
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)  
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านบุคลากร 
และจากผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ    
ได้ด าเนินการปรับกลยุทธ์และตัวชี้วัดของแผนให้สอดคล้องตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้ง     
ตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษา แล้วถ่ายทอดแผนสู่คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรต่อไป  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลยัได้ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนรอบ 12 เดือน โดยให้คณะวิชา
และหน่วยงานต่าง ๆ  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ ที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ เพ่ือน าผลการประเมิน
มาพัฒนาและปรับปรุงแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปีถัดไป ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งสรุปผล  
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผน จ านวน 22 ตัวชีว้ดั จากทั้งหมด 25 ตัวชีว้ัด 
คิดเป็นร้อยละ 88.00 (รอบ 9 เดือน สามารถด าเนินการได้ร้อยละ 80.00) 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. จ านวนโครงการ โครงการ 35 61  

 

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 52 58.19  

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

คน 15 60  

กลยุทธ์ที่ 3 : สร้ำงระบบและกลไกกำรสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
5. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ไดร้ับการคดัเลือก 
    มีวุฒิปริญญาเอกต่อจ านวนบุคลากรใหม่ทีไ่ดร้ับการคดัเลือก 

ร้อยละ 98 53.13  

 
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 74.24  

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมให้คณะวิชำด ำเนินโครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคนิคกำรสอนและกำรวัดผลส ำหรับคณำจำรย์ 
                ที่ได้รับกำรบรรจุไม่เกิน 2 ปี 
7. ร้อยละของคณาจารย์ทีไ่ดร้ับการบรรจุไมเ่กิน 2 ปี ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 64.10  
กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้มีโครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือกำรศึกษำ 
8. ร้อยละของจ านวนทุนที่มีบุคลากรขอรับจัดสรรจากจ านวนทุน 
    ที่ก าหนดไว ้

ร้อยละ 70 80  

9. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีน าเสนอผลงาน 
    นวัตกรรมของคณาจารย ์

โครงการ 1 6  

10. จ านวนนวัตกรรมการเรยีนการสอนที่ได้รับการเผยแพร ่ เรื่อง 10 13  
กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมและสนับสนุนกำรท ำผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของคณำจำรย์ 
11. จ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพรใ่นวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมลู 
     Scopus หรือ ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ) 

ผลงาน 300 308  

12. จ านวนโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการท าผลงานวิจัย  
     เพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS 

โครงการ 1 7  

13. ร้อยละของผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการตีพิมพ ์
     หรือเผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ 99.50 106.01  

กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนำบุคลำกรเพ่ือรองรับกำรด ำเนินงำนด้ำนพัฒนำควำมเป็นสำกลของมหำวิทยำลัย 
14. จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทีส่นับสนุน 
     การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย อาทิ AUN QA, EdPEx เป็นตน้ 

โครงการ 1 14  
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กลยุทธ์/มำตรกำร/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุ 

เป้ำหมำย เป้ำหมำย ผลลัพธ ์
สายสนับสนนุ 
กลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนนุ/ส่งเสริมให้มีโครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนเพ่ือพัฒนำกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรพัฒนำ 
                ระบบและเคร่ืองมือในกำรบริหำรจัดกำร 
15. จ านวนโครงการ โครงการ 10 63  
เป้ำประสงค์ที่ 2 : ผู้บริหำรได้รับกำรพัฒนำเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพ 
กลยุทธ์ที่ 1 : จัดหลักสูตรอบรมพัฒนำส ำหรับผู้บริหำร 
16. จ านวนโครงการ โครงการ 2 7  
กลยุทธ์ที่ 2 : สนับสนนุให้คณะวิชำ/หน่วยงำนจัดโครงกำรพัฒนำผู้บริหำรทุกระดับ 
17. จ านวนผู้บริหารหรือบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง 
     ศักยภาพการเป็นผู้บริหาร 

คน 40 75  

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  มีกำรธ ำรงรักษำและสร้ำงขวัญก ำลังใจบุคลำกร 

กลยุทธ์/มำตรกำร/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุ 

เป้ำหมำย เป้ำหมำย ผลลัพธ ์
เป้ำประสงค์ที่ 1 : พัฒนำระบบบริหำรค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรให้สอดคล้องตำมสภำวะเศรษฐกิจและสภำพแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนำระบบและกลไกเพ่ือสร้ำงควำมก้ำวหน้ำให้แก่บุคลำกร 
18. มีระเบียบหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งให้สูงข้ึนส าหรับบุคลากร 
     สายวิชาการและสายสนับสนนุให้สอดคล้องกับพันธกิจของ  
     มหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวทิยาลัยในก ากับของรัฐ 

มี/ไม่ม ี ม ี มี  

กลยุทธ์ที่ 2 : ปรับปรุงระบบสวัสดิกำรของพนักงำนมหำวิทยำลัย เพ่ือธ ำรงรักษำและสร้ำงขวัญก ำลังใจบุคลำกร 
                ให้สอดคล้องตำมสภำวะเศรษฐกิจและสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
19. จ านวนโครงการที่มีการปรับปรุงระบบสวัสดิการ โครงการ 2 2  
20. มีการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการปรับ 
     ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย 

มี/ไม่ม ี ม ี มี  

เป้ำประสงค์ที่ 2 : พัฒนำสภำพแวดล้อมและส่งเสริมสขุภำวะ/คุณภำพชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนนุให้คณะวิชำ/หน่วยงำนจัดโครงกำรเกี่ยวกับกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนและส่งเสริม 
                สุขภำวะ/คุณภำพชีวิต 
21. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมกีารปรับปรุงกายภาพ/ภูมิทัศน์ โครงการ 10 41  
22. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสง่เสริมการพัฒนาสุขภาวะ/ 
     คุณภาพชีวิต 

โครงการ 3 20  
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ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

กลยุทธ์/มำตรกำร/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุ 

เป้ำหมำย เป้ำหมำย ผลลัพธ ์
เป้ำประสงค์ที่ 1 : มีระบบกลไกดำ้นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนอย่ำงโปร่งใส
และเป็นธรรม 
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนนุให้โปร่งใสและเป็นธรรม 
23. มีการปรับระบบการประเมินด้วย KPIs และ Competency  
     ให้สอดคล้องกับการบริหารงานบุคคลที่เป็นมหาวิทยาลยัในก ากับ 
     ของรัฐ 

มี/ไม่ม ี ม ี มี  

24. จ านวนโครงการอบรมบุคลากรเพื่อสรา้งความรู้ความเข้าใจ 
     เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

โครงการ 2 4  

25. ร้อยละของบุคลากรที่ร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประเมนิ 
     ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่เป็นธรรมเฉพาะเรื่องที่มหาวิทยาลัย 
     ให้มีการไต่สวน 

ร้อยละ ไม่เกิน 
ร้อยละ 

0.5 

0.05  

 รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน (ดังแนบ)  
   
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : เสริมสร้างบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน มีคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาตนให้มีคุณภาพและพร้อมรับการเปล่ียนแปลงเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย

1. บุคลากรได้รับการพัฒนา 1.1 สนับสนุนให้คณะวิชา/ 1.1.1 จ านวนโครงการ โครงการ 35 คณะวิชา/ มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ หน่วยงาน จัดโครงการพัฒนา หน่วยงาน และส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ จ านวน 61 โครงการ ดังน้ี

มีคุณธรรม จริยธรรม และ บุคลากรด้านคุณธรรม โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม

มีความพร้อมเพ่ือการพัฒนา จริยธรรม และส่งเสริม 1. ท าบุญตักบาตรข้ึนปีใหม่ 2561 (คณะวิชาและส่วนกลาง

มหาวิทยาลัย การคิดสร้างสรรค์ ทุกวิทยาเขต) 

2. รดน้ าด าหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2561 

(วิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และ สนง.เพชรุบรี)

3. หลักธรรมเพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

วันท่ี 24 ต.ค. 60 ณ ห้องกระจก ช้ัน 2 อาคาร รวท. 

คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)

4. พิธีการหล่อเทียนพรรษา ประจ าปี 2561 วันท่ี 11 ก.ค. 61

ณ โถงหน้าภาควิชาชีววิทยา อาคารวิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาศาสตร์)

5. โครงการถวายเทียนพรรษา ประจ าปี 2561 วันท่ี 20 ก.ค. 61

(วิทยาศาสตร์ และ สนง.เพชรบุรี)

6. หลักธรรมเพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ วันท่ี 24 ต.ค.60 

ณ ห้องกระจกช้ัน 2 อาคาร รวท. คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)

7. โครงการเท่ียงวันทัน "ธรรม" กับหมอยา วันท่ี 26 ก.พ. 61 

(เภสัชศาสตร์)

รายงานผลการด าเนินงานแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

หน้า 1



ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

8. กิจกรรมท าบุญ อาจารย์ประโชติ เปล่งวิทยา วันท่ี 18 มิ.ย. 61

(เภสัชศาสตร์)

9. โครงการกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และบ ารุงพระพุทธศาสนา

วันท่ี 30 มิ.ย. 61 ณ วัดบางเพลิง จ. อยุธยา (วิทยาลัยนานาชาติ)

10. โครงการ SUIC ท าดีเพ่ือสังคม วันท่ี 30 มิ.ย. 61 

ณ วัดบางเพลิง จ.อยุธยา (วิทยาลัยนานาชาติ)

11. จัดกิจกรรม “กราบพระเมรุมาศและชมนิทรรศการ

พระราชกรณียกิจ เพ่ือน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร าลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช” เม่ือวันท่ี 22 พ.ย. 61 ณ บริเวณท้องสนามหลวง   

กรุงเทพฯ (บัณฑิตวิทยาลัย)

12. จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรม

ในเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2561 แก่ผู้บริหาร บุคลากร 

ของบัณฑิตวิทยาลัย และหน่วยงานอ่ืนๆ พร้อมด้วยคณาจารย์ 

และนักศึกษา เม่ือวันท่ี 9 เม.ย. 61 ณ บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 

  (บัณฑิตวิทยาลัย)

13. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (สามเณร 4.0)

ระหว่างวันท่ี 2 - 8 เม.ย. 61 โดย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ

ราชวรมหาวิหาร (บัณฑิตวิทยาลัย)

14. กิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ืออนุรักษ์ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม

และสนับสนุนและบ ารุงพระพุทธศาสนา วันท่ี 8 พ.ย. 61

ณ วัดมหาธาตุฯ (บัณฑิตวิทยาลัย)

หน้า 2



ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

15. โครงการท าบุญเล้ียงพระหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

วันท่ี 10 ม.ค. 61 ณ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (หอสมุดฯ)

16. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และสืบสานประเพณี

วันสงกรานต์" วันท่ี 11 เม.ย. 61 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม (สถาบันวิจัยฯ)

17. โครงการ "ศิลปากรรวมใจ" ขอน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ในหลวงรัชกาลท่ี 9 เม่ือวันท่ี 8 ต.ค. 60 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วังท่าพระ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.45 

คิดเป็นร้อยละ 85.50 (กองกลาง)

18. โครงการ "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ระหว่างวันท่ี

8 ก.พ. - 11 มี.ค. 61 ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

(กองกลางร่วมกับกองกิจการนักศึกษา)

19. โครงการประเพณีท าบุญตักบาตรและสรงน้ าพระวันสงกรานต์

ประจ าปี พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 11 เม.ย. 61 ณ ส านักงานอธิการบดี

ตล่ิงชัน ผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.74 

คิดเป็นร้อยละ 94.92 (กองกลาง)

20. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปี 2561 ระหว่างวันท่ี 19 – 21 ก.ค. 61 ณ Novotel 

Hua Hin Cha Am Beach Resort and Spa จ.เพชรบุรี

โดยสอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกับจรรยาบรรณของบุคลากร

ในมหาวิทยาลัย (กองการเจ้าหน้าท่ี)

หน้า 3



ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

21. โครงการพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

ร าลึก ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร "ภัทรมหาราช ศิลปากร 

อาลัย ร่วมใจภักดี" วันท่ี 19 ต.ค. 60 ณ ลานหน้าอาคาร

เพชรรัตน-สุวัทนา กองกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ 

(กองกิจการนักศึกษา)
โครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และเตรียมความพร้อม

เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย

22. โครงการสัมมนาอบรมความรู้ด้านทฤษฎีศิลป์ ส าหรับอาจารย์

ผู้สอนทัศนศิลป์ในระดับภูมิภาค ระหว่างวันท่ี 21-22 มิ.ย. 61

ณ หอศิลป์ BACC กรุงเทพฯ (จิตรกรรมฯ)

23. โครงการบทบาทของประติมากรรมในศตวรรษท่ี 21

ในศตวรรษท่ี 21 ระหว่างวันท่ี 15-19 พ.ค. 61 ณ ห้องภาพยนตร์ 

อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมฯ 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และจัดแสดงนิทรรศการผลงานฯ

Hybrid Sculpture ระหว่างวันท่ี 3 - 28 ส.ค. 61 ณ ส านักหอสมุด

 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ (จิตรกรรมฯ)

24. นิทรรศการสถาปัตย์ - ปริวรรต : Material Matters 2018

เน่ืองในโอกาสครบ 126 ปี อาจารย์ศิลป์ พีระศรี วันท่ี 11-23 ก.ย.61

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (สถาปัตยกรรมศาสตร์)

25. นิทรรศการ "ศาสตรา สถาปัตย์ไทย : พระเมรุมาศ จุดเช่ือม

จักรวาล และการออกแบบ (Insigh Thai Architecture) วันท่ี

หน้า 4



ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

11 ต.ค. 60 - 7 ม.ค. 61 ณ ห้องแกลอร่ี ช้ัน 1 ศูนย์สร้างสรรค์

งานออกแบบ (TCDC) กรุงเทพฯ (สถาปัตยกรรมศาสตร์)

26. โครงการสัมมนา เร่ือง แนวทางการเสนอผลงานทางวิชาการ

เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ เม่ือวันท่ี 27 ก.พ. 61 มีผู้เข้าร่วม 29 คน (โบราณคดี)

27. โครงการกิจกรรมศึกษาเก็บข้อมูลในแหล่งศิลปกรรม 

ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันท่ี 25-29 พ.ค. 61

มีผู้เข้าร่วม 7 คน (โบราณคดี)

28. โครงการ "ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน" กับการจัดการความรู้

เพ่ือการพัฒนาการจัดท าหลักสูตรและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ด้านการเรียนการสอน วันท่ี 21 - 22 ก.ค. 61 ผู้เข้าร่วม 54 คน

(โบราณคดี)

29. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้งานโบราณคดีไทย-ลาว 

วันท่ี 25 - 31 ก.ค. 61 ผู้เข้าร่วม 30 คน (โบราณคดี)

30. โครงการพัฒนาคุณภาพงานบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน คณะโบราณคดี วันท่ี 24 - 25 ส.ค. 61 มีผู้เข้าร่วม

โครงการ 78 คน (โบราณคดี)

31. การสัมมนาบุคลากรส านักงานคณบดี “การปรับเปล่ียนองค์กร

เพ่ือการบริหารจัดการ” 4, 6-7 เม.ย.61 ณ D Varee Diva Nana

แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี (มัณฑนศิลป์)

32. การจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา/ ปีงบประมาณ 1 มิ.ย.61

ณ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 (มัณฑนศิลป์)

หน้า 5



ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

33. การสัมมนาคณาจารย์ – เจ้าหน้าท่ี ระหว่างวันท่ี 1-3 มิ.ย.61 

ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แควรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี (มัณฑนศิลป์)

34. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วิธีการสอนแบบ

ต่างๆ และส่ือ E-Learning จัดข้ึนวันท่ี 9 ต.ค.60 (อักษรศาสตร์)

35. โครงการเสวนางานวิจัยประวัติศาสตร์ : เสวนาวิชาการ

บุพเพสันนิวาสว่าด้วยประวัติศาสตร์อยุธยา วันท่ี 24 เม.ย.61 

(อักษรศาสตร์)

36. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย คร้ังท่ี 3

วันท่ี 26 ก.พ.61 (อักษรศาสตร์)

37. โครงการพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2561 การจัดการหลักสูตร

เพ่ือรองรับความต้องการของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

ระหว่างวันท่ี 25-27 มิ.ย.61 (อักษรศาสตร์)

38. โครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์

ประจ าปี 2561 ระหว่างวันท่ี 13-15 ก.ค. 61 (อักษรศาสตร์)

39. โครงการแลกเปล่ียนประสบการณ์และแนวทางการจัดการ

ศึกษาท่ีเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education)
วันท่ี 8 พ.ย. 60 (ศึกษาศาสตร์)

40. โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร คร้ังท่ี 14 
ระหว่างวันท่ี 14 - 15 มิ.ย. 61 ณ คณะวิทยาศาสตร์ และโรงแรม

ไมด้า จ.กาญจนบุรี (วิทยาศาสตร์)

41. กีฬาพัฒนาสุขภาพและเช่ือมความสามัคคี คร้ังท่ี 12 (12th

Sport Day) วันท่ี 25 ธ.ค. 60 ณ คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

42. โครงการพัฒนาการให้บริการ ส านักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เภสัชศาสตร์)

43. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันท่ี 28-30 มิ.ย. 61

จ.ปราจีนบุรี (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

44. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ วันท่ี 9 ม.ค. 61 

ณ คณะดุริยางคศาสตร์ ด้านวิชาการ เร่ือง การผลิตเอกสาร

ประกอบการสอน/หนังสือ/ต ารา เพ่ือการขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการ และด้านวิจัย เร่ือง กลวิธีผลิตงานดนตรีสร้างสรรค์

เชิงวิชาการ (ดุริยางคศาสตร์)

45. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหาร วันท่ี 16 ม.ค.61

ณ โรงแรม VIE Hotel Bangkok, Mgallery by Sofitel กรุงเทพฯ

(ดุริยางคศาสตร์)

46. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เร่ือง การจัดท าข้ันตอน

การปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน วันท่ี 27 ก.พ. 61

ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 3 ส านักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร (ดุริยางคศาสตร์)

47. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจ าปี 2561 วันท่ี 20 มิ.ย.61

ณ โรงแรม Four Point by Sheraton Bangkok, Sukhumvit 15

(ดุริยางคศาสตร์)

48. โครงการประชุมสรุปผลการเรียนการสอนภาค 1/2560

วันท่ี 10-11 ม.ค. 61 (เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

49. โครงการประชุมสรุปผลการเรียนการสอนภาค2/2560 

วันท่ี  27-28 มิ.ย. 61 (เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)

50. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปล่ียนเรียนรู้

การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

ประจ าปีการศึกษา 2560 วันท่ี 6-8 มิ.ย. 61 (เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร)

51. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education และ AUN QA”

วันท่ี 4-5 ส.ค. 61 (เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)

52. โครงการสัมมนาบุคลากรหอศิลป์ ประจ าปี 2561 ในหัวข้อ

"การพัฒนาบุคลากรในยุคไทยแลนด์ 4.0" ณ หอศิลป์ วังท่าพระ

และภูริพิมาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันท่ี 9-11 ก.พ. 61

(หอศิลป์)

53. โครงการสัมมนาบุคลากรประจ าปี 2561 หัวข้อ "นโยบายและ

แนวทางการพัฒนาบุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร" วันท่ี 4 - 5 ม.ค. 61 ณ ส านักหอสมุดกลางและ

โรงแรมดีวารี ดีว่า นาน่า แก่งกระจาน (หอสมุดฯ)

54. โครงการบรรยาย เร่ือง แนวทางการปรับโครงสร้างส่วนงาน

ภายหลังการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ วันท่ี 28 ก.พ. 61 

ณ ห้องประชุมช้ัน 5 อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล (หอสมุดฯ)

55. โครงการเพ่ิมพูนประสบการณ์ของบุคลากรหอสมุด

พระราชวังสนามจันทร์ วันท่ี 14-16 มิ.ย. 61 ณ กองบริหาร
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

วิทยาเขตจันทบุรี และศึกษาดูงานฝ่ายห้องสมุด โครงการจัดต้ัง

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิทยาเขตจันทบุรี และหอสมุดกลาง ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฎร าไพพรรณี (หอสมุดฯ)

56. โครงการให้ความรู้ระเบียบการเงินและระเบียบพัสดุ

กับงานห้องสมุด ปี 2561 วันท่ี 4 ก.ค. 61 ณ ห้องประชุม 3 

อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล (ส านักหอสมุดกลาง)

57. โครงการให้ความรู้กฎหมายลิขสิทธ์ิกับงานห้องสมุด 

วันท่ี 9 ก.ค. 61 (ส านักหอสมุดกลาง)
58. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะท่ี 1

(เร่ืองเร่งด่วน) : การจัดหาระบบบริหารทรัพยากรองค์กรและ

การพัฒนาระบบ กลไกและวิธีท างานด้านการงบประมาณ

การพัสดุ การเงินและการบัญชีและระบบควบคุมภายใน 

(Silpakorn Enterprise Resource Planning : SU-ERP)

งบประมาณ 70,000,000.- บาท (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)

ได้ด าเนินการจ้างท าระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) กับบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์

จ ากัด ตามสัญญาจ้างเลขท่ี 18/2560 ลงวันท่ี 15 ก.ย. 60

ได้ด าเนินการ ดังน้ี 
  - จัดประชุมเร่ิมโครงการ (Project Kick Off Meeting) 

วันท่ี 3 ต.ค. 60 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

  - จัดอบรมการใช้งานระบบเบ้ืองต้น (SAP Overview Training)

วันท่ี 4, 6, 9 และ 10 ต.ค. 60 ณ ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน

และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  - จัดประชุมออกแบบระบบ (Business Blueprint) วันท่ี 18, 
19,และ 22 ธ.ค. 60 และ 10-12 ม.ค. 61 ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร และวันท่ี 15 ม.ค. 61 ณ ส านักงาน

อธิการบดี ตล่ิงชัน

  - จัดฝึกอบรมการศึกษาการท างานเบ้ืองต้น (SAP – Upskill

Training) วันท่ี 22-24, 29-30 ม.ค. 61 วันท่ี 1,6 และ 8 ก.พ. 61

ณ ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน

  - จัดประชุมการเก็บข้อมูลประกอบเกณฑ์การปันส่วน

ระบบบัญชีบริหาร (บัญชีต้นทุน) ในแต่ละวิทยาเขต ดังน้ี

   วันท่ี 9, 27 ก.พ. 61 และวันท่ี 17 เม.ย. 61

ณ ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน

   วันท่ี 16 ก.พ. 61 ณ ส านักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์

   วันท่ี 23 ก.พ. 61 ณ ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี

  - จัดประชุมออกแบบระบบ (Business Blueprint) ระบบ

งบประมาณ วันท่ี 21 ก.พ. 61 ณ ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน

  - จัดประชุมสัมมนา เร่ือง การออกแบบระบบบริหารทรัพยากร

องค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) ระหว่างวันท่ี

11-14 มี.ค. 61 ณ ไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

  - จัดประชุมการเตรียมข้อมูลเพ่ือโอนย้ายเข้าสู่ระบบ SU-ERP

(Data Conversion) วันท่ี 3 เม.ย. 61 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

(องค์การมหาชน)

  - จัดประชุมการเก็บข้อมูลวัสดุ ระบบการจัดการพัสดุ

ในแต่ละวิทยาเขตดังน้ี

    วันท่ี 19-20 เม.ย. 61 ณ ส านักงานอธิการบดี พระราชวัง

สนามจันทร์

    วันท่ี 23 เม.ย. 61 ณ ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี

    วันท่ี 26 และ 30 เม.ย. 61 ณ ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน

  - จัดประชุมการสาธิตระบบ SU-ERP (Prototype) ระหว่างวันท่ี

1-3 พ.ค. 61 ณ ห้องปฏิบัติการ ช้ัน 2 อาคารหม่อมหลวงป่ิน 

มาลากุล วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (กองคลัง)

  - จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การพัฒนาบุคลากร

ผู้ใช้งานหลักระบบ SU-ERP” ระหว่างวันท่ี 5 ก.ค. – 7 ส.ค. 61 

ณ ห้องวิจัยโครงงานคอมพิวเตอร์ 2201 ช้ัน 2 อาคารหม่อมหลวงป่ิน 

มาลากุล วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  

  - จัดอบรมติดต้ัง SAP Front-End ส าหรับผู้ใช้งาน ในวันท่ี 

14 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุม 401 ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน

  - จัดประชุมการจัดเตรียมตัวแบบทดสอบระบบ (Test Script 

Preparation) ในวันท่ี 28 ส.ค. 61 ณ หอประชุม

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

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

  - จัดอบรมผู้ใช้งานหลัก (Key User Trainning) หัวข้อ รายงาน

ระบบบัญชีบริหารส าหรับการทดสอบระบบ ในวันท่ี 18 ก.ย. 61

ณ ห้องวิจัยโครงงานคอมพิวเตอร์ 2201 ช้ัน 2 อาคารหม่อมหลวง

ป่ิน มาลากุล วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

  - จัดอบรมผู้ใช้งานหลัก (Key User Trainning) หัวข้อ รายงาน

ระบบงบประมาณส าหรับการทดสอบระบบ ในวันท่ี 19 ก.ย. 61

ณ ห้องวิจัยโครงงานคอมพิวเตอร์ 2201 ช้ัน 2 อาคารหม่อมหลวง

ป่ิน มาลากุล วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

59. โครงการจัดงานวันศาสตราจารย์ หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล

ป่ินมาลากุลวรานุสรณ์ เอกสถิตเลอค่าสถาพรเคียงคู่ "ศิลปากร"

นิรันดร์ ปี พ.ศ. 2560 เม่ือวันท่ี 24 ต.ค. 60 (กองงานวิทยาเขต)

60. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง พัฒนาการปฏิบัติงาน

และบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ กองบริการการศึกษา

ระหว่างวันท่ี 2 - 4 ก.พ. 61 ณ โรงแรมฟูราม่าเอ็กซ์คลูซีฟ

แซนดารา ชะอ า เพชรบุรี (กองบริการการศึกษา)

61. โครงการอบรมการจัดการความรู้ หัวข้อ “จิตส านึกในการ

ให้บริการ” ณ ห้องประชุม อธ.1302 ช้ัน 3 ส านักงานอธิการบดี

วันท่ี 26 ม.ค. 61 (กองบริการอาคารฯ)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : วางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและมีระบบการสรรหาเพ่ือให้ได้คนดี คนเก่ง สอดคล้องตามแผน

1. วิเคราะห์อัตราก าลังเพ่ือ 1.1 ก าหนดให้คณะวิชา/ 1.1.1 ร้อยละของ ร้อยละ 100 คณะวิชา/ ทุกคณะวิชา/หน่วยงาน มีแผนอัตราก าลังท่ีสอดคล้องกับแผนอัตรา 

การวางแผนก าลังคน และสรรหา หน่วยงาน จัดท าแผนอัตราก าลัง คณะวิชา/หน่วยงาน หน่วยงาน ก าลังของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้รวบรวมแผนอัตราก าลัง

เพ่ือให้ได้คนท่ีมีคุณภาพ ท่ีสอดคล้องและ ท่ีมีแผนอัตราก าลัง จากคณะวิชา/ส่วนงาน มาจัดท า (ร่าง) แผนอัตราก าลังบุคลากร

สอดคล้องตามภารกิจและ มีการด าเนินการตามแผนของ ท่ีสอดคล้องและ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มีการด าเนินการตาม (ส่วนต่อขยายจากแผนอัตราก าลังบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนของมหาวิทยาลัย 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2561) เสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. คร้ังท่ี 10/2561

เม่ือวันท่ี 22 พ.ค. 61 ซ่ึงท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

(ร่าง) แผนอัตราก าลังฯ และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ

ท่ีปรึกษาเก่ียวกับยโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

พิจารณา คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 7 มิ.ย. 61 ซ่ึงท่ีประชุมพิจารณา

แล้ว มีมติเห็นชอบให้มีการปรับ (ร่าง) แผนอัตราก าลังบุคลากรฯ 

โดยคงอัตราก าลังท่ีบรรจุนักเรียนทุนไว้ และตัดอัตราก าลังท่ีขอ

เพ่ิมใหม่ออก แล้วเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวันท่ี 13 มิ.ย.61 โดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย

ศิลปากร มีมติอนุมัติแผนอัตราก าลังฯ ดังกล่าวแล้ว จึงได้จัดท า

เป็นแผนอัตราก าลังบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี

งบบประมาณ พ.ศ.2562 (ส่วนต่อขยายจากแผนอัตราก าลังบุคลกร

มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี (พ.ศ. 2556-2561) เวียนแจ้งคณะวิชา/

ส่วนงานต่อไป
       นอกจากน้ี คณะวิชา/หน่วยงานยังมีการด าเนินการเพ่ิมเติม 

ดังน้ี
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

1. มีแผนอัตราก าลังบุคลากรคณะจิตรกรรมฯ 5 ปี 

(พ.ศ. 2556 - 2561) (จิตรกรรมฯ)

2. มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือรองรับอัตราเกษียณอายุราชการ

และการรับอาจารย์ใหม่ หรือนักเรียนทุนท่ีมีคุณวุฒิตามเกณฑ์

ท่ีก าหนด (โบราณคดี)

3. จัดท าแผนอัตราก าลังท่ีสอดคล้องและมีการด าเนินการตามแผน

ของมหาวิทยาลัย โดยรวบรวมข้อมูลหรือแผนฯ ระดับภาควิชา/

หลักสูตร (มัณฑนศิลป์)

4. มีการวิเคราะห์อัตราก าลังให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน

ของคณะฯ และจัดท าแผนอัตราก าลังของคณะอักษรศาสตร์ 5 ปี

(2561-2565) (อักษรศาสตร์)

5. มีแผนอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 และแผนอัตราก าลังบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 - 2565

6. มีแผนอัตราก าลัง คณะดุริยางคศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

และวางแผนขอสนับสนุนการจัดสรรกรอบอัตราส าหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า (สายวิชาการ) เพ่ิมเติม

จ านวน 5 อัตรา (ดุริยางคศาสตร์)

7. จัดท าแผนอัตราก าลังท่ีสอดคล้อง และมีการด าเนินการตาม

แผนของมหาวิทยาวิทยาลัยประจ าปี 2561 มีกรอบอัตราก าลัง

ท้ังหมด 37 อัตรา เป็นข้าราชการ 3 อัตรา พนักงานเงินแผ่นดิน 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

19 อัตรา และพนักงานเงินรายได้ 15 อัตรา (รวมกรอบอัตราว่าง

ท่ีจะสอบในวันท่ี 7 ก.ย. 61) ส าหรับในปี 2562 จะมีพนักงาน

เงินแผ่นดินเกษียณอายุ 1 คน ดังน้ันจะมีกรอบอัตราก าลัง

บุคลากรในปี 2562 จ านวน 36 อัตรา (กองกิจการนักศึกษา)

2. บุคลากรมีคุณวุฒิและ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน 2.1.1 ร้อยละของ ร้อยละ 52 คณะวิชา (1) จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 650 คน 

ความพร้อมในการปฏิบัติงาน ให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับ อาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษา (2) จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 1,117 คน 

ให้มหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ ท่ีสูงข้ึน ระดับปริญญาเอกต่อ (3) คิดเป็นร้อยละ 58.19

จ านวนอาจารย์ประจ า      (ข้อมูลจากระบบ MIS โดยนับรวมบุคลากรท่ีลาศึกษา 

ท้ังหมด แต่ไม่นับรวมสายวิชาการของโรงเรียนสาธิต)

     โดยมีการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ดังน้ี 

1. สนับสนุนงบประมาณให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน

(จิตรกรรมฯ โบราณคดี อักษรศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ฯ 

ดุริยางคศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)

2. มีนโยบายการรับอาจารย์ใหม่ ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก

หรือโท-เอก หรือก าลังศึกษาปริญญาเอก (ยกเว้นสาขาขาดแคลน) 

และมีผลสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

(สถาปัตยกรรมศาสตร์ โบราณคดี มัณฑนศิลป์ อักษรศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ฯ การจัดการฯ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)

3. มีกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของคณะจิตรกรรมฯ และ

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

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

4. ก าหนดให้ภาควิชาวางแผนการลาศึกษาต่อของอาจารย์ 

(สถาปัตยกรรมศาสตร์)

5. ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกท้ังจากหน่วยงาน

ภายในและภายนอก (สถาปัตยกรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์)

6. ลดภาระงานอาจารย์ท่ีก าลังศึกษาต่อ นอกเวลาราชการ 

(สถาปัตยกรรมศาสตร์)

7. มีการจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร ทุนจากเงินกองทุนวิจัย

และสร้างสรรค์คณะมัณฑนศิลป์ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จ านวน 7 ภาควิชาๆ ละ 100,000 บาท) ให้ศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาเอก (มัณฑนศิลป์)

8. อาจารย์ท่ีประสงค์เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ของคณะฯ ส าหรับปีการศึกษา 2560 คณะฯ มีประกาศยกเว้น

ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษ ส าหรับบุคลากรคณะฯ

เม่ือสามารถสอบผ่านและมีคุณสมบัติตามท่ีหลักสูตรก าหนด

อย่างครบถ้วน (มัณฑนศิลป์)

9. สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

หลักสูตรละไม่เกิน 200,000 บาท/คน (ศึกษาศาสตร์)

10. โครงการเงินสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยส าหรับ

บุคลากรสายวิชาการในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุน 2.2.1 จ านวนผู้ได้รับ คน 15 คณะวิชา (1) จ านวนอาจารย์ท่ีได้รับต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 60 คน 

ให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ ต าแหน่งทางวิชาการ      ได้แก่ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 41 คน รองศาสตราจารย์

เพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง ท่ีสูงข้ึนต่อจ านวน      14 คน และศาสตราจารย์ 5 คน

ทางวิชาการท่ีสูงข้ึน อาจารย์ประจ าท้ังหมด (2) จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 1,082 คน 

(ข้อมูลจากงานต าแหน่งทางวิชาการ กองการเจ้าหน้าท่ี 

ไม่นับบุคลากรโรงเรียนสาธิตและผู้ลาศึกษา)

2.3 สร้างระบบและกลไก 2.3.1 ร้อยละของ ร้อยละ 98 คณะวิชา (1) บุคลากรสายวิชาการท่ีบรรจุด้วยวุฒิปริญญาเอก 

การสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ บุคลากรสายวิชาการ      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 17 คน 

ความสามารถ ท่ีได้รับการคัดเลือก (2) บุคลากรสายวิชาการท้ังหมดท่ีบรรจุในปีงบประมาณ 

มีวุฒิปริญญาเอกต่อ      พ.ศ. 2561 จ านวน 32 คน 

จ านวนบุคลากรใหม่ (3)  คิดเป็นร้อยละ 53.13

ท่ีได้รับการคัดเลือก (หมายเหตุ : ไม่นับรวมโรงเรียนสาธิต)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะและสมรรถนะให้มีศักยภาพย่ิงข้ึน

1. บุคลากรมีศักยภาพและ สายวิชาการ สายวิชาการ

สมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน 1.1.1 ร้อยละของ ร้อยละ 80 คณะวิชา (1) จ านวนคณาจารย์ท่ีบรรจุไม่เกิน 5 ปี และได้รับการส่งเสริม/ 

อย่างมีคุณภาพ งบประมาณในการท าผลงาน คณาจารย์ท่ีได้รับ      พัฒนาเก่ียวกับการท าผลงานทางวิชาการ 147 คน

ทางวิชาการส าหรับคณาจารย์ การบรรจุไม่เกิน 5 ปี (2) จ านวนคณาจารย์ท่ีบรรจุไม่เกิน 5 ปี ท้ังหมด 198 คน 

ท่ีบรรจุไม่เกิน 5 ปี ท่ีได้รับการสนับสนุน (3) คิดเป็นร้อยละ 74.24 (ไม่นับโรงเรียนสาธิตและผู้ลาศึกษา)

     ท้ังน้ี มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม

การท าผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ ดังน้ี
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

1. มีกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของคณะฯ เพ่ือสนับสนุนการท างาน

ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ (จิตรกรรมฯ)

2. โครงการทุนสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการ (Proposal)

วิจัยและสร้างสรรค์ แก่บุคลากรสายวิชาการ ทุนละ 10,000 บาท

(สถาปัตยกรรมศาสตร์)

3. มีการจัดสรรทุนจากเงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์

คณะมัณฑนศิลป์ ในการผลิตต าราและหนังสือ เพ่ือขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ (มัณฑนศิลป์)

4. มีโครงการจัดการความรู้เป็นประจ าทุกปี โดยเน้นการส่งเสริม

และกระตุ้นคณาจารย์ให้ท าการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ตามลักษณะ

เฉพาะของสาขาวิชา เพ่ือเป็นผลงานประกอบการขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ (มัณฑนศิลป์)

5. เสวนางานวิจัยประวัติศาสตร์ : เสวนาวิชาการ บุพเพสันนิวาส

ว่าด้วยประวัติศาสตร์อยุธยา (อักษรศาสตร์)

6. โครงการพัฒนาบุคลากรในด้านการท าผลงานวิชาการ เร่ือง 

การจัดท าเอกสารประกอบการสอนเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการ (อักษรศาสตร์)

7. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย คร้ังท่ี 3 (อักษรศาสตร์)

8. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS คร้ังท่ี 8 

(อักษรศาสตร์)

9. โครงการผลิตส่ือสร้างสรรค์เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย

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

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

10. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ “บอกเล่า...เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์” 20 ต.ค. 60 (ศึกษาศาสตร์)

11. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การเขียนบทความวิจัย

เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ” วันท่ี 24 มิ.ย. 61

(ศึกษาศาสตร์)

10. โครงการช้ีแจง เร่ือง ทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัยฯ และบทบาท

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา วันท่ี 20 ต.ค. 60 ณ คณะวิทยาศาสตร์

(วิทยาศาสตร์)

11. โครงการติดตามการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากร

สายวิชาการโดยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชศาสตร์)

12. โครงการเงินสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยส าหรับ

บุคลากรสายวิชาการในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย 

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

และทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

13. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร

วิชาการ (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

14. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ วันท่ี 9 ม.ค. 61 

ณ คณะดุริยางคศาสตร์ ด้านวิชาการ เร่ือง การผลิตเอกสาร

ประกอบการสอน/หนังสือ/ต ารา เพ่ือการขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการ และด้านวิจัย เร่ือง กลวิธีผลิตงานดนตรีสร้างสรรค์

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

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

15. โครงการสนับสนุนทุนวิจัย (เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร)

16. โครงการผลิตต ารา (เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)

1.2 ส่งเสริมให้คณะวิชาด าเนิน 1.2.1 ร้อยละของ ร้อยละ 80 คณะวิชา (1) จ านวนคณาจารย์ท่ีบรรจุไม่เกิน 2 ปี และได้รับการพัฒนา 

โครงการพัฒนาบุคลากร คณาจารย์ท่ีได้รับ      ด้านเทคนิคการสอนและการวัดผล 50 คน

ด้านเทคนิคการสอนและ การบรรจุไม่เกิน 2 ปี (2) จ านวนคณาจารย์ท่ีบรรจุไม่เกิน 2 ปี ท้ังหมด 78 คน 

การวัดผลส าหรับคณาจารย์ ได้รับการพัฒนา (3) คิดเป็นร้อยละ (1)/(2)*100 = 64.10

ท่ีได้รับการบรรจุไม่เกิน 2 ปี      ท้ังน้ี มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้

คณาจารย์ใหม่ได้รับการพัฒนา ดังน้ี 

1. การจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา/ ปีงบประมาณ 

วันท่ี 1 มิ.ย. 61 ณ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 (มัณฑนศิลป์)

2. การสัมมนาคณาจารย์ – เจ้าหน้าท่ี 1-3 มิ.ย.61 ณ รร.เฟลิกซ์

ริเวอร์แควรีสอร์ท กาญจนบุรี (มัณฑนศิลป์)

3. สนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนา/ อบรมหัวข้อในสาขาวิชาท่ีสังกัด/

เผยแพร่ผลงานวิชาการ (รายบุคคล) (มัณฑนศิลป์)

4. โครงการจัดการความรู้ เร่ือง "สังสันทน์วิจัย" (อักษรศาสตร์)

5. โครงการพัฒนาบุคลากร เร่ือง การจัดการหลักสูตรเพ่ือรองรับ

ความต้องการของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (อักษรศาสตร์)

6. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านภาษาไทย (อักษรศาสตร์)

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Contemporary Approaches

to Researching English Use and Teaching (อักษรศาสตร์)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Teaching Skill Enchancement

(อักษรศาสตร์)

9. โครงการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ

ประจ าปีการศึกษา 2560 (อักษรศาสตร์)

10. โครงการช้ีแจง เร่ือง ทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัยฯ และบทบาท

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา วันท่ี 20 ต.ค. 60 ณ คณะวิทยาศาสตร์

(วิทยาศาสตร์)

11. การพัฒนาและการด าเนินการหลักสูตรตามแนวทาง

Outcome-Based Education (OBE) และเกณฑ์ AUN-QA

(เภสัชศาสตร์)
12. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning (เภสัชศาสตร์)

13. โครงการอบรมกระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษ

ท่ี 21 ประจ าปี 2560 (เภสัชศาสตร์)

14. ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบ fipped 

classroom (เภสัชศาสตร์)

15. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ วันท่ี 9 ม.ค. 61 

ณ คณะดุริยางคศาสตร์ ด้านวิชาการ เร่ือง การผลิตเอกสาร

ประกอบการสอน/หนังสือ/ต ารา เพ่ือการขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการ และด้านวิจัย เร่ือง กลวิธีผลิตงานดนตรีสร้างสรรค์

เชิงวิชาการ (ดุริยางคศาสตร์)

16. โครงการอบรมส่ือการเรียนการสอนดิจิทัล Adobe Creative

Cloud วันท่ี 30 พ.ค. 61 ณ Photo studio, DCD ช้ัน 9 

อาคาร กสท. บางรัก (วิทยาลัยนานาชาติ)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

1.3 ส่งเสริมให้มีโครงการพัฒนา 1.3.1 ร้อยละของ ร้อยละ 70 ผู้บริหารฝ่าย (1) จ านวนทุนท่ีบุคลากรขอรับจัดสรรเพ่ือจัดท าผลงาน 

บุคลากรด้านพัฒนานวัตกรรม จ านวนทุนท่ีมีบุคลากร วิชาการ นวัตกรรม 16 ทุน

เพ่ือการศึกษา ขอรับจัดสรรจาก คณะวิชา และ (2) ทุนท่ีก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 20 ทุน  

จ านวนทุนท่ีก าหนดไว้ กองบริการ (3) คิดเป็นร้อยละ (1)/(2)*100 = 80

การศึกษา

1.3.2 จ านวนโครงการ/ โครงการ 1 ผู้บริหารฝ่าย มหาวิทยาลัยและคณะวิชาได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเป็นเวที 

กิจกรรมท่ีจัดข้ึน วิชาการ น าเสนอผลงานนวัตกรรมของคณาจารย์ จ านวน 6 โครงการ ดังน้ี

เพ่ือเป็นเวทีน าเสนอ คณะวิชา และ 1. โครงการประชุมสัมมนา เร่ือง การน าเสนอผลงานนวัตกรรม

ผลงานนวัตกรรมของ กองบริการ การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร วันท่ี 19 มิ.ย. 61

คณาจารย์ การศึกษา ณ ห้องประชุมอาคาร 50 ปี ช้ัน 7 มหาวิทยาลัยศิลปากร

พระราชวังสนามจันทร์ (กองบริการการศึกษา)
2. นิทรรศการสถาปัตย์ - ปริวรรต : Material Matters 2018
เน่ืองในโอกาสครบ 126 ปี อาจารย์ศิลป์ พีระศรี วันท่ี 11-23 ก.ย.61

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (สถาปัตยกรรมศาสตร์)

3. นิทรรศการ "ศาสตรา สถาปัตย์ไทย : พระเมรุมาศ จุดเช่ือม

จักรวาล และการออกแบบ (Insigh Thai Architecture) วันท่ี

11 ต.ค. 60 - 7 ม.ค. 61 ณ ห้องแกลอร่ี ช้ัน 1 ศูนย์สร้างสรรค์

งานออกแบบ (TCDC) กรุงเทพฯ (สถาปัตยกรรมศาสตร์)

4. การสัมมนาเสนอผลงานวิจัยของผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัย

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์

คณะวิทยาศาสตร์ วันท่ี 24 ก.ค. 61 ณ ห้อง 1238 ช้ัน 2 

อาคารวิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาศาสตร์)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

5. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 10th International

Conference on Sciences, Technology and Innovation for

Sustainable Well-Being (STISWB 2018) วันท่ี 11-13 ก.ค. 61 

ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

6. โครงการประชุมวิชาการและการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์

15 ปี วิทยาลัยนานาชาติ (SUIC's 15 th Anniversary 

Conference and Exhibition : the Integration of Art,

Creativity and Management) ท่ี The Postal Theatre, 

The Grand Postal Building บางรัก เม่ือวันท่ี 19-20 ต.ค. 60

(วิทยาลัยนานาชาติ)

1.3.3 จ านวนนวัตกรรม เร่ือง 10 ผู้บริหารฝ่าย มีนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีได้รับการเผยแพร่ จ านวน 13 เร่ือง 

การเรียนการสอน วิชาการ ดังน้ี

ท่ีได้รับการเผยแพร่ คณะวิชา และ 1. วีดิทัศน์ “ศิลปวัฒนธรรมทวารวดี” (โบราณคดี)

กองบริการ 2. วีดิทัศน์ "มานุษยวิทยานิเวศ" (แยกตอน) (โบราณคดี)

3. Research-based and Project-Based Learning 

สู่นวัตกรรมวรรณคดีตะวันตกท่ีเพ่ิมมูลค่าในอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ (โบราณคดี)

4. นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยสัญญาการเรียน

(Learning Contract) (อักษรศาสตร์)

5. นวัตกรรมการเรียนการสอนผ่านการสร้างสรรค์ทางศิลปะ

การแสดง (อักษรศาสตร์)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
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6. นวัตกรรมการเรียนการสอน : การใช้ผู้ป่วยจ าลองในการเรียน

การส่ือสารของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ (อักษรศาสตร์)

7. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาพ้ืนฐานร่วมกับเกมส์

เป็นฐานวิชา 562381 เภสัชจลนพลศาสตร์คลินิกส าหรับนักศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเน้นบริบาลทางเภสัชกรรม (ภญ.ผศ.ดร.

กรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม) (เภสัชศาสตร์)

8. การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนส าหรับรวบรวมข้อมูล

สมุนไพรหลากหลายชุมชน (ภก.รศ.ดร.ธวัชชัย แพชมัด) (เภสัชศาสตร์)

9. นวัตกรรมการเรียนการสอนเร่ือง Lecture and Test in

Moodel Platform : the Teaching Innovation on Thermo-

Fluid Cousework (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

10. พรรณไม้ตกแต่งและการออกแบบภูมิทัศน์

(รศ ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร) (กองบริการการศึกษา)

11. Implementation of online tools in biological laboratory

classes (ผศ.ดร.อดิศรี เจริญพานิช) (กองบริการการศึกษา)

12. ชุดระบบสมองกลฝังตัวเพ่ือช่วยการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม

แอสแซมบลี (อ.ดร.จิรัฏฐ์ เหมือนชู) (กองบริการการศึกษา)

13. นวัตกรรมมการเรียนการสอนผ่านกระบวนการสร้างสรรค์งาน

ทางศิลปะการแสดง กรณีศึกษา รายวิชา 430 217

การแต่งหน้าและเคร่ืองแต่งกาย ส าหรับศิลปะการแสดง

(ผศ.มุจรินทร์ อิทธิพงษ์) (กองบริการการศึกษา)
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1.4 ส่งเสริมและสนับสนุน 1.4.1 จ านวนผลงาน ผลงาน 300 รองอธิการบดี (1) จ านวนผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏ 

การท าผลงานวิจัยหรือ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ฝ่ายวิชาการ ในฐานข้อมูล scopus หรือ ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

งานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล และวิจัย จ านวน 308 ผลงาน (ข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนา)

scopus หรือ ISI คณะวิชา (2) จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 1,082 คน

(รวม proceeding (3) คิดเป็นร้อยละ (1)/(2)*100 = 28.47

หรือบทคัดย่อ) (ไม่นับรวมบุคลากรโรงเรียนสาธิตและผู้ลาศึกษา)

1.4.2 จ านวนโครงการ โครงการ 1 สถาบันวิจัย มีโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท าผลงานวิจัย 

พัฒนาบุคลากรเพ่ือ และพัฒนา เพ่ือตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS จ านวน 7 โครงการ ดังน้ี

ส่งเสริมการท าผลงาน 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การใช้งานฐานข้อมูล Scopus

วิจัย เพ่ือตีพิมพ์ใน และการใช้งานโปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรมและการอ้างอิง

ฐานข้อมูล SCOPUS Mendeley วันท่ี 6 มี.ค. 61 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ช้ัน 3

มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม (สถาบันวิจัยฯ)

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การใช้งานฐานข้อมูล Scopus

วันท่ี 19 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ช้ัน3 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร (สถาบันวิจัยฯ)

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การใช้โปรแกรมการจัดการ

ทางบรรณานุกรมและการอ้างอิง Mendeley วันท่ี 17 ต.ค. 60 

ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร (สถาบันวิจัยฯ)

4. โครงการอบรมสัมมนาเร่ือง การยกระดับคุณภาพวารสาร

วิชาการสู่มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ วันท่ี 26 เม.ย. 61 

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร (สถาบันวิจัยฯ)
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5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง เทคนิควิธีการสืบค้น Impact

Factor, Journal Quartile, h-index และค่า SNIP จากฐานข้อมูล

Scopus, SJR, ISI, JCR, ACI, TCI และการสืบค้นสิทธิบัตรและ

อนุสิทธิบัตร วันท่ี 5 มี.ค. 61 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ช้ัน 3 

มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม (สถาบันวิจัยฯ)

6. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การเขียนบทความวิจัย

เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ” วันท่ี 24 มิ.ย. 61

(ศึกษาศาสตร์)

7. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เร่ือง กลวิธีผลิตผลงาน

ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ วันท่ี 9 ม.ค. 61 ณ คณะดุริยางคศาสตร์

(ดุริยางคศาสตร์)

1.4.3 ร้อยละของผลงาน ร้อยละ 99.50 สถาบันวิจัยและ (1) จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ 

วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ พัฒนา      หรือเผยแพร่ 1,147 ผลงาน (ข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนา)

ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ และคณะวิชา (2) จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 1,082 คน

เผยแพร่ต่อจ านวน (3) คิดเป็นร้อยละ (1)/(2)*100 = 106.01

อาจารย์ประจ าท้ังหมด     (กรณีท่ีบทความจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์หรือผลงาน

สร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่เป็นผลงานเดิมแต่น าไปตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่มากกว่า 1 คร้ัง ให้นับได้เพียง 1 ผลงาน ท้ังน้ี จะนับ

เม่ือบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ได้ตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ไปแล้ว)
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1.5 พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ 1.5.1 จ านวนโครงการ/ โครงการ 1 ผู้บริหารฝ่าย    มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร 

การด าเนินงานด้านพัฒนา กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประกันคุณภาพ เพ่ือรองรับการด าเนินงานด้านพัฒนาความเป็นสากลของ
ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย ท่ีสนับสนุนการด าเนินงาน การศึกษา มหาวิทยาลัย โดยมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีผลักดัน

ของมหาวิทยาลัย อาทิ และส านักงาน ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยและพัฒนาบุคลากรให้พร้อม
AUN QA, EdPEx เป็นต้น ประกันคุณภาพฯ รองรับนโยบายดังกล่าว จ านวน 14 โครงการ ดังน้ี

1. การด าเนินการด้าน EdPEx : 

   1) จัดท า SU EdPEx-QA Roadmap

   2) จัดอบรม EdPEx - QA Traning     

        คร้ังท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 20 - 21 ธ.ค. 60 ณ อาคาร 50 ปี 

                   พระราชวังสนามจันทร์

        คร้ังท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 22 - 23 ม.ค. 61 ณ อาคาร 50 ปี 

                   พระราชวังสนามจันทร์

        คร้ังท่ี 3 แนวทางการจัดท า SAR (EdPEx 200) 

                  กรณีศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เม่ือวันท่ี 9 มี.ค. 61

                  ณ อาคารศึกษา 3 พระราชวังสนามจันทร์
   3) การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพฯ เกณฑ์เพ่ือ

การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ EdPEx มหาวิทยาลัยศิลปากร (รุ่นท่ี 1)

ระหว่างวันท่ี 23-25 พ.ค. 61 และ 20 ก.ค. 61 ณ อาคาร 50 ปี

พระราชวังสนามจันทร์

   4) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ "แนวทางการเขียนรายงานประเมิน

ตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ

(EdPEx) วันท่ี 9 ก.ค. 61 ณ อาคารวชิรมงกุฎ พระราชวัง

สนามจันทร์
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   5) จัดอบรมการเขียนโครงร่างองค์กร (OP) คร้ังท่ี 3

วันท่ี 6-7 ส.ค. 61

   6) เตรียมการจัดอบรมการเขียน และการวิพากษ์ OP 

ของคณะน าร่อง วันท่ี 13 ก.ย. 61

2. การด าเนินการด้าน AUN - QA : 

   1) จัดท า SU AUN - QA Roadmap

   2) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “AUN-QA Implementation

and Gap Analysis” ระหว่างวันท่ี 27-28 ก.พ. 61 และ 

29-30 มี.ค. 61 ณ อาคาร 50 ปี พระราชวังสนามจันทร์ 

   3) การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพฯ เกณฑ์ AUN–QA

มหาวิทยาลัยศิลปากร (รุ่นท่ี 1) ระหว่างวันท่ี 4–6 ก.ค. 61 

ณ อาคารโสมสวลี พระราชวังสนามจันทร์

     นอกจากน้ี ยังมีคณะวิชาด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ

ผลักดันความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย ดังน้ี

   1) โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเครือข่าย

การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน ASEAN University 

Network Quality Assurance (AUN-QA) เม่ือวันท่ี 23 ก.พ.61

ผู้เข้าร่วม 22 คน (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) (โบราณคดี)

   2) โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA วันท่ี 8-9 ส.ค.61 ผู้เข้าร่วม 70 คน

(โบราณคดี)
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   3) โครงการ "Proofwork บริการพิสูจน์อักษรและบรรณาธิการกิจ

ส าหรับคณาจารย์คณะโบราณคดี" วันท่ี 2 ม.ค. - 15 ส.ค. 61

คณาจารย์ส่งบทความจ านวน 3 คน 3 บทความ (โบราณคดี)

   4) การประชุมหารือเพ่ือจัดท ารายช่ือผู้ตอบแบบสอบถาม QS

Reputation Survey วันท่ี 1 ธ.ค. 60 ณ ส านักงานอธิการบดี 

ตล่ิงชัน (มัณฑนศิลป์)

   5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education และ AUN

QA” วันท่ี 4-5 ส.ค. 61 (เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)

สายสนับสนุน สายสนับสนุน

1.6 สนับสนุน/ส่งเสริมให้มี 1.6.1 จ านวนโครงการ โครงการ 10 คณะวิชา/ มีโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา 

โครงการพัฒนาบุคลากร หน่วยงาน การด าเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบและเคร่ืองมือ

สายสนับสนุนเพ่ือพัฒนา ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย จ านวน 63 โครงการ ดังน้ี

การด าเนินงานตามแผน 1. โครงการสัมมนาบุคลากร คณะจิตรกรรมฯ หัวข้อ การพัฒนา

การพัฒนาระบบและเคร่ืองมือ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ "แนวทางการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและ

ในการบริหารจัดการ การเขียนวิเคราะห์งานเพ่ือพัฒนางานสู่การประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง

ท่ีสูงข้ึน" ระหว่างวันท่ี 16-18 ก.ค. 61 ณ โรงแรม The Regent

Cha am Beach Resort จ.เพชรบุรี (จิตรกรรมฯ)

2. โครงการพัฒนาคุณภาพงานบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน คณะโบราณคดี วันท่ี 24-25 ส.ค. 61 (โบราณคดี)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

3. การสัมมนาบุคลากรส านักงานคณบดี “การปรับเปล่ียนองค์กร

เพ่ือการบริหารจัดการ” วันท่ี 4 และ 6-7 เม.ย. 61 ณ D Varee 

Diva Nana แก่งกระจาน เพชรบุรี (มัณฑนศิลป์)

4. การจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา/ ปีงบประมาณ 

วันท่ี 1 มิ.ย. 61 ณ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 (มัณฑนศิลป์)

5. การสัมมนาคณาจารย์ – เจ้าหน้าท่ี ระหว่างวันท่ี 1-3 มิ.ย. 61

ณ โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แควรีสอร์ท กาญจนบุรี (มัณฑนศิลป์)

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเขียนเพ่ือการส่ือสาร

ของหน่วยงานราชการ (อักษรศาสตร์)

7. โครงการพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2561 (อักษรศาสตร์)
8. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ “การท างานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

เพ่ือรองรับการออกนอกระบบ” วันท่ี 19 ก.ค. 61 (ศึกษาศาสตร์)

9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์ 

“แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ 2559- 2562 และแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี 2562: การบริหารความเปล่ียนแปลงของ

คณะวิชาในการเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ การปรับโครงสร้าง

หน่วยงาน การบริหารวิชาการ การบริหารจัดการด้านอัตราก าลัง

และการเงินการคลัง” 24-25 พ.ค. 61 (ศึกษาศาสตร์)

10. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ “การเสริมสร้างสมรรถนะ

การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี”วันท่ี 15 พ.ย.60 (ศึกษาศาสตร์)

11. โครงการการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดจ้าง

และการบริหารพัสดุ ระหว่างวันท่ี 2 - 3 ต.ค. 60 ณ ห้อง 1240

อาคารวิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาศาสตร์)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “มาตรฐานความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการ” และ“แนวทางการยกระดับความปลอดภัย

ของห้องปฏิบัติการวิจัยท่ีเก่ียวกับสารเคมี” วันท่ี 19 ต.ค. 60 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1231 ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

ช้ัน 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาศาสตร์)

13. โครงการสัมมนาเพ่ือช้ีแจงการสนับสนุนการวิจัยและ

การเขียนต าราของคณะวิทยาศาสตร์บทบาทของสถาบันวิจัยและ

พัฒนาของมหาวิทยาลัยและทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมกับ

ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) วันท่ี 20 ต.ค. 60

ณ ห้อง 4320 ช้ัน 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 (วิทยาศาสตร์)

14. อบรมการจัดการความรู้ของส านักงานคณะวิทยาศาสตร์

วันท่ี 20 พ.ย. 60 ณ ห้องประชุมคณะฯ (วิทยาศาสตร์)

15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง Field Emission Scanning

Electron Microscope (FE-SEM) และการใช้งานด้านการวิจัย

และการบริการวิชาการ วันท่ี 4 ม.ค. 61 ณ ห้อง 4103 ช้ัน 1

อาคารวิทยาศาสตร์ 4 และห้อง SEM ช้ัน 1 อาคารศูนย์เคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)

16. โครงการ“ยุวทูตประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นท่ี 2” เร่ือง “เทคนิคการถ่ายภาพ

เพ่ือการประชาสัมพันธ์องค์กร” วันท่ี 24 มี.ค. 61 

ณ ห้องอเนกประสงค์ช้ันล่าง อาคาร รวท. (วิทยาศาสตร์)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

17. โครงการ“ยุวทูตประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นท่ี 2” เร่ือง “บุคลิกภาพ การน่ัง ยืน เดิน

การแต่งกายและการพูด” วันท่ี 25 มี.ค. 61 ณ ห้องอเนกประสงค์

ช้ันล่าง อาคาร รวท. (วิทยาศาสตร์)

18. โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการท างาน คร้ังท่ี 1 หัวข้อ "การใช้โปรแกรม 

Microsoft Excel" วันท่ี 25 เม.ย. 61 ณ ห้อง 1231 ช้ัน 2 

อาคารวิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาศาสตร์)

19. โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการท างาน คร้ังท่ี 2 หัวข้อ "การใช้ google 

application และโปรแกรม Power BI" วันท่ี 30 พ.ค. 61

ณ ห้อง 1231 ช้ัน 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาศาสตร์)

20. โครงการ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร คร้ังท่ี 14" 

วันท่ี 14 – 15 มิ.ย. 61 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

และโรงแรมไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี (วิทยาศาสตร์)

21. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน

ของบุคลากร เร่ือง "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการท างาน" คร้ังท่ี 3 ในหัวข้อการอบรม 

"การท าแผ่นพับ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และinfographic 

ด้วยโปรแกรม Piktochart" วันท่ี 19 มิ.ย. 61 ณ ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 3 (วิทยาศาสตร์)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

22. โครงการการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา วันท่ี 22 ก.ค. 61

ณ ห้อง 1231 ช้ัน 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาศาสตร์)

23. โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม Chemlnvent วันท่ี 

19 มิ.ย. 61 ณ ห้อง 1240 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาศาสตร์)

24. โครงการสัมมนา เร่ือง การแยกและการจัดการของเสียทางเคมี

วันท่ี 22 มิ.ย. 61 ณ ห้อง 4103 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 

(วิทยาศาสตร์)

25. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2561

เร่ือง การใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

ในห้องบรรยาย วันท่ี 29 มิ.ย. 61 ณ ห้อง 1323 อาคาร

วิทยาศาสตร์ 1 (ไววิทย์พุทธารี) (วิทยาศาสตร์)

26. โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ วันท่ี 25 ต.ค. 50

(เภสัชศาสตร์)

27. การท าวิจัยเพ่ือพัฒนางาน (R2R) วันท่ี 6 ธ.ค. 60 (เภสัชศาสตร์)

28. Speaking English with Tony วันท่ี 27 ก.พ. 61 (เภสัชศาสตร์)

29. การจัดท าอินโฟกราฟฟิค วันท่ี 22 พ.ค. 61 (เภสัชศาสตร์)

30. การเขียนงบประมาณและการบริหารงบประมาณในโครงการ

วันท่ี 22 พ.ค. 61 (เภสัชศาสตร์)

31. การจัดการฐานข้อมูลงานเอกสารด้วยระบบการจัดเก็บ

อิเล็กทรอนิกส์ วันท่ี 12 มิ.ย. 61 (เภสัชศาสตร์)

32. เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม

อย่างมีประสิทธิภาพ วันท่ี 11 ก.ค. 61 (เภสัชศาสตร์)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

33. โครงการพัฒนาการให้บริการ ส านักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เภสัชศาสตร์)

34. โครงการจัดการองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันท่ี 14 มิ.ย. 61 จ.นครปฐม (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

35. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันท่ี 28-30 มิ.ย. 61

จ.ปราจีนบุรี (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

36. โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจ าปี

พ.ศ. 2561 วันท่ี 18-20 ก.ค. 61 จ.ระยอง (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

37. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรม

เคร่ืองกล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันท่ี 24-25 ก.ค. 61

จ.ประจวบคีรีขันธ์ (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

38. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจ าปี 2561 วันท่ี 20 มิ.ย.61

ณ โรงแรม Four Point by Sheraton Bangkok, Sukhumvit 15

(ดุริยางคศาสตร์)

39. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เร่ือง การจัดท าข้ันตอน

การท างาน วันท่ี 27 ก.พ. 61 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 3

ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน (ดุริยางคศาสตร์)

40. จัดสรรทุนสนับสนุนงบประมาณการศึกษาต่อของบุคลากร

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

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

41. โครงการอบรมโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซลเพ่ือการปฏิบัติงาน

ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน (วิทยาการจัดการ)

42. โครงการสัมมนาบุคลากรและการศึกษาดูงานวิทยาลัยนานาชาติ

ประจ าปี 2560 วันท่ี 15-17 ก.พ. 61 ณ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (วิทยาลัยนานาชาติ)

43. โครงการศึกษาดูงานการศึกษา ณ ประเทศไต้หวัน

ระหว่างวันท่ี 7-10 มี.ค. 61 (บัณฑิตวิทยาลัย)

44. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "เทคนิคการส่ือสาร

เพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิงรุก" วันท่ี 6 ก.ค. 61 ณ ห้องประชุม

314-315 ช้ัน 3  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตล่ิงชัน กรุงเทพฯ

(บัณฑิตวิทยาลัย)

45. โครงการสัมมนา เร่ือง "การเตรียมความพร้อมและวางแผน

การปฏิบัติราชการประจ าปีและแผนการประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2560/ปีงบประมาณ พ.ศ.2561" วันท่ี 2 พ.ย. 60

ณ ห้องประชุมเจต ช้ัน 2 โรงแรม โรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ 

สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม (บัณฑิตวิทยาลัย)

46. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ SUITCoP 2018 วันท่ี 9 ส.ค. 61 โดยมีผู้เข้าร่วม

โครงการท้ังส้ิน 51 คน (ศูนย์คอมพิวเตอร์)

47. โครงการสัมมนาบุคลากรหอศิลป์ ประจ าปี 2561

วันท่ี 9-11 ก.พ. 61 ณ หอศิลป์ วังท่าพระ และภูริพิมาน 

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (หอศิลป์)
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48. โครงการสัมมนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและสมรรถนะ

ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและศึกษาดูงานด้านการบริหาร

จัดการงานวิจัยนวัตกรรมและสร้างสรรค์ วันท่ี 2 - 5 พ.ค. 61 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สถาบันวิจัยฯ)

49. โครงการประชุมสัมมนา เร่ือง “การออกแบบระบบบริหาร

ทรัพยากรองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP)” ระหว่างวันท่ี 

11-14 มี.ค. 61 ณ ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี (กองการเจ้าหน้าท่ี

ร่วมกับกองคลัง)

50. โครงการประชุมสัมมนาเร่ือง การปรับโครงสร้างส่วนงาน/

หน่วยงานและเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน 

เม่ือวันท่ี 15 มิ.ย. 61 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

6 รอบพระชนมพรรษา พระราชวังสนามจันทร์ (กองการเจ้าหน้าท่ี)

51. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปี 2561 ระหว่างวันท่ี 19 – 21 ก.ค. 61 ณ Novotel 

Hua Hin Cha Am Beach Resort and Spa จ.เพชรบุรี

(กองการเจ้าหน้าท่ี)

52. โครงการพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตของนักศึกษา ด้วยกลุ่ม

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา เพ่ือนช่วยเพ่ือนและบุคลากรหอพัก

วันท่ี 4 พ.ย. 60 ณ ห้องประชุมเกาศัลย์ กองกิจการนักศึกษา

พระราชวังสนามจันทร์ (กองกิจการนักศึกษา)

53. โครงการจัดการความรู้ด้านทักษะการให้ค าปรึกษา

เชิงจิตวิทยาแก่นักศึกษาด้วยกลุ่มผู้น านักศึกษาและบุคลากร
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มหาวิทยาลัยศิลปากร วันท่ี 23 ก.ค. 61 ณ อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา

กองกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ (กองกิจการนักศึกษา)

54. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะท่ี 1

(เร่ืองเร่งด่วน) : การจัดหาระบบบริหารทรัพยากรองค์กรและ

การพัฒนาระบบ กลไกและวิธีท างานด้านการงบประมาณ 

การพัสดุ การเงินและการบัญชีและระบบควบคุมภายใน

(Silpakorn Enterprise Resource Planning: SU-ERP) (กองคลัง)

55. โครงการศึกษาดูงาน เร่ือง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

การบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ระหว่างวันท่ี

4-5 พ.ค. 61 ณ จังหวัดระยองและชลบุรี (กองงานวิทยาเขต)

56. โครงการจัดการความรู้เก่ียวกับงานพัสดุ เร่ือง ข้ันตอน

ในการท าสัญญา เม่ือวันท่ี 8 มิ.ย. 61 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 31 คน

ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.26 

(กองงานวิทยาเขต)

57. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง พัฒนาการปฏิบัติงาน

และบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ กองบริการการศึกษา

ระหว่างวันท่ี 2-4 ก.พ. 61 ณ โรงแรมฟูราม่าเอ็กซ์คลูซีฟ

แซนดารา ชะอ า เพชรบุรี (กองบริการการศึกษา)

58. โครงการอบรมการจัดการความรู้ หัวข้อ “จิตส านึกในการ

ให้บริการ” ณ ห้องประชุม อธ.1302 ช้ัน 3 ส านักงานอธิการบดี

วันท่ี 26 ม.ค. 61 (กองบริการอาคารฯ)
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59. โครงการอบรมการขับข่ีอย่างปลอดภัย (Safety  Drive)

ณ ห้องประชุมช้ัน 8 อาคาร 50 ปี วันท่ี 17 ส.ค. 61

(กองบริการอาคารฯ)

60. โครงการศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองแผนงาน

แบบเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การบริการด้วยความเป็นเลิศใน

ยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ เทศบาลนครอุดรธานี จ.อุดรธานี และบริษัท

ซี.พี.ลาว จ ากัด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ระหว่างวันท่ี 22-25 ก.พ. 61 (กองแผนงาน)

61. โครงการสัมมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้เครือข่ายการวางแผน

อุดมศึกษา เร่ือง การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์ โดยร่วมมือกับเครือข่ายวางแผนอุดมศึกษา

ทุกสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ และในก ากับของรัฐ เม่ือวันท่ี

20 - 21 ก.ย. 61 ณ ห้องประชุมช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพฯ และช้ัน 5 อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (กองแผนงาน)

62. โครงการสัมมนาวิพากษ์แผนพัฒนาและจัดการศึกษา

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2561-2570 

ระหว่างวันท่ี 2-3 ก.ค. 61 ณ จ.สมุทรสงคราม งบประมาณ

จากเงินรายได้ 315,221.77 บาท (สนง.เพชรบุรี)

63. โครงการศึกษาดูงานส านักงานสภาสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันท่ี 25 พ.ค. 61 

(ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)
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2. ผู้บริหารได้รับการพัฒนา 2.1 จัดหลักสูตรอบรมพัฒนา 2.1.1 จ านวนโครงการ โครงการ 2 อธิการบดี มีโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร 

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ ส าหรับผู้บริหาร คณะวิชา/ จ านวน 7 โครงการ ดังน้ี

หน่วยงาน 1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง

ระหว่างวันท่ี 18 ม.ค. - 17 ก.ค. 61 ณ ส านักงานอธิการบดี

ตล่ิงชัน และศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาช้ันน าในประเทศไต้หวัน

โดยมีผู้บริหารเข้ารับการอบรมท้ังส้ิน 36 คน (กองการเจ้าหน้าท่ี)

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แผนยุทธศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ 2559-2562 และแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี 2562 : การบริหารความเปล่ียนแปลงของคณะวิชา 

ในการเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ การปรับโครงสร้างหน่วยงาน

การบริหารวิชาการ การบริหารจัดการด้านอัตราก าลัง และการเงิน

การคลัง” วันท่ี 24-25 พ.ค. 61 (ศึกษาศาสตร์)

3. โครงการศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายการวิจัย ณ มหาวิทยาลัย

College of Liberal Arts National Cheng Kong University

และมหาวิทยาลัย National Taiwan Normal University

ประเทศไต้หวัน วันท่ี 3-6 ก.ค. 61 (ศึกษาศาสตร์)

4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ คร้ังท่ี 2

"การบริหารเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ (เภสัชศาสตร์)

5. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหาร เร่ือง 

โครงการจัดต้ังศูนย์บริการด้านดนตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร

และการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการบริหารความเส่ียง 

เม่ือวันท่ี 16 ม.ค. 61 ณ โรงแรม VIE Hotel Bangkok, Mgallery

by Sofitel กรุงเทพฯ (ดุริยางคศาสตร์)
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6. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสู่ความเป็นสากลและ

การเป็นผู้น าท่ีเป็นเลิศ ระหว่างวันท่ี 17-25 พ.ย. 60 ณ Fo Guang

University สาธารณรัฐจีน (วิทยาการจัดการฯ)

7. โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม

และสร้างสรรค์ วันท่ี 7-9 ธ.ค. 60 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สถาบันวิจัยฯ)

2.2 สนับสนุนให้คณะวิชา/ 2.2.1 จ านวนผู้บริหาร คน 40 คณะวิชา/ มีผู้บริหารระดับรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการศูนย์/สถาบัน/ 

หน่วยงานจัดโครงการพัฒนา หรือบุคลากรท่ีได้รับ หน่วยงาน ส านัก ผู้ช่วยอธิการบดี และรองคณบดี ได้รับการพัฒนาเพ่ือ

ผู้บริหารทุกระดับ การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้าง เสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้บริหาร 75 คน 
ศักยภาพการเป็นผู้บริหาร

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : มีการธ ารงรักษาและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร

1. พัฒนาระบบบริหาร 1.1 พัฒนาระบบและกลไก 1.1 มีระเบียบหลักเกณฑ์ มี/ไม่มี มี ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยได้จัดท าระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการก าหนด 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เพ่ือสร้างความก้าวหน้าให้แก่ การก าหนดต าแหน่ง มหาวิทยาลัย ต าแหน่งให้สูงข้ึนส าหรับบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน

ให้สอดคล้องตามสภาวะ บุคลากร ให้สูงข้ึนส าหรับบุคลากร และ ดังน้ี

เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม สายวิชาการและ กองการเจ้าหน้าท่ี สายวิชาการ

ท่ีเปล่ียนแปลงไป สายสนับสนุน 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการด ารงต าแหน่ง

ให้สอดคล้องกับพันธกิจ ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 4) 

ของมหาวิทยาลัยในการ พ.ศ. 2561
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี

ของรัฐ การพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561
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สายสนับสนุน

      อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ศิลปากรว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งต้ัง

พนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน

1.2 ปรับปรุงระบบสวัสดิการ 1.2.1 จ านวนโครงการ โครงการ 2 ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงระบบสวัสดิการของบุคลากร 

ของพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีมีการปรับปรุงระบบ มหาวิทยาลัย จ านวน 2 เร่ือง ดังน้ี

เพ่ือธ ารงรักษาและสร้างขวัญ สวัสดิการ 1. กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย : 

ก าลังใจบุคลากรให้สอดคล้อง ท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ คร้ังท่ี 2/2560

ตามสภาวะเศรษฐกิจและ เม่ือวันท่ี 28 ส.ค. 60 ได้มีมติเห็นชอบก าหนดนโยบายการลงทุนใหม่

สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป ให้เป็นแบบผสมระหว่างนโยบายตราสารหน้ี (PVDMPFFI) และ

นโยบายตราสารทุน (PVDMPFEQ) เพ่ือให้สอดคล้องกับ

ความต้องของสมาชิกกองทุน โดยก าหนดนโยบายการลงทุน

แบบผสม ซ่ึงมี 4 รูปแบบ ดังน้ี

   รูปแบบท่ี 1 นโยบายตราสารหน้ี 100% (PVDMPFFI 100%)

   รูปแบบท่ี 2 นโยบายตราสารหน้ี 80% นโยบายตราสารทุน 20%

(PVDMPFFI 80% PVDMPFEQ 20%)

   รูปแบบท่ี 3 นโยบายตราสารหน้ี 70% นโยบายตราสารทุน 30%

(PVDMPFFI 70% PVDMPFEQ 30%)

   รูปแบบท่ี 4 นโยบายตราสารหน้ี 60% นโยบายตราสารทุน 40%

(PVDMPFFI 60% PVDMPFEQ 40%)
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     ท้ังน้ี นโยบายดังกล่าว เร่ิมใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ต.ค. 60 เป็นต้นมา

และเปิดโอกาสให้พนักงานมหาวิทยาลัยเดิมท่ียังไม่ได้สมัครเป็น

สมาชิกกองทุน สามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนได้ ปีละ 2 คร้ัง 

ดังน้ี 

     - สมัคร 1-28 ก.พ. มีผลบังคับใช้ 1 เม.ย.

     - สมัคร 1-31 ส.ค. มีผลบังคับใช้ 1 ต.ค.

2. มหาวิทยาลัยได้จัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย

กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

สวัสดิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันท่ี 25 ม.ค. 61 

มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

     ท้ังน้ี มีคณะดุริยางคศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดต้ังกองทุน

สวัสดิการบุคลากรของคณะฯ และสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้

ของคณะเพ่ือสมทบสวัสดิการของพนักงานของคณะฯ ร้อยละ 18

ของเงินสมทบตามฐานเงินเดือน ก.บ.พ.

1.2.2 มีการวิเคราะห์ มี/ไม่มี มี ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยได้จัดจ้างบริษัท ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลต้ิง จ ากัด 

เพ่ือพิจารณา มหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการประเมินภาระผูกพันส าหรับโครงการผลประโยชน์

ความเหมาะสมในการ เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน และโครงการกองทุนสวัสดิการ

ปรับค่าตอบแทนหรือ ค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร ส าหรับงวดบัญชีส้ินสุด

สวัสดิการของพนักงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 พร้อมท้ังวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายท้ังหมด

มหาวิทยาลัย ท่ีจะต้องรับรู้ในงบก าไรขาดทุน ส้ินสุด ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2562-2564

เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสมในการ
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ปรับค่าตอบแทนหรือสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ซ่ึงขณะน้ี บริษัทผู้รับจ้างได้ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว พร้อมท้ังจัดส่ง

รายงานผลการวิเคราะห์ดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

ต้ังแต่วันท่ี 17 ส.ค. 61 เป็นต้นมา

2. พัฒนาสภาพแวดล้อม 2.1 สนับสนุนให้คณะวิชา/ 2.1.1 จ านวนโครงการ/ โครงการ 10 คณะวิชา/ มีโครงการ/กิจกรรมปรับปรุงกายภาพ/ภูมิทัศน์ หรือ 

และส่งเสริมสุขภาวะ/คุณภาพ หน่วยงานจัดโครงการเก่ียวกับ กิจกรรมท่ีมีการปรับปรุง หน่วยงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน จ านวน 41 โครงการ ดังน้ี

ชีวิต การปรับปรุงสภาพแวดล้อม กายภาพ/ภูมิทัศน์ พ้ืนท่ีวังท่าพระ-ตล่ิงชัน และกรุงเทพมหานคร

ในการท างานและส่งเสริม 1. โครงการกิจกรรม 5 ส (วิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย 

ศูนย์คอมพิวเตอร์)

สุขภาวะ/คุณภาพชีวิต 2. โครงการปรับปรุงอาคารของคณะฯ วังท่าพระ

ปีการศึกษา 2559 - ปัจจุบัน (สถาปัตยกรรมศาสตร์)

3. โครงการติดต้ังบันไดหนีไฟ อาคารเรียนช่ัวคราวคณะฯ

(อาคารสมบูรณ์) ปีการศึกษา 2559 (สถาปัตยกรรมศาสตร์)

4. การจัดระเบียบโรงปฏิบัติงาน ซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือและเคร่ืองจักร

ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (มัณฑนศิลป์)

5. การซ่อมแซมปรับปรุงพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ห้องเรียน โรงปฏิบัติงาน

และอุปกรณ์การสอน ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (มัณฑนศิลป์)

6. การต่อเติมห้องป้ันอาคารมัณฑนะ 5 ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา

(มัณฑนศิลป์)

7. การปรับปรุงพ้ืนท่ีการศึกษาเรียนรู้ให้นักศึกษาอย่างครบวงจร

ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ (มัณฑนศิลป์)

หน้า 43



ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

8. การปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือการด าเนินงานและการเรียนรู้ผ่านระบบ

เครือข่าย หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ

(มัณฑนศิลป์)

9. การปรับปรุงอาคารเรียน City Campus เมืองทองธานี

(วิทยาการจัดการ)

10. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพรรณไม้บริเวณทางเดินช้ัน G และ

ช้ัน L (กองกลาง)

11. ซ่อมท่อเหล็กประปาภายในห้องควบคุมระบบประปา

บริเวณช้ัน G (กองกลาง) 

12. ตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ ส านักงานอธิการบดี

ตล่ิงชัน (กองกลาง)

13. เปล่ียนไส้กรองเคร่ืองกรองน้ าด่ืมบริเวณป้อมยาม ช้ัน G ช้ัน 6 

และช้ัน 7 ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน (กองกลาง)

14. ทาสีก าแพงโดยรอบมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระเพ่ือพัฒนา

สภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา (กองกลาง)

15. โครงการ Big Cleaning เน่ืองในโอกาสครบรอบ 74 ปี 

ในวันท่ี 9 ต.ค. 60 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตล่ิงชัน ผลประเมิน

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.38

คิดเป็นร้อยละ 87.60 (กองกลาง)

พ้ืนท่ีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

16. โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคาร 36 ปี 

(อักษรศาสตร์)
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17. โครงการปรับปรุงห้องกิจกรรมใต้อาคาร 36 ปี (อักษรศาสตร์)

18. โครงการขุดลอกท่อ (ศึกษาศาสตร์)

19. โครงการดูดไขมัน (ศึกษาศาสตร์)

20. โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร (ศึกษาศาสตร์)

21. โครงการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ (ศึกษาศาสตร์)

22. โครงการซ่อมแซมพ้ืนโถงหน้าห้องและพ้ืนภายในห้องประชุม

ไทยประกันชีวิต ช้ัน 4 อาคารโสมสวลี (ศึกษาศาสตร์)

23. โครงการจัดจ้างเขียนแบบซ่อมแซมอาคารศึกษาศาสตร์ 3 

(ศึกษาศาสตร์)   

24. โครงการท าความสะอาด (มูลนกและเศษวัสดุ) (ศึกษาศาสตร์)

25. โครงการจัดท าห้องรับรองวิทยากร (ศึกษาศาสตร์)

26. โครงการเปล่ียนอะไหล่และอุปกรณ์ระบบลิฟต์ (ศึกษาศาสตร์)

27. ติดต้ังวัสดุ-อุปกรณ์ก้ันนก อาคารวิทยาศาสตร์ 4 (วิทยาศาสตร์)

28. ซ่อมแซมห้องน้ าชาย และห้องน้ าหญิง (วิทยาศาสตร์)

29. ปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณรอบอาคาร (วิทยาศาสตร์)

30. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ในเดือน ส.ค. 61 (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

31. โครงการซ่อมบ ารุงประติมากรรมบริเวณสวนประติมากรรม

หน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

จ. นครปฐม (หอศิลป์)

32. โครงการ “Big Cleaning Day” เม่ือวันท่ี 27 มิ.ย. 61

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง

สนามจันทร์ (สถาบันวิจัยฯ)
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33. กิจกรรมติดต้ังภาพวาดของศิลปินภายในอาคารอธิการ 2

กองบริการการศึกษา โดยการสนับสนุนของหอศิลป์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (กองบริการการศึกษา)

34. โครงการ Big Cleaning Day เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนา

มหาวิทยาลัย ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  

วันท่ี 9 ต.ค. 60 (กองบริการอาคารฯ)

35. โครงการจัดการขยะ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

เดือน ก.ค. 61 โดยจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน เพ่ือใช้ขนย้าย

ขยะภายในวิทยาเขตฯ น าไปท้ิงบ่อขยะของเทศบาลนครนครปฐม

เพ่ือขจัดปัญหาขยะส่งกล่ินไม่พึงประสงค์และปรับสภาพภูมิทัศน์

ให้สะอาด สวยงาม (กองบริการอาคารฯ)

36. กิจกรรมขุดลอกและเก็บขยะในคูระบายน้ า เดือน พ.ค. 61

ก าจัดจอกแหน วัชพืช เพ่ือให้สามารถระบายน้ าได้สะดวก

ป้องกันปัญหาน้ าท่วม (กองบริการอาคารฯ)

37. ตัดแต่งต้นไม้สูงท่ีอยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าและกลุ่มอาคาร

ท่ีพักอาศัย โดยด าเนินการเดือน มิ.ย. 61 เพ่ือให้มีความปลอดภัย 

สวยงาม (กองบริการอาคารฯ)

38. ปลูกต้นพลับพลึงริมถนนเทพศิลป์ ด าเนินการในเดือน ก.ค. 61

(กองบริการอาคารฯ)

39. จัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือรองรับการย้ายต้นไทรท่ีล้มเสียหาย

จากพายุฝน มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  มาปลูกพร้อมฟ้ืนฟู

สภาพให้แข็งแรง ณ บริเวณลานสนามหญ้าหน้าอนุสาวรีย์
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ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ (กองบริการอาคารฯ)

พ้ืนท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

40. โครงการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมในท่ีท างาน (5 ส.) 

คร้ังท่ี 9 วันท่ี 14 มิ.ย. - 31 ส.ค. 61 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี งบประมาณ 10,000 บาท จาก 

เงินรายได้ (สนง.เพชรบุรี)

41. โครงการปรับปรุงภุมิทัศน์ด้านหน้าอาคารบริหาร ระยะเวลา 

ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 งบประมาณค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ 

428,000 บาท จากเงินรายได้ ค่าจ้างออกแบบ 11,235 บาท 

จากเงินกองทุนพัฒนาวิทยาเขตฯ (สนง.เพชรบุรี)

2.1.2 จ านวนโครงการ/ โครงการ 3 คณะวิชา/ มีโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะ/คุณภาพชีวิต 

กิจกรรมท่ีส่งเสริมการ หน่วยงาน จ านวน 20 โครงการ ดังน้ี

พัฒนาสุขภาวะ/ 1. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ วันท่ี 3-4 ก.พ.61 (อักษรศาสตร์)

คุณภาพชีวิต 2. โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย บริเวณด้านข้างอาคาร

วชิรมงกุฎ (อักษรศาสตร์)

3. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดอาคารอักษรศาสตร์ 1 2 และ 3

(อักษรศาสตร์)

4. โครงการกีฬาพัฒนาสุขภาพและเช่ือมความสามัคคี คร้ังท่ี 12

เม่ือวันท่ี 25 ธ.ค. 60 ณ คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)

5. กิจกรรมออกก าลังกาย ทุกวันพุธ เวลา 16.00-16.30 น. 

ระหว่างเดือน ม.ค. - ส.ค. 61 (เภสัชศาสตร์)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

6. กองทุน "สวัสดิการบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม" พ.ศ. 2559 (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

7. เช่าตู้คอนเทนเนอร์ (เน่ืองจากพ้ืนท่ีไม่เพียงพอ) เพ่ือให้อาจารย์

และนักศึกษามีพ้ืนท่ีในการท ากิจกรรมเพ่ิมข้ึน (เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร)

8. จัดหาห้องพักส าหรับอาจารย์ท่ีเดินทางไปสอนวิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี (เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)

9. โครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของบุคลากร วิทยาลัย

นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน

ช้ัน 5 ระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 สัปดาห์ละ 2 วัน

วันละ 2 ช่ัวโมง (วิทยาลัยนานาชาติ)

10. โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี 2561 (ศูนย์คอมพิวเตอร์)

11. โครงการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ระหว่างวันท่ี 9-25 ต.ค. 60

ณ ห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

(กองกิจการนักศึกษา)

12. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

วันท่ี 6 ต.ค. 60 ณ. อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา กองกิจการนักศึกษา

พระราชวังสนามจันทร์ (กองกิจการนักศึกษา)

13. โครงการ Silpakorn Give Blood Save Life คร้ังท่ี 7

วันท่ี 27 พ.ย. 60 ณ อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา (กองกิจการนักศึกษา)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

14. โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจ าปี 2561

วันท่ี 19-28 ก.พ. 61 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

(กองกิจการนักศึกษา)
15. ประชาสัมพันธ์การปรับเปล่ียนแผนการลงทุนกองทุน

ส ารองเล้ียงชีพไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ ฟันด์ ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว

(SCBAM Master Pooled Fund) โดยวิทยากรจากบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากัด ดังน้ี

   - วันท่ี 27 พ.ย. 60 ณ ห้องประชุมช้ัน 2 อาคารเรียนรวม 2

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

   - วันท่ี 30 พ.ย. 60 ณ ห้องประชุมไทยประกันชีวิต ช้ัน 4 อาคาร

โสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

   - วันท่ี 6 ธ.ค. 60 ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 ส านักงานอธิการบดี

ตล่ิงชัน (กองคลัง)

16. กิจกรรมบรรยายส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารเงินส่วนบุคคล

ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร หัวข้อ "ต้ังเป้ารวยก่อนแก่"
โดยวิทยากรจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)

ในวันท่ี 20 มิ.ย. 61 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ช้ัน 4

ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน (กองคลัง)

17. กิจกรรมบรรยายส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารเงินส่วนบุคคล

ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร หัวข้อ "เสริมแกร่งมือใหม่

หักลงทุนกองทุนรวม Recommend" โดยวิทยากรจากธนาคาร

กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในวันท่ี 27 มิ.ย. 61 ณ ห้องประชุม 

นริศรานุวัดติวงศ์ ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน (กองคลัง)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

18. โครงการอบรมเร่ือง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยการจัดการความรู้ภายในองค์กร

วันท่ี 3 - 4  มีนาคม 2561 ณ โรงแรมไอบีสเขาตะเกียบ หัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กองบริการการศึกษา)

19. กิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างาน โดยมีกิจกรรม

ท าความสะอาด 5 ส  ภายในหน่วยงานเพ่ือรักษาความสะอาด

สถานท่ีท างานให้พร้อมส าหรับการปฏิบัติงานและเพ่ือให้มี

สภาพแวดล้อมท่ีดีซ่ึงจะส่งผลให้มีสุขภาวะท่ีดี (กองบริการอาคารฯ)

20. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี วันท่ี 28 ก.พ. 61

ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ านวน 15,000 บาท จากเงินรายได้

(สนง.เพชรบุรี)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. มีระบบกลไกด้านการประเมิน 1.1 ส่งเสริมการประเมินผล 1.1.1 มีการปรับระบบ มี/ไม่มี มี อธิการบดี 1. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ การปฏิบัติงานของคณาจารย์ การประเมินด้วย KPIs กองการเจ้าหน้าท่ี ประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561 ประกาศเม่ือวันท่ี 12 ก.ย.61

และบุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรสายสนับสนุน และ Competency เพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ ให้สอดคล้องกับการ ประสิทธิผล และให้มีการบริหารจัดการในการพัฒนาบุคลากร

เป็นธรรม บริหารงานบุคคลท่ีเป็น ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักท่ีจะท าให้บุคลากรได้รับการพัฒนา

มหาวิทยาลัยในก ากับ และมีความก้าวหน้าตามลักษณะงาน ตามสาขาวิชาชีพและ

ของรัฐ ตามสมรรถนะอย่างเหมาะสม
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

2. มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษาจากหน่วยงาน

ภายนอก เพ่ือด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงระบบการประเมินด้วย

KPIs, Competency และการประเมินค่างาน ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่าง

การประชุมหารือร่วมกับบริษัทเอกชนเพ่ือส ารวจความต้องการ

และแนวทางการพัฒนาระบบประเมินดังกล่าว  
     นอกจากน้ี ในส่วนของคณะวิชา มีคณะอักษรศาสตร์ด าเนินการ 

ปรับปรุงระบบการประเมินด้วย KPIs ของสายวิชาการ 

โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 กลุ่มเน้น เพ่ือให้เหมาะสมกับ

แต่ละบุคคล คือ 1) กลุ่มเน้นการจัดการเรียนการสอน และ

2) กลุ่มเน้นการวิจัย

1.1.2 จ านวนโครงการ โครงการ 2 อธิการบดี มีโครงการอบรมบุคลากรเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 

อบรมบุคลากรเพ่ือสร้าง คณะวิชา/ การประเมินผลการปฏิบัติงาน จ านวน 4 โครงการ ดังน้ี

ความรู้ความเข้าใจ หน่วยงาน 1. โครงการประชุมสัมมนา เร่ือง การปรับโครงสร้างส่วนงาน/

เก่ียวกับการประเมิน กองการเจ้าหน้าท่ี หน่วยงานและเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน 

ผลการปฏิบัติงาน วันท่ี 15 มิ.ย. 61 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ

พระชนมพรรษา พระราชวังสนามจันทร์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ

ประมาณ 550 คน (กองการเจ้าหน้าท่ี)

2. การช้ีแจงการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) ส าหรับ

ปีงบประมาณ 2561 วันท่ี 31 ต.ค. 60 (เภสัชศาสตร์)

3. โครงการอบรมสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (เพ่ือสร้างความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน) วันท่ี 6 มิ.ย. 61
ณ ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน ช้ัน 5 ห้อง 510 (วิทยาลัยนานาชาติ)
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รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

4. โครงการประชุมประชาคม : แผนการด าเนินงานและแนวทาง

การบริหารจัดการด้านการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560

วันท่ี 30 พ.ย. 60 (วิทยาการจัดการ)

1.1.3 ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ ไม่เกิน อธิการบดี (1) จ านวนบุคลากรท่ีร้องเรียน 1 คน 

ท่ีร้องเรียนในเร่ือง ร้อยละ 0.5 กองการเจ้าหน้าท่ี (2) จ านวนบุคลากรท้ังหมด 2,190 คน

ท่ีเก่ียวข้องกับการประเมิน กองนิติการ (3) คิดเป็นร้อยละ (1)/(2)*100 = 0.05

ท่ีไม่ปฏิบัติตามระเบียบ (ข้อมูลจากกองนิติการ นับเฉพาะข้าราชการและพนักงาน

หรือไม่เป็นธรรม มหาวิทยาลัย)

เฉพาะเร่ืองท่ีมหาวิทยาลัย

ให้มีการไต่สวน
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ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการรายงานผล 



สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม

1 บัณฑิตวิทยาลัย 0 22 22

2 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 58 19 77

3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 66 18 84

4 คณะโบราณคดี 69 18 87

5 คณะมัณฑนศิลป์ 90 29 119

6 คณะอักษรศาสตร์ 128 29 157

7 คณะศึกษาศาสตร์ 89 29 118

    โรงเรียนสาธิต 86 20 106

8 คณะวิทยาศาสตร์ 153 62 215

9 คณะเภสัชศาสตร์ 100 64 164

10 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 116 58 174

11 คณะดุริยางคศาสตร์ 29 26 55

12 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 52 20 72

13 คณะวิทยาการจัดการ 93 45 138

14 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 52 19 71

15 วิทยาลัยนานาชาติ 22 17 39

16 สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 11 11

17 ส านักหอสมุดกลาง 0 68 68

18 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 0 54 54

19 หอศิลป์ 0 18 18

20 ส านักงานอธิการบดี 0 3 3

21 กองกลาง 0 31 31

22 กองการเจ้าหน้าท่ี 0 20 20

23 กองกิจการนักศึกษา 0 35 35

24 กองคลัง 0 38 38

25 กองงานวิทยาเขต 0 40 40

26 กองนิติการ 0 9 9

27 กองบริการการศึกษา 0 47 47

28 กองบริการอาคาร สถานท่ีและยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ 0 21 21

29 กองแผนงาน 0 22 22

30 ส านักงานตรวจสอบภายใน 0 10 10

31 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 0 6 6

32 ส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 0 42 42

33 ส านักบริการวิชาการ 0 12 12

34 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 0 5 5

1,203 987 2,190รวมท้ังหมด

จ านวนบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561

(ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า)

ท่ี คณะวิชา/หน่วยงาน
จ านวนบุคลากร



บุคลากรท้ังหมด บรรจุปีงบ 61 บรรจุ < 5 ปี
(ไม่รวมลาศึกษา)

บรรจุ < 2 ปี
(ไม่รวมลาศึกษา)

1 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 6 58 1 6 2 0 58

2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 66 1 11 6 4 62

3 คณะโบราณคดี 39 69 0 14 4 3 66

4 คณะมัณฑนศิลป์ 23 90 6 21 11 2 88

5 คณะอักษรศาสตร์ 54 128 7 30 16 9 119

6 คณะศึกษาศาสตร์ 77 89 2 12 3 1 88

7 คณะวิทยาศาสตร์ 139 153 4 28 11 0 153

8 คณะเภสัชศาสตร์ 84 100 0 6 2 2 98
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 86 116 2 19 5 2 114

10 คณะดุริยางคศาสตร์ 10 29 1 5 1 1 28

11 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 28 52 1 8 2 4 48

12 คณะวิทยาการจัดการ 49 93 3 19 8 5 88

13 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 9 52 2 8 4 2 50

14 วิทยาลัยนานาชาติ 13 22 2 11 3 0 22

650 1,117 32 198 78 35 1,082

โรงเรียนสาธิต 4 86 4 20 5 0 86

654 1,203 36 218 83 35 1,168

รวม

รวมท้ังหมด

จ านวนบุคลากรสายวิชาการในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561

ท่ี คณะวิชา
จ านวนบุคลากรสายวิชาการ

จ านวน
บุคลากรท่ีลาศึกษา

จ านวนบุคลากร
ไม่นับรวมลาศึกษา

บุคลากรท่ีมี
วุฒิ ป.เอก



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

1 คณะจิตรกรรม 1. ผศ.วิรัญญา  ดวงรัตน์ รศ. ศิลปไทย 4

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 2. ผศ.ดร.ชัยยศ อิษฎ์วรพันธ์ุ รศ. ทัศนศิลป์

3. อ.จักรพันธ์ วิลาสินีกุล รศ. ทัศนศิลป์

4. อ.วราวุฒิ โตอุรวงศ์ ผศ. ทัศนศิลป์

2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1. รศ.ชาตรี ประกิตนนทการ ศ. ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 7
2. รศ.สมคิด จิรทัศนกุล ศ. ศิลปสถาปัตยกรรม

3. ผศ.ดร.รุจิโรจน์  อนามบุตร รศ. ภูมิสถาปัตยกรรม

4. ผศ.ดร.โชติมา จตุรวงศ์ รศ. ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

5. อ.พีรยา  บุญประสงค์ ผศ. สถาปัตยกรรม

6. อ.ดร.ทยากร จารุชัยมนตรี ผศ. เทคนิคสถาปัตยกรรม

7. อ.ดร.พิมลศิริ ประจงสาร ผศ. สถาปัตยกรรม

3 คณะโบราณคดี 1. ผศ.ดร.จิรัสสา คชาชีวะ รศ. โบราณคดี 3

2. อ.ดร.พรสววรค์  ตรีพาสัย ผศ. มานุษยวิทยา

3. อ.เพ็ญลักษณ์  วงศ์จงใจหาญ ผศ. ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส

4 คณะมัณฑศิลป์ 1. ผศ.โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์ รศ. การออกแบบนิเทศศิลป์ 3

2. ผศ.ดร.น ้าฝน ไล่สัตรูไกล รศ. ประยุกตศิลปศึกษา

3. อ.เกษร ผลจ้านงค์ ผศ. ประยุกตศิลปศึกษา

5 คณะอักษรศาสตร์ 1. รศ.บาหยัน  อ่ิมส้าราญ ศ. ภาษาไทย 6

2. รศ.ดร.กรกช อัตวิริยนุภาพ ศ. ภาษาเยอรมัน

3. อ.ดร.ชลลดา  ทองทวี ผศ. ศิลปะการแสดง

4. อ.นิธิวดี สวัสดี ผศ. ภาษาอังกฤษ

5. อ.รุ่งฤดี เลียวกิตติกุล ผศ. ภาษาญ่ีปุ่น

6. อ.ดร.บารมี เขียววิชัย ผศ. ภาษาอังกฤษ

6 คณะศึกษาศาสตร์ 1. รศ.ดร.คณิต  เขียววิชัย ศ. พลศึกษา สุขศึกษาและนันนาการ 3

2. อ.ดร.วิสูตร  โพธ์ิเงิน ผศ. หลักสูตรและการสอน

3. อ.ดร.ส้าเริง  อ่อนสัมพันธ์ุ ผศ. การบริหารการศึกษา

7 คณะวิทยาศาสตร์ 1. ผศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รศ. เคมี 10

2. อ.ดร.สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ ผศ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. อ.ดร.สมเจตน์ ภัทรพานิชชัย ผศ. ฟิสิกส์

บุคลากรสายวิชาการในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีได้รับต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)



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

4. อ.ดร.พงษ์ลัดดา ปัญญาจิรวุฒิ ผศ. ฟิสิกส์

5. อ.ดร.ชวรัตน์ ศิริวงษ์ ผศ. ฟิสิกส์

6. อ.ดร.ยศเวท สิริจามร ผศ. พฤกษศาสตร์

7. อ.ดร.กรกช ชั นจิรกุล ผศ. ชีววิทยา

8. อ.ดร.อิสระ มะศิริ ผศ. ฟิสิกส์

9. อ.ดร.อดิศรี เจริญพานิช ผศ. ชีววิทยา

10. อ.ดร.ศรัณยพร มากทรัพย์ ผศ. พฤกษศาสตร์

8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. ผศ.ดร.สาโรช พูลเทพ รศ. วิศวกรรมไฟฟ้า 8

และเทคโนโลยี 2. ผศ.ดร.ประกร รามกุล รศ. วิศวกรรมเคมี

อุตสาหกรรม 3. ผศ.ดร.ณัฐกาญจน์ หงส์ศรีพันธ์ รศ. ปิโตรเคมีและวัสดุพลอลิเมอร์

4. อ.ดร.ชัยวัฒน์  บันใดเพ็ชร ผศ. เทคโนโลยีชีวภาพ

5. อ.ดร.คเณศ  พันธ์ุสวาสด์ิ ผศ. วิศวกรรมอุตสาหการ

6. อ.ดร.สุดศิริ  เหมศรี ผศ. ปิโตรเคมีและวัสดุพลอลิเมอร์

7. อ.ดร.ยุทธนา เจวจินดา ผศ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

8. อ.ดร.วีระนุช อินทะกัณฑ์ ผศ. วิศวกรรมเคร่ืองกล

9 คณะดุริยางคศาสตร์ 1. อ.รัตนะ วงศ์สรรเสริญ ผศ. ดนตรีแจ๊ส 3

2. อ.ดร.ยศ วณีสอน ผศ. ดนตรีตะวันตก

3. อ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ ผศ. ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

10 คณะสัตวศาสตร์และ 1. อ.ดร.มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี ผศ. สัตวศาสตร์ 3

เทคโนโลยีการเกษตร 2. อ.ดร.นรินทร์ ปริยวิชญภักดี ผศ. เกษตรศาสตร์

3. อ.ดร.วรางคณา กิจพิพิธ ผศ. สัตวศาสตร์
11 คณะวิทยาการจัดการ 1. ผศ.ดร.ธนินรัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ รศ. การจัดการ 7

2. ผศ.ดร.ธีรวัฒน์  จันทึก รศ. การจัดการ

3. อ.จอมภัค  คลังระหัด ผศ. การจัดการ

4. อ.ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ ผศ. การจัดการ

5. อ.ดร.ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ์ ผศ. ภาษาศาสตร์
6. อ.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี ผศ. บริหารธุรกิจ

7. อ.ดร.ชวนช่ืน อัคคะวณิชชา ผศ. การจัดการ

12 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. อ.ณัฐพร กาญจนภูมิ ผศ. การออกแบบ 3

และการส่ือสาร 2. อ.อริน เจียจันทร์พงษ์ ผศ. นิเทศศาสตร์

3. อ.อนุสรณ์  ศิริป่ิน ผศ. การออกแบบ

60

**ข้อมูลจากงานต้าแหน่งทางวิชาการ กองการเจ้าหน้าท่ี 

รวม



ท่ี ช่ือ - นามสกุล คณะวิชาต้นสังกัด ระดับลาศึกษา ระดับท่ีศึกษา จากวันท่ี ถึงวันท่ี สถานท่ี

1 นางสาวญาดา สุคนธพันธ์ุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เอก เอก 6 ส.ค. 61 5 ก.พ. 66 ในประเทศ

2 นางสาวปณิตา วงศ์มหาดเล็ก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เอก เอก 22 ม.ค. 61 30 มิ.ย. 62 ในประเทศ

3 นางสาวศรินยา โทณสุกุมาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เอก เอก 16 ม.ค. 60 15 ม.ค. 63 ในประเทศ
4 นางสาวสุพิชฌาย์ เมืองศรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เอก เอก 16 ต.ค. 60 15 ต.ค. 63 ต่างประเทศ
5 นางสาวปรารถนา จันทรุพันธ์ุ คณะโบราณคดี เอก เอก 1 ส.ค. 56 31 ม.ค. 62 ในประเทศ

6 นางสาวอมรรัตน์ อัมราลิขิต คณะโบราณคดี เอก เอก 1 ส.ค. 61 31 ก.ค. 62 ในประเทศ

7 นายณภัทร จิตไพศาลวัฒนา คณะโบราณคดี เอก เอก 3 ม.ค. 60 2 ม.ค. 63 ในประเทศ
8 นางสาวอรอุมา วิชัยกุล คณะมัณฑนศิลป์ เอก เอก 20 ส.ค. 60 31 พ.ค. 63 ในประเทศ
9 นายชานนท์ ไกรรส คณะมัณฑนศิลป์ เอก เอก 1 ก.พ. 59 31 ม.ค. 62 ต่างประเทศ
10 นางสาวชุติมา อารียะธนวัลย์ คณะอักษรศาสตร์ เอก เอก 24 ส.ค. 61 31 ส.ค. 64 ต่างประเทศ
11 นางสาวพจนา มณีย่ิงสกุล คณะอักษรศาสตร์ โท-เอก เอก 8 ก.ย. 55 28 ก.ย. 61 ต่างประเทศ

12 นางสาวพิมลาพร วงศ์ชินศรี คณะอักษรศาสตร์ โท-เอก เอก 23 ก.ย. 55 22 ก.ย. 61 ต่างประเทศ
13 นางสาวศากุน ภักดีค า คณะอักษรศาสตร์ เอก เอก 5 มิ.ย. 53 31 ธ.ค. 61 ต่างประเทศ
14 นายจรัส ประจันพาณิชย์ คณะอักษรศาสตร์ เอก เอก 17 ส.ค. 58 31 ก.ค. 62 ต่างประเทศ
15 นายตะวัน วรรรรัตน์ คณะอักษรศาสตร์ เอก เอก 15 ส.ค. 61 14 ส.ค. 64 ในประเทศ

16 นายวัชรินทร์ เอนกพงศ์พันธ์ คณะอักษรศาสตร์ เอก เอก 24 ก.ย. 57 31 มี.ค. 62 ต่างประเทศ

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

18 นายสุรศักด์ิ ประดับถ้อย คณะอักษรศาสตร์ โท-เอก โท-เอก 7 ก.ย. 61 30 ก.ย. 66 ต่างประเทศ

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

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

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561

รายช่ือบุคลากรสายวิชาการในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีอยู่ระหว่างลาศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน้า 1



ท่ี ช่ือ - นามสกุล คณะวิชาต้นสังกัด ระดับลาศึกษา ระดับท่ีศึกษา จากวันท่ี ถึงวันท่ี สถานท่ี

21 นายวรวุฒิ อ่อนเอ่ียม คณะเภสัชศาสตร์ เอก เอก 15 ม.ค. 61 25 ธ.ค. 61 ในประเทศ
22 นางสาวกัญจน์อมล เรียงวงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เอก เอก 17 ส.ค. 58 16 ส.ค. 62 ในประเทศ

23 นายธรรมวิชช์ ประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โท-เอก เอก 3 ส.ค. 51 9 ส.ค. 62 ในประเทศ
24 นายศรัณย์ สืบสันติวงศ์ คณะดุริยางคศาสตร์ เอก เอก 20 ม.ค. 60 15 ม.ค. 63 ต่างประเทศ
25 นางสาวฌานิกา จันทสระ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เอก เอก 1 มิ.ย. 60 31 พ.ค. 65 ต่างประเทศ

26 นางสาวดาวรุ่ง ศิลาอ่อน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เอก เอก 21 พ.ค. 59 15 พ.ค. 62 ต่างประเทศ
27 นางสาวยุภา ปู่แตงอ่อน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เอก เอก 17 ส.ค. 58 16 ก.พ. 62 ในประเทศ
28 นายอนวัช บุญญภักดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เอก เอก 1 ต.ค. 58 31 มี.ค. 62 ในประเทศ
29 นางสาวจงจินต์ นิลค าแหง คณะวิทยาการจัดการ เอก เอก 27 ส.ค. 59 24 ส.ค. 63 ต่างประเทศ
30 นางสาวปานจิต วัฒนสารัช คณะวิทยาการจัดการ เอก เอก 6 ส.ค. 60 31 ก.ค. 63 ต่างประเทศ
31 นางสาวศศิกานต์ เฮ้าจัตุรัส คณะวิทยาการจัดการ เอก เอก 22 ก.ย. 59 19 ก.ย. 62 ต่างประเทศ
32 นายกิตติ วิสารกาญจน คณะวิทยาการจัดการ เอก เอก 1 ส.ค. 60 31 ก.ค. 63 ในประเทศ
33 นายฐิติรุจ จันทร์มหา คณะวิทยาการจัดการ เอก เอก 30 ต.ค. 59 31 ต.ค. 62 ต่างประเทศ

34 นางสาว นิสาชล รัตนสาชล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เอก เอก 1 ส.ค. 61 31 ก.ค. 62 ในประเทศ
35 นายทัพพ์เทพ ภาปราชญ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เอก เอก 5 มิ.ย. 60 31 ม.ค. 63 ต่างประเทศ
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