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ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะโบราณคดี ครั้งท่ี 17/2561  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561  

                                                                          รายงานข้อมลู ณ วันที ่ 27  กันยายน  2561 
         

 
     ลงนาม……………………………………………………..(ผู้รายงาน)         ลงนาม..................................................................... (คณบดีคณะโบราณคดี) 
        (นางสาว พนิดา จิรวงษ์โรจน์)                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว) 
 

ตารางที่ 1  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะโบราณคด ี ปีการศึกษา 2561 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/เกณฑ ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ผลการประเมิน 
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา  

2560 

แผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะโบราณคดี ปีการศึกษา 2561 
เป้าหมายผลการ

ประเมินฯ  
ปีการศึกษา 2561 

เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ 
ในรอบระยะเวลา 

(เดือน) แนวทางการด าเนินการ/กิจกรรม/
โครงการ 

เป้าหมาย 
ของการ

ด าเนินการ/
กิจกรรม/
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ / 

ร้อยละ/ 
สัดส่วน 

คะแนน 
ข้อ / 

ร้อยละ/ 
สัดส่วน 

คะแนน 6 9 12 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 
เกณฑ์การประเมิน 
- ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสตูรที่คณะ
รับผิดชอบ 
 

25.55 
/ 

16 

1.60 48 
/ 

16 

3.00 - - 3.00 ก ากับและตดิตามผลการบริหารจดัการ
หลักสตูร ให้ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรผา่น
เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสตูร 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

งานบริการการศึกษา 
หน่วยประกัน

คุณภาพการศึกษา 
 

ตัวบ่งช้ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอก 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
- ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็น 
คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 

42 
/ 

75.5 

3.48 45 
/ 

75 

3.65 - - 45 คน 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอก 
 

2) ก ากับและติดตามอาจารย์ประจ าที่ก าลัง
ศึกษาระดับปริญญาเอกให้ด าเนินการส าเร็จ
ศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

มีอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก
เพิ่มขึ้น 4 คน 

คณบด ี
หัวหน้าภาควิชา /

สาขาวิชา/ 
หมวดวิชา 

ร้อยละ 55.63 ร้อยละ 60 - -  
ร้อยละ 

60  
   

แบบฟอร์ม 2 
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ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะโบราณคดี ครั้งท่ี 17/2561  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/เกณฑ ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ผลการประเมิน 
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา  

2560 

แผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะโบราณคดี ปีการศึกษา 2561 
เป้าหมายผลการ

ประเมินฯ  
ปีการศึกษา 2561 

เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ 
ในรอบระยะเวลา 

(เดือน) แนวทางการด าเนินการ/กิจกรรม/
โครงการ 

เป้าหมาย 
ของการ

ด าเนินการ/
กิจกรรม/
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ / 

ร้อยละ/ 
สัดส่วน 

คะแนน 
ข้อ / 

ร้อยละ/ 
สัดส่วน 

คะแนน 6 9 12 

ตัวบ่งช้ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 
เกณฑ์การประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
- ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ท่ีก าหนดใหเ้ป็น 
คะแนนเตม็ 5  = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 

34 
/ 

76.5 

2.86 37 
/ 

75 

3.08 35 36 37 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ ขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และ
แจ้งให้คณาจารย์ที่มีคุณสมบัติพร้อมในการ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทราบ
ล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงก าหนดระยะเวลาที่จะ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ  
 
 

มีอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทาง

วิชาการที่สูงขึ้น
เพิ่มขึ้น 3 คน 

คณบด ี
หัวหน้าภาควิชา /
สาขาวิชา/หมวด

วิชา ร้อยละ 45.75 ร้อยละ 49.33 ร้อยละ
46.36 

ร้อยละ 
48 

ร้อยละ 
49.33 

 

ตัวบ่งชี้ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 
เกณฑ์การประเมิน  
- ในกรณีท่ีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า
น้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนดเป็นคะแนน 5 
 
- ในกรณีท่ีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า
มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ค านวณหาค่าความแตกต่าง
ระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับ
เกณฑ์มาตรฐาน และน าค่าความแตกต่างมาพิจารณา 
 

1:16.62:
71.5 

5 1:16.62
: 71 

5 5 5 5 - - - 

ร้อยละค่า
ความ

แตกต่าง 
(-33.52) 

ร้อยละ
ค่าความ
แตกต่าง 
(-33.52) 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/เกณฑ ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ผลการประเมิน 
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา  

2560 

แผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะโบราณคดี ปีการศึกษา 2561 
เป้าหมายผลการ

ประเมินฯ  
ปีการศึกษา 2561 

เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ 
ในรอบระยะเวลา 

(เดือน) แนวทางการด าเนินการ/กิจกรรม/
โครงการ 

เป้าหมาย 
ของการ

ด าเนินการ/
กิจกรรม/
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ / 

ร้อยละ/ 
สัดส่วน 

คะแนน 
ข้อ / 

ร้อยละ/ 
สัดส่วน 

คะแนน 6 9 12 

ตัวบ่งช้ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี
เกณฑ์การประเมิน 
1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษาในคณะ 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสตูร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเรจ็การศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคณุภาพของการจดักิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมลู เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวงัของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 
 
 

4 ข้อ 3 5 ข้อ 4 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1) ก ากบัการด าเนินงานด้านกิจการ
นักศึกษาในครบถ้วนรอบด้านทั้งการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา การให้ข้อมูล
กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งแหล่งงานต่าง ๆ 
 

2) จัดให้มีกิจกรรม/โครงการเพื่อเตรียม
ความพร้อมเพื่อการท างานให้นักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายก่อนส าเรจ็การศึกษา 
 

3) จัดการประเมินคณุภาพการใหบ้ริการแก่
นักศึกษาในด้านต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการ 
ตามตัวบ่งช้ีที่ 1.5 

ได้ 5 ข้อ 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา 

 
หน่วยกิจการ

นักศึกษา 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/เกณฑ ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ผลการประเมิน 
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา  

2560 

แผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะโบราณคดี ปีการศึกษา 2561 
เป้าหมายผลการ

ประเมินฯ  
ปีการศึกษา 2561 

เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ 
ในรอบระยะเวลา 

(เดือน) แนวทางการด าเนินการ/กิจกรรม/
โครงการ 

เป้าหมาย 
ของการ

ด าเนินการ/
กิจกรรม/
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ / 

ร้อยละ/ 
สัดส่วน 

คะแนน 
ข้อ / 

ร้อยละ/ 
สัดส่วน 

คะแนน 6 9 12 

ตัวบ่งช้ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตร ี
เกณฑ์การประเมิน 
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและ
การจัดกิจกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนิน
กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  
(1) คุณธรรม จริยธรรม  (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา  
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมท่ีด าเนินการ  มีการประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

6 ข้อ 5 6 ข้อ 5 2 ข้อ 3 ข้อ 6 ข้อ 1) จัดท าแผนกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 และ ก ากับให้มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตตามมาตรฐานผล
การเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติครบถ้วนท้ัง 5 ประการ 
 

2) ให้ความรู้ด้านการประกันคณุภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา  

 

3) ก ากับใหม้ีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของการจดักิจกรรม / 
โครงการ  และแผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ด าเนินการ 
ตามตัวบ่งช้ีที่ 1.6 
ได้ครบท้ัง 6 ข้อ 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา 

 
หน่วยกิจการ

นักศึกษา 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/เกณฑ ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ผลการประเมิน 
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา  

2560 

แผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะโบราณคดี ปีการศึกษา 2561 
เป้าหมายผลการ

ประเมินฯ  
ปีการศึกษา 2561 

เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ 
ในรอบระยะเวลา 

(เดือน) แนวทางการด าเนินการ/กิจกรรม/
โครงการ 

เป้าหมาย 
ของการ

ด าเนินการ/
กิจกรรม/
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ / 

ร้อยละ/ 
สัดส่วน 

คะแนน 
ข้อ / 

ร้อยละ/ 
สัดส่วน 

คะแนน 6 9 12 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศกึษาภายใน องค์ประกอบท่ี 1  
1. จ านวนนักศึกษาที่พ้นสภาพมีจ านวนค่อนข้างสูง 
ควรมีการวเิคราะห์สาเหตุของการพ้นสภาพ เพื่อน าไป
แก้ไขปรับปรุงการด าเนินงาน หรือเป็นข้อมูลในการ
วางแผนกลยุทธ์ต่อไป 
 

2. โครงการที่จัดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ควรมี
การประเมินผลและน าผลการประเมินมาใช้การ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการต่อไป 

       
 

 
1) วิเคราะห์สาเหตุของการพ้นสภาพของ
นักศึกษา เพื่อน าไปแก้ไขปรับปรุงการ
ด าเนินงาน หรือเป็นข้อมลูในการวางแผน
กลยุทธ์ต่อไป 
 

2) ด าเนินการประเมินผลโครงการที่จัดให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และน าผลการ
ประเมินมาใช้การปรับปรุงพัฒนาการด าเนิน
โครงการต่อไป 
 

 
แยกประเภท 
การพ้นสภาพ 
ของนักศึกษา 

 
มีการน าผล 

ประเมินมาพัฒนา
และปรับปรุง 

 

 
รองคณบดฝี่าย

วิชาการ 
 
 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา 

 
 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์
เกณฑ์การประเมิน 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
ประเด็นต่อไปน้ี                                                                                                                                                     
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือ
หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรือ

6 ข้อ 5 6 ข้อ 5 2 ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ 1) จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยประเภท
ต่างๆให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
 

2) จัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพมิพ์ในวารสาร
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
 

3) จัดสรรเงินสนับสนุนเป็นรางวัลให้กับ
อาจารย์ที่เป็นนักวิจัยดีเด่น และมี
ผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ดเีด่น 

ด าเนินการ 
ตามตัวบ่งช้ีที่ 2.1 
ได้ครบท้ัง 6 ข้อ 

คณบด ี
หน่วยบริการ

วิชาการและวิจัย 
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ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะโบราณคดี ครั้งท่ี 17/2561  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/เกณฑ ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ผลการประเมิน 
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา  

2560 

แผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะโบราณคดี ปีการศึกษา 2561 
เป้าหมายผลการ

ประเมินฯ  
ปีการศึกษา 2561 

เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ 
ในรอบระยะเวลา 

(เดือน) แนวทางการด าเนินการ/กิจกรรม/
โครงการ 

เป้าหมาย 
ของการ

ด าเนินการ/
กิจกรรม/
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ / 

ร้อยละ/ 
สัดส่วน 

คะแนน 
ข้อ / 

ร้อยละ/ 
สัดส่วน 

คะแนน 6 9 12 

งานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับ
เชิญ (visiting professor) 
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้าง
ขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยท่ีมี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 



7 
ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะโบราณคดี ครั้งท่ี 17/2561  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/เกณฑ ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ผลการประเมิน 
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา  

2560 

แผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะโบราณคดี ปีการศึกษา 2561 
เป้าหมายผลการ

ประเมินฯ  
ปีการศึกษา 2561 

เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ 
ในรอบระยะเวลา 

(เดือน) แนวทางการด าเนินการ/กิจกรรม/
โครงการ 

เป้าหมาย 
ของการ

ด าเนินการ/
กิจกรรม/
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ / 

ร้อยละ/ 
สัดส่วน 

คะแนน 
ข้อ / 

ร้อยละ/ 
สัดส่วน 

คะแนน 6 9 12 

ตัวบ่งช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
เกณฑ์เฉพาะคณะที่กลุม่  ค1 และ ง   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกสถาบันทีก่ าหนดให้เป็น
คะแนนเตม็ 5 = 100,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
  

394,608.69 
บาท 

/  
72.5 
คน 

5 100,000 
บาท 
 / 

73 คน 

5 - 
 

- 
 

100,000 
บาท 
 /  
คน 

 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ขอทุน
วิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกเพิ่ม
มากขึ้น 
 

2) ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก ใหแ้ก่
อาจารย์เพิ่มมากขึ้น 
 

มีเงินสนับสนุน
งานวิจัย และมี

จ านวนอาจารย์ที่
ได้รับทุนวิจยั

เพิ่มขึ้น 
 

คณบด ี
หน่วยบริการ

วิชาการและวิจัย 

ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุม่ ค1 และ ง 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
- ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเตม็ 5  = ร้อยละ 40 ข้ึนไป 

19.80 
/  

76.5 คน 

3.24 20 
/  

76 คน 

3.29 2 
/ 

76 
คน 

10 
/ 

76 
คน 

20 
/ 

76 
คน 

ส่งเสริม และสนับสนุนให้อาจารยท์ าผลงาน
ทางวิชาการ เช่น หนังสือ ต ารา บทความ
วิชาการ และบทความวิจยั โดยขอรับทุน
สนับสนุนจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์
คณะโบราณคด ี
 

มีจ านวนผลงาน
วิชาการของ

อาจารย์ที่เพิ่มขึ้น 

คณบด ี
หน่วยบริการ

วิชาการและวิจัย 

ร้อยละ 25.88 ร้อยละ 26.32 ร้อยละ
2.63 

ร้อยละ
13.16 

ร้อยละ
26.32 

  

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน องค์ประกอบท่ี 2  
1.คณะควรวางแผนและส่งเสรมิใหอ้าจารย์ตีพมิพ์
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ
ให้มากข้ึน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรห์ลักของคณะ 
 
 

        
 
ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพเ์ผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติให้
มากขึ้น   

 
 

มีจ านวนผลงาน 
ทางวิชาการที่
ตีพิมพ์เผยแพร ่
ในวารสารระดับ
นานาชาติเพิ่มขึ้น 
 

  
 
 คณบด ี

หน่วยบริการ
วิชาการและวิจัย 
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ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะโบราณคดี ครั้งท่ี 17/2561  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/เกณฑ ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ผลการประเมิน 
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา  

2560 

แผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะโบราณคดี ปีการศึกษา 2561 
เป้าหมายผลการ

ประเมินฯ  
ปีการศึกษา 2561 

เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ 
ในรอบระยะเวลา 

(เดือน) แนวทางการด าเนินการ/กิจกรรม/
โครงการ 

เป้าหมาย 
ของการ

ด าเนินการ/
กิจกรรม/
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ / 

ร้อยละ/ 
สัดส่วน 

คะแนน 
ข้อ / 

ร้อยละ/ 
สัดส่วน 

คะแนน 6 9 12 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวชิาการ 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม 
เกณฑ์การประเมิน 
1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีทีส่อดคล้อง
กับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งช้ีวัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ
2. โครงการบริการวิชาการแกส่ังคมตามแผน มีการ
จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือ
สังคม 
3. โครงการบริการวิชาการแกส่ังคมในข้อ 1 อย่าง
น้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแกส่ังคมในข้อ 1 และ
น าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพือ่พิจารณา 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
6. คณะมสี่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ระดับสถาบัน  
 

6 ข้อ 5 6 ข้อ 5 2 ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
และระบุการใช้ประโยชน์จากการให้บริการ
วิชาการ ที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษา  
ชุมชน หรือสังคม 
 

ด าเนินการ 
ตามตัวบ่งช้ีที่ 3.1 
ได้ครบท้ัง 6 ข้อ 

คณบด ี
รองคณบดฝี่าย
ศิลปวัฒนธรรม

และกิจการพิเศษ 
หน่วยบริการ

วิชาการและวิจัย 
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ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะโบราณคดี ครั้งท่ี 17/2561  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/เกณฑ ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ผลการประเมิน 
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา  

2560 

แผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะโบราณคดี ปีการศึกษา 2561 
เป้าหมายผลการ

ประเมินฯ  
ปีการศึกษา 2561 

เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ 
ในรอบระยะเวลา 

(เดือน) แนวทางการด าเนินการ/กิจกรรม/
โครงการ 

เป้าหมาย 
ของการ

ด าเนินการ/
กิจกรรม/
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ / 

ร้อยละ/ 
สัดส่วน 

คะแนน 
ข้อ / 

ร้อยละ/ 
สัดส่วน 

คะแนน 6 9 12 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
เกณฑ์การประเมิน 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการไดต้ามแผน 
3. ก ากับติดตามใหม้ีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ   

6 ข้อ 5 6 ข้อ 5 2 ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ สนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการด้านศิลปะ 
และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการ
เผยแพร่กจิกรรม หรือ การบริการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

ด าเนินการ 
ตามตัวบ่งช้ีที่ 4.1 

 ได้ 6 ข้อ 

คณบด ี
รองคณบดฝี่าย
ศิลปวัฒนธรรม

และกิจการพิเศษ 
หน่วยบริการ

วิชาการและวิจัย 



10 
ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะโบราณคดี ครั้งท่ี 17/2561  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/เกณฑ ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ผลการประเมิน 
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา  

2560 

แผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะโบราณคดี ปีการศึกษา 2561 
เป้าหมายผลการ

ประเมินฯ  
ปีการศึกษา 2561 

เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ 
ในรอบระยะเวลา 

(เดือน) แนวทางการด าเนินการ/กิจกรรม/
โครงการ 

เป้าหมาย 
ของการ

ด าเนินการ/
กิจกรรม/
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ / 

ร้อยละ/ 
สัดส่วน 

คะแนน 
ข้อ / 

ร้อยละ/ 
สัดส่วน 

คะแนน 6 9 12 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน องค์ประกอบท่ี 4  
1. คณะควรก าหนดตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ เพื่อประเมิน
ความส าเร็จของแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้
แผนฯ บรรลตุามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง 
 

        
คณะก าหนดตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ  
เพื่อประเมินความส าเรจ็ของแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้แผนฯ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่างแท้จริง 

 
มีตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพเพื่อ
ประเมินความ 
ส าเรจ็ของแผน

ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
คณบด ี

รองคณบดฝี่าย
ศิลปวัฒนธรรม

และกิจการพิเศษ 
หน่วยบริการ

วิชาการและวิจัย 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 
เกณฑ์การประเมิน 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ
เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน 
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อย่างต่อเน่ือง เพื่อวิเคราะห์ความ

6 ข้อ 4 7 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 2 ข้อ 
 

4 ข้อ 
 

7 ข้อ 
 

1) จัดท าแผนจัดการความรูท้ี่ครอบคลุมด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  
 

2) ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและ
น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ด าเนินการ 
ตามตัวบ่งช้ีที่ 5.1 

 ได้ 6 ข้อ 

คณบดี  
คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 

หน่วยนโยบายและ
แผน 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/เกณฑ ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ผลการประเมิน 
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา  

2560 

แผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะโบราณคดี ปีการศึกษา 2561 
เป้าหมายผลการ

ประเมินฯ  
ปีการศึกษา 2561 

เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ 
ในรอบระยะเวลา 

(เดือน) แนวทางการด าเนินการ/กิจกรรม/
โครงการ 

เป้าหมาย 
ของการ

ด าเนินการ/
กิจกรรม/
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ / 

ร้อยละ/ 
สัดส่วน 

คะแนน 
ข้อ / 

ร้อยละ/ 
สัดส่วน 

คะแนน 6 9 12 

คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเป็นผลจาก
การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 
ประการท่ีแสดงผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
5. ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู้ท้ังที่มีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 
ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 
6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะท่ีได้ปรับให้การด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานคณะ
ตามปกติท่ีประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/เกณฑ ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ผลการประเมิน 
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา  

2560 

แผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะโบราณคดี ปีการศึกษา 2561 
เป้าหมายผลการ

ประเมินฯ  
ปีการศึกษา 2561 

เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ 
ในรอบระยะเวลา 

(เดือน) แนวทางการด าเนินการ/กิจกรรม/
โครงการ 

เป้าหมาย 
ของการ

ด าเนินการ/
กิจกรรม/
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ / 

ร้อยละ/ 
สัดส่วน 

คะแนน 
ข้อ / 

ร้อยละ/ 
สัดส่วน 

คะแนน 6 9 12 

ตัวบ่งช้ี 5.2 ระบบก ากับการประกนัคุณภาพหลักสตูร 
เกณฑ์การประเมิน 
1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการ
ประกันคณุภาพหลักสตูรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคณุภาพหลักสูตร 
2. มีคณะกรรมการก ากับ ตดิตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุก
ภาคการศึกษา 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนบัสนุนการ
ด าเนินงานของหลักสตูรให้เกดิผลตามองค์ประกอบ
การประกันคณุภาพหลักสูตร 
4. มีการประเมินคณุภาพหลักสตูรตามก าหนดเวลา
ทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
6. มีผลการประเมินคณุภาพทุกหลักสูตรผา่น
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

5 ข้อ 4 6 ข้อ 5 2 ข้อ 
 

3 ข้อ 
 

6 ข้อ 
 

ก ากับและตดิตามการน าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินมาปรบัปรุงผลงานด าเนินงานระดับ
หลักสตูร และระดับคณะฯ ให้มีคณุภาพดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ด าเนินการ 
ตามตัวบ่งช้ีที่ 5.2 

 ได้ 6 ข้อ 

คณบดี 
คณะกรรมการ

ประจ าคณะฯและ 
หน่วยประกัน

คุณภาพการศึกษา 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/เกณฑ ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ผลการประเมิน 
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา  

2560 

แผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะโบราณคดี ปีการศึกษา 2561 
เป้าหมายผลการ

ประเมินฯ  
ปีการศึกษา 2561 

เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ 
ในรอบระยะเวลา 

(เดือน) แนวทางการด าเนินการ/กิจกรรม/
โครงการ 

เป้าหมาย 
ของการ

ด าเนินการ/
กิจกรรม/
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ / 

ร้อยละ/ 
สัดส่วน 

คะแนน 
ข้อ / 

ร้อยละ/ 
สัดส่วน 

คะแนน 6 9 12 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน องค์ประกอบท่ี 5  
1. แผนการบริหารความเสีย่ง ควรมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการบรหิารจดัการความเสี่ยง เพื่อระดม
ความคิดหาประเด็นความเสีย่งท่ีแท้จริง 
 

2. ควรมีการด าเนินงานตามกระบวนการจัดการ
ความรู้ โดยก าหนดประเด็นการเรยีนรู้ผ่านการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ รวบรวมองค์ความรู้และจัดระบบ 
จัดท าเป็นเอกสารหรือคู่มือ และเผยแพร่ให้บุคลากร
ในหน่วยงานสามารถน าไปปฏิบัต ิ

        
 
1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคิด
วิเคราะหห์าประเด็นความเสี่ยงท่ีแท้จริง 
 

2) ก าหนดประเด็นการเรียนรู้ ในเรื่องการ
ผลิตบัณฑติ และด้านการวิจัย ผ่านการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ รวบรวมองค์ความรู้และ
จัดระบบ จดัท าเป็นเอกสารหรือคูม่ือ และ
เผยแพร่ให้บคุลากรในหน่วยงานสามารถ
น าไปปฏิบตั ิ

 
 

มีประเด็นความ
เสี่ยงท่ีได้จากการ

คิดวิเคราะห ์
 

มีแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการผลติ

บัณฑิต และดา้น
การวิจัย 

 
 

คณบดี  
คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 

หน่วยนโยบายและ
แผน 

หน่วยประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 

 


