
รายงานผลการด าเนนิงาน 

ตามแผนกลยทุธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รอบ 12 เดือน  
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560) 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ด าเนนิการจัดท าแผนกลยุทธ์การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยพิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องตาม
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556 – 2563 (ฉบับปรับแผน) สถานการณ์ของมหาวิทยาลัยใน
ปัจจุบัน และตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษา แล้วถ่ายทอดแผนสู่คณะวิชาและหน่วยงาน
ต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรต่อไป  
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนรอบ 12 เดือน โดยให้คณะวิชา
และหน่วยงานต่าง ๆ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ ที่ได้ด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือน าผลการ
ประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปีถัดไป ให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น   ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผน จ านวน 13 ตัวชี้วัด 
จากทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด คิดเปน็ร้อยละ 68.42 (ผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน ร้อยละ 61.11) ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  เสริมสร้ำงบุคลำกรให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรท ำงำน มีคุณธรรมจริยธรรม พัฒนำตน 
 ให้มีคุณภำพและพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 

กลยุทธ์/มำตรกำร/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุ 

เป้ำหมำย เป้ำหมำย ผลลัพธ ์
เป้ำประสงค์ที่ 1 : บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำให้เป็นผู้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมพร้อม 
                      เพ่ือกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 
กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนนุให้คณะวิชำ/หน่วยงำนจัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริม 
                กำรคิดสร้ำงสรรค์ 
1. ร้อยละของหน่วยงานท่ีจัดท าโครงการ ร้อยละ 100 68.75  

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  วำงแผนอัตรำก ำลังให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยและมีระบบกำรสรรหำ 
 เพื่อให้ได้คนดี คนเก่ง สอดคล้องตำมแผน 

เป้ำประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุ 

เป้ำหมำย เป้ำหมำย ผลลัพธ ์
เป้ำประสงค์ที่ 1 : วิเครำะห์อัตรำก ำลังเพ่ือกำรวำงแผนก ำลังคน และสรรหำเพ่ือให้ได้คนที่มีคุณภำพ สอดคล้องตำมภำรกิจ 
                      และทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 
กลยุทธ์ที่ 1 : ก ำหนดให้คณะวิชำ/หน่วยงำน จัดท ำแผนอัตรำก ำลังที่สอดคล้องและมีกำรด ำเนินกำรตำมแผน 
                ของมหำวิทยำลัย 
2. ร้อยละของคณะวิชา/หน่วยงานท่ีมีแผนอัตราก าลังท่ีสอดคล้อง 
    และมีการด าเนินการตามแผนของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100 100  
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เป้ำประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุ 

เป้ำหมำย เป้ำหมำย ผลลัพธ ์
เป้ำประสงค์ที่ 2 : บุคลำกรมีคุณวุฒิและควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนให้มหำวิทยำลัยอย่ำงมีคุณภำพ 
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้อำจำรย์ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 
3. ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกต่อจ านวน 
    อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ 46 56.49  

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้อำจำรย์ท ำผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ือขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่สูงขึ้น 
4. จ านวนผู้ไดร้ับต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นต่อจ านวนอาจารย ์  
    ประจ าทั้งหมด 

คน 15 65  

กลยุทธ์ที่ 3 : สร้ำงระบบและกลไกกำรสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
5. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ไดร้ับการคดัเลือก 
    มีวุฒิปริญญาเอกต่อจ านวนบุคลากรใหม่ทีไ่ดร้ับการคดัเลือก 

ร้อยละ 97 49.02  

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ทักษะและสมรรถนะให้มีศักยภำพย่ิงข้ึน 

กลยุทธ์/มำตรกำร/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุ 

เป้ำหมำย เป้ำหมำย ผลลัพธ ์
เป้ำประสงค์ที่ 1 : บุคลำกรมีศักยภำพและสมรรถนะในกำรปฏิบติังำนอย่ำงมีคุณภำพ 
สายวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมำณในกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำรส ำหรับคณำจำรย์ท่ีบรรจุไม่เกิน 5 ปี 
6. ร้อยละของคณาจารย์ทีไ่ดร้ับการบรรจุไมเ่กิน 5 ปี ที่ได้รับ 
    การสนับสนุน 

ร้อยละ 80 77.49  

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมให้คณะวิชำด ำเนินโครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคนิคกำรสอนและกำรวัดผลส ำหรับคณำจำรย์ 
                ที่ได้รับกำรบรรจุไม่เกิน 2 ปี 
7. ร้อยละของคณาจารย์ทีไ่ดร้ับการบรรจุไมเ่กิน 2 ปี ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 72.73  
กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนกำรท ำผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของคณำจำรย์ 
8. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการตีพิมพ ์
    หรือเผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ 99 146.84  

9. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
    ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ 57 34.48  

10. ร้อยละของผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรองคณุภาพต่อจ านวน 
     อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ 15 15.26  

สายสนับสนนุ 
กลยุทธ์ที่ 4 : สนับสนนุให้คณะวิชำ/หน่วยงำนจัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนบัสนนุวิชำกำรตำมสำยงำน 
11. จ านวนโครงการ โครงการ 10 80  
12. ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา ร้อยละ 70 91.10  
กลยุทธ์ที่ 5 : เสริมสร้ำงระบบพี่เลี้ยงเพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกรใหม่ 
13. จ านวนหน่วยงานน าร่องในการน าระบบพีเ่ลี้ยงมาใช้ หน่วยงาน 6 7  
เป้ำประสงค์ที่ 2 : ผู้บริหำรได้รับกำรพัฒนำเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพ 
กลยุทธ์ที่ 1 : จัดหลักสูตรอบรมพัฒนำส ำหรับผู้บริหำร 
14. จ านวนโครงการ โครงการ 2 19  
กลยุทธ์ที่ 2 : สนับสนนุให้คณะวิชำ/หน่วยงำนจัดโครงกำรพัฒนำผู้บริหำรทุกระดับ 
15. จ านวนผู้บริหารหรือบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง 
     ศักยภาพการเป็นผู้บริหาร 

คน 40 173  
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ยุทธศำสตร์ที่ 4  มีกำรธ ำรงรักษำและสร้ำงขวัญก ำลังใจบุคลำกร 

กลยุทธ์/มำตรกำร/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุ 

เป้ำหมำย เป้ำหมำย ผลลัพธ ์
เป้ำประสงค์ที่ 1 : พัฒนำระบบบริหำรค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรให้สอดคล้องตำมสภำวะเศรษฐกิจและสภำพแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
กลยุทธ์ที่ 1      : พัฒนำระบบค่ำตอบแทนหรือสวัสดิกำรของพนักงำนในสถำบนัอุดมศึกษำ เพ่ือธ ำรงรักษำและสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจบุคลำกร 
16. มีการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการปรับ
ค่าตอบแทนหรือสวสัดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

มี/ไม่ม ี มี มี  

เป้ำประสงค์ที่ 2 : พัฒนำสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนและสขุภำวะเพ่ือส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 1      : สนับสนุนให้คณะวิชำ/หน่วยงำนจัดโครงกำรเกี่ยวกับกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนและ
ส่งเสริมสขุภำวะ/คุณภำพชีวิต 
17. จ านวนคณะวิชา/หน่วยงานทีม่ีการด าเนินโครงการ หน่วยงาน 3 22  
18. จ านวนโครงการ โครงการ 3 37  

 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

กลยุทธ์/มำตรกำร/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุ 

เป้ำหมำย เป้ำหมำย ผลลัพธ ์
เป้ำประสงค์ที่ 1 : มีระบบกลไกดำ้นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนอย่ำงโปร่งใส
และเป็นธรรม 
กลยุทธ์ที่ 1      : ส่งเสริมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนให้โปร่งใสและเป็นธรรม 
19. ผลการพิจารณาข้อร้องเรียนทีแ่สดงถึงการไม่ปฏิบตัิตามระเบียบ
หรือไมเ่ป็นธรรม 

มี/ไม่ม ี ไม่ม ี มี  

 รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการด าเนินงานแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (ดังแนบ)  
   
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : เสริมสร้างบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน มีคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาตนให้มีคุณภาพและพร้อมรับการเปล่ียนแปลงเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย

1. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็น 1.1 สนับสนุนให้คณะวิชา/ 1.1.1 ร้อยละของหน่วยงาน ร้อยละ 100 คณะวิชา/ มีคณะวิชา/หน่วยงาน ด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากร 

ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม หน่วยงาน จัดโครงการ ท่ีจัดท าโครงการ หน่วยงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์

จริยธรรม และมีความพร้อม พัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย จ านวน 

เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย จริยธรรมและส่งเสริม 22 หน่วยงาน จาก 32 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 68.75

การคิดสร้างสรรค์      โดยมีการด าเนินโครงการ 61 โครงการ ดังน้ี

โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม

1. โครงการท าบุญวันข้ึนปีใหม่ 2560 และงานท าบุญ

ครบรอบการก่อต้ังมหาวิทยาลัยและคณะวิชาของแต่ละคณะ 

2. พิธีบ าเพ็ญกุศลเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

3. โครงการบรรยายธรรม เร่ือง ธรรมะกับชีวิตประจ าวัน

ในวันท่ี 29 มี.ค.60 ณ ห้อง อษ 1202 คณะอักษรศาสตร์ 

(อักษรศาสตร์)

4. โครงการบรรยายคุณธรรม จริยธรรมในการท างานและ

แนะแนวอาชีพ โดยผู้มีประสบการณ์ตรง ในวันท่ี 4 เม.ย.60

ณ ห้องประชุม อษ 1202 คณะอักษรศาสตร์ (อักษรศาสตร์)

5. โครงการเสวนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ณ วัชรนาฏยสภา วันท่ี 20 ก.ค. 60 (อักษรศาสตร์)

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย

6. โครงการไหว้พระ 9 วัด วัดประจ ารัชกาล สืบสิริสวัสด์ิ

พิพัฒน์ไพศาลจักรีวงศ์ และโครงการเถรานุเถระกตเวทิตาคุณ

วิดยาเสริมบุญ ไหว้พระ 9 วัดเสริมสิริมงคล (วิทยาศาสตร์)

7. โครงการถวายเทียนพรรษา ประจ าปี 2560 (วิทยาศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย และส านักงานฯ เพชรบุรี)

8. กิจกรรมปลูกป่าชายเลน วันท่ี 24 มิ.ย. 60 จังหวัด

สมุทรสงคราม (เภสัชศาสตร์)

9. โครงการเท่ียงวันทัน "ธรรม" กับหมอยา วันท่ี 9 ม.ค. 60

และ 16 มิ.ญ. 60 (เภสัชศาสตร์)

10. โครงการกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และบ ารุง

พระพุทธศาสนา วันท่ี 26 ส.ค 60 ณ วัดสะพาน แขวงบางพรม

เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ (วิทยาลัยนานาชาติ)

11. โครงการ SUIC ท าดีเพ่ือสังคม วันท่ี 26 ส.ค 60 

ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองปัญญา 

(บ้านเฟ่ืองฟ้า) (วิทยาลัยนานาชาติ)

12. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม “ท าบุญทอดกฐินสามัคคี

วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ 

(บัณฑิตวิทยาลัย)

13. โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ 

(บัณฑิตวิทยาลัย และส านักงานฯ เพชรบุรี)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
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14. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสืบสาน

ประเพณีวันสงกรานต์ วันท่ี 7 เม.ย. 60 ณ สถาบันวิจัยและ

พัฒนา ผู้เข้าร่วมจ านวน 20 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับ

ดีมาก ค่าเฉล่ีย 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.53 (สถาบันวิจัยฯ)

15. โครงการ "รวมพลังแห่งความภักดี" กิจกรรมเพาะกล้าไม้

และท าความสะอาดโดยรอบชายฝ่ัง ณ อุทยานการเรียนรู้

พันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร วันท่ี 2 ธ.ค. 59

(กองงานวิทยาเขตร่วมกับกองบริการอาคาร สถานท่ีฯ)

16. โครงการ "รวมพลังแห่งความภักดี" กิจกรรมปลูกป่า

เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร-

เทพยวรางกูร เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

65 พรรษา โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ 

    - กิจกรรมท าบุญตักบาตรพระสงค์ 10 รูป ณ ส านักงาน

อธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 

    - กิจกรรมปลูกต้นโกงกางและต้นแสมบริเวณป่าชายเลน

ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร

ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม มหาชัยฝ่ังตะวันออก จ.สมุทรสงคราม

เม่ือวันท่ี 27 ก.ค. 60 (กองบริการอาคาร สถานท่ีฯ)
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เป้าหมาย

โครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และเตรียมความพร้อม

เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย

16. โครงการสถาปัตย์นิทรรศน์ คร้ังท่ี 1: นิทรรศการเผยแพร่

ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านการออกแบบ คร้ังท่ี 1 จัดโดย 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ระหว่างวันท่ี 19-26 กรกฎาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถาปัตย์)

17. โครงการนิทรรศการสถาปัตย์-ปริวรรต: UNBUILT 

PROJECT 2017 เน่ืองในโอกาสครบ 125 ปี อ.ศิลป์ พีระศรี

วันท่ี 15 ก.ย. 60 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน (สถาปัตย์)

18. โครงการเพ่ิมพูนทักษะการวิจัยในงานโบราณคดี

ภาคสนาม เพ่ือการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ 

วันท่ี 4-19 มิ.ย.60 ณ ชุมชน และแหล่งโบราณคดีอู่ทอง 

จ.สุพรรณบุรี (โบราณคดี)

19. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน สกอ. ของภาควิชา

ภาษาตะวันออก วันท่ี 15-18 มิ.ย.60 ณ จ.เชียงใหม่ 

และเชียงราย (โบราณคดี)

20. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน สกอ. ของภาควิชา

ประวัติศาสตร์ศิลปะ วันท่ี 31 ก.ค.-4 ส.ค.60 ณ จ.เชียงใหม่ 

(โบราณคดี)
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21. โครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานคณบดี ประจ าปี 2560 

ณ เกาะกูด จ.ตราด 12-14 พ.ค.60 (มัณฑนศิลป์)

22. โครงการจัดการความรู้ เร่ือง การสร้างงานวิจัยเชิง

สร้างสรรค์ และเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม

และการออกแบบ 13 มิ.ย. 60 (มัณฑนศิลป์)

23. โครงการสัมมนาคณาจารย์คณะฯ ประจ าปี 2560 เร่ือง

การระดมความคิดเพ่ือมัณฑนศิลป์ก้าวหน้า ณ โรงแรมไมด้า

ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม 26 มิ.ย. 60 (มัณฑนศิลป์)

24. โครงการสัมมนาคณาจารย์คณะฯ ประจ าปี 2560 

ณ สวนแมกไม้รีสอร์ท อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 8-9 ส.ค.60

(มัณฑนศิลป์)

25. โครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์

ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ วันท่ี 20 พ.ค. 60

(ศึกษาศาสตร์)

26. โครงการกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์

คร้ังท่ี 1 เร่ือง กลยุทธ์การเขียนโครงร่างวิจัยเพ่ือขอทุน

สนับสนุนการวิจัย จาก วช. และหน่วยงานอ่ืนๆ 

วันท่ี 14 มิ.ย. 60 (ศึกษาศาสตร์)

27. โครงการกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์

คร้ังท่ี 2 เร่ือง การขอรับทุนสนับสนุนการบริการวิชาการ

งบประมาณพัฒนาจังหวัดนครปฐม วันท่ี 28 มิ.ย. 60

(ศึกษาศาสตร์)
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28. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2560

วันท่ี 15-17 มิ.ย. 60 ณ จังหวัดสระบุรีและนครราชสีมา

(วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

29. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหาร เม่ือวันท่ี

17 - 18 ม.ค. 60 ณ ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดุริยางคศาสตร์)

30. โครงการอบรม เร่ือง การพัฒนา e-learning เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้านดนตรี เม่ือวันท่ี 

19 ต.ค. 59 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

(ดุริยางคศาสตร์)

31. โครงการอบรม เร่ือง การเขียนและการน าเสนอ

รายงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี เม่ือวันท่ี

9 ม.ค. 60 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(ดุริยางคศาสตร์)

32. โครงการอบรม หัวข้อ "ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร

และการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ" เม่ือวันท่ี 16 พ.ค. 60

ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ดุริยางคศาสตร์)

33. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจ าปี 2560 เม่ือวันท่ี

15 - 17 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จ.ชลบุรี 

(ดุริยางคศาสตร์)
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34. โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน

ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 

วันท่ี 13 ม.ค. 60 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน 

รีสอร์ท อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (การจัดการฯ)

35. โครงการผู้บริหารพบพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

วิชาการ วันท่ี 27 ธ.ค. 59 (การจัดการฯ)

36. โครงการผู้บริหารพบประชาคม วันท่ี 17 ม.ค. 60 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (การจัดการฯ) 

37. โครงการสัมมนา "เขียนงานวิชาการอย่างไรไม่ Plgiarism/

ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ วันอังคารท่ี 25 เม.ย. 60 ณ ห้องประชุม

อธิการบดี ช้ัน 2 อาคารบริหาร มศก.เพชรบุรี (การจัดการฯ

ร่วมกับส านักหอสมุดกลาง)

38. โครงการพัฒนาทักษะผู้บริหาร วันท่ี 22 ธ.ค. 59 และ

วันท่ี 25 เม.ย. 60 (การจัดการฯ)

39. โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการด าเนินการของสถาน

ปฏิบัติการเวอริเดียน วันท่ี 7 ตุลาคม 2559 (การจัดการฯ)

40. โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน

วันท่ี 17 ม.ค. 60 (การจัดการฯ)

41. โครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ สถาบันการจัดการปัญญา

ภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี ในวันท่ี 30 มี.ค. 60 (การจัดการฯ)
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย

42. โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ โดย Visiting Professor

ณ ห้องประชุมอธิการบดี ช้ัน 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วันท่ี 29 มี.ค. 60 (การจัดการฯ)

43. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ วันท่ี 29 มิ.ย. 60 

ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี

(การจัดการฯ)

44. โครงการพัฒนาความรู้จากการสนับสนุนการซ้ือหนังสือ

ต าราด้านการจัดการ (การจัดการฯ)

45. โครงการบริการวิชาการท่ีเป็นความร่วมมือระหว่าง

คณะกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (การจัดการฯ) 

46. โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร

วันท่ี 19 ม.ค. 60 เป็นต้นไป ช้ัน 2-3 อาคารเรียนรวม 2

(การจัดการฯ)

47. โครงการสัมมนาประจ าปี “เตรียมความพร้อม

การด าเนินการเพ่ือรองรับมาตรฐานการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล”

ประจ าปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันท่ี 20–23 มิ.ย. 60

ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า หัวหิน

อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (การจัดการฯ)

48. โครงการผู้น าเพ่ือการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน connexted

 วันท่ี 19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมอธิการบดี ช้ัน 2

อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (การจัดการฯ)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย

49. โครงการการพัฒนาการเรียนการสอน ไทยแลนด์ยุค 4.0

วันท่ี 2 ก.พ. 60 ณ อินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินรีสอร์ท 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (การจัดการฯ)

50. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์ และการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 วันท่ี 30 ต.ค. 60 (ICT)

51. โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรเพ่ือสรุปผลการเรียน

การสอน ภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 2559 

วันท่ี 12-13 ม.ค. 60 (ICT)

52. โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรเพ่ือสรุปผลการเรียน

การสอน ภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2559 

วันท่ี 29-30 มิ.ย. 60 (ICT)

53. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิจัย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วันท่ี 11-13 ก.ค.60

ณ โรงแรม The Canal Garden Resort จ.ราชบุรี  (ICT)

54. โครงการสัมมนาบุคลากรและศึกษาดูงานวิทยาลัยนานาชาติ

ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันท่ี 22-25 มี.ค 60 

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (วิทยาลัยนานาชาติ)

55. โครงการสัมมนาเร่ือง การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ

ในมหาวิทยาลัยกับการละเมิดลิขสิทธ์ิ ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 5

อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล ส านักหอสมุดกลาง  

วันท่ี 20 ธ.ค. 59 (ส านักหอสมุดกลาง)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย

56. โครงการสัมมนาบุคลากรหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจ าปี 2560 "บทบาทของศิลปะร่วมสมัยกับชุมชน" 

วันท่ี 18-20 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดราชบุรี และจังหวัด

กาญจนบุรี (หอศิลป์)

57. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจ าปี 2560 ระหว่างวันท่ี 3-5 ส.ค. 60 ณ เดอะเกรซ 

อัมพวา จ.สมุทรสงคราม (กองการเจ้าหน้าท่ี)

58. โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2560

เร่ือง "พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร"

วันท่ี 18 สิงหาคม 2560 โดยมีกิจกรรม Unseen Campus 

บุคลากรร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เน่ืองด้วยสีเหลือง 

เป็นสีประจ าวันพระราชสมภพ รัชกาลท่ี 9 ณ โรงเพาะช า

ของมหาวิทยาลัย (กองงานวิทยาเขต)

59. โครงการ "คิดบวกสร้างสุขในงาน เพ่ิมความส าเร็จ

ในองค์กร Positive Think for Work วันท่ี 3-5 มี.ค. 60

ณ ห้องประชุมช้ัน 5 อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง

สนามจันทร์ และวิลล่า บลังกาโฮเต็ล แอนด์ เรสเทอรองต์

หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี (กองบริการการศึกษา)

60. โครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัย

ศิลปากร ศึกษาดูงานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

คร้ังท่ี 7 พ.ศ. 2560 เม่ือวันท่ี 6-9 เม.ย. 60 ณ จ.พะเยา

(ส านักงานสภาฯ)

หน้า 10



ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : วางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและมีระบบการสรรหาเพ่ือให้ได้คนดี คนเก่ง สอดคล้องตามแผน

1. วิเคราะห์อัตราก าลังเพ่ือการ 1.1 ก าหนดให้คณะวิชา/ 1.1.1 ร้อยละของคณะวิชา/ ร้อยละ 100 คณะวิชา/ มีแผนอัตราก าลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี P

วางแผนก าลังคน และสรรหาเพ่ือ หน่วยงาน จัดท าแผนอัตรา หน่วยงานท่ีมีแผนอัตรา หน่วยงาน (พ.ศ. 2557 - 2561) โดยทุกคณะวิชา/หน่วยงานได้ใช้

ให้ได้คนท่ีมีคุณภาพ สอดคล้อง ก าลัง ท่ีสอดคล้องและ ก าลัง ท่ีสอดคล้องและ แผนดังกล่าวเป็นแนวทางในการด าเนินการเสนอขออัตรา

ตามภารกิจและทิศทางการพัฒนา มีการด าเนินการตามแผน มีการด าเนินการตามแผน ก าลังตามแผนของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 100 

มหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัย     นอกจากน้ี คณะวิชา/หน่วยงานยังมีการด าเนินการ

เพ่ิมเติม ดังน้ี

1. จัดท าค าขอกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย

ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน (สถาปัตย์)

2. มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือรองรับอัตราเกษียณอายุ

ราชการ และการรับอาจาย์ใหม่ หรือนักเรียนทุนท่ีมีคุณวุฒิ

ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (โบราณคดี)

3. มีแผนอัตราก าลังท่ีสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

และมีการวิเคราะห์อัตราก าลังพึงมีของคณะอักษรศาสตร์ 

เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นแก่ผู้บริหาร (อักษรศาสตร์)

4. มีการวิเคราะห์และจัดท าแผนอัตราก าลังปะจ าปี 

2558-2562 และแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 

2556-2560) (วิทยาลัยนานาชาติ)

5. มีการวิเคราะห์งานโดยเร่ิมจากส านักงานเลขานุการ

เก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน 1 ปีงบประมาณ ค านวณวันท างาน

ใน 1 ปี เพ่ือจัดสรรงานให้เหมาะสมกับอัตราก าลังท่ีมีอยู่

(ส านักหอสมุดกลาง)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย

2. บุคลากรมีคุณวุฒิและความพร้อม 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน 2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ ร้อยละ 46 คณะวิชา (1) จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 

ในการปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัย ให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับ ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับ      631 คน 

อย่างมีคุณภาพ ท่ีสูงข้ึน ปริญญาเอกต่อจ านวน (2) จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 1,117 คน 

อาจารย์ประจ าท้ังหมด (3) คิดเป็นร้อยละ 56.49

     (นับรวมบุคลากรท่ีลาศึกษา แต่ไม่นับรวมโรงเรียนสาธิต)

     โดยมีการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ดังน้ี 

1. เน้นรับอาจารย์ใหม่ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโท-เอกหรือก าลัง

ศึกษาปริญญาเอก ยกเว้นสาขาขาดแคลน และมีผลสอบ

ภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

2. มีการจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร โดยก าหนดให้ทุนยกเว้น

ค่าธรรมเนียมพิเศษในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของ

คณะจิตรกรรมฯ ประจ าปีงบประมาณ 2558-ปัจจุบัน

(จิตรกรรมฯ)

3. ก าหนดให้ภาควิชาวางแผนการลาศึกษาต่อของอาจารย์

(สถาปัตย์)

4. ลดภาระอาจารย์ท่ีก าลังศึกษาต่อ นอกเวลาราชการ

(สถาปัตย์)

5. ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก

ให้แก่บุคลากรของคณะฯ (สถาปัตย์ อักษรศาสตร์)

6. ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาต่อของบุคลากร

สายวิชาการให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกท้ังในประเทศ
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย

และต่างประเทศ (โบราณคดี อักษรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 

เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ฯ ดุริยางคศาสตร์ และ ICT)

7. โครงการเงินสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย

ส าหรับบุคลากรสายวิชาการในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

8. มีนโยบายไม่เปิดรับสมัครอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุน 2.2.1 จ านวนผู้ได้รับ คน 15 คณะวิชา (1) จ านวนอาจารย์ท่ีได้รับต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 

ให้อาจารย์ท าผลงาน ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน     65 คน

ทางวิชาการเพ่ือขอก าหนด ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (2) จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 1,117 คน

ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน ท้ังหมด (ข้อมูลจากงานต าแหน่งทางวิชาการ กองการเจ้าหน้าท่ี 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 ไม่นับรวมโรงเรียนสาธิต) 

2.3 สร้างระบบและกลไก 2.3.1 ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ 97 คณะวิชา (1) บุคลากรสายวิชาการท่ีบรรจุด้วยวุฒิปริญญาเอก 

การสรรหาบุคลากรท่ีมี สายวิชาการท่ีได้รับ      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 25 คน 

ความรู้ความสามารถ การคัดเลือกมีวุฒิปริญญาเอก (2) บุคลากรสายวิชาการท้ังหมดท่ีบรรจุ

ต่อจ านวนบุคลากรใหม่      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 51 คน 

ท่ีได้รับการคัดเลือก (3)  คิดเป็นร้อยละ 49.02

    (นับจ านวนบุคลากรท่ีบรรจุระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 59 -

30 ก.ย. 60 โดยไม่นับรวมโรงเรียนสาธิต)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะและสมรรถนะให้มีศักยภาพย่ิงข้ึน

1. บุคลากรมีศักยภาพและสมรรถนะ สายวิชาการ สายวิชาการ

ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน 1.1.1 ร้อยละของคณาจารย์ ร้อยละ 80 คณะวิชา (1) จ านวนคณาจารย์ท่ีบรรจุไม่เกิน 5 ปี และได้รับ 

งบประมาณในการท าผลงาน ท่ีได้รับการบรรจุไม่เกิน 5 ปี      การส่งเสริม/พัฒนาเก่ียวกับการท าผลงานทางวิชาการ

ทางวิชาการส าหรับ ท่ีได้รับการสนับสนุน      179 คน

คณาจารย์ท่ีบรรจุไม่เกิน 5 ปี (2) จ านวนคณาจารย์ท่ีบรรจุไม่เกิน 5 ปี ท้ังหมด 231 คน 

(3) คิดเป็นร้อยละ 77.49

     ท้ังน้ี มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม

การท าผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ ดังน้ี

1. โครงการสัมมนา เร่ือง “ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับ

การจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการ” โดยจัดตามกลุ่มสาขา ดังน้ี

   - กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ วันท่ี 24 ก.ค. 60  

ณ ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน 

   - กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ วันท่ี 10 พ.ย. 60 ณ อาคาร 

50 ปี คณะอักษรศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

   - กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันท่ี 19 ธ.ค. 60 ณ อาคาร 50 ปี คณะอักษรศาสตร์ 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (กองการเจ้าหน้าท่ี)

2. โครงการทุนสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการ 

(Proposal) วิจัยและสร้างสรรค์แก่บุคลากรสายวิชาการ  

ทุนละ 10,000 บาท (สถาปัตย์)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย

3. โครงการสัมมนาคณาจารย์ (มัณฑนศิลป์) 

4. โครงการจัดการความรู้ คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2560

(มัณฑนศิลป์)

5. โครงการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2560 (อักษรศาสตร์)

6. โครงการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2560 (อักษรศาสตร์)

7. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ “บอกเล่า...เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์” วันท่ี 19 เม.ย.60

(ศึกษาศาสตร์)

8. โครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์

ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ วันท่ี 20 พ.ค. 60

(ศึกษาศาสตร์)

9. โครงการกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์

คร้ังท่ี 1 เร่ือง กลยุทธ์การเขียน  โครงร่างวิจัยเพ่ือขอทุน

สนับสนุนการวิจัยจาก วช. และหน่วยงานอ่ืนๆ วันท่ี

14 มิ.ย. 60 (ศึกษาศาสตร์)

10. โครงการกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์

คร้ังท่ี 2 เร่ือง การขอรับทุนสนับสนุนการบริการวิชาการ

งบประมาณพัฒนาจังหวัดนครปฐม วันท่ี 28 มิ.ย. 60

(ศึกษาศาสตร์)

11. โครงการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับอาจารย์

หลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (วิทยาศาสตร์)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย

12. โครงการจัดท าวารสารวิชาการฉบับพิเศษเน่ืองในโอกาส

ครบรอบ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(วิทยาศาสตร์)

13. แนวทางการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ คร้ังท่ี 1

และ 2 (เภสัชศาสตร์)

14. โครงการเงินสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย

ส าหรับบุคลากรสายวิชาการในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

15. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการ (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

16. จัดหาทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 

(วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

17. จัดสรรทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือต่อยอด

การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท้ังจากแหลางทุนภายในและภายนอก จ านวน 11 ทุน 

เป็นเงิน 2,731,250 บาท (ดุริยางคศาสตร์)

18. โครงการอบรม เร่ือง การเขียนและการน าเสนอรายงาน

วิจัย/งานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี เม่ือวันท่ี 9 ม.ค. 60

ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(ดุริยางคศาสตร์)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย

19. โครงการการพัฒนาการเรียนการสอน ไทยแลนด์

ยุค 4.0 วันท่ี 2 ก.พ. 60 ณ อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน

รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (การจัดการฯ)

20. โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ โดย Visiting Professor

ณ ห้องประชุมอธิการบดี ช้ัน 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วันท่ี 29 มี.ค. 60 (การจัดการฯ)

21. โครงการสัมมนา "เขียนงานวิชาการอย่างไรไม่ Plgiarism/

ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ วันอังคารท่ี 25 เม.ย. 60 ณ ห้องประชุม

อธิการบดี ช้ัน 2 อาคารบริหาร มศก.เพชรบุรี (การจัดการฯ

ร่วมกับส านักหอสมุดกลาง)

22. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ วันท่ี 29 มิ.ย. 60

ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี

(การจัดการฯ)

23. สนับสนุนงบประมาณในการอบรม ศึกษาดูงาน และ

สัมมนา (ICT)

24. โครงการสนับสนุนทุนวิจัย (ICT และวิทยาลัยนานาชาติ)

25. โครงการผลิตต ารา (ICT)

26. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิจัย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)

27. การสนับสนุนการเพ่ิมพูนศักยภาพของบุคลากร

ประจ าปี (วิทยาลัยนานาชาติ)

หน้า 17



ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย

1.2 ส่งเสริมให้คณะวิชา 1.2.1 ร้อยละของคณาจารย์ ร้อยละ 80 คณะวิชา (1) จ านวนคณาจาร์ท่ีบรรจุไม่เกิน 2 ปี และได้รับการพัฒนา 

ด าเนินโครงการพัฒนา ท่ีได้รับการบรรจุไม่เกิน 2 ปี      ด้านเทคนิคการสอนและการวัดผล 64 คน

บุคลากรด้านเทคนิคการสอน ได้รับการพัฒนา (2) จ านวนคณาจารย์ท่ีบรรจุไม่เกิน 2 ปี ท้ังหมด 88 คน 

และการวัดผลส าหรับ (3) คิดเป็นร้อยละ (1)/(2)*100 = 72.73

คณาจารย์ท่ีได้รับการบรรจุ      ท้ังน้ี มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม

ไม่เกิน 2 ปี ให้คณาจารย์ใหม่ได้รับการพัฒนา ดังน้ี 

1. โครงการทุนสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการ 

(Proposal) วิจัยและสร้างสรรค์แก่บุคลากรสายวิชาการ  

ทุนละ 10,000 บาท (สถาปัตย์)

2. โครงการสัมมนาคณาจารย์ (มัณฑนศิลป์) 

3. โครงการจัดการความรู้ คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2560

(มัณฑนศิลป์)

4. โครงการย่อยกิจกรรมการจัดการความรู้ เร่ือง กลวิธี

การสอน การวัดผล และภาระงานอ่ืนๆ (อักษรศาสตร์)

5. โครงการพัฒนาและบูรณาการการจัดการเรียนการสอน

ของสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ เพ่ือการใช้ยาอย่าง

สมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย (เภสัชศาสตร์)

6. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสอนอย่าง

สร้างสรรค์ ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560 วันท่ี 26 ก.ย. 60 (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย

7. โครงการอบรม เร่ือง การพัฒนา e-learning เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้านดนตรี เม่ือวันท่ี 19 ต.ค.60

ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ดุริยางคศาสตร์)

8. โครงการสัมมนาประจ าปี “เตรียมความพร้อม

การด าเนินการเพ่ือรองรับมาตรฐานการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล”

ประจ าปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันท่ี 20–23 มิ.ย. 60

ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า หัวหิน

อ าเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (การจัดการฯ)

9. โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรเพ่ือสรุปผลการเรียน

การสอน ภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 2559 (ICT)

10. โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรเพ่ือสรุปผลการเรียน

การสอน ภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2559 (ICT)

11. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิจัย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)

12. สนับสนุนงบประมาณในการอบรม ศึกษาดูงาน และ

สัมมนา (ICT)

13. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (ของมหาวิทยลัย) (ICT)

14. ทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับนักวิจัยใหม่ (วิทยาลัย

นานาชาติ)

15. การสนับสนุนการเพ่ิมพูนศักยภาพของบุคลากรประจ าปี

(วิทยาลัยนานาชาติ)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุน 1.3.1 ร้อยละของผลงานวิจัย ร้อยละ 99 คณะวิชา (1) จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ 

การท าผลงานวิจัยหรือ หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ      การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 1,580 ผลงาน

งานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (2) จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 1,076 คน

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (3) คิดเป็นร้อยละ (1)/(2)*100 = 146.84

ท้ังหมด     (ไม่นับรวมบุคลากรท่ีอยู่ระหว่างลาศึกษาและโรงเรียน

สาธิต)

    (กรณีท่ีบทความจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์หรือผลงาน

สร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่เป็นผลงานเดิมแต่น าไปตีพิมพ์

หรือเผยแพร่มากกว่า 1 คร้ัง ให้นับได้เพียง 1 ผลงาน 

ท้ังน้ี จะนับเม่ือบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงาน

สร้างสรรค์ได้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ไปแล้ว)

1.3.2 ร้อยละของผลงานวิจัย ร้อยละ 57 คณะวิชา (1) จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ 

หรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้      ประโยชน์ 371 ผลงาน

ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์ (2) จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 1,076 คน

ประจ าท้ังหมด (3) คิดเป็นร้อยละ (1)/(2)*100 = 34.48

    (ไม่นับรวมบุคลากรท่ีอยู่ระหว่างลาศึกษาและโรงเรียนสาธิต)

    (กรณีท่ีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการน าไปใข้

ประโยชน์มากกว่า 1 คร้ัง ให้นับการใช้ประโยชน์

เพียงคร้ังเดียว ยกเว้นในกรณีท่ีมีการใช้ประโยชน์

ท่ีแตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ท่ีไม่ซ้ ากัน)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย

1.3.3 ร้อยละของผลงาน ร้อยละ 15 คณะวิชา (1) จ านวนผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 

วิชาการ ท่ีได้รับการรับรอง      164 ผลงาน

คุณภาพต่อจ านวนอาจารย์ (2) จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 1,076 คน

ประจ าท้ังหมด (3) คิดเป็นร้อยละ 15.26

    (ไม่นับรวมบุคลากรท่ีอยู่ระหว่างลาศึกษาและโรงเรียนสาธิต)

    (นับผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ

ของบทความวิชาการในวารสารวิชาการท้ังในระดับชาติ

และ/หรือนานาชาติ หนังสือหรือต าราทางวิชาการซ่ึงมี

ระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ก่อนการตีพิมพ์ และผลงานต้องเกินร้อยละ 50 ของช้ินงาน 

ในกรณีท่ีมีการตีพิมพ์มากกว่า 1 คร้ัง ให้นับการตีพิมพ์

เพียงคร้ังเดียวต่องานวิชาการ 1 ช้ิน)

สายสนับสนุน สายสนับสนุน

1.4 สนับสนุนให้คณะวิชา/ 1.4.1 จ านวนโครงการ จ านวน 10 คณะวิชา/ มีการด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากร จ านวน 80 โครงการ 

หน่วยงานจัดโครงการพัฒนา โครงการ หน่วยงาน ดังน้ี 

บุคลากรสายสนับสนุน 1. โครงการวางแผนพัฒนาบุคลากรตามความเช่ียวชาญ

ตามสายงาน (Career path) ระยะท่ี 1 (สถาปัตย์)

2. โครงการเรียนรู้ ดูงาน และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

คณะโบราณคดี วันท่ี 8-10 ก.ค.60 ณ ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (โบราณคดี)

3. โครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานคณบดี ประจ าปี 2560 

ณ เกาะกูด จ.ตราด 12-14 พ.ค.60 (มัณฑนศิลป์)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย

4. โครงการจัดการความรู้ เร่ือง การสร้างงานวิจัยเชิง

สร้างสรรค์ และเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม

และการออกแบบ 13 มิ.ย. 60 (มัณฑนศิลป์)

5. โครงการสัมมนาคณาจารย์คณะฯ ประจ าปี 2560 เร่ือง

การระดมความคิดเพ่ือมัณฑนศิลป์ก้าวหน้า ณ โรงแรมไมด้า

ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม 26 มิ.ย. 60 (มัณฑนศิลป์)

6. โครงการสัมมนาคณาจารย์คณะฯ ประจ าปี 2560 

ณ สวนแมกไม้รีสอร์ท อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 8-9 ส.ค.60

(มัณฑนศิลป์)

7. โครงการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2560 (อักษรศาสตร์)

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเขียนเพ่ือการ

ปฏิบัติงานในวิชาชีพ (อักษรศาสตร์)

9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประจ าปี 2560

วันท่ี 25-26 พ.ค. 60 (ศึกษาศาสตร์)

10. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ “ทักษะในการปฏิบัติงาน

เม่ือมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ” วันท่ี 1 ก.พ. 60

(ศึกษาศาสตร์)

11. โครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง "การเตรียมความพร้อม

ของคณะวิชาในการเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ : แนวคิด 

กระบวนทัศน์ การปรับเปล่ียนแนวคิดแนวปฏิบัติการบริหาร

และความท้าทาย" 15 ก.พ. 60 (ศึกษาศาสตร์) 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย

12. โครงการอบรม Microsoft Visio วันท่ี 10 ก.พ. 60

(เภสัชศาสตร์)

13. โครงการอบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ในวันท่ี 

6,29 มิ.ย. 60, 18 ก.ค. 60 และ 15 ส.ค. 60 (เภสัชศาสตร์)

14. โครงการอบรม "หัวใจบริการ" วันท่ี 28 ส.ค. 60 

(เภสัชศาสตร์)

15. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2560

วันท่ี 15-17 มิ.ย. 60 ณ จังหวัดสระบุรีและนครราชสีมา

(วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

16. โครงการศึกษาดูงานสหกิจศึกษา และการประชุม

สัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ วันท่ี 

31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 60 ณ จังหวัดนครปฐม (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

17. โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ประจ าปี พ.ศ. 2560 วันท่ี 5-7 ก.ค. 60 ณ จังหวัดประจวบ

คีรีขันธ์ (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

18. โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

ประจ าปี พ.ศ. 2560 วันท่ี 17 - 19 ส.ค. 60 ณ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

19. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหาร เม่ือวันท่ี

17 - 18 ม.ค. 60 ณ ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดุริยางคศาสตร์)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย

20. โครงการอบรม เร่ือง การพัฒนา e-learning เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้านดนตรี เม่ือวันท่ี 

19 ต.ค. 59 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

(ดุริยางคศาสตร์)

21. โครงการอบรม เร่ือง การเขียนและการน าเสนอรายงาน

วิจัย/งานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี เม่ือวันท่ี 9 ม.ค. 60 

ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ดุริยางคศาสตร์)

22. โครงการอบรม หัวข้อ "ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร

และการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ" เม่ือวันท่ี 16 พ.ค. 60

ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ดุริยางคศาสตร์)

23. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจ าปี 2560 

เม่ือวันท่ี 15 - 17 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี

จ.ชลบุรี (ดุริยางคศาสตร์)

24. โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการท างานส าหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ วันท่ี 

13 ม.ค. 60 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท

อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (การจัดการฯ)

25. โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร

คณะ วันท่ี 19 ม.ค. 60 เป็นต้นไป ช้ัน 2-3 อาคารเรียนรวม 2

(การจัดการฯ)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย

26. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานสายปฎิบัติการเฉพาะ

ณ โรงแรมโนโวเทล ชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

(การจัดการฯ)

27. โครงการผู้บริหารพบพนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุนวิชาการ วันท่ี 27 ธ.ค. 59 คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (การจัดการฯ)

28. โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการด าเนินการของ

สถานปฏิบัติการเวอริเดียน วันท่ี 7 ต.ค. 59 คณะวิทยาการ

จัดการ (การจัดการฯ)

29. โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรเพ่ือสรุปผลการเรียน

การสอน ภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 2559

วันท่ี 12-13 ม.ค. 60 (ICT)

30. โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรเพ่ือสรุปผลการเรียน

การสอน ภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2559  

วันท่ี 29-30 มิ.ย. 60 (ICT)

31. โครงการฝึกอบรมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และงาน

บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันท่ี 20 ก.พ 60 ณ ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน ช้ัน 5 

ห้อง 510 (วิทยาลัยนานาชาติ)

32. โครงการอบรมด้านการเงินบัญชีและพัสดุ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ 2560 วันท่ี 1 มี.ค 60 ณ ส านักงาน

อธิการบดี ตล่ิงชัน ช้ัน 5 ห้อง 510 (วิทยาลัยนานาชาติ)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
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บรรลุ

เป้าหมาย

33. โครงการสัมมนาบุคลากรและศึกษาดูงาน วิทยาลัย

นานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันท่ี 22-25 

มี.ค 60 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

(วิทยาลัยนานาชาติ)

34. โครงการอบรมดับเพลิงเตรียมความพร้อมการเกิดอัคคีภัย

วันท่ี 20 ก.ค 60 ณ ส านักงานอธิกาบดี ตล่ิงชัน ช้ัน 5 

ห้อง 510 (วิทยาลัยนานาชาติ)

35. โครงการพัฒนาศักยภาพการส่ือสารภาษาอังกฤษของ

บุคลากร วันท่ี 20 ก.ค 60 ณ ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน 

ช้ัน 5 ห้อง 510 (วิทยาลัยนานาชาติ)

36. โครงการอบรมเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความส าเร็จ

วันท่ี 14 ส.ค 60 ณ ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน ช้ัน 5 

ห้อง 510 (วิทยาลัยนานาชาติ)

37. โครงการฝึกอบรมการเขียนหนังสือราชการและ

งานสารบรรณ วันท่ี 17 ส.ค 60 ณ ส านักงานอธิการบดี 

ตล่ิงชัน ช้ัน 5 ห้อง 510 (วิทยาลัยนานาชาติ)

38. โครงการอบรมสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

วันท่ี 23 ส.ค 60 ณ ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน ช้ัน 5 

ห้อง 510 (วิทยาลัยนานาชาติ)

39. โครงการอบรม “การใช้งานระบบไอทีสิส (iThesis)” 

วันท่ี 23 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร นครปฐม (บัณฑิตวิทยาลัย)
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เป้าหมาย

40. โครงการศึกษาดูงานการศึกษา ณ ประเทศญ่ีปุ่น วันท่ี 

26-30 เม.ย. 60 ณ Tama Art University และ Tokyo 

University of the Arts ประเทศญ่ีปุ่น (บัณฑิตวิทยาลัย)

41. โครงการอบรมบุคลากร การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การให้บริการเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เม่ือมหาวิทยาลัย

ออกนอกระบบ วันท่ี 26 พ.ค. 60 ณ บัณฑิตวิทยาลัย 

และห้องประชุมช้ัน 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

นครปฐม (บัณฑิตวิทยาลัย)

42. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง การเขียนหนังสือ

ราชการ วันท่ี 22-23 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัย

และพัฒนา ผู้ร่วมงาน 39 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

ค่าเฉล่ีย 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.60 (สถาบันวิจัยฯ)

43. โครงการฝึกอบรมการเขียนโครงการสู่ความส าเร็จ

ของแผนยุทธศาสตร์ วันท่ี 15 ธ.ค. 60 ห้องประชุม 3 

อาคารมล.ป่ิน มาลากุล (ส านักหอสมุดกลาง)

44. โครงการศึกษาดูงานห้องสมุดศิลปะ ณ มหาวิทยาลัย  

Tama Art และมหาวิทยาลัย Musashino Art 

ประเทศญ่ีปุ่น วันท่ี 24-28 พ.ค.60 (ส านักหอสมุดกลาง)

45. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร : สร้างงาน สร้างสุขเพ่ือความส าเร็จขององค์กร 

วันท่ี 27 มิ.ย. 60 ห้องประชุม 1 อาคารมล.ป่ิน มาลากุล 

(ส านักหอสมุดกลาง)
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เป้าหมาย

46. โครงการสัมมนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หัวข้อ แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์

ส านักหอสมุดกลาง ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักหอสมุดกลาง

และจัดฝึกอบรม หัวข้อ กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์

เม่ือวันท่ี 30 - 31 ก.ค. 60 (ส านักหอสมุดกลาง)

47. โครงการอบรมการดูแลรักษาและการใช้งานคอมพิวเตอร์

เบ้ืองต้น วันท่ี 2 มิ.ย. 60 ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ส านักหอสมุดกลาง)

48. โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย วันท่ี 6 ก.ค. 60 

ณ ส านักหอสมุดกลาง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

(ส านักหอสมุดกลาง)

49. โครงการศึกษาดูงานห้องสมุดสุดชิว ณ ศูนย์สารสนเทศ

และหอสมุด ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ วันท่ี 16 ก.พ. 60 

(ส านักหอสมุดกลาง)

50. โครงการการจัดการความรู้ระหว่างบุคลากร

เร่ือง แนวปฏิบัติในการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ (sms)

ระหว่างเดือน ก.พ.-พ.ค. 2560 (ส านักหอสมุดกลาง)

51. โครงการการจัดท านโยบายการพัฒนาทรัพยากร

สานสนเทศ (ส านักหอสมุดกลาง)

52. โครงการการรวบรวมองค์ความรู้ เร่ือง การบริหารการเงิน

และงบประมาณ (ส านักหอสมุดกลาง)
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53. โครงการการจัดการความรู้ระหว่างบุคลากร เร่ือง 

แนวทางการจัดท าดรรชนีวารสารร่วมกันของส านัก

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร (ส านักหอสมุดกลาง)

54. โครงการสัมมนา เร่ือง การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ

ในมหาวิทยาลัยกับการละเมิดลิขสิทธ์ิ วันท่ี 20 ธ.ค. 59

ณ อาคารมล.ป่ิน มาลากุล (ส านักหอสมุดกลาง)

55. โครงการสัมมนาบุคลากรประจ าปี 2560 วันท่ี

22 ธ.ค. 59 ณ อาคารมล.ป่ิน มาลากุล (ส านักหอสมุดกลาง)

56. โครงการพัฒนาทักษะ ส าหรับบุคลากร วันท่ี 19 - 21  

มิ.ย. 60 อาคารมล.ป่ิน มาลากุล (ส านักหอสมุดกลาง)

57. โครงการ Staff update : EndNote x8 วันท่ี 9 พ.ค.60

ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ (ส านักหอสมุดกลาง)

58. โครงการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและ

จิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียไช้) จังหวัดสุพรรณบุรี 

เดือน ก.พ. 60 (ส านักหอสมุดกลาง)

59. โครงการ Knowledge Sharing@SUT จ านวน 5 คร้ัง 

เดือน ม.ค. - ก.ค. 60 ณ หอสมุดสาขา วังท่าพระ 

(ส านักหอสมุดกลาง)

60. โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการซ่อมบ ารุงหนังสือ ณ โรงเรียน

บ้านห้วยมงคล 15 มิ.ย. 2560 (ส านักหอสมุดกลาง)
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61. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้

    61.1 กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ หัวข้อการให้บริการ

SCAN ME  3 พ.ย. 2559

    61.2 กิจกรรมสร้างส่ือประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม

Microsoft Power Point 22 ก.พ. 60 (ส านักหอสมุดกลาง)

62. โครงการ CSR SUP ท าดีเพ่ือพ่อหลวง 17-18 มิ.ย. 60

(ส านักหอสมุดกลาง)

63. โครงการ ICT Update โดยก าหนดหัวข้อท่ีใช้อบรม 

2 หัวข้อ คือ

    - Window 10 และ MS Office 2016

    - Office 365 (ศูนย์คอมฯ)

64. โครงการสัมมนาบุคลากรหอศิลป์ ประจ าปี พ .ศ. 2560

(หอศิลป์)

65. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง 4 การจดรายงาน

การประชุม เม่ือวันท่ี 17 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุม 314-315 

ช้ัน 3 ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน (กองกลาง)

66. โครงการศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ส่ือสาร

องค์กร มหาวิทยาลัยในก ากับ วันท่ี 23 ก.พ. 60

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กองกลาง)

67. โครงการอบรม หัวข้อ "การเขียนข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์

องค์กร" ระหว่างผู้แทนระดับกองและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
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มหาวิทยาลัยศิลปากร ด าเนินโครงการเม่ือวันท่ี 17 ส.ค. 60

ณ ห้องประชุม 314-315 ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน

(กองกลาง)

68. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การจัดท าโครงสร้าง

และการบริหารงานส านักงานอธิการบดี เพ่ือรองรับการเป็น

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” ระหว่างวันท่ี 9-11 ต.ค. 59 

ณ จ.นครราชสีมา (กองการเจ้าหน้าท่ี)

69. โครงการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการบริหาร

ส าหรับผู้บริหารระดับกลางสายสนับสนุน รุ่นท่ี 2 ระหว่าง

วันท่ี 20 ม.ค. - 5 มี.ค. 60 ณ ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน

จ.นครราชสีมาและประจวบคีรีขันธ์ (กองการเจ้าหน้าท่ี)

70. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปี 2560 ระหว่างวันท่ี 3 -5 ส.ค. 60 ณ เดอะเกรซ

อัมพวา จ.สมุทรสงคราม (กองการเจ้าหน้าท่ี)

71. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง การจัดท าสัญญาจ้าง

สัญญาค้ าประกัน และสัญญาวางหลักประกันของพนักงาน

มหาวิทยาลัยศิลปากร วันท่ี 22 ธ.ค. 59 ณ ห้องประชุม

นริศรานุวัดติวงศ์ ช้ัน 4 ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน 

(กองนิติการ)

72. โครงการศึกษาดูงาน กองทะเบียนและประมวลผล

มหาวิทยาลัยบูรพา วันท่ี 7-8 ม.ค. 60 (กองบริการการศึกษา)
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73. โครงการ "คิดบวกสร้างสุขในงาน เพ่ิมความส าเร็จ

ในองค์กร Positive Think for Work ระหว่างวันท่ี  

3 - 5 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุมช้ัน 5 อาคารหม่อมหลวงป่ิน 

มาลากุล ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

พระราชวังสนามจันทร์ และวิลล่า บลังกาโฮเต็ล แอนด์ 

เรสเทอรองต์ หาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี (กองบริการการศึกษา)

74. โครงการอบรมการตัดแต่งต้นไม้ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วันท่ี 18 ม.ค. 60

ณ ห้องประชุมช้ัน 7 อาคาร 50 ปี (ผลการประเมิน 

ร้อยละ 85.79 ค่าเฉล่ีย 4.27 อยู่ในระดับมาก )

โดยใช้เงินโครงการจัดกิจกรรมสวัสดิการ (ตลาดนัด) 

15,000 บาท (กองบริการอาคาร สถานท่ีฯ)

75. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง การจัดท าหนังสือ

ราชการตามระเบียบงานสารบรรณและระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ วันท่ี 8 ธ.ค. 60 (กองบริการอาคาร สถานท่ีฯ)

76. โครงการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง "เสริมความรู้

ความเข้าใจ และแนวปฏิบัติท่ีดีในการใช้งานและการน าส่ง

ข้อมูลระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต (ระบบของ สกอ.)

(กองแผนงาน)

77. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการท างานและวางแผนการด าเนินงานการประกัน
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คุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนครพนม ระหว่างวันท่ี 

19-22 มกราคม 2560 (ส านักงานประกันฯ)

78. โครงการจัดการความรู้เร่ืองการเบิกจ่ายเงินโครงการ

วันท่ี 1 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี ช้ัน 2

อาคารบริหาร (สนง.ฯ เพชรบุรี)

79. โครงการจัดการความรู้ เร่ือง การจ าหน่ายพัสดุ 

วันท่ี 29 มิย. 60 ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี ช้ัน 2

อาคารบริหาร (สนง.ฯ เพชรบุรี)

80. โครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัย

ศิลปากร ศึกษาดูงานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

คร้ังท่ี 7 พ.ศ. 2560 เม่ือวันท่ี 6-9 เม.ย. 60 ณ จ.พะเยา

(ส านักงานสภาฯ)

1.4.2. ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ 70 คณะวิชา/ (1) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา 

ท่ีได้รับการพัฒนา หน่วยงาน      901 คน

(2) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด 989 คน 

(3) คิดเป็นร้อยละ (1)/(2)*100 = 91.10

    (นับเฉพาะข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย)
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1.5 เสริมสร้างระบบพ่ีเล้ียง 1.5.1 จ านวนหน่วยงาน หน่วยงาน 6 คณะวิชา/ มีคณะวิชา/หน่วยงาน ท่ีมีการน าระบบพ่ีเล้ียงมาใช้ในหน่วยงาน 

เพ่ือการพัฒนาบุคลากรใหม่ น าร่องในการน าระบบ หน่วยงาน 7 คณะวิชา/หน่วยงาน ดังน้ี

พ่ีเล้ียงมาใช้ 1. มีการใช้ระบบพ่ีเล้ียง โดยก าหนดให้หัวหน้างานหรือ

บุคลากรในหน่วยงานเดียวกันท าการสอนงานและพิจารณา

งานเป็นรายช้ินเพ่ือพัฒนางานให้ได้มาตรฐาน (อักษรศาสตร์)

2. เม่ือมีพนักงานใหม่เข้ามาในคณะฯ ต้องมีการเรียนรู้งาน

และปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือนร่วมงาน รู้จักวัฒนธรรมคณะฯ

ซ่ึงพ่ีเล้ียงจะคอยให้ค าแนะน าบุคลากรใหม่สามารถปรับตัว

ให้เข้ากับคณะฯ เพ่ือนร่วมงานและวัฒนธรรมคณะฯ ได้ 

โดยระบบพ่ีเล้ียงจะช่วยส่งเสริม แนะน า สนับสนุน 

ให้ค าปรึกษา และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพมากข้ึน (ICT)

3. มีการเสริมสร้างระบบพ่ีเล้ียง โดยแบ่งกลุ่มงาน

การจัดสรรทุนวิจัย เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหม่ (สถาบันวิจัยฯ)

4. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองกลางไม่มีพนักงาน

บรรจุใหม่ แต่งยังคงมีพนักงานท่ีได้รับการบรรจุ

ในปีพ.ศ. 2558 และมีค าส่ังแต่งต้ังพ่ีเล้ียงให้ท าหน้าท่ี

ดูแลพนักงานเป็นระยะเวลา 2 ปี จึงได้ด าเนินการ

ตามระบบพ่ีเล้ียง โดยอยู่ในระดับ 3 (กองกลาง)

5. มีการน าระบบพ่ีเล้ียงมาใช้ในหน่วยงาน โดยแต่งต้ัง

ผู้ท าหน้าท่ีพ่ีเล้ียง และส่งรายงานการประเมินพนักงานใหม่

ทุก 3 เดือน (กองงานวิทยาเขต)
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6. มีการใช้ระบบพ่ีเล้ียงในหน่วยงานโดยหน่วยงาน

ได้ด าเนินการเสนอช่ือเพ่ือแต่งต้ังเป็นพ่ีเล้ียงตามประกาศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง รายช่ือผู้ได้รับการข้ึนทะเบียน

เป็นพ่ีเล้ียงของส านักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา)

7. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพ่ือเป็นพ่ีเล้ียงให้แก่

บุคลากรใหม่ ตามนโยบาย ของมหาวิทยาลัย จ านวน 5 คน

และจัดหาพ่ีเล้ียงให้ค าแนะน า ดูแลบุคลากรท่ีบรรจุใหม่

จ านวน  2  คน (กองบริการอาคาร สถานท่ีฯ)

2. ผู้บริหารได้รับการพัฒนา 2.1 จัดหลักสูตรอบรมพัฒนา 2.1.1 จ านวนโครงการ โครงการ 2 อธิการบดี มหาวิทยาลัยและคณะวิชา/หน่วยงาน มีการด าเนินโครงการ 

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ ส าหรับผู้บริหาร คณะวิชา/ พัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร จ านวน 

หน่วยงาน 19 โครงการ ดังน้ี 

1. โครงการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการบริหาร

ส าหรับผู้บริหารระดับกลางสายสนับสนุน ระหว่างเดือน

ม.ค. - มี.ค. 60 ณ ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน และจังหวัด

นครนายก โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยหัวหน้างาน

จากคณะวิชา/หน่วยงาน มีผู้ผ่านการอบรมท้ังส้ิน 45 คน

(ส านักงานอธิการบดี)

2. โครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในก ากับ

ของรัฐและการพัฒนางานวิชาการ ในวันท่ี 11 ส.ค. 60  

ณ ห้องประชุมเทพยสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการศูนย์/สถาบัน/ส านัก  

หัวหน้าภาควิชา และประธาน/อาจารย์ประจ าหลักสูตร

เข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน 166 คน (กองการเจ้าหน้าท่ี)

3. โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด

ส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันท่ี 12 ก.ย. 60

ณ ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน โดยมีอธิการบดี

รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการศูนย์/

สถาบัน/ส านัก และผู้อ านวยการกองในสังกัดส านักงาน

อธิการบดี เข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน 42 คน (กองการเจ้าหน้าท่ี)

4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ ณ ห้องประชุม

ไทยประกันชีวิต ช้ัน 4 อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ 

พระราชวังสนามจันทร์ 5-7 ก.ค. 60 (มัณฑนศิลป์)

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประจ าปี 2560

วันท่ี 25-26 พ.ค. 60 (ศึกษาศาสตร์)

6. โครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง "การเตรียมความพร้อม

ของคณะวิชาในการเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ : แนวคิด 

กระบวนทัศน์ การปรับเปล่ียนแนวคิดแนวปฏิบัติการบริหาร

และความท้าทาย" 15 ก.พ. 60 (ศึกษาศาสตร์) 

7. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา วันท่ี 6 ธ.ค. 59 (เภสัชศาสตร์)
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8. แนวทางการจัดท าค าขอ (ทุนวิจัย) งบประมาณแผ่นดิน

แบบบูรณาการ วันท่ี 23 ธ.ค. 59 (เภสัชศาสตร์)

9. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์

วันท่ี 24 ธ.ค. 59 (เภสัชศาสตร์)

10. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา คร้ังท่ี 2 วันท่ี 15 ก.พ. 60 (เภสัชศาสตร์)

11. ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนคณะ รุ่นท่ี 16 วันท่ี 6 มี.ค.60

(เภสัชศาสตร์)

12. AUN-QA Implementtation ระหว่างวันท่ี

19-20 พ.ค. 60 (เภสัชศาสตร์)

13. พรบ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

รุ่นท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 20 - 21 พ.ค. 60 (เภสัชศาสตร์)

14. การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx 

(Self-Assessment : SA) ระหว่างวันท่ี 9 - 11 ส.ค. 60 

(เภสัชศาสตร์)

15. ธรรมาภิบาล เพ่ือการพัฒนาคณะ รุ่นท่ี 17 ระหว่าง

วันท่ี 4 - 7 ก.ย. 60 (เภสัชศาสตร์)

16. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหาร เม่ือวันท่ี

17 - 18 ม.ค. 60 ณ ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดุริยางคศาสตร์)

17. โครงการพัฒนาทักษะผู้บริหาร วันท่ี 22 ธ.ค. 59 

และ 25 เม.ย. 60 (การจัดการฯ)
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18. โครงการผู้น าเพ่ือการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน

"connexted" วันท่ี 19 เม.ย. 60 ณ ห้องประชุมอธิการบดี

ช้ัน 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (การจัดการฯ)

19. โครงการศึกษาดูงานการศึกษา ณ ประเทศญ่ีปุ่น

วันท่ี 26-30 เมษายน 2560 (บัณฑิตวิทยาลัย)

2.2 สนับสนุนให้คณะวิชา/ 2.2.1 จ านวนผู้บริหารหรือ คน 40 คณะวิชา/ (1) จ านวนผู้บริหารท่ีได้รับการพัฒนา 173 คน 

หน่วยงาน จัดโครงการ บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา หน่วยงาน (2) จ านวนผู้บริหารท้ังหมด 228 คน 

พัฒนาผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ (3) คิดเป็นร้อยละ 75.88

การเป็นผู้บริหาร    (ผู้บริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี

คณบดี ผู้อ านวยการศูนย์ สถาบัน ส านัก รองคณบดี 

หัวหน้าภาค เลขานุการคณะฯ และผู้อ านวยการกองต่าง)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : มีการธ ารงรักษาและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร

1. พัฒนาระบบบริหารค่าตอบแทน 1.1 พัฒนาระบบค่าตอบแทน1.1.1 มีการวิเคราะห์เพ่ือ มี/ไม่มี มี อธิการบดี มีการพิจารณาความเหมาะสมเก่ียวกับสวัสดิการของ 

และสวัสดิการให้สอดคล้องตาม หรือสวัสดิการของพนักงาน พิจารณาความเหมาะสม กองการเจ้าหน้าท่ี พนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมจัดท าข้อบังคับ ประกาศ 

สภาวะเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัย เพ่ือธ ารงรักษา ในการปรับค่าตอบแทน ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 2 ฉบับ ดังน้ี

ท่ีเปล่ียนแปลงไป และสร้างขวัญก าลังใจ หรือสวัสดิการของพนักงาน 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ

บุคลากร มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

สวัสดิการ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันท่ี 26 ตุลาคม 2559

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยค่าชดเชย 

พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันท่ี 11 ธันวาคม 2559
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2. พัฒนาสภาพแวดล้อมการท างาน 2.1 สนับสนุนให้คณะวิชา/ 2.1.1 จ านวนคณะวิชา/ หน่วยงาน 3 คณะวิชา/ มีคณะวิชา/หน่วยงานด าเนินโครงการเก่ียวกับการปรับปรุง 

และสุขภาวะเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ หน่วยงาน จัดโครงการ หน่วยงาน ท่ีมีการด าเนิน หน่วยงาน สภาพแวดล้อมในการท างานและส่งเสริมสุขภาวะ/คุณภาพ

ชีวิต เก่ียวกับการปรับปรุง โครงการ ชีวิต จ านวน 22 คณะวิชา/หน่วยงาน

สภาพแวดล้อมในการท างาน

และส่งเสริมสุขภาวะ/ 2.1.2 จ านวนโครงการ โครงการ 3 คณะวิชา/ มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการปรับปรุง 

คุณภาพชีวิต หน่วยงาน สภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต จ านวน 37 โครงการ

ดังน้ี

1. โครงการ Big Cleaning Day ของคณะวิชาและหน่วยงาน

(โบราณคดี อักษรศาสตร์ สถาบันวิจัยฯ ส านักหอสมุดกลาง 

กองกลาง กองการเจ้าหน้าท่ี กองบริการอาคาร สถานท่ีฯ

และส านักงานประกันฯ)

2. กิจกรรม 5 ส ในหน่วยงาน (มัณฑนศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ

ศูนย์คอมฯ กองบริการอาคาร สถานท่ีฯ และ สนงฯ เพชรบุรี)

3. โครงการปรับปรุงอาคารของคณะฯ วังท่าพระ 

ปีการศึกษา 2559 - ปัจจุบัน (สถาปัตย์)

4. โครงการติดต้ังบันไดหนีไฟ อาคารเรียนช่ัวคราว

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคารสมบูรณ์) ปีการศึกษา 

2559 (สถาปัตย์)

5. โครงการพัฒนาห้องสมุดภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

ระหว่างเดือน พ.ค.-มิ.ย.60 ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา

(โบราณคดี)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย

6. การปรับปรุงพ้ืนท่ีแสดงผลงาน ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา

และภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา (มัณฑนศิลป์)

7. โครงการปรับปรุงสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการ

ทางปรัชญาและส่ือการเรียนรู้ ณ ภาควิชาปรัชญา ระหว่าง

เดือน ก.พ. - เม.ย. 60 (อักษรศาสตร์)

8 โครงการอบรมโยคะ ณ ห้อง อษ. 1202 

วันท่ี 12-13 ก.ค. 60 (อักษรศาสตร์)

9. ปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อมโดยรอบ ได้แก่ ทาสี

ป้ายประชาสัมพันธ์ ขุดลอกท่อ ติดต้ังท่ีก้ันบริเวณทางเข้า

อาคาร ปรับปรุงลิฟท์ ท าความสะอาดพัดลม

ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติม (ศึกษาศาสตร์)

10. กิจกรรม The Fat Pharmacy season 2 (เภสัชศาสตร์)

11. โครงการเชิดชูบุคลากรดีเด่น ผู้ท าช่ือเสียง (เภสัชศาสตร์)

12. โครงการปรับปรุงทางเท้าหน้าอาคารปฏิบัติการ

กระบวนการวิศวกรรมเพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษา

(วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

13. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภาควิชาวิศวกรรมเคมี

(วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

14. จัดต้ังกองทุน "สวัสดิการบุคลากรของคณะวิศวกรรม-

ศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม" พ.ศ. 2559

(วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

หน้า 40



ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
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15. โครงการปรับปรุงพ้ืนห้องท างาน ช้ัน 3 อาคารเรียนรวม 1

วันท่ี 26 เม.ย. 60 (การจัดการฯ)

16. การจัดซ้ือม่านกันแดด ช้ัน 3 อาคารเรียนรวม 1

วันท่ี 22 พ.ค. 60 (การจัดการฯ)

17. จัดท าป้ายบอกทางสัญจรและป้ายช่ือสถานปฏิบัติการ

ด้านโรงแรมและภัตตาคาร มศก.เพชรบุรี วันท่ี 4 พ.ค. 60

(การจัดการฯ)

18. ระบบเช่าถ่ายเอกสาร ส านักงานคณะ ช้ัน 1 และช้ัน 5

อาคารบริหาร และช้ัน 3 อาคารเรียนรวม 1 วันท่ี 7 พ.ย. 59

(การจัดการฯ)

19. การจัดซ้ือจัดซ้ือโปรแกรมส าหรับจัดการเก่ียวกับ

ภัตตาคาร วันท่ี 16 ม.ค. 60 (การจัดการฯ)

20. การจัดซ้ือซอฟแวร์ SPSS วันท่ี 25 ม.ค. 60 ฝ่ายแผน

และประกันคุณภาพ (การจัดการฯ)

21. ปรับปรุงห้องส านักงาน (เพชรบุรี) (ICT)

22. ปรับปรุงห้องส าหรับท าวิจัย (เพชรบุรี) (ICT)

23. ปรับปรุงห้องเรียน (เพชรบุรี) (ICT)

24. โครงการรณรงค์เพ่ือการประหยัดพลังงาน (น้ าและไฟฟ้า)

ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 1 ตุลาคม 2559-

30 กันยายน 2560 (บัณฑิตวิทยาลัย)

25. โครงการปรับปรุงกายภาพหลังคาอาคาร มล.ป่ิน มาลากุล

เดือน พ.ย. 60 (ส านักหอสมุดกลาง)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
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เป้าหมาย

26. โครงการเปล่ียนหลอดไฟส่องสว่าง ช้ัน 2 อาคารมล.ป่ิน 

มาลากุล เดือนพ.ย.59-ม.ค.60 (ส านักหอสมุดกลาง)

27. โครงการสวนหลังบ้าน (พัฒนาพ้ืนท่ีว่างภายนอก

อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์) ต.ค.59 ถึง ก.ค. 60

(ส านักหอสมุดกลาง)

28. โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี 2560

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพบุคลากรให้แข็งแรง (ศูนย์คอมพิวเตอร์)

29. โครงการซ่อมบ ารุงประติมากรรมบริเวณสวน

ประติมากรรมหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

6 รอบพระชนมพรรษา จ.นครปฐม (หอศิลป์)

30. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสุขภาวะเพ่ือส่งเสริม

คุณภาพชีวิต (กองกลาง) ได้แก่

   - ติดต้ังตาข่ายกันนกห้องประชุม 314-316 และ

บริเวณโรงอาหาร ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน

   - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินหน้าห้องกระจก

บริเวณช้ัน G และช้ัน L ส านักงานอธิการดี ตล่ิงชัน

   - ปรับปรุงพ้ืนผิวทางเดินบริเวณหน้าลานศาสตราจารย์ศิลป์

พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เพ่ืออ านวยความ

สะดวกให้กับบุคลากรและใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอน

และจัดกิจกรรมของนักศึกษา
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เป้าหมาย

    - ปรับปรุงบันไดเหล็กบริเวณทางหนีไฟช้ัน G

ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ท่ีจะเกิดข้ึนกับนักศึกษาและบุคลากร

    - ตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 

ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน-วังท่าพระ

    - ติดต้ังตู้กดน้ าด่ืมบริเวณประตูป้อมยาม 1 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วังท่าพระ

    - เปล่ียนไส้กรองเคร่ืองกรองน้ าด่ืมบริเวณป้อมยาม

ช้ัน G, ช้ัน 6, และช้ัน 7 ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน

(กองกลาง)

31. โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2560

เร่ือง "พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร"

วันท่ี 18 สิงหาคม 2560 โดยมีกิจกรรม Unseen Campus 

บุคลากรร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เน่ืองด้วยสีเหลือง 

เป็นสีประจ าวันพระราชสมภพ รัชกาลท่ี 9 ณ โรงเพาะช า

ของมหาวิทยาลัย (กองงานวิทยาเขต)

32. โครงการปรับปรุงตึกอธิการ 2 ปีงบประมาณ 2560 

ซ่ึงเป็นสถานท่ีท าการของกองบริการการศึกษา

โดยเน้นในส่วนการให้บริการนักศึกษาส่วนปฏิบัติงานของ

บุคลากร ท่ีสามารถรองรับปริมาณงานและบุคลากร

ผู้ปฏิบัติจ านวนมาก (กองบริการการศึกษา)
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33. กิจกรรมขุดลอกและเก็บขยะในคูระบายน้ า วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ (กองบริการอาคาร สถานท่ีฯ)

34. โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีการให้บริการในหน่วยพยาบาล

และสุขอนามัย ระยะเวลาด าเนินการเดือน พ.ค. - ส.ค. 60

ณ ห้องพยาบาล หอพัก 5-6 (สนง.ฯ เพชรบุรี)

35. จัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่

  - เคร่ืองเรียงกระดาษ  จ านวน 1 เคร่ือง

  - เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน 6 

  - เคร่ืองค านวนเลขพิมพ์กระดาษ จ านวน 3 เคร่ือง 

  - เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จ านวน 

  - เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม จ านวน 10 ชุด 

  - เคร่ืองขยายสัญญาณโทรทัศน์ จ านวน 2 เคร่ือง 

  - ปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุม ส านักงานอธิการบดี

ช้ัน 2 อาคารบริหาร (สนง.ฯ เพชรบุรี)

36. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร วันท่ี 

20 มิ.ย. - 17 ก.ค. 60 ณ สนามเปตอง และโรงพลศึกษา

(สนง.ฯ เพชรบุรี)

37. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี วันท่ี 15 มี.ค.60

ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี ช้ัน 2 (สนง.ฯ เพชรบุรี)
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. มีระบบกลไกด้านการประเมิน 1.1 ส่งเสริมการประเมินผล 1.1.1 ผลการพิจารณา มี/ไม่มี ไม่มี อธิการบดี มีข้อร้องเรียนเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

ผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ การปฏิบัติงานของคณาจารย์ ข้อร้องเรียนท่ีแสดงถึง คณะวิชา/ บุคลากรท่ีแสดงถึงการไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่เป็นธรรม

และบุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรสายสนับสนุน การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หน่วยงาน จ านวน 1 เร่ือง โดยส่วนงานได้ด าเนินการต้ังคณะกรรมการ

อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ให้โปร่งใสและเป็นธรรม หรือไม่เป็นธรรม กองการเจ้าหน้าท่ี สอบสวนฯ เรียบร้อยแล้ว

 
หมายเหตุ : การนับจ านวนบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้นับจ านวนเต็มตามจ านวนคนท่ีมีอยู่จริง

ผลการด าเนินงาน : บรรลุ 13 ตัวช้ีวัด จากท้ังหมด 19 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 68.42
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บุคลากรท่ีมี

วุฒิ ป.เอก บุคลากรท้ังหมด บรรจุปีงบ 60 บรรจุ < 5 ปี บรรจุ < 2 ปี

1 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 6 58 1 7 1 0 58

2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 32 67 6 12 9 1 66

3 คณะโบราณคดี 40 70 4 16 7 4 66

4 คณะมัณฑนศิลป์ 23 89 6 20 10 3 86

5 คณะอักษรศาสตร์ 48 124 10 31 11 8 116

6 คณะศึกษาศาสตร์ 75 89 1 17 3 2 87

7 คณะวิทยาศาสตร์ 140 157 7 34 13 0 157

8 คณะเภสัชศาสตร์ 84 101 2 9 3 3 98
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 85 115 3 20 8 4 111

10 คณะดุริยางคศาสตร์ 9 28 0 5 1 1 27

11 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 26 51 1 10 3 7 44

12 คณะวิทยาการจัดการ 48 97 7 32 12 6 91

13 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 5 50 2 8 3 2 48

14 วิทยาลัยนานาชาติ 10 21 1 10 4 0 21

631 1,117 51 231 88 41 1,076

โรงเรียนสาธิต 4 84 1 32 3 0 84

635 1,201 52 263 91 41 1,160รวมท้ังหมด

จ านวนบุคลากร
ไม่นับรวมลาศึกษา

จ านวนบุคลากรสายวิชาการในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560

รวม

จ านวนบุคลากรสายวิชาการ
ท่ี คณะวิชา

จ านวน
บุคลากรท่ีลาศึกษา



สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม

1 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 58 19 77

2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 67 17 84

3 คณะโบราณคดี 70 18 88

4 คณะมัณฑนศิลป์ 89 28 117

5 คณะอักษรศาสตร์ 124 29 153

6 คณะศึกษาศาสตร์ 89 30 119

    โรงเรียนสาธิต 84 17 101

7 คณะวิทยาศาสตร์ 157 62 219

8 คณะเภสัชศาสตร์ 101 65 166

9 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 115 58 173

10 คณะดุริยางคศาสตร์ 28 23 51

11 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 51 20 71

12 คณะวิทยาการจัดการ 97 48 145

13 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 50 17 67

14 วิทยาลัยนานาชาติ 21 16 37

15 บัณฑิตวิทยาลัย 0 22 22

16 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 0 54 54

17 สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 12 12

18 หอศิลป์ 0 18 18

19 ส านักหอสมุดกลาง 0 73 73

20 ส านักงานอธิการบดี 0 2 2

21 กองกลาง 0 32 32

22 กองการเจ้าหน้าท่ี 0 21 21

23 กองกิจการนักศึกษา 0 39 39

24 กองคลัง 0 35 35

25 กองงานวิทยาเขต 0 41 41

26 กองนิติการ 0 10 10

27 กองบริการการศึกษา 0 47 47
28 กองบริการอาคาร สถานท่ีและยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ 0 21 21

29 กองแผนงาน 0 24 24

30 ส านักงานตรวจสอบภายใน 0 10 10

31 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 0 7 7

32 ส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 0 42 42

33 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 0 5 5

34 ส านักบริการวิชาการ 0 7 7

1,201 989 2,190รวมท้ังหมด

จ านวนบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560

ท่ี คณะวิชา/หน่วยงาน
จ านวนบุคลากร



ท่ี คณะวิชาต้นสังกัด ช่ือ - สกุล ต าแหน่งท่ีขอ สาขาวิชาท่ีขอ จ านวน (คน)

1 คณะจิตรกรรม 1. รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง ศ. ภาพพิมพ์ 3

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 2. อ.วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ ผศ. ทัศนศิลป์

3. อ.ลลินธร เพ็ญเจริญ ผศ. ทัศนศิลป์

2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1. อ.ตะวัน วีระกุล ผศ. สถาปัตยกรรม 7

2. อ.ดร.ไธพัตย์ ภูชิสส์ชวกรณ์ ผศ. สถาปัตยกรรม

3. อ.บุณยกร วชิระเธียรชัย ผศ. สถาปัตยกรรม

4. อ.ปองพล ยาศรี ผศ. สถาปัตยกรรม

5. อ.ชาญวิทย์ สุขพร ผศ. สถาปัตยกรรม

6. ผศ.วิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์ รศ. สถาปัตยกรรม
7. อ.ดร.ธนะ จีระพิวัฒน์ ผศ. สถาปัตยกรรมและ

การวางผังชุมชนเมือง3 คณะโบราณคดี 1. ผศ.ดร.สฤษด์ิพงศ์ ขุนทรง รศ. โบราณคดี 2

2. อ.กิตติชัย พินโน ผศ. ภาษาไทย

4 คณะมัณฑศิลป์ 1. อ.ชานนท์ ไกรรส ผศ. เคร่ืองเคลือบดินเผา 9

2. ผศ.ธีรวัฒน์ งามเช้ือชิต รศ. ประยุกตศิลปศึกษา

3. ผศ.อาวิน อินทรังษี รศ. ออกแบบนิเทศศิลป์

4. อ.ปิติ คุปตะวาทิน ผศ. การออกแบบผลิตภัณฑ์

5. อ.ดร.ชลฤทธ์ิ เหลืองจินดา ผศ. ศิลปะการออกแบบ

6. อ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช ผศ. เคร่ืองประดับ

7. ผศ.ไพรวัลย์  ดาเกล้ียง รศ. ประยุกตศิลปศึกษา

8. ผศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ รศ. การออกแบบผลิตภัณฑ์

9. ผศ.ประดิพัทธ์ุ เลิศรุจิด ารงค์กุล รศ. เคร่ืองเคลือบดินเผา

5 คณะอักษรศาสตร์ 1. ผศ.ดร.อุบล เทศทอง รศ. ภาษาเขมร 7

2. อ.สิปปวิชญ์ ก่ิงแก้ว ผศ. สังคีตศิลป์ไทย

3. อ.คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา ผศ. ภูมิศาสตร์

4. อ.ดร.ศศิกานต์ คงศักด์ิ ผศ. วรรณคดีอังกฤษ

5. อ.ดร.อารียา หุตินทะ ผศ. ภาษาไทย

6. อ.ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักด์ิ ผศ. ประวัติศาสตร์

7. อ.ดร.สุมาลี ล้ิมประเสริฐ ผศ. ภาษาไทย

บุคลากรสายวิชาการในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีได้รับต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)



ท่ี คณะวิชาต้นสังกัด ช่ือ - สกุล ต าแหน่งท่ีขอ สาขาวิชาท่ีขอ จ านวน (คน)

6 คณะศึกษาศาสตร์ 1. อ.ดร.ยุวรี ผลพันธิน ผศ. วิจัยการศึกษา 3

2. ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม รศ. วิจัยการศึกษา

3. อ.ดร.กมล โพธิเย็น ผศ. จิตวิทยาการศึกษา

7 คณะวิทยาศาสตร์ 1. อ.ดร.รุ่งรัตน์ วัดตาล ผศ. ฟิสิกส์ 13

2. อ.ดร.สุมามาลย์ บรรเทิง ผศ. ฟิสิกส์

3. อ.ดร.ประสาน ปานแก้ว ผศ. ฟิสิกส์

4. อ.ดร.มนตรี เอ่ียมพนากิจ ผศ. ฟิสิกส์

5. อ.ดร.จิตติศักด์ิ รักบุตร ผศ. คณิตศาสตร์

6. ผศ.ดร.นัทธีรา สรรมณี รศ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

7. อ.ดร.ทิวดี มุสันเทียะ ผศ. คณิตศาสตร์

8. อ.วรรณภา พนิตสุภากมล ผศ. คณิตศาสตร์ประยุกต์

9. อ.ดร.รัตนา  ศรีทัศน์ ผศ. คณิตศาสตร์

10. อ.ดร.วรรณรัตน์ รุ่งโรจน์ธีระ ผศ. คณิตศาสตร์

11. อ.ดร.สมพงค์ จิตต์ม่ัน ผศ. คณิตศาสตร์

12. อ.ดร.ประสิทธ์ิ ล้ิมบุพศิริพร ผศ. คณิตศาสตร์

13. ผศ.ดร.โชคพิศิษฐ์ เทพสิทธา รศ. พฤกษศาสตร์

8 คณะเภสัชศาสตร์ 1. ผศ.ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล รศ. เภสัชศาสตร์ 5

2. อ.ดร.นันทลักษณ์ สถาพรนานนท์ ผศ. เภสัชศาสตร์

3. อ.ดร.วิภาลักษณ์ ปฐมชัยวิวัฒน์ ผศ. เภสัชศาสตร์

4. อ.ดร.ทศวรรณ จิตรวศินกุล ผศ. เภสัชศาสตร์

5. ผศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต ศ. เภสัชศาสตร์

9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. ผศ.ดร.พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์ รศ. เทคโนโลยีชีวภาพ 6

และเทคโนโลยี 2. อ.ดร.บุษยา อภิชัยเสถียรโชติ ผศ. เทคโนโลยีชีวภาพ

อุตสาหกรรม 3. อ.ดร.สุจินต์ วุฒิชัยวัฒน์ ผศ. วิศวกรรมอุตสาหการ

4. อ.ดร.ปรเมศร์ อารมย์ดี ผศ. วิศวกรรมเคร่ืองกล

5. อ.ดร.วนิดา วัฒนการุณ ผศ. เทคโนโลยีชีวภาพ

6. อ.ดร.เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์ ผศ. บริหารธุรกิจ

10 คณะดุริยางคศาสตร์ 1. อ.ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ ราชรักษ์ ผศ. ธุรกิจดนตรี/ธุรกิจบันเทิง 2

2. อ.วรพล กาญจน์วีระโยธิน ผศ. การแสดงดนตรี



ท่ี คณะวิชาต้นสังกัด ช่ือ - สกุล ต าแหน่งท่ีขอ สาขาวิชาท่ีขอ จ านวน (คน)

11 คณะสัตวศาสตร์และ 1. อ.ดาวรุ่ง ศิลาอ่อน ผศ. สัตวศาสตร์ 3

เทคโนโลยีการเกษตร 2. อ.พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ ผศ. เกษตรศาสตร์

3. ผศ.อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ รศ. เทคโนโลยีการผลิตพืช

12 คณะวิทยาการจัดการ 1. อ.สิริชัย ดีเลิศ ผศ. การจัดการ 3

2. อ.ดร.เกริกฤทธ์ิ อัมพะวัต ผศ. การตลาด

3. อ.ดร.ศศิภา พจน์วาที ผศ. บริหารธุรกิจ

13 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. อ.ชวนพ ชีวรัศมี ผศ. การออกแบบ 1

และการส่ือสาร

14 วิทยาลัยนานาชาติ 1. อ.ระบิล เสถียรพิทยากุล ผศ. ทัศนศิลป์ 1

65

**ข้อมูลจากงานต าแหน่งทางวิชาการ กองการเจ้าหน้าท่ี

รวม



ท่ี ช่ือ - นามสกุล คณะวิชาต้นสังกัด ระดับลาศึกษา ระดับท่ีศึกษา จากวันท่ี ถึงวันท่ี สถานท่ี

1 นางสาวศรินยา โทณสุกุมาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เอก เอก 16 ม.ค. 60 15 ม.ค. 63 ในประเทศ

2 นางสาวปรารถนา จันทรุพันธ์ุ คณะโบราณคดี เอก เอก 1 ส.ค. 56 31 ม.ค. 61 ต่างประเทศ

3 นายกวิฎ ต้ังจรัสวงศ์ คณะโบราณคดี เอก เอก 17 ส.ค. 58 16 ส.ค. 61 ต่างประเทศ

4 นายณภัทร จิตไพศาลวัฒนา คณะโบราณคดี เอก เอก 3 ม.ค. 60 2 ม.ค. 63 ต่างประเทศ

5 นายนัฐวุฒิ สิงห์กุล คณะโบราณคดี เอก เอก 13 ส.ค. 56 12 ธ.ค. 60 ต่างประเทศ

6 นางสาวตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์ คณะมัณฑนศิลป์ เอก เอก 19 ส.ค. 56 8 ต.ค. 60 ต่างประเทศ

7 นางสาวอรอุมา วิชัยกุล คณะมัณฑนศิลป์ เอก เอก 20 ส.ค. 60 31 พ.ค. 63 ต่างประเทศ

8 นายชานนท์ ไกรรส คณะมัณฑนศิลป์ เอก เอก 1 ก.พ. 59 31 ม.ค. 62 ต่างประเทศ

9 นางสาว   ศนิ ชาติอุดมเดช คณะอักษรศาสตร์ เอก เอก 12 ก.ย. 55 14 ก.ย. 60 ในประเทศ

10 นางสาวพจนา มณีย่ิงสกุล คณะอักษรศาสตร์ โท-เอก เอก 8 ก.ย. 55 7 มี.ค. 61 ในประเทศ

11 นางสาวพิมลาพร วงศ์ชินศรี คณะอักษรศาสตร์ โท-เอก เอก 23 ก.ย. 55 22 ก.ย. 60 ในประเทศ

12 นางสาววนิดา คราวเหมาะ คณะอักษรศาสตร์ เอก เอก 27 ส.ค. 56 26 ส.ค. 61 ในประเทศ

13 นางสาวศากุน ภักดีค า คณะอักษรศาสตร์ เอก เอก 5 มิ.ย. 53 31 มี.ค. 61 ในประเทศ

14 นายจรัส ประจันพาณิชย์ คณะอักษรศาสตร์ เอก เอก 17 ส.ค. 58 16 ส.ค. 61 ในประเทศ

15 นายวัชรินทร์ เอนกพงศ์พันธ์ คณะอักษรศาสตร์ เอก เอก 24 ก.ย. 57 31 มี.ค. 61 ในประเทศ

16 นายศุภชัย ต๊ะวิชัย คณะอักษรศาสตร์ เอก เอก 1 ส.ค. 59 31 ก.ค. 62 ในประเทศ

17 นางสาวกมลรัตน์ หนูสวี คณะศึกษาศาสตร์ เอก เอก 16 ส.ค. 58 30 พ.ค. 61 ในประเทศ

18 นางสาวธิดาพร คมสัน คณะศึกษาศาสตร์ เอก เอก 8 ส.ค. 59 7 ก.พ. 61 ในประเทศ

19 นางสาวจุฑาทิพย์ สุพรรณกลาง คณะเภสัชศาสตร์ เอก เอก 3 มิ.ย. 56 1 ธ.ค. 60 ต่างประเทศ

20 นายปริญญ์ จักรสมิทธานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ โท-เอก โท 27 ส.ค. 59 26 ส.ค. 65 ต่างประเทศ

รายช่ือบุคลากรสายวิชาการในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีอยู่ระหว่างลาศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560

 



ท่ี ช่ือ - นามสกุล คณะวิชาต้นสังกัด ระดับลาศึกษา ระดับท่ีศึกษา จากวันท่ี ถึงวันท่ี สถานท่ี

21 นายวีรยุทธ์ แซ่ล้ิม คณะเภสัชศาสตร์ เอก เอก 3 มิ.ย. 56 2 ธ.ค. 60 ต่างประเทศ

22 นางสาวกัญจน์อมล เรียงวงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เอก เอก 17 ส.ค. 58 16 ส.ค. 62 ในประเทศ

23 นายกิตติธัช พาพลเพ็ญ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เอก เอก 2 ม.ค. 56 1 ม.ค. 61 ในประเทศ

24 นายธรรมวิชช์ ประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โท-เอก เอก 3 ส.ค. 51 9 ส.ค. 61 ในประเทศ

25 นายวิญญู โชครุ่งกาญจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โท โท 21 ส.ค. 60 20 ส.ค. 62 ในประเทศ

26 นายศรัณย์ สืบสันติวงศ์ คณะดุริยางคศาสตร์ เอก เอก 20 ม.ค. 60 15 ม.ค. 63 ต่างประเทศ

27 นางสาวฌานิกา จันทสระ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เอก เอก 1 มิ.ย. 60 31 พ.ค. 65 ในประเทศ

28 นางสาวดาวรุ่ง ศิลาอ่อน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เอก เอก 21 พ.ค. 59 15 พ.ค. 62 ในประเทศ

29 นางสาวยุภา ปู่แตงอ่อน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เอก เอก 17 ส.ค. 58 16 ส.ค. 61 ในประเทศ

30 นางสาวสมฤดี ศิลาฤดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เอก เอก 1 มิ.ย. 55 30 พ.ย. 60 ในประเทศ

31 นางสาวสาวิกา กัลปพฤกษ์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เอก เอก 18 ส.ค. 57 17 ก.พ. 61 ในประเทศ

32 นางสาวอรอุมา ทองหล่อ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เอก เอก 25 ก.ค. 57 31 มี.ค. 61 ในประเทศ

33 นายอนวัช บุญญภักดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เอก เอก 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 61 ในประเทศ

34 นางภาวิณี กาญจนาภา คณะวิทยาการจัดการ เอก เอก 1 ก.ย. 59 31 ก.ค. 61 ต่างประเทศ

35 นางสาวจงจินต์ นิลค าแหง คณะวิทยาการจัดการ เอก เอก 27 ส.ค. 59 24 ส.ค. 63 ต่างประเทศ

36 นางสาวปานจิต วัฒนสารัช คณะวิทยาการจัดการ เอก เอก 6 ส.ค. 60 31 ก.ค. 63 ต่างประเทศ

37 นางสาวศศิกานต์ เฮ้าจัตุรัส คณะวิทยาการจัดการ เอก เอก 22 ก.ย. 59 19 ก.ย. 62 ต่างประเทศ

38 นายกิตติ วิสารกาญจน คณะวิทยาการจัดการ เอก เอก 1 ส.ค. 60 31 ก.ค. 63 ต่างประเทศ

39 นายฐิติรุจ จันทร์มหา คณะวิทยาการจัดการ เอก เอก 30 ต.ค. 59 31 ต.ค. 62 ต่างประเทศ

40 นางณัฐสรวงพร ทองเน้ือนวล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เอก เอก 1 ก.ย. 57 28 ก.พ. 61 ต่างประเทศ

41 นายทัพพ์เทพ ภาปราชญ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เอก เอก 5 มิ.ย. 60 31 ม.ค. 63 ต่างประเทศ


