
 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการ 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 



แผนปฏิบัติราชการคณะโบราณคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา 1 
ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี คร้ังที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 

บทนํา 
 
1. ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ไดใหความเห็นชอบ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 ซึ่งเปนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 5 ป 
(พ.ศ.2560-2564) ที่มีความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) แผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2560-2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของมหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยดังกลาวเชนกัน ซึ่งแผนปฏิบัติ
การนี้จะนําไปใชเปนกรอบแนวทางการดําเนินการของสวนงานตางๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ตอไป 

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ฝายวางแผนและพัฒนาไดจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ภายใตแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับแผน) ซึ่งไดมีการทบทวนและ
ปรับปรุงตัวชี้วัด คาเปาหมาย ของแผนพัฒนาฯ และแผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของ
อธิการบดีแลว ซึ่งมีแผนงาน/โครงการ ที่สะทอนเปาหมายการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งในภารกิจนโยบายและ
ภารกิจประจํา ประกอบดวย 3 เปาหมาย 8 นโยบาย 33 ตัวชี้วัด 11 แผนงาน โครงการตามภารกิจนโยบาย 28 
โครงการ 

 
2. เปาหมายการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีแนวทางการดําเนินงานที่สะทอนเปาหมายการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดย
ครอบคลุมกรอบการดําเนินงานที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนําพาองคกรสูสากล ซึ่งมหาวิทยาลัยได
กําหนดเปาหมายที่สาคัญเพื่อใหมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค ดังนี้ 

เปาหมายที่ 1: เปนมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีมาตรฐานสากล 
เปาหมายที่ 2: การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาต ิ
เปาหมายที่ 3: การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง) 
 
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด จึงกําหนดมาตรการ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน 

เปาหมายดังนี ้
 

เปาหมายที ่1: เปนมหาวิทยาลยัชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล 
1. กําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อผลักดันการเพิ่มจํานวนนักศึกษาตางชาติ 

1.1 จัดทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยตางประเทศเพิ่มเติมจากที่มีอยูเดิม 
1.2 ทบทวนและดําเนินการตามขอตกลงความรวมมือ (MOU) เดิมที่ไดลงนามไวแลวกับมหาวิทยาลัย

ตางประเทศใหมีกิจกรรมตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
1.3 เพิ่มระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาตางประเทศโดยกําหนดใหมีการเรียนอยางนอย 3 เดือน 

เพื่อใหสามารถนับระยะเวลาไดตามเกณฑที่กําหนด 
1.4 สนับสนุนใหนักศึกษาตางชาติลงทะเบียนในรายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปดสอนหรือสรางรายวิชาที่

เปนการเรียนระยะสั้นสาหรับนักศึกษาตางชาต ิ
1.5 เพิ่มจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนในขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยตางประเทศ

เพิ่มเติมจากที่มีอยูเดิม 
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1.6 สนับสนุนทุนการศึกษาและคาใชจายบางสวน รวมถึงการสนับสนุนปจจัยพื้นฐานบางประการ เชน 
หอพัก สําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวตางชาต ิ

1.7 ออกระเบียบรายการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
1.8 จัดตั้ง International Office 
1.9 มหาวิทยาลัยควรดําเนินการในการรับนักศึกษาตางชาติผานทางกรมวิเทศสัมพันธ หรือ JICA 

เพื่อใหมีชองทางในการรับนักศึกษาเพิ่มข้ึน 
1.10 คณะวิชาจัดทํามาตรการของตนเองในการเพิ่มจํานวนนักศึกษาตางชาติ 

2. ดานการประกันคุณภาพ 
2.1 มหาวิทยาลัยเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธผูเขารวมประเมิน AUN-QA 
2.2 มหาวิทยาลัยดําเนินการเพื่อผลักดันการข้ึนบัญชีรายชื่อของผูเขารับการอบรม AUN-QA กับ สกอ. 

เพื่อใหเปนผูที่สามารถตรวจประเมินการประกันคุณภาพอยางถูกตอง 
3. ดานบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ 

3.1 มหาวิทยาลัยเปนผูจัดอบรมใหแกผูทําหนาที่แนะแนวเพื่อใหทราบถึงบทบาทหนาที่ที่ไดรับอยาง
ถูกตอง 
 
เปาหมายที ่2: การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาต ิ

1. ผลักดันใหมีการทําผลงานวิจัยแบบมุงเปาเพิ่มข้ึน รวมถึงการทําวิจัยที่ตอบโจทยเปาหมายของรัฐบาล 
2. สงเสริมใหการบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอก ชุมชน หรือแกปญหาสังคมและประเทศ ตอบโจทย

เปาหมายของรัฐบาล เชน สังคมผูสูงอายุในอนาคต 
3. กําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อผลักดันการเพิ่มจํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล Scopus 
3.1 มีการสนับสนุนเงินรางวัลจากมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมใหแกผูที่มีผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่

ปรากฏในฐานขอมูล Scopus และผูที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 
3.2 สงเสริมใหอาจารยไดรับการอบรมการเขียนบทความเปนภาษาอังกฤษและวิธีการที่จะทําใหคณะ

วิชาไดรับการนับผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus 
4. การเพิ่มสัดสวนรายรับของเงินรายไดจากบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงแกไขข้ันตอนระเบียบ

การใชจายใหมีความคลองตัวเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ในสวนของคณะวิชาตองหามาตรการใหผูรับงานจากภายนอก นําโครงการ
เขาสูระบบที่ถูกตอง 
 
เปาหมายที ่3: การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลยัที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง) 

1. กําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อผลักดันการเพิ่มจํานวนอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
1.1 รับอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเทานั้น 
1.2 สนับสนุนทุนใหอาจารยศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

2. กําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อผลักดันใหอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน 
2.1 สนับสนุนคาใชจายในการทําผลงานวิชาการเพื่อการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
2.2 กําหนดภาระงานใหสอดคลองเหมาะสมสําหรับอาจารยที่อยูในเกณฑที่สามารถของตําแหนงทาง

วิชาการ 
 
3. ผังแสดงความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตรจัดสรร แผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการ 
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แผนปฏิบัติราชการคณะโบราณคดี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
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แผนการดําเนนิงานของแผนปฏิบัติงานราชการประจําปงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณประจําป 2562 ผูรับผิดชอบ 
   แผนดิน รายได รายไดสะสม แหลงอ่ืน  

เปาหมายท่ี 1 : เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีมีมาตรฐานสากล        
นโยบายท่ี 1.1 : พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบันฑิตในศตวรรษท่ี 21       
1.1.1 พัฒนานวัตกรรมการเพ่ือการศึกษา        
รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลยั (QS) 

รอยละ 80.00     คณะโบราณคด ี

รอยละของความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพ
ชีวิตและประสบการณท่ีไดรับ (QS) 

รอยละ >3.51     คณะโบราณคด ี

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 
1 ป  

 รอยละ  85.00     คณะโบราณคด ี

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ี
เก่ียวของภายใน 1 ป  

 รอยละ  82.00     คณะโบราณคด ี

รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา  รอยละ  85.00     คณะโบราณคด ี
ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  รอยละ  100     คณะโบราณคด ี
ผูสําเร็จการศึกษาท่ีสามารถสรางงานและประกอบอาชีพอิสระ รอยละ 1.00     คณะโบราณคด ี
หลักสตูรท่ีผานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเทาระดับด ี รอยละ 70.00     คณะโบราณคด/ีผูรับผดิชอบหลักสูตร 
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะโบราณคด ีประจาํป
การศึกษา 2561* 

คน 60  30,700   คณะโบราณคด ี

- โครงการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศลิปากร ปงบประมาณ 2562* 

คน 20  40,000   ภาควิชาโบราณคด ี

- โครงการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ ประจําปการศึกษา 2561* 

คน 13  30,000   ภาควิชาประวัติศาสตรศลิปะ 

- ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชามานุษยวิทยา* 
 

คน 12  15,000   ภาควิชามานุษยวิทยา 



แผนปฏิบัติราชการคณะโบราณคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา 6 
ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี คร้ังที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 

นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณประจําป 2562 ผูรับผิดชอบ 
   แผนดิน รายได รายไดสะสม แหลงอ่ืน  

- โครงการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําป
การศึกษา 2561 (สาขาวิชาภาษาไทย)* 

คน 12  13,500   ภาควิชาภาษาตะวันออก 

- โครงการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาจารึก
ภาษาไทยและภาษาตะวันออก ประจําปการศึกษา 2561* 

คน 8  21,000   ภาควิชาภาษาตะวันออก 

- โครงการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชา
สันสกฤตศึกษา ประจําปการศึกษา 2561* 

คน 8  21,000   ภาควิชาภาษาตะวันออก 

- โครงการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจําปการศึกษา 2561* 

คน 13  12,000   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

- โครงการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะโบราณคดี ประจําปการศึกษา 2561* 

คน 12  19,000   สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

- โครงการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรทองถ่ิน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
การศึกษา 2561* 

คน 12  10,000   หมวดวิชาประวัติศาสตร 

ผูเรยีนท่ีเขารวมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (ระบบทวิภาคี/
สหกิจศึกษา) เพ่ิมข้ึน 

คน 10     คณะโบราณคด ี

จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีไดรับการเผยแพร    เรื่อง  2     -ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ 
-ภาควิชามานุษยวิทยา 
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

จํานวนรายวิชาระดับปรญิญาบัณฑิตท่ีเปน active learning, social 
engagement, การสรางผูประกอบการ ท่ีไดรับการเผยแพร  

วิชา 4     -ภาควิชาโบราณคดี 
-ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ 
-ภาควิชามานุษยวิทยา 
-ภาควิชาภาษาตะวันออก 

- โครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการศึกษา เรื่อง 6  700,000   ฝายวิชาการ 
- โครงการสรางนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน เรื่อง 1  160,000   ภาควิชาประวัติศาสตรศลิปะ 
- โครงการสรางนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน เรื่อง 1   140,000  ภาควิชาประวัติศาสตรศลิปะ 
- โครงการคลินิกภาษาฮินดีและวัฒนธรรมอินเดีย คน 50  102,000 

63,000 
  ภาควิชามานุษยวิทยา และ 

ภาควิชาภาษาตะวันออก 



แผนปฏิบัติราชการคณะโบราณคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา 7 
ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี คร้ังที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 

นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณประจําป 2562 ผูรับผิดชอบ 
   แผนดิน รายได รายไดสะสม แหลงอ่ืน  

- โครงการพัฒนานวัตกรรมจดัการศึกษา เรื่อง รางวัลนวัตกรรมวรรณคดี
ตะวันตกเพ่ืออุตสาหกรรมสรางสรรค ระดับนักศึกษา (The WLI CI Awards) 

คน 25  35,400   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

- โครงการวิจัยเพ่ือผลติหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพ่ืออาชีพ 
(ปรับเปนโครงการวิจัยเพ่ือปรับปรงุหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศส ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) 

ผลงาน 1  100,000   สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

        
1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ        
จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา 

โครงการ/
กิจกรรม/

แหลง 

4     -ฝายวิชาการ 
-ภาควิชาโบราณคดี 
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
-สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 
-หมวดวิชาประวัติศาสตร 

- โครงการพัฒนาและบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการเรยีนรูเชิง
วัฒนธรรม 

คน 25  140,000   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

        
1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร        
จํานวนหลักสตูรสรางสรรคท่ีปรับปรุงจากเดิมหรือสรางใหม หลักสตูร 2     คณะโบราณคดี (หลักสตูรพหุ) 

-จดหมายเหตฯุ 
-การอนุรักษฯ 

- พัฒนาหลักสูตร* หลักสตูร 
หลักสตูร 

1 
1 

 50,000 
64,400 

  -ภาควิชามานุษยวิทยา 
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและ
วัฒนธรรม 

หลักสตูร 1   150,000  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม 

หลักสตูร 1   50,000  หลักสตูรการจัดการทรัพยากรฯ 

        



แผนปฏิบัติราชการคณะโบราณคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา 8 
ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี คร้ังที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 

นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณประจําป 2562 ผูรับผิดชอบ 
   แผนดิน รายได รายไดสะสม แหลงอ่ืน  

1.1.4 พัฒนารายวิชาท่ีเปน e-learning        
จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรยีนการสอนแบบ e-learning ท้ังรายวิชา วิชา 1     -ภาควิชาประวัติศาสตรศลิปะ 

-ภาควิชาภาษาตะวันออก 
        
นโยบายท่ี 1.2  พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย        
1.2.1 เขารับประเมิน QS star rating        
จํานวนนักศึกษาตางชาต ิ        
จํานวนนักศึกษาตางชาติ เตม็เวลาระดับบัณฑติศึกษา คน 5     -ภาควิชาโบราณคด ี

-ภาควิชาประวัติศาสตรศลิปะ 
-ภาควิชาภาษาตะวันออก 
-หลักสูตรจดหมายเหตฯุ 
-หลักสูตรการอนุรักษฯ 

จํานวนนักศึกษาตางชาติ เตม็เวลาระดับปริญญาบัณฑิต คน 5      
จํานวนนักศึกษาตางชาต ินักศึกษาแลกเปลี่ยน in bound, >3 เดือน คน 20     -ฝายวิชาการ 

-ภาควิชาโบราณคด ี
จํานวนนักศึกษาตางชาต ินักศึกษาแลกเปลี่ยน out bound, >3 เดอืน คน 5      
จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS)        
จํานวนอาจารยชาวตางประเทศท่ีปฏิบัติงานเตม็เวลา คน 6     -ภาควิชาภาษาตะวันออก 1 คน 

-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 คน 
-สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 2 คน 

จํานวนอาจารยชาวตางประเทศท่ีปฏิบัติงานไมเตม็เวลา คน -      
- โครงการ "กาวใหม" เพ่ือเตรียมความพรอมสูการเปนบัณฑติระดบัสากล คน 40  25,000    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
- โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ คน 

คน 
30 
30 

 50,000 
50,000 

  -ภาควิชามานุษยวิทยา 
-ภาควิชาภาษาตะวันออก (ศูนย
สันสกฤตฯ) 

        



แผนปฏิบัติราชการคณะโบราณคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา 9 
ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี คร้ังที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 

นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณประจําป 2562 ผูรับผิดชอบ 
   แผนดิน รายได รายไดสะสม แหลงอ่ืน  

1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนา        
คณะวิชาท่ีนํารอง EdPEx เขา/ไมเขา เขา     คณะโบราณคด ี
จํานวนอาจารยท่ีผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA คน 3     คณะโบราณคด ี
จํานวนการฝกอบรมหลักสตูร AUN-QA (หลักสูตรท่ีจัดอบรมเปนเวลาไมต่ํา
กวา 2 วัน) หรือกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูกับหลักสูตรท่ีไดรับ AUN QA 
certificate 

กิจกรรม 1     คณะโบราณคด ี

- โครงการสงเสรมิระบบประกันคณุภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนา คน 
วิจัย (เรื่อง) 

40 
1 

 350,000   ฝายวิชาการ 

- โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาภาษาประวัตศิาสตรศลิปะ หลักสตูร 1  130,000   ภาควิชาประวัติศาสตรศลิปะ 
- โครงการพัฒนาอาจารย: การอบรมเพ่ือเตรียมความพรอมเพ่ือรับการ
ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ตามเกณฑ  
AUN-QA และ EdPEx 

คน 5  20,000   สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

จํานวนอาจารยท่ีผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA/EdPEx 
internal assessor 

คน -      

        
1.2.3 พัฒนาการดําเนินงานดาน University Ranking        
โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมอินเดียในตางประเทศ คน 18  150,000   ภาควิชาภาษาตะวันออก 
โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง ศาสนาฮินดูกับศาสนาพุทธใน
อาเซียน The International Conference on "Hinduism and Buddhism 
in Southeast Asia" 

คน 120  309,000   ภาควิชาภาษาตะวันออก 

        
นโยบายท่ี 1.3  พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนกัศึกษา       
1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย        
รอยละของงบประมาณท่ีใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาของ
นักศึกษา 
 

รอยละ 5.00     คณะโบราณคด ี



แผนปฏิบัติราชการคณะโบราณคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา 10 
ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี คร้ังที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 

นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณประจําป 2562 ผูรับผิดชอบ 
   แผนดิน รายได รายไดสะสม แหลงอ่ืน  

- โครงการตกแตงภายในหองประชุมอาคารศูนยสันสกฤตศึกษา คณะ
โบราณคด ีมหาวิทยาลยัศิลปากร (สมทบจาย) 

งาน 1   2,500,000  คณะโบราณคด ี

- โครงการปรับปรุงกายภาพและพัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษา 
หองปฏิบัติการทางโบราณคด ีศูนยสันสกฤตศึกษา ปงบประมาณ 2562 

งาน 1  100,000   ภาควิชาโบราณคด ี

- โครงการปรับปรุงอาคารศูนยสันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

งาน 1 856,000    ศูนยสันสกฤตศึกษา 

งบลงทุน: ครุภัณฑ        
คอมพิวเตอรประมวลผล เครื่อง 1  22,000   คณะโบราณคด ี
เครื่องพิมพ Multifunction เครื่อง 1  9,000   คณะโบราณคด ี
สแกนเนอร เครื่อง 1  3,200   คณะโบราณคด ี
ชุดแผนท่ีดิจิตอลสภาพภูมปิระเทศ แบบ "Vector" ชุด 1 823,000    ภาควิชาโบราณคด ี
กลองจุลทรรศน Polarizing Microscope ชุด 1 791,800    ภาควิชาโบราณคด ี
เครื่องขัด Grinder-Polisher Two Platens with Vector LC head 
standard set, Mechanic system single force head 

ชุด 1 497,600    ภาควิชาโบราณคด ี

โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร GIS โปรแกรม 1 439,200    ภาควิชาโบราณคด ี
ชุดทดสอบหาขนาดของเม็ดดินละเอียดโดยใชวิธี HYDROMETER ชุด 1 280,000    ภาควิชาโบราณคด ี
โปรแกรมการวิเคราะหภาพดาวเทียมข้ันสูง ENVI (Floating Licenses for 
Education) 

โปรแกรม 1 119,900    ภาควิชาโบราณคด ี

โปรแกรมแปลคาเครื่องสาํรวจธรณีฟสิกส ระบบเรดารตรวจผานพ้ืนดิน GPR ชุด 1 100,000    ภาควิชาโบราณคด ี
ชุดทดสอบการจาํแนกขนาดของเม็ดดินโดยวิธีใชตะแกรงรอน ชุด 1 80,000    ภาควิชาโบราณคด ี
ตูอบความรอน "CST" ขนาด 136 ลิตร ตู 1 64,200    ภาควิชาโบราณคด ี
เครื่องวัดระยะทางดวยเลเซอร Leica ชุด 2 96,100    ภาควิชาโบราณคด ี
ช้ันวางของในคลัง (ช้ันวางพาเลท) ชุด 6  81,000   ภาควิชาโบราณคด ี
โปรแกรมเขียนภาพสามมิติ (ArchiCAD International Educational) โปรแกรม 1 42,800    ภาควิชาประวัติศาสตรศลิปะ 
กลองวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกสชนิดอานคามุมไดละเอียด 5 ฟลิปดา ชุด 1 110,000    ภาควิชาประวัติศาสตรศลิปะ 
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คอมพิวเตอรโนตบุค เครื่อง 1  21,000   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คอมพิวเตอรประมวลผล เครื่อง 1  22,000   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
พริ้นเตอรมัลติฟงช่ัน เครื่อง 1  9,000   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ฮารดดิส 1TB เครื่อง 7  10,710   สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
คอมพิวเตอรโนตบุค เครื่อง 2  42,000   สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
พริ้นเตอรมัลติฟงช่ัน เครื่อง 2  18,000   สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
เครื่องพิมพ Multifunction เครื่อง 1  9,000   หมวดวิชาประวัติศาสตร 
สแกนเนอร เครื่อง 1  3,200   หมวดวิชาประวัติศาสตร 
อุปกรณจดัเก็บขอมูล 6.0 TB HDD EXT (ฮารดดสิพกพา) เครื่อง 1  6,590   หมวดวิชาประวัติศาสตร 
กลองบันทึกภาพเคลื่อนไหว ตัว 1  14,500   หมวดวิชาประวัติศาสตร 
ลําโพงพกพา เครื่อง 1  3,157   หมวดวิชาประวัติศาสตร 
เครื่องบันทึกเสียง เครื่อง 1  4,990   หมวดวิชาประวัติศาสตร 
        
1.3.3 พัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษา และศิษยเกา และกจิกรรมนักศึกษา       
จํานวนบุคลากรท่ีทําหนาท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน 1     ฝายกิจการนักศึกษา 
จํานวนบริษัทท่ีเขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน (QS) บริษัท 10     ฝายกิจการนักศึกษา 
        
โครงการ/กิจกรรมนักศึกษา        
- โครงการเสริมสรางกิจกรรมนักศกึษา เพ่ือพัฒนาทักษะ ประสบการณ และ
คุณภาพชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแกนักศึกษา 

คน 1,000  350,000   ฝายกิจการนักศึกษา 

- โครงการพัฒนาระบบใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา คน 340  283,200   ฝายวิชาการ 
- โครงการพัฒนาระบบการใหบรกิารแกนักศึกษา และศิษยเกาผานการ
ปรับปรุงระบบ IT 

เว็บไซต 1  200,000   ฝายศลิปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ 

- โครงการเสริมประสบการณดานประวัติศาสตรศิลปะใหกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑติ ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ 

คน 30  79,000   ภาควิชาประวัติศาสตรศลิปะ 
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- โครงการเสริมประสบการณดานประวัติศาสตรศิลปะใหกับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตรศลิปะ 

คน 15  131,000   ภาควิชาประวัติศาสตรศลิปะ 

- โครงการเครือขายนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสัมพันธ คน 52  113,000   ภาควิชามานุษยวิทยา 
- โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2562 
ในหัวขอ "อาน เขียน เรียนรูในมหาวิทยาลัย"* 

คน 80  75,000   ภาควิชาภาษาตะวันออก 

- โครงการรับขวัญบัณฑติ ปการศกึษา 2561* คน 70  15,000   ภาควิชาภาษาตะวันออก 
- โครงการสานสัมพันธสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ คน 70  58,000   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
- สนับสนุนการจดักิจกรรมของนักศึกษา* โครงการ/

กิจกรรม 
1  30,000   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

- โครงการเตรียมความพรอมทางวิชาการและอาชีพ ประจําปการศึกษา 2561 คน 36  12,000   สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
- โครงการฝรั่งเศสนิทรรศน คน 15  12,000   สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
- โครงการฝกงานในบริษัทฝรั่งเศสในประเทศไทย คน 24  12,000   สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
- โครงการเพ่ิมพูนความรูดานวรรณคดฝีรั่งเศส: โครงการชมภาพยนตฝรั่งเศส คน 54  12,000   สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
- โครงการอบรมเพ่ือเตรียมความพรอมเพ่ือรับการทดสอบวัดระดับความรูและ
ทักษะการใชภาษาฝรั่งเศส ปการศึกษา 2561 

คน 20  34,000   สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

- โครงการรับขวัญบัณฑติ ปการศกึษา 2562* คน 34  12,000   สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร
ทองถ่ิน 

คน 50  43,000   หมวดวิชาประวัติศาสตร 

งานผลิตสื่อการเรียนการสอน* เรื่อง 
เรื่อง 
เรื่อง 

รายวิชา 

1 
1 
1 
2 

 60,000 
70,000 
50,000 
18,790 

  -ภาควิชามานุษยวิทยา 
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
-สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
-หมวดวิชาประวัตศิาสตร 

งานจัดหาวัสดุสารสนเทศหองสมุด* เลม 
เลม 

10 
20 

 15,000 
30,000 

  -ภาควิชามานุษยวิทยา 
-สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

งานจัดทําสิ่งพิมพเผยแพร* ชุด 
ผลงาน 

50 
1 

 60,000 
30,000 

  -ภาควิชามานุษยวิทยา 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
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1.3.4 งานสงเสริมประสบการณการเรียนการสอน        
- โครงการเพ่ิมพูนทักษะการปฏิบัติงานโบราณคดภีาคสนาม เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัย และสงเสรมิการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมของชาติ 
ปงบประมาณ 2562 

คน 100  185,000   ภาควิชาโบราณคด ี

- โครงการเสริมทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษทางดานโบราณคดี 
ปงบประมาณ 2562 

คน 80  30,000   ภาควิชาโบราณคด ี

- โครงการแนะแนวและเตรียมความพรอมสูอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชา
โบราณคดี ปงบประมาณ 2562 

คน 80  30,000   ภาควิชาโบราณคด ี

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานโบราณคดีไทย-กัมพูชา ปงบประมาณ 2562 คน 20  209,000   ภาควิชาโบราณคด ี
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบหองสมุดภาควิชามานุษยวิทยา ระเบียน 100  55,000   ภาควิชามานุษวิทยา 
- กิจกรรมสนับสนุนการเขาอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน คน 5  200,000   ภาควิชาภาษาตะวันออก 
- โครงการกิจกรรมนักศึกษาเชิงบูรณาการ เรื่อง The Bald Soprano: The 
Theatre of the Absurd ณ โรงละครศูนยสันสกฤตศึกษา (The SSC Theatre) 

คน 25  51,800   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

- โครงการสงเสรมิประสบการณการเรยีนรูนอกช้ันเรียนเพ่ือเตรียมความพรอม
สูความเปนสากล 

คน 25  61,000   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

- จัดสรรทุนการศึกษา มี/ไมม ี ม ี  735,300   ฝายกิจการนักศึกษา/สาขาวิชา 
        

เปาหมายท่ี 2  การเปนท่ีพ่ึงของชุมชน สังคมและประเทศชาติ        
นโยบายท่ี 2.1 พัฒนาการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการงานวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน/สังคม     
2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจยั        
เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. 
ดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตร = 100,000 บาท/คน 

บาท 200,000     ภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา 

- โครงการวิจัย "ศิลปกรรมโบราณของเมืองกําแพงเพชรในพุทธศตวรรษท่ี 19-22" เลม 1 200,000    ภาควิชาประวัติศาสตรศลิปะ 
- โครงการวิจัย "ศิลปะมอญ-พมาในภาคกลางตอนบนและชายแดนภาค
ตะวันตกของประเทศไทย: ความสมัพันธกับพมาภาคใต" 
 

เลม 1 200,000    ภาควิชาประวัติศาสตรศลิปะ 
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จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีปรากฏในฐานขอมลู Scopus หรือ 
ISI (รวม proceeding หรือบทคัดยอ) 

ผลงาน 6     ภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา 

จํานวนบทความ review article / หรือ Book chapter ในวารสารท่ีปรากฏ
ในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI  

ผลงาน 1     -ภาควิชาโบราณคด ี
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรท่ีมีช่ือรวมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยูใน QS Top 500 
ในวารสารท่ีปรากฏในฐานขอมลู Scopus หรือ ISI  

ผลงาน 1     -ภาควิชาโบราณคด ี
-ภาควิชาประวัติศาสตรศลิปะ 

จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรท่ีมีช่ือรวมกับหนวยงานเอกชน ในวารสารท่ี
ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI  

ผลงาน -      

จํานวน conference ระดับชาต ิ ครั้ง 1     คณะโบราณคด ี
จํานวนช้ินงานท่ีจัดแสดงใน exhibition/concert ท้ังระดับชาติและนานาชาต ิ ช้ินงาน -      
จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ในรอบ 5 ป ผลงาน -      
จํานวนรางวัล ดานศลิปวัฒนธรรมท่ีอาจารย บุคลากร นักศึกษา หรือ
มหาวิทยาลยัไดรับท้ังระดับชาติและนานาชาต ิ

รางวัล      ภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา 

- โครงการปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจยั คน 
บทความ 

200 
≥5 

 350,000   ฝายวิชาการ 

- โครงการสํารวจแหลงศิลปกรรมในประเทศไทยเพ่ือตั้งโจทยวิจยั คน 5  105,000   ภาควิชาประวัติศาสตรศลิปะ 
- โครงการสํารวจแหลงศิลปกรรมตางประเทศเพ่ือตั้งโจทยวิจัย คน 5   260,000  ภาควิชาประวัติศาสตรศลิปะ 
งานวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี* คน 1  30,000 

60,000 
  -สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

-สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
งานบริหารการวิจัย* ผลงาน 1  30,000   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
        
2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม        
จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีบูรณาการศาสตร
และศลิป เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สงัคม/ประเทศ 

โครงการ 5     คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา/
ศูนย 

- โครงการเผยแพรองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม 4.0 เน่ืองในโอกาส 
กาวสูปท่ี 65 คณะโบราณคด ี

คน 500 1,520,000    คณะโบราณคด ี



แผนปฏิบัติราชการคณะโบราณคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา 15 
ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี คร้ังที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 

นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณประจําป 2562 ผูรับผิดชอบ 
   แผนดิน รายได รายไดสะสม แหลงอ่ืน  

- โครงการบรรยายศลิปะในประเทศไทย คน 30  160,000   ภาควิชาประวัติศาสตรศลิปะ 
- โครงการบรรยายศลิปะและวัฒนธรรมจีน คน 50  55,000   ภาควิชาประวัติศาสตรศลิปะ 
- โครงการอบรมเทคนิคการลามเบ้ืองตน คน 52  50,000   สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
- โครงการอบรมการเปนพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน คน 52  45,000   สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
จํานวนโครงการท่ีไดรับการเผยแพรผานสื่อ โครงการ 2     คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา/

ศูนย 
งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ท่ีไดจากหนวยงาน
ภายนอก (รอยละของเงินรายได) 

รอยละ 12.00     คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา/
ศูนย 

        
นโยบายท่ี 2.2 บูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย       
2.2.1 โครงการบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรม        
ความพึงพอใจของเยาวชน/ประชาชนตอการเขาถึงบริการทางการศกึษาของ
มหาวิทยาลยั 

รอยละ 85.00     คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา/
ศูนย 

ผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 88.00     คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา/
ศูนย 

จํานวนชุมชนท่ีไดรับการบริการวิชาการในเขตภมูิภาคตะวันตก ชุมชน 5     คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา/
ศูนย 

ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ รอยละ 90.00      
จํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีสรางมาตรฐานระดับชาต ิ โครงการ/

กิจกรรม 
1     คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา/

ศูนย 
ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม รอยละ 80.00     คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา/

ศูนย 
- โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม โครงการ/

กิจกรรม 
4  407,800   ฝายศลิปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ 

- โครงการเพ่ิมพูนทักษะการปฏิบัติงานโบราณคดภีาคสนาม เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการวิจยัและสงเสริมการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมของชาต ิ

คน 100 154,900    ภาควิชาโบราณคด ี



แผนปฏิบัติราชการคณะโบราณคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา 16 
ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี คร้ังที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 

นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณประจําป 2562 ผูรับผิดชอบ 
   แผนดิน รายได รายไดสะสม แหลงอ่ืน  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ เรื่อง "Archaeometellurgy 
in East and Southeast Asia intensive course" ปงบประมาณ 2562 

คน 50  400,000   ภาควิชาโบราณคด ี

- โครงการกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เลม 300  140,000   ภาควิชาประวัติศาสตรศลิปะ 
- โครงการเพ่ิมพูนทักษะนักศึกษาดวยการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยา คน 40  110,000   ภาควิชามานุษยวิทยา 
- โครงการ "การอนุรักษแถบเสียงเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีมอญ ระยะท่ี 3" คน 500 160,000    ภาควิชาภาษาตะวันออก 
- โครงการสํารวจภาพถายและทําทะเบียนคัมภีรใบลาน คน 50 110,000    ภาควิชาภาษาตะวันออก 
- โครงการอบรมการสอนกวีนิพนธไทยสําหรับครมูัธยมศึกษา คน 40  170,000   ภาควิชาภาษาตะวันออก 
- โครงการวิชาการตะวันออก ประจําปการศึกษา 2562 เสวนาวิชาการเรื่อง 
เขมรศึกษา: พัฒนาและความกาวหนาในรอบ 1 ทศวรรษ 

คน 120  170,000   ภาควิชาภาษาตะวันออก 

- โครงการสงเสรมิการเรียนรูวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบฝรั่งเศส คน 21  7,000   สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
- โครงการบูรณาการภาษาฝรั่งเศสกับศิลปะและวัฒนธรรม คน 20  15,000   สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม คน 20  5,000   สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
- โครงการเขาตรอก ออกตลาด สบืสานประวัติศาสตรชุมชน คน 100 117,000    หมวดวิชาประวัติศาสตร 
- โครงการประวัติศาสตรทองถ่ินเพ่ือบูรณาการดานศลิปวัฒนธรรม คน 50  150,000   หมวดวิชาประวัติศาสตร 
- โครงการระยะท่ี 4 การจัดทําฐานขอมูลโบราณวัตถุสถานสําคัญในภาค
ตะวันตก 

คน 300 125,000    ศูนยศึกษาศิลปกรรมโบราณฯ 

- วารสารดํารงวิชาการ ฉบับ/ป 2  200,000   คณะโบราณคด ี
        
เปาหมายท่ี 3  การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยท่ีพรอมตอการเปลี่ยนแปลง)       
นโยบายท่ี 3.1 พัฒนาระบบและเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ        
3.1.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ        
- โครงการการวางระบบการจัดการเอกสาร เพ่ือการบริหาร ระบบ 1  200,000   ฝายศลิปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ 
- โครงการพัฒนาศูนยบริการวิชาการ เพ่ือสรางความเปนเลิศทาง
ศิลปวัฒนธรรม 

ระบบ 3  599,800   ฝายศลิปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ 

        



แผนปฏิบัติราชการคณะโบราณคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา 17 
ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี คร้ังที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 

นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณประจําป 2562 ผูรับผิดชอบ 
   แผนดิน รายได รายไดสะสม แหลงอ่ืน  

นโยบายท่ี 3.2 พัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง        
3.2.1 พัฒนาระบบการประเมินดวย KPIs และ Competency        
รอยละของอาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจําท้ังหมด (QS) 

รอยละ 56.00     ภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา 

รอยละของผูท่ีมีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือ
เทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจาํท้ังหมด 

รอยละ 45.00     ภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา 

- เขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา/นําเสนอผลงาน/การจัดการความรู (KM) รอยละ 90.00     คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา 
- โครงการพัฒนาบุคลากรสูการเปลี่ยนแปลง คน 100  406,900   ฝายศลิปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ 
- โครงการพัฒนาบุคลากร* คน 

คน 
คน 
คน 
คน 

10 
9 
17 
13 
5 

 60,000 
40,000 

100,000 
75,000 
66,300 

  -ภาควิชาประวัติศาสตรศลิปะ 
-ภาควิชามานุษยวิทยา 
-ภาควิชาภาษาตะวันออก 
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
-สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

        
นโยบายท่ี 3.3 จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีสําคัญ        
รอยละความสาํเรจ็ของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด รอยละ 80.00     คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา/

ศูนย 
        
หมายเหตุ: * โครงการตามภารกิจประจํา        

 


