผลเป็นรายรอบ 4 เดือน และประเมินผลภาพรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ และน าผลการประเมินมา
พัฒนา และปรับปรุงแผนการด าเนินงานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 
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 ปัจจุบันคณะฯก าลังด าเนินการเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานด้านบุคลากรให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบ
สารสนเทศมาช่วยด าเนินการจัดการ ซึ่งปัจจุบันยังท างานและเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบเอกสารเป็นหลัก แนวทางที่
ด าเนินการ คือ ให้อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบสารสนเทศ ท างานวิจัยสถาบัน และวางระบบการ
จัดการเอกสารและระบบสารสนเทศด้านบุคลากร เพ่ือให้สะดวกต่อการจัดการและการตัดสินใจ ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2563 
(4) การจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 
 คณะฯ มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับบุคลากรที่จะเกษียณอายุ
ราชการ และ ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยคณะได้น าผลการวิเคราะห์อัตราก าลัง มาพิจารณาในการจัดท าแผนใน
การสรรหาบุคลากร ที่จะมาแทนบุคลากรที่ก าลังจะเกษียณอายุราชการ และสรรหาบุคลากรที่จะมาแทนอาจารย์ที่จะลา
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพ่ือที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะ 
ข. บรรยากาศด้านบุคลากร 
(1) สภาพแวดล้อมของท่ีท างาน 
 ปัจุบันสถานที่ท างานหลักคืออาคารคณะโบราณคดี วิทยาเขตวังท่าพระ อยู่ในระหว่างการปรับปรุงครั้งใหญ่ 
หลังจากไม่ได้รับการปรับปรุงในลักษณะภาพรวมมากว่า 30 ปี การปรับปรุงดังกล่าว คณะฯ มุ่งเน้นปรับปรุงพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของคณะฯ เป็นสถานที่ที่พร้อม ทันสมัย มีความปลอดภัยในการท างาน โดยได้จัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเอ้ือประโยชน์ในการท างาน และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงดูแลรักษา อาคาร
สถานที่ ให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย คาดว่าจะกลับไปใช้งานเดือนกรกฎาคม 2562 (ดูตารางที่ 16) 

ตารางที่ 17 รายการแสดงงานภาพรวมการปรับปรุงอาคารคณะโบราณคดี วิทยาเขตวังท่าพระ 
งบประมาณด าเนินการ 
29,680,219.00 บาท 

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

สิ่งที่ด าเนินการปรับปรุง 
งานปรับภูมิทัศน์และงานสถาปตัยกรรม 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางเข้าด้านหน้าอาคาร พ้ืนท่ีหน้าลิฟท์และพื้นที่รอบข้าง (Facade) 

2. เทพ้ืนดาดฟ้ากันรั่วซึม 

3. เปลี่ยนกระเบื้อมุงหลังคาอาคาร 
งานสาธารณูปโภคและความปลอดภัยในอาคาร 
 

1. เปลี่ยนระบบไฟฟ้าใหม่ท้ังหมด 
2. เปลี่ยนระบบสุขาภิบาล สุขภณัฑ์ (เปลี่ยนสุขภณัฑ์ในห้องน้ า, เปลีย่นบ่อเกรอะเป็นถัง
บ าบัดส าเร็จรูป (ถังแซท) 
3. เปลี่ยนระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย Fire Alarm สัญญาณเตือนภัย สายฉดีดับเพลิง 
ป้ายบอกทางหนีไฟ   
4. เปลี่ยนระบบสญัลักษณ์ป้ายบอกทาง บอร์ดประชาสมัพันธ์ (ประจ าช้ันและทางเดิน)  
5. ระบบก าหนดสิทธ์ิการเข้าและออกประตู (Access Control) ทุกช้ัน 
6. ระบบกล้องวงจรปิดภายในอาคาร (CCTV) ทุกช้ัน 
7. เปลี่ยนระบบโทรศัพท์ของคณะเป็นระบบ IP Phone 
8. เปลี่ยนระบบปรับอากาศทุกห้อง ทุกช้ัน  
9. งานสนับสนุนการเรียนการสอน 

9.1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางโบราณคดี ให้ทันสมัย 
9.2 ห้องเรียน (16 ห้อง) ระบบภาพ Projector, Computer, ระบบเสียง เก้าอี้

เลคเชอร ์
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9.3 ปรับปรุงห้อง Lab ภาษา  
9.4 Co working Space พื้นที่โถงโล่งหน้าต้นกร่าง (ภายนอกอาคาร) หอ้ง 

Common (ภายในอาคาร) จุดบรกิารพิมพ์งานนักศึกษา (Printer Service) 
พื้นที่ท างานนักศึกษา (ปลั๊กไฟ wifi โต๊ะ เก้าอ้ี) 

10. ห้องส านักงานคณบด ีระบบการจัดการเอกสารเพื่อการบริหาร Computer จนท.
ฝ่ายสนบัสนุน ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและจดุเช่ือมต่อ ตู้เก็บอุปกรณ์ควบคมุระบบ 
11. ปรับปรุงห้องประชุม ระบบภาพ Projector, Computer, ระบบเสียง 
12. ปรับปรุงห้องพักอาจารย ์ 

 
 ในช่วงเวลาที่ก าลังด าเนินการปรับปรุงอาคารคณะโบราณคดีวิทยาเขตวังท่าพระ คณะฯ ย้ายสถานที่ท างาและจัก
หารเรียนการสอนหลักมาอยู่ที่ อาคารศูนย์สันสฤตศึกษา ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา คณะฯได้มีการเตรียมความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บุคคลากร นักศึกษาของคณะ ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ได้มีการปรับปรุงระบบปรับอากาศใหม่ทั้งหมด 
จัดการพ้ืนที่บริการโรงอาหาร พ้ืนที่จอดรถ ห้องพักอาจารย์ พ้ืนที่บริการต่าง ๆ ส าหรับนักศึกษา ปรับปรุงหอประชุมใหม่ซึ่ง
แล้วเสร็จในปี 2562 สามารถใช้งานได้แล้ว จัดให้มีรถรับส่งบุคลากร นักศึกษา ระหว่าง วังท่าพระ ส านักงานอธิการบดีตลิ่งชัน 
ศูนย์สันสกฤตศึกษา แม่บ้านท าความสะอาดทุกชั้น จัดเจ้าหน้ารักษาความปลอดตลอด 24 ชั่วโมง  
(2) สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร 
 คณะมีระบบและให้สิทธิประโยชน์ สวัสดิการความช่วยเหลือแก่บุคลากรในด้านต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพที่ดี 
และท าให้บุคลากร เช่น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สิทธิการรักษาพยาบาลเอกชน สิทธิประกันสังคม สวัสดิการเบิกค่า
รักษาพยาบาล (ดูตารางท่ี 17) 
 
ตารางที่ 18 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรคณะโบราณคดี 

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ าชั่วคราว ลูกจ้างประจ า
ชั่วคราว 

1) สวัสดิการการรักษาพยาบาลของ
ตนเองและบุคคลในครอบครัว (บิดา 
มารดา บตุรคนท่ี 1-3 และคูส่มรส)  
2) สวัสดิการการศึกษาของบุตร 

3) สวัสดิการจากกองทุนสวัสดิการ
ทางวิชาการ 

4) กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ (กบข.) 
6) ได้รับเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

7) สิทธิการลา 

1) สวัสดิการการรักษาพยาบาล และ
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบตุร 

2) สวัสดิการประกันสุขภาพกลุม่เป็นรายปี 
3) สิทธิประกันสังคม 

4) สวัสดิการจากกองทุนสวัสดิการทาง
วิชาการ 

5) สวัสดิการที่อยู่อาศยั 

6) สวัสดิการสงเคราะห์บุคลากร 

7) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

8) ได้รับเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

9) สิทธิการไดร้ับเครื่องหมายเกียรติคุณ
และของที่ระลึก 

10) สิทธิการลา 

11) สิทธิการได้รับเงินชดเชยกรณเีลิกจ้าง 

1) สวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลของตนเอง 

2) สวัสดิการการศึกษาของบุตร 

3) สวัสดิการเงินกู้เพื่อท่ีอยู่
อาศัย  
4) เงินท าขวัญ 
5) เงินช่วยพิเศษ 
6) บ าเหน็จลูกจ้าง 
7) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ(กสจ.) 
8) ได้รับเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

9) สิทธิการลา 

1) สิทธิประกันสังคม 

2) สิทธิการลา 
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5.2 ความผูกพันธ์ของบุคลากร 

ก. ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ 

(1) วัฒนธรรมองค์กร  

คณะฯเป็นองค์กรการศึกษาขนาดเล็ก เป็นองค์กรที่เก่าแก่ของมหาวิทยาลัย จึงมีวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างขึ้นมา
อย่างเหนียวแน่นตั้งแต่ก่อตั้งถึงปัจจุบัน วัฒนธรรมองค์กรของคณะ คือ ครอบครัวโบราณคดี คือการสร้างความผูกพันธ์
แบบเครือญาติ พี่น้อง ดังนั้นการสื่อสารกันภายในองค์กรจึงมีลักษณะการสื่อสารที่เปิดกว้าง สามารถสื่อสารกันได้โดยตรง
ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ด้วยชื่อเสียงของคณะที่สั่งสมมาอย่างยาวยานและเป็นเพียงคณะเดียวในประเทศ
ไทย ท าให้บุคคลากรและศิษย์เก่าของคณะมีความรักและความผูกพันสูงมาก 

(2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันธ์ 

 คณะมีการจ าแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มเพ่ือให้สามารถสื่อสาร จัดสวัสดิการ หรือสนับสนุนให้ตรงตามความ
ต้องการของบุคลากรในแต่ละกลุ่ม  เช่น การจัดกลุ่มตามต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือจัดท าแผนเข้าสู่การก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการที่สูงขึ้น รวมถึงจัดท าโครงการเพ่ือสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และการจัดกลุ่มตามวุฒิการศึกษา 
สนับสนุนให้มีการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกตามแผน นอกจากนี้คณะยังได้สร้างความผูกพันของบุคลากรผ่านกิจกรรม
สานสัมพันธ์เพ่ือสร้างความผูกพันให้แก่บุคลากร เช่น กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วิธีการสร้างความผูกพันของ
บุคลากรภายในคณะ นั้นพบว่า ปัจจัยที่ส าคัญ คือการเป็นองค์กรขนาดเล็ก และมีรากฐานวัฒนธรรมขององค์ท่ีชัดเจน จึง
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีสร้างความผูกพันที่ดีส าหรับบุคลากร 

(3) การประเมินความผูกพันธ์ 
 คณะฯ มีการประเมินความผูกพันของบุคลากรโดยการประเมินจากโครงการ หรือ กิจกรรมต่างๆที่คณะได้จัดให้
ส าหรับบุคลากร เช่น  โครงการคลินิกวิชาการ  และโครงการพัฒนาคุณภาพงานบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
คณะโบราณคดี เป็นต้น 
 คณะฯ ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นเพ่ือประเมิน ปัจจัยความผูกพันของบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน โดยได้ท าการประเมินในโครงการพัฒนาคุณภาพงานบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน คณะโบราณคดี 
ระหว่างวันที่ 25 -26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งคณะฯ ได้จัดเป็นประจ าปีทุกปี 
และเป็นเวทีส าคัญส าหรับการประเมินความผูกพันของคณะ 

(4) การจัดการผลการด าเนินงาน 

คณะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยส าหรับบุคลากรสายวิชาการ พิจารณาจากภาระงานสอน 
งานวิจัย งานบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะรายงานใน KPIs เสนอต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ในรายงาน 
KPIs จะช่วยให้บุคลากรได้วางแผนและบริหารจัดการการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้นสนับสนุนให้เกิดผลการ
ด าเนินการที่โดดเด่นและสร้างความผูกพันกับบุคลากรได้อย่างไร 

 

หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 

6.1 กระบวนการท างาน 

ก. การออกแบบหลักสูตร บริการ และกระบวนการ 
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(1) ข้อก าหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ 

 หลักสูตร คณะฯ มีวิธีการจัดท าข้อก าหนดของหลักสูตร โดยคณะฯจะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญา
บัณฑิต และกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่ก ากับติดตามการจัดการด้านหลักสูตรของคณะฯ โดยเมื่อ
ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรจะมีการประชุมหารือภาพรวมทิศทางหลักสูตรของคณะฯ ให้มีลักษณะให้มีทิศททาง
เดียวกัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะฯ เป้นหลัก แล้วน าเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ืออนุมัติ
หลักการและแนวทางการก าหนดข้อก าหนดภาพรวมหลักสูตรของคณะฯ ทั้งนี้ทุกหลักสูตร ใช้ข้อมูลจากผู้เรียน  ผู้สอน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือน ามาเป็นข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ
ปรับปรุงหลักสูตรและน าไปสู่ข้อก าหนดของหลักสูตร ปัจุบันทางคณะฯ จะมุ่งเน้นไปที่ ผลการเรียนรู้ เป็นหลักก่อนที่จะ
เกิดโครงสร้างหลักสูตร  

 การบริการ ลักษณะการบริการของคณะจะมี 2 รูปแบบ คือ ด้านวิจัย และ ด้านบริการวิชา ศิลปวัฒธรรม โดยทั้ง
สองด้านคณะฯ จะมีคณะกรรมการเพ่ือก ากับ ก าหนดทิศทาง ดูแลผลการด าเนินงาน โดยแต่ละปีคณะกรรมการจะน าผล
การด าเนินงานในปีที่ผ่านมามาเป็นแนวทางส าหรับก าหนดทิศทาง ข้อก าหนดในการด าเนินงานทั้งด้านวิจัย และบริการ
วิชาการ ของคณะฯ แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือประกาศเป็นแผนงานด้านการวิจัย แผนงานด้าน
บริการวิชาการ ของคณะฯ ต่อไป ซึ่งลักษณะข้อก าหนดที่ส าคัญของทั้งด้านวิจัยและด้านบริการวิชาการนั้น จะต้อง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะเป็นหลัก 

(2) แนวคิดการออกแบบ 

 หลักสูตร ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ในการออกแบบหลักสูตร คณะฯ ค านึงถึง 1) ความต้องการของผู้เรียน 
ผู้สอน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  2) สมรรถนะหลักและวิสัยทัศน์ของคณะฯ  ลักษณะหลักสูตรของคณะฯ จะแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มสายวัฒนธรรม (โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรม) และกลุ่มสายภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสันสกฤต จารึกภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก) แนวคิดหลักในการออกแบบหลักสูตร จะมี 2 ลักษณะ คือ 1.กลุ่มสาขาวิชาถูกก าหนดโดย มคอ.1 
(มานุษยวิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) จะมีการออกแบบหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อก าหนดตาม มคอ.1 ของแต่ล่ะสาขา 
แต่จะมีการสอดแทรกรายวิชาที่เก่ียวข้องทางด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าไปในหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักและ
วิสัยทัศน์ของคณะฯ   2.กลุ่มที่ไม่มี มคอ.1 เป็นกลุ่มสาขาเฉพาะทางบางหลักสูตรมีเพียงแห่งเดียวในประเทศ เช่น 
โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ สันสกฤตศึกษา จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก จะมีลักษณะแนวทางและทิศทางที่
ชัดเจนที่การด าเนินงานสอดคล้องกับสมรรถนะหลักและวิสัยทัศน์ของคณะฯ อยู่แล้ว กระบวนการที่ส าคัญในการออกแบบ
หลักสูตรของคณะฯ จะมี 2 ส่วน คือ 1. ส่วนภาพรวมของคณะฯ ก ากับโดยคณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรปริญญาบัณฑิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 2. ส่วนผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งจะด าเนิน
เงินตามข้ันตอนเกณฑ์การด าเนินงานต่างๆ ตามข้ันตอน สกอ. มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

 บริการ การก าหนดทิศทาง รูปแบบการด าเนินงานนั้น คณะฯจะมี คณะกรรมการด้านวิจัย พัฒนาบุคลากร 
คณะกรรมการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท าหน้าที่ ออกแบบ ก าหนดทิศทาง แนวทางการด าเนินงาน 

ข. การจัดการกระบวนการ   

(1) การน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ 

 ด้านหลักสูตร คณะฯ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่ง
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ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วยประธานหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร โดยการ
ด าเนินงานของแต่ล่ะปีจะมีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องการจัดตารางสอน การก ากับติดตามให้หลักสูตร
ด าเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร ตามองค์ประกอบที่ 1 ของ สกอ.  
 ด้านอ่ืน ๆ คณะฯ มีการจัดการกระบวนการท างานเพ่ือให้เป็นไปแผนงาน ข้อก าหนดต่าง ๆ ที่วางไว้ โดยมีการน า
ข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาใช้ในข้อมูลประกอบการพิจารณา เพ่ือให้บรรลุผลตามข้อก าหนด
ที่ส าคัญ โดยจะใช้วิธีการด าเนินงานตามระบบ PDCA มาเป็นแนวทางหลักในการด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนด 
(2) กระบวนการสนับสนุน 

 คณะโบราณคดีมีกระบวนการสนับสนุน และกระบวนการบริหารงาน ซึ่งพิจารณาจากพันธกิจหลักและวิสัยทัศน์
ของคณะฯ ที่ได้ก าหนดไว้  การด าเนินการในแต่ละพันธกิจของคณะฯได้มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้การด าเนินการ
ตามพันธกิจในแต่ละด้านเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  โดยมีหน่วยงานสนับสนุนหลัก คือ ส านักงานคณบดี
คณะโบราณคดี ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้ งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา งาน
แผนและประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้ก าหนดกระบวนการสนับสนุนเป็นขั้นตอน ในการประสานงาน รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล การมีส่วนร่วมของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูลในการ
รวบรวมข้อมูล 
(3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 

 การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการของคณะโบราณคดี   ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุด และ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ ท าการทบทวนผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และจากข้อมูล
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงใจ ข้อเสนอแนะ และผลสรุปจากการประชุมและ
การสัมมนาต่างๆ ผู้บริหารรับข้อมูลจากคณาจารย์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาบัณฑิต และระดับ
บัณฑิตศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แล้วน ามาวิเคราะห์ กับคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือปรับปรุง
กลยุทธ์ กระบวนการท างาน และการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ PDCA  ผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(4) การจัดการนวตกรรม  
 คณะฯ มีการออกแบบกระบวนการท างานและการสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการการด าเนินงานต่างๆของ
คณะฯ โดยใช้ระบบ PDCA เป็นหลัก มีผู้รับผิดชอบโดยตรง  มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะ ผ่าน
การประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 คณะฯ มีการจัดการด้านนวัตกรรม ซึ่งมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคณะโบราณคดี ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 - 
2565 คือ “มุ่งเน้นความเป็นเลิศ และความโดดเด่นเฉพาะทางโดยบูรณาการระหว่างศาสตร์และศิลป์ เพ่ือ “ส่งเสริม 
สร้างสรรค์ สืบสาน” องค์ความรู้ด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ดังนั้น
แนวทางการการจัดกรรมนวัตกรรมของคณะฯ ได้มุ่งเน้นส าหรับพัฒนานวัตกรรมการศึกษาส าหรับนักศึกษาเป็นหลัก โดย
มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ผสานงานกับผู้แทนของแต่ละภาควิชา เพ่ือสร้างนวัตกรรมที่เน้น
ส าหรับการเรียนการสอนด้านวัฒนธรรมเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน โดยในปี 2561 – 2562 มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม
ส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชาระดับปริญญาตรี จ านวน 7 รายวิชา เช่น นวัตกรรมส าหรับการเรียนการสอนเพ่ือการขุด
ค้นทางโบราณคดี นวัตกรรมส าหรับการเรียนการสอนการอ่านจารึกและเอกสารโบราณ นวัตกรรมส าหรับวิธีการศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นต้น 
6.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
ก. ประสิทธภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
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 คณะฯด าเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ของคณะฯ ด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ ฯ ซึ่งน าไปสู่
แผนปฏิบัติงานของแต่ละภาควิชา ลักษณะของการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคณะฯ จะใช้การ
ด าเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ คือ คณะกรรมการบริหารคณะฯ เป็นแกนหลัก ในการวางแผน ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล ทั้งนี้ลักษณะของการท างานจะต้องสอดคล้องกับแผนงบประมาณของคณะซึ่งปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนระบบเป็น SU-ERP ในการควบคุมการท างานให้มีประสิทธิผล 
 คณะฯด าเนินการพัฒนากระบวนการท างานอย่างสม่ าเสมอ ปรับลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน ส่งผลให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
 คณะได้ค านึงถึงระบบการจัดการเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ ทั้งภายใน ได้แก่ อาจารย์ บุคคลากร 
นักศึกษา และ หน่วยงานภายนอก ได้แก่ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งล้วนเป็นห่วงโซ่อุปทาน
ของคณะฯ  โดยลักษณะของการจัดการดังกล่าวคณะฯจะจัดการอยู่ในรูปแบบคณะกรรมการชุดย่อย ๆ ต่าง ๆ ของคณะ 
เช่น คณะกรรมการบริหารภาควิชา คณะกรรมการวิจัยและบุคลากร คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะกรรรมการ
บริการวิชาการ เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการบริหารคณะฯ เป็นเป็นผู้ วางนโยบาย ก ากับ และติดตาม โดยเอาผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย ๆ ซึ่งจะรายงานผลการด าเนินการทุก ๆ ด้าน ทั้งสถานการณ์ ปัญหาที่พบ มาจัดการ
ในภาพรวมเพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างมีระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ค. การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 
 สถานที่ตั้งหลักของคณะฯ คือ วิทยาเขตวังท่าพระ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการด าเนินงานปรับปรุง คาดว่าจะ
แล้วเสร็จในเดือน กรกฎาคม  2562 ในการออกแบบเพ่ือปรับปรุงอาคารดังกล่าวคณะได้ค านึกถึงความปลอดภัยของ
บุคคลากรและนักศึกษาเป็นหลัก ทั้งนี้เนื่องจากตึกดังกล่าวเป็นตึกเก่าสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ จึงยังไม่มีครบถ้วน ใน
การปรับปรุงครั้งนี้คณะฯ ได้ด าเนินงานปรับปรุง เพ่ิมเติมเพ่ือให้ตึกมีความสมบูรณ์ ปลอดภัยอย่างเต็มที่ เช่น การเปลี่ยน
หม้อแปลงไฟฟ้าใหม่และเดินสายไฟใหม่ทั้งหมด การติดตั้งสัญญาณและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย การติดตั้งกล้องวงจรปิด 
การติดตั้งคีย์การ์ดเข้าออก ช่องทางส าหรับคนพิการเป็นต้น ในส่วนของสถานที่ตั้ง ณ ปัจจุบัน คือ ศูนย์สันสกฤตศึกษา ซึ่ง
ค่อนข้างจะอยู่ไกลท าให้บุคคลากรและนักศึกษาต้องปรับตัว ทางคณะฯ ได้ค านึงถึงความปลอดภัย โดย จัดรับรถส่ง
บุคคลากรระหว่างวังท่าพระ-ศูนย์สันสกฤตศึกษา ประสานงานสถานีต ารวจในท้องที่เพ่ือให้เข้ามาก ากับดูแล บริการสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ครบ 

ทั้งนี้ลักษณะระบบการบริหารและการจัดการความปลอดภัยต่าง ๆ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉินนั้น 
คณะฯ จะเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทุกช่องทาง ทั้งจากภายในและภายนอก รวบรวมประเด็นๆ ต่าง 
ๆ ให้คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาส าหรับแก้ไขปัญหา ในส่วนเกิดกรณีสภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้น ถ้าเกิดในกรณีที่ผู้น า
ระดับสูงสามารถตัดสินใจได้จะเป็นอ านาจของผู้น าระดับสูงตัดสินแก้ไปปัญหาได้ เลย และน าเสนอต่อคณ ะ
กรรมการบริหารคณะต่อไป ในกรณีที่ เกินกว่าอ านาจของผู้ระดับระดับสูงตัดสินใจ ผู้น าระดับสูงจะเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารประชุมวาระฉุกเฉินเพ่ือตัดสินใจ ในบางกรณีจะใช้การติดต่อสื่อสารโดยตรงผ่านโทรศัพท์มือถือเพ่ือ
ตัดใจสินแก้ปัญหาร่วมเพ่ือให้ปัญหาได้รับการแก้ไขทันที 
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หมวด 7 ผลลัพธ์ 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 
  ตารางที่ 19 จ านวนนักศึกษาคณะโบราณคด ี

ปีการศึกษา จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวม 

2556 956 323 1,279 

2557 935 242 1,177 

2558 884 156 1,040 

2559 931 225 1,156 

2560 972 173 1,145 
 
ตารางที่ 20 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ าแนกตามปีที่เข้า 

สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

รวม 
ปี กศ.2560 ปี กศ.2559 ปี กศ.2558 ปี กศ.2557 ตกค้าง 

1. โบราณคดี 40 23 29 31 9 132 
2. ประวัติศาสตร์ศิลปะ 45 42 46 36 3 172 
3. มานุษยวิทยา 32 31 30 38 11 142 
4. ภาษาไทย 40 58 60 59 3 220 
5. ภาษาอังกฤษ 41 34 38 36 3 152 
6. ภาษาฝรั่งเศส 37 37 35 36 1 146 
7. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 28 17 - - - 45 

รวม 263 242 238 236 30 1,009 

 
ตารางที่ 21 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโท จ าแนกตามปีที่เข้า และกลุ่มรายได้ 

สาขาวิชา 

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโท 

รวม ปี กศ.2560 ปี กศ.2559 ปี กศ.2558 ตกค้าง 

ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ ปกติ พิเศษ 

1. โบราณคด ี 2 - 3 - 3 - 12 3 23 
2. ประวัติศาสตร์ศิลปะ 6 - 8 - 6 10 6 21 57 
3. จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก  11 - 6 - 2 - 6 - 25 
4. สันสกฤตศึกษา 7 - 9 - 3 - 1 - 20 
5. การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม - - - 5 - 9 - 6 20 

รวม 26 - 26 5 14 19 25 30 145 

 
ตารางที่ 22 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ าแนกตามปีที่เข้า 

สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

รวม 
ปี กศ.2560 ปี กศ.2559 ปี กศ.2558 ปี กศ.2557 ตกค้าง 

1. โบราณคดี  1 2 2 1 2 8 
2. ประวัติศาสตร์ศิลปะ 4 2 8 5 5 24 
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สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

รวม 
ปี กศ.2560 ปี กศ.2559 ปี กศ.2558 ปี กศ.2557 ตกค้าง 

3. จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก  2 6 - 2 1 11 
4. สันสกฤตศึกษา - 4 - 7 - 11 

รวม 7 14 10 15 8 54 

 
   ตารางที่ 23 ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษาปริญญาตรี เมื่อสิ้นสุดการเรียนช้ันปีท่ี 1 

ปีการศึกษา ร้อยละการคงอยู่ของนักศกึษาปริญญาตรี เมื่อสิ้นสุดการเรียนชั้นปีที่ 1 

2556 80.39 

2557 87.09 

2558 85.25 

2569 82.19 

2560 81.66 
 
ตารางที่ 24 ผลลัพธ์อื่น ๆเกี่ยวกับผู้เรียนและกระบวนการที่มุ่งเน้นผู้เรียน 
หัวข้อ ชื่อตัววัด ปีการศึกษา

2558 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
หน่วย
วัด 

1 ร้อยละของนักศึกษาปรญิญาตรีทีส่ าเรจ็การศึกษาตาม
ระยะเวลาหลักสูตรภายใน 4 ปี  

99.51 92.38 100 ร้อยละ 

2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพ
อิสระ ภายใน 1 ปี  

75 76.10 86.58 ร้อยละ 

3 จ านวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ  5 6 6 คน 

4 จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าท่ีไดร้ับการยกย่องประกาศเกยีรติ
คุณ จากหน่วยงานภายในและภายนอก 

8 12 15 คน 

5 ร้อยละของกิจกรรมทีส่่งเสริมประสบการณ์และทักษะให้
นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสูก่ารท างาน 

44 90 96.55 ร้อยละ 

6 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทีผ่่านการทดสอบ
วัดระดบัภาษาอังกฤษ (SPEEXX) 

- - 58.17 ร้อยละ 

 

ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 
ตารางที่ 25 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 

ชื่อตัววัด ปีการศึกษา
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

หน่วยวัด 

ระดับความส าเร็จของการรับนักศกึษาระดับปริญญาตรีไดต้ามเป้าหมาย 98.89 91.33 90.67 ร้อยละ 
จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ 
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

3 5  3 จ านวนเครือข่าย 

ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ไดร้ับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ (ทุกระดบั)  - 1 2 ช้ินงาน 
ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทีไ่ดร้ับทุนวิจัย  33.33 38.89 46.26 ร้อยละ 
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จ านวนอาจารย์และนักวิจัยท่ีไปน าเสนอบทความ ทางวิชาการ หรือ
บทความวิจัยในที่ประชุมระดับนานาชาติ  

8 2 3    คน 

จ านวนบทความวิชาการหรืองานวจิัยที่ดีรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ 

- 4 5 เรื่อง 

ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 3.49 2.09 4.09 คะแนน 
(เต็ม 5 คะแนน) 

จ านวนการอ้างอิง (Citation)ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus - 3 10 เรื่อง 
จ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมลู Scopus 
หรือ ISI 

- 4 5 เรื่อง 

ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ไดร้ับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ (ทุกระดบั)  - 1 2 ช้ินงาน 

 
ตารางที่ 26 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จากภายในและภายนอกสถาบัน 

รายการ จ านวนเงินสนับสนนุการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายในสถาบัน (บาท) 

653,600.00 1,498,647.73 703,727.27 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกสถาบัน (บาท) 

13,848,088.22 8,623,423.64 27,905,403.03 

รวมเงินสนับสนุนท้ังหมด 14,501,288.22 10,122,071.37 28,609,130.30 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนวิจัย / สร้างสรรค์ 
- จากภายในสถาบัน 
- จากภายนอกสถาบัน 

 
7 
15 

 
16 
11 

 
17 
17 

จ านวนอาจารย์ประจ า (ไม่นับลาศึกษาต่อ) 
จ านวนนักวิจัย (ไม่นับลาศึกษาต่อ) 

65 
1 

71 
1 

71.5 
1 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่
ปฏิบัติงานจริง 

66 72 72.5 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรคต์่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

219,716.49 140,584.32 394,608.69 
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ค.ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
ตารางที่ 27 ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

ชื่อตัววัด ปีการศึกษา
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

หน่วยวัด 

จ านวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันอุดมศึกษา
ที่ได้รับการจัดอันดับใน QS Ranking 

1 3 7 ฉบับ 

จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียน  2 3 3 คน 
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรทีร่ับ
บริการวิชาการ 

84.80 92.97 91.80 ร้อยละ 

ร้อยละของผูร้ับบริการวิชาการที่น าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 90.80 90.63 90 ร้อยละ 
ร้อยละของผูเ้ข้ารับบริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ตระหนักถึง
ความส าคญัและประโยชน์ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- 86.75 87.80 ร้อยละ 

 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
ตารางที่ 28 ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

ชื่อตัววัด ปีการศึกษา
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

หน่วยวัด 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 4.15 4.17 4.22 คะแนน 
(เต็ม 5 คะแนน) 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 3.94 3.90 4.20   คะแนน 
(เต็ม 5 คะแนน) 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนา 
ผลการเรยีนรู ้

4.31 4.37 4.21 คะแนน 
(เต็ม 5 คะแนน) 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
คณะโบราณคด ี

4.34 3.90 4.18 คะแนน 
(เต็ม 5 คะแนน) 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านคณุภาพ 
ของหลักสูตร 

3.79 3.83 3.87   คะแนน 
(เต็ม 5 คะแนน) 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านคณุภาพของการจดัการ
เรียนการสอน 

3.74 3.79 3.77 คะแนน 
(เต็ม 5 คะแนน) 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านคณุภาพของอาจารย์ใน
หลักสตูร 

4.21 4.33 4.29 คะแนน 
(เต็ม 5 คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรทีร่ับ
บริการวิชาการ 

84.80 92.97 91.80 ร้อยละ 

ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารยร์ะดับ
ปริญญาตร ี

4.19 4.25 4.39 ค่าเฉลี่ย 

ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารยร์ะดับ
ปริญญาโท 

4.51 4.59 4.49 ค่าเฉลี่ย 

ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารยร์ะดับ
ปริญญาเอก 

4.66 4.74 4.88 ค่าเฉลี่ย 
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ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้  
ส าหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี

3.90 3.98 4.05 ค่าเฉลี่ย 

ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้  
ส าหรับนักศึกษาระดับปรญิญาโท 

3.73 3.78 3.77 ค่าเฉลี่ย 

ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้  
ส าหรับนักศึกษาระดับปรญิญาเอก 

3.54 4.03 4.17 ค่าเฉลี่ย 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 ผลลัพธ์ด้านมุ่งเน้นตามบุคลากร 
ตารางที่ 29 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 

ชื่อตัววัด ปีการศึกษา
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

หน่วยวัด 

อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.) 25/11/1 23/11/1 24/9/1 คน 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่งทางวิชาการ 50.68 46.05 45.03 ร้อยละ 

อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิระดับปรญิญาเอก 34 40.5 42 คน 

ร้อยละของอาจารย์ประจ า ที่มีคณุวุฒิระดับปริญญาเอก 46.58 53.29 55.63 ร้อยละ 

 
 
 
ตารางที่ 30 การยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการคณะโบราณคดี ปี พ.ศ. 2557 – 2561 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ปี พ.ศ. 

หมายเหตุ 
2557 2558 2559 2560 2561 

ศาสตราจารย ์ - - - 1 
อยู่ระหว่างกระบวนการ 

3 
อยู่ระหว่างกระบวนการ 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ปี พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 2561 

ศาสตราจารย ์ - - - 1 3 
รองศาสตราจารย ์ - 1 1 3 2 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 5 4 3 4 8 
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รศ.ดร.รัศมี 1. รศ.ดร.เชษฐ์ 
2. ผศ.ดร.จิรพัฒน์ 
3. รศ.ดร.ส าเนียง 

รองศาสตราจารย ์ - 1 
รศ.ดร.รุ่งโรจน ์

1 
รศ.ดร.สฤษดิ์พงศ์ 

3 
ผ่าน 

1. รศ.ดร.เอกรินทร์ 
2. รศ.ดร.จิรัสสา 
อยู่ระหว่างกระบวนการ 

ผศ.ดร.ประภัสสร์ 

2 
อยู่ระหว่างกระบวนการ 

1. ผศ.ดร.มลฤดี 
2. ผศ.ดร.กรรณิการ์ 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 5 
1. ผศ.ดร.กรรณิการ์ 
2. ผศ.ดร.พัสวีสิริ 
3. ผศ.ชินวร 
4. ผศ.ดร.อชิรัชญ์ 
5. ผศ.ดร.ชัยณรงค์ 

4 
ผ่าน 

1. ผศ.ดร.สุดารัตน์ 
2. ผศ.ดร.พนิดา 
3. ผศ.ดร.ก าไลทิพย์ 

ไม่ผ่าน 
อ.ดร.อุเทน 

3 
ผ่าน 

1. ผศ.กิตติชัย 
2. ผศ.ดร.พรสวรรค์ 

 
ไม่ผ่าน 
อ.พอพล 

4 
ผ่าน 

1. ผศ.เพ็ญลักษณ์ 
2. ผศ.อมรชัย 
อยู่ระหว่างกระบวนการ 

1. อ.ดร.ผุสดี 
2. อ.ศศิธร 

 

8 
อยู่ระหว่างกระบวนการ 

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

 

 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล 

ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

(1) การน าองค์กร 
ตารางที่ 31 ผลการประเมินตนเองของคณบดีคณะโบราณคดี 

 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

หมายเหตุ 
เต็ม 5 

รอบคร่ึง
ปีแรก 

รอบคร่ึง
ปีหลัง 

รอบคร่ึง
ปีแรก 

รอบคร่ึง
ปีหลัง 

รอบคร่ึง
ปีแรก 

รอบคร่ึง
ปีหลัง 

รอบคร่ึง
ปีแรก 

รอบคร่ึง
ปีหลัง 

รอบคร่ึง
ปีแรก 

รอบคร่ึง
ปีหลัง 

คะแนนประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

4.59 4.36 4.37 4.43 4.36 3.93 4.11 3.74 3.65 3.88 

 

(2) การก ากับดูแล 
ตารางที่ 32 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัริาชการคณะโบราณคดี ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน 
                   (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
ล าดับ

ที ่
นโยบาย/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

(แผน) 
เป้าหมาย 

(ผล) 
ผลการด าเนินงาน / 

หมายเหตุ 
 เป้าหมายท่ี 1 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีมาตรฐานสากล 
 นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 
 1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการศึกษา 
1 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งาน

ท าหรือประกอบอาชีพอิสระใน
ระยะเวลา 1 ป ี 

ร้อยละ 
85.00 

ร้อยละ 
79.76 

ข้อมูลกองแผนงาน-รอบ 12 เดือน (มิ.ย.61) ผู้ส าเรจ็การศึกษา 197 คน  
ตอบแบบสอบถาม 168 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 85.28 
จ านวนบันฑิตทีม่ีงานท า 134 คน 

2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ร้อยละ 
85.00 

ร้อยละ 
83.60 

ข้อมูลกองแผนงาน-รอบ 12 เดือน (มิ.ย.61) 
ส ารวจความพึงพอใจ 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.18 

3 จ านวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ 2 เร่ือง 3 เร่ือง 1) วีดิทัศน ์“ศิลปวัฒนธรรมทวารวดี” 
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ล าดับ
ที ่

นโยบาย/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
(แผน) 

เป้าหมาย 
(ผล) 

ผลการด าเนินงาน / 
หมายเหตุ 

ได้รับการเผยแพร ่ รายวิชา 310 331 Dvaravati and Srivijaya Art (รศ.ดร.รุ่งโรจน์) 
www.youtube.com/watch?v=5qvOF7ThurE 

2) วีดีทัศน ์“มานุษยวิทยานเิวศ” (แยกตอน) 
ประยุก์ใช้ในรายวิชา 320 216 มานุษยวิทยาการท่องเที่ยว (ผศ.ดร.เอกรินทร์) 
www.youtube.com/watch?v=yxC9QQja9GU 

3) Research-based and Project-Based Learning สู่นวัตกรรมวรรณคดีตะวันตกที่ 
เพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
(รศ.กนกวรรณ)_น าเสนอ มศก. 19 มิ.ย.61 

4 จ านวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ี
เป็น active learning, social 
engagement, การสร้างผู้ประกอบการ 
ที่ได้รับการเผยแพร ่ 

4 วิชา 7 วิชา 1) รายวิชา 300 441 การศกึษาเฉพาะบุคคล 
2) รายวิชา 310 491 การศกึษาเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ 
3) รายวิชา 310 341 Occidentalism in Thai Art 
4) รายวิชา 310 338 ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย 
5) รายวิชา 310 395 ภาพถ่ายและ ทฤษฎีภาพถ่าย 
6) รายวิชา 320 401 การศกึษาเฉพาะบุคคล 
7) รายวิชา 330 491 สัมมนาและการคน้คว้าเฉพาะบุคคล 

 1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 
5 จ านวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้

ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรใหก้ับ
นักศึกษาต่อภาคการศึกษา 

4 
โครงการ/
กิจกรรม/

แหล่ง 

5 
โครงการ/
กิจกรรม/

แหล่ง 

1) คก.เสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทางด้านโบราณคดี ปีงบประมาณ 2561 
2) คก.แนะแนวและเตรียมความพรอ้มสูอ่าชีพของนกัศกึษาสาขาวิชาโบราณคดี 

ปีงบประมาณ 2561 
3) คก.เตรียมความพร้อมนกัศึกษาเอกภาษาอังกฤษสู่ความเป็นนานาชาติ 
4) คก.เตรียมความพร้อมเพือ่การสอบวดัระดับความสามารถภาษาอังกฤษในระบบการสอบ 

Cambridge English Placement Test Metrica (CEPT Metrica) 
5) คก.เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพือ่การศึกษาประวัติศาสตร์ทอ้งถิน่ให้แกน่กัศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรท์้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 1.1.3 พัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตร 
6 จ านวนหลกัสูตรสร้างสรรค์ที่ปรับปรุง

จากเดิมหรือสร้างใหม ่
2 หลักสูตร 1 หลักสูตร หลักสูตร ป.โท (จดหมายเหตุฯ) อยู่ระหว่างเข้าที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยเพื่ออนุมัต ิ

 1.1.4 พัฒนารายวิชาท่ีเป็น e-learning 
7 จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการ

สอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา 
1 วิชา 3 วิชา 1) รายวิชา 310 253 Greek Art (https://classroom.google.com/c/OTUxMjkyOTIxOVpa) 

2) รายวิชา 310 256 Romanesqe and Gothic Art 
(https://classroom.google.com/c/NzE0OTIxMjIyN1pa) 

3) รายวิชา 330 121 สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาไทย 
(https://classroom.google.com/u/1/c/Mjc3MzIwNzFa 

 นโยบายที่ 1.2  พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย 
 1.2.1 เข้ารับประเมิน QS star rating 
8 จ านวนนกัศึกษาตา่งชาติ     

 จ านวนนกัศึกษาตา่งชาติ เต็มเวลา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

5 คน 6 คน ป.โท (จดหมายเหตุฯ) 2 คน  
1) Mr.Vat Bunchanthona,  
2) MS.Ol Rasmey 

ป.โท (โบราณคดี) 1 คน 
3) Mr.Myo Nyunt AUNG 

ป.โท (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) 1 คน 
4) Sirang Leng 

ป.โท (สันสกฤตศึกษา) 1 คน 
5) Mr.Qingkan Ge 

ป.เอก (สันสกฤตศึกษา) 1 คน 
6) Miss Lin Heng 

 จ านวนนกัศึกษาตา่งชาติ นักศึกษา
แลกเปลี่ยน  in bound, > 3 เดือน 

5 คน 1 คน Mr.Corentin BOCHATON 
ระดับ post doctoral  



CPE- 47 
 

ล าดับ
ที ่

นโยบาย/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
(แผน) 

เป้าหมาย 
(ผล) 

ผลการด าเนินงาน / 
หมายเหตุ 

(1 ม.ค.61 - 31 ธ.ค.62) 

 จ านวนนกัศึกษาตา่งชาติ นักศึกษา
แลกเปลี่ยน out bound, > 3 เดือน 

5 คน 1 คน นายกิตติคุณ  จนัทร์แย้ม  
ม.SOAS 1 ปี (ปี กศ.2560) 

9 จ านวนอาจารย์ชาวต่างประเทศที่
ปฏิบัติงานเต็มเวลา 

6 คน 6 คน  

 1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
10 จ านวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้

ประเมิน AUN QA 
3 คน 5 คน อาจารย์เข้าการอบรมเป็นผู้ประเมิน 5 คน 

1) รศ.ดร.เชษฐ์  ติงสัญชลี 
2) ผศ.ดร.อชิรัชญ์  ไชยพจน์พานิช 
3) ผศ.ดร.กังวล  คัชชิมา 
4) ผศ.ดร.ด ารงพล  อินทร์จันทร์ 
5) อ.ดร.ทรงธรรม  ปานสกุณ  
ทั้งนี้ ส านักงานประกันฯ มศก. ยังไม่ประกาศผลผู้ผ่านการอบรม 

11 จ านวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA 
(หลักสูตรทีจัดอบรมเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 
2 วัน) 

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม โครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา ตามเกณฑ์ AUN-
QA  
เมื่อ 8-9 สิงหาคม 2561 

 นโยบายที่ 1.3  พัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนกัศึกษา 
 1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 

13 จ านวนแหล่งเรียนรู้ใหม่ที่สนับสนุนการ
การพัฒนานักศึกษา 

2 แหล่ง 2 แหล่ง 1) https://twilightinthegallery.wordpress.com เผยแพร่รายงานการค้นคว้าของนักศึกษา 
รายวิชา 310 261 Art Criticism_ปวศ.ศิลปะ 

2) คก.ปรับปรุงเว็บไซต์ฐานข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมส าคัญในประเทศไทย_ศูนย์ศึกษา
ศิลปกรรมฯ 

14 จ านวนงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาต่อหัว
นักศึกษา 

500 บาท 2,350.89 
บาท 

1) คก.ปรับปรุงเว็บไซต์ฐานข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมส าคัญในประเทศไทย จ านวน 
61,264.- บ. 

2) จัดซื้อครุภัณฑ์ (6 รายการ) 2,494,155.- 
นศ.รวม ณ วันที่ 1 ต.ค.61 จ านวน 1,087 คน 

 1.3.3 พัฒนาระบบการให้บริการน.และศิษย์เก่า และกิจกรรมนศ. 
15 จ านวนบุคลากรที่ท าหนา้ที่แนะแนว

อาชีพ (QS) 
1 คน 1 คน รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา 

16 จ านวนบริษัทที่เขา้ร่วมการจัดกิจกรรม 
job fair ของหน่วยงาน (QS) 

10 บริษัท 10 บริษัท โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบัณฑิตและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะโบราณคดี วันที่ 25 
พ.ค.61 บริษัทที่เข้าร่วม ดังนี้ 
3) บ.โกลบอล ทราเวล ซีเลคชั่น จก. 
4) เพจ ECHO 
5) บ.ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จก. 
6) บ.Tiger Studio 
7) บ.LANEIGE 
8) Solution Centre Agent SO Sofitel Bangkok Hotel 
9) บ.ท็อปกัน จก. 
10) สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
11) กรมศิลปากร 
12) คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม 

 เป้าหมายท่ี 2  การเป็นที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจยั 

17 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย ์ตามเกณฑ์
สาขาของ สกอ 
ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 
100,000 บาท/คน 

200,000 
บาท 

302,850.- 
บาท 

- บค. 12,086,496.50 บ. / 10 คน 
- ปวศ.ศิลปะ 1,336,298.52 บ. / 10 คน 
- มน. 5,887,222.28 บ. / 10 คน 
- ตอ. 1,478,961.19 บ. / 17 คน 
- อังกฤษ 52,328.77 บ. / 13 คน 
- ฝรั่งเศส - บ. / 5 คน 
- หมวดฯ 55,342.47 บ. / 4 คน 
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ล าดับ
ที ่

นโยบาย/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
(แผน) 

เป้าหมาย 
(ผล) 

ผลการด าเนินงาน / 
หมายเหตุ 

18 จ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ที่ปรากฏในฐานขอ้มูล Scopus หรือ ISI 
(รวม proceeding หรือบทคัดย่อ) 

5 ผลงาน 5 ผลงาน 1) รศ.ดร.รัศมี  ชูทรงเดช_Antiquity. April 2017, pp.289-303. A Late Pleistocene woman from Tham 
Lod, Thailand: the influence of today on a face from the past. 

2) รศ.ดร.รัศมี  ชูทรงเดช_Journal of Archaeological Science 77 (2017) 94-108. Adaptations to sea 
level change and transitions to agriculture at Khao Toh Chong rockshelter, Peninsular 
Thailand. 

3) อ.ดร.ประสิทธิ์  เอื้อตระกูลวิทย์_Comptes Rendus Palevol 16 (2017) 351-361. The perforated 
stones of the Doi Pha Kan burials (Northern Thailand): A Mesolithic singularity? 

4) รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์_Americal Anthropologist. March 2017, pp.134-136. Archaeological 
Heritage Management in Thailand: Article. 

5) อ.เกียรตินาวิน  ศรีธัญรัตน์_3L: Language, Linguistics, Literaure. January 2017, p.15-34. The 
Acquisition of l2 Fricatives in Thai Learners’ Interlanguage. 

19 จ านวนการอ้างอิง (Citation) ที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล Scopus 

20 No. of 
Citations 

10 No. of 
Citations 

Comptes Rendus Palevol 16 (2017) 351-361. 
1) รศ.ดร.รัศมี  ชูทรงเดช_2010. Subsistence-settlement organization during the late pleistocene-

early Holocene: the case of Lang Kamnang cave, western Thailand. 
2) รศ.ดร.รัศมี  ชูทรงเดช_2006. Late pleistocene artivities at the Tham Lod rockshelter in 

highland Pang Mapha, Mae hong son provice, northwestern Thailand. 
3) รศ.ดร.รัศมี  ชูทรงเดช_2000. Forager mobility organization ill seasonal tropical envir 
Journal of Indo-Pacific Archaeology 41 (2017) 30-65 
4) รศ.ดร.ธนิก  เลิศชาญฤทธ์_2005. Late Prehistoric and Early Historic Archaeology in Thailand: 

Recent Evident from Central Highland. 
5) รศ.ดร.ธนิก  เลิศชาญฤทธ์_2009. Ancient Ornaments at Phromthin Tai. 
6) รศ.ดร.ธนิก  เลิศชาญฤทธ์_2010. Beads: Life Accessories. 
7) รศ.ดร.ธนิก  เลิศชาญฤทธ์_2014. Phromthin Tai: An Archaeological Perspective on Its Societal 

Transition. 
8) รศ.ดร.ธนิก  เลิศชาญฤทธ์_2002. The 2000 archaeological excavation at Sab Champa: Results 

and speculations. 
9) รศ.ดร.ธนิก  เลิศชาญฤทธ์_2004a. Sab Champa Revisited: Results of Recent Archaeological 

Field Investigations. 
10) รศ.ดร.ธนิก  เลิศชาญฤทธ์_2004b. Late prehistoric and early historic archaeology in the Central 

Highland of Thailand: excavation at the site of Sab Champa. 

 2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม 
20 จ านวนโครงการบรกิารวิชาการ/ท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการ
ศาสตร์และศิลป์ เพื่อการพัฒนาชุมชน/
สังคม/ประเทศ 

5 
โครงการ 

10 
โครงการ 

1) คก.ศึกษาข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ชุมชนท่าฉลอม และริมฝั่งมหาชัย จังหวัด
สมุทรสาคร 

2) คก.ทัศนศึกษาตามรอยบุพเพสันนิวาส 
3) คก.ทักษะเชิงวัฒนธรรมฯ 
4) คก.เพิ่มพูนทักษะการวิจัยในงานโบราณคดีภาคสนามฯ 
5) คก.ประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ 
6) คก.ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ลีซอภาคเหนือตอนล่าง 
7) คก.อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเบิ้งบ้าน

โคกสลุง 
8) คก.ฐานข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมกลุ่ม 

ชาติพันธุ์ ชายแดนอาเซียน (ระยะที่ 2) 
9) คก.โครงการประวัติศาสตร์ท้องถ่ินภาคตะวันตก 
10) คก.คลังข้อมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมระยอง 

21 จ านวนโครงการที่ได้รับการเผยแพร่ผ่าน
สื่อ 

2 โครงการ 3 โครงการ 1) คก.ประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ จัดพิมพ์หนังสือประกอบโครงการฯ และออนไลน์การ
เสวนาในเฟซบุ๊คศูนย์มานุษฯ 

2) คก.ผลิตเอกสารท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ จัดพิมพ์หนังสือประกอบ
โครงการฯ 

3) คก.อนุรักษ์แถบเสียงวัฒนธรรมฯ มอญ (ระยะที่ 2) จัดท าดิจิทัลไฟล์ เผยแพร่แก่วัดและชุมชนมอญ 

22 งบประมาณบริการวิชาการ/ท านุบ ารง
ศิลปวัฒนธรรม ที่ได้จากหน่วยงาน
ภายนอก (รอ้ยละของเงินรายได้) 

ร้อยละ 
12.00 

ร้อยละ 
23.82 

งบประมาณท่ีได้จากแหล่งอื่น 
- คก.ทัศนศึกษาปักกิ่ง (19-23 ต.ค.60)  

ค่าลงทะเบียน 1,023,000.- บ. 
- คก.ทัศนศึกษาตามรอยบุพเพฯ (29 เม.ย.61)  

ค่าลงทะเบียน 75,000.- บ. 
- คก.ประชุมวิชาการด้านสันสกฤตฯ (28 ม.ค.61) เงินสนับสนุนจากสถานทูตอินเดีย 250,000.- บ. 
- คก.ศึกษาข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ชุมชนท่าฉลอม และริมฝั่งมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร  

20,000.- 
- คก.คลังข้อมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมระยอง 5,000,000.- 
เงินรายได้ (ข้อมูลจากกองคลัง ณ ก.ย.61) 
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ล าดับ
ที ่

นโยบาย/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
(แผน) 

เป้าหมาย 
(ผล) 

ผลการด าเนินงาน / 
หมายเหตุ 

จ านวน 26,734,248.64 บาท 

 นโยบายที่ 2.2 บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ 
 เป้าหมายท่ี 3  การบริหารจัดการ (ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง) 
 นโยบายที่ 3.1 พัฒนาระบบ กลไกและเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ 
 นโยบายที่ 3.2 พัฒนาบุคลากร 

23 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกหรอืเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (QS) 

ร้อยละ 
56.00 

ร้อยละ 
56.52 

- บค. 7 / 10 คน 
- ปวศ.ศิลปะ 9 / 10 คน 
- มน. 3 / 10 คน 
- ตอ. 12 / 17 คน 
- อังกฤษ 6 / 13 คน 
- ฝรั่งเศส 2 / 5 คน 
- หมวดฯ - / 4 คน 

24 ร้อยละของผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
45.00 

ร้อยละ 
46.38 

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

 นโยบายที่ 3.3 จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีส าคัญ 
25 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 
ร้อยละ 
85.00 

ร้อยละ 
67.86 

จ านวน 19 ตัวชี้วัด จาก 28 ตัวชี้วัดข้างต้น 

 

ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฎิบัติ 
ตารางที่ 33 ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฎิบัติ 

ชื่อตัววัด ปีการศึกษา
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

  หน่วยวัด 

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิราชการ 75 75 64.29 ร้อยละ 
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน* 3.93 3.69 4.01 คะแนน 

(เต็ม 5 คะแนน) 
ผลการประเมินระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  ดี ด ี ด ี ระดับผลประเมิน 
จ านวนโครงการประชุมวิชาการทีจ่ัดในระดบันานาชาต ิ 1 3 1  โครงการ 

* การประกันคุณภาพรายหลักสูตร คณะโบราณคดีขอรับการประกันคุณภาพการศึกษาเฉพาะองค์ประกอบท่ี 1 เท่านั้น 
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7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด 

ก.ผลลัพธ์ด้านงบประมาณและการเงิน 
ตารางที่ 34 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณและการเงิน 

ชื่อตัววัด ปีงบประมาณ 
2559 

ปีงบประมาณ
2560 

ปีงบประมาณ
2561 

หน่วยวัด 

จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดิน 26,889,560.52 15,592,808.57 15,925,249.08 บาท 
จ านวนเงินงบประมาณเงินรายได ้ 17,301,030.79 18,212,181.67 19,819,285.52 บาท 
จ านวนเงินงบประมาณเงินรายได้โครงการพิเศษ 1,011,625.06 314,202 70,095 บาท 
จ านวนเงินงบประมาณ โครงการบริการวิชาการ 6,256,915.42 2,382,635.51 1,418,649.83 บาท 
จ านวนเงินโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ 4,070,065 1,002,500 9,225,600 บาท 
จ านวนเงินงบประมาณ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 783,181.60 791,351.96 779,890.26 บาท 
จ านวนเงินสนับสนุนกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 200,368.01 360,602.18 757,795 บาท 
จ านวนเงินทุนการศึกษาจากศิษยเ์ก่าและหน่วยงานภายนอก 90,000 190,000 155,000 บาท 
จ านวนเงินกองทุนวิจัยคณะโบราณคด ี 490,571 908,000 933,384 บาท 
จ านวนเงินสนับสนุนวิจยัที่ให้อาจารย์ไปน าเสนอผลงานต่างประเทศ 67,676.23 24,607.77 25,000 บาท 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัจากหน่วยงานภายในและภายนอก 14,501,288.22 10,122,071.37 28,609,130.30 บาท 
จัดสรรเงินงบประมาณคณะฯเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษา 420,000 450,000 719,500 บาท 
ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา 3.08 5.36 3.08 ร้อยละ 
ร้อยละของงบประมาณที่จัดสรรเพื่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 8.25 2.52 2.66 ร้อยละ 

ข. ผลการด าเนินการด้านตลาด 
ตารางที่ 35 ผลการด าเนินการด้านการตลาด 

หมายเหตุ : มก.  – คณะมนุษย์ศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน  
   มศว. - คณะมนุษย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 

               มศก. – คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

ตัวชี้วัด หน่วย ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2560 
มก. มศว.  มศก. มก. มศว.  มศก. มก. มศว.  มศก. 

1. อาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับ 
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 41.27 50 46.58 43.97 46.34 53.29 46.26 50.47 55.63 

2. อาจารย์ที่
ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 31.75 44.05 50.68 29.49 37.07 46.05 28.34 37.74 45.03 

3. เงินสนับสนุน
งานวิจัยต่อ
จ านวนอาจารย ์

บาท 
/ 

คน 

50,539.96 107,987.97 219,716.49 117,518 56,662.86 140,584.32 21,680.96 44,896.24 394,608.69 

4. ผลงานทาง
วิชาการของ
อาจารย ์

ร้อยละ 46.78 59.18 16.76 25.05 52.49 43.12 40.36 67.72 25.88 

5. การได้งาน
ท าของบัณฑิต 

ร้อยละ 87.29 100 75 95.56 59.83 76.10 66.43 100 86.58 
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