
 

 

 

แผนการด าเนินงาน  

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  

และโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 



หน้า 1 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะโบราณคดี ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที ่1 พฤศจิกายน 2561 

 
แผนการด าเนินงาน 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2562 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
คณะโบราณคดี มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม

และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และมีปรัชญา ของคณะฯ คือ ศึกษามนุษย์ ขุดค้นก้าวหน้า ภาษาเชี่ยวชาญ 
สืบสานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งคณะโบราณคดี ด าเนินการตามภารกิจที่ก าหนดไว้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
จัดการเรียนการสอนของคณะโบราณคดีซึ่งเน้นด้านการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และเพ่ือให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของชาติ ดังนั้นในแต่ละปีคณะโบราณคดีจึงมีการจัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจ านวนมาก โดยเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าคณะโบราณคดีมีศักยภาพในการจัดโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งโครงการที่สร้างมูลค่าและสร้างคุณค่าแก่คณะฯ 

 
วัตถุประสงค ์

การจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นโครงการที่คณะฯ และ
ภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา/ศูนย์ เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน 
โครงการที่ใช้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หรือโครงการที่มีการเรียกเก็บค่าธรรม เนียมจากผู้เข้าร่วม
โครงการ โดยการด าเนินงานโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการของคณะโบราณคดี สอดคล้องตามบริบทของแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร และส านักงบประมาณแผ่นดิน 

2) เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการตามพันธกิจของคณะโบราณคดี เป็นไปตามแผนงานอย่าง มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

3) เพ่ือผลักดันและพัฒนาการด าเนินงานโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

4) เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการมีการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
5) เพ่ือให้การบริหารจัดการคณะโบราณคดี มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงการเป็นมหาวิทยาลัย

ในก ากับของรัฐ 
 

เป้าหมายตัวช้ีวัด 
ในปีงบประมาณ 2562 คณะโบราณคดี ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่

สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และ
ส านักงบประมาณแผ่นดิน ตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เป้าหมายที่ 2 การเป็นที่พ่ึงของชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
1) จ านวนโครงการบริการวิชาการ/ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5 โครงการ 

ที่บูรณาการศาสตร์และศิลป์ เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ 
2) จ านวนโครงการที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ 2 โครงการ 
3) งบประมาณบริการวิชาการ/ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 12.00 

ที่ได้จากหน่วยงานภายนอก (ร้อยละของเงินรายได้) 
 



หน้า 2 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะโบราณคดี ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที ่1 พฤศจิกายน 2561 

ตัวชี้วัดตามส านักงบประมาณแผ่นดิน 
1) ความพึงพอใจของเยาวชน/ประชาชนต่อการเข้าถึง ร้อยละ 85.00 

บริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
2) จ านวนโครงการบริการวิชาการ 1 โครงการ 
3) จ านวนผู้เข้ารับบริการ 500 คน 
4) ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 88.00 
5) จ านวนชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการในเขตภูมิภาคตะวันตก 5 ชุมชน 
6) จ านวนโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5 โครงการ 
7) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1,050 คน/หน่วยงาน 

(จ านวนคน/หนังสือท่ีได้รับการเผยแพร่) 
8) จ านวนโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1 โครงการ/กิจกรรม 

ที่สร้างมาตรฐานระดับชาติ 
9) ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของศิลปวัฒธรรม ร้อยละ 80.00 

 
แนวทางการติดตามการด าเนินงาน 

มีนโยบายการติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 ต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นรายไตรมาส 
 

******************************************************************* 
 



แผนการด าเนินงานโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การด าเนินงาน ตวัชี้วัด งบประมาณแผ่นดนิ งบประมาณเงนิรายได้ งบประมาณแหล่งอ่ืน

ด าเนินการ
แล้ว

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ได้
ด าเนินการ

ผู้เขา้ร่วม
 (แผน)

ผู้เขา้ร่วม
 (ผล)

ความพึง
พอใจ

การน าไปใช้
ประโยชน์

บรรลุ
วัตถุประสงค์

จ านวน
โครงการ

ตามแผน 
(บาท)

เบิกจ่ายจรงิ 
(บาท)

ร้อยละ
ของการ
เบิกจ่าย

จ านวน
โครงการ

ตามแผน 
(บาท)

เบิกจ่ายจรงิ 
(บาท)

ร้อยละ
ของการ
เบิกจ่าย

จ านวน
โครงการ

ตามแผน 
(บาท)

เบิกจ่ายจรงิ 
(บาท)

ร้อยละ
ของการ
เบิกจ่าย

รอ้ยละของโครงการทัง้หมด 0.00 35.71 64.29 #DIV/0! 6.85 #DIV/0! #DIV/0! 7.97 #DIV/0! #DIV/0! 85.18 #DIV/0!

จ านวนโครงการทั้งส้ิน 14 โครงการ ด าเนินงานทั้งส้ิน 0 โครงการ งบประมาณ (ตามแผน) 22,189,000 บาท (เบกิจ่ายจริง) 0.0 บาท ร้อยละของการเบกิจ่าย 0.000

รวม 0 5 9 570 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 1,520,000 - 0 0 1,769,000 - 0 0 18,900,000 0.0 0.000

คณะโบราณคดี
1) โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 4.0 เนื่องในโอกาศกา้วสู่ปีที่ 65
 คณะโบราณคดี

ต.ค.61-ส.ค.62 ขออนุมัติ 500 1,520,000 - 0.000

2) โครงการวิจัยคลังขอ้มูลและการบันทึก
เร่ืองราว โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

10 ก.ย.61-9 
ก.ค.62

 8,900,000 - 0.000

3) โครงการศึกษาและพัฒนาเพือ่เชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมตามเส้นทางสัญจรทางน้ าและคลอง
โบราณสู่เมืองเพชรบุรี (สนง.ท่องเที่ยวและ
กฬีาจังหวัดเพชรบุรี)

27 ก.ย.61-26 
มี.ค.62

 10,000,000 - 0.000

ภาควิชาโบราณคดี
1) โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการระดับ
นานาชาติ เร่ือง "Archaeometellurgy in 
East and Southeast Asia intensive 
course" ปงีบประมาณ 2562

 70 400,000 - 0.000

ภาควิชาประวัตศิาสตรศิ์ลปะ
1) โครงการบรรยายศิลปะในประเทศไทย  160,000 - 0.000
2) โครงการบรรยายศิลปะและวัฒนธรรมจีน  55,000 - 0.000

ภาควิชามานุษยวิทยา
1) โครงการเพิ่มพูนทกัษะนักศึกษาด้วยการ
วิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยา

 110,000 - 0.000

โครงการ
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะโบราณคดี คร้ังที ่19/2561 เมื่อวนัที ่1 พฤศจกิายน 2561 หน้าที ่1



การด าเนินงาน ตวัชี้วัด งบประมาณแผ่นดนิ งบประมาณเงนิรายได้ งบประมาณแหล่งอ่ืน

ด าเนินการ
แล้ว

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ได้
ด าเนินการ

ผู้เขา้ร่วม
 (แผน)

ผู้เขา้ร่วม
 (ผล)

ความพึง
พอใจ

การน าไปใช้
ประโยชน์

บรรลุ
วัตถุประสงค์

จ านวน
โครงการ

ตามแผน 
(บาท)

เบิกจ่ายจรงิ 
(บาท)

ร้อยละ
ของการ
เบิกจ่าย

จ านวน
โครงการ

ตามแผน 
(บาท)

เบิกจ่ายจรงิ 
(บาท)

ร้อยละ
ของการ
เบิกจ่าย

จ านวน
โครงการ

ตามแผน 
(บาท)

เบิกจ่ายจรงิ 
(บาท)

ร้อยละ
ของการ
เบิกจ่าย

โครงการ
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ภาควิชาภาษาตะวันออก
1) โครงการศึกษาภาษาและวฒันธรรมอินเดียใน
ต่างประเทศ

P 150,000 - 0.000

1) โครงการประชุมวชิาการระดับนานาชาติ เร่ือง
 ศาสนาฮินดูกับศาสนาพุทธในอาเซียน The 
International Conference on "Hinduism 
and Buddhism in Southeast Asia"

P 309,000 - 0.000

3) โครงการอบรมการสอนกวนีพินธไ์ทยส าหรับ
ครูมัธยมศึกษา

P 170,000 - 0.000

4) โครงการวชิาการตะวนัออก ประจ าปกีารศึกษา
 2562 เสวนาวชิาการเร่ือง เขมรศึกษา: พัฒนา
และความก้าวหนา้ในรอบ 1 ทศวรรษ

P 170,000 - 0.000

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาฝรัง่เศส
1) โครงการอบรมเทคนิคการล่ามเบื้องต้น  50,000 - 0.000
2) โครงการอบรมการเปน็พนักงานต้อนรับบน
เคร่ืองบนิ

 45,000 - 0.000

หมวดวิชาประวัตศิาสตร์
1) โครงการประวัติศาสตร์ทอ้งถิ่นเพื่อบรูณา
การด้านศิลปวัฒนธรรม

P 150,000 - 0.000

ศูนย์สันสกฤตศึกษา

ศูนย์ศึกษาศิลปกรรมโบราณฯ

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะโบราณคดี คร้ังที ่19/2561 เมื่อวนัที ่1 พฤศจกิายน 2561 หน้าที ่2



แผนการด าเนินงานโครงการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การด าเนินงาน ตวัชี้วัด งบประมาณแผ่นดนิ งบประมาณเงนิรายได้ งบประมาณแหล่งอ่ืน

ด าเนินการ
แล้ว

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ได้
ด าเนินการ

ผู้เขา้ร่วม
 (แผน)

ผู้เขา้ร่วม
 (ผล)

ความพึง
พอใจ

ตระหนักถึง
ความส าคัญ

บรรลุ
วัตถุประสงค์

จ านวน
โครงการ

ตามแผน 
(บาท)

เบิกจ่ายจรงิ 
(บาท)

ร้อยละ
ของการ
เบิกจ่าย

จ านวน
โครงการ

ตามแผน 
(บาท)

เบิกจ่ายจรงิ 
(บาท)

ร้อยละ
ของการ
เบิกจ่าย

จ านวน
โครงการ

ตามแผน 
(บาท)

เบิกจ่ายจรงิ 
(บาท)

ร้อยละ
ของการ
เบิกจ่าย

รอ้ยละของโครงการทัง้หมด 0.00 20.00 80.00 #DIV/0! 53.71 #DIV/0! #DIV/0! 46.29 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

จ านวนโครงการทั้งส้ิน 10 โครงการ ด าเนินงานทั้งส้ิน 0 โครงการ งบประมาณ (ตามแผน) 1,241,700 บาท (เบกิจ่ายจริง) 0.0 บาท ร้อยละของการเบกิจ่าย 0.000

รวม 0 2 8 1,050 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 666,900 - 0 0 574,800 - 0 0 - - #DIV/0!

คณะโบราณคดี
1) โครงการบรูณาการศิลปวัฒนธรรม ต.ค.61-ส.ค.62 ขออนุมัติ 407,800 0.000

ภาควิชาโบราณคดี
1) โครงการเพิ่มพูนทกัษะการปฏบิติังาน
โบราณคดีภาคสนาม เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
วิจัยและส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม
ของชาติ

 100 154,900 0.000

ภาควิชาประวัตศิาสตรศิ์ลปะ
1) โครงการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  140,000 - 0.000

ภาควิชามานุษยวิทยา

ภาควิชาภาษาตะวันออก
1) โครงการ "การอนุรักษ์แถบเสียงเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณีมอญ ระยะที่ 3"

P 500 160,000 0.000

โครงการ
ระยะเวลา
ด าเนินงาน
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การด าเนินงาน ตวัชี้วัด งบประมาณแผ่นดนิ งบประมาณเงนิรายได้ งบประมาณแหล่งอ่ืน

ด าเนินการ
แล้ว

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ได้
ด าเนินการ

ผู้เขา้ร่วม
 (แผน)

ผู้เขา้ร่วม
 (ผล)

ความพึง
พอใจ

ตระหนักถึง
ความส าคัญ

บรรลุ
วัตถุประสงค์

จ านวน
โครงการ

ตามแผน 
(บาท)

เบิกจ่ายจรงิ 
(บาท)

ร้อยละ
ของการ
เบิกจ่าย

จ านวน
โครงการ

ตามแผน 
(บาท)

เบิกจ่ายจรงิ 
(บาท)

ร้อยละ
ของการ
เบิกจ่าย

จ านวน
โครงการ

ตามแผน 
(บาท)

เบิกจ่ายจรงิ 
(บาท)

ร้อยละ
ของการ
เบิกจ่าย

โครงการ
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

2) โครงการส ารวจภาพถ่ายและท าทะเบยีน
คัมภร์ีใบลาน

P 50 110,000 - 0.000

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาฝรัง่เศส
1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมการ
รับประทานอาหารแบบฝร่ังเศส

P 7,000 0.000

2) โครงการบรูณาการภาษาฝร่ังเศสกับศิลปะ
และวัฒนธรรม

P 15,000 0.000

3) โครงการพัฒนาทกัษะภาษาฝร่ังเศสเพื่อ
การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม

P 5,000 0.000

หมวดวิชาประวัตศิาสตร์
1) โครงการเข้าตรอก ออกตลาด สืบสาน
ประวัติศาสตร์ชุมชน

P 100 117,000 0.000

ศูนย์สันสกฤตศึกษา

ศูนย์ศึกษาศิลปกรรมโบราณฯ
1) โครงการะยะที่ 4 การจัดท าฐานข้อมูล
โบราณวัตถุสถานส าคัญในภาคตะวันตก

ขออนุมัติ 300 125,000 0.000
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