
 

    

 

 

 
 

 

 

 

รายงานประจ าปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศลิปากร  ประจ าปีการศึกษา 2560 

(1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) 

 
 

 
 

ฉบับแก้ไข 
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

วันจันทรท่ี์  3  กนัยายน  2561 



 

 

ค าน า 
 

 ปัจจุบันคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนมาเป็นปีที่ 60 
นับตั้งแต่เริ่มด าเนินงาน เมื่อปี พ.ศ. 2498  และเป็นคณะเดียวในประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนด้าน
โบราณคดี ปัจจุบันคณะโบราณคดีได้จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 16 หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญา
ตรี 7 หลักสูตร ปริญญาโท 5 หลักสูตร และปริญญาเอก 4 หลักสูตร  

 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้  โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ( ระหว่างวันที่ 1  สิงหาคม 2560  
– 31  กรกฎาคม  2561 )  รายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการประเมินกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ทีไ่ด้ด าเนินการตลอดปีการศึกษา 2560      

 
คณะโบราณคดีประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้ จ านวน 

13 ตัวบ่งชี้ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมีเกณฑ์การประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดับ 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน  มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นสถาบันที่อยู่ในประเภท ค1 โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ใน
กลุ่ม ค1  การวิเคราะห์ข้อมูลตามองค์ประกอบดังกล่าว  ช่วยให้คณะฯได้พิจารณาทบทวนผลการด าเนินงาน
ของคณะฯ และได้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ตลอดจนได้พิจารณาร่วมกัน ถึงแนวทางการปรับปรุงเพ่ือการปรับปรุง 
และพัฒนาในอนาคต 

  
 คณะโบราณคดีขอขอบคุณ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณาจารย์  บุคลากร 
และนักศึกษาคณะโบราณคดี ที่ได้สละเวลาและให้ความร่วมมือ ในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นส่วนส าคัญ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะโบราณคดีให้ดียิ่งขึ้น 

 

 

    

              ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว 
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บทสรุปผู้บริหาร 

1. ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ุณะารรมาาราารประปมนนุุณภาพาารศึาษาภายในุณะโบราณุด่  มหาวนทยาลัยศนลปาาร
ประจ าปทาารศึาษา 2560  ได้ด าปนนนาารประาันุุณภาพาารศึาษา และรายงานผลาารประปมนนตนปอง ในาลุ่ม
สาขาวนชามนุษยศาสตร์ และสังุมศาสตร์ โดยใช้ระบบประาันุุณภาพาารศึาษาภายใน ระดับุณะวนชา ตามท่่
ส านัางานุณะารรมาาราารอุดมศึาษา (สาอ.) า าหนด และใช้ปาณฑ์าารประปมนนตัวบ่งช่้ในาลุ่ม ุ สถาบัน
ปฉพาะทางลัาษณะท่่ 1 (ุ1) ซึ่งปปนนสถาบันท่่ปน้นระดับบัณฑนตศึาษา มุ่ะแนนปต็ม 5 ุะแนน ซึ่งได้ด าปนนนาาร
ประปมนน ปมื่อวันจันทร์ท่่ 3 าันยายน 1  จ านวน 5 องุ์ประาอบ รวมทั้งสน้น 13 ตัวบ่งช่้  ไดุ้่าุะแนน 4.01  
อยู่ในระดับด่   ม่รายละปอ่ยดผลาารประปมนนแต่ละองุ์ประาอบ ดังน่้ 
 

องค์ประกอบ 

ผลประเมินตนเอง  
ตามเกณฑ์ สกอ. 

ผลประเมินโดยคณะกรรมการ 
ตามเกณฑ์ สกอ. 

ค่าคะแนน ระดับ ค่าคะแนน ระดับ 

1. าารผลนตบัณฑนต 3.48  พอใช้ 3.48  พอใช้ 

2.  าารวนจัย 4.40 ด่ 4.40 ด่ 

3.  าารบรนาารวนชาาาร 5.00 ด่มาา 5.00 ด่มาา 

4.  าารท านุบ ารุงศนลปะและวัฒนธรรม 5.00 ด่มาา 5.00 ด่มาา 

5.  าารบรนหารจัดาาร 4.00 ด่ 4.00 ด่ 

เฉลี่ย 5 องค์ประกอบ 4.01 ดี 4.01 ดี 

 

 

 
  
 
 
 
 
 



 2  
รายงานประจ าปทท่่ปปนนรายงานาารประปมนนุุณภาพ                                                        ปทาารศึาษา 2560 
 

  

 

 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของแต่ละองค์ประกอบ 
  

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง 

1. อาจารย์ของุณะมุ่วามสามารถ ม่ชื่อปส่ยงปปนนท่่ยอมรับทั้งในด้านวนชาาาร และจาาหน่วยงานภายนอา 

2. ุณะม่ศัายภาพม่ชื่อปส่ยง ปปนนทางปลือาล าดับต้นๆ ของนัาปร่ยนมัธยม 

  
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ุณะุวรปพน่มปนื้อหาหลัาสูตรในาารประชาสัมพันธ์ให้มาาข้ึน ปพ่ือสร้างุวามปข้าใจแา่ผู้ปข้าศึาษา 

2. ุวรสนับสนุนปรื่องาารขอต าแหน่งทางวนชาาารของอาจารย์ให้ปปนนไปตามปงื่อนไขปรื่องา าหนดปวลา 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. จ านวนนัาศึาษาท่่พ้นสภาพม่จ านวนุ่อนข้างสูง ุวรม่าารวนปุราะห์สาปหตุของาารพ้นสภาพ ปพื่อน าไป
แา้ไขปรับปรุงาารด าปนนนงาน หรือปปนนข้อมูลในาารวางแผนาลยุทธ์ต่อไป 

2. โุรงาารท่่จัดให้นัาศึาษาระดับปรนญญาตร่ ุวรม่าารประปมนนผลและน าผลาารประปมนนมาใช้าารปรับปรุง
พัฒนาาารด าปนนนโุรงาารต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
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องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 

จุดแข็ง 

ุณะได้รับทุนวนจัยจาาภายนอาปปนนจ านวนมาา ซึ่งแสดงให้ปห็นถึงศัายภาพของอาจารย์ 

    
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ุณะุวรวางแผน และส่งปสรนมให้อาจารย์ต่พนมพ์ปผยแพร่ผลงานทางวนชาาารในวารสารระดับนานาชาตน 
ให้มาาขึ้น ให้สอดุล้องาับยุทธศาสตร์หลัาของุณะ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 

 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

 
 
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม 

จุดแข็ง 
ุณะม่าารให้บรนาารวนชาาารท่่มุุ่ณภาพ สอดุล้องาับสมรรถนะหลัาของุณะ 

  
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

าารประปมนนแผนและโุรงาารบรนาารวนชาาารแา่สังุม ุวรม่าารปพน่มตัวบ่งช่้ปชนงุุณภาพ ปพ่ือให้าารประปมนนบรรลุ
ตามวัตถุประสงุ์ของแผนฯ 
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จุดที่ควรพัฒนา 
- 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  - 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

 
องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
ุณะม่าารจัดานจารรมด้านาารท านุบ ารุงศนลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบท่่หลาาหลาย และปผยแพร่ในวงาว้าง 

ปช่น าารสร้างฐานข้อมูล ปพ่ือปปนนแหล่งปร่ยนรู้ศนลปารรมส าุัญในประปทศไทย 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

ุณะุวรา าหนดตัวบ่งช่้ปชนงุุณภาพ ปพ่ือประปมนนุวามส าปร็จของแผนท านุบ ารุงศนลปวัฒนธรรม ปพ่ือให้แผนฯ 
บรรลุตามวัตถุประสงุ์อย่างแท้จรนง 

 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 

 

  วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง 

- 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. แผนาารบรนหารุวามปส่่ยง ุวรม่าารจัดตั้งุณะารรมาารบรนหารจัดาารุวามปส่่ยง ปพ่ือระดมุวาม นุดหา

ประปด็นุวามปส่่ยงท่่แท้จรนง 

2. ุวรม่าารด าปนนนงานตามาระบวนาารจัดาารุวามรู้ โดยา าหนดประปด็นาารปร่ยนรู้ผ่านาารแลาปปล่่ยน
ปร่ยนรู้ รวบรวมองุ์ุวามรู้และจัดระบบ จัดท าปปนนปอาสารหรือุู่มือ และปผยแพร่ให้บุุลาารใน
หน่วยงานสามารถน าไปปฏนบัตน 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
-  

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
-  
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บทท่ี 1 
ส่วนน า 

 

1. ประวัติความเป็นมาของคณะ (ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ)  

  1.1  ข้อมูลทั่วไป 
   (1)  ชื่อ : ุณะโบราณุด่ มหาวนทยาลัยศนลปาาร (Faculty of Archaeology) 
   (2)  ปว็บไซต์ : http://www.archae.su.ac.th 
   (3)  ส่ประจ าุณะ : ส่ม่วงปม็ดมะปราง 
 

1.2  ที่ตั้ง 
 ุณะโบราณุด่ มหาวนทยาลัยศนลปาาร วังท่าพระ   

ปลขท่่ 31  ถนนหน้าพระลาน  แขวงพระบรมมหาราชวัง  ปขตพระนุร  าทม. 10200  
 
ศูนย์สันสาฤตศึาษา ุณะโบราณุด่ มหาวนทยาลัยศนลปาาร 
ปลขท่่ 8 ถนนสุภาพบุรุษ – ทว่วัฒนา  แขวงทว่วัฒนา ปขตทว่วัฒนา าทม. 10170 

  
1.3 ประวัติความเป็นมา 

ในแราปรน่มุณะโบราณุด่ม่จุดมุ่งหมายหลัา ปพ่ือสนับสนุนให้ผู้สนใจ และม่สตนปัญญา
า้าวหน้าขึ้นไปปปนนผู้ปช่่ยวชาญทางด้านโบราณุด่ รวมทั้งาารผลนตบัณฑนตปพ่ือปข้ารับราชาารในาองโบราณุด่  
ารมศนลปาาร นัาโบราณุด่และุรูอาจารย์ รวมทั้งปจ้าหน้าท่่ท่่ปา่่ยวข้องาับงานโบราณุด่ ปนื่องจาาปล็งปห็นว่า
ในประปทศไทยปปนนประปทศท่่ม่โบราณวัตถุสถานอยู่ปปนนจ านวนมาา โบราณวัตถุสถานปหล่าน่้ย่อมปปนนปุรื่อง
ช่้ให้ปห็นถึง ประวัตนศาสตร์และวัฒนธรรมอันปา่าแา่ของชาตน ปปนนปุรื่องผูาพันและช่วยาระตุ้นปตือนใหุ้นใน
ชาตนรู้สึาภาุภูมนใจ รัาชาตนมุ่งมานะท่่จะรัาษาปอาราชของชาตนให้ด ารงุงอยู่ตลอดาาล าารศึาษาโบราณุด่  
ปท่าาับปปนนาารช่วยรัาษาวัฒนธรรมอันสูงส่งของชาตนไว้มนให้สูญหาย จึงุวรม่บุุลาารท่่สามารถศึาษา ปพ่ือ
สร้างุวามปข้าใจและรัาษาโบราณวัตถุโบราณสถานของชาตนไว้ หลัาสูตรและาารปร่ยนาารสอนในุณะ
โบราณุด่ระยะแรา ๆ จึงปปนนาารปน้นผลนตนัาวนชาาารสาขาโบราณุด่ปท่านั้น 

พ.ศ. 2496 มหาวนทยาลัยศนลปาารได้ปปิดปตร่ยมุณะโบราณุด่ขึ้นอ่าแผนาหนึ่ง ในโรงปร่ยนศนลปศึาษา 
(ปตร่ยมมหาวนทยาลัยศนลปาาร) ปัจจุบันปปล่่ยนชื่อปปนนโรงปร่ยนช่างศนลปะ ในุรั้งนั้นโรงปร่ยนศนลปศึาษา 
แบ่งปปนน 3 แผนาุือ จนตรารรม โบราณุด่ และช่างสนบหมู่ ปตร่ยมุณะโบราณุด่ม่หลัาสูตร 3 ปท ผู้ท่่ปร่ยนจบ
ชั้นปทท่่ 2 ถ้าสอบไดุ้ะแนนถึงตามท่่มหาวนทยาลัยา าหนดไว้ า็จะม่สนทธนท่่จะปข้าศึาษาต่อในมหาวนทยาลัย

http://www.archae.su.ac.th/
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ศนลปาาร ส าหรับผู้ท่่ สอบไดุ้ะแนนไม่ถึ งหรือต้องาารประาอบอาช่พ ไม่ต้องาารท่่ จะปร่ยนต่อ 
ในมหาวนทยาลัยา็ปร่ยนต่อจนจบชั้นปทท่่ 3 า็จะได้รับประาาศน่ยบัตรปท่ยบปท่าชั้น ม.6 ปัจจุบัน (ม.8 ปดนม) 

สถานท่่ปร่ยนปมื่อุรั้งปปนนโรงปร่ยนศนลปศึาษานั้น ใช้อาุารปา่าของาระทรวงุมนาุม ซึ่งปดนมตั้งอยู่ท่่
โรงละุรแห่งชาตนปัจจุบัน นัาปร่ยนปตร่ยมโบราณุด่รุ่นแราม่ทั้งหมด 4 ุน หญนง 1 ุน ชาย 3 ุน ม่อาจารย์ท่่
สอนุือ ศาสตราจารย์ชนน  อยู่ด่  อาจารย์ปข่ยน  ยน้มศนรน  อาจารย์จนรา  จงาล   ศาสตราจารย์  ม.จ.สุภัทรดนศ  ดนศาุล 
รายพระนาม และรายนามอาจารย์ท่่าล่าวมานุ่้งปปนนท่่รู้จัาของนัาศึาษาโบราณุด่ปปนนอย่างด่ ส าหรับวนชา
สามัญต่าง ๆ ได้แา่ภาษาอังาฤษ ฯลฯ ปร่ยนรวมาันทั้ง 3 แผนา ุือ จนตรารรม โบราณุด่ และช่างสนบหมู่ 

 

พ.ศ. 2498 มหาวนทยาลัยศนลปาารได้ปปิดุณะโบราณุด่ ขึ้นปปนนุณะวนชาท่่ 3 ของมหาวนทยาลัย
ศนลปาาร สถานท่่ปร่ยนของุณะโบราณุด่ในขณะนั้นยังอยู่ท่่โรงปร่ยนศนลปศึาษา บางุรั้งได้อาศัยพนพนธภัณฑ์
สถานแห่งชาตนปปนนท่่ท าาารชั่วุราวด้วย ปมื่อตั้งุณะโบราณุด่ขึ้นปมื่อ พ.ศ. 2498 นั้น ุณะโบราณุด่ยังไม่ม่
อาจารย์ประจ า อาจารย์ท่่สอนส่วนใหญ่ปปนนข้าราชาารจาาารมศนลปาาร นอาจาาน่้ยังม่อาจารย์พนปศษจาา
มหาวนทยาลัยอ่ืน ๆ ปช่น จุฬาลงารณ์มหาวนทยาลัย อาจารย์จาาุณะต่าง ๆ ในมหาวนทยาลัยศนลปาาร  
และจาาาระทรวงศึาษาธนาาร ปปนนต้น 

พ.ศ. 2503 ุณะโบราณุด่ได้ย้ายมาอยู่บรนปวณปด่ยวาับมหาวนทยาลัยศนลปาารปัจจุบัน 
พ.ศ. 2507 ย้ายมาอยู่ต าหนัาพรรณราย บรนปวณวังท่าพระ ซึ่งปัจจุบันปปนนหอศนลป์ มหาวนทยาลัย

ศนลปาาร 
พ.ศ. 2521 ย้ายมาอยู่ท่่ตึาุณะโบราณุด่ได้ในปัจจุบัน และในปทพ.ศ. 2520 สมปด็จพระปทพ

รัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชาุมาร่ทรงปข้าศึาษาระดับบัณฑนตศึาษา สาขาวนชาจารึาภาษาตะวันออา 
ด าปนนนาารสอนโดยภาุวนชาภาษาตะวันออา ุณะโบราณุด่ มหาวนทยาลัยศนลปาาร ปมื่อปทาารศึาษา 2520  
และทรงส าปร็จาารศึาษาปม่ือปทาารศึาษา 2521 

 

2.  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม และแผนยุทธศาสตร์ 

 2.1  ปรัชญา  
 ศึาษามนุษย์ ขุดุ้นา้าวหน้า ภาษาปช่่ยวชาญ สืบสานศนลปวัฒนธรรม 

 

     2.2  ปณิธาน  
 สร้างบัณฑนต ผลนตงานวนชาาาร บรนาารสังุม ด้านศนลปวัฒนธรรม และภาษา 

 

 2.3  วิสัยทัศน์ 
  “ส่งปสรนม สร้างสรรุ์ สืบสาน” องุ์ุวามรู้ด้านโบราณุด่ ภาษา ศนลปวัฒนธรรมของชาตน   
ให้ปปนนท่่ยอมรับในระดับนานาชาตน 
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2.4  พันธกิจ 
1. สร้างุวามปปนนปลนศทางด้านาารศึาษา ปน้นพัฒนาและถ่ายทอดุวามรู้ด้านศนลปวัฒนธรรม  

ท่่ผสมผสานระหว่างศนลป์และศาสตร์ ให้บัณฑนตมุ่วามรู้ในวนชาช่พระดับสาาล และมุ่ วามรับผนดชอบต่อสังุม 
2. ผลนตและสร้างสรรุ์งานวนจัย ผลงานทางวนชาาารด้านศนลปวัฒนธรรมท่่มุุ่ณภาพ สร้างประโยชน์ 

ต่อชุมชน สังุม ประปทศชาตน และให้ข้อปสนอแนะทางนโยบายให้แา่ภาุรัฐและปอาชน 
3. จัดบรนาารวนชาาารด้านศนลปวัฒนธรรม และภาษา ปพ่ือปสรนมสร้างุวามปข้มแข็งแา่ชุมชน รวมถึง 

พัฒนาด้านศนลปวัฒนธรรมให้ปานดุวามยั่งยืน 
4. พัฒนาระบบบรนหารจัดาารองุ์ารอย่างม่ธรรมาภนบาลให้ม่ประสนทธนภาพ มุ่วามโปร่งใส  

ตรวจสอบได้ และประชาุมโบราณุด่ทุาภาุส่วนม่ส่วนร่วมในาารบรนหารจัดาาร 
  

 2.5 ค่านิยม  

ARCHAEO  = A – ACADEMIC   
R – RESPONSIBILITY   
C – CREATIVITY  
H – HARMONY   
A – ACHIEVEMENT   
E – EXPERTISE   
O - OPENNESS  

 

2.6 แผนยุทธศาสตร์หลักของคณะโบราณคด ี

 1. เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นเลิศและยอมรับใน
ระดับนานาชาติ 
  1.1 พัฒนาหลัาสูตรท่่ปปนนปลนศทางุวามรู้ปปนนท่่ยอมรับในระดับนานาชาตน 

  1.2 พัฒนาอาจารย์ให้ได้อาจารย์ท่่มุ่วามสามารถทางวนชาาาร วนจัย ปปนนท่่ยอมรับในระดับ
นานาชาตน 

  1.3 พัฒนาาารปร่ยนาารสอนท่่ตอบสนองต่อาารปปล่่ยนแปลงตามุวามต้องาารของผู้ม่
ส่วนได้ส่วนปส่ย 
              1.4 พัฒนาและสร้างบัณฑนตให้ปปนนบุุุลาารุุณภาพตามุุณลัาษณะ Thailand 4.0 
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2. เป็นผู้น าการวิจัยด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ทีเ่ป็นเลิศและยอมรับใน 
ระดับนานาชาติ 
 2.1 ผลนตผลงานวนจัยปปนนท่่ยอมรับระดับสาาล  
 2.2 พัฒนาวนจัยและนวัตารรมปพ่ือใช้ประโยชน์ 
 2.3 พัฒนานัาวนจัยให้ม่ชื่อปส่ยงปปนนท่่ยอมรับระดับนานาชาตน 
 2.4 าระบวนาารสนับสนุนวนจัยท่่ปปนนปลนศ ปปนนท่่ยอมรับของทุาภาุส่วน 
 

  3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรมของประเทศ 
 3.1 บูรณาาารใช้องุ์ุวามรู้ด้านโบราณุด่ ภาษา ศนลปวัฒนธรรม ปพ่ือให้บรนาารวนชาาาร
ปฉพาะทางท่่ตอบสนองต่อุวามต้องาารของผู้รับบรนาารในระดับชาตนและนานาชาตน 
 3.2 พัฒนามาตรฐานาารให้บรนาารวนชาาาร ให้ปปนนท่่ยอมรับทั้งในด้านาารให้บรนาารและ
าารบรนหารจัดาาร 

 

 4. เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ มีระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
 4.1 พัฒนาองุ์ารโดยม่ระบบาารพัฒนาท่่มุุ่ณภาพ สร้างุวามปชื่อมั่นส าหรับาารพัฒนา
อย่างา้าวาระโดดและยั่งยืน 
 4.2 ม่ระบบาารบรนหารงานท่่ม่ธรรมาภนบาลและประปมนนาารปฏนบัตนท่่ท าให้บรรลุพันธานจของุณะ 

4.3 ม่ระบบสารสนปทศาารจัดาารุวามรู้อย่างปปนนระบบ สะดวา รวดปร็ว ในาารปข้าถึงข้อมูล 
4.4 ม่าระบวนาารงานหลัาท่่ด าปนนนาารอย่างปปนนระบบ และตอบสนองต่อุวามต้องาารของ 

ผู้รับบรนาาร 
 
3.  โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารคณะโบราณคดี 
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4.  รายนามผู้บริหารคณะโบราณคดี 
 

1. ุณบดุ่ณะโบราณุด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลนต ขาวปข่ยว 
2. รองุณบด่ฝุายวนชาาาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อชนรชัญ์ ไชยพจน์พานนช 
3. รองุณบด่ฝุายศนลปวัฒนธรรมและานจาารพนปศษ อาจารย์ ศศนธร ศนลป์วุฒยา 
4. รองุณบด่ฝุายานจาารนัาศึาษา อาจารย์ ณัฐพล จันทร์งาม 
5. ปลขานุาารุณะโบราณุด่ นางสาว วรันดา แา้วหอมุ า 
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5.  รายนามคณะกรรมการประจ าคณะโบราณคดี  
 

1) ุณบดุ่ณะโบราณุด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลนต ขาวปข่ยว 
2) ผู้ทรงุุณวุฒนภายนอา อาจารย์ ประพนศ พงศ์มาศ 
3) รองุณบด่ฝุายวนชาาาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อชนรชัญ์ ไชยพจน์พานนช 
4) รองุณบด่ฝุายศนลปวัฒนธรรมและานจาารพนปศษ อาจารย์ ศศนธร ศนลป์วุฒยา 
5) รองุณบด่ฝุายานจาารนัาศึาษา อาจารย์ ณัฐพล จันทร์งาม 
6) หัวหน้าภาุวนชาโบราณุด่ อาจารย์ ดร.ประสนทธน์  ปอื้อตระาูลวนทย์ 
7) หัวหน้าภาุวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งปรือง 
8) หัวหน้าภาุวนชามานุษยวนทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ด ารงพล อนนทร์จันทร์ 
9) หัวหน้าภาุวนชาภาษาตะวันออา อาจารย์ ดร. อุปทน วงศ์สถนตย์ 
10) หัวหน้าภาุวนชาภาษาตะวันตา อาจารย์ ดร. วรมาศ  ธัญภัทราุล 
11) ผู้อ านวยาารศูนย์สันสาฤตศึาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยณรงุ์ าลน่นน้อย 
12) ผู้อ านวยาารศูนย์ศึาษาศนลปารรมโบราณในปอปช่ยอา ปุนย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร์ ชวูนปช่ยร 
13) ผู้แทนุณาจารย์ประจ า ภาุวนชาภาษาตะวันตา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปพ็ญลัาษณ์ วงศ์จงใจหาญ 
14) ผู้แทนุณาจารย์ประจ า ุณะโบราณุด่ อาจารย์ ภูมน ภูตนมหาตมะ 
15) ผู้แทนุณาจารย์ประจ า ภาุวนชาภาษาตะวันออา อาจารย์ อาภาโสม ฉายแสงจันทร์ 
16) ผู้แทนุณาจารย์ประจ า ภาุวนชามานุษยวนทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนนวร ฟูาดนษฐ่ 
17) ผู้แทนุณาจารย์ประจ า ภาุวนชาโบราณุด่ อาจารย์ ดร. ผุสด่ รอดปจรนญ 
18) ผู้แทนสายสนับสนุน นางสาว วรันดา แา้วหอมุ า 

 
6.  คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 
 

1. ปปนนผู้มุ่วามรอบรู้ในวนชาาารทั้งภาุทฤษฎ่และปฏนบัตนในศาสตร์ทางด้านศนลปวัฒนธรรมท่่ปปนน  
อัตลัาษณ์ทางวนชาาารของุณะโบราณุด่ สามารถบูรณาาารศาสตร์ท่่ศึาษาปข้าาับศาสตร์สาขาอ่ืนๆ ได้อย่าง
าลมาลืน 

2. ปปนนผู้มุ่วามสามารถในาารุนดและวนปุราะห์ปพ่ือาารสร้างสรรุ์วัฒนธรรมาารอยู่ร่วมาันอย่าง
สันตนสุขในทุาาาละและปทศะ 

3. ปปนนผู้ใฝุรู้ สู้สน่งยาา อุตสาหะในานจารรมท่่ปปนนุวามด่งามและมุ่งมั่นต่อุวามส าปร็จอย่างถูาต้อง
ตามหลัาศ่ลธรรมและาฎหมาย 

4. ปปนนผู้มุุ่ณธรรม จรนยธรรม มุ่วามรับผนดชอบต่อส่วนรวม สามารถด ารงช่วนตด้วยุวามปหมาะสม
ตามหลัาศาสนธรรมท่่ตนปองนับถือ 

5. ปปนนผู้มุ่วามรู้ มุ่วามปข้าใจและปชื่อม่ันในาารด าปนนนช่วนตตามแนวพระราชด ารนปศรษฐานจพอปพ่ยง 
6. ปปนนผู้มุ่วามรูุ้วามสามารถในาารอนุรัาษ์ สืบสาน และพัฒนาวัฒนธรรมไทย 
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7. ปปนนผู้มุ่วามรู้ มุ่วามปข้าใจและปชื่อม่ันในาารด าปนนนช่วนตตามแนวพระราชด ารนปศรษฐานจพอปพ่ยง 
8. ปปนนผู้มุ่วามรูุ้วามสามารถในาารอนุรัาษ์ สืบสาน และพัฒนาวัฒนธรรมไทย 
9. ปปนนผู้มุ่วามรู้และทัาษะในศาสตร์ท่่ปา่่ยวข้องาับาารด ารงช่วนตในสังุมปัจจุบัน ได้แา่ 

9.1 ุวามรู้และทัาษะในาารวนจัยในสาขาวนชาท่่ศึาษา สามารถปข่ยนรายงาน ทางวนชาาาร และ
ุวามปร่ยงปชนงสารุด่ได้ปปนนอย่างด่ 

9.2 มุ่วามสามารถด้านภาษาต่างประปทศปพ่ยงพอท่่จะใช้ในาารสื่อสารและประาอบอาช่พ 
9.3 มุ่วามรู้พ้ืนฐานด้านุอมพนวปตอร์ปพ่ยงพอท่่จะใช้งานได้ 

7. อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของคณะโบราณคดี 

7.1 เอกลักษณ์ 
โบราณุด่ปปนนผู้น าด้านอนุรัาษ์ศนลปวัฒนธรรม 

7.2 อัตลักษณ์   
 ชาวโบราณุด่ม่จนตอนุรัาษ์ และสร้างสรรุ์ ด้านศนลปวัฒนธรรม 

 
8. จุดเด่นของคณะโบราณคดี 

1. ุณาจารย์ได้รับาารยอมรับทางวนชาาารจาาหน่วยงานภายในและภายนอา 
2. ุณาจารย์มุ่วามสามารถในาารหาทุนวนจัยจาาแหล่งทุนภายนอาทั้งในและต่างประปทศ 
3. ปปนนุณะวนชาท่่ปปิดสอนหลัาสูตรด้านโบราณุด่แห่งปด่ยวในประปทศไทย 
4. ม่โุรงาารวนจัยท่่ปปนนุวามร่วมมือาับต่างประปทศ 
5. ปปนนุณะวนชาท่่ปน้นาารผลนตโุรงาารบรนาารวนชาาาร  โุรงาารท านุบ ารุงศนลปวัฒนธรรม และ

โุรงาารวนจัย 
 

9. การเรียนการสอน 
 

9.1 หลักสูตร 
ุณะโบราณุด่ได้จัดาารปร่ยนาารสอนโดยม่หลัาสูตราารศึาษาปัจจุบันรวม 16 หลัาสูตร ส าหรับ

หลัาสูตรระดับปรนญญาตร่ 7 หลัาสูตร ม่าารปรับปรุงา่อนาารใช้ปาณฑ์มาตรฐานหลัาสูตร พ.ศ. 2548  โดยม่
รายละปอ่ยดตามตารางท่่ 9.1 

ตารางท่ี 9.1 สรุปผลการวิเคราะห์หลักสูตร คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 

  หลักสูตรคณะโบราณคด ี
ผ่านมติสภา
มหาวิทยาลัย 

สกอ.รับทราบ ปีที่เริ่มใช ้
ประเมินโดยใช้เกณฑ์

มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 

2548 2558 

1. ศนลปศาสตรบณัฑนต (7 หลัาสตูร)      

สาขาวนชาโบราณุด่ 11 พ.ุ. 59 2 า.พ. 60 2559  - 
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ตารางท่ี 9.1 สรุปผลการวิเคราะห์หลักสูตร คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 

  หลักสูตรคณะโบราณคด ี
ผ่านมติสภา
มหาวิทยาลัย 

สกอ.รับทราบ ปีที่เริ่มใช ้
ประเมินโดยใช้เกณฑ์

มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 

2548 2558 

สาขาวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ 11 พ.ุ. 59 22 า.ย. 60 2559  - 

สาขาวนชามานุษยวนทยา 11 พ.ุ. 59 8 า.พ. 60 2559  - 

สาขาวนชาภาษาไทย 11 พ.ุ. 59 20 มน.ย.60 2559  - 

สาขาวนชาภาษาอังาฤษ 11 พ.ุ. 59 2 า.พ. 60 2559  - 

สาขาวนชาภาษาฝรั่งปศส 11 พ.ุ. 59 2 า.พ. 60 2559  - 

สาขาวนชาประวัตนศาสตร์ท้องถน่น 11 พ.ุ. 59 2 า.พ. 60 2559  - 

2. ศนลปศาสตรมหาบัณฑนต (5 หลัาสูตร)      

สาขาวนชาโบราณุด่ 20 มน.ย. 56 20 ส.ุ. 56 2556  - 

สาขาวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ 10 ส.ุ. 59 27 า.พ. 60 1/2559 -  

สาขาวนชาจารึาภาษาไทยและภาษาตะวันออา 16 พ.ย. 59 2 ส.ุ.60 2/2559 -  

สาขาวนชาสันสาฤตศึาษา 12 ม่.ุ. 57 3 า.ย. 57 2557  - 

สาขาวนชาาารจัดาารทรัพยาารทางวัฒนธรรม 
 

11 มน.ย. 57 24 า.พ. 58 2557  - 

3. ปรัชญาดุษฎ่บัณฑนต  (4 หลัาสูตร)      

สาขาวนชาโบราณุด่ 12 มน.ย. 56 20 ส.ุ. 56 2556  - 

สาขาวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ 10 ส.ุ. 59 27 า.พ. 60 1/2559 -  

สาขาวนชาจารึาภาษาไทยและภาษาตะวันออา 16 พ.ย. 59 18 ปม.ย.61 2/2559 -  

สาขาวนชาสันสาฤตศึาษา 12 ม่.ุ. 57 9 ต.ุ. 57 2557  - 

 

9.2 ข้อมูลนักศึกษา   
ปทาารศึาษา 2560  ุณะโบราณุด่ ม่จ านวนนัาศึาษาทั้งสน้น 1,145 ุนจ าแนาปปนนนัาศึาษาระดับ

ปรนญญาตร่จ านวน 972  ุน นัาศึาษาระดับปรนญญาโทจ านวน 129 ุน และนัาศึาษาระดับปรนญญาปอา
จ านวน 44 ุน รายละปอ่ยดดังตารางท่่ 9.2-1 ถึง 9.2-3 (ข้อมูลจาา www.reg.su.ac.th ณ วันท่่ 1 ตุลาุม 
2560) และม่ผู้ส าปร็จาารศึาษาท่่จบาารศึาษา ในปทาารศึาษา 2559 รวมทั้งหมด 232 ุน จ าแนาปปนนระดับ
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นัาศึาษาระดับปรนญญาบัณฑนตจ านวน 194 ุน  นัาศึาษาระดับมหาบัณฑนตจ านวน 36  ุน และนัาศึาษา
ระดับดุษฎ่บัณฑนตจ านวน 2 ุน  
 

ตารางท่ี 9.2-1 จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีจ าแนกตามหลักสูตร 
 

หลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิา 

จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาตรี รวมทุกชั้นป ี

ปี 1 
พ้น

สภาพ 
รวม ปี 2 

พ้น
สภาพ 

รวม ปี 3 
พ้น

สภาพ 
รวม ปี 4 

พ้น
สภาพ 

รวม ปกติ 
พ้น

สภาพ 
รวม 

1) โบราณุด่ 40 4 44 23 5 28 29 8 37 31 7 38 123 24 147 

2) ประวัตนศาสตร์ศนลปะ 45 4 49 42 5 47 46 7 53 35 7 42 168 23 191 

3) มานุษยวนทยา 31 3 34 31 5 36 30 6 36 38 7 45 130 21 151 

4) ภาษาไทย 40 7 47 57 9 66 60 8 68 59 6 65 216 30 246 

5) ภาษาอังาฤษ 39 5 44 34 12 46 38 6 44 36 4 40 147 27 174 

6) ภาษาฝร่ังปศส 35 3 38 37 6 43 35 5 40 36 5 41 143 19 162 

7) ประวัตนศาสตร์ท้องถน่น 28 5 33 17 9 26       45 14 59 

รวม 258 31 289 241 51 292 238 40 278 235 36 271    

รวมนักศึกษาทุกชั้นป ี         972 158 1,130 
 

ท่่มา : ข้อมูลนัาศึาษาระดับปรนญญาตร่จาาระบบ REG ณ วันท่่ 1 ตุลาุม 2560 
 

ตารางท่ี 9.2-2  จ านวนนักศึกษาปริญญาโท จ าแนกตามหลักสูตร  
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา  
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโท รวมจ านวน 

นักศึกษา  ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที ่2 ตกค้าง 
แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข 

1) สาขาวนชาโบราณุด ่ 2 - 3 - 15 - 20 - 

2) สาขาวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ 6 - 8 - 12 27 26 27 

3) สาขาวนชาจารึาศึาษาภาษาไทยและภาษาตะวันออา 10 - 5 - 6 - 21 - 

4) สาขาวนชาสันสาฤตศึาษา 7 - 6 - 2 1 15 1 

5) สาขาวนชาาารจัดาารทรัพยาารทางวัฒนธรรม - - 5 - 12 2 17 2 

         
รวมจ านวนนักศึกษาแผน ก และแผน ข  - 27 - 47 30 99 30 

รวมนักศึกษาทุกชั้นป ี  129 
ท่่มา : ข้อมูลนัาศึาษาระดับปรนญญาโท จาาระบบ REG ณ วันท่่ 1 ตุลาุม 2560 
 

ตารางท่ี 9.2-3  จ านวนนักศึกษาปริญญาเอก จ าแนกตามหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที ่2 ตกค้าง รวม (คน) 
1) โบราณุด ่ 1 2 4 7 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที ่2 ตกค้าง รวม (คน) 
2) ประวัตนศาสตร์ศนลปะ - - 16 16 

3) จารึาศึาษาภาษาไทยและภาษาตะวันออา 2 6 2 10 

4) ภาษาสันสาฤตศึาษา - 4 7 11 

รวม 3 12 29  
รวมนักศึกษาทุกชั้นป ี    44 

 

ท่่มา : ข้อมูลนัาศึาษาระดับปรนญญาปอาจาาระบบ REG ณ วันท่่ 1 ตลุาุม 2560 
 
ตารางท่ี 9.2-4  จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559  
 

ท่่มา : ข้อมูลจ านวนนัาศึาษาปรนญญาตร่และบัณฑนตศึาษาท่่ส าปร็จาารศึาษาในปทาารศึาษา 2559 จาาระบบ REG  
  

9.3 อาจารย์และบุคลากร  

ุณะโบราณุด่ม่จ านวนบุุลาารรวม 109.5 ุน จ าแนาปปนนสายวนชาาาร  76.5 ุน 
ประาอบด้วย  ข้าราชาาร 7 ุน  พนัางานมหาวนทยาลัย 62 ุน  ลูาจ้างชั่วุราว 7.5 ุน และบุุลาารสาย

หลักสูตร จ านวน (คน) 
ปริญญาบัณฑิต  
หลัาสูตรศนลปศาสตรบัณฑนต  สาขาวนชาโบราณุด่ 23 
หลัาสูตรศนลปศาสตรบัณฑนต  สาขาวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ 29 
หลัาสูตรศนลปศาสตรบัณฑนต  สาขาวนชามานุษยวนทยา 28 
หลัาสูตรศนลปศาสตรบัณฑนต  สาขาวนชาภาษาไทย 33 
หลัาสูตรศนลปศาสตรบัณฑนต  สาขาวนชาภาษาอังาฤษ 42 
หลัาสูตรศนลปศาสตรบัณฑนต  สาขาวนชาภาษาฝรั่งปศส 39 
ปริญญามหาบัณฑิต  
หลัาสูตรศนลปศาสตรมหาบัณฑนต  สาขาวนชาโบราณุด่ - 
หลัาสูตรศนลปศาสตรมหาบัณฑนต  สาขาวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ 22 
หลัาสูตรศนลปศาสตรมหาบัณฑนต  สาขาวนชาจารึาศึาษา 4 
หลัาสูตรศนลปศาสตรมหาบัณฑนต  สาขาวนชาสันสาฤตศึาษา - 
หลัาสูตรศนลปศาสตรมหาบัณฑนต  สาขาวนชาาารจัดาารทรัพยาารทางวัฒนธรรม 10 
ปริญญาดษุฎีบัณฑติ  
หลัาสูตรปรัชญาดษุฎ่บัณฑนต  สาขาวนชาโบราณุด ่ - 
หลัาสูตรปรัชญาดษุฎ่บัณฑนต  สาขาวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ 2 
หลัาสูตรปรัชญาดษุฎ่บัณฑนต  สาขาวนชาจารึาศึาษา - 
หลัาสูตรปรัชญาดษุฎ่บัณฑนต  สาขาวนชาภาษาสนัสาฤตศึาษา - 

รวม 232 
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สนับสนุน 33 ุน  ประาอบด้วยข้าราชาาร 2 ุน  ลูาจ้างประจ า 3 ุน ลูาจ้างชั่วุราว 13 ุน  พนัางาน
มหาวนทยาลัย 15 ุน  (ข้อมูล ณ วันท่่ 31 าราฎาุม 2561) 
 

ตารางท่ี 9.3-1 จ านวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภท 

บุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนนุ รวมบุคลากร (คน) 

ข้าราชาาร 
ุน 7 2 9 

ร้อยละ 6.39 1.83 8.22 

พนัางานมหาวนทยาลัย 
ุน 62 15 77 

ร้อยละ 56.62 13.70 70.32 

ลูาจ้างประจ า 
ุน - 3 3 

ร้อยละ - 2.74 2.74 

ลูาจ้างช่ัวุราว 
ุน 7.5 13 20.5 

ร้อยละ 6.85 11.87 18.72 

รวม 
คน 76.5 33 109.5 

ร้อยละ 69.86 30.14 100.00 
 

ตารางท่ี 9.3-2   จ านวนอาจารย์ในคณะโบราณคดีจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 
 

ภาควิชา /สาขาวิชา / 
 หมวดวิชา 

อาจารย์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 
1. ภาุวนชาโบราณุด่  - 2 3 - 1 2 - 1 3 - - - 12 

2. ภาุวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ - 1 3 - - 3 - - 2 - - 1 10 

3. ภาุวนชามานุษยวนทยา - 4 - - 3 3 - - - - - - 10 

4. ภาุวนชาภาษาตะวันออา 1 3 6 - 1 5 - - 2 - - - 18 

5. ภาุวนชาภาษาตะวันตา 
    สาขาวนชาภาษาอังาฤษ 

1.5 7 2 - - 2 - 1 1 - - - 15.5 

6. ภาุวนชาภาษาตะวันตา 
    สาขาวนชาภาษาฝรั่งปศส 

- 3 1 - 1 2 - - - - - - 7 

7. หมวดวนชาประวัตนศาสตร์ - 4 - - - - - - - - - - 4 

รวม 2.5 24 13.5 - 5 17 - 3 8 - - 1 76.5 

 
10.  งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 ในปทงบประมาณ 2561  ได้รับปงนนทุนสนับสนุนงานวนจัยและงานสร้างสรรุ์รวม  36  โุรงาาร  
ปปนนปงนนทุนสนับสนุนงานวนจัยจาาแหล่งทุนภายในสถาบัน 14 โุรงาาร ซึ่งม่อาจารย์ได้รับทุนวนจัยจ านวน 17 ุน 
รวมปปนนปงนนทั้งหมด 1,498,647.73 บาท ปงนนทุนสนับสนุนงานวนจัยจาาแหล่งทุนภายนอาสถาบัน 22 โุรงาาร 
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ซึ่งม่อาจารย์ได้รับทุนจ านวน 17 ุน รวมปปนนปงนนทั้งหมด 27,905,40.03 บาท รวมปปนนปงนนสนับสนุนวนจัย
ทั้งหมดจาาแหล่งทุนภายใน และภายนอาสถาบัน จ านวน 28,609,130.30 บาท ุนดปฉล่่ยต่ออาจารย์และ
นัาวนจัยปปนนปงนน 389,239.87 บาทต่อุน  
 ุณะโบราณุด่ม่อาจารย์ประจ าทั้งหมด จ านวน 76.5 ุน บุุลาารสายสนับสนุนท่่ปปนนนัาวนจัย
ทั้งหมดจ านวน 1 ุน รวมอาจารย์ประจ าและนัาวนจัยทั้งหมด จ านวน 77.5 ุน ม่อาจารย์ท่่ลาศึาษาต่อ จ านวน  
4 ุน จ านวนอาจารย์และนัาวนจัยท่่ปฏนบัตนงานจรนง ไม่นับรวมศึาษาต่อ จ านวน 73.5 ุน 

 ในปทาารศึาษา 2560  ุณะโบราณุด่ม่ผลงานวนชาาาร และผลงานสร้างสรรุ์ของอาจารย์
ประจ าท่่ต่พนมพ์ปผยแพร่จ านวน  22  ชน้น ุนดปปนนผลรวมถ่วงน้ าหนัาของผลงานวนชาาารและผลงานสร้างสรรุ์
ของอาจารย์ประจ า ปท่าาับ 19.80  จาาจ านวนอาจารย์ประจ าและนัาวนจัยประจ าทั้งหมด 77.5 ุน ุนดปปนน
ร้อยละ  25.55 ของผลรวมถ่วงน้ าหนัาของผลงานวนชาาารและผลงานสร้างสรรุ์ของอาจารย์ประจ า  ปท่าาับ 
3.19 ุะแนน 
ตารางท่ี  2.2-1  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน 
 

 
รายการ 

จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ปีงบ 2558 ปีงบ 2559 ปีงบ 2560 ปีงบ 2561 

ปงนนสนับสนุนงานวนจัยและงานสร้างสรรุ์
จาาภายในสถาบัน (บาท) 

303,600 653,600 1,498,647.73     703,727.27 

ปงนนสนับสนุนงานวนจัยและงานสร้างสรรุ์
จาาภายนอาสถาบัน (บาท) 

13,355,490 13,848,088.22 8,623,423.64      27,905,403.03 

รวมปงนนสนับสนุนทั้งหมด 13,659,090 14,501,288.22 10,122,071.37 28,609,130.30 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่่ได้รับทุนวนจัย / 
สร้างสรรุ ์
- จาาภายในสถาบัน 
- จาาภายนอาสถาบัน 

 
 
4 
2 

 
 
7 
15 

 
 

16 
11 

 
 

17 
17 

จ านวนอาจารย์ประจ า (ไม่นับลาศึาษาต่อ) 
จ านวนนัาวนจัย (ไม่นับลาศึาษาต่อ) 

 

65 

1 

65 

1 

71 

1 

72.5 

1 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าและนัาวนจัยท่่
ปฏนบัตนงานจรนง 

67 66 72 73.5 

ปงนนสนับสนุนงานวนจัยและงานสร้างสรรุ์
ต่ออาจารย์ประจ าและนัาวนจัย 

179,724.87 219,716.49 140,584.32 389,239.87 
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ด้านการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานอ่ืนๆ /องค์กรต่างประเทศ 

วัน/เดือน/ปี ชื่อสถาบัน ประเทศ กิจกรรม 

สนงหาุม 
2557 - 2563 

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

อนนปด่ย ุวามร่วมมือทางวนชาาารด้านภาษาสันสาฤต 
 

าุมภาพันธ์   
2558 - 2563  

National Museum Institute  (New 
Delhi, India) 

อนนปด่ย ุวามร่วมมือทางวนชาาารด้านประวัตนศาสตร์ศนลปะ 
และโบราณุด ่

มาราุม  
2559 - 2562 

ส านัาวนชาศึาษาทั่วไป  
มหาวนทยาลัยราชภัฏอุดรธาน่ 

ไทย ุวามร่วมมือทางวนชาาารในด้านาารแลาปปล่่ยน
ข้อมูลสารสนปทศด้านมนุษยศาสตร์ และ
สังุมศาสตร์ าารวนจัย และาารจดัสัมมนาทาง
วนชาาาร 

าันยายน  
2560 - 2565 

ศูนย์มานุษยวนทยาสนรนนธร (องุ์าาร
มหาชน) 

ไทย ุวามร่วมมือทางด้านวนชาาารศึาษาวนจัย และพัฒนา
องุ์ุวามรู้ านจารรมทางวนชาาาร ผลนตปอาสารทาง
วนชาาารทางด้านมานุษยวนทยา และโบราณุด ่

พฤษภาุม  
2561 - 2566 

Jorhat  Kendriya  Mahavidyalaya, 
Kenduguri, Jorhat , Assam , India. 

อนนปด่ย ุวามร่วมมือทางด้านวนชาาารศึาษาวนจัย และ
แลาปปล่ย่น อาจารย์  นัาวนจัย นัาศึาษา ด้าน
มานุษยวนทยา สังุมวนทยา ประวัตนศาสตร์  ภาษา 
และวัฒนธรรม  

พฤษภาุม  
2561 – 2566 

 

Institute  of  Cultural  Heritage  
and  History  of Science & 
Technology  Beijing , P.R. China 

 สาธารณรัฐ
ประชาชนจ่น 

ุวามร่วมมือทางด้านวนชาาารศึาษาวนจัย และ
แลาปปล่ย่น อาจารย์  นัาวนจัย นัาศึาษา ด้าน
โบราณุด่ และมรดาวัฒนธรรม 

พฤษภาุม  
2561 – ธันวาุม

2562 

บรนษัท สมุทรสาุรพัฒนาปมือง
(รัฐวนสาหานจปพื่อสังุม) 

ไทย ุวามร่วมมือทางด้านวนจัย วนชาาาร จัดสมัมนา 
และพัฒนาองุ์ุวามรูด้้านโบราณุด่ ประวัตนศาสตร์ 
และศนลปวัฒนธรรม ปพื่อชุมชน  

มนถุนายน  
2561 – 2564 

สมาุมอาศรมวัฒนธรรม  ไทย – ภารต ไทย ุวามร่วมมือทางด้านวนชาาาร และวัฒนธรรม 

มนถุนายน  
2561 – 2564 

บรนษัท พ่ท่ท่ โาลบอล ปุมนุอล จ าาัด 
(มหาชน) 

ไทย ุวามร่วมมือทางด้านวนจัย วนชาาาร และพัฒนาองุ์
ุวามรู้ด้านศนลปวัฒนธรรม โบราณุด่ และ
ประวัตนศาสตร์ของจังหวัดระยอง  

 
11.  การบริการทางวิชาการแก่สังคม   

 ุณะโบราณุด่ได้จัดท าแผนาารด าปนนนงานโุรงาารบรนาารวนชาาารแา่สังุมประจ าปทงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  ซึ่งในแผนม่าารา าหนดตัวบ่งช่้ วัดุวามส าปร็จตามวัตถุประสงุ์ของแผน  และได้ผ่านาารพนจารณา
จาามตนท่่ประชุมุณะารรมาารประจ าารรมาารประจ าุณะโบราณุด่ ุรั้งท่่ 18 /2560 วันท่่ 14 ธันวาุม 
2560 ระปบ่ยบวาระท่่ 4.12 าารจัดท าแผนาารด าปนนนงานโุรงาารบรนาารวนชาาารแา่สังุม และท านุบ ารุง
ศนลปวัฒนธรรม ุณะโบราณุด่ ประจ าปทงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ในปทาารศึาษา 2560 ุณะโบราณุด่จัดโุรงาารบรนาารวนชาาารแา่สังุมและชุมชน ในลัาษณะของ

าารจัดาารอบรม ประชุมปชนงปฏนบัตนาาร าารบรรยายพนปศษ าารประชุมวนชาาารระดับนานาชาตน และปสวนาทาง
วนชาาาร าารจัดนนทรรศาารปผยแพรุ่วามรู้ รวม  10  โุรงาาร  งบประมาณในาารจัดโุรงาารบรนาารวนชาาาร 
รวม  1,931,800 บาท  

 
 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

ล าดับ ผู้ด าเนิน 
การ 

โครงการ ระยะเวลา แหล่งเงิน จ านวนเงิน 
(บาท) 

ผู้เข้าอบรม 
(คน) 

สถานที่จัด 

1 ภาุวนชา
โบราณุด่ 

โุรงาารปพน่มพูนทัาษะาารวนจัยในงาน
โบราณุด่ภาุสนาม ปพื่อส่งปสรนมาาร
อนุรัาษ์มรดาวัฒนธรรมของชาตน 

พ.ย. 60 - า.ย. 61 แผ่นดนน 200,000 70  ต.บ้านปา่า  
อ.ปมือง  

จ.าาญจนบุร่  

2 ภาุวนชา
ประวัตนศาสตร์

ศนลปะ 

โุรงาารประชุมวนชาาารด้าน
ประวัตนศาสตร์ศนลปะ 

พ.ย. 60 - ส.ุ. 61  
 

แผ่นดนน 345,000 300  ศูนย์มานุษยวนทยา  
สนรนนธร  

(องุ์าารมหาชน) 

3 ภาุวนชา
ประวัตนศาสตร์

ศนลปะ 

โุรงาารบรรยายวนชาาารด้าน
ประวัตนศาสตร์ศนลปะ ุวามสัมพันธ์
ระหว่างศาสนาาับศนลปารรม 

า.พ.61 - ม่.ุ.61  รายได้ระดับปรนญญา
บัณฑนต สาขาวนชา

ประวัตนศาสตร์ศนลปะ 

35,000 80  ห้อง 401  
ศูนย์สันาฤตศึาษา 

4 ภาุวนชามานุษย 
วนทยา 

โุรงาารศูนย์ปร่ยนรู้ชาตนพันธุ์ล่ซอ
ภาุปหนือตอนล่าง 

พ.ย. 60 - า.ย. 61 แผ่นดนน 350,000 100  ณ หอประชุมาลาง
หมู่บ้านปพชรด า 

 อ.ปขาุ้อ 
 จ.ปพชรบูรณ์  

 
5  ภาุวนชามานุษย 

วนทยา 
โุรงาารทัาษะปชนงวัฒนธรรม: าาร
จัดาารปร่ยนรู้ปรื่องพหุวัฒนธรรมส าหรับ
ุรูในพื้นท่่ารุงปทพมหานุร 

พ.ย. 60 - ปม.ย. 61 แผ่นดนน 170,000 30  ศูนย์มานุษยวนทยา  
สนรนนธร  

(องุ์าารมหาชน) 
6 ภาุวนชาภาษา

ตะวันออา 
โุรงาารอบรมาารอ่านจารึาสุโขทัย
ส าหรับุรูมัธยมศึาษา ปพื่อปปนนาาร
สัาาาระแด่ศาสตราจารย์ ดร.ประปสรนฐ 
ณ นุร ในวาระอายุวัฒนมงุล 99 ปท 

พ.ย. 60 - า.ย. 61  แผ่นดนน 130,000 40  ศูนย์สันาฤตศึาษา
ุณะโบราณุด่ 

ม.ศนลปาาร  

7 ภาุวนชาภาษา
ตะวันออา 

โุรงาาร "วนชาาารตะวันออา" ประจ าปท 
2561 ปรื่อง "าารส ารวจ ถ่ายภาพและท า
ทะปบ่ยนุัมภ่ร์ใบลานวัดแหลมสุวรรณา
ราม ต.ท่าฉลอม อ.ปมืองสมุทรสาุร จ.
สมุทรสาุร" 

13-14 า.ุ. 61 รายได้ภาุวนชา
ตะวันออา 

 80,000  36 วัดแหลมสุวรรณา
ราม ต.ท่าฉลอม  

อ.ปมืองสมุทรสาุร 
จ.สมุทรสาุร 

8 สาขาวนชา
ภาษาอังาฤษ 

โุรงาารอบรมปชนงปฏนบัตนาารปพื่อาาร
ขับปุลื่อนปศรษฐานจชุมชนท่องปท่่ยวปชนง
วัฒนธรรมไทยปบน้งบ้านโุาสลุง 

พ.ย. 60 - า.ย. 61 แผ่นดนน 178,800 30   ชุมชนท่องปท่่ยวปชนง
วัฒนธรรมไทยปบน้ง

บ้านโุาสลุง 
จ.ลพบร่ 

9 สาขาวนชา
ภาษาอังาฤษ 

โุรงาาร "Proof work บรนาารพนสูจน์
อัาษรและบรรณาธนาารานจส าหรับ
ุณาจารย์ุณะโบราณุด่" 

2 ม.ุ. - 15 ส.ุ. 
61 

ปงนนรายไดุ้ณะ
โบราณุด่ 

 48,000   บทุวาม
วนชาาาร 3 – 5 

บทุวาม 

ศูนย์สันาฤตศึาษา
ุณะโบราณุด่ 

ม.ศนลปาาร 

10 ศูนย์สันสาฤต
ศึาษา 

 

โุรงาารอนทธนพลวรรณุด่สันสาฤตใน
วรรณุด่ไทย 

พ.ย. 60 - ปม.ย. 61  งบประมาณแผ่นดนน  145,000 40   ศูนย์สันาฤตศึาษา
ุณะโบราณุด่ 

ม.ศนลปาาร 

     1,931,800   
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12.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ในปทาารศึาษา 2560 ุณะโบราณุด่จัดให้ม่โุรงาาร / านจารรมาารท านุบ ารุงศนลปวัฒนธรรม โดยม่

ุวามสอดุล้องท่่บูรณาาารจัดาารปร่ยนาารสอน และานจารรมนัาศึาษา ุณะได้จัดท าโุรงาารและานจารรม
ตามประปพณ่และส่งปสรนมานจารรมของนัาศึาษาในด้านท านุบ ารุงศนลปวัฒนธรรม ปพ่ือาารอนุรัาษ์สืบสานพัฒนา
ปผยแพร่ปอาลัาษณ์ศนลปะและวัฒนธรรม ให้ปปนนราาฐานาารพัฒนาองุ์ุวามรู้ท่่สามารถพัฒนาสู่สาาลและ
ปสรนมสร้างจนตส านึาแา่นัาศึาษาและบุุลาารให้ตระหนัาถึงุุณุ่าของวัฒนธรรมอันด่งามท่่สืบทอดาันมา ทั้ง
าารจัดนนทรรศาารปา่่ยวาับาารบ ารุงรัาษาศนลปะและวัฒนธรรม  ให้บรนาารวนชาาารและวนชาช่พโดยสนับสนุน
บุุลาารไปปปนนารรมาาร วนทยาาร ด้านาารท านุบ ารุงศนลปะและวัฒนธรรมแา่ชุมชน  

ุณะโบราณุด่ ด าปนนนาารจัดโุรงาารด้านท านุบ ารุงศนลปวัฒนธรรม รวมทั้งสน้น 9 โุรงาาร รวมปปนน
ปงนนงบประมาณ จ านวน 966,600 บาท  จ าแนาปปนนจัดให้นัาศึาษา บุุลาาร และบุุุลาารภายนอา จ านวน  
5  โุรงาาร มุ่วามร่วมมือาับหน่วยงานภายนอามหาวนทยาลัยจ านวน  4  โุรงาาร  

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

ล าดับ ผู้ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา ระยะเวลา สถานที่ด าเนินงาน แหล่งเงิน 
 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ผู้เข้าอบรม 
(คน) 

1 ภาุวนชาโบราณุด่ โุรงาารอบรมปชนงปฏนบัตนาารทางโบราณุด่
และประวัตนศาสตร์ไทย 

พ.ย. 60 - า.ย. 61  ณ ห้องประชุมหอสมุดรัชมังุลา
ภนปษา  

จ.ปช่ยงใหม่ 

แผ่นดนน 190,000  
  

70 

2 ภาุวนชา
ประวัตนศาสตร์ศนลปะ 

โุรงาารผลนตปอาสารท านุบ ารุง
ศนลปวัฒนธรรมด้านประวัตนศาสตร์ศนลปะ 

พ.ย. 60 - า.ย. 61  ศูนย์สันาฤตศึาษา ุณะโบราณุด่ 
ม.ศนลปาาร 

แผ่นดนน 130,000  400 

3 ภาุวนชา
มานุษยวนทยา 

โุรงาารฐานข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมาลุ่ม
ชาตนพันธุ์ ชายแดนอาปซ่ยน (ระยะท่่ 2) 

พ.ย. 60 - า.ย. 61   ศูนย์สันาฤตศึาษา ุณะโบราณุด่ 
ม.ศนลปาาร 

แผ่นดนน 160,000  100 

4 ภาุวนชาภาษา
ตะวันออา 

โุรงาาร "าารอนุรัาษ์แถบปส่ยงปา่่ยวาับ
วัฒนธรรมประปพณ่มอญ ระยะท่่ 2" 

พ.ย. 60 - า.ย. 61  ศูนย์สันาฤตศึาษา ุณะโบราณุด่ 
ม.ศนลปาาร 

แผ่นดนน 110,000  500 

5  ภาุวนชาภาษา
ตะวันออา 

โุรงาารอบรมปชนงปฏนบัตนาาร ประจ าปทาารศึาษา 
2560 ในหัวข้อ "าารสอนวรรณุด่ไทย" 

21 - 22 ปม.ย.61  ณ ห้อง 304 อาุารหอประชุม  
ม.ศนลปาาร 

รายได้ 
ภาุวนชาฯ 

 50,000  200 

6  ภาุวนชาภาษา
ตะวันออา 

โุรงาารท าบุญอุทนศส่วนาุศลแด่บูรพาจารย์
ภาุวนชาภาษาตะวันออา 

30 มน.ย.61  ศูนย์สันาฤตศึาษา ุณะโบราณุด่ 
ม.ศนลปาาร 

รายได้ 
ภาุวนชาฯ 

 50,000  200 

7 หมวดวนชา
ประวัตนศาสตร์ 

โุรงาารประวัตนศาสตร์ท้องถน่นตะวันตา พ.ย. 60 - า.ย. 61 ร.ร. ท่ามะาาปุญสนรน  
อ.ท่ามะาา จ.าาญจนบุร่  

แผ่นดนน 110,000  50 

8 ศูนย์สันสาฤตศึาษา โุรงาารปทศน์มหาชาตน "มหาปวสสันดรชาดา" พ.ย. 60 - พ.ุ. 61  ศูนย์สันาฤตศึาษา ุณะโบราณุด่ 
ม.ศนลปาาร  

แผ่นดนน 100,000  100 

9 ศูนย์ศึาษา
ศนลปารรมโบราณฯ 

โุรงาารปรับปรุงปว็บไซต์ฐานข้อมูลปพื่อปปนน
แหล่งปร่ยนรู้ศนลปารรมส าุัญในประปทศไทย 

1 ม.ุ.  - 30 า.ย. 
61 

ศูนย์สันาฤตศึาษา ุณะโบราณุด่ 
ม.ศนลปาาร  

รายไดุ้ณะฯ  66,600  500 

      รวมปงนน 966,600  บาท 
 

 
 

13.  การบริหารจัดการ 
13.1 งบประมาณ น าปสนอข้อมูลด้านงบประมาณ ุวรน าปสนอแยาปปนน งบประมาณท่่ได้รับาาร

จัดสรร ได้แา่ งบประมาณแผ่นดนน งบประมาณปงนนรายได้ ปงนนแหล่งอ่ืน ปปนนต้น หรืออาจจะแยาตามหมวดท่่
ได้รับาารจัดสรรุวบุู่ไปด้วย ปช่น หมวดท่่ดนนสน่งา่อสร้าง หมวดุรุภัณฑ์ หมวดุ่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ ปปนน
ต้น ซึ่งอาจน าปสนอในรูปของตารางหรือาราฟแบบต่าง ๆ ได้ 
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ตารางท่ี 13.1-1 งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับการจัดสรรจ าแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ 
 

ปี 
ประเภทของแหล่งงบประมาณ 

รวม 
งบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ 

งบประมาณรายจ่าย
จากโครงการพิเศษ 

2561 21,265,300 9,706,541.45 514,200 31,486,041.45 
2560 15,134,091.02 7,253,694.31 344,802 22,732,587.33 
2559 11,640,638.90 17,056,320.57 2,007,520.00 30,704,679.47 
2558 22,118,700.00 4,372,388.58 1,250,680.00 27,741,768.58 
2557 4,132,640.91 5,939,735.58 90,166.54 10,162,543.03 
2556 3,940,000.00 11,350,767.77 529,111.96 15,819,879.73 

 

 
 
ตารางที่ 13.1-2 สรุปรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
 

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
ร้อยละการเบิกจ่าย

จากยอดรายรับ 

1. หมวดปงนนปดือนและุ่าจ้างประจ า 634,400 242,303.22 392,096.78 38.19 
2. หมวดุ่าจ้างช่ัวุราว 2,487,340 1,912,712.26 574,627.74 76.90 
3. หมวดุ่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
    - จัดซื้อุรุภัณฑ์ปพื่อาารปร่ยนาารสอน 

 
2,802,582.15 

 
1,708,998.04 

 
1,093,584.11 

 
60.98 

 
4. หมวดุ่าสาธารณูปโภุ 600,000 551,584.02 48,415.98 91.93 
5. หมวดุ่าุรุภัณฑ์ ท่่ดนนและสน่งา่อสร้าง 305,000 -  305,000 - 
6. หมวดปงนนอุดหนุน - - - - 
7. หมวดรายจ่ายอื่นๆ 38,181.29 - 38,181.29 - 
8.  งบด าปนนนาาร - - - - 
9.  งบลงทุน - - - - 

รวม 6,867,503.44 4,432,589.14 2,434,914.30 64.54 
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ตารางท่ี13.1-3 รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบรายได้ ประจ าปีการศึกษา 2560  

13.2 การพัฒนาบุคลากร 

ในปทาารศึาษา 2560 ุณะโบราณุด่ม่บุุลาารท่่า าลังศึาษาต่อระดับปรนญญาปอาจ านวน 5 ุน  
โดยลาศึาษาต่อในประปทศจ านวน 5 ุน 

ตารางท่ี 13.2-1  บุคลากรของคณะโบราณคดีที่ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ และต่างประเทศ 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ระดับและสาขาวิชา ประเทศ วันเดือนปีที่ลา แหล่งทุน 

1. ผศ.ปรารถนา  จันทรุพันธุ ์ สาขาวนชาสังุมวนทยาและ
มานุษยวนทยา  
ณ มหาวนทยาลัยปช่ยงใหม ่

ไทย 1 ส.ุ. 56 - 
31 ม.ุ. 62 

ทุนส่วนตัว และทุนซา
ซาุาวา ปทาารศึาษา  
2556 

รายการ รายรับ (บาท) 

รายจ่าย 
รวมรายจา่ย

ทั้งหมด 
(บาท) 

ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย
จากยอด
รายรับ 

เงินเดือน งบด าเนินการ สาธารณูปโภค คร ุ
ภัณฑ ์

งานบรนหารทั่วไป 6,867,503.44 2,155,015.48 1,708,998.04 551,584.02 - 4,415,597.54 64.30 
งานพัฒนาุุณภาพาารศึาษา 290,000.00 - - - - - - 
งานประาันุุณภาพาารศึาษา 294,000.00 - 260.00 - - 260.00 0.09 
งานพัฒนาุวามปปนนสาาลของมหาวนทยาลัย 260,000.00 - - - - - - 
งานพัฒนาประสบาารณ์และุุณภาพชว่นตใน
มหาวนทยาลัยของนัาศึาษา 500,000.00 - - - - - - 
งานส่งปสรนมประสบาารณ์าารปร่ยนาารสอน 305,600.00 - 15,100.00 - - 15,100.00 4.94 
งานพัฒนาหลัาสูตร 20,000.00 - - - - - - 
งานทุนาารศึาษา 719,550.00 - 416,650.00 - - 416,650.00 57.90 
งานจัดหาวัสดุสารสนปทศห้องสมุด 30,000.00 - 17,731.00 - - 17,731.00 59.10 
งานจัดาารศึาษาระดับบัณฑนตศึาษา 4,112,179.25 - 993,799.76 - - 993,799.76 24.17 
งานจัดาารศึาษาสาขาโบราณุด่ 5,349,104.00 - 1,454,011.70 - - 1,454,011.70 27.18 
งานพัฒนานวัตารรมจัดาารศึาษาปพือ่ผลนต
บัณฑนตในศตวรรษท่่ 21 591,000.00 - 12,400.00 - - 12,400.00 2.10 
งานพัฒนาุวามปปนนสาาลของมหาวนทยาลัย 
(QS STAR RATING) 70,000.00 - - - - - - 
งานพัฒนาาารวนจัยและผลนตภาพของ
ผลงานวนจัย 60,000.00 - - - - - - 
งานบรนาารวนชาาารแา่ชุมชน 258,850.00 - 28,068.00 - - 28,068.00 10.84 
าองทุนานจาารนัาศึาษา 1,077,600.00 - 336,323.00 - - 336,323.00 31.21 

าองทุนท านุบ ารุงศนลปวัฒนธรรม 682,000.00 - 233,486.00 - - 233,486.00 34.24 
าองทุนพัฒนาบุุลาาร 1,842,360.00 - 354,798.68 - - 354,798.68 19.26 

รวม 23,329,746.69 2,155,015.48 5,571,626.18 551,584.02 - 8,278,225.68 35.48 
        



 23  
รายงานประจ าปทท่่ปปนนรายงานาารประปมนนุุณภาพ                                                        ปทาารศึาษา 2560 
 

  

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ระดับและสาขาวิชา ประเทศ วันเดือนปีที่ลา แหล่งทุน 

2. อ.าวนฎ  ตั้งจรัสวงศ ์  สาขาวนชาประวตันศาสตร์ศนลปะ  
ณ ุณะโบราณุด่  
มหาวนทยาลยัศนลปาาร 

ไทย 1 มน.ย. 59 – 
31 พ.ุ. 62 

ทุนโุรงาารปรนญญา
ปอาาาญจนาภนปษา 
(ุปา.) รุ่นท่่ 18 

3. อ.ณภัทร  จนตไพศาลวัฒนา สาขาวนชาภาษาศาสตร์ประยุาต์  
(หลัาสูตรนานาชาตน)  
ณ มหาวนทยาลัยปทุโนโลย่พระ
จอมปาล้าธนบุร ่

ไทย 3 ม.ุ. 60 - 
2 ม.ุ. 63 

ทุนปพชรพระจอม
ปาล้าดุษฎ่บัณฑนต  

4. อ.พอพล สุาใส  สาขาวนชาจารึาภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออา 
ณ ุณะโบราณุด่  
มหาวนทยาลยัศนลปาาร 

ไทย 1 ส.ุ. 60 - 
20 ส.ุ. 61 
(รายงานตัว  

วันท่่ 12 มน.ย. 61) 

ทุนส่วนตัว 

5. อ.นฤพล หวังธงชัยปจรนญ  สาขาวนชาโบราณุด ่
ณ ุณะโบราณุด่  
มหาวนทยาลยัศนลปาาร 

ไทย 1 ต.ุ. 60 - 
31 ม่.ุ. 61 
(รายงานตัว  

วันท่่ 2 ปม.ย. 61) 

ทุนส่วนตัว 

 

ตารางท่ี 13.2-2  โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะโบราณคดี 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) 
1. โุรงาารสัมมนา ปรื่อง แนวทางาารปสนอผลงานทาง

วนชาาารปพื่อขอา าหนดต าแหน่งทางวนชาาาราลุ่มสาขา
มนุษยศาสตร์และสังุมศาสตร ์
 

ุณะโบราณุด ่ 27 า.พ. 61  23,000  

2. โุรงาารสร้างุวามรูุ้วามปข้าใจระบบาารประาัน
ุุณภาพาารศึาษาตามปาณฑ ์AUN QA 
 

ุณะโบราณุด ่ 8 – 9 ส.ุ. 61  130,000  

3. โุรงาารพัฒนาุณุภาพงานบุุลาารสายวนชาาารและ
สายสนบัสนุน 

ุณะโบราณุด ่ 25 – 26 ส.ุ. 61  205,000  

 

13.3 อาคารสถานที่  
 ุณะโบราณุด่ ม่อาุารทั้งหมด  3 อาุาร  ได้แา่ 

1. อาุารุณะโบราณุด่ : วังท่าพระ 
2. อาุารุณะโบราณุด่ : วนทยาปขตสารสนปทศปพชรบุร่ 
3. อาุารศูนย์สันสาฤตศึาษา ุณะโบราณุด่  

ตารางท่ี 13.3-1  ข้อมูลอาคารสถานที่แสดงพื้นที่ใช้สอยของคณะโบราณคดี 

อาคารสถานที่ พ้ืนที่ใช้สอย (ตร.ม.) 
อาุาร ุณะโบราณุด่ : วังท่าพระ 
อาุาร ุณะโบราณุด่ : วนทยาปขตสารสนปทศปพชรบุร ่
อาุาร ศูนย์สันสาฤตศึาษา ุณะโบราณุด ่

1,918.43 
2,267 
2,475 

รวม 6,660.43 
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14.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ุ ณะโบราณุด่ม่ระบบและาลไาในาารประาันุุณภาพาารศึาษาภายใน  ดังน่้ 

14.1 ระบบาารด าปนนนาารประาันุุณภาพาารศึาษา  ุณะโบราณุด่ได้ด าปนนนาารตามระบบาาร 
ประาันุุณภาพาารศึาษาแบบใหม่ของ สาอ. โดยปปนนาารประาันุุณภาพระดับหลัาสูตร และระดับุณะวนชา 
โดยด าปนนนาารตามระบบและนโยบายของมหาวนทยาลัยศนลปาาร รวมถึงาารใชุู้่มือาารประาันุุณภาพ
าารศึาษา ประจ าปทาารศึาษา 2557 ของ สาอ. ให้ปปนนแนวทางปด่ยวาันทุาหลัาสูตร 

14.2 าลไาาารด าปนนนาารประาันุุณภาพาารศึาษา  าลไาาารประาันุุณภาพาารศึาษาของุณะ 
โบราณุด่ จะใช้รูปแบบของุณะารรมาารปปนนผู้า าหนดนโยบาย  วางแผน า าาับ ตนดตาม าารด าปนนนงาน โดย
มุ่ณะารรมาารปา่่ยวข้องาับาารประาันุุณภาพ 2  ุณะารรมาาร ุือ 

1. ุณะารรมาารบรนหารหลัาสูตรระดับปรนญญาบัณฑนต ุณะโบราณุด่ 
2. ุณะารรมาารบรนหารหลัาสูตรระดับบัณฑนตศึาษา ุณะโบราณุด่ 

 
 

15. การน าผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 ุ ณะโบราณุด่ได้น าผลาารประปมนนุุณภาพาารศึาษาจาาาารประปมนนตนปองและจาาข้อปสนอแนะ

ของุณะผู้ประปมนนไปวางแผนพัฒนาท าให้ปานดาารพัฒนาุุณภาพาารศึาษาอย่างต่อปนื่อง ทั้งน่้ได้น าข้อปสนอ 
แนะจาาุณะผู้ประปมนน ปทาารศึาษา 2559 มาปรับปรุงดังน่้ 

ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

1. ุณะุวรา าาับตนดตามให้ทุาหลัาสูตรด าปนนนงานให้
อยู่ในปาณฑ์าารประาันุุณภาพาารศึาษาปพ่ือรัาษา
มาตรฐานของหลัาสูตร 

ุณะฯ ม่าารตนดตามผลาารด าปนนนงานประาัน
ุุณภาพหลัาสูตร ตามองุ์ประาอบท่่ 1  าารา าาับ
มาตรฐาน ผ่านท่่ประชุมุณะารรมาารประจ าุณะ
โบราณุด่  ุรั้งท่่ 3 / 2561 วาระปพ่ือพนจารณา ท่่ 
4.7  โดยม่ผลาารพนจารณา ดังน่้ ทุาหลัาสูตรม่ผลาาร
ด าปนนนงานตามองุ์ประาอบท่่ 1 าารา าาับมาตรฐาน 
ผ่านปาณฑ์ทุาหลัาสูตร 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
1. ุวรสนับสนุนให้อาจารย์น าผลงานทางวนจัยหรือ
ผลงานทางวนชาาารไปขอต าแหน่งทางวนชาาารให้สูงขึ้น 

ุณะฯ ม่าารส่งปสรนม และสนับสนุนใหุ้ณาจารย์ขอ
า าหนดต าแหน่งทางวนชาาารท่่สูงขึ้น โดยจัดโุรงาาร
สัมมนา ปรื่อง แนวทางาารปสนอผลงานทางวนชาาาร
ปพ่ือขอา าหนดต าแหน่งทางวนชาาาร าลุ่มสาขา
มนุษยศาสตร์ และสังุมศาสตร์ ปมื่อวันอังุารท่่  27 
าุมภาพันธ์ 2561  ปพ่ือสร้างุวามปข้าใจในาารขอ
ต าแหน่งทางวนชาาารให้าบัุณาจารย์ 
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ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 

2.  ในประปด็นาารุุ้มุรองสนทธนของงานวนจัยและงาน
สร้างสรรุ์ุณะุวรระบุาารด าปนนนงานตามระบบท่่ม่
ให้ชัดปจนยน่งขึ้น 
 

ุณะฯ ม่าารระบุาารด าปนนนงานปรื่องาารุุ้มุรอง
สนทธนของงานวนจัยตามระบบท่่ม่ให้ชัดปจน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 

1. ุณะุวรประปมนนุวามส าปร็จตามตัวบ่งช่้ของแผน
และโุรงาารบรนาารวนชาาารแา่สังุมและน าผลจาา
าารประปมนนมาปรับปรุงแผนฯ 

ุณะฯได้ด าปนนนาารประปมนนุวามส าปร็จตามตัวบ่งช่้
ของแผนด้านโุรงาารบรนาารวนชาาารแา่สังุมและน า
ผลจาาาารประปมนนมาปรับปรุงแผนฯ 
 

2. ุณะุวรระบุรายละปอ่ยดของาารม่ส่วนร่วมาับ
มหาวนทยาลัยในาารบรนาารวนชาาารแา่สังุมให้ชัดปจน 

ุณะฯ ได้ระบุรายละปอ่ยดของาารม่ส่วนร่วมาับ
มหาวนทยาลัยในาารบรนาารวนชาาารแา่สังุมให้ชัดปจน
แล้ว 
 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. ุณะุวรประปมนนุวามส าปร็จตามตัวบ่งช่้ของแผน
ด้านท านุบ ารุงศนลปวัฒนธรรมและน าผลจาาาาร
ประปมนนมาปรับปรุงแผนฯ 

ุณะฯ ได้ด าปนนนาารประปมนนุวามส าปร็จตามตัวบ่งช่้
ของแผนด้านท านุบ ารุงศนลปวัฒนธรรมและน าผลจาา
าารประปมนนมาปรับปรุงแผนฯ 
 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
1. ุณะุวรวนปุราะห์ปัจจัยปส่่ยงท่่แท้จรนงท่่ส่งผลต่อ
าารด า ปนน น งานของุณะและ ปร่ ย งตามล าดั บ
ุวามส าุัญ 

ุณะฯ ได้จัดท าแผนบรนหารุวามปส่่ยง ประจ าปท พ.ศ 
2560 ท่่ชัดปจน ม่าารจัดล าดับุวามปส่่ยง และ
จัดล าดับุวามส าุัญของุวามปส่่ยงระบุไว้ในแผนฯ 
 

2. ุณะุวรา าหนดประปด็นาารจัดาารุวามรู้ในแผน
และน าไปปฏนบัตนรวมทั้ งประปมนนาารปฏนบัตน ป พ่ือ
ปรับปรุงาารด าปนนนาารในปทต่อไป 

ุณะฯ ม่าารจัดท าแผนาารจัดาารุวามรู้ ประจ าปท
าารศึาษา 2560 ท่่า าหนดประปด็นุวามรู้ รวมถึง
น าไปปฏนบัตน ปพ่ือปรับปรุงาารด าปนนนาารในปทต่อไป 
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บทที่ 2 

ส่วนสาระ 

าารประปมนนุุณภาพาารศึาษาตามองุ์ประาอบ 5 องุ์ประาอบและ 13 ตัวบ่งช่้ ตามุู่มือาาร
ประาันุุณภาพาารศึาษาภายในสถานศึาษา ระดับอุดมศึาษา พ.ศ. 2557  ของส านัางานุณะารรมาาราาร
อุดมศึาษา (สาอ.) โดยใช้ปาณฑ์าารประปมนนตัวบ่งช่้ในาลุ่ม ุ สถาบันปฉพาะทางลัาษณะท่่ 1 (ุ1) ซึ่งปปนน
สถาบันท่่ปน้นระดับบัณฑนตศึาษา มุ่ะแนนปต็ม 5 ุะแนน 
 ผลาารประปมนนตนปองของุณะโบราณุด่ พบว่าได้ด าปนนนาารตามภารานจของสถาบัน ทั้ง 4 ด้าน 
อย ่างุรบถ้วน  โดยม ่ผลาารประปมนนทั ้ง  5 องุ์ประาอบ  ได ุ้ ่าุะแนน 4.01  อยู ่ในระด ับ ด่  
ม่รายละปอ่ยดผลาารประปมนนแต่ละองุ์ประาอบ ดังน่้ 

องค์ประกอบ 

ผลประเมินตนเอง  
ตามเกณฑ์ สกอ. 

ผลประเมินโดยคณะกรรมการ 
ตามเกณฑ์ สกอ. 

ค่าคะแนน ระดับ ค่าคะแนน ระดับ 

1. าารผลนตบัณฑนต 3.48  พอใช้ 3.48  พอใช้ 

2.  าารวนจัย 4.40 ด่ 4.40 ด่ 

3.  าารบรนาารวนชาาาร 5.00 ด่มาา 5.00 ด่มาา 

4.  าารท านุบ ารุงศนลปะและวัฒนธรรม 5.00 ด่มาา 5.00 ด่มาา 

5.  าารบรนหารจัดาาร 4.00 ด่ 4.00 ด่ 

เฉลี่ย 5 องค์ประกอบ 4.01 ดี 4.01 ดี 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์  

เกณฑ์การประเมิน 

 ุ่าปฉล่่ยของุะแนนประปมนนทุาหลัาสูตรทุ่่ณะรับผนดชอบ 
สูตรค านวณ 

ุะแนนท่่ได้ = 
ผลรวมของุ่าุะแนนประปมนนของทุาหลัาสูตร 

จ านวนหลัาสตูรทั้งหมดทุ่่ณะรับผนดชอบ 

หมายเหตุ : หลัาสูตรท่่ได้รับาารรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามทุ่่ณะารรมาารประาันุุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึาษาปห็นชอบ ไม่ต้องน าุะแนนาารประปมนนของหลัาสูตรนั้นมา  ุานวณในตัวบ่งช่้น่้ แต่ต้องรายงาน
ผลาารรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งช่้น่้ใหุ้รบถ้วน 

ตารางท่ี1.1 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

หลักสูตร ผลประเมิน ระดับคุณภาพ 
1. ศนลปศาสตรบัณฑนต สาขาวนชาโบราณุด่ 0.38 น้อย 
2. ศนลปศาสตรบัณฑนต สาขาวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ 0.38 น้อย 

3. ศนลปศาสตรบัณฑนต สาขาวนชามานุษยวนทยา 0.38 น้อย 

4. ศนลปศาสตรบัณฑนต สาขาวนชาภาษาไทย 3.30 ด่ 
5. ศนลปศาสตรบัณฑนต สาขาวนชาภาษาอังาฤษ 3.67 ด่ 
6. ศนลปศาสตรบัณฑนต สาขาวนชาภาษาฝรั่งปศส 0.38 น้อย 
7. ศนลปศาสตรบัณฑนต สาขาวนชาประวัตนศาสตร์ท้องถน่น 2.85 ปานาลาง 
8. ศนลปศาสตรมหาบัณฑนต สาขาวนชาโบราณุด่ 0.38 น้อย 

9. ศนลปศาสตรมหาบัณฑนต สาขาวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ 0.38 น้อย 

10. ศนลปศาสตรมหาบัณฑนต สาขาวนชาจารึาภาษาไทยและภาษาตะวันออา 3.32 ด่ 
11. ศนลปศาสตรมหาบัณฑนต สาขาวนชาสันสาฤตศึาษา 2.94 ปานาลาง 
12. ศนลปศาสตรมหาบัณฑนต สาขาาารจัดาารทรัพยาารวัฒนธรรม 0.38 น้อย 

13. ปรัชญาดุษฎ่บัณฑนต  สาขาวนชาโบราณุด่ 0.38 น้อย 

14. ปรัชญาดุษฎ่บัณฑนต  สาขาวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ 0.38 น้อย 

15. ปรัชญาดุษฎ่บัณฑนต  สาขาวนชาจารึาภาษาไทยและภาษาตะวันออา 3.19 ด่ 
16. ปรัชญาดุษฎ่บัณฑนต  สาขาวนชาสันสาฤตศึาษา 2.86 ปานาลาง 

ผลรวมค่าคะแนนของทุกหลักสูตร 25.55  
จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 16  

คะแนนที่ได ้ 1.60  
 
 



 28  
รายงานประจ าปทท่่ปปนนรายงานาารประปมนนุุณภาพ                                                        ปทาารศึาษา 2560 
 

  

 

ผลาารประปมนนตนปองปทท่่แล้ว :   1.62 ุะแนน ปาณฑ์ประปมนน : 1.62 ุะแนน 
ผลาารประปมนนตนปองุรั้งน่้ :    1.60 ุะแนน ปาณฑ์ประปมนน : 1.60 ุะแนน 
ปปูาหมายของปทน่้  :   3.00 ุะแนน ผลาารด าปนนนงาน  :     ไม่บรรลุปปูาหมาย 
ปปูาหมายปทต่อไป  : 3.00 ุะแนน ปาณฑ์ประปมนน : 3.00 ุะแนน 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ:   1.60 คะแนน เกณฑ์ประเมิน   :    1.60 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :     3.00 คะแนน ผลการด าเนินงาน :    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
      

ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :    

ุณะโบราณุด่ได้จัดาารปร่ยนาารสอนโดยม่หลัาสูตราารศึาษาปัจจุบันรวม 16 หลัาสูตร จ าแนาปปนน
หลัาสูตร ปรนญญาตร่ 7 หลัาสูตร ปรนญญาโท 5 หลัาสูตร และปรนญญาปอา 4 หลัาสูตร   โดยม่ผลรวมุ่า
ุะแนนของทุาหลัาสูตร ปท่าาับ 25.55  และมุ่่าปฉล่่ยของุะแนนประปมนนทุาหลัาสูตรปท่าาับ 1.60 
รายละปอ่ยดตามตารางท่่ 1.1  
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
บุ.1.1-1 ตารางท่่1.1 ตารางสรุปผลาารประปมนนุุณภาพาารศึาษาภายใน ระดับหลัาสูตร  

ุณะโบราณุด่ ประจ าปทาารศึาษา 2560 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยาารแปลงุ่าร้อยละของอาจารย์ประจ าุณะท่่มุ่ณุวุฒนปรนญญาปอาปปนนุะแนนระหว่าง 0 – 5  
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 ุ่าร้อยละของอาจารย์ประจ าุณะท่่มุุ่ณวุฒนปรนญญาปอาท่่า าหนดให้ปปนนุะแนนปต็ม 5 ปปนนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ   
1. ุ านวณุ่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าุณะท่่ม่วุฒนปรนญญาปอา ตามสูตร 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าุณะท่่มุุ่ณวุฒนปรนญญาปอา 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าุณะทั้งหมด 
 

2. แปลงุ่าร้อยละทุ่่ านวณได้ในข้อ 1 ปท่ยบาับุะแนนปต็ม 5 

ุะแนนท่่ได้ = 
                    ร้อยละของอาจารย์ประจ าุณะท่่มุุ่ณวุฒนปรนญญาปอา 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าุณะท่่มุุ่ณวุฒนปรนญญาปอาท่่า าหนดให้ปปนนุะแนนปต็ม 5 

 

หมายเหตุ : 
1. ุุณวุฒนปรนญญาปอาพนจารณาจาาระดับุุณวุฒนท่่ได้รับหรือปท่ยบปท่าตามหลัาปาณฑ์าารพนจารณาุุณวุฒนของ

าระทรวงศึาษาธนาาร ารณ่ท่่ม่าารปรับวุฒนาารศึาษาให้ม่หลัาฐานาารส าปร็จาารศึาษาภายในรอบปทาารศึาษานั้น ทั้งน่้ อาจใช้
ุุณวุฒนอื่นปท่ยบปท่าุุณวุฒนปรนญญาปอาได้ส าหรับารณ่ท่่บางสาขาวนชาช่พมุุ่ณวุฒนอื่นท่่ปหมาะสมาว่าทั้งน่้ต้องได้รับุวาม
ปห็นชอบจาาุณะารรมาาราารอุดมศึาษา 
 2. าารนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปทาารศึาษาและนับทั้งท่่ปฏนบัตนงานจรนงและลาศึาษาต่อ ในารณ่ท่่ ม่
อาจารย์บรรจุใหม่ใหุ้ านวณตามปาณฑ์อาจารย์ประจ าท่่ระบุในุ าช้่แจงปา่่ยวาับาารนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนัาวนจัย 

ตารางท่ี 1.2-1 จ านวนอาจารย์ประจ าจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
อาจารย์วุฒนปรนญญาตร ่ ุน 4 3 2 3 2.5 
อาจารย์วุฒนปรนญญาโท ุน 37 40 37 32.5 32 
อาจารย์วุฒนปรนญญาปอา ุน 33 32 34 40.5 42 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมท่่ลาศึาษาต่อ) ุน 74 75 73 76 76.50 
ร้อยละอาจารย์ประจ าท่่ม่วุฒนปรนญญาตร ่ ร้อยละ 5.41 4.00 2.74 3.95 3.27 
ร้อยละอาจารย์ประจ าท่่ม่วุฒนปรนญญาโท ร้อยละ 50 53.33 50.68 42.76 41.83 
ร้อยละอาจารย์ประจ าท่่ม่วุฒนปรนญญาปอา  ร้อยละ 44.59 42.67 46.58 53.29 54.90 

 

ผลาารประปมนนตนปองปทท่่แล้ว :   ร้อยละ 53.29      ปาณฑ์ประปมนน : 2.91 ุะแนน 
ผลาารประปมนนตนปองุรั้งน่้ :    ร้อยละ 54.90 ปาณฑ์ประปมนน : 3.43 ุะแนน 
ปปูาหมายของปทน่้  :   ร้อยละ 53.50      ผลาารด าปนนนงาน :     บรรลุปปูาหมาย 
ปปูาหมายปทต่อไป  : ร้อยละ 55   ปาณฑ์ประปมนน : 3.44 ุะแนน 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ:   ร้อยละ 54.90 เกณฑ์ประเมิน   :    3.43 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :     ร้อยละ 53.50  ผลการด าเนินงาน :    บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

ในปทาารศึาษา 2560 ุณะโบราณุด่ ม่จ านวนอาจารย์ประจ ารวมทั้งท่่ปฏนบัตนงานจรนงและลาศึาษาต่อ
จ านวน 76.5ุน โดยมุุ่ณวุฒนปรนญญาปอา 42 ุน ปรนญญาโท 32 ุน และปรนญญาตร่ 2.5 ุน ดังนั้นร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าท่่มุุ่ณวุฒนปรนญญาปอา ุนดปปนนร้อยละ 54.90 ปมื่อแปลงุ่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่่ม่
ุุณวุฒนปรนญญาปอาตามปาณฑ์ ไดุ้ะแนน  3.43 ุะแนน   (ปอาสารหมายปลข บุ.1.2.1-1) 
 

ตารางท่ี 1.2.1-2  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

ภาควิชา / สาขาวิชา / 
หมวดวิชา 

จ านวนอาจารย ์
รวมจ านวนอาจารย ์
ปฏิบัตงิานจริงและลา

ศึกษาต่อ 
ปฏิบัติงาน

จริง 

ลาศึกษาต่อ ลาปฏิบัติ
ราชการ

ต่างประเทศ ป.โท ป.เอก ป.โท-เอก 

1. ภาุวนชาโบราณุด ่ 12 - - - - 12 
2. ภาุวนชาประวัตนศาสตร์
ศนลปะ 

9 - 1 - - 10 

3. ภาุวนชามานุษยวนทยา 9 - 1 - - 10 
4. ภาุวนชาภาษาตะวันออา 17 - 1 - - 18 
5. ภาุวนชาภาษาตะวันตา 
สาขาวนชาภาษาอังาฤษ 

14.5 - 1 - - 15.5 

6. ภาุวนชาภาษาตะวันตา 
สาขาวนชาภาษาฝรั่งปศส 

7 - - - - 7 

7. หมวดวนชาประวัตนศาสตร ์ 4 - - - - 4 
รวม 72.5 - 4 - - 76.5 

 

ตารางที ่1.2.1-3 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ภาควิชา / สาขาวิชา / 
หมวดวิชา 

จ านวนอาจารย ์
วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท วุฒิปริญญาเอก 

ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 57 ปี 58 ปี 59 
1. ภาุวนชาโบราณุด ่ -- - - 3 3 4 8 8 8 
2. ภาุวนชาประวัตนศาสตร์
ศนลปะ 

- - - 3 2 1 6 7 9 

3. ภาุวนชามานุษยวนทยา - - - 10 9 7 - 1 3 
4. ภาุวนชาภาษาตะวันออา 1 1 1 7 7 5 10 9 11.5 
5. ภาุวนชาภาษาตะวันตา 
สาขาวนชาภาษาอังาฤษ 

2 1 2 8 9 9 4 4 5 

6. ภาุวนชาภาษาตะวันตา 
สาขาวนชาภาษาฝรั่งปศส 

- - - 5 3 3 4 6 4 

7. หมวดวนชาประวัตนศาสตร ์ - - - 4 4 3.5 - - - 
รวม 3 2 3 40 38 32.5 32 34 40.5 

ร้อยละ 4 2.74 3.95 53.33 52.05 42.76 42.67 46.58 53.29 
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ตารางที่ 1.2.1 - 4 จ านวนอาจารย์ท่ีคาดว่าจะจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกภายในระยะเวลา 5 ปี (2560 - 2564) 

ภาควิชา / สาขาวิชา / 
หมวดวิชา 

จ านวนอาจารย์ท่ีคาดว่าจะจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ในประเทศ (คน) ต่างประเทศ (คน) 

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
1. ภาุวนชาโบราณุด ่ - 1 - -  - - - -  
2. ภาุวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ - - 1 -  - - - -  
3. ภาุวนชามานุษยวนทยา - 2 - -  - - - -  
4. ภาุวนชาภาษาตะวันออา - - - -  - - - -  
5. ภาุวนชาภาษาตะวันตา 
สาขาวนชาภาษาอังาฤษ 

1 - - 1  - - - -  

6. ภาุวนชาภาษาตะวันตา 
สาขาวนชาภาษาฝรั่งปศส 

- - - -  - - - -  

7. หมวดวนชาประวัตนศาสตร ์ - - - -  - - - -  
รวมท้ังหมด 1 3 1 1  - - - -  

 
 

ตารางที ่12.1-5 จ านวนอาจารย์ท่ีจะเกษียณจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ภาควิชา / สาขาวชิา / 
หมวดวชิา 

จ านวนผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2560 ถึง 2565 
วันท างานวันสุดทา้ย 30 กันยายน (คน) 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. ภาุวนชาโบราณุด่ ผศ.ดร.จนรัสสา - - - - รศ.ดร.รัศม่ 
2. ภาุวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ - - - - ศ.ดร.ศัาดน์ชัย - 
3. ภาุวนชามานุษยวนทยา - - - - - - 
4. ภาุวนชาภาษาตะวันออา   - รศ.ดร.ปรมัตถ์ ผศ.ดร.อรวรรณ - 
5. ภาุวนชาภาษาตะวันตา 
สาขาวนชาภาษาอังาฤษ   -  รศ.ดร.ปิยะณัฐ 

รศ.านาวรรณ 
- 

6. ภาุวนชาภาษาตะวันตา 
สาขาวนชาภาษาฝร่ังปศส ผศ.ดร.สมพนศ  - - - - 

7. หมวดวนชาประวัตนศาสตร์ - - - - - - 
รวมทั้งหมด 2 - - 1 4 1 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
บุ.1.2.1-1 ตารางุณาจารย์ุณะโบราณุด่ประจ าปทาารศึาษา 2560 
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ตวับ่งชีท้ี่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าปข้า   
เกณฑ์การประเมิน 

โดยาารแปลงุ่าร้อยละของอาจารย์ประจ าุณะท่่ด ารงต าแหน่งทางวนชาาารปปนนุะแนนระหว่าง 0 – 5  
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1และ ง 
 ุ่าร้อยละของอาจารย์ประจ าุณะท่่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมาัน 
ท่่า าหนดให้ปปนนุะแนนปต็ม 5  = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 

สูตรการค านวณ 
1. ุ านวณุ่าร้อยละของอาจารย์ประจ าุณะท่่ด ารงต าแหน่งทางวนชาาาร ตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ประจ าุณะท่ด่ ารงต าแหน่งทางวนชาาาร 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าุณะทั้งหมด 
 
2. แปลงุ่าร้อยละท่่  ุานวณได้ในข้อ 1 ปท่ยบาับุะแนนปต็ม 5 

ุะแนนท่่ได ้= 
                    ร้อยละของอาจารย์ประจ าุณะท่ด่ ารงต าแหน่งทางวนชาาาร 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าุณะท่ด่ ารงต าแหน่งทางวนชาาารท่่า าหนดให้ปปนนุะแนนปต็ม  5 

 

ตารางท่ี1.3.1-1 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

จ านวนอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในปีการศกึษา 

2557 2558 2559 2560 

ศาสตราจารย์ ุน 2 1 1 1 
รองศาสตราจารย์ ุน 10  11 11 10 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ุน 23 25 23 24 
อาจารย์ท่่ไม่ม่ต าแหน่งทางวนชาาาร ุน 41 36 41 41.5 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  ุน 75 73 76 76.5 
รวมจ านวนอาจารย์ท่่ม่ต าแหน่งทางวนชาาาร  ุน 35 37 35 35 
ร้อยละอาจารย์ประจ าท่่ม่ต าแหน่งวนชาาาร  ร้อยละ 46.67 50.68 46.05 45.75 
ุ่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่่ม่ต าแหน่งวนชาาาร  ุะแนน 2.92 3.17 2.88 2.86 

 
ผลาารประปมนนตนปองปทท่่แล้ว :   ร้อยละ 46.05       ปาณฑ์ประปมนน   :    2.88 ุะแนน 
ผลาารประปมนนตนปองุรั้งน่้ :    ร้อยละ 45.75  ปาณฑ์ประปมนน : 2.86 ุะแนน 
ปปูาหมายของปทน่้  :   ร้อยละ 46.30   ผลาารด าปนนนงาน  :     ไม่บรรลุปปูาหมาย 
ปปูาหมายปทต่อไป  : ร้อยละ 46   ปาณฑ์ประปมนน : 2.88 ุะแนน 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ:   ร้อยละ 45.75 เกณฑ์ประเมิน   :    2.86 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :     ร้อยละ  46.30 ผลการด าเนินงาน :    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

ในปทาารศึาษา 2560 ุณะโบราณุด่ม่จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมอาจารย์ประจ าทั้งท่่
ปฏนบัตนงานจรนง และลาศึาษาต่อ) 76.5 ุน จ าแนาปปนนผู้ด ารงต าแหน่งระดับศาสตราจารย์ 1 ุน  
รองศาสตราจารย์ 10 ุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24 ุน และอาจารย์ 41.5 ุน รวมอาจารย์ประจ าท่่ด ารง
ต าแหน่งทางวนชาาารระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ทั้งหมด 35 ุน ุนดปปนน
ร้อยละ 45.75 จาาจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ปมื่อุ านวณุ่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่่ม่ต าแหน่ง
วนชาาาร (ผศ. รศ. และศ.) ปท่าาับ 5 ุะแนน จะไดุ้ะแนนปท่าาับ 2.86   (ปอาสารหมายปลข บุ.1.2.1-1) 

 
ตารางที่ 13.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ

ศาสตราจารย์ จ าแนกรายภาควิชา/หมวดวิชา 

ภาควิชา / สาขาวิชา/ 
หมวดวิชา 

จ านวนอาจารยป์ระจ า (คน) จ านวนอาจารย์ตามต าแหน่งทางวิชาการ 
ปฏิบัต ิ
งานจริง 

ลาศึกษาต่อ รวม อาจารย์ 
ผู้มีต าแหน่งทางวิชาการ 

คิดเป็นร้อยละ คะแนน 
ผศ. รศ. ศ. รวม 

1. ภาุวนชาโบราณุด่ 12 - 12 5 3 4 - 12 15.69  

2. ภาุวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ 9 1 10 4 3 2 1 6 7.84  

3. ภาุวนชามานุษยวนทยา 9 1 10 4 6 - - 6 7.84  

4. ภาุวนชาภาษาตะวันออา 17 1 18 10 6 2 - 8 10.46  

5. ภาุวนชาภาษาตะวันตา 
สาขาวนชาภาษาอังาฤษ 

14.5 1 15.5 10.5 3 2 - 5 6.54  

6. ภาุวนชาภาษาตะวันตา 
สาขาวนชาภาษาฝรั่งปศส 

7 - 7 4 3 - - 3 3.92  

7. หมวดวนชาประวัตนศาสตร์ 4 - 4 4 - - - - 0  

รวม 72.5 4 76.5 41.5 24 10 1 76.5  2.86 

ร้อยละ    54.25 31.37 13.07 1.31 100   
 
 

ตารางที่ 13.1-3 ข้อมูลจ านวนอาจารย์ท่ียื่นเอกสารเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการและจ านวนที่ได้อนุมัติ ปีการศึกษา 2560 

ภาควิชา / สาขาวชิา/ 
หมวดวชิา 

ศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
จ านวน 
ท่ียื่น 

จ านวนท่ี
ได้อนุมัต ิ

รอการ 
พิจารณา 

จ านวน 
ท่ียื่น 

จ านวนท่ีได้
อนุมัต ิ

รอการ 
พิจารณา 

จ านวน 
ท่ียื่น 

จ านวนท่ีได้
อนุมัต ิ

รอการ 
พิจารณา 

1. ภาุวนชาโบราณุด่ - - 1 - - 1 - - 1 
2. ภาุวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ - - 1 - - 1 - - 1 
3. ภาุวนชามานุษยวนทยา - - - - - 1 - - 1 
4. ภาุวนชาภาษาตะวันออา - - - - - - - - 2 
5. ภาุวนชาภาษาตะวันตา 
สาขาวนชาภาษาอังาฤษ 

- - - - - - - 1 - 

6. ภาุวนชาภาษาตะวันตา 
สาขาวนชาภาษาฝรั่งปศส 

- - - - - - - 1 - 

7. หมวดวนชาประวัตนศาสตร์ - - - - - - - - - 
รวม - - 2 - - 2 - 2 5 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

บุ.1.2.1-1 ตารางจ านวนุณาจารย์ประจ าปทาารศึาษา 2560 
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ตวับ่งชี้ท่ี 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าปข้า 
เกณฑ์การประเมิน   
 ุ านวณหาุ่าุวามแตาต่างระหว่างจ านวนนัาศึาษาปต็มปวลาต่ออาจารย์ประจ าาับปาณฑ์มาตรฐาน และน าม า
ปท่ยบาับุ่าุวามต่างทั้งด้านสูงาว่าหรือต่ าาว่าท่่า าหนดปปนนุะแนน 0 และ 5 ุะแนน และใช้าารปท่ยบบัญญัตนไตรยางศ์ดังน่้ 
 ุ่าุวามแตาต่างทั้งด้านสูงาว่าหรือต่ าาว่าปาณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 า าหนดปปนนุะแนน 0 
 ุ่าุวามแตาต่างทั้งด้านสูงาว่าหรือต่ าาว่าปาณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่ปานนร้อยละ 20 ให้น ามา
ปท่ยบบัญญัตนไตรยางศ์ตามสูตรปพื่อปปนนุะแนนของหลัาสูตรนั้นๆ 
 
สูตรการค านวณจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า  

1. ุ านวณุ่าหน่วยานตนัาศึาษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งา็ุือผลรวมของผลุูณ
ระหว่างจ านวนนัาศึาษาท่่ลงทะปบ่ยนปร่ยนาับจ านวนหน่วยานตแต่ละรายวนชาท่่ปหนดสอนทุารายวนชาตลอดปทาารศึาษา 
รวบรวมหลังจาานัาศึาษาลงทะปบ่ยนแล้วปสร็จ (หมดา าหนดปวลาาารปพน่ม – ถอน) โดยม่สูตราารุ านวณ ดังน่้ 

 SCH = ∑nici 
 ปมื่อ ni = จ านวนนัาศึาษาท่่ลงทะปบ่ยนในวนชาท่่ i 

       ci = จ านวนหน่วยานตของวนชาท่่ i 
2. ุ านวณุ่า FTES โดยใช้สูตรุ านวณดังน่ ้
 

จ านวนนัาศึาษาปต็มปวลาปท่ยบปทา่ต่อปท (FTES)  = 
Student Credit Hours (SCH) ทั้งปท 

จ านวนหน่วยานตต่อปทาารศึาษาตามปาณฑม์าตรฐาน 
าารลงทะปบย่นในระดบัปรนญญานัน้ๆ 

 
การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้ม่าารปรับุ่าจ านวนนัาศึาษาปต็มปวลาปท่ยบปท่าในระดับ
บัณฑนตศึาษาให้ปปนนระดับปรนญญาตร่ ปพื่อน ามารวมุ านวณหาสัดส่วนจ านวนนัาศึาษาปต็มปวลาต่ออาจารย์ประจ า 
 

นัาศึาษาปต็มปวลาในหน่วยนับปรนญญาตร ่
1. าลุ่มสาขาวนชาวนทยาศาสตรส์ุขภาพ = FTES ระดับปรนญญาตร่ + FTES ระดับบณัฑนตศึาษา 
2. าลุ่มสาขาวนชาวนทยาศาสตร์าายภาพ = FTES ระดับปรนญญาตร่ + (2 x FTES ระดับบณัฑนตศึาษา) 
3. าลุ่มสาขาวนชามนุษยศาสตร์และ

สังุมศาสตร ์
= FTES ระดับปรนญญาตร่ + (1.8 x FTES ระดับบัณฑนตศึาษา) 

 
สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลา

ต่ออาจารย์ประจ า 
1. วนทยาศาสตร์สุขภาพ 8:1 
2. วนทยาศาสตร์าายภาพ 20:1 
3. วนศวารรมศาสตร ์ 20:1 
4. สถาปัตยารรมศาสตร์และาารผังปมือง 8:1 
5. ปาษตร ปุาไม้และประมง 20:1 
6. บรนหารธรุานจ พาณนชยศาสตร์ บัญช่ าารจัดาาร าารท่องปท่่ยว ปศรษฐศาสตร์ 25:1 
7. นนตนศาสตร ์ 50:1 
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กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลา

ต่ออาจารย์ประจ า 
8. ุรุศาสตร/์ศึาษาศาสตร ์ 30:1 
9. ศนลปารรมศาสตร์ วนจนตรศนลป์และประยุาตศ์นลป์ 8:1 
10. สังุมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ 25:1 

 
สูตรการค านวณ 

1) ุ านวณหาุ่าุวามแตาต่างจาาปาณฑ์มาตรฐานและน ามาุนดปปนนุ่าร้อยละ ตามสูตร 
สัดส่วนจ านวนนัาศึาษาปตม็ปวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าท่ป่ปนนจรนง - สัดส่วนจ านวนนัาศึาษาปต็มปวลา

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามปาณฑ์มาตรฐาน X 100 
สัดส่วนจ านวนนัาศึาษาปตม็ปวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามปาณฑ์มาตรฐาน 

 

2) น าุ่าร้อยละจาาข้อ 1 มาุ านวณุะแนนดังน้่ 
2.1) ุ่าร้อยละน้อยาว่าหรือปท่าาบัร้อยละ 10   ุนดปปนน 5 ุะแนน 
2.2) ุ่าร้อยละน้อยาวา่หรือปท่าาบัร้อยละ 20   ุนดปปนน 0 ุะแนน 
2.3) ุ่าร้อยละมาาาว่าร้อยละ 10 แต่น้อยาว่าร้อยละ 20 ให้น ามาุนดุะแนนดังน่ ้
 

ุะแนนท่่ได ้
(20 - ุ่าร้อยละทุ่่ านวณได้จาา 1) 

X 5 
10 

 
ตัวอย่างการค านวณ 
จ านวนนัาศึาษาปต็มปวลาปท่ยบปทา่ต่อปท (FTES)  ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า ของหลัาสูตรหนึ่งทางด้านสังุมศาสตร/์
มนุษยศาสตร์ = 24 
ุ่าุวามแตาต่างจาาปาณฑ์มาตรฐาน =    24  -  25  x 100 
                                                      25 
                                             = ร้อยละ -4  ไดุ้ะแนน 5 ุะแนน 
 

จ านวนนัาศึาษาปต็มปวลาปท่ยบปทา่ต่อปท (FTES)  ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า ของหลัาสูตรหนึ่งทางด้านสังุมศาสตร/์
มนุษยศาสตร์ = 32 
ุ่าุวามแตาต่างจาาปาณฑ์มาตรฐาน =  32  -  25  x 100 
                                                    25 
                                             = ร้อยละ 28 ไดุ้ะแนน 0 ุะแนน 
 
จ านวนนัาศึาษาปต็มปวลาปท่ยบปทา่ต่อปท (FTES)  ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า ของหลัาสูตรหนึ่งทางด้านสังุมศาสตร/์
มนุษยศาสตร์ = 28 
ุ่าุวามแตาต่างจาาปาณฑ์มาตรฐาน =  28  -  25  x 100 
                                                    25 
                                            = ร้อยละ 12 
 

แปลงุ่าุวามแตาต่างปปนนุะแนน ปท่าาับ 20 – 12 = 8 ไดุ้ะแนน =    8 x 5  = 4 ุะแนน 
                                                                                         10 
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ตารางท่ี 1.4-1 จ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ที ่ คณะโบราณคด ี FTES 

1 หลัาสูตรศนลปศาสตรบัณฑนต สาขาวนชาโบราณุด่  (หลัาสูตรปรับปรุง 2559) 102.33 
2 หลัาสูตรศนลปศาสตรบัณฑนต สาขาวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ (หลัาสูตรปรับปรุง 2559) 148.33 
3 หลัาสูตรศนลปศาสตรบัณฑนต สาขาวนชามานุษยวนทยา (หลัาสูตรปรับปรุง 2559) 109 
4 หลัาสูตรศนลปศาสตรบัณฑนต สาขาวนชาภาษาไทย  (หลัาสูตรปรับปรุง 2559) 196.83 
5 หลัาสูตรศนลปศาสตรบัณฑนต สาขาวนชาภาษาอังาฤษ (หลัาสูตรปรับปรุง 2559) 121 
6 หลัาสูตรศนลปศาสตรบัณฑนต สาขาวนชาภาษาฝรั่งปศส (หลัาสูตรปรับปรุง 2559) 122.58 
7 หลัาสูตรศนลปศาสตรบัณฑนต สาขาวนชาประวัตนศาสตร์ท้องถน่น (หลัาสูตร 2559) 33.75 
8 หลัาสูตรศนลปศาสตรมหาบัณฑนต สาขาวนชาโบราณุด่ (หลัาสูตรปรับปรุง 2556) 31.73 
9 หลัาสูตรศนลปศาสตรมหาบัณฑนต สาขาวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ (หลัาสูตรปรับปรุง 

2559) 
43.65 

10 หลัาสูตรศนลปศาสตรมหาบัณฑนต สาขาวนชาจารึาภาษาไทยและภาษาตะวันออา 
(หลัาสูตรปรับปรุง 2559) 

34.95 

11 หลัาสูตรศนลปศาสตรมหาบัณฑนต สาขาวนชาสันสาฤตศึาษา (หลัาสูตรปรับปรุง 2557) 26.40 
12 หลัาสูตรศนลปศาสตรมหาบัณฑนต สาขาวนชาาารจัดาารทรัพยาารวัฒนธรรม 

(หลัาสูตรปรับปรุง 2557) 
14.18 

13 หลัาสูตรปรัชญาดุษฎ่บัณฑนต สาขาวนชาโบราณุด่ (หลัาสูตรปรับปรุง 2556) 25.65 
14 หลัาสูตรปรัชญาดุษฎ่บัณฑนต สาขาวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ  

(หลัาสูตรปรับปรุง 2559) 
110.93 

15 หลัาสูตรปรัชญาดุษฎ่บัณฑนต สาขาวนชาจารึาภาษาไทยและภาษาตะวันออา 
(หลัาสูตรปรับปรุง 2559) 

21.83 

16 หลัาสูตรปรัชญาดุษฎ่บัณฑนต สาขาวนชาสันสาฤตศึาษา (หลัาสูตรปรับปรุง 2557) 38.18 
17 ส่วนาลางของุณะฯ 7 
 รวม 1,188.31 

 
ท่่มา :  ตารางแสดงจ านวนนาัศึาษาปต็มปวลา(FTES) มหาวนทยาลัยศนลปาาร ปทาารศึาษา 2560 
   

ผลาารประปมนนตนปองปทท่่แล้ว :   ร้อยละ -49.72   ปาณฑ์ประปมนน : 5 ุะแนน 
ผลาารประปมนนตนปองุรั้งน่้ :    ร้อยละ -8.61 ปาณฑ์ประปมนน : 5 ุะแนน 
ปปูาหมายของปทน่้  :   5 ุะแนน ผลาารด าปนนนงาน  :     บรรลุปปูาหมาย 
ปปูาหมายปทต่อไป  : 5 ุะแนน ปาณฑ์ประปมนน : 5 ุะแนน 
ผลการประเมนิจากคณะกรรมการ:   ร้อยละ -8.61 เกณฑ์ประเมิน   :    5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :     5  คะแนน ผลการด าเนินงาน :    บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 
ุณะโบราณุด่ได้ปปิดาารปร่ยนาารสอนในาลุ่มสายสังุมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ โดยสัดส่วนจ านวน

นัาศึาษาปต็มปวลาต่ออาจารย์ประจ าตามปาณฑ์มาตรฐาน ปท่าาับ 25 : 1  ในปทาารศึาษา 2560 ุณะโบราณุด่
ม่จ านวนนัาศึาษาปต็มปวลาปท่ยบปท่า  1,188.31 ุน  จ านวนอาจารย์ท่่ปฏนบัตนงานจรนง 72.5 ุน  อัตราส่วนนัาศึาษา 
: อาจารย์  ปท่าาับ 16.39  ุ่าุวามต่างจาาปาณฑ์มาตรฐาน ปท่าาับ -8.61  ุนดปปนนุะแนน ปท่าาับ 5 ุะแนน 
 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
บุ.1.4-1 ตารางท่่ 1.4-1 จ านวนนัาศึาษาปต็มปวลาปท่ยบปท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  าระบวนาาร 
เกณฑ์การประเมิน  

ุะแนน 1 ุะแนน 2 ุะแนน 3 ุะแนน 4 ุะแนน 5 
ม่าารด าปนนนาาร  

1 ข้อ 
ม่าารด าปนนนาาร 

2 ข้อ 
ม่าารด าปนนนาาร    

3 - 4 ข้อ 
ม่าารด าปนนนาาร 

5 ข้อ 
ม่าารด าปนนนาาร 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การ

ด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 จัดบรนาารให้  ุาปรึาษาทางวนชาาาร และาารใช้ช่วนตแา่นัาศึาษาในุณะ   
2 ม่าารให้ข้อมูลของหน่วยงานท่่ให้บรนาาร านจารรมพนปศษนอาหลัาสูตร แหล่ง

งานทั้งปต็มปวลาและนอาปวลาแา่นัาศึาษา 
  

3 จัดานจารรมปตร่ยมุวามพร้อมปพ่ือาารท างานปมื่อส าปร็จาารศึาษาแา่
นัาศึาษา 

  

4 ประปมนนุุณภาพของาารจัดานจารรมและาารจัดบรนาารในข้อ 1-3 ทุาข้อไม่
ต่ าาว่า 3.51 จาาุะแนนปต็ม 5 

  

5 น าผลาารประปมนนจาาข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาาารให้บรนาารและาารให้
ข้อมูล ปพ่ือส่งให้ผลาารประปมนนสูงขึ้นหรือปปนนไปตามุวามุาดหวังของ
นัาศึาษา 

  

6 ให้ข้อมูลและุวามรู้ท่่ปปนนประโยชน์ในาารประาอบอาช่พแา่ศนษย์ปา่า   
 

ผลาารประปมนนตนปองปทท่่แล้ว :   4 ข้อ ปาณฑ์ประปมนน : 3 ุะแนน 
ผลาารประปมนนตนปองุรั้งน่้ :    4 ข้อ ปาณฑ์ประปมนน : 3 ุะแนน 
ปปูาหมายของปทน่้  :   5 ข้อ ผลาารด าปนนนงาน  :     ไม่บรรลุปปูาหมาย 
ปปูาหมายปทต่อไป  : 5 ข้อ ปาณฑ์ประปมนน : 4 ุะแนน 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ:   4 ข้อ เกณฑ์ประเมิน   :    3 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :     5 ข้อ ผลการด าเนินงาน :    ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  

1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
 ุณะโบราณุด่ ม่าารจัดบรนาารใหุ้ าปรึาษานัาศึาษาโดยม่อาจารย์ท่่ปรึาษาทางวนชาาาร ท่่ได้รับ 

มอบหมาย ดูแลนัาศึาษา และแนะแนวาารใช้ช่วนต แา่นัาศึาษานอาจาานุ่้ณะยังม่นัาานจาารนัาศึาษา
ปฏนบัตนาาร ุอยใหุ้ าปรึาษาแา่นัาศึาษา ทั้งปรื่องท่่ปา่่ยวข้องาับาารปร่ยน ทุนาารศึาษา ทุนาู้ยืมปพ่ือาารศึาษา 
ฯลฯ นอาจาาน่้ยังม่าารจัดโุรงาารต่างๆจาาทั้งของุณะฯและภาุวนชา โดยม่วัตถุประสงุ์ปพ่ือช่วยให้
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ุ าแนะน าทั้งด้านวนชาาาร าารใช้ช่วนต าารปรับตัว และาารสร้างุวามสัมพันธ์อันด่ระหว่างาัน ปช่น โุรงาาร
ปฐมนนปทศนัาศึาษา ประจ าปทาารศึาษา 2560 (ปอาสารหมายปลข บุ.1.5.1-1) 
 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา 
 ุณะโบราณุด่ ม่าารจัดบรนาารข้อมูลข่าวสารของุณะฯ านจารรมพนปศษนอาหลัาสูตรต่างๆ  
ข้อมูลแหล่งงานทั้งปต็มปวลา และนอาปวลาท่่ปปนนประโยชน์ต่อนัาศึาษา ได้แา่ าารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ปช่น 
ข่าวาารรับสมัุรงาน ข้อมูลาารประาวดของหน่วยงานต่างๆ และภาพข่าวสาราารแสดงุวามยนนด่แา่นัาศึาษา
ท่่ได้รับรางวัล ได้รับทุนาารศึาษา  โดยปผยแพร่ทางปว็บไซต์ของุณะ และ  FACEBOOK านจาารนัาศึาษาุณะ
โบราณุด่  บอร์ดประชาสัมพันธ์  (ปอาสารหมายปลข บุ.1.5.2-1) 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

 ุณะโบราณุด่ ม่าารจัดานจารรมปตร่ยมุวามพร้อมปพ่ือาารท างานปมื่อส าปร็จาารศึาษาแา่
นัาศึาษา ุือ  โุรงาารพัฒนาทัาษะาารปฏนบัตนงานของบัณฑนต และปัจฉนมนนปทศนัาศึาษาุณะโบราณุด่  
ปทาารศึาษา 2560   ปมื่อวันท่่ 25 พฤษภาุม 2561   

 ในงานม่าารปสวนา ปรื่อง ปสวนา ในหัวข้อ “ปข่ยนปรซูปม่ (ใบสมัุร) อย่างไรให้ได้งาน” โดย 
บรนษัท จัดหางาน jobtopgun    และม่าารแนะน า บรนษัท Rightman Design Park 

 แบ่งาลุ่มปสวนาในหัวข้อ “ปร่ยนจบุณะโบราณุด่แล้ว ปขาไปท างานอะไราัน”  

   ห้อง 401-403  “จบโบราณฯ งานสายตรง องุ์ุวามรู้ท่่ต่อยอด” โดย  
- ุุณวรพจน์ หนรัณยวุฒนาุล  นัาโบราณุด่/นัาวนจัย   
- ุุณภาณุวัฒน์ ปอ้ือสามาลย์  นัาโบราณุด่ช านาญาาร ารมศนลปาาร    
- ุุณวรรณวนษา วรวาท  นัาจัดาารุวามรู้ สถาบันพนพนธภัณฑ์าารปร่ยนรู้ แห่งชาตน   
- ุุณวทันยาลัาษณ์  วนรนยจาร่  มัุุุปทศา์ บรนษัทโาลบอล ทราปวล ซ่ปลุชั่น จ าาัด   

   ห้อง 305 “โบราณุด่-ศนลปวัฒนธรรม น าประยุาต์สู่สารุด่”  โดย  

- ุุณฤทธนาร  มหาุชาภรณ์  ท่มงานปพจ ECHO   
- ุุณธนชัย วรอาจ   ท่มงานปพจ ECHO  
- ุุณปณต  อุดม  บรนษัท ทรานส์ฟอร์ปมชั่น ฟิล์ม จ าาัด    
- ุุณว่รศัาดน์  ปานดด่  Executive Product Tiger Studio   

 ห้อง 303 “โบราณุด่สายภาษา ปร่ยนจบแล้วท ามาหาานนอะไร?”  โดย   
- อาจารย์ชญาณ่ ฉลาดธัญญานจ ุณะนนปทศศาสตร์  มหาวนทยาลัยสยาม  
- ุุณภัทรมัย โฆษนตวงศ์ LANEIGE Marketing Communication Manager   
- ุุณสุพนชชา ว่ระถาวร  Solution Centre Agent SO Sofitel Bangkok Hotel    
- ุุณพนมพ์ปว่ณ สุนทรธรรมรัต   Creative Director & Fine Art Specialist  

(ปอาสารหมายปลข บุ.1.5.3-1) 
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4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

 ุณะโบราณุด่ ยังไม่ไดป้ระปมนนุุณภาพของาารจัดบรนาารในข้อ 1-3  

5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 ยังไม่ได้ด าปนนนาาร 
 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 ุณะโบราณุด่ ม่าารจัดบรนาารข้อมูลข่าวสารท่่ปปนนประโยชน์ต่อศนษย์ปา่าในช่องทางต่างๆ ได้แา่ 
ทางปว็บไซต์ของุณะฯ FACEBOOK ปช่น ข้อมูลานจารรมาารประชุมวนชาาาร ข้อมูลแหล่งทุนาารศึาษาต่อ 
ข้อมูลทุนวนจัย ปปนนต้น และม่าารส่งข่าวให้ศนษย์ปา่ารับรู้ปา่่ยวาับานจารรมทางวนชาาารปพ่ือพัฒนาุวามรู้ และ
ประสบาารณป์ปนนระยะๆ รวมถึงจัดโุรงาารท่่ส่งปสรนมุวามรู้ในด้านต่างๆให้แา่ผู้ท่่สนใจปข้าร่วม  (ปอาสาร
หมายปลข บุ.1.5.6-1) 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
บุ.1.5.1-1 ุ าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ท่่ปรึาษาทางวนชาาาร ปทาารศึาษา 2560 
บุ.1.5.2-1 ปว็บไซต์ของุณะ และ FACEBOOK านจาารนัาศึาษาุณะโบราณุด่   

บอร์ดประชาสัมพันธ์   
บุ.1.5.3-1 โุรงาารพัฒนาทัาษะาารปฏนบัตนงานของบัณฑนต และปัจฉนมนนปทศนัาศึาษาุณะโบราณุด่  

ปทาารศึาษา 2560 
บุ.1.5.6-1 โุรงาารบรนาารวนชาาารของุณะโบราณุด่ ประจ าปทาารศึาษา 2560 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  าระบวนาาร 
เกณฑ์การประเมิน  

ุะแนน 1 ุะแนน 2 ุะแนน 3 ุะแนน 4 ุะแนน 5 
ม่าารด าปนนนาาร  

1 ข้อ 
ม่าารด าปนนนาาร 

2 ข้อ 
ม่าารด าปนนนาาร    

3 - 4 ข้อ 
ม่าารด าปนนนาาร 

5 ข้อ 
ม่าารด าปนนนาาร 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 จัดท าแผนาารจัดานจารรมพัฒนานัาศึาษาในภาพรวมของุณะโดยให้นัาศึาษา
ม่ส่วนร่วมในาารจัดท าแผนและาารจัดานจารรม 

  

2 ในแผนาารจัดานจารรมพัฒนานัาศึาษา ให้ด า ปนนนานจารรมท่่ส่ ง ปสรนม
ุุณลัาษณะบัณฑนตตามมาตรฐานผลาารปร่ยนรู้ตามารอบมาตรฐานุุณวุฒน
แห่งชาตน 5 ประาาร ใหุ้รบถ้วน ประาอบด้วย  

(1) ุุณธรรม จรนยธรรม  
(2) ุวามรู้  
(3) ทัาษะทางปัญญา  
(4) ทัาษะุวามสัมพันธ์ระหว่างบุุุลและุวามรับผนดชอบ  
(5) ทัาษะาารวนปุราะห์ปชนงตัวปลข าารสื่อสารและาารใช้ปทุโนโลย่

สารสนปทศ 

  

3 จัดานจารรมใหุ้วามรู้และทัาษะาารประาันุุณภาพแา่นัาศึาษา   
4 ทุาานจารรมท่่ด าปนนนาาร  ม่าารประปมนนผลุวามส าปร็จตามวัตถุประสงุ์ของ

านจารรมและน าผลาารประปมนนมาปรับปรุงาารด าปนนนงานุรั้งต่อไป 
  

5 ประปมนนุวามส าปร็จตามวัตถุประสงุ์ของแผนาารจัดานจารรมพัฒนานัาศึาษา   
6 น าผลาารประปมนนไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงาารจัดานจารรมปพ่ือพัฒนา

นัาศึาษา 
  

 
ผลาารประปมนนตนปองปทท่่แล้ว :   5 ข้อ ปาณฑ์ประปมนน : 4 ุะแนน 
ผลาารประปมนนตนปองุรั้งน่้ :    6 ข้อ ปาณฑ์ประปมนน : 5 ุะแนน 
ปปูาหมายของปทน่้  :   6 ข้อ ผลาารด าปนนนงาน  :     บรรลุปปูาหมาย 
ปปูาหมายปทต่อไป  : 6 ข้อ ปาณฑ์ประปมนน : 5 ุะแนน 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ:   6 ข้อ เกณฑ์ประเมิน   :    5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :     6 ข้อ ผลการด าเนินงาน :    บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
 ุณะโบราณุด่ได้จัดท าแผนาารส่งปสรนมาารจัดานจารรมพัฒนานัาศึาษา ท่่นอาปหนือจาาาาร
พัฒนานัาศึาษาผ่านาารจัดานจารรมาารปร่ยนาารสอนตามรายวนชาในหลัาสูตร ทั้ งน่้านจารรมาารพัฒนา
นัาศึาษาม่ผู้รับผนดชอบจัดโุรงาารหลายผ่าน ทั้งุณะโบราณุด่ ภาุวนชา สาขาวนชา หมวดวนชา และ
ุณะารรมาารนัาศึาษาประจ าุณะโบราณุด่  ปพ่ือพัฒนานัาศึาษาให้มุุ่ณลัาษณะตามท่่มหาวนทยาลัย
า าหนด โดยม่าารา าหนดตัวบ่งชุ่้วามส าปร็จของาารจัดานจารรมาารพัฒนานัาศึาษาประาอบด้วย  ตัวบ่งช่้
หลัาตามารอบมาตรฐานุุณวุฒนแห่งชาตน ุรบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ุือ  
   (1) ด้านุุณธรรม จรนยธรรม   
 (2) ด้านุวามรู้   
 (3) ด้านทัาษะทางปัญญา  
 (4) ด้านทัาษะุวามสัมพันธ์ระหว่างบุุุลและุวามรับผนดชอบ  
 (5) ด้านทัาษะาารวนปุราะห์ปชนงตัวปลข าารสื่อสารและาารใช้ปทุโนโลย่สารสนปทศ 
(ปอาสารหมายปลข บุ.1.6.1-1) 

 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  (1) 
คุณธรรม จริยธรรม  (2) ความรู้  (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ในาารจัดานจารรมของนัาศึาษาทั้งในระดับปรนญญาตร่ และระดับบัณฑนตศึาษา ทุาานจารรมจะม่
าารปข่ยนโุรงาารโดยม่อาจารย์ท่่ปรึาษาทุาโุรงาาร และยื่นโุรงาารขออนุมัตนต่อผู้บรนหาร (รองุณบด่ฝุาย
านจาารนัาศึาษา) โดยมุ่ าอธนบายปา่่ยวาับระบบประาันุุณภาพาารศึาษาท่่ใช้ในาารจัดานจารรมประาอบด้วย
สาระส าุัญ ได้แา่วัตถุประสงุ์ของานจารรม ตัวบ่งชุ่้วามส าปร็จของานจารรมท่่จัด ลัาษณะของานจารรม 
าลุ่มปปูาหมาย และวนธ่าารประปมนนุวามส าปร็จ และม่าารตนดตามประปมนนผลาารด าปนนนานจารรมท่่ปข้าร่วม และ
สรุปภาพรวมของทุาานจารรม และน าปสนอท่่ประชุมุณะารรมาารประจ าุณะฯพนจารณา ปพ่ือน าข้อปสนอแนะ
ต่างๆมาพัฒนาปรับปรุงาารจัดานจารรม ในุรั้งต่อไป (ปอาสารหมายปลข บุ.1.6.2-1) 
 ปทาารศึาษา 2560  ุณะโบราณุด่ ม่าารส่งปสรนมาารจัดานจารรมพัฒนานัาศึาษา ท่่ส่งปสรนม
ุุณลัาษณะบัณฑนตตามมาตรฐานผลาารปร่ยนรู้ตามารอบมาตรฐานุุณวุฒนแห่งชาตน 5 ประาารุรบทุาด้าน ซึ่ง
ม่จ านวนรวมทั้งสน้น 29 โุรงาาร  
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ตาราง 1.6.2-1 โครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560  ที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ   

ที่  โครงการ  ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานที่ด าเนินงาน ผู้เข้าร่วม 
(แผน) 

ผู้เข้าร่วม  
(ผล) 

ความพึง
พอใจ 

บรรลุ
วัตถุประสงค ์

ประเภท
กิจกรรม1 

ส่งเสริม 
คุณลักษณะ 

บัณฑิต2 

แหล่งงบประมาณ3 

 คณะโบราณคด ี           ร้อยละ 90       

1 โุรงาารฝึาซ้อมาารปข้ารับพระราชทาน
ปรนญญาบัตร 

28-30 พ.ย. และ 
2 ธ.ุ.60 

มศา.วังท่าพระ และ
พระราชวังสนามจันทร ์

204  197  4.13 4.26 3 1,2,3,4 18,520 
(1) 

2  โุรงาารประชุม สร้างปุรือข่าย และ
สร้างสัมพันธ์นัาศึาษาุณะโบราณุด่ 

19 ม.ุ.61 ศูนย์สันสาฤตฯ 150 150 4.41 4.26 6 1,2,3,4 41,800 
(1) 

3 โุรงาารา่ฬาส่สานสัมพันธ์นอ้งพ่่
โบราณุด่ 

25 -26 ม.ุ.61 ศูนย์สันสาฤตฯ 103 72 4.48 4.25 2 1,2,3,4 1,000 
(3) 

4  โุรงาารนันทนาาารสานสัมพันธพ์่่น้อง
โบราณุด่ 

3 า.พ.61 ศูนย์สันสาฤตฯ 280 207 4.62 4.57 6 1,2,3,4,5  50,000  
(3) 

5 โุรงาารโบราณุด่ปหมือนพ่่ปหมือนน้อง 
ตอน บาร์ร าวง ลั่นทุ่ง ารุงแตา 

31 ม่.ุ. 61 หอศนลป์ ปจ้าฟาู 360 407 4.27 4.23 6 1,2,3,4,5 30,000 (1) 
30,000 (3) 
79,000 (4) 
59,000 (5) 

6 โุรงาารปสรนมสร้างสวัสดนาาร สุขภาพ 
และุวามปลอดภัยนาัศึาษา 

6 ม่.ุ.,18 ปม.ย.
61 

ศูนย์สันสาฤตฯ 50 50 4.67 4.72 2 1,2  40,787 (1) 

7  โุรงาารปลือาตั้งุณะารรมาาร
นัาศึาษาประจ าุณะโบราณุด ่

5 ปม.ย.61 ศูนย์สันสาฤตฯ 150 301 4.42 4.45 3 1,2  1,000 (1) 

8 โุรงาาร "The PITT:Archaeology 
and culture online magazine" 

9 ปม.ย. 61 - 9
ปม.ย.62 

สื่อออนไลน์ 500       3 1,2,3,4  10,000 (2) 

9 โุรงาารพัฒนาทัาษะาารปฏนบัตนงานของ
บัณฑนตและปัจฉนมนนปทศนัาศึาษาุณะ
โบราณุด่ 

25 พ.ุ.61 ศูนย์สันสาฤตฯ 150 110 4.00 4.14 5 1,2,3,4  50,000 (1) 
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ที่  โครงการ  ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานที่ด าเนินงาน ผู้เข้าร่วม 
(แผน) 

ผู้เข้าร่วม  
(ผล) 

ความพึง
พอใจ 

บรรลุ
วัตถุประสงค ์

ประเภท
กิจกรรม1 

ส่งเสริม 
คุณลักษณะ 

บัณฑิต2 

แหล่งงบประมาณ3 

10 โุรงาารอ าลาโบราณสูา่ารงานท่่อยาาจะท า 26 พ.ุ.61 ศูนย์สันสาฤตฯ 164 165 3.75 3.70 3 1,2,3,4  55,000 (2) 

11 โุรงาารพัฒนาศัายภาพผู้น าองุ์าร 
ุณะารรมาารนัาศึาษาประจ าุณะ
โบราณุด่ 

9-10 มน.ย.61 จ.าาญจนบุร ่ 50 50 4.42 4.38 1,3 1,2,3,4  50,000 (1) 
26,400 (5) 

12 โุรงาารสดุด่สมปด็จฯารมพระยาด ารง
ราชานุภาพ 

21 มน.ย.61 วังวรดนศ 100  97
   

4.60  4.53 4 1,2,3,4  4,500 (5) 

13 โุรงาารุ่ายวนชาาารโบราณุด่ ุรั้งท่่ 5 22 - 25 มน.ย.61 จ.สุโขทัย 65  65
   

 4.35 4.26 1, 3, 4 1,2,3,4  20,000 (1) 
10,000 (3) 
40,000 (4) 
70,000 (5) 

 ภาควิชาโบราณคด ี           100        

14 โุรงาารปพน่มพูนทัาษะภาษาอังาฤษ 
(โบราณุด่) 

13 า.ย.60 ศูนย์สันสาฤตฯ 30 30  4.20 4.35 1 1,2,3 7,000 (2)  

 ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ           100       

15 โุรงาารปสรนมประสบาารณ์ให้าับ
นัาศึาษาระดับปรนญญบัณฑนต ภาุวนชา
ประวัตนศาสตร์ 

24 ม.ุ.61 ศูนย์สันสาฤตฯ 100 106 4.28 4.50 1,3,4 1,2,3,4  16,932 (2) 

16 โุรงาารปตร่ยมุวามพร้อมและพัฒนา
ศัายภาพแาอ่นาุตบัณฑนต ภาุวนชา
ประวัตนศาสตร์ศนลปะ 

16-18 ม่.ุ.61 จ.ลพบุร ่ 20 18 3.83 4.17 1,3,4 1,2,3,4  12,780 (2) 

17 โุรงาารปสรนมประสบาารณ์ด้านาาร
อนุรัาษ์งานศนลปารรม 

21-22 ปม.ย.61 ารุงปทพฯ และ  
จ.พระนุศร่อยุธยา 

40 26 4.46 4.39 1,3,4 1,2,3,5  43,660 (2) 

 ภาควิชามานุษยวทิยา           100       

18 โุรงาารอบรมปชนงปฏนบัตนาารสร้าง
าระบวนาารปร่ยนรู้ปชนงวัฒนธรรม 
ส าหรับนัาศึาษาภาุวนชามานุษยวนทยา 

24-25 า.พ.61 ศูนย์สันสาฤตฯ 145 137 3.87 3.53 1,3 1,2,3,4  120,000 (5) 
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ที่  โครงการ  ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานที่ด าเนินงาน ผู้เข้าร่วม 
(แผน) 

ผู้เข้าร่วม  
(ผล) 

ความพึง
พอใจ 

บรรลุ
วัตถุประสงค ์

ประเภท
กิจกรรม1 

ส่งเสริม 
คุณลักษณะ 

บัณฑิต2 

แหล่งงบประมาณ3 

19 โุรงาารปุรือข่ายนัาศึาษาสังุมวนทยา
และมานุษยวนทยาสัมพันธ ์

30 ม่.ุ.-1 ปม.ย.
61 

ม.ธรรมศาสตร์ รังสนต 60 52 4.60 4.63 1,3 1,2,3,4  52,160 (2) 

20 โุรงาารปพน่มพูนทัาษะนาัศึาษาดว้ยาาร
วนจัยภาุสนามทางมานุษยวนทยา 

27 พ.ุ.-2 มน.ย.
61 

ท่าฉลอม จ.สมุทรสาุร 40 79 4.00 3.90 1,3 1,2,3,4  50,000 (2) 

 สาขาวชิาภาษาอังกฤษ ภาควชิาภาษา
ตะวันตก 

          100       

21 โุรงาารปตร่ยมุวามพร้อมนัาศึาษาปอา
ภาษาอังาฤษสูุ่วามปปนนนานาชาตน 

1 ปม.ย.61 ศูนย์สันสาฤตฯ และ จ.
นุรปฐม 

30 30 4.83 4.63 1,3 1,2,3,4 12,400  (2) 

22 โุรงาารา้าวใหม ่ประจ าปทาารศึาษา 
2560 

17,19,23 ปม.ย.
61 

ศูนย์สันสาฤตฯ 70 75 4.54 4.50  1,3 1,2,3,4 12,464 (2) 

 สาขาวชิาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษา
ตะวันตก 

         

23 โุรงาารส่งปสรนมาารปร่ยนรู้วัฒนธรรม
าารรับประทานอาหารแบบฝรั่งปศส 

14 พ.ย.60 สถาบันวาแตล 21 21 4.71 4.7 3,4 1,4  7,000 (2) 

24 โุรงาารปตร่ยมุวามพร้อมทางวนชาาาร
และอาช่พ สาขาวนชาภาษาฝร่ังปศส 

21 พ.ย.60 ศูนย์สันสาฤตฯ 45 45 4.76 4.76 1,5 1,2,3  7,844 (2) 

25 โุรงาารฝรั่งปศสนนทรรศน์ ประจ าปท 
2560 

2-3 ธ.ุ.60 รร.อัสสัมชัญ บางรัา 28 28 4.20 4.23 1,3 1,2,3,4,5  7,760 (2) 

26 โุรงาารพัฒนาทัาษะภาษาฝร่ังปศสปพื่อ
าารส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม 

2,9,16,23 า.พ.
และ2,9,16 ม่.ุ.

61 

ารุงปทพฯ 15 15 4.59 4.76 1,3,4 1,2,3,4  5,000 (2) 
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ที่  โครงการ  ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานที่ด าเนินงาน ผู้เข้าร่วม 
(แผน) 

ผู้เข้าร่วม  
(ผล) 

ความพึง
พอใจ 

บรรลุ
วัตถุประสงค ์

ประเภท
กิจกรรม1 

ส่งเสริม 
คุณลักษณะ 

บัณฑิต2 

แหล่งงบประมาณ3 

27 โุรงาารบูรณาาารภาษาฝร่ังปศสาับ
ศนลปะและวัฒนธรรม 

10-11 า.พ.61 จ.ปช่ยงใหม่ 17 17 4.47 4.53 1,3,4 1,2,3,4  15,000 (2) 

28 โุรงาารปพน่มพูนุวามรู้ด้านวรรณุด่
ฝร่ังปศส 

12 า.พ.61 ศูนย์สันสาฤตฯ 52 52 4.32 4.32 1,3,4 1,2,3,4  7,080 (2) 

29 โุรงาารฝึางาน ธ.ุ.60-พ.ุ.61 บรนษัทฝรั่งปทศต่างๆ 40 18 ประปมนนผล
ด้วยาาร
สัมภาษณ ์ 

  3,5 1,2,3,4,5,6  6,540 (2) 

 ร้อยละของโครงการทั้งหมด                 23.55  

                     
 รวม     3,109  2,458  4.36      252,107  

 

1ประเภทของโครงการ/กิจกรรม 2 ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตด้านใด แหล่งงบประมาณ3 
1. โครงการวิชาการและส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (1) เงินรายได้คณะฯ 
2. โครงการกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 2. ด้านความรู้  (2) เงินรายได้สาขาวิชา 
3. โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม 3. ด้านทักษะทางปัญญา (3) กิจการนักศึกษา 
4. โครงการนันทนาการ 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (4) สโมสรนักศึกษา  
5. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้         (5) เงินสนับสนุนจากภายนอก 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 6. ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
ุณะโบราณุด่  ม่านจารรมใหุ้วามรู้ และทัาษะาารประาันุุณภาพาารศึาษา ตั้งแต่ปรน่มปข้าสู่

าารปปนนนัาศึาษาุณะโบราณุด่ ในโุรงาารปฐมนนปทศนัาศึาษาใหม่ รวมถึงม่าารสร้างุวามปข้าใจาารประาัน
ุุณภาพาารศึาษาาับนัาศึาษาในุู่มือนัาศึาษา ประจ าปทาารศึาษา 2560 ซึ่งได้แจาในงานปฐมนนปทศนัาศึาษา
ใหม่ประจ าปทาารศึาษา 2560  (ปอาสารหมายปลข บุ.1.6.3-1) และม่าารสอดแทราุวามรู้ด้านาารประาัน
ุุณภาพาารศึาษาให้แา่นัาศึาษาในาารปข้าร่วมานจารรมต่างๆ ปช่น โุรงาารพัฒนาศัายภาพผู้น าองุ์าร 
ุณะารรมาารนัาศึาษาประจ าุณะโบราณุด่ ปมื่อวันท่่ 9 - 10 มนถุนายน 2561  ณ ศูนย์สันสาฤตศึาษา  
ุณะโบราณุด่ มหาวนทยาลัยศนลปาาร ม่าารอบรมขั้นตอนาารด าปนนนานจารรมนัาศึาษา (PDCA)  (ปอาสาร
หมายปลข บุ.1.6.3-2) 

 

 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ  มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

 ุณะโบราณุด่ ม่าารจัดานจารรมพัฒนานัาศึาษาท่่ส่งปสรนมุุณลัาษณะบัณฑนตตามมาตรฐานผล
าารปร่ยนรู้ตามารอบมาตรฐานุุณวุฒนแห่งชาตน 5 ด้าน โดยม่ผู้รับผนดชอบทั้งในระดับุณะวนชา และระดับ
ภาุวนชา ซึ่งุณะโบราณุด่ได้มอบหมายให้หน่วยานจาารนัาศึาษาา าาับตนดตามให้ม่าารจัดโุรงาาร /านจารรม
ให้ปปนนไปตามแผนงานท่่า าหนดไว้ โดยให้ม่าารประปมนนโุรงาาร/านจารรมตามวัตถุประสงุ์ ซึ่งจะม่าาร
สอบถามุวามพึงพอใจของผู้ปข้าร่วมโุรงาาร และขอข้อปสนอแนะปพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาาารจัด
โุรงาารให้ด่ขึ้นต่อไป (ปอาสารหมายปลข บุ.1.6.2-1) 
 

 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 ุณะโบราณุด่ ม่าารตนดตามประปมนนผลตามแผนาารจัดานจารรมนัาศึาษา ปทาารศึาษา 2560 
ตามตัวบ่งช่้ และปปูาหมายท่่า าหนด รวมถึงได้น าผลประปมนนไปปรับปรุงาารจัดานจารรมปพ่ือพัฒนานัาศึาษา 
อย่างต่อปนื่อง โดยทุาโุรงาารทุ่่ณะฯจัดม่าารประชุม และประปมนนผล ปพ่ือหาแนวทางในาารแา้ไขในปทถัดไป 
ทุาโุรงาารท่่จัดม่าารรายงานผลประปมนนและผลาารด าปนนนงานผ่านท่่ประชุมุณะารรมาารุณะฯ และม่าาร
รายงานผลาารด าปนนนงานโุรงาารพัฒนานัาศึาษา ประจ าปทงบประมาณ 2561 รอบ 8 ปดือนผ่านท่่ประชุม
ุณะารรมาารประจ าุณะโบราณุด่ ุรั้งท่่ 13 / 2561 ปมื่อวันพฤหัสบด่ท่่ 19 าราฎาุม 2561 ระปบ่ยบวาระ
ท่่ 4.7 (ปอาสารหมายปลข บุ.1.6.2-1 และบุ.1.6.4-1) 
 

 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
ุณะโบราณุด่ ได้น าผลประปมนนไปปรับปรุงาารจัดานจารรมปพ่ือพัฒนานัาศึาษา อย่างต่อปนื่อง 

โดยในปทาารศึาษา 2559 จัดโุรงาารพัฒนาศัายภาพผู้น าองุ์าร ุณะารรมาารนัาศึาษาประจ าุณะ
โบราณุด ่ปมื่อวันท่่ 10 มนถุนายน และวันท่่ 14 - 15 าราฎาุม 2560 ณ ศูนย์สันสาฤตศึาษา ุณะโบราณุด่ 
ผลประปมนนจาาโุรงาารนั้น ผู้ปข้าร่วมอบรมขอให้ม่าารอบรมาารปข่ยนโุรงาาร (PDCA) ซ่ึงนัาศึาษายังไม่
ปข้าใจวนธ่าาร และขั้นตอนาารด าปนนนงานจัดานจารรม หรือโุรงาาร จึงได้น าข้อปสนอแนะมาปรับปรุง าารจัด
โุรงาารพัฒนาศัายภาพนัาานจารรมนัาศึาษา ปพ่ือาารปร่ยนรู้ และาารใช้ช่วนตในมหาวนทยาลัย ในปทาารศึาษา 
2560   (ปอาสารหมายปลข บุ.1.6.3-2) 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
บุ.1.6.1-1 แผนปฏนบัตนราชาารประจ าปทงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ท่่ส่งปสรนมาารจัดานจารรม

พัฒนานัาศึาษา 
บุ.1.6.2-1 ตาราง 1.6.2-1 โุรงาารตามแผนาารจัดานจารรมพัฒนานัาศึาษาประจ าปทาารศึาษา 

2560  ท่่ส่งปสรนมผลาารปร่ยนรู้ตามารอบมาตรฐานุุณวุฒนระดับอุดมศึาษาแห่งชาตน  

บุ.1.6.3-1 ุู่มือนัาศึาษา มหาวนทยาลัยศนลปาาร ประจ าปทาารศึาษา 2560 
บุ.1.6.3-2 โุรงาารพัฒนาศัายภาพผู้น าองุ์าร ุณะารรมาารนัาศึาษาประจ าุณะโบราณุด่ 
บุ.1.6.4-1 ประชุมุณะารรมาารประจ าุณะโบราณุด่ ุรั้งท่่ 13 / 2561 ปมื่อวันพฤหัสบด่ท่่ 19 

าราฎาุม 2561 ระปบ่ยบวาระท่่ 4.7  

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 

 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 
 

จุดเด่น 
- 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผลาารบรนหารจัดาารหลัาสูตรโดยรวมุวรต้องด าปนนนาารปรับปรุงโดยด่วน ปพ่ือให้สอดุล้องาับ

ปาณฑ์าารประาันุุณภาพ ระดับหลัาสูตร 
2. ุณะุวรส่งปสรนมใหุ้ณาจารย์ท่่ยังไม่ได้ขอา าหนดต าแหน่งทางวนชาาารท่่สูงขึ้น ได้ขอา าหนด

ต าแหน่งทางวนชาาารท่่สูงขึ้น   
3.ส่งปสรนมให้อาจารย์ท่่ยังไม่ส าปร็จาารศึาษาระดับปรนญญาปอา ให้ศึาษาต่อระดับปรนญญาปอามาา

ยน่งขึ้น 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลประเมินตนเอง  ผลประเมินโดย
คณะกรรมการ 

1.1 3  ุะแนน  1.60 1.60 1.60 

1.2 ร้อยละ 48 ร้อยละ 46.58 3.43 3.43 

1.3 ร้อยละ 51 ร้อยละ 50.68 2.86 2.86 

1.4 5 ุะแนน ร้อยละ -8.61 5 5 

1.5 5 ข้อ  4 ุะแนน 4 ข้อ 3 3 

1.6 6 ข้อ  5 ุะแนน 6 ข้อ 5 5 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 3.48 3.48 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี าระบวนาาร 
เกณฑ์การประเมิน  

ุะแนน 1 ุะแนน 2 ุะแนน 3 ุะแนน 4 ุะแนน 5 
ม่าารด าปนนนาาร  

1 ข้อ 
ม่าารด าปนนนาาร 

2 ข้อ 
ม่าารด าปนนนาาร    

3 - 4 ข้อ 
ม่าารด าปนนนาาร 

5 ข้อ 
ม่าารด าปนนนาาร 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 ม่ระบบสารสนปทศปพ่ือาารบรนหารงานวนจัยท่่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในาาร
บรนหารงานวนจัยหรืองานสร้างสรรุ์ 

  

2 สนับสนุนพันธานจด้านาารวนจัยหรืองานสร้างสรรุ์ในประปด็นต่อไปน่้                                                                                                                                                     
- ห้องปฏนบัตนาารหรือห้องปฏนบัตนงานสร้างสรรุ์ หรือหน่วยวนจัย หรือศูนย์

ปุรื่องมือ หรือศูนย์ใหุ้ าปรึาษาและสนับสนุนาารวนจัยหรืองานสร้างสรรุ์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งุ้นุว้าข้อมูลสนับสนุนาารวนจัยหรืองานสร้างสรรุ์ 
- สน่งอ านวยุวามสะดวาหรือาารรัาษาุวามปลอดภัยในาารวนจัยหรือาาร

ผลนตงานสร้างสรรุ์ ปช่น ระบบปทุโนโลย่สารสนปทศ ระบบรัาษาุวาม
ปลอดภัยในห้องปฏนบัตนาาร 

- านจารรมวนชาาารท่่ส่งปสรนมงานวนจัยหรืองานสร้างสรรุ์ ปช่น าารจัด
ประชุมวนชาาาร าารจัดแสดงงานสร้างสรรุ์ าารจัดให้ม่ศาสตราจารย์
อาุันตุาะหรือศาสตราจารย์รับปชนญ (visiting professor) 

  

3 จัดสรรงบประมาณ ปพ่ือปปนนทุนวนจัยหรืองานสร้างสรรุ์   
4 จัดสรรงบประมาณปพ่ือสนับสนุนาารปผยแพร่ผลงานวนจัยหรืองานสร้างสรรุ์ใน

าารประชุมวนชาาารหรือาารต่พนมพ์ในวารสารระดับชาตนหรือนานาชาตน  
  

5 ม่าารพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนัาวนจัย ม่าารสร้างขวัญและา าลังใจ
ตลอดจนยาย่องอาจารย์และนัาวนจัยท่่ม่ผลงานวนจัยหรืองานสร้างสรรุ์ด่ปด่น 

  

6 ม่ระบบและาลไาปพ่ือช่วยในาารุุ้มุรองสนทธน์ของงานวนจัยหรืองานสร้างสรรุ์
ท่่น าไปใช้ประโยชน์และด าปนนนาารตามระบบท่่า าหนด 

   

 
ผลาารประปมนนตนปองปทท่่แล้ว :   5 ข้อ ปาณฑ์ประปมนน : 4 ุะแนน 
ผลาารประปมนนตนปองุรั้งน่้ :    6 ข้อ ปาณฑ์ประปมนน : 5 ุะแนน 
ปปูาหมายของปทน่้  :   6 ข้อ ผลาารด าปนนนงาน  :     บรรลุปปูาหมาย 
ปปูาหมายปทต่อไป  : 6 ข้อ ปาณฑ์ประปมนน : 5 ุะแนน 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ:   6 ข้อ เกณฑ์ประเมิน   :    5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :     6 ข้อ ผลการด าเนินงาน :    บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 ุณะโบราณุด่ม่ระบบสารสนปทศปพ่ืออ านวยุวามสะดวาใหุ้ณาจารย์ ในด้านาารประชาสัมพันธ์าาร
ให้ทุนสนับสนุนปา่่ยวาับาารวนจัย ของุณะโบราณุด่าารปผยแพร่ผลงานวนจัย าารต่พนมพ์ผลงานวนจัย  ปผยแพร่
อยู่บนปว็บไซต์ของุณะฯ http://www.archae.su.ac.th/  รวมถึงแสดงปงนนสนับสนุนทุนวนจัย จาาหน่วยงาน
ภายใน และหน่วยงานภายนอาและระบบาารปบนาจ่ายปงนนปา่่ยวาับงานวนจัย ผ่านระบบ MIS และในปัจจุบัน
ุณะฯ ม่าารายงานข้อมูลผ่านระบบ RIS ของมหาวนทยาลัยศนลปาาร   (ปอาสารหมายปลข บุ.2.1.1-1) 
 
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ ห้องปฏิบัติการหรือ
ห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์   ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สิ่งอ านวย
ความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ
หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

- ุณะโบราณุด่ม่ห้องปฏนบัตนาารทางโบราณุด่ ุือ ห้องปฏนบัตนาาร ชั้น 1 ณ อาุารศูนย์ 
สันสาฤตศึาษา ส าหรับปฏนบัตน าารด้านาารปร่ยนาารสอน าารวนจัย และาารบรนาารวนชาาาร  

- ุณะโบราณุด่ ม่ห้องสมุดหรือแหล่งุ้นุว้าข้อมูลสนับสนุนาารวนจัยฯ ุือ ห้องสมุดชั้น 2   
ณ  อาุารศูนย์สันสาฤตศึาษา และม่หอสมุดมหาวนทยาลัยศนลปาาร วังท่าพระ 

 - ุณะโบราณุด่ ม่สน่งอ านวยุวามสะดวา และระบบรัาษาุวามปลอดภัย ท่่สนับสนุนาารวนจัย 
ดังน่้ ม่าารจัดระบบรัาษาุวามปลอดภัย ภายในอาุาร โดยม่ยามุอยดูแล ตรวจตรารัาษาุวามปลอดภัย
ภายในอาุาร และห้องปฏนบัตนาาร จะม่นัาวนจัยปฏนบัตนาาร ุอยดูแล ตรวจสอบ และตรวจตรา อุปารณ์ต่างๆ 
ภายในห้องปฏนบัตนาาร  (ปอาสารหมายปลข บุ.2.1.2-1)   

 - ุณะโบราณุด่ ได้จัดประชุมวนชาาาร ดังน่้ 

  1. โุรงาาร าารประชุมวนชาาารระดับนานาชาตนด้านสันสาฤตศึาษา ปรื่อง "สันสาฤตศึาษาและ
ภารตวนทยาสันสาฤตในอาปซ่ยน" "Sanskrit and Sanskritic Indology in Southeast Asia"  ด าปนนนาาร
ร่วมาับ สถานทูตอนนปด่ยประจ าประปทศไทย (ปอาสารหมายปลข บุ.2.1.2-2) 
  2. โุรงาารประชุมวนชาาารด้านประวัตนศาสตร์ศนลปะ “ศูนย์าลาง – ชายขอบ ตัวตน – ุนอ่ืน 
ผ่านมุมมองของประวัตนศาสตร์ศนลป์” ด าปนนนาารร่วมาับ าระทรวงวัฒนธรรม และศูนย์มานุษยวนทยาสนรนนธร 
(องุ์าารมหาชน) (ปอาสารหมายปลข บุ.2.1.2-3) 

http://www.archae.su.ac.th/
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 - ุณะโบราณุด่ม่ศาสตราจารย์อาุันตุาะ หรือศาสตราจารย์รับปชนญ (visiting professor) โดย
ได้รับาารสนับสนุนจาารัฐบาลอนนปด่ย ส่ง Prof. Narasingha charan Panda มาปปนนศาสตราจารย์อาุันตุาะ
ประจ าภาุวนชาภาษาตะวันออา  ุณะโบราณุด่  (ปอาสารหมายปลข บุ.2.1.2-4)  

 

 3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ุณะโบราณุดม่่าารส่งปสรนมและสนับสนุนใหุ้ณาจารย์ท างานวนจัยปพน่มมาาขึ้น ปพ่ือให้อาจารย์สามารถ 
น างานวนจัยไปขอา าหนดต าแหน่งทางวนชาาารท่่สูงขึ้นได้ โดยใช้ปงนนงบประมาณจาาาองทุนวนจัยและสร้างสรรุ์ 
ุณะโบราณุด่  ปพ่ือส่งปสรนม และสนับสนุนาารผลนตผลงานทางวนชาาารและผลงานวนจัย ดังน่้  

1) ประปภทโุรงาารวนจัยปด่่ยว วงปงนนไม่ปานน 100,000 บาท / โุรงาาร  
2) ประปภทโุรงาารวนจัยชุด วงปงนนไม่ปานน 500,000 บาท / โุรงาาร   
3) ประปภททุนอุดหนุนาารวนจัยปพื่อาารปร่ยนาารสอน และประปภททุนอุดหนุนาารวนจัย 

ปพ่ือาารพัฒนางานหรืองานวนจัยสถาบัน วงปงนนไม่ปานน 25,000 บาท / โุรงาาร (ปอาสารหมายปลข บุ.2.1.3-1) 

 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
 ุณะโบราณุด่ ม่าารจัดสรรงบประมาณปพ่ือสนับสนุนาารปผยแพร่ผลงานวนจัย หรืองาน
สร้างสรรุ์ในาารประชุมวนชาาารหรือาารต่พนมพ์ในวารสารระดับชาตนหรือนานาชาตน  โดยจัดสรรให้ทุนละ 
25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยม่ผู้ได้รับทุนสนับสนุนาารปผยแพร่ผลงานวนจัยฯ ในปท 2561 ุือ  
อาจารย์ ดร.ปอาสุดา สนงห์ล าพอง สังาัดภาุวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ อาจารย์ ดร.ภ่ร์ ปวณุนันทน์  สังาัด
ภาุวนชาโบราณุด่ และนายบรนสุทธน์ บรนพนธ์ นัาวนจัยปฏนบัตนาาร สังาัดภาุวนชาโบราณุด่  (ปอาสารหมายปลข 
บุ.2.1.4-1) 

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 ุณะโบราณุด่ ม่าารพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนัาวนจัย รวมถึงบุุลาารสายวนชาาาร และสาย
สนับสนุน ในรูปแบบาารจัดโุรงาารบรนาารวนชาาาร หรือจัดอบรมใหุ้วามรู้ปฉพาะปรื่อง ม่าารสร้างขวัญ และ
า าลังใจตลอดจนยาย่องอาจารย์และนัาวนจัยท่่ม่ผลงานวนจัย หรืองานสร้างสรรุ์ด่ปด่น  
 ในปทาารศึาษา 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. รัศม่ ชูทรงปดช สังาัดภาุวนชาโบราณุด่  ได้รับ
รางวัลผลงานวนจัยระดับปด่น ประจ าปท 2560 ผลงานวนจัยด้านวนชาาาร “สืบจาาซาา” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. ปอารนนทร์ พ่ึงประชา สังาัดภาุวนชามานุษยวนทยา  ได้รับรางวัลผลงานวนจัยระดับปด่น ประจ าปท 2560 
ผลงานวนจัยด้านชุมชนและพ้ืนท่่ “งานวนจัยปชนงยุทธศาสตร์าารพัฒนาพ้ืนท่่ลุ่มน้ าหมัน อ าปภอด่านซ้าย จังหวัด
ปลย จาาส านัางานาองทุนสนับสนุนาารวนจัย (สาว.) ุณะฯ ได้ม่าารประาาศยาย่อง และมอบปงนนรางวัลให้แา่
ผลงานวนจัยท่่น าไปใช้ประโยชน์ (ปอาสารหมายปลข บุ.2.1.5-1) 
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 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ 
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

ุณะโบราณุด่ ม่ระบบและาลไาปพ่ือช่วยในาารุุ้มุรองสนทธน์ของงานวนจัยหรืองานสร้างสรรุ์ท่่ 
น าไปใช้ประโยชน์ โดยทางมหาวนทยาลัยศนลปาารม่าารา าหนดระบบและาลไา โดยจัดตั้งศูนย์บ่มปพาะธุรานจ 
มหาวนทยาลัยศนลปาาร (http://www.subi.su.ac.th/tlo/index.htm)  ขึ้นปพ่ือช่วยในาารุุ้มุรองสนทธนของ
งานวนจัยท่่น าไปใช้ประโยชน์ และด าปนนนาารตามระบบท่่า าหนดปปนนลายลัาษณ์อัาษร  (ปอาสารหมายปลข  
บุ.2.1.6-1  บุ.2.1.6-2  และ บุ.2.1.6-3)  

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
บุ.2.1.1-1  ปว็บไซต์ ุณะโบราณุด่ http://www.archae.su.ac.th/ 
บุ.2.1.2-1 รูปถ่ายห้องปฏนบัตนาารทางโบราณุด่  สน่งอ านวยุวามสะดวา และระบบรัาษาุวาม

ปลอดภัย 
บุ.2.1.2-2 โุรงาาร าารประชุมวนชาาารระดับนานาชาตนด้านสันสาฤตศึาษา ปรื่อง "สันสาฤตศึาษาและ

ภารตวนทยาสันสาฤตในอาปซ่ยน" "Sanskrit and Sanskritic Indology in Southeast 
Asia"   

บุ.2.1.2-3 โุรงาารประชุมวนชาาารด้านประวัตนศาสตร์ศนลปะ “ศูนย์าลาง – ชายขอบ ตัวตน – ุนอ่ืน 
ผ่านมุมมองของประวัตนศาสตร์ศนลป์” 

บุ.2.1.2-4 หนังสือจาารัฐบาลอนนปด่ยท่่ส่ง Prof. Narasingha charan Panda มาปปนนศาสตราจารย์
อาุันตุาะ 

บุ.2.1.3-1 บันทึาาารขอทุนสนับสนุนาารท าวนจัย ในปทาารศึาษา 2560 
บุ.2.1.4-1 บันทึาาารขอรับทุนสนับสนุนาารปผยแพร่ผลงาน ในปทาารศึาษา 2560 
บุ.2.1.5-1 รายงานาารประชุมุณะารรมาารประจ าุณะโบราณุด่ ุรั้งท่่ 6/2561 วาระท่่ 2.8   
บุ.2.1.6-1 ศูนย์บ่มปพาะธุรานจ มหาวนทยาลัยศนลปาาร  (http://www.subi.su.ac.th/tlo/index.htm)     
บุ.2.1.6-2 ุู่มือาารขอรับุวามุุ้มุรองทางทรัพย์สนนทางปัญญาของมหาวนทยาลัยศนลปาาร 

(http://www.subi.su.ac.th/tlo/doc/guide1.pdf) 
บุ.2.1.6-3 ระปบ่ยบด้านทรัพย์สนนทางปัญญาของมหาวนทยาลัยศนลปาาร 

(http://www.subi.su.ac.th/tlo/doc/raw2.pdf) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.subi.su.ac.th/tlo/index.htm)%20%20ขึ้น
http://www.archae.su.ac.th/
http://www.subi.su.ac.th/tlo/index.htm)
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
ชนิดชองตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าปข้า 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยาารแปลงจ านวนปงนนต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนัาวนจัยประจ าปปนนุะแนนระหว่าง 0 – 5  
 

เกณฑ์เฉพาะคณะท่ีกลุ่ม  ค1 และ ง  จ าแนาปปนน 3 าลุ่มสาขาวนชา 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนปงนนสนับสนุนงานวนจัยหรืองานสร้างสรรุ์จาาภายในและภายนอาสถาบันท่่า าหนดให้ปปนน

ุะแนนปต็ม 5 = 220,000 บาทข้ึนไปต่อุน 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 จ านวนปงนนสนับสนุนงานวนจัยหรืองานสร้างสรรุ์จาาภายในและภายนอาสถาบันท่่า าหนดให้ปปนน
ุะแนนปต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อุน  
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 จ านวนปงนนสนับสนุนงานวนจัยหรืองานสร้างสรรุ์จาาภายในและภายนอาสถาบันท่่า าหนดให้ปปนน
ุะแนนปต็ม 5 = 100,000 บาทข้ึนไปต่อุน  
สูตรการค านวณ  :  
1. ุ านวณจ านวนปงนนสนับสนุนงานวนจัยหรืองานสร้างสรรุ์จาาภายในและภายนอาสถาบันต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนัาวนจัย 
 

2. แปลงจ านวนปงนนท่่  ุานวณได้ในข้อ 1 ปท่ยบาับุะแนนปต็ม 5 
 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา 

ุะแนนท่่ได้ในระดับุณะวนชา = ุ่าปฉล่่ยของุะแนนท่่ได้ของทุาาลุ่มสาขาวนชาในุณะวนชา 
หมายเหตุ  

1. จ านวนอาจารย์และนัาวนจัยให้นับตามปทาารศึาษา และนับปฉพาะท่่ปฏนบัตนงานจรนงไม่นับรวมผู้ลา
ศึาษาต่อ 

2. ให้นับจ านวนปงนนท่่ม่าารลงนามในสัญญารับทุนในปทาารศึาษาหรือปทงบประมาณหรือปทปฏนทนน
นั้นๆ ไม่ใช่จ านวนปงนนท่่ปบนาจ่ายจรนง 

3. ารณ่ท่่ม่หลัาฐานาารแบ่งสัดส่วนปงนนสนับสนุนงานวนจัย ซึ่งอาจปปนนหลัาฐานจาาแหล่งทุนหรือ
หลัาฐานจาาาารตาลงร่วมาันของสถาบันท่่ร่วมโุรงาาร ให้แบ่งสัดส่วนปงนนตามหลัาฐานท่่ปราาฏ ารณ่ท่่ไม่ม่
หลัาฐาน ให้แบ่งปงนนตามสัดส่วนผู้ร่วมวนจัยของแต่ละุณะ 

ปงนนสนับสนุนงานวนจัยฯ   = 
จ านวนปงนนสนับสนุนงานวนจยัฯ จาาภายในและภายนอา 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนัาวนจยั 

ุะแนนท่่ได้   = 
จ านวนปงนนสนับสนุนงานวนจยัฯ จาาภายในและภายนอา 

x 5 
จ านวนปงนนสนับสนุนงานวนจยัฯ ท่่า าหนดให้ปปนนุะแนนปตม็ 5 
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4. าารนับจ านวนปงนนสนับสนุนโุรงาารวนจัย  สามารถนับปงนนโุรงาารวนจัยสถาบันท่่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนัาวนจัย แต่ไม่สามารถนับปงนนโุรงาารวนจัยสถาบันท่่บุุลาารสายสนับสนุน
ท่่ไม่ใช่นัาวนจัยปปนนผู้ด าปนนนาาร 

 
ตารางท่ี  2.2-1  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน 
 

 
รายการ 

จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ปีงบ 2558 ปีงบ 2559 ปีงบ 2560 ปีงบ 2561 

ปงนนสนับสนุนงานวนจัยและงานสร้างสรรุ์
จาาภายในสถาบัน (บาท) 

303,600 653,600 1,498,647.73     703,727.27 

ปงนนสนับสนุนงานวนจัยและงานสร้างสรรุ์
จาาภายนอาสถาบัน (บาท) 

13,355,490 13,848,088.22 8,623,423.64      27,905,403.03 

รวมปงนนสนับสนุนทั้งหมด 13,659,090 14,501,288.22 10,122,071.37 28,609,130.30 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่่ได้รับทุนวนจัย / 
สร้างสรรุ ์
- จาาภายในสถาบัน 
- จาาภายนอาสถาบัน 

 
 
4 
2 

 
 
7 
15 

 
 

16 
11 

 
 

17 
17 

จ านวนอาจารย์ประจ า (ไม่นับลาศึาษาต่อ) 
จ านวนนัาวนจัย (ไม่นับลาศึาษาต่อ) 

65 

1 

65 

1 

71 

1 

72.5 

1 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าและนัาวนจัยท่่
ปฏนบัตนงานจรนง 

67 66 72 73.5 

ปงนนสนับสนุนงานวนจัยและงานสร้างสรรุ์
ต่ออาจารย์ประจ าและนัาวนจัย 

179,724.87 219,716.49 140,584.32 389,239.87 

 
 

ตารางท่ี  2.2-2  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในสถาบัน 

ล าดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ท าวิจัย ปีงบประมาณ 
ระยะเวลา

เริ่มต้น-สิ้นสุด  

จ านวนเงินรายได ้

ทั้งโครงการ 
หารสัดส่วน

แล้ว 
1 าารศึาษาประวัตน และภูมนปัญญา

าารแพทย์แผนไทย ณ ร้านยาบ้าน
หมอหวาน  (บ ารุงชาตนสาสนายาไทย) 
ปพื่อจัดาารปร่ยนรู้ในรูปแบบ
พนพนธภัณฑ์ 

อ.ดร.ผุสด่ รอดปจรนญ  
ภาุวนชาโบราณุด่ 

2559 
าองทุนวนจยัและ

สร้างสรรุ์ 
ุณะโบราณุด่ 

 9 า.พ. 2560 -  
7 พ.ุ. 2561 

100,000.00 33,333.33 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ท าวิจัย ปีงบประมาณ 
ระยะเวลา

เริ่มต้น-สิ้นสุด  

จ านวนเงินรายได ้

ทั้งโครงการ 
หารสัดส่วน

แล้ว 
2 าารส ารวจแหล่งผลนตปหล็าสมัย

โบราณในปขตภาุ
ตะวันออาปฉ่ยงปหนือตอนลา่ง ปพื่อ
ตุ่วามใหม่ด้านโบราณุด่และโบราณ
โลหะวนทยา 

อ.ดร.ภ่ร์ ปวณุนันทน์   
 ภาุวนชาโบราณุด่   
นาย บรนสุทธน์ บรนพนธ์ 

ส านัางานุณบด่  

2560 
าองทุนวนจยัและ

สร้างสรรุ์ 
ุณะโบราณุด่ 

9 ม่.ุ. 2560 -  
7 มน.ย. 2561 

100,000.00 41,666.67 

3 บทบาทของศนลปะอนนปด่ยตอ่ปุรื่อง
แต่งาายประตนมาารรมบุุุลในปอปช่ย
อาุปนย์ (ระยะปวลาท าาารวนจยั 1 ปท) 

รศ.ดร.ปชษฐ์ ตนงสัญชล่  
ภาุวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ 

2559 
สถาบันวนจยัและ

พัฒนา 
มหาวนทยาลัย

ศนลปาาร 

20 า.พ. 2560 -  
19 า.พ. 2561 

131,000.00 131,000.00 

4 ถ้ าปขาหลวงและสถานท่่ปา่ย่วปนื่องาับ
าารพัฒนาสู่าารปปนนแหล่งปร่ยนรู้ทาง
ประวัตนศาสตร์และศนลปวัฒนธรรม 

รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งปรือง                   
ผศ.ดร.อชนรัชญ์ ไชยพจน์พานนช                  
ผศ.ดร.พัสว่สนรน ปปรมาุลนันท์  
ภาุวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ 

2560 
าองทุนวนจยัและ

สร้างสรรุ์ 
ุณะโบราณุด่ 

9 ม่.ุ. 2560 - 
31 ม่.ุ. 2561 

595,000.00 135,227.27 

5 ุราบสามานยแ์ละมลทนนุวามปส่ือม
ทรามในศนลปะและวรรณารรม 

อ.ดร.สายัณห์ แดงาลม  
ภาุวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ  

2560 
าองทุนวนจยัและ

สร้างสรรุ์ 
ุณะโบราณุด่ 

3 า.พ. 2560 -  
1 พ.ุ. 2561 

100,000.00 33,333.33 

6 แฟชั่น ช้อปปิ้งและาารสะสม: 
วัฒนธรรมทางวัตถุของตะวันตา
าับอัตลัาษณ์ทางสังุมของชนชั้นสูง
ชาวไทยในพุทธศตวรรษท่่ 25 

อ.ดร.ปอาสุดา สนงห์ล าพอง  
ภาุวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ 

2559 
าองทุนวนจยัและ

สร้างสรรุ์ 
ุณะโบราณุด ่

9 า.พ. 2560 -  
6 ส.ุ. 2561 

100,000.00 33,333.33 

7 อัตลัาษณ์ชาตนพันธุา์ะปหร่่ยงในวนถ่
พุทธ ารณ่ศึาษา ต าบลแา่นมะารูด 
อ าปภอบา้นไร่ จังหวัดอุทยัธาน ่

อ.ธัญธ่รา ยน้มอ านวย  
ภาุวนชามานุษยวนทยา 

2559 
าองทุนวนจยัและ

สร้างสรรุ์ 
ุณะโบราณุด่ 

9 ม่.ุ. 2560 - 
31 ม่.ุ. 2561 

100,000.00 41,666.67 

8 าารปมืองปรื่องน้ าในพื้นท่่ปาษตรภาุ
าลางแห่งหนึ่ง 

อ.วราภรณ์ มนต์ไตรปวศย์  
ภาุวนชามานุษยวนทยา 

2560 
าองทุนวนจยัและ

สร้างสรรุ์ 
ุณะโบราณุด่ 

5 ปม.ย. 2560 – 
4 ปม.ย. 2561 

100,000.00 50,000.00 

9 าารศึาษาวนปุราะห์ุตนุวามปชื่อใน
วนษณุปุราณะ 

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

ภาุวนชาภาษาตะวันออา  

2560 
าองทุนวนจยัและ

สร้างสรรุ์ 
ุณะโบราณุด่ 

27 ม่.ุ. 2560 - 
25 มน.ย. 2561 

100,000.00 50,000.00 

10 าารศึาษาสถานภาพาารวนจยั ดา้น
ปขมรศึาษาในประปทศไทย 

อ.ดร.ศนรนสาร ปหมือนโพธน์ทอง                     
ภาุวนชาภาษาตะวันออา  

2559 
าองทุนวนจยัและ

สร้างสรรุ์ 
ุณะโบราณุด่ 

1 า.พ. 2560 - 
29 า.ุ. 2561 

100,000.00 33,333.33 

11 ผ้าขาวมา้าับย่ามปล่าปร่ือง : ผา้ทอ 
าารฟื้นฟวูัฒนธรรม พื้นบ้านไทยปบน้ง
โุาสลุง และาารทอ่งปท่่ยวปชนง
วฒันธรรม บ้านโุาสลุง ต าบลโุาส
ลุง อ าปภอพัฒนานนุม จังหวัดลพบุร่ 

ผศ. พรสวรรุ์ ตร่พาสัย  
สาขาวนชาภาษาอังาฤษ  
ภาุวนชาภาษาตะวันตา 

2559 
าองทุนวนจยัและ

สร้างสรรุ์ 
ุณะโบราณุด่ 

6 ธ.ุ. 2559 - 3 
มน.ย. 2561 

100,000.00 16,666.67 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ท าวิจัย ปีงบประมาณ 
ระยะเวลา

เริ่มต้น-สิ้นสุด  

จ านวนเงินรายได ้

ทั้งโครงการ 
หารสัดส่วน

แล้ว 
12 สร้างแผนท่่แนว นุดาึ่งอาณานนุมไทย: 

ทฤษฎ่ ประวัตนศาสตร์ และ
วรรณารรม 

อ. าฤษฎา ข ายัง  
สาขาวนชาภาษาอังาฤษ  
ภาุวนชาภาษาตะวันตา 

2560 
าองทุนวนจยัและ

สร้างสรรุ์ 
ุณะโบราณุด่ 

3 ม่.ุ. 2560 - 1 
มน.ย. 2561 

100,000.00 41,666.67 

13 าารปปล่่ยนแปลงทางสังุมของชุมชม
จ่นุาทอลนาวัดแม่พระประจัาษ์
ปมืองลูร์ด บางสะแา 

อ. ภูมน ภูตนมหาตมะ  
 หมวดวนชาประวัตนศาสตร์ 

2560 
าองทุนวนจยัและ

สร้างสรรุ์ 
ุณะโบราณุด่ 

21 ปม.ย. 2560 -  
19 า.ุ. 2561 

100,000.00 50,000.00 

14 าารประปมนนสถานภาพของุณะ
โบราณุด่ ปพื่อจัดท าารอบทนศ
ทางาารพัฒนาุณะโบราณุด่  
ระยะ 5 ปท (พ.ศ.2561-2565) 

น.ส. สุธาทนพย ์แสงปดชะ  
ส านัางานุณบด่ 

2560 
าองทุนวนจยัและ

สร้างสรรุ์ 
ุณะโบราณุด่ 

31 า.ุ. 2560 -  
30 พ.ย. 2560 

25,000.00 12,500.00 

  รวมงบประมาณ         703,727.27     

  รวมงบประมาณทั้งหมด 
งบประมาณแผ่นดิน  131,000.00  บาท     เงินรายได้ 572,727.27  บาท   

รวมเงินภายใน   703,727.27    บาท 
 

 
 

ตารางท่ี  2.2-2  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในสถาบัน 
 

ล าดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ท าวิจัย ปีงบประมาณ 
ระยะเวลา

เริ่มต้น-สิ้นสุด  

จ านวนงบประมาณจากแหลง่ทุน
ภายนอก 

ทั้งโครงการ หารสัดส่วนแล้ว 

1 าารุ้าทางไาลยุุา่อน
ประวัตนศาสตร์ตอนปลาย: หลัาฐาน
โบราณุด่จาาภาุาลาง ของ
ประปทศไทย 

รศ.ดร.ธนนา ปลนศชาญฤทธ์  
ภาุวนชาโบราณุด่  

2561 
ศูนย์มานุษยวนทยา
สนรนนธร (องุ์าาร

มหาชน) 

1 พ.ุ. 2561 - 
31 ธ.ุ. 2562 

300,000.00 300,000.00 

2 มนุษย์า่อนประวัตนศาสตร์และพลวัต
ทางวัฒนธรรมบนพื้นท่่สูงในอ าปภอ
ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

รศ.ดร.รัศม่ ชูทรงปดช  
ภาุวนชาโบราณุด่  

2560 
ส านัางานาองทุน
สนับสนุนาารวนจยั 

(สาว.) 

1 มน.ย. 2561 - 
30 พ.ย. 2561 

10,455,800.00 5,227,900.00 

3 โุรงาารพัฒนาศัายภาพพื้นท่่แหล่ง
ท่องปท่่ยวทางโบราณุด ่ให้ปปนน
แหล่งปร่ยนรู้ ปพื่อขยายผลาาร
พัฒนาาารท่องปท่่ยวอยา่งยั่งยืน 

ผศ.ชวลนต ขาวปขย่ว  
ภาุวนชาโบราณุด่  

2561 
องุ์าารบรนหาร
าารพัฒนาพื้นท่่
พนปศษปพื่อาาร
ท่องปท่่ยวอยา่ง
ยั่งยืน (องุ์าาร

มหาชน) 

16 พ.ย. 2560 
- 15 พ.ย. 

2561 

900,000.00 900,000.00 

4 โุรงาารวนจัยดา้นาารขุดุ้นทาง
โบราณุด่ ส าหรับโุรงาาร
ยาระดับแหล่งท่องปท่่ยวลุ่มน้ าโขง 
อ าปภอธาตุพนม จังหวัดนุรพนม 

ผศ.ชวลนต ขาวปขย่ว  
ภาุวนชาโบราณุด่ 

2561 
จังหวัดนุรพนม 

1 มน.ย. 2560 - 
31 ม่.ุ. 2561 

2,290,000.00 2,290,000.00 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ท าวิจัย ปีงบประมาณ 
ระยะเวลา

เริ่มต้น-สิ้นสุด  

จ านวนงบประมาณจากแหลง่ทุน
ภายนอก 

ทั้งโครงการ หารสัดส่วนแล้ว 

5 โุรงาารศึาษาขุดุ้นและ
ประปมนนผลาระทบทางโบราณุด่ 
ส าหรับโุรงาารท่อส่งา๊าซ
ธรรมชาตนบนบา ปส้นท่่ 5 

ผศ.ชวลนต ขาวปขย่ว  
ภาุวนชาโบราณุด่ 

2561 
Sinopec 

International 
Petroleum 

Service 
Corporation 

 

16 พ.ย. 2560 
- 15 พ.ย. 

2561 

1,000,000.00 1,000,000.00 

6 โุรงาารส ารวจทางโบราณุด่ปพื่อ
จัดท าฐานข้อมูลแหล่งมรดา
วัฒนธรรมปมืองโบราณฮอด และ
พื้นท่่ปา่่ยวปนื่อง 

อ.ดร.ประสนทธน์ ปอื้อตระาูลวนทย ์ 
ภาุวนชาโบราณุด่  

2561 
ส านัาศนลปาารท่่ 7 

ปช่ยงใหม่ 

16 พ.ย. 2560 
- 15 พ.ย. 

2561 

1,000,000.00 1,000,000.00 

7 โุรงาารอนุรัาษ์และพัฒนาา าแพง
ปมือง แจ่งปมืองปช่ยงใหม่ ต าบลหาย
ยา อ าปภอปมือง จังหวัดปช่ยงใหม ่

อ.ดร.ประสนทธน์ ปอื้อตระาูลวนทย ์ 
ภาุวนชาโบราณุด่ 

2561 
ส านัาศนลปาารท่่ 7 

ปช่ยงใหม่ 

15 า.ย. 2560 
- 14 า.ย. 

2561 

680,000.00 680,000.00 

8 โุรงาารอนุรัาษ์และพัฒนาปมือง
ประวัตนศาสตร์ฮอด จังหวัดปชย่งใหม่ 

อ.ดร.ประสนทธน์ ปอื้อตระาูลวนทย ์
ภาุวนชาโบราณุด่  

2561 
ส านัาศนลปาารท่่ 7 

ปช่ยงใหม่ 

16 พ.ย. 2560 
- 15 พ.ย. 

2561 

1,200,000.00 1,200,000.00 

9 โุรงาาร าารประปมนนผลงาน
บรนาารปรึาษาทางปลือาทาง
โทรศัพท์โุรงาารพัฒนาบรนาาร
ปรึาษาทางปลือาทางโทรศัพท์และ
ปุรือข่ายส่งต่อบรนาารส าหรับวัยรุ่น 
และสตร่ท่่ตั้งุรรภ์ไม่พร้อม 
 

แพร ศนรนศัาดน์ด าปานง  
 ภาุวนชามานุษยวนทยา  

2560 
มูลนนธนปข้าถึงปอดส์ 

1 ส.ุ. 2561 - 
1 พ.ย. 2561 

200,000.00 120,000.00 

10 โุรงาารถ้ าปขาหลวงและสถานท่่
ปา่่ยวปนื่องาับาารพัฒนาสูา่ารปปนน
แหล่งปร่ยนรู้ทางประวัตนศาสตร์และ
ศนลปวัฒนธรรม 

รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งปรือง       
ผศ.ดร.อชนรัชญ์ ไชยพจน์พานนช    
ผศ.ดร.พัสว่สนรน ปปรมาุลนันท์  
ภาุวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ  

2560 
ส านัางานาองทุน
สนับสนุนาารวนจยั 

(สาว.) 

16 พ.ย. 2560 
- 15 พ.ย. 

2561 

595,000.00 81,136.36 

11 โุรงาาราารปปล่่ยนแปลงประปพณ่
และพนธา่รรม "ปม-ด้ า-ปม-ผ่" ของุน
ไทอาหม รัฐอัสสัม อนนปด่ย 

ผศ.ดร.ด ารงพล อนนทรจ์ันทร์  
ภาุวนชามานุษยวนทยา  

2561 
ศูนย์มานุษยวนทยา
สนรนนธร (องุ์าาร

มหาชน) 

2 ปม.ย. 2561 - 
2 ต.ุ. 2561 

300,000.00 300,000.00 

12 โุรงาาราารปพน่มศัายภาพปาษตราร
และหมู่บ้านต้นแบบาารผลนตและ
าารตลาดส่ปข่ยวมาตรฐานด่านซ้าย
าร่นปนต โดยประยุาต์ใช้แนวทาง
ระบบาารรับรองมาตรฐานอย่างม่
ส่วนร่วม อ าปภอดา่นซ้าย จังหวัด
ปลย 
 

ผศ.ดร.ปอารนนทร์ พึ่งประชา 
 ภาุวนชามานุษยวนทยา  

2560 
ส านัางานาองทุน
สนับสนุนาารวนจยั 

(สาว.) 

30 พ.ุ. 2561 
- 30 า.ย. 

2561 

3,879,700.00 3,879,700.00 

13 โุรงาารจัดท าว่ด่ทัศน์ชุด "ด่านซ้าย
าร่ตปนต" 

ผศ.ดร.ปอารนนทร์ พึ่งประชา   
ภาุวนชามานุษยวนทยา  

2561 
ส านัางานาองทุน
สนับสนุนาารวนจยั 

(สาว.) 

16 พ.ย. 2560 
- 15 ส.ุ. 

2561 

100,000.00 100,000.00 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ท าวิจัย ปีงบประมาณ 
ระยะเวลา

เริ่มต้น-สิ้นสุด  

จ านวนงบประมาณจากแหลง่ทุน
ภายนอก 

ทั้งโครงการ หารสัดส่วนแล้ว 

14 โุรงาารวนจัยและประปมนนผล
โุรงาารทัาษะวัฒนธรรมในพื้นท่่
น าร่อง 3 ปท  (อ.ปะนาประ  
จ.ปัตตาน่) 

ผศ.ดร.แพร ศนรนศัาดน์ด าปานง 
ภาุวนชามานุษยวนทยา  

นางสาวนนศาชล ชัยมงุล 

2559 
บ. พ่ท่ท่ โาลบอล 
ปุมนุอล จ าาัด 

(มหาชน) 

16 พ.ย. 2560 
- 15 พ.ย. 

2561 

270,000.00 90,000.00 

15 โุรงาารุวามปปนนปมืองและ
ุวามสัมพันธ์ระหวา่งสนนุ้าและ
ผูุ้นย่านธนบุร ่ารณ่ศึาษาชุมชนรนม
แม่น้ าปจ้าพระยา ฝั่งธนบุร ่

อ.ศศนธร ศนลป์วุฒยา  
ภาุวนชามานุษยวนทยา  

2561 
ศูนย์มานุษยวนทยา
สนรนนธร (องุ์าาร

มหาชน) 

9 ม่.ุ. 2560 - 
31 ม่.ุ. 2561 

200,000.00 200,000.00 

16 โุรงาารปา็บข้อมูลปชนงวัฒนธรรม : 
ระบบปศรษฐานจาับยา่นาารุ้าปา่า 
ารณ่ศึาษาชุมชนบางล าพ ูท่าปต่ยน 
และปาาุลองตลาด 

อ.ศศนธร ศนลป์วุฒยา  
ภาุวนชามานุษยวนทยา  

2560 
ส านัางาน

นวัตารรมแห่งชาตน 

16 พ.ย. 2560 
- 15 ส.ุ. 

2561 

200,000.00 66,666.67  2561 
ส านัางานาองทุน
สนับสนุนาารวนจยั 

(สาว.) 

16 พ.ย. 2560 - 
15 ส.ุ. 2561 

100,000.00 100,000.00 

17 โุรงาารศึาษาข้อมูลปชนง
ประวัตนศาสตร์และศนลปวัฒนธรรม 
ชุมชนท่าฉลอมและรนมฝ่ังมหาชยั 
จังหวัดสมุทรสาุร 

อ.ศศนธร ศนลป์วุฒยา  
 ภาุวนชามานุษยวนทยา  

2561 
บ. สมุทรสาุร 
พัฒนาปมือง 

(วนสาหานจปพื่อ
สังุม) จ าาัด 

15 า.ย. 2560 
- 14 า.ย. 

2561 

20,000.00 20,000.00 

18 โุรงาารประสบาารณ์ช่วนต 
ุวามหมายและปฏนบัตนาารต่อุวาม
ชราภาพของาลุ่มชาตนพันธุ์ไทโซ่งใน
พื้นท่่ภาุตะวันตาของประปทศไทย 

อ.นัฐวุฒน สนงห์าุล   
ภาุวนชามานุษยวนทยา  

2561 
ศูนย์มานุษยวนทยา
สนรนนธร (องุ์าาร

มหาชน) 

1 ส.ุ. 2560 -  
1 พ.ย. 2560 

200,000.00 200,000.00 

19 โุรงาารสวนชานปมืองสู่สวนาลาง
ปมือง: าารด ารงอยู่ของาารท าสวน
ในพื้นท่่ธนบุร ่

อ.วราภรณ์ มนตไ์ตรปวศย์ 
ภาุวนชามานุษยวนทยา  

2561 
ศูนย์มานุษยวนทยา
สนรนนธร (องุ์าาร

มหาชน) 

15 ธ.ุ. 2560 
- 14 ธ.ุ. 

2561 

200,000.00 200,000.00 

20 โุรงาาราารศึาษาปอาสารโบราณ
ของไทพ่าปา รัฐอัสสัม ประปทศ
อนนปด่ย 

อ.ดร.อุปทน วงศ์สถนตย์  
ภาุวนชาภาษาตะวันออา  

2561 
ศูนย์มานุษยวนทยา
สนรนนธร (องุ์าาร

มหาชน) 

2 ปม.ย. 2561 -  
2 ต.ุ. 2561 

300,000.00 300,000.00 

21 โุรงาารบทบาทท่่แข่งขันาัน
ระหว่างภาษาประจ าชาตนาับ
ภาษาอังาฤษในประปทศาลุ่ม
อาปซ่ยน: าารศึาษาาารปลือาภาษา
ในแวดวงาฎหมาย สื่อ าารศึาษา 
วรรณารรม และาารปมือง 

อ.ดร.ชุตนชล ปอมดนษฐ  
ภาุวนชาภาษาตะวันออา  

2559 
ส านัางานาองทุน
สนับสนุนาารวนจยั 

(สาว.) 

15 ธ.ุ. 2560 
- 14 ธ.ุ. 

2561 

9,000,000.00 4,750,000.00 

22 
 

โุรงาารุลังข้อมูลสารสนปทศ
ศนลปวัฒนธรรมระยอง 

ผศ.ดร.ารรณนาาร ์สุธ่รัตนาภนรมย์  
ผศ.ดร.ประภัสสร์ ชูวนปช่ยร  
อ.ดร.อุปทน วงศ์สถนตย์  
อ.ศศนธร ศนลป์วุฒยา   

2561 
บรนษัท พ่ท่ท่  

โาลบอล ปุมนุอล 
จ าาัด (มหาชน) 

11 ปม.ย. 2560 
- 10 ปม.ย. 

2563 

5,000,000.00 5,000,000.00 

  รวมงบประมาณ       38,290,500.00 27,905,403.03 

  รวมงบประมาณทั้งหมด รวมเงินภายนอก    27,905,403.03, บาท 
 
 



 59  
รายงานประจ าปทท่่ปปนนรายงานาารประปมนนุุณภาพ                                                        ปทาารศึาษา 2560 
 

  

 

 

ผลาารประปมนนตนปองปทท่่แล้ว :   140,584.32 บาท : 1 ุน ปาณฑ์ประปมนน : 5 ุะแนน 
ผลาารประปมนนตนปองุรั้งน่้ :    389,239.87 บาท : 1 ุน ปาณฑ์ประปมนน : 5 ุะแนน 
ปปูาหมายของปทน่้  :   100,000  บาท : 1 ุน ผลาารด าปนนนงาน  :     บรรลุปปูาหมาย 
ปปูาหมายปทต่อไป  : 100,000  บาท : 1 ุน ปาณฑ์ประปมนน : 5 ุะแนน 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ:   389,239.87  บาท : 1 คน เกณฑ์ประเมิน   :    5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :     100,000  บาท : 1 คน ผลการด าเนินงาน :    บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

 ในปทงบประมาณ 2561  ได้รับปงนนทุนสนับสนุนงานวนจัยและงานสร้างสรรุ์รวม  36  โุรงาาร  
ปปนนปงนนทุนสนับสนุนงานวนจัยจาาแหล่งทุนภายในสถาบัน  14  โุรงาาร ซึ่งม่อาจารย์ได้รับทุนวนจัยจ านวน 17 
ุน รวมปปนนปงนนทั้งหมด  1,498,647.73  บาท   ปงนนทุนสนับสนุนงานวนจัยจาาแหล่งทุนภายนอาสถาบัน  22  
โุรงาาร ซึ่งม่อาจารย์ได้รับทุนจ านวน 17 ุน  รวมปปนนปงนนทั้งหมด 27,905,40.03 บาท  รวมปปนนปงนน
สนับสนุนวนจัยทั้งหมดจาาแหล่งทุนภายใน และภายนอาสถาบัน จ านวน 28,609,130.30 บาท ุนดปฉล่่ยต่อ
อาจารย์และนัาวนจัยปปนนปงนน 389,239.87 บาทต่อุน  
 ุณะโบราณุด่ม่อาจารย์ประจ าทั้งหมด  จ านวน 76.5 ุน  บุุลาารสายสนับสนุนท่่ปปนน
นัาวนจัยทั้งหมดจ านวน 1 ุน รวมอาจารย์ประจ าและนัาวนจัยทั้งหมด จ านวน 77.5 ุน ม่อาจารย์ท่่ลาศึาษาต่อ  
จ านวน 4 ุน  จ านวนอาจารย์และนัาวนจัยท่่ปฏนบัตนงานจรนง ไม่นับรวมศึาษาต่อ จ านวน 73.5 ุน 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
บุ.2.2.1-1 ตารางสรุปโุรงาารท่ไ่ด้รับปงนนทุนสนับสนุนงานวนจัยภายในสถาบัน ในปทงบประมาณ 2561 
บุ.2.2.1-2 ตารางโุรงาารท่ไ่ด้รับปงนนทุนสนับสนุนงานวนจัยภายนอาสถาบัน ในปทงบประมาณ 2561 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 โดยาารแปลงุ่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัาของผลงานวนชาาารของอาจารย์ประจ าและนัาวนจัย
ปปนนุะแนนระหว่าง 0 – 5 ปาณฑ์แบ่งาลุ่มตามสาขาวนชาดังน่้ 
 

เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง  
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัาของผลงานวนชาาารของอาจารย์ประจ าและนัาวนจัยท่่า าหนดไว้ปปนน
ุะแนนปต็ม 5  = ร้อยละ 60  ขึ้นไป 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัาของผลงานวนชาาารของอาจารย์ประจ าและนัาวนจัยท่่า าหนดไว้ปปนน
ุะแนนปต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัาของผลงานวนชาาารของอาจารย์ประจ าและนัาวนจัยท่่า าหนดไว้ปปนน
ุะแนนปต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรค านวณ 
1. ุ านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัาของผลงานวนชาาารของอาจารย์ประจ าและนัาวนจัยตามสูตร 
 
 

 
 
2. แปลงุ่าร้อยละท่่  ุานวณได้ในข้อ 1 ปท่ยบาับุะแนนปต็ม 5 
 
 

 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทุวามวนจัยหรือบทุวามวนชาาารฉบับสมบูรณ์ท่่ต่พนมพ์ในรายงานสืบปนื่องจาาาารประชุมวนชาาาร
ระดับชาตน 

0.40 - บทุวามวนจัยหรือบทุวามวนชาาารฉบับสมบูรณ์ท่่ต่พนมพ์ในรายงานสืบปนื่องจาาาารประชุมวนชาาาร
ระดับนานาชาตน หรือในวารสารทางวนชาาารระดับชาตนท่่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประาาศ า.พ.อ. หรือ
ระปบ่ยบุณะารรมาาราารอุดมศึาษาว่าด้วย หลัาปาณฑ์าารพนจารณาวารสารทางวนชาาารส าหรับาาร
ปผยแพร่ผลงานทางวนชาาาร พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าปสนอสภาสถาบันอนุมัตนและจัดท าปปนนประาาศ
ให้ทราบปปนนาารทั่วไป และแจ้งให้ าพอ./าาอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่่ออาประาาศ 

- ผลงานท่่ได้รับาารจดอนุสนทธนบัตร  
0.60 - บทุวามวนจัยหรือบทุวามวนชาาารฉบับสมบูรณ์ท่่ต่พนมพ์ในวารสารวนชาาารท่่ปราาฏในฐานข้อมูล 

TCI าลุ่มท่่ 2  

ุะแนนท่่ได้   = 
ผลรวมถ่วงน้ าหนัาของผลงานทางวนชาาารของอาจารย์ประจ าและนาัวนจัย 

x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนัาวนจยัทั้งหมด 

ุะแนนท่่ได้   = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัาของผลงานทางวนชาาารของอาจารย์ประจ าและนัาวนจัย 

x 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัาของผลงานทางวนชาาารของอาจารย์ประจ าและนัาวนจัย 
ท่่า าหนดให้ปปนนุะแนนปต็ม 5 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.80 - บทุวามวนจัยหรือบทุวามวนชาาารฉบับสมบูรณ์ท่่ต่พนมพ์ในวารสารวนชาาารระดับนานาชาตนท่่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูลตามประาาศ า.พ.อ. หรือระปบ่ยบุณะารรมาาราารอุดมศึาษาว่าด้วย หลัาปาณฑ์าาร
พนจารณาวารสารทางวนชาาารส าหรับาารปผยแพร่ผลงานทางวนชาาาร พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
น าปสนอสภาสถาบันอนุมัตนและจัดท าปปนนประาาศให้ทราบปปนนาารทั่วไป และแจ้งให้ าพอ./าาอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่่ออาประาาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือต่พนมพ์ใน
วารสารวนชาาารท่่ปราาฏในฐานข้อมูล TCI าลุ่มท่่ 1 

1.00 - บทุวามวนจัยหรือบทุวามวนชาาารฉบับสมบูรณ์ท่่ต่พนมพ์ในวารสารวนชาาารระดับนานาชาตนท่่
ปราาฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาตนตามประาาศ า.พ.อ. หรือระปบ่ยบุณะารรมาาราาร
อุดมศึาษาว่าด้วย หลัาปาณฑ์าารพนจารณาวารสารทางวนชาาารส าหรับาารปผยแพร่ผลงานทาง
วนชาาาร พ.ศ. 2556  

- ผลงานได้รับาารจดสนทธนบัตร 
- ผลงานวนชาาารรับใช้สังุมท่่ผ่านาารประปมนนผ่านปาณฑ์าารขอต าแหน่งทางวนชาาารแล้ว 
- ผลงานวนจัยท่่หน่วยงานหรือองุ์ารระดับชาตนว่าจ้างให้ด าปนนนาาร 
- ผลงานุ้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ทุ่่้นพบใหม่และได้รับาารจดทะปบ่ยน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่่ผ่านาารประปมนนผา่นปาณฑ์าารขอต าแหน่งทางวนชาาารแล้ว  
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่่ผ่านาารพนจารณาตามหลัาปาณฑ์าารประปมนนต าแหน่งทางวนชาาาร

แต่ไม่ได้น ามาขอรับาารประปมนนต าแหน่งทางวนชาาาร 
  

 าารส่งบทุวามปพ่ือพนจารณาุัดปลือาให้น าปสนอในาารประชุมวนชาาารต้องส่งปปนนฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) และปมื่อได้รับาารตอบรับและต่พนมพ์แล้ว าารต่พนมพ์ต้องต่พนมพ์ปปนนฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่
ในรูปแบบปอาสาร หรือสื่ออนปล็าทรอนนาส์ได้ 
 

 

สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน 

1.1. บทุวามวนจัยฉบับสมบูรณ์ท่่ต่พนมพ์ในรายงานสืบปนื่องจาา
าารประชุมวนชาาารระดับชาตน 

 0.20 - - - 

1.2บทุวามวนชาาารฉบับสมบูรณ์ท่่ต่พนมพ์ในรายงานสืบปนื่องจาา
าารประชุมวนชาาารระดับชาตน 

0.20 - - - 

2.1บทุวามวนจัยฉบับสมบูรณ์ท่่ต่พนมพ์ในรายงานสืบปนื่องจาาาาร
ประชุมวนชาาารระดับนานาชาตน 

0.40 - - - 

2.2บทุวามวนชาาารฉบับสมบูรณ์ท่่ต่พนมพ์ในรายงานสืบปนื่องจาา
าารประชุมวนชาาารระดับนานาชาตน 

0.40 1 0.4 ตารางท่่ 2.3-1 

2.3บทุวามวนจัยฉบับสมบูรณ์ท่่ต่พนมพ์ในวารสารทางวนชาาารท่่ไม่
อยู่ในประาาศของ า.พ.อ.แต่สถาบันน าปสนอสภาสถาบันปพื่อ
อนุมัตนและจัดท าปปนนประาาศให้ทราบปปนนาารทั่วไป และแจ้งให้ 
าพอ./าาอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่่ออาประาาศ 

0.40 - - - 

2.4บทุวามวนชาาารฉบับสมบูรณ์ท่่ต่พนมพ์ในวารสารทางวนชาาารท่่ไม่
อยู่ในประาาศของ า.พ.อ.แต่สถาบันน าปสนอสภาสถาบันปพื่ออนุมัตน
และจัดท าปปนนประาาศให้ทราบปปนนาารทั่วไปและแจ้งให้ าพอ./าาอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่่ออาประาาศ 

0.40 - - - 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน 

2.5 ผลงานท่่ได้รับาารจดอนุสนทธนบัตร 0.40 - - - 
3.1 บทุวามวนจัยท่่ต่พนมพ์ในวารสารวนชาาารท่่ปราาฏในฐานข้อมูล 
TCI าลุ่มท่่ 2 

0.60 - - - 

3.2บทุวามวนชาาารท่่ต่พนมพ์ในวารสารวนชาาารท่่ปราาฏใน
ฐานข้อมูล TCI าลุ่มท่่ 2 

0.60 - - - 

4.1บทุวามวนจัยท่่ต่พนมพ์ในวารสารวนชาาารระดับนานาชาตนท่่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประาาศ า.พ.อ.แต่สถาบันน าปสนอสภาสถาบันปพื่อ
อนุมัตนและจัดท าปปนนประาาศให้ทราบปปนนาารทั่วไปและแจ้งให้ าพอ./
าาอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่่ออาประาาศ 

0.80 - - - 

4.2บทุวามวนชาาารท่่ต่พนมพ์ในวารสารวนชาาารระดับนานาชาตนท่่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประาาศ า.พ.อ.แต่สถาบันน าปสนอสภาสถาบัน
ปพื่ออนุมัตนและจัดท าปปนนประาาศให้ทราบปปนนาารทั่วไปและแจ้งให้ 
าพอ./าาอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่่ออาประาาศ 

0.80 - - - 

4.3 บทุวามวนจัยท่่ต่พนมพ์ในวารสารวนชาาารท่่ปราาฏในฐานข้อมูล 
TCI าลุ่มท่่ 1 

0.80 3 2.40 ตารางท่่ 2.3-2 

4.4 บทุวามวนชาาารท่่ต่พนมพ์ในวารสารวนชาาารท่่ปราาฏใน
ฐานข้อมูลTCI าลุ่มท่่ 1 

0.80 5 4 ตารางท่่ 2.3-2 

5.1บทุวามวนจัยท่่ต่พนมพ์ในวารสารวนชาาารระดับนานาชาตนท่่ปราาฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาตนตามประาาศ า.พ.อ. หรือระปบ่ยบ
ุณะารรมาาราารอุดมศึาษา ว่าด้วย หลัาปาณฑ์าารพนจารณาวารสาร
ทางวนชาาารส าหรับาารปผยแพร่ผลงานทางวนชาาาร พ.ศ. 2558 

1.00 3 
 

3 ตารางท่่ 2.3-3 

5.2 บทุวามวนชาาารท่่ต่พนมพ์ในวารสารวนชาาารระดับนานาชาตนท่่
ปราาฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาตนตามประาาศ า.พ.อ. หรือระปบ่ยบ
ุณะารรมาาราารอุดมศึาษา ว่าด้วย หลัาปาณฑ์าารพนจารณาวารสาร
ทางวนชาาารส าหรับาารปผยแพร่ผลงานทางวนชาาาร พ.ศ. 2558 

1.00 - - - 

5.3 ผลงานท่่ไดร้ับาารจดสนทธนบัตร 1.00 - - - 
5.4 ผลงานวนชาาารรับใช้สังุมท่่ได้รับาารประปมนนผ่านาาร
ประปมนนต าแหน่งทางวนชาาารแล้ว 

1.00 - - - 

5.5 ผลงานวนจยัท่่หนว่ยงานหรือองุา์รระดับชาตนวา่จ้างใหด้ าปนนนาาร 1.00 4 4 ตารางท่่ 2.3-4 
5.6 ผลงานุ้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตวท์ุ่่้นพบใหม่และได้รับาารจดทะปบ่ยน 1.00 - - - 
5.7 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่่ไดร้ับาารประปมนนผ่านปาณฑ์
าารขอต าแหน่งทางวนชาาารแล้ว 

1.00 1 1 ตารางท่่ 2.3-5 

5.8 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่่ผ่านาารพนจารณาตาม
หลัาปาณฑ์าารประปมนนต าแหน่งทางวนชาาารแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับ
าารประปมนนต าแหน่งทางวนชาาาร 

1.00 5 5 ตารางท่่ 2.3-6 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนัาวนจยัประจ าทั้งหมด 77.5 ุน 
จ านวนผลงานวนชาาารทั้งหมด    22  ชน้น 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัาของผลงานวนชาาารของอาจารย์ประจ า 19.80    
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัาของผลงานวนชาาารของอาจารย์ประจ า 25.55  
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัาทุาผลงานของอาจารย์ประจ า  
ุนดปปนนุะแนน 

3.19 
  

 
 

ผลาารประปมนนตนปองปทท่่แล้ว :   ร้อยละ 32.73 ปาณฑ์ประปมนน : 4.09 ุะแนน 
ผลาารประปมนนตนปองุรั้งน่้ :    ร้อยละ 25.55 ปาณฑ์ประปมนน : 3.19 ุะแนน 
ปปูาหมายของปทน่้  :   ร้อยละ 40   ผลาารด าปนนนงาน  :     ไมบ่รรลุปปูาหมาย 
ปปูาหมายปทต่อไป  : ร้อยละ 26   ปาณฑ์ประปมนน : 3.25 ุะแนน 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ:   ร้อยละ 25.55 เกณฑ์ประเมิน   :    3.19 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :     ร้อยละ 40 ผลการด าเนินงาน :    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

 
 

ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

ในปทาารศึาษา 2560  ุณะโบราณุด่ม่ผลงานวนชาาาร และผลงานสร้างสรรุ์ของอาจารย์ประจ าท่่
ต่พนมพ์ปผยแพร่จ านวน 22 ชน้น ุนดปปนนผลรวมถ่วงน้ าหนัาของผลงานวนชาาารและผลงานสร้างสรรุ์ของอาจารย์
ประจ า ปท่าาับ 19.80  จาาจ านวนอาจารย์ประจ าและนัาวนจัยประจ าทั้งหมด 77.5 ุน ุนดปปนนร้อยละ 25.55 
ของผลรวมถ่วงน้ าหนัาของผลงานวนชาาารและผลงานสร้างสรรุ์ของอาจารย์ประจ า  ปท่าาับ 3.19 ุะแนน 
 
 
 

ตารางที่ 2.3-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี  
ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60) (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่อง
จากการประชุมวชิาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที ่

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
1 Suryavarman I Attacked 

Lopburi : The 
Epigraphical Evidence.  

U-tain  Wongsathit 
 

The 13th International Conference on 
Southeast Asian Culture Values. 
Phnom Penh Hotel, Phnom Penh City, 
Cambodia. หน้าท่่ 11 - 16. 14 ธันวาุม 
2560 - 15 ธันวาุม 2560. 
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ตารางที่ 2.3-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู  
ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60) (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อบทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อวารสาร วัน-เดือน-ปี  

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
1 อนทธนพลศนลปะรัตนโาสนนทร์ในงาน

บูรณปฏนสังขรณ์วนหารของุรูบาศร่วนชัย 
ศ.ดร.ศัาดน์ชัย สายสนงห ์

นาย สุวพันธุ์ จันทรวรชาต 
 

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศนลปะ 
มหาวนทยาลยัศร่นุรนนทรวนโรฒ 
ปทท่่ 19 ฉบับท่่ 1 (37) าราฏาุม– 
ธันวาุม 2560 หน้า 17 -25 

2 ปราสาทวัดปรางุ์ทอง อ.ปมือง จ.
นุรราชส่มา : าารซ่อมแปลงปราสาท
ปขมรและแรงบันดาลใจรูปแบบพระ
ธาตุปจด่ย์ทรงบัวปหล่่ยมในศนลปะลาว
ล้านช้าง 

รศ.ดร. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งปรือง 
นาย พงศ์ผาา ท่บัวบาน 

 
 

 

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศนลปะ 
มหาวนทยาลยัศร่นุรนนทรวนโรฒ 
ปทท่่ 19 ฉบับท่่ 1 (37) าราฏาุม– 
ธันวาุม 2560 หน้า 17 -25 

3 แนวทางาารจัดาารอาหารปลอดภัยท่่
ยั่ ง ยื นด้ ว ยสั ม ม าอ า ช่ ว ะส า ห รั บ
สังุมไทย 

รศ.ดร. ส าปนย่ง ปลื่อมใส 
พระมหาสมบรูณ์ วุฑฺฒนาโร 

จนนดา หวังวรวงศ์ 

วารสารบัณฑนตศึาษาปรนทรรศน์ ปทท่่13 
ฉบับพนปศษ ปล่มท่่ 1  มนถุนายน 2560. 
หน้าท่่ 146 - 156. 

บทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลูTCI กลุ่มที่ 1 
1 สุขภาพและโรุภัยของทาราและปด็า

าั บ า า ร ป า ษต ร ป ข้ ม ข้ น ใน ป อ ป ช่ ย
ตะวันออาปฉ่ยงใต้ภาุพื้นแผ่นดนนใหญ่ 

รศ.ดร. ธนนา ปลนศชาญฤทธ์ วารสารด ารงวนชาาาร ปทท่่ 16 ฉบับท่่ 1
มาราุม – มนถุนายน  2560.  
หน้าท่่ 11 - 56 

2 าารจัดาารปุาต้นน้ าภูน้ าดั้นปพื่อุวาม
ยั่งยืนของฐานทรัพยาารอาหารของ
ชุมชน 

ผศ.ดร. ปอารนนทร์ พ่ึงประชา วารสารด ารงวนชาาาร ปทท่่ 16 ฉบับท่่ 1
มาราุม – มนถุนายน  2560.  
หน้าท่่ 57 - 85 

3 ราชาภนปษาพระปจ้าารุงสปปน: พระราช
บันทึาปหตุาารณ์ท่่สื่อสะท้อนพระ
บุุลนาภาพของพระบาทสมปด็จพระ
มงาุฎปาล้าปจ้าอยู่หัว 

ผศ.านตตนชัย พนนโน วารสารด ารงวนชาาาร ปทท่่ 16 ฉบับท่่ 
2. าราฎาุม-ธันวาุม 2560. หน้าท่่ 
169 - 195.  

4 Book Review : าารปมือง ปรื่องปล่า 
พระปจ้าตาา หลัง 2475 

อ.สาลนน่ มานะานจ วารสารด ารงวนชาาาร ปทท่่ 16 ฉบับท่่ 
2. าราฎาุม-ธันวาุม 2560. หน้าท่่ 
197 - 203 

5 “าารปสด็จพระราชด าปนนนของ
มาุฎราชาุมารแห่งรสัปซ่ยในพระราช
พนธ่บรมราชาภนปษาพระบาทสมปด็จ
พระมงาุฎปาล้าปจา้อยู่หัว”: 
วรรณารรมบันทึาท่่สะท้อนภาพสงัุม
และพระราชพนธ่บรมราชาภนปษาสมโภช
ของไทยสมัยรัชาาลท่่ 6 

อ.อมรชัย ุหานจโาศล   Veridian E-Journal ,Silpakorn 
University 
ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังุมศาสตร์และศนลปะปทท่่ 10  
ฉบับท่่ 2 ปดือนพฤษภาุม –สนงหาุม 
2560  หน้า 1702 - 1725 
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ตารางที่ 2.3-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลู 
ระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอื่นๆ   ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  
ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อวารสารวิชาการ วัน-
เดือน-ปี  

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
1 Adaptations to sea level change and 

transitions to agriculture at Khao Toh 
Chong rockshelter, Peninsular Thailand 

Ben Marwicka Cyler Conrad  
Hannah G.Van Vlack  
Rasmi Shoocongdej 
Cholawit Thongcharoenchaikit 
Seungki Kwaka 

Quaternary International 
Volume 77, January 
2017  Pages 94 – 108  

2 The perforated stones of the Doi Pha 
Kan burials (Northern Thailand): A 
Mesolithic singularity? 

Sunisa Imdirakphol 
Antoine Zazzo 
Prasit Auetrakulvit 
Chaturaporn Tiamtinkrit 
Alain Pierret 
Hubert Forestier 
Valéry Zeitoun 

Comptes Rendus Palevol 
Volume 416 Volume 16, 
Issue 3, April–May 2017,,  
Pages 351 - 361 

3 The Acquisition of L2 Fricatives in Thai 
Learners’ Interlanguage 

Kietnawin Sridhanyarat The Southeast Asian 
Journal of English 
Language Studies 
 Vol. 23, No. 1 (2017) 

 

ตารางที่ 2.3 - 4 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค ์ 
 (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม หน่วยงานที่ว่าจ้าง 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
1 าารจัดตั้งศูนย์ข้อมูลโบราณุดป่มอืงอู่ทอง 

โุรงาารระยะท่่ 3 : าารขุดุ้นแหล่งโบราณุด่
ในปขตปมืองอู่ทอง 

รศ.ดร.สฤษดน์พงศ์ ขุนทรง องุ์าารพัฒนาพื้นท่พ่นปศษ
ปพื่อาารท่องปท่่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องุ ์าารมหาชน) 

2 โุรงาารวนจัยา าหนดขอบปขตท่่ดนนา าแพง
ปมือง ุูปมือง 

ผศ.ชวลนต ขาวปขย่ว ารมธนารัาษ์ 
าระทรวงาารุลัง 

3 พัฒนาาารทางวัฒนธรรมของชุมชนแราปรน่ม
ในปขตอ าปภอไพศาล่ จังหวัดนุรสวรรุ์ 

อ.นฤพล หวังธงชัยปจรนญ อ.ไพศาล ่จ.นุรสวรรุ ์

4 โุรงาารปา็บข้อมูลปชนงวัฒนธรรม : ระบบ
ปศรษฐานจาับย่านาารุ้าปา่า ารณ่ศึาษาชุมชน
บางล าพู ท่าปต่ยน และปาาุลองตลาด 

อ.ศศนธร ศนลป์วุฒยา ส านัางานนวัตารรม
แห่งชาตน 
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ตารางที่ 2.3-5 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
(ค่าน้ าหนัก 1.00)  
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม  ชื่อส านกัพิมพ์
 เดือน/ป ีที่พิมพ์ 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
1  “วรรณารรมไทยปัจจุบัน” ผศ. านตตนชัย พนนโน โรงพนมพ์มหาวนทยาลัย

ศนลปาาร 2560 
  

ตารางที่ 2.3-6 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑก์ารประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (ค่าน้ าหนัก 1.00)  

  

ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม  ชื่อส านกัพิมพ์
 เดือน/ปี ที่พิมพ์ 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1 ภาชนะดนนปผายุุา่อนประวัตนศาสตร์ใน
ประปทศไทย ประดนษฐารรมยุุแราในสยาม 
วนถ่ช่วนตมนุษย์โบราณยุุพันปท 

รศ.ดร.ธนนา ปลนศชาญฤทธ์ สนพ.มนวปซ่ยมปพรส 
ม่นาุม 2560 

2 ปจด่ย์ในประปทศไทย : รูปแบบ พฒันาาาร 
และพลังศรัทธา 

ศ.ดร.ศัาดน์ชัย สายสนงห ์  สนพ.ปมืองโบราณ
 ตุลาุม 2560 

3 รู้ปรื่องพระพุทธรูป : ท่่มา ุตนุวามหมาย 
ศนลปารรม ทุายุุทุาสมัย 

รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งปรือง สนพ.มนวปซ่ยมปพรส 
2560 

4 วัด-วัง ในพระราชประสงุ์พระจอมปาล้าฯ
ศนลปารรมแห่งแผ่นดนน แฝงด้วยนยัยะ
าารปมืองาารปาุรอง 

 ผศ.ดร.พัสวส่นรน ปปรมาุลนันท ์ สนพ.มตนชน  
ธันวาุม 2560 

5 ร้อยปรื่องราววังต้องห้าม สนพ.มตนชน 

 

ผศ.ดร.อชนรัชญ์ ไชยพจน์พานนช  
ชาญ ธนประาอบ 

สนพ.มตนชน  
ตุลาุม 2560 

 

การประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลประเมินตนเอง  ผลประเมินโดย
กรรมการ 

2.1 6 ข้อ 6 ข้อ 5   5   

2.2 100,000 บาท : 1 ุน 389,239.87 บาท : 1 ุน 5 5 

2.3 ร้อยละ 40 ร้อยละ 25.50 3.19 3.19 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย 4.40 4.40 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 
 
จุดเด่น 

1. ุณาจารย์ มุ่วามรู้ และศัายภาพในาารท าวนจัย 
2. ุณะโบราณุด่ม่าองทุนวนจัยและสร้างสรรุ์ุณะโบราณุด่ ซึ่งปปนนาารจัดสรรงบจาาปงนนรายได้

ของุณะโบราณุด่ จึงท าใหม้่ปงนนทุนสนับสนุนาารวนจัยจ านวนมาา 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 

- 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี าระบวนาาร 
เกณฑ์การประเมิน  

ุะแนน 1 ุะแนน 2 ุะแนน 3 ุะแนน 4 ุะแนน 5 
ม่าารด าปนนนาาร  

1 ข้อ 
ม่าารด าปนนนาาร 

2 ข้อ 
ม่าารด าปนนนาาร    

3 - 4 ข้อ 
ม่าารด าปนนนาาร 

5 ข้อ 
ม่าารด าปนนนาาร 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 จัดท าแผนาารบรนาารวนชาาารประจ าปทท่่สอดุล้องาับุวามต้องาารของสังุม
และา าหนดตัวบ่งช่้วัดุวามส าปร็จในระดับแผนและโุรงาารบรนาารวนชาาารแา่
สังุมและปสนอารรมาารประจ าุณะ ปพ่ือพนจารณาอนุมัตน 

  

2 โุรงาารบรนาารวนชาาารแา่สังุมตามแผน ม่าารจัดท าแผนาารใช้ประโยชน์
จาาาารบรนาารวนชาาารปพ่ือให้ปานดผลต่อาารพัฒนานัาศึาษา ชุมชน หรือสังุม 

  

3 โุรงาารบรนาารวนชาาารแา่สังุมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องม่โุรงาารท่่บรนาาร
แบบให้ปปล่า 

  

4 ประปมนนุวามส าปร็จตามตัวบ่งช่้ของแผนและโุรงาารบรนาารวนชาาารแา่สังุม
ในข้อ 1 และน าปสนอารรมาารประจ าุณะ ปพ่ือพนจารณา 

  

5 น าผลาารประปมนนตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาาารให้บรนาารวนชาาารสังุม   
6 ุณะม่ส่วนร่วมในาารบรนาารวนชาาารแา่สังุมในระดับสถาบัน   

 

ผลาารประปมนนตนปองปทท่่แล้ว :   4 ข้อ  ปาณฑ์ประปมนน : 3 ุะแนน 
ผลาารประปมนนตนปองุรั้งน่้ :    6 ข้อ  ปาณฑ์ประปมนน : 5 ุะแนน 
ปปูาหมายของปทน่้  :   6 ข้อ  ผลาารด าปนนนงาน  :     บรรลุปปูาหมาย 
ปปูาหมายปทต่อไป  : 6 ข้อ  ปาณฑ์ประปมนน : 5 ุะแนน 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ:   6 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน   :    5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :     6 ข้อ  ผลการด าเนินงาน :    บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

 1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนด
ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ุณะโบราณุด่ได้จัดท าแผนาารด าปนนนงานโุรงาารบรนาารวนชาาารแา่สังุมประจ าปทงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  ซึ่งในแผนม่าารา าหนดตัวบ่งช่้ วัดุวามส าปร็จตามวัตถุประสงุ์ของแผน  และได้ผ่านาารพนจารณา
จาามตนท่่ประชุมุณะารรมาารประจ าารรมาารประจ าุณะโบราณุด่ ุรั้งท่่ 18 /2560 วันท่่ 14 ธันวาุม 
2560 ระปบ่ยบวาระท่่ 4.12 าารจัดท าแผนาารด าปนนนงานโุรงาารบรนาารวนชาาารแา่สังุม และท านุบ ารุง
ศนลปวัฒนธรรม ุณะโบราณุด่ ประจ าปทงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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 นอาจาาน่้โุรงาารบรนาารวนชาาารต่างๆของุณะโบราณุด่ ม่าารา าหนดตัวช่้วัดุวามส าปร็จจาา
าารด าปนนนงาน ซึ่งประาอบไปด้วยตัวช่้วัดปชนงปรนมาณ ตัวช่้วัดปชนงุุณภาพ ตัวช่้วัดปชนงปวลา และตัวช่้วัดปชนง
ต้นทุนโดยา าหนดปปูาหมายตามแผนปปนนร้อยละ จ านวนุน และจ านวนปงนนจาาาารให้บรนาารทางวนชาาาร และ
ปสนอุณะารรมาารพนจารณา (ปอาสารหมายปลข บุ.3.1.1-1 และบุ.3.1.1-2) 
 
 

 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
  ุณะโบราณุด่ม่าารประชุมปพ่ือวางแผน สรุปข้อมูล และแนวทางในาารวนปุราะห์ุวาม
ต้องาาร ุวามจ าปปนนท่่จะน าไปพัฒนาาารให้บรนาารวนชาาารแา่ชุมชนให้ปานดประสนทธนภาพสูงสุด ได้จัดโุรงาาร
บรนาารวนชาาารแา่สังุมตามแผนท่่า าหนดไว้ โดยได้ม่าารวางแผนาารใช้ประโยชน์จาาาารบรนาารวนชาาาร โดย
ระบุประโยชน์ท่่จะปานดข้ึนาับนัาศึาษา ชุมชน /สังุม  ม่าารระบุตัวช่้วัดาารน าไปใช้ประโยชน์ ปปูาหมายของ
โุรงาาร ระยะปวลาและผู้รับผนดชอบโุรงาาร ทั้งน่้ปพ่ือให้ปานดผลต่อนัาศึาษา ชุมชน/ สังุม ผู้รับบรนาาร และ
บรรลุวัตถุประสงุ์ตามโุรงาาร  (ปอาสารหมายปลข บุ.3.1.1-2) 
 

 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

  ุณะโบราณุด่ด าปนนนโุรงาารบรนาารวนชาาารแา่สังุมในภาพรวมปปนนาารบรนาารวนชาาาร
และ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดนนปพ่ือด าปนนนโุรงาารบรนาารวนชาาารแา่สังุมท่่ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวนทยาลัยศนลปาาร อ่าทั้งุณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณปงนนรายได้ประจ าปทส่วนหนึ่งไว้ปพ่ือปปนนทุน
สนับสนุนให้อาจารย์าารด าปนนนโุรงาาร/านจารรมบรนาารวนชาาารแา่สังุมและท านุบ ารุงศนลปวัฒนธรรมท่่ปปนน
ประโยชน์ และปน้นาารม่ส่วนร่วมาับชุมชนในาารปสรนมสร้างุวามปข้มแข็งแา่สังุม   โุรงาารบรนาารวนชาาาร
แา่สังุมท่่บรนาารแบบให้ปปล่า ม่ดังน่้ 

1) โุรงาารประชุมวนชาาารด้านประวัตนศาสตร์ศนลปะ (ปอาสารหมายปลข บุ.3.1.3-1) 
2) โุรงาารทัาษะปชนงวัฒนธรรม: าารจัดาารปร่ยนรู้ปรื่องพหุวัฒนธรรมส าหรับุรูในพ้ืนท่่ 

ารุงปทพมหานุร(ปอาสารหมายปลข บุ.3.1.3-2) 
3) โุรงาารศูนย์ปร่ยนรู้ชาตนพันธุ์ล่ซอภาุปหนือตอนล่าง (ปอาสารหมายปลข บุ.3.1.3-3) 
4) โุรงาารอบรมาารอ่านจารึาสุโขทัยส าหรับุรูมัธยมศึาษา ปพ่ือปปนนาารสัาาาระแด่ 

ศาสตราจารย์ ดร.ประปสรนฐ ณ นุร ในวาระอายุวัฒนมงุล 99 ปท  (ปอาสารหมายปลข บุ.3.1.3-4) 
5) โุรงาารอนทธนพลวรรณุด่สันสาฤตในวรรณุด่ไทย  (ปอาสารหมายปลข บุ.3.1.3-5) 

 

 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 
และน าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

 ตามทุ่่ณะโบราณุด่ได้จัดโุรงาารบรนาารวนชาาารแา่สังุม ในปทาารศึาษา 2560 ทุาโุรงาาร 
ม่าารประปมนนุวามส าปร็จตามตัวบ่งช่้ของแผนปฏนบัตนราชาาร ุณะโบราณุด่ มหาวนทยาลัยศนลปาาร ประจ าปท
งบประมาณ 2560 ซึ่งระบุตัวช่้วัด ุอยา าาับตนดตามาารด าปนนนงาน และให้บรรลุตามปปูาหมายท่่า าหนดไว้  

 นอาจาาน่้โุรงาารบรนาารวนชาาารแา่สังุมของุณะโบราณุด่ท่่ระบุไว้ในแผนปฏนบัตนราชาารม่
าารประปมนนุวามส าปร็จของาารให้บรนาาร ตามตัวช่้วัดท่่ผู้รับผนดชอบโุรงาารา าหนดไว้ โดยา าหนดตัวช่้วัดปชนง
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ปรนมาณ ตัวช่้วัดปชนงุุณภาพ ตัวช่้วัดปชนงปวลา และตัวช่้วัดปชนงต้นทุน โดยผู้รับผนดชอบโุรงาารจะสรุปผลาาร
ด าปนนนงาน และน าปสนอต่อุณะารรมาารประจ าุณะปพ่ือพนจารณา 

 ทั้งนุ่้ณะฯได้ม่าารรายงานผลตามแผนาารด าปนนนงานโุรงาารบรนาารวนชาาารแา่สังุมประจ าปท
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 8 ปดือน ใหุ้ณะารรมาารประจ าุณะโบราณุด่ ุรั้งท่่ 12/2561 ปมื่อวัน
พฤหัสบด่ท่่ 5 าราฎาุม 2561 ระปบ่ยบวาระท่่ 4.9 (ปอาสารหมายปลข บุ.3.1.4-1) 
 

 5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
 ุณะโบราณุด่ อยู่ระหว่างาารน าผลาารประปมนนตามข้อ 4 มาวางแผน พัฒนา และปรับปรุง
แผนาารด าปนนนโุรงาารบรนาารวนชาาารประจ าปทงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้มุ่วามสอดุล้องาับุวามต้องาาร
ของสังุมและปปนนประโยชน์ต่อาลุ่มปปูาหมาย ได้แา่ นัาศึาษา อาจารย์ ชุมชน องุ์ารภายนอา แต่ถึงแม้ยัง 
มนได้ม่าารน าผลาารประปมนนของโุรงาารบรนาารวนชาาารตามแผนและนอาแผนปฏนบัตนราชาารประจ าปท
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มาปรับปรุงปนื่องจาายังไม่สน้นงบประมาณนั้นแตุ่ณะฯ ได้ม่าารน าผลาารตนดตาม
โุรงาารบรนาารวนชาาารตามแผนปฏนบัตนราชาาร ของปทงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปพ่ือให้ท่่ประชุมุณะารรมาาร
ประจ าุณะฯ พนจารณาผลและวางแผนาารด าปนนนโุรงาารต่างๆ ปพ่ือให้บรรลุตัวช่้วัดท่่ตั้งไว้ ในาารประชุม
ุณะารรมาารประจ าุณะโบราณุด่ ุรั้งท่่ 12/2561 ปมื่อวันพฤหัสบด่ท่่ 5 าราฎาุม 2561 ระปบ่ยบวาระท่่ 
4.9  (ปอาสารหมายปลข บุ.3.1.4-1)  

 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

  ุณะโบราณุด่ม่ส่วนร่วมในาารให้บรนาารวนชาาารแา่สังุมในระดับสถาบัน ุือ  มหาวนทยาลัย
ศนลปาารได้จัดโุรงาารในงานวันสถาปนามหาวนทยาลัยศนลปาาร ปมื่อวันท่่ 12 ตุลาุม 2560 ุรบรอบ 74 ปท  
ณ ศูนย์ศนลปวัฒนธรรมปฉลนมพระปา่ยรตน 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวนทยาลัยศนลปาาร วนทยาปขตพระราชวัง
สนามจันทร์ จังหวัดนุรปฐม  ประาอบด้วย าารจัดงานในส่วนพนธ่าาร และาารจัดงานปปิดบ้านศนลปาาร หรือ 
SU OPEN HOUSE 2017 ซึ่งในงานปปิดบ้านน่้ ุณะโบราณุด่ได้ม่ส่วนร่วมในงานน่้ โดยได้จัดโุรงาารปปิด
บ้านโบราณุด่ ปพ่ือแนะน าและประชาสัมพันธ์ให้บุุุลทั่วไปได้ทราบถึงรูปแบบาารจัดาารปร่ยนาารสอนตาม
หลัาสูตร โดยในงานน่้ได้น าองุ์ุวามรู้ทางด้านโบราณุด่ไปถ่ายทอดสู่สาธารณชน ในรูปแบบหลุมขุดุ้น
จ าลอง  ให้ข้อมูลาารขุดุ้นหลัาฐานทางโบราณุด่ (ปอาสารหมายปลข บุ.3.1.3-1) 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
บุ.3.1.1-1 แผนปฏนบัตนราชาาร ุณะโบราณุด่ ประจ าปทงบประมาณ พ.ศ. 2561 
บุ.3.1.1-2 แผนาารด าปนนนงานโุรงาารบรนาารวนชาาารแา่สังุมและโุรงาารท านุบ ารุง

ศนลปวัฒนธรรม ุณะโบราณุด่ ประจ าปทงบประมาณ 2561 
บุ.3.1.3-1 โุรงาารประชุมวนชาาารด้านประวัตนศาสตร์ศนลปะ 
บุ.3.1.3-2 โุรงาารทัาษะปชนงวัฒนธรรม: าารจัดาารปร่ยนรู้ปรื่องพหุวัฒนธรรมส าหรับุรูในพ้ืนท่่ 

ารุงปทพมหานุร 
บุ.3.1.3-3 โุรงาารศูนย์ปร่ยนรู้ชาตนพันธุ์ล่ซอภาุปหนือตอนล่าง 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
บุ.3.1.3-4 โุรงาารอบรมาารอ่านจารึาสุโขทัยส าหรับุรูมัธยมศึาษา ปพ่ือปปนนาารสัาาาระแด่ 

ศาสตราจารย์ ดร.ประปสรนฐ ณ นุร ในวาระอายุวัฒนมงุล 99 ปท   
บุ.3.1.3-5 โุรงาารอนทธนพลวรรณุด่สันสาฤตในวรรณุด่ไทย    
บุ.3.1.4-1 รายงานาารประชุมุณะารรมาารประจ าุณะโบราณุด่ ุรั้งท่่ 12/2561  

ปมื่อวันพฤหัสบด่ท่่ 5 าราฎาุม 2561 ระปบ่ยบวาระท่่ 4.9 
บุ.3.1.6-1 โุรงาารปปิดบ้านโบราณุด่ 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลประเมินตนเอง  ผลประเมินโดยกรรมการ 

3.1 7 ข้อ  5 ุะแนน 5 ุะแนน 5 ุะแนน 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 5 คะแนน 5 คะแนน 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 3 
 
จุดเด่น 

- 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

 
- 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

ุะแนน 1 ุะแนน 2 ุะแนน 3 ุะแนน 4 ุะแนน 5 
ม่าารด าปนนนาาร  

1 ข้อ 
ม่าารด าปนนนาาร 

2 ข้อ 
ม่าารด าปนนนาาร    

3 - 4 ข้อ 
ม่าารด าปนนนาาร 

5 ข้อ 
ม่าารด าปนนนาาร 

6 - 7 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 า าหนดผู้รับผนดชอบในาารท านุบ ารุงศนลปะและวัฒนธรรม     
2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศนลปะและวัฒนธรรม และา าหนดตัวบ่งช่้วัด

ุวามส าปร็จตามวัตถุประสงุ์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณปพ่ือให้
สามารถด าปนนนาารได้ตามแผน 

  

3 า าาับตนดตามให้ม่าารด าปนนนงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศนลปะและวัฒนธรรม   
4 ประปมนนุวามส าปร็จตามตัวบ่งช่้ท่่วัดุวามส าปร็จตามวัตถุประสงุ์ของแผนด้าน

ท านุบ ารุงศนลปะและวัฒนธรรม 
  

5 น าผลาารประปมนนไปปรับปรุงแผนหรือานจารรมด้านท านุบ ารุงศนลปะและ
วัฒนธรรม 

  

6 ปผยแพร่านจารรมหรือาารบรนาารด้านท านุบ ารุงศนลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

  

7 า าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศนลปะและวัฒนธรรมซึ่งปปนนท่่ยอมรับใน
ระดับชาตน  

  

 
 

 
 

ผลาารประปมนนตนปองปทท่่แล้ว :   6 ข้อ  ปาณฑ์ประปมนน : 5 ุะแนน 
ผลาารประปมนนตนปองุรั้งน่้ :    6 ข้อ  ปาณฑ์ประปมนน : 5 ุะแนน 
ปปูาหมายของปทน่้  :   7 ข้อ  ผลาารด าปนนนงาน  :     ไมบ่รรลุปปูาหมาย 
ปปูาหมายปทต่อไป  : 7 ข้อ  ปาณฑ์ประปมนน : 5 ุะแนน 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ: 6 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน   :    5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :     7 ข้อ  ผลการด าเนินงาน :    ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

  ุณะโบราณุด่ ได้จัดท าแผนาารด าปนนนงานโุรงาารบรนาารวนชาาารแา่สังุมและโุรงาาร
ท านุบ ารุงศนลปวัฒนธรรม ประจ าปทงบประมาณ พ.ศ. 2561  ซึ่งในแผนม่าารา าหนดตัวบ่งช่้ ตัวช่้วัดุวามส าปร็จ
ตามวัตถุประสงุ์ของแผน ผู้รับผนดชอบ  และได้ผ่านาารพนจารณาจาามตนท่่ประชุมุณะารรมาารประจ า
ารรมาารประจ าุณะโบราณุด่ ุรั้งท่่ 18 /2560 วันท่่ 14 ธันวาุม 2560 ระปบ่ยบวาระท่่ 4.12 าารจัดท า
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แผนาารด าปนนนงานโุรงาารบรนาารวนชาาารแา่สังุม และท านุบ ารุงศนลปวัฒนธรรม ุณะโบราณุด่ ประจ าปท
งบประมาณ พ.ศ. 2561  (ปอาสารหมายปลข บุ.3.1.1-1 และ บุ.3.1.1-2) 
 
 

 2.  จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

ุณะโบราณุด่ม่าารจัดท าแผนด้านาารท านุบ ารุงศนลปวัฒนธรรม โดยุณบด่ร่วมาับผู้บรนหารุณะ
ฝุายต่างๆ และหัวหน้าภาุวนชาฯ จัดประชุมปปนนวาระในาารประชุมุณะารรมาารประจ าุณะฯ ปพ่ือท า
แผนปฏนบัตนราชาารประจ าปท  โดยแผนปฏนบัตนราชาารประจ าปทจะุรอบุลุมแผนาารด าปนนนงานด้านาารท านุ
บ ารุงศนลปวัฒนธรรมุณะ ซึ่งได้า าหนดตัวบ่งชุ่้วามส าปร็จของแผน และม่าารระบุาารจัดสรรงบประมาณปพ่ือ
ใช้ในาารด าปนนนาารานจารรมหรือโุรงาาร รายละปอ่ยดดังน่้    (ปอาสารหมายปลข บุ. 4.1.1-1) 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 
 

1. จ านวนโุรงาารท านุบ ารุงศนลปวัฒนธรรมท่่บูรณาาาร
ศาสตร์และศนลป์ ปพ่ือาารพัฒนาชุมชน / สังุม /ประปทศ  

โุรงาาร 5 

2. จ านวนโุรงาารท่่ได้รับผ่านปผยแพร่ผ่านสื่อ โุรงาาร 2 

3. งบประมาณท่่สนับสนุนด้านท านุบ ารุงศนลปวัฒนธรรมท่่ได้
จาาหน่วยงานภายนอา (ร้อยละของปงนนรายได้) 

ร้อยละ 12 

 
โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนปฏบิัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ล าดับ ผู้ด าเนินการ โครงการ ระยะเวลา แหล่งเงิน งบประมาณ 
(บาท) 

1 ภาุวนชาโบราณุด ่ โุรงาารอบรมปชนงปฏนบัตนาารทาง
โบราณุด่และประวัตนศาสตร์ไทย 

พ.ย. 60 - 
า.ย. 61 

แผ่นดนน 190,000  

2 ภาุวนชาประวตันศาสตร์ศนลปะ โุรงาารผลนตปอาสารท านุบ ารุง
ศนลปวฒันธรรมด้านประวตันศาสตร์ศนลปะ 

พ.ย. 60 - 
า.ย. 61 

แผ่นดนน 130,000  

3 ภาุวนชามานุษยวนทยา โุรงาารฐานข้อมลูภาษาและ
วัฒนธรรมาลุม่ชาตนพันธุ์ ชายแดน
อาปซ่ยน (ระยะท่่ 2) 

พ.ย. 60 - 
า.ย. 61 

แผ่นดนน 160,000  

4 ภาุวนชาภาษาตะวันออา โุรงาาร "าารอนุรัาษ์แถบปส่ยง
ปา่่ยวาับวัฒนธรรมประปพณ่มอญ 
ระยะท่่ 2" 

พ.ย. 60 - 
า.ย. 61 

แผ่นดนน 110,000  
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 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ุณะโบราณุด่ ม่าารด าปนนนงานา าาับและตนดตามาารด าปนนนงานตามแผนปฏนบัตนราชาารของ
ุณะฯ โดยุณบด่ ได้ม่าารตนดตามผลาารด าปนนนงานปปนนระยะๆ อย่างไม่ปปนนทางาาร  แล้วได้รายงานุวาม
ุืบหน้าและผลาารด าปนนนงานต่างๆ ในาารประชุมุณะารรมาารประจ าุณะดังน่้ 

1) าารประชุมุณะารรมาารประจ าุณะ ุรั้งท่่ 1/2561 ปมื่อวันท่่ 11 มาราุม 2561 ระปบ่ยบ
วาระท่่ 4.6  (ปอาสารหมายปลข บุ. 4.1.3-1) 

2) าารประชุมุณะารรมาารประจ าุณะ ุรั้งท่่ 3/2560 ปมื่อวันท่่ 5 าราฎาุม 2561 ระปบ่ยบ
วาระท่่ 4.9  (ปอาสารหมายปลข บุ. 4.1.3-2) 

 
 

 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 ุณะโบราณุด่ได้ม่าารประปมนนุวามส าปร็จตามตัวบ่งช่้ท่่วัดุวามส าปร็จของแผนปฏนบัตน
ราชาารประจ าปท  แล้วรายงานผลผ่านระบบฐานข้อมูล MIS มหาวนทยาลัยศนลปาาร ในส่วนของระบบ า.พ.ร.
และยุทธศาสตร์  ตามาลไาท่่มหาวนทยาลัยปปนนผู้า าหนด   

 นอาจาานุ่้ณะฯ ยังม่าารพนจารณาาารรายงานผลตามแผนปฏนบัตนราชาารประจ าปทงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 และวนปุราะห์ผลาารด าปนนนงานตามยุทธศาสตร์  ปพ่ือน าผลาารพนจารณาไปปปนนข้อมูลปพ่ือวางแผน
ในแผนปฏนบัตนราชาาร ประจ าปทงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป และุณะฯม่าารรายงานผลตามแผนปฏนบัตน

ล าดับ ผู้ด าเนินการ โครงการ ระยะเวลา แหล่งเงิน งบประมาณ 

5  ภาุวนชาภาษาตะวันออา โุรงาารอบรมปชนงปฏนบัตนาาร 
ประจ าปทาารศึาษา 2560 ในหัวข้อ 
"าารสอนวรรณุด่ไทย" 

21 - 22 
ปม.ย.61 

รายได้
ภาุวนชาฯ 

 50,000  

6  ภาุวนชาภาษาตะวันออา โุรงาารท าบญุอุทนศส่วนาุศลแด่
บูรพาจารยภ์าุวนชาภาษาตะวันออา 

30 มน.ย.61 รายได้
ภาุวนชาฯ 

 50,000  

7 หมวดวนชาประวตันศาสตร ์ โุรงาารประวัตนศาสตร์ท้องถน่น
ตะวันตา 

พ.ย. 60 - 
า.ย. 61 

แผ่นดนน 110,000  

8 ศูนย์สันสาฤตศึาษา โุรงาารปทศน์มหาชาตน  
"มหาปวสสันดรชาดา" 

พ.ย. 60 - 
พ.ุ. 61  

แผ่นดนน 100,000  

9 ศูนย์ศึาษาศนลปารรมโบราณฯ โุรงาารปรับปรุงปว็บไซต์ฐานข้อมลู
ปพื่อปปนนแหล่งปร่ยนรู้ศนลปารรมส าุัญ
ในประปทศไทย 

1 ม.ุ.  - 30 
า.ย. 61 

รายได้
ุณะฯ 

 66,600  

  รวมปงนนงบประมาณทั้งหมด   966,600 
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ราชาารประจ าปทงบประมาณ  พ.ศ. 2561 รอบ 8 ปดือน  ุณะฯ ได้รายงานผลุวามส าปร็จตามตัวบ่งช่้ของ
แผนด้านท านุบ ารุงศนลปวัฒนธรรม  ดังน่้ 
 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
2561 

 

ผลการ
ด าเนินงาน

รอบ 8 เดือน 
1. จ านวนโุรงาารท านุบ ารุงศนลปวัฒนธรรมท่่ บูรณาาาร

ศาสตร์และศนลป์ ปพ่ือาารพัฒนาชุมชน / สังุม /ประปทศ  
โุรงาาร 5 3 

2. จ านวนโุรงาารท่่ได้รับผ่านปผยแพร่ผ่านสื่อ โุรงาาร 2 อยู่ระหว่าง
ด าปนนนาาร* 

3. งบประมาณท่่สนับสนุนด้านท านุบ ารุงศนลปวัฒนธรรมท่่ได้
จาาหน่วยงานภายนอา (ร้อยละของปงนนรายได้) 

ร้อยละ 12 10.52 

*     ด าปนนนาารแล้วปสร็จ 1 โุรงาาร อยู่ระหว่างรายงานผลปข้าท่่ประชุมุณะารรมาารประจ าุณะฯ    
 

จาาผลาารด าปนนนงานรอบ 8 ปดือน  ุณะฯ ประปมนนุวามส าปร็จตามตัวบ่งช่้ของแผนปฏนบัตนราชาาร
ด้านาารท านุบ ารุงศนลปวัฒนธรรมจ านวน 3 ตัวบ่งช่้ ซึ่งยังไม่บรรลุผลุวามส าปร็จตามปปูาหมายของแผนปลย 
แต่ปนื่องจาายังไม่สน้นปทงบประมาณ  ถือว่าาารด าปนนนงานด้านน่้ม่าารปร่งรัดให้ปานดประสนทธนภาพ และุาดว่าจะ
บรรลุตามปปูาหมายของแผนทั้งหมด  (ปอาสารหมายปลข บุ. 4.1.4-1) 

ในส่วนข้อปสนอแนะของผลาารด าปนนนงาน พบว่าานจารรมด้านาารท านุบ ารุงศนลปวัฒนธรรมของุณะม่
าารประชาสัมพันธ์ท่่ยังไม่แพร่หลายสู่ภายนอา  จึงุวรน าไปจัดท าปปนนแผนพัฒนาปรับปรุงต่อไป 

 

 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ุณะโบราณุด่  โดยภาุวนชา / สาขาวนชา / หมวดวนชา  ได้น าผลาารประปมนนจาาาารจัด 
โุรงาารท านุบ ารุงศนลปะในปทาารศึาษาท่่ผ่านมา มาปรับปรุงโุรงาารท่่จัดขึ้นในปทาารศึาษา 2560 น่้   
โดยน าข้อปสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุง าารจัดโุรงด้านาารท านุบ ารุงศนลปะ  (ปอาสารหมายปลข บุ. 4.1.5-1) 
 

 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

  ุณะโบราณุด่ ม่าารสนับสนุน ส่งปสรนมให้ม่าารปผยแพร่โุรงาาร / านจารรมท านุบ ารุงศนลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน ม่าารปผยแพร่โุรงาารด้านาารท านุบ ารุงศนลปะและวัฒนธรรม ผ่านช่องทางสื่อสาร
ต่างๆ อย่างต่อปนื่อง ปช่น โดยม่าารปผยแพร่ทางจดหมายข่าวของุณะฯ  และปว็บไซต์ของุณะโบราณุด่    
(ปอาสารหมายปลข บุ.4.1.6-1) 
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 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 ุณะโบราณุด่  ยังไม่ม่าารา าหนดหรือสร้างมาตรฐานทางด้านศนลปะและวัฒนธรรมซึ่งปปนนท่่
ยอมรับในระดับชาตน (ปอาสารหมายปลข บุ.4.1.7-1) 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
บุ. 4.1.1-1 แผนปฏนบัตนราชาารประจ าปทงบประมาณ 2561 ุณะโบราณุด่ มหาวนทยาลัยศนลปาาร 
บุ. 4.1.3-1 รายงานาารประชุมุณะารรมาารประจ าุณะ ุรั้งท่่ 3/2560 ปมื่อวันท่่ 5 าราฎาุม 

2561 ระปบ่ยบวาระท่่ 4.9   
บุ. 4.1.3-2 รายงานาารประชุมุณะารรมาารประจ าุณะ ุรั้งท่่ 1/2561 ปมื่อวันท่่ 11 มาราุม 

2561 ระปบ่ยบวาระท่่ 4.6   
บุ. 4.1.4-1 รายงานผลตามแผนปฏนบัตนราชาารประจ าปทงบประมาณ 2561 ุณะโบราณุด่ 

มหาวนทยาลัยศนลปาาร 
บุ. 4.1.5-1 หลัาฐานาารน าผลประปมนนไปปรับปรุง าารจัดโุรงด้านาารท านุบ ารุงศนลปะ   
บุ.4.1.6-1 จดหมายข่าวของุณะฯ และปว็บไซต์ของุณะโบราณุด่     

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลประเมินตนเอง  

4.1 7 ข้อ 6 ข้อ 5 ุะแนน 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 :  
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5 คะแนน 

 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 

จุดเด่น 
- 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน

และเอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  าระบวนาาร 
เกณฑ์การประเมิน  

ุะแนน 1 ุะแนน 2 ุะแนน 3 ุะแนน 4 ุะแนน 5 
ม่าารด าปนนนาาร  

1 ข้อ 
ม่าารด าปนนนาาร 

2 ข้อ 
ม่าารด าปนนนาาร    

3 - 4 ข้อ 
ม่าารด าปนนนาาร 

5 – 6 ข้อ 
ม่าารด าปนนนาาร 

7 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 พัฒนาแผนาลยุทธ์จาาผลาารวนปุราะห์ SWOT โดยปชื่อมโยงาับวนสัยทัศน์ของุณะ
และสอดุล้องาับวนสัยทัศน์ของุณะ สถาบัน รวมทั้งสอดุล้องาับาลุ่มสถาบัน
และปอาลัาษณ์ของุณะ และพัฒนาไปสู่แผนาลยุทธ์ทางาารปงนนและแผนปฏนบัตน
าารประจ าปทตามารอบปวลาปพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งช่้และปปูาหมายของแผนาล
ยุทธ์และปสนอผู้บรนหารระดับสถาบันปพ่ือพนจารณาอนุมัตน 

  

2 ด าปนนนาารวนปุราะห์ข้อมูลทางาารปงนนท่่ประาอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลัาสูตร สัดส่วนุ่าใช้จ่ายปพ่ือพัฒนานัาศึาษา อาจารย์ บุุลาาร าาร
จัดาารปร่ยนาารสอน อย่างต่อปนื่อง ปพ่ือวนปุราะห์ุวามุุ้มุ่าของาารบรนหาร
หลัาสูตร ประสนทธนภาพ ประสนทธนผลในาารผลนตบัณฑนต และโอาาสในาาร
แข่งขัน 

  

3 ด าปนนนงานตามแผนบรนหารุวามปส่่ยง ท่่ปปนนผลจาาาารวนปุราะห์และระบุ
ปัจจัยปส่่ยงท่่ปานดจาาปัจจัยภายนอา หรือปัจจัยท่่ไม่สามารถุวบุุมได้ท่่ส่งผล
ต่อาารด าปนนนงานตามพันธานจของุณะและให้ระดับุวามปส่่ยงลดลงจาาปดนม 

  

4 บรนหารงานด้วยหลัาธรรมาภนบาลอย่างุรบถ้วนทั้ง 10 ประาารท่่แสดงผลาาร
ด าปนนนงานอย่างชัดปจน 

  

5 ุ้นหาแนวปฏนบัตนท่่ด่ จาาุวามรู้ทั้ งท่่ม่อยู่ ในตัวบุุุล ทัาษะของผู้ ม่
ประสบาารณ์ตรง และแหล่งปร่ยนรู้ อ่ืนๆ ตามประปด็นุวามรู้ อย่างน้อย
ุรอบุลุมพันธานจด้านาารผลนตบัณฑนตและด้านาารวนจัย จัดปา็บอย่างปปนนระบบ
โดยปผยแพร่ออามาปปนนลายลัาษณ์อัาษรและน ามาปรับใช้ในาารปฏนบัตนงานจรนง 

  

6 าารา าาับตนดตามผลาารด าปนนนงานตามแผนาารบรนหารและแผนพัฒนา
บุุลาารสายวนชาาารและสายสนับสนุน 

  

7 ด าปนนนงานด้านาารประาันุุณภาพาารศึาษาภายในตามระบบและาลไาท่่
ปหมาะสมและสอดุล้องาับพันธานจและพัฒนาาารของุณะท่่ได้ปรับให้าาร
ด าปนนนงานด้านาารประาันุุณภาพปปนนส่วนหนึ่งของาารบรนหารงานุณะตามปาตน
ท่่ประาอบด้วย าารุวบุุมุุณภาพ าารตรวจสอบุุณภาพ และาารประปมนน
ุุณภาพ  
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ผลาารประปมนนตนปองปทท่่แล้ว :   6 ข้อ  ปาณฑ์ประปมนน : 4 ุะแนน 
ผลาารประปมนนตนปองุรั้งน่้ :    6 ข้อ  ปาณฑ์ประปมนน : 4 ุะแนน 
ปปูาหมายของปทน่้  :   7 ข้อ  ผลาารด าปนนนงาน  :     ไมบ่รรลุปปูาหมาย 
ปปูาหมายปทต่อไป  : 7 ข้อ  ปาณฑ์ประปมนน : 5 ุะแนน 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ: 6 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน   :    4 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :     7 ข้อ  ผลการด าเนินงาน :    ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

วนสัยทัศน์ของมหาวนทยาลัย  
“ศนลปาารปปนนมหาวนทยาลัยชั้นน าแห่งาารสร้างสรรุ”์ 

 

วนสัยทัศน์ของุณะวนชา 
 “ส่งปสรนม สร้างสรรุ์ สืบสาน” องุ์ุวามรู้ด้านโบราณุด่ ภาษา ศนลปวัฒนธรรมของชาตน  ให้ปปนน
ท่่ยอมรับในระดับนานาชาตน 
 

ุณะโบราณุด่ได้ใช้แผนยุทธศาสตร์มหาวนทยาลัยศนลปาาร ฉบับปัจจุบัน ท่่ได้รับุวามปห็นชอบ 
จาาสภามหาวนทยาลัยศนลปาาร ,แผนยุทธศาสตร์ของุณะโบราณุด่ ซึ่งผ่านาารวนปุราะห์ SWOT จาาาาร
ประชุมและระดมุวาม นุดปห็นร่วมาันหลายส่วนทั้งจาาท่มงานบรนหาร ุณะารรมฝุายต่าง ๆ าารประชุมรับฟัง
ุวามุนดปห็นจาาบุุลาารและนัาศึาษาของุณะโบราณุด่ รวมถึงข้อุนดปห็นาาราารประาันุุณภาพาารศึาษา 
ประจ าปทาารศึาษา 2560 ปพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุง ให้ปชื่อมโยงาับวนสัยทัศน์ ปอาลัาษณ์ ของุณะและ
มหาวนทยาลัย   

โดยม่าารน าแผนปฏนบัตนราชาารของุณะโบราณุด่ ปทงบประมาณ 2561 รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวนทยาลัยศนลปาาร มาจัดท าปปนน แผนาลยุทธ์ทางาารปงนน  พร้อมทั้งม่าารปสนอแผนปฏนบัตนราชาารประจ าปท
งบประมาณ 2561  ของุณะวนชาท่่สอดุล้องาับมหาวนทยาลัย ปพ่ือให้ท่่ประชุมุณบด่ และสภามหาวนทยาลัย
ปห็นชอบ  (ปอาสารหมายปลข บุ.5.1.1-1 , บุ.5.1.1-2 และ บุ.5.1.1-3) 
 

 2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน 

 ุ ณะโบราณุด่ได้จัดท าแผนาลยุทธ์ทางาารปงนน ประจ าปทงบประมาณ 2561 ซึ่งม่าาร
ประปมนนสถานภาพปัจจุบันด้านาารปงนน วนปุราะห์ SWOT  ปพ่ือพนจารณาถึงแนวทางในาารบรนหารปงนนจาา
งบประมาณท้ังหมดให้สอดุล้องาับต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลัาสูตร  (ปอาสารหมายปลข บุ.5.1.1-3 ) 

ุณะฯได้ด าปนนนาารวนปุราะห์จัดท ารายงานต้นทุนรวมต่อหน่วยปปนนรายหลัาสูตร  
(ปอาสารหมายปลข บุ. 5.1.2-1) ดังน่้ 
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3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 ุณะโบราณุด่ได้วนปุราะห์และระบุุวามปส่่ยง และปัจจัยท่่า่อให้ปานดุวามปส่่ยงท่่ส่งผลาระทบ
หรือสร้างุวามปส่ยหาย หรือุวามล้มปหลวหรือลดโอาาสท่่จะบรรลุปปูาหมายในาารบรนหาราารศึาษา ซึ่งม่าาร
จัดล าดับุวามปส่่ยงทุ่่าดว่าจะสร้างผลาระทบในปทาารศึาษา 2560 ได้แา่ 

 

ล าดับุวามปส่่ยงสูงมาา  ด้านาารบรนหารจัดาาร  
 

ล าดับุวามปส่่ยงสูง ด้านุุณวุฒนและต าแหน่งทางวนชาาารของอาจารย์ประจ าหลัาสูตร
 ล าดับุวามปส่่ยงปานาลาง  าารตรวจสอบด้านาารปงนน าารบัญช่   

 
ผลการด าเนินการเพื่อลดอัตราความเสี่ยง - ุวามปส่่ยงสูงมาา    

 ด้านาารบรนหารจัดาาร 

1) ุณะโบราณุด่ม่มาตราารในาารส่งปสรนมและสนับสนุนาารพัฒนาบุุลาาร 
2) ุณะโบราณุด่ม่าารหารือปตร่ยมุวามพร้อมปพ่ือรองรับาารปปนนมหาวนทยาลัยในา าาับฯ 
3) ส่งปจ้าหน้าท่่าารปงนนและพัสดุ ไปอบรมและปร่ยนรู้แนวทางาารปฏนบัตนตามหลัาปาณฑ์ด้านาารปงนน 
    

ที ่ คณะโบราณคดี ต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตรFTES 
ปี 2559 ปี 2560 

1 หลัาสตูรศนลปศาสตรบัณฑนต สาขาวนชาโบราณุด่   92,589.98 92,453.12 
2 หลัาสตูรศนลปศาสตรบัณฑนต สาขาวนชาประวัตนศาสตรศ์นลปะ 91,596.80 87,112.01 
3 หลัาสตูรศนลปศาสตรบัณฑนต สาขาวนชามานุษยวนทยา  96,688.53 95,929.34 
4 หลัาสตูรศนลปศาสตรบัณฑนต สาขาวนชาภาษาไทย   84,869.34 73,529.50 
5 หลัาสตูรศนลปศาสตรบัณฑนต สาขาวนชาภาษาอังาฤษ  109,677.33 95,448.51 
6 หลัาสตูรศนลปศาสตรบัณฑนต สาขาวนชาภาษาฝรั่งปศส  92,875.48 86,333.75 
7 หลัาสตูรศนลปศาสตรบัณฑนต สาขาวนชาประวัตนศาสตร์ท้องถน่น  84,446.05 73,316.29 
8 หลัาสตูรศนลปศาสตรมหาบณัฑนต สาขาวนชาโบราณุด่  182,021.66 163,264.17 
9 หลัาสตูรศนลปศาสตรมหาบณัฑนต สาขาวนชาประวตันศาสตร์ศนลปะ  109,988.80 114,088.71 
10 หลัาสตูรศนลปศาสตรมหาบณัฑนต สาขาวนชาจารึาภาษาไทยและภาษา

ตะวันออา 
213,009.25 135,950.87 

11 หลัาสตูรศนลปศาสตรมหาบณัฑนต สาขาวนชาสันสาฤตศึาษา  217,061.45 245,284.99 
12 หลัาสตูรศนลปศาสตรมหาบณัฑนต สาขาวนชาาารจดัาารทรัพยาารวัฒนธรรม 101,589.66 62,288.51 
13 หลัาสตูรปรัชญาดุษฎบ่ัณฑนต สาขาวนชาโบราณุด่  150,287.30 48,938.57 
14 หลัาสตูรปรัชญาดุษฎบ่ัณฑนต สาขาวนชาประวัตนศาสตร์ศนลปะ  83,659.62 73,601.75 
15 หลัาสตูรปรัชญาดุษฎบ่ัณฑนต สาขาวนชาจารึาภาษาไทยและภาษา

ตะวันออา 
120,696.22 88,308.96 

16 หลัาสตูรปรัชญาดุษฎบ่ัณฑนต สาขาวนชาสันสาฤตศึาษา  84,528.06 94,127.08 
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ุณะโบราณุด่ ได้ด าปนนนาารรายงานผลาารด าปนนนงานตามแผนบรนหารุวามปส่่ยงของ
มหาวนทยาลัย รอบ 6 ปดือน (1 ตุลาุม 2560 – 31 ม่นาุม 2561) ปสนอต่อมหาวนทยาลัย  (ปอาสารหมายปลข 
บุ. 5.1.3-2 ) 
  

 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 
   ุณะโบราณุด่ม่าารด าปนนนาารตามหลัาธรรมาภนบาล ุรบทั้ง 10 องุ์ประาอบ  ดังน่้ 
 1) หลัาประสนทธนผล : ม่าารปฏนบัตนตามุ ารับรองาารปฏนบัตนราชาาร และาฎ ระปบ่ยบ ข้อบังุับต่างๆ 
ของมหาวนทยาลัย 
 

2) หลัาประสนทธนภาพ : ม่าารประปมนนผลาารปฏนบัตนงานของบุุลาารภายในุณะโบราณุด่ (KPIs)  
และา าหนดปฏนทนนาารปฏนบัตนงานปพื่อให้ปานดประสนทธนภาพแา่ส่วนราชาาร 

 

 

 3) หลัาาารตอบสนอง: ม่าารทบทวนและปรับปรุงแา้ไขุ าร้องต่างๆ ของนัาศึาษา ปพ่ือตอบสนอง
ุวามต้องาารและอ านวยุวามสะดวาแา่ผู้รับบรนาาร 
   

 4) หลัาภาระรับผนดชอบ: ม่าารา าาับ ตนดตาม ประปมนนาารปฏนบัตนงานตามหน้าท่่รับผนดชอบของ
บุุลาารในุณะวนชา โดยม่าารประปมนนาารขึ้นปงนนปดือนตาม KPI ของแต่ละบุุุล     

 5) หลัาุวามโปร่งใส: ม่าารรายงานสถานะาารปงนนของุณะโบราณุด่ต่อุณะารรมาารประจ าุณะฯ 
และมุ่ณะารรมาารตรวจนับปงนนสดุงปหลือประจ าวัน ปฏนบัตนหน้าท่่ในาารตรวจนับปงนนสดุงปหลือทุาประปภท
รายงานต่อผู้บังุับบัญชา     

 6) หลัาาารม่ส่วนร่วม : ุณะโบราณุด่ปปิดโอาาสให้บุุลาารหรือผู้ม่ส่วนปา่่ยวข้องปข้ามาม่ส่วนร่วม
ในาารบรนหารจัดาารปา่่ยวาับาารตัดสนนใจในปรื่องต่างๆของุณะฯ โดยม่าารแต่งตั้งุณะารรมาารฝุายต่างๆ 
ของุณะโบราณุด่ ประชุมปพ่ือระดมุวามุนดปห็นในาารพัฒนาุณะฯร่วมาัน      

 7) หลัาาระจายอ านาจ : ปพ่ือปปนนาาราระจายอ านาจหน้าท่่และุวามรับผนดชอบ ุณะวนชาได้ม่าาร
จัดท าุ าสั่งมอบหมายหน้าท่่ให้แา่รองุณบด่ หัวหน้างาน ปพ่ือปฏนบัตนหน้าท่่แทนในภาระงานต่างๆ ตามุวาม
จ าปปนน ท าให้มุ่วามสะดวารวดปร็วในาารปฏนบัตนราชาาร ในารณ่ท่่ผู้ม่อ านาจสูงสุดในุณะวนชา ไม่อยู่หรือไม่
อาจปฏนบัตนหน้าท่่ราชาารได้        

  8) หลัานนตนธรรม : ุณะโบราณุด่ม่าารบรนหารงานต่างๆ โดยใช้หลัานนตนธรรม ในาารปฏนบัตนงานโดย  
ยึดหลัาุวามถูาต้องปปนนไปตามระปบ่ยบ  ประาาศ  ข้อบังุับของมหาวนทยาลัย และุณะฯ   ใหุ้วามปปนนธรรม 
แา่ทุาฝุาย ปปนนต้น ปช่นาารพนจารณาา าหนดปาณฑ์าารด าปนนนงานต่างๆ ท่่ม่ผลาระทบาับบุุลาาร นัาศึาษา 
ในภาพรวมจะต้องผ่านุวามปห็นชอบจาาุณะารรมาารประจ าุณะฯ   

 9) หลัาุวามปสมอภาุ : ุณะโบราณุด่ได้จัดสรรงบประมาณในาารพัฒนาบุุลาารซึ่งจัดให้แา่
ุณาจารย์ และบุุลาารสายสนับสนุน โดยจัดให้ปปนนมาตรฐานปด่ยวาันทั้งุณะฯ ไม่ได้ม่าารแบ่งแยา   

 10) หลัามุ่งปน้นฉันทามตน : ุณะโบราณุด่ปฏนบัตนตามข้อบังุับมหาวนทยาลัยศนลปาารในาระบวนาาร
สรรหาต่าง ๆ โดยมุ่งปน้นฉันทามตนในาารได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งบรนหารุณะฯ 
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 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ุณะโบราณุด่ ม่าารจัดท าแผนาารจัดาารุวามรู้ ปสนอต่อท่่ประชุมุณะารรมาารประจ าุณะ 
โบราณุด่ ุรั้งท่่ 14/2560 ปมื่อวันท่่ 14 าันยายน 2560 ระปบ่ยบวาระท่่ 4.5 ท่่ประชุมพนจารณาแล้ว ม่มตน
ปห็นชอบแผนดังาล่าว และได้ด าปนนนาาราารรายงานผลตามแผนาารจัดาารุวามรู้ ุณะโบราณุด่ ปท
าารศึาษา 2560/ปทงบประมาณ 2561 ุณะม่าารด าปนนนงานตามแผนฯ  แต่ยังไม่ได้ด าปนนนาารุ้นหาแนว
ปฏนบัตนท่่ด่ท่่ได้จาาองุ์ุวามรู้ต่างๆ ในพันธานจด้านาารผลนตบัณฑนต และด้านาารวนจัย (ปอาสารหมายปลข บุ.
5.1.5-1 และ บุ.5.1.5-2 ) 

 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

ุณะโบราณุด่ ม่าารจัดท าแผนพัฒนาบุุลาารปสนอต่อท่่ประชุมุณะารรมาารประจ าุณะ 
โบราณุด่ ุรั้งท่่ 18 / 2560 ปมื่อวันท่่ 14 ธันวาุม 2560 ระปบ่ยบวาระท่่ 4.5 ท่่ประชุมพนจารณาแล้ว ม่มตน 
ปห็นชอบแผนดังาล่าว  ในแผนฯา าหนดให้ บุุลาารสายวนชาาาร และสายสนับสนุนวนชาาาร ต้องม่าารพัฒนา
ตนปองอย่างต่อปนื่อง ปช่น าารศึาษาต่อ าารได้รับวุฒนาารศึาษาท่่สูงขึ้น าารประชุม อบรม สัมมนา ทั้งใน
ประปทศและต่างประปทศ  ทั้งน่้ได้ม่าารา าาับ และตนดตามผลาารด าปนนนงานตามรอบรายงานผลาารปฏนบัตน
ราชาารประจ าปท   (ปอาสารหมายปลข บุ.5.1.6-1 และ บุ.5.1.6-2) 
 

7. ด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ  

  ุณะโบราณุด่ ม่าารด าปนนนงานด้านาารประาันุุณภาพาารศึาษาภายในทุ่่รบถ้วน ดังน่้ 
1) ในปทาารศึาษา 2560 ุณะโบราณุด่ได้แต่งตั้งุณะารรมาารบรนหารหลัาสูตร ระดับปรนญญา

บัณฑนต และ บัณฑนตศึาษา ท าหน้าทุ่่อยา าาับดูแลทุาหลัาสูตร ให้ปปนนไปตามารอบมาตรฐานุุณวุฒน 
ระดับอุดมศึาษา  ปพ่ือา าหนดแผนาารด าปนนนงานประาันุุณภาพาารศึาษา ม่าารตนดตามผลุวามา้าวหน้าาาร
น าผลาารประาันุุณภาพาารศึาษาภายใน ปทาารศึาษา 2559 ไปพัฒนาและจัดท าปปนนแผนพัฒนาุุณภาพ
าารศึาษา ปทาารศึาษา 2560 และม่าารจัดท ารายงานาารประปมนนตนปองปพ่ือรองรับาารประปมนนุุณภาพ
าารศึาษาภายในทุาปทาารศึาษา ทั้งนุ่้ณะโบราณุด ่ได้ประชาสัมพันธ์ุวามปุลื่อนไหวด้านประาันุุณภาพให้
บุุลาารทราบโดยผ่านสื่อท่่หลายทาง ปช่น FACEBOOK  LINE  E-MAIL และตนดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
(ปอาสารหมายปลข บุ.5.1.7-1) 

2) ม่าารจัดท ารายงานประจ าปทท่่ปปนนรายงานประปมนนุุณภาพท่่ม่ข้อมูลุรบถ้วนตามท่่ส านัางาน
ุณะารรมาาราารอุดมศึาษาา าหนดใน CHE QA Online ปสนอสภามหาวนทยาลัยศนลปาารปพ่ือพนจารณา 
พร้อมทั้งปสนอมาตราารและแผนปร่งรัดาารพัฒนาุุณภาพตามผลาารประปมนนในแต่ละปท โดยส่งรายงานให้ต้น
สังาัดหน่วยงานท่่ปา่่ยวข้องภายในระยะปวลาท่่า าหนด  และปปิดปผยต่อสาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ปช่น 
จดหมายข่าว  ข่าวุณะวนชา  ปว็บไซต์ุณะวนชา และตนดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ปปนนต้น (ปอาสารหมายปลข บุ.
5.1.7-2) 
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3) ม่าารน าผลาารประปมนนุุณภาพาารศึาษาภายใน ปทาารศึาษา 2559 มาวางแผนปรับปรุงาาร 
ด าปนนนงานโดยได้รายงานผลาารประปมนนุุณภาพาารศึาษาภายในต่อท่่ประชุมุณะารรมาารประจ าุณะฯ   
ได้รับทราบ ปพ่ือปปนนข้อมูลในาารจัดท าแผนพัฒนาุุณภาพาารศึาษาปท 2560 ต่อไป (ปอาสารหมายปลข บุ.
5.1.7-3 )  

 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
บุ.5.1.1-1 แผนปฏนบัตนราชาารประจ าปท ุณะโบราณุด่  ประจ าปทงบประมาณ 2561 
บุ.5.1.1-2 แผนาลยุทธ์าารปงนน ุณะโบราณุด่  ประจ าปทงบประมาณ 2561 
บุ.5.1.2-1 รายงานวนปุราะห์ต้นทุนรวมต่อหน่วย 
บุ.5.1.3-1 รายงานผลาารด าปนนนงานตามแผนบรนหารุวามปส่่ยง ุณะโบราณุด่ มหาวนทยาลัย

ศนลปาาร  ประจ าปทงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส าหรับรอบ 6 ปดือน (1 ตุลาุม 2560 - 31 
ม่นาุม 2561) 

บุ.5.1.3-2 แผนบรนหารุวามปส่่ยง มหาวนทยาลัยศนลปาาร ประจ าปทงบประมาณ พ.ศ. 2561 
บุ.5.1.5-1 แผนาารจัดาารุวามรู้ ุณะโบราณุด่ ปทาารศึาษา 2560 
บุ.5.1.5-2 รายงานผลาารจัดาารุวามรู้ ุณะโบราณุด่ ปทาารศึาษา 2560 รอบ 12 ปดือน 
บุ.5.1.6-1 แผนพัฒนาบุุลาารุณะโบราณุด่ ปทงบประมาณ 2561 
บุ.5.1.6-1 รายงานผลตามแผนปฏนบัตนราชาารประจ าปท งบประมาณ 2561 รอบ 8 ปดือน 
บุ.5.1.7-1 แผนพัฒนาุุณภาพาารศึาษาปทาารศึาษา 2560 ุณะโบราณุด ่
บุ.5.1.7-2 SAR ระดับหลัาสูตร และระดับุณะฯ  ุณะโบราณุด ่ปทาารศึาษา 2560 
บุ.5.1.7-3 รายงานาารประชุมุณะารรมาาร ประจ าุณะฯ ุรัง้ท่่ 15/2560 วาระท่่ 4.8 หน้า 15  

ปรื่อง รายงานผลาารประปมนนุุณภาพาารศึาษาภายใน ุณะโบราณุด่ ปทาารศึาษา 2559 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี าระบวนาาร 
เกณฑ์การประเมิน  

ุะแนน 1 ุะแนน 2 ุะแนน 3 ุะแนน 4 ุะแนน 5 
ม่าารด าปนนนาาร  

1 ข้อ 
ม่าารด าปนนนาาร 

2 ข้อ 
ม่าารด าปนนนาาร    

3 - 4  ข้อ 
ม่าารด าปนนนาาร 

5 ข้อ 
ม่าารด าปนนนาาร 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 ม่ระบบและาลไาในาารา าาับาารด าปนนนาารประาันุุณภาพหลัาสูตรให้
ปปนนไปตามองุ์ประาอบาารประาันุุณภาพหลัาสูตร 

  

2 มุ่ณะารรมาารา าาับ ตนดตามาารด าปนนนงานให้ปปนนไปตามระบบท่่า าหนดใน
ข้อ 1 และรายงานผลาารตนดตามให้ารรมาารประจ าุณะปพ่ือพนจารณาทุาภาุ
าารศึาษา 

  

3 ม่าารจัดสรรทรัพยาารปพื่อสนับสนุนาารด าปนนนงานของหลัาสูตรให้ปานดผลตาม
องุ์ประาอบาารประาันุุณภาพหลัาสูตร 

  

4 ม่าารประปมนนุุณภาพหลัาสูตรตามา าหนดปวลาทุาหลัาสูตร และรายงานผล
าารประปมนนให้ารรมาารประจ าุณะปพ่ือพนจารณา 

  

5 น าผลาารประปมนนและข้อปสนอแนะจาาารรมาารประจ าุณะมาปรับปรุง
หลัาสูตรให้มุุ่ณภาพด่ขึ้นอย่างต่อปนื่อง 

  

6 ม่ผลาารประปมนนุุณภาพทุาหลัาสูตรผ่านองุ์ประาอบท่่  1 าารา า าับ
มาตรฐาน 

   

 

ผลาารประปมนนตนปองปทท่่แล้ว :   5 ข้อ  ปาณฑ์ประปมนน : 4 ุะแนน 
ผลาารประปมนนตนปองุรั้งน่้ :    5 ข้อ  ปาณฑ์ประปมนน : 4 ุะแนน 
ปปูาหมายของปทน่้  :   6 ข้อ  ผลาารด าปนนนงาน  :     ไมบ่รรลุปปูาหมาย 
ปปูาหมายปทต่อไป  : 6 ข้อ  ปาณฑ์ประปมนน : 5 ุะแนน 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ: 5 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน   :    4 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :     6 ข้อ  ผลการด าเนินงาน :    ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

 1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคณุภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 ุณะโบราณุด่ ม่าารด าปนนนาารประาันุุณภาพหลัาสูตร โดยมุ่ณาจารย์ประจ าในแต่ละ
หลัาสูตรปปนนผู้รับผนดชอบ และประสานงานาารท ารายงานผลาารด าปนนนงานของแต่ละหลัาสูตรในแต่ละภาุ
าารศึาษา โดยม่าารประสานงานระหว่างฝุายบรนาาราารศึาษา และฝุายประาันุุณภาพาารศึาษาของุณะฯ 
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ปพ่ือให้าารด าปนนนงานปปนนไปตามแนวทางาารประาันุุณภาพาารศึาษาภายใน มหาวนทยาลัยศนลปาาร  
ปทาารศึาษา 2559  (ปอาสารหมายปลข บุ.5.2.1-1 , บุ.5.2.1-2 และ บุ.5.2.1-3)     

 

 2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

 ุณะโบราณุด่มุ่ณะารรมาารท่่ปา่่ยวข้องาับาารประาันุุณภาพาารศึาษา 3 ชุด  ุือ 
ุณะารรมาารประจ าุณะโบราณุด่ ุณะารรมาารบรนหารหลัาสูตรระดับปรนญญาบัณฑนต และ

ุณะารรมาารบรนหารหลัาสูตรระดับบัณฑนตศึาษา ได้ด าปนนนาารปพ่ือปตร่ยมุวามพร้อมส าหรับาารประาัน
ุุณภาพาารศึาษาระดับหลัาสูตร และระดับุณะฯ  ม่าารา าาับและตนดตามผลาารด าปนนนงานด้านต่าง ๆ ราย
หลัาสูตรอย่างต่อปนื่อง รวมถึงประปมนนผลาารประาันุุณภาพาารศึาษาระดับหลัาสูตร และรายงานผลให้
ุณะารรมาารประจ าุณะฯปพ่ือพนจารณา (ปอาสารหมายปลข บุ.5.2.2-1)ุณะโบราณุด่ ได้น าผลประปมนนไป
ปรับปรุงาารจัดานจารรมปพ่ือพัฒนานัาศึาษา อย่างต่อปนื่อง โดยในปทาารศึาษา 2559 จัดโุรงาารพัฒนา
ศัายภาพผู้น าองุ์าร ุณะารรมาารนัาศึาษาประจ าุณะโบราณุด่ ปมื่อวันท่่ 10 มนถุนายน และวันท่่ 14 - 15 
าราฎาุม 2560 ณ ศูนย์สันสาฤตศึาษา ุณะโบราณุด่ 
ผลประปมนนจาาโุรงาารนั้น ผู้ปข้าร่วมอบรมขอให้ม่าารอบรมาารปข่ยนโุรงาาร (PDCA) ซึ่งนัาศึาษายังไม่
ปข้าใจวนธ่าาร และขั้นตอนาารด าปนนนงานจัดานจารรม หรือโุรงาาร จึงได้น าข้อปสนอแนะมาปรับปรุง าารจัด
โุรงาารพัฒนาศัายภาพนัาานจารรมนัาศึาษา ปพ่ือาารปร่ยนรู้ และาารใช้ช่วนตในมหาวนทยาลัย ในปทาารศึาษา 
2560   (ปอาสารหมายปลข บุ.1.6.3-2) 
 
  ในระดับุณะวนชาได้ม่าารรายงานผลาารตนดตามตามแผนพัฒนาุุณภาพาารศึาษาภายใน  
ตามข้อปสนอแนะของุณะารรมาารประปมนน ปทาารศึาษา 2559 ในรอบ 6 ปดือน  9 ปดือน และ 12 ปดือน  
ต่อารรมาารุณะฯ และมหาวนทยาลัย  (ปอาสารหมายปลข บุ.5.2.2-2) 
 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร 
  ุณะโบราณุด่ ม่าารจัดสรรทรัพยาารปพ่ือสนับสนุนาารด าปนนนงานของหลัาสูตรให้ปานดผล
ตามองุ์ประาอบาารประาันุุณภาพหลัาสูตร  โดยม่สน่งสนับสนุนาารปร่ยนรู้ ปบื้องต้นทุ่่ณะฯจัดหาให้ ส าหรับ
าารจัดาารปร่ยนาารสอนทุาหลัาสูตร ให้ใช้ร่วมาันอย่างปพ่ยงพอ  ปช่น ห้องปร่ยน ห้องปฏนบัตนาาร หนังสือ  และ
ปอาสารประาอบาารจัดาารปร่ยนาารสอน รวมถึงม่าารจัดสรรงบประมาณ ปพื่อใช้ในาารจัดาารปร่ยนาารสอน  
และงบประมาณส าหรับใช้ส าหรับจัดาารศึาษา จาาปงนนรายได้ประจ าปทงบประมาณ2561 (ปอาสารหมายปลข 
บุ.5.2.3-1)  ดังน่้  
  

1) งบในาารจัดหาหนังสือ / วารสาร จ านวน 30,000 บาท 
2) งบประมาณส าหรับใช้ส าหรับจัดาารศึาษา  จ านวน 12,384,380 บาท 

3) งบประมาณในาารพัฒนาุุณภาพาารศึาษา จ านวน 844,100 บาท 
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 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน
ให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

  ุณะโบราณุด่ม่าารประปมนนุุณภาพาารศึาษาภายใน ระดับหลัาสูตร ในปทาารศึาษา 2560
ระหว่างวันท่่ 3 – 31 าราฎาุม 2561 จ านวนทั้งหมด 16 หลัาสูตร และม่าารรายงานผลาารประปมนนุุณภาพ
าารศึาษา ระดับหลัาสูตร ใหุ้ณะารรมาารประจ าุณะฯปพ่ือพนจารณา และม่าารส่งรายงานผลให้
มหาวนทยาลัยทราบด้วย (ปอาสารหมายปลข บุ.5.2.2-1) 
 

 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  ุณะโบราณุด่น าผลประปมนน และข้อปสนอแนะท่่ได้จาาาารตรวจประปมนนุุณภาพาารศึาษา
ภายใน ระดับหลัาสูตร ประจ าปทาารศึาษา 2559 มาปรับปรุงหลัาสูตรให้มุุ่ณภาพ 

 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

 ุณะโบราณุด่ ได้ด าปนนนาารประาันุุณภาพหลัาสูตรทั้งหมด 16 หลัาสูตร  ทุาหลัาสูตรผ่าน
องุ์ประาอบท่่ 1 าารา าาับมาตรฐาน  (ปอาสารหมายปลข บุ.5.2.6-1) 
รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
บุ.5.2.1-1 ุ าสั่งมหาวนทยาลัยศนลปาาร ท่่ 788 /2561  แต่งตั้งุณะารรมาารประปมนนุุณภาพ

าารศึาษาภายใน ระดับหลัาสูตร  
บุ.5.2.1-2 ุ าสั่งมหาวนทยาลัยศนลปาาร ท่่ 1050 /2561 แต่งตั้งุณะารรมาารประปมนนุุณภาพ

าารศึาษาภายใน ระดับุณะวนชา / หน่วยงาน 
บุ.5.2.1-3 ุ าสั่งุณะโบราณุด่ ท่่ 24 /2560 ปรื่อง แต่งตั้งุณะารรมาารบรนหารหลัาสูตรระดับ

บัณฑนตศึาษา 
บุ.5.2.1-4 ุ าสั่งุณะโบราณุด่ ท่่ 25 /2560 ปรื่อง แต่งตั้งุณะารรมาารบรนหารหลัาสูตรระดับ

ปรนญญาบัณฑนต 
บุ.5.2.2-1 รายงานาารประชุมุณะารรมาารประจ าุณะโบราณุด่ ุรั้งท่่ 3 / 2561   วาระท่่ 4.12   
บุ.5.2.2-2 รายงานผลาารตนดตามตามแผนพัฒนาุุณภาพาารศึาษาภายใน ตามข้อปสนอแนะของ

ุณะารรมาารประปมนน ปทาารศึาษา 2560 ในรอบ 6 ปดือน  9 ปดือน  
บุ.5.2.3-1 รายละปอ่ยดุ าขอปงนนงบประมาณปงนนรายได้ 2561 
บุ.5.2.6-1 SAR ระดับหลัาสูตร ุณะโบราณุด่ ประจ าปทาารศึาษา 2560  ตัวบ่งช่้ท่่ 1.1 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลประเมินตนเอง ผลประเมินโดยกรรมการ 

5.1 7 ข้อ  6 ข้อ 4 ุะแนน 4 ุะแนน 

5.2 5 ข้อ  5 ข้อ 4 ุะแนน 4 ุะแนน 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 :  การบริหารจัดการ 4.00 คะแนน  4.00 คะแนน 

 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 
 
จุดเด่น 

- 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ุวรุ้นหาแนวปฏนบัตนท่่ด่จาาองุ์ุวามรู้ต่างๆ ในพันธานจด้านาารผลนตบัณฑนต และด้านาารวนจัย
  

2. น าผลประปมนน และข้อปสนอแนะท่่ได้จาาาารตรวจประปมนนุุณภาพาารศึาษาภายใน ระดับ
หลัาสูตร ประจ าปทาารศึาษา 2559 มาปรับปรุงหลัาสูตรให้มุุ่ณภาพด่ขึ้นอย่างต่อปนื่อง 
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บทท่ี 3 
ส่วนสรุปผลการประเมนิ และทิศทางการพัฒนา 

3.1 สรุปผลการประเมิน 

ตารางท่ี 3.1-1  ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน คะแนน

ประเมิน 
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  

ตัวบ่งช้่ 1.1 ผลาารบรนหารจัดาารหลัาสตูรโดยรวม 3.00 
25.55 

1.60 1.60 1.60 
16 

ตัวบ่งช้่ 1.2 อาจารย์ประจ าุณะท่มุ่่ ุณวุฒนปรนญญาปอา ร้อยละ 48 
42 ร้อยละ 

54.90 
3.43 3.43 

76.5 

ตัวบ่งช้่ 1.3 อาจารย์ประจ าุณะท่ด่ ารงต าแหน่งทาง
วนชาาาร 

ร้อยละ 51 
35 ร้อยละ 

45.75 
2.86 2.86 

76.5 
ตัวบ่งช้่ 1.4 จ านวนนัาศึาษาปต็มปวลาปท่ยบปท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

5 ุะแนน 
1,188.31 ร้อยละ  

(-8.61)  
5 5 

72.5 
ตัวบ่งช้่ 1.5 าารบรนาารนัาศึาษาระดับปรนญญาตร ่ 5 ข้อ  4 ข้อ 3 3 
ตัวบ่งช้่ 1.6 านจารรมนัาศึาษาระดบัปรนญญาตร ่ 6 ข้อ  6 ข้อ 5 5 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  

ตัวบ่งช้่ 2.1 ระบบและาลไาาารบรนหารและพัฒนา
งานวนจัยหรืองานสรา้งสรรุ ์

6 ข้อ  6 ข้อ 5 5 

ตัวบ่งช้่ 2.2 ปงนนสนับสนุนงานวนจัยและงาน
สร้างสรรุ ์

100,000
บาท :  
1 ุน 

28,609,130.30  389,239.87
บาท : 1 ุน 

5 5 
73.5 

ตัวบ่งช้่ 2.3 ผลงานวนชาาารของอาจารย์ประจ าและ
นัาวนจัย 

ร้อยละ 40  
19.80 ร้อยละ 

25.55  
3.19 3.19 

77.5 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  

ตัวบ่งช้่ 3.1 าารบรนาารวนชาาารแาส่ังุม 6  ข้อ  6  ข้อ 5 5 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ตัวบ่งช้่ 4.1 ระบบและาลไาาารท านุบ ารุงศนลปะและ
วัฒนธรรม 

7 ข้อ  6 ข้อ 5 5 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งช้่ 5.1 าารบรนหารของุณะปพื่อาารา าาับ
ตนดตามผลลัพธต์ามพันธานจ าลุ่มสถาบัน และ
ปอาลัาษณ์ของุณะ 

7 ข้อ  6 ข้อ 4 4 

ตัวบ่งช้่ 5.2 ระบบา าาับาารประาันุุณภาพหลัาสตูร 6 ข้อ  5 ข้อ 4 4 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ    4.01 4.01 
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ตารางท่ี 3.1-2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–1.50 าารด าปนนนงานต้องปรับปรุงปร่งด่วน 
1.51–2.50 าารด าปนนนงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 าารด าปนนนงานระดับพอใช้ 
3.51–4.50 าารด าปนนนงานระดับด่ 
4.51 – 5.00 าารด าปนนนงานระดับด่มาา 

1 6 3.76 4.00 1.60 3.48 ระดับพอใช้ 
2 3 5.00 5.00 3.19 4.40 ระดับด่ 
3 1  5.00  5.00 ระดับด่มาา 
4 1  5.00  5.00 ระดับด่มาา 
5 2  4.00  4.00 ระดับด่ 

รวม 13      
คะแนนเฉลี่ย 4.38 4.60 2.40 4.01 ระดับด่ 

ผลการประเมิน ระดับด ่ ระดับด่มาา ต้องปรับปรุง ระดับด ่  
 
3.2 ทิศทางการพัฒนา 
 3.2.1. เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นเลิศและยอมรับใน
ระดับนานาชาติ 
 1) พัฒนาหลัาสูตรท่่ปปนนปลนศทางุวามรู้ปปนนท่่ยอมรับในระดับนานาชาตน 

2) พัฒนาอาจารย์ให้ได้อาจารย์ท่่มุ่วามสามารถทางวนชาาาร วนจัย ปปนนท่่ยอมรับในระดับนานาชาตน 
3) พัฒนาาารปร่ยนาารสอนท่่ตอบสนองต่อาารปปล่่ยนแปลงตามุวามต้องาารของผู้ม่ส่วนได้ส่วนปส่ย 

          4) พัฒนาและสร้างบัณฑนตให้ปปนนบุุุลาารุุณภาพตามุุณลัาษณะ Thailand 4.0 
 

3.2.2. เป็นผู้น าการวิจัยด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นเลิศและยอมรับในระดับ
นานาชาติ 
 1) ผลนตผลงานวนจัยปปนนท่่ยอมรับระดับสาาล  
 2) พัฒนาวนจัยและนวัตารรมปพ่ือใช้ประโยชน์ 
 3) พัฒนานัาวนจัยให้ม่ชื่อปส่ยงปปนนท่่ยอมรับระดับนานาชาตน 
 4) าระบวนาารสนับสนุนวนจัยท่่ปปนนปลนศ ปปนนท่่ยอมรับของทุาภาุส่วน 

 

3.2.3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรมของประเทศ 
 1) บูรณาาารใช้องุ์ุวามรู้ด้านโบราณุด่ ภาษา ศนลปวัฒนธรรม ปพ่ือให้บรนาารวนชาาารปฉพาะทาง
ท่่ตอบสนองต่อุวามต้องาารของผู้รับบรนาารในระดับชาตนและนานาชาตน 
 2) พัฒนามาตรฐานาารให้บรนาารวนชาาาร ให้ปปนนท่่ยอมรับทั้งในด้านาารให้บรนาารและาารบรนหารจัดาาร 
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3.2.4. เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ มีระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 

 1) พัฒนาองุ์ารโดยม่ระบบาารพัฒนาท่่มุุ่ณภาพ สร้างุวามปชื่อมั่นส าหรับาารพัฒนาอย่างา้าว
าระโดดและยั่งยืน 
 2) ม่ระบบาารบรนหารงานท่่ม่ธรรมาภนบาล และประปมนนาารปฏนบัตนท่่ท าให้บรรลุพันธานจของุณะ 

3) ม่ระบบสารสนปทศาารจัดาารุวามรู้อย่างปปนนระบบ สะดวา รวดปร็ว ในาารปข้าถึงข้อมูล 
4) ม่าระบวนาารงานหลัาท่่ด าปนนนาารอย่างปปนนระบบ และตอบสนองต่อุวามต้องาารของ

ผู้รับบรนาาร) พัฒนาระบบาารประปมนนผลาารปฏนบัตนงานแบบหลายมนตน ท่่ม่ประสนทธนภาพ ปปนนธรรมและโปร่งใส 
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 ภาคผนวก 
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