
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบคุคล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านบุคลากร 
และจากผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ    
ได้ด าเนินการปรับกลยุทธ์และตัวชี้วัดของแผนให้สอดคล้องตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 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. 2562 รอบ 12 เดือน สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผน จ านวน 17 ตัวชีว้ดั จากทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 73.91 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บรรลุเป้าหมายตามแผน 22 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 25 ตัวชี้วัด   
คิดเป็นร้อยละ 88.00) 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 52  

 

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 61.05  

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

ร้อยละ 41 50.59  

กลยุทธ์ที่ 3 : สร้ำงระบบและกลไกกำรสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
5. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ไดร้ับการคดัเลือก 
    มีวุฒิปริญญาเอกต่อจ านวนบุคลากรใหม่ทีไ่ดร้ับการคดัเลือก 

ร้อยละ 70 48.15  

 
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 71.86  

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมให้คณะวิชำด ำเนินโครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคนิคกำรสอนและกำรวัดผลส ำหรับคณำจำรย์ 
                ที่ได้รับกำรบรรจุไม่เกิน 2 ปี 
7. ร้อยละของคณาจารย์ทีไ่ดร้ับการบรรจุไมเ่กิน 2 ปี ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 65.45  
กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้มีโครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือกำรศึกษำ 
8. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีน าเสนอผลงาน 
    นวัตกรรมของคณาจารย ์

โครงการ 1 4  

9. จ านวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดร้ับการเผยแพร่ เรื่อง 10 3  
กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมและสนับสนุนกำรท ำผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของคณำจำรย์ 
10. จ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพรใ่นวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมลู 
     Scopus หรือ ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ) 

ผลงาน 300 269  

11. จ านวนโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการท าผลงานวิจัย  
     เพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS 

โครงการ 1 3  

12. ร้อยละของผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการตีพิมพ ์
     หรือเผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ 99.50 179.44  

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

โครงการ 5 11  
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กลยุทธ์/มำตรกำร/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุ 

เป้ำหมำย เป้ำหมำย ผลลัพธ ์
สายสนับสนนุ 
กลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนนุ/ส่งเสริมให้มีโครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนเพ่ือพัฒนำกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรพัฒนำ 
                ระบบและเคร่ืองมือในกำรบริหำรจัดกำร 
14. จ านวนโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โครงการ 35 52  
15. ร้อยละของผู้บรหิารสายสนับสนุนที่มีทักษะด้าน Digital literacy  
     ต่อจ านวนผู้บริหารสายสนับสนุน 

ร้อยละ 90 99.15  

เป้ำประสงค์ที่ 2 : ผู้บริหำรได้รับกำรพัฒนำเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพ 
กลยุทธ์ที่ 1 : จัดหลักสูตรอบรมพัฒนำส ำหรับผู้บริหำร 
16. จ านวนโครงการ โครงการ 2 2  
กลยุทธ์ที่ 2 : สนับสนนุให้คณะวิชำ/หน่วยงำนจัดโครงกำรพัฒนำผู้บริหำรทุกระดับ 
17. ร้อยละของผู้บรหิารหรือบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาเพื่อเสริมสรา้ง 
     ศักยภาพการเป็นผู้บริหาร  

ร้อยละ 80 87.43  

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 : สนับสนนุให้คณะวิชำ/หน่วยงำน จัดโครงกำรเกี่ยวกับกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนและส่งเสริม 
                สุขภำวะ/คุณภำพชีวิต 
19. จ านวนโครงการที่มีการปรับปรุงกายภาพ/ภูมิทัศน์ โครงการ 35 36  
20. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสง่เสริมการพัฒนาสุขภาวะ/ 
     คุณภาพชีวิต 

โครงการ 35 19  

ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

กลยุทธ์/มำตรกำร/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุ 

เป้ำหมำย เป้ำหมำย ผลลัพธ ์
เป้ำประสงค์ที่ 1 : มีระบบกลไกดำ้นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนอย่ำงโปร่งใส
และเป็นธรรม 
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนนุให้โปร่งใสและเป็นธรรม 
21. มีการปรับระบบการประเมินด้วย KPIs และ Competency ให ้ 
     สอดคล้องกับการบริหารงานบุคคลที่เปน็มหาวิทยาลัยในก ากับของรฐั      

มี/ไม่ม ี ม ี มี  

22. จ านวนโครงการอบรมบุคลากรเพื่อสรา้งความรู้ความเข้าใจ 
     เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

โครงการ 3 6  

23. ร้อยละของบุคลากรที่ร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประเมนิ 
     ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่เป็นธรรมเฉพาะเรื่องที่มหาวิทยาลัย 
     ให้มีการไต่สวน 

ร้อยละ ไม่เกิน 
ร้อยละ 

0.5 

0.05  
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 รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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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 45 คณะวิชา/ มหาวิทยาลัยและคณะวิชา/หน่วยงาน ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ หน่วยงาน จัดโครงการ หน่วยงาน พัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริม

มีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลากร การคิดสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากร จ านวน 52 โครงการ ดังน้ี

และมีความพร้อม ด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม

เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย และส่งเสริม 1. กิจกรรมท าบุญตักบาตรข้ึนปีใหม่ 2562 (คณะวิชาและส่วนกลาง

การคิดสร้างสรรค์ ทุกวิทยาเขต)

2. โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2562

(คณะวิชาและส่วนกลางทุกวิทยาเขต)

3. โครงการถวายเทียนพรรษา ประจ าปีพุทธศักราช 2562

วันท่ี 3 ก.ค. 62 ณ วัดเนรัญชราราม จ.เพชรบุรี (กองงานวิทยาเขต

เพชรบุรี)

4. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปี 2562 ระหว่างวันท่ี 20 – 22 มิ.ย. 62 ณ โรงแรมดี วารี

จอมเทียน บีช จังหวัดชลบุรี โดยสอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกับ

จรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัย (กองทรัพยากรมนุษย์)

5. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม “ท าบุญสมโภชกฐิน

สามัคคี” เพ่ืออนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

และสนับสนุนการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ประจ าปี 2561 

เม่ือวันท่ี 14 พ.ย. 61 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ

ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ (บัณฑิตวิทยาลัย)

6. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เร่ือง จริยธรรม

การวิจัยส าหรับอาจารย์และนักวิจัย วันท่ี 21 พ.ค.62 (อักษรศาสตร์)

7. อบรมเร่ือง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส าหรับคณาจารย์

บุคลากร และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คร้ังท่ี 1 วันท่ี 29 มี.ค. 62 (ศึกษาศาสตร์)

8. อบรมเร่ือง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส าหรับคณาจารย์

บุคลากร และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คร้ังท่ี 2 วันท่ี 27 พ.ค. 62 (ศึกษาศาสตร์)

9. อบรมเร่ือง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันท่ี 20 ก.ค. 62

(ศึกษาศาสตร์)

10. โครงการไหว้พระ 9 วัด สือสิริสวัสด์ิพิพัฒน์วิทยา ระหว่างวันท่ี

15-16 ธ.ค. 61 ณ พระอารามเมืองหลวงอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

(วิทยาศาสตร์)

11. โครงการพัฒนาจริยธรรมส าหรับบุคลากร เร่ือง "หลักธรรม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต" ในวันท่ี 14 มี.ค. 62 ณ ห้อง 4103 

อาคารวิทยาศาสตร์ 4 (วิทยาศาสตร์)

12. โครงการถวายเทียนพรรษา ประจ าปี 2562 (วิทยาศาสตร์)

13. โครงการ มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2562
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

(วิทยาศาสตร์) ในวันท่ี 19 ก.ย. 62 ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคาร

เรียนรวมวิทยาศาสตร์ (ร.ว.ท.) คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)

13. โครงการเสวนาสัตวศาสตร์ฯ สร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี 

ส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ใส่ใจเอ้ือเฟ้ือส่งเสริมการท างานเป็นทีม (สัตวศาสตร์ฯ)

โครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และเตรียมความพร้อม

เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย

14. โครงการผู้บริหารพบคณาจารย์: ไม่ปรับตัวปรับใจ ไปไม่รอด???

มหาวิทยาลัยไปรอด ถ้าทุกคนช่วยกัน วันท่ี 24 ธ.ค. 61

ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร (กองบริหารงานวิชาการ)

15. โครงการจัดการความรู้ เร่ือง ปัญหาท่ีพบบ่อยจากนักศึกษา

ท่ีมาติดต่อขอใช้บริการ วันท่ี 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 ณ โรงแรม

อมารี หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (กองบริหารงานวิชาการ กองคลัง

กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)

16. โครงการศึกษาดูงาน เร่ือง เสริมสร้างศักยภาพ ปลุกจิตส านึก

ผนึกก าลังอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ระหว่างวันท่ี 15-16 มิ.ย. 62

ณ อุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี 

(กองงานวิทยาเขตฯ สนามจันทร์)

17. โครงการสถาปัตย์กระบวนทัศน์ 2562 การบรรยายและเสวนา

วิชาการ เร่ือง "Bridging the Gaps between Academic and
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

Professional Practices in Architectural Conservation" 

การประสานช่องว่างงานอนุรักษ์สถาปัตย์ : วิชาการ-วิชาชีพ 

ณ หอประชุมศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 

วันท่ี 25 ส.ค. 62 (สถาปัตยกรรมฯ)

18. โครงการพัฒนาคุณภาพงานบุคลากรสายวิชาการคณะโบราณคดี

วันท่ี 4 มิ.ย. 62 ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา มีผู้เข้าร่วมโครงการ 82 คน

(โบราณคดี)

19. โครงการเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

คณะโบราณคดี วันท่ี 8-10 มิ.ย. 62 ณ จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วม

โครงการ 32 คน (โบราณคดี)

20. โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน 22-23 ธ.ค.61 ณ กู้ดวิว

รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี (มัณฑนศิลป์)

21. โครงการอบรม การสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังท่ี 1 วันท่ี 22 มี.ค. 62

ณ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 (มัณฑนศิลป์)

22. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 “แนวทางการประเมิน KPI & Competency” 

วันท่ี 10, 14-16 มิ.ย. 62 ณ ปันธารา รีสอร์ท จ.นครราชสีมา

(มัณฑนศิลป์)

23. โครงการพัฒนาบุคลากรในด้านการท าผลงานทางวิชาการเร่ือง 

การเขียนบทความวิชาการทางภาษาศาสตร์ วันท่ี 14 พ.ย. 61
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

(อักษรศาสตร์)

24. โครงการคลินิกวิจัยส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ คร้ังท่ี 1 หัวข้อ 

"เรียนรู้และพัฒนาหัวข้อวิจัย วันท่ี 22-23 ธ.ค. 61 (อักษรศาสตร์)

25. โครงการคลินิกวิจัยส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ คร้ังท่ี 2 หัวข้อ 

"พัฒนาโครงร่างงานวิจัย คร้ังท่ี 1" วันท่ี 9 ก.พ. 62 (อักษรศาสตร์)

26. โครงการเสวนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เร่ือง "ภาพรวม

เก่ียวกับพระพุทธศาสนาในชีวิตคนไทย : มองผ่านแนวคิดศาสนา 

7 มิติของนิเนียนสมาร์ท" วันท่ี  26 มี.ค. 62 (อักษรศาสตร์)

27. โครงการคลินิกวิจัยส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ คร้ังท่ี 3 หัวข้อ

พัฒนาโครงร่างงานวิจัย คร้ังท่ี 2 วันท่ี 27 เม.ย.62 (อักษรศาสตร์)

28. โครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์

ประจ าปี 2562 วันท่ี 18-19 พ.ค. 62 (อักษรศาสตร์)

29. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจ าปี 2562 วันท่ี 5 - 7 มิ.ย. 62 (อักษรศาสตร์)

30. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง จิตส านึกแห่งการบริการ

วันท่ี 19 มิ.ย. 62 (อักษรศาสตร์)

31. โครงการประชุมบุคลากรวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 วันท่ี 21 ธ.ค. 61 ณ ชวาลันรีสอร์ท 

จ.นครปฐม (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

32. โครงการอบรมผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562 (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

33. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหาร เม่ือวันท่ี 

13-14 ต.ค. 61 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี (ดุริยางค์ฯ)

34. โครงการจัดการความรู้ เร่ือง การบันทึกผลการศึกษาออนไลน์

วันท่ี 14 พ.ย. 61 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ Lab 2 (ตล่ิงชัน) ช้ัน 3

ส านักงานอธิการบดี (ดุริยางคศาสตร์)

35. โครงการจัดการความรู้ เร่ือง บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์

ท่ีปรึกษา แนวปฏิบัติยุคใหม่ วันท่ี 1 ก.พ. 62 ณ ห้อง 501/1 ช้ัน 5

ส านักงานอธิการบดี (ดุริยางคศาสตร์)

36. กิจกรรมสัมมนาบุคลากร คร้ังท่ี 1 วันท่ี 11 ม.ค. 62 ณ โรงแรม

ไอบิสสไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้ และคร้ังท่ี 2 วันท่ี 24 พ.ค.62

ณ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท (ดุริยางคศาสตร์)

37. การจัดการแลกเปล่ียนและเผยแพร่องค์ความรู้ "การพัฒนา

งานวิจัยสร้างสรรค์สู่ความเป็นสากล" และ "การให้บริการสู่ความ

เป็นเลิศ เร่ือง 3S (Smile, Service, Solution) วันท่ี 24 พ.ค. 62

ณ โรงแรมเดอะรีเจ้น ชะอ า บีช รีสอร์ท (ดุริยางคศาสตร์)

38. โครงการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "Happy

Workplace : คิดบวกและสร้างสรรค์ความสุขในการท างาน"

วันท่ี 8 ม.ค. 62 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี (การจัดการฯ)
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39. โครงการอบรม เร่ือง การใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล EBSCO

วันท่ี 21 มี.ค. 62 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี (การจัดการฯ)

40. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนารูปแบบและจัด

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning) วันท่ี 4 มิ.ย. 62 

ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (การจัดการฯ)

41. โครงการฝึกอบรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส าหรับอาจารย์

มหาวิทยาลัย (creative development training for university

teachers) จัดวันท่ี 17 มิ.ย. 62 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี (ICT)

42. โครงการกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และบ ารุงพระพุทธศาสนา

วันท่ี 15 มิ.ย. 62 ณ วัดบางขุนไทร จ.เพชรบุรี (วิทยาลัยนานาชาติ)

43. โครงการ SUIC ท าดีเพ่ือสังคม วันท่ี 15 มิ.ย. 62 ณ โรงเรียน

วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) จ.เพชรบุรี (วิทยาลัยนานาชาติ)

44. โครงการประชุมบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 วันท่ี 21 ธ.ค. 61 ณ ชวาลันรีสอร์ท

จ.นครปฐม (สนง.บริหารการวิจัยฯ)

45. โครงการอบรมผู้บริหารของคณะฯ ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562 (สนง.บริหารการวิจัยฯ)

46. โครงการสัมมนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. 2562 ภายใต้หัวข้อ

“การสร้าง Branding องค์กร" วันท่ี 6-7 พ.ค. 62 ณ ชาน เล  
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รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร (หอศิลป์)

47. โครงการ Knowledge Xchange ระหว่างเดือนตุลาคม 2561

ถึงกันยายน 2562 (รวม 6 คร้ัง) (ส านักหอสมุดกลาง)

48. โครงการ Staff Update วันท่ี 2 และ 9 ต.ค.62 

(ส านักหอสมุดกลาง)

49. โครงการสัมมนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เร่ือง การพัฒนาจิตจากภายในสู่ภายนอก : สุขภาพดี จุดเร่ิมต้น

สู่การท างานท่ีเป็นเลิศ วันท่ี 17-18 ธ.ค.62 ณ ห้องประชุมช้ัน 5

อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุลและเดอะริชช่ีฟิลด์ สวนผ้ึง ราชบุรี

(ส านักหอสมุดกลาง)

50. โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่าง เม.ย.-พ.ค.62 

(สัปดาห์ละ 2 วันๆ ละ 2 ช่ัวโมง รวม 20 ช่ัวโมง) ณ ห้องประชุม

ช้ัน 5 อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล (ส านักหอสมุดกลาง)

51. โครงการเพ่ิมพูนความรู้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศระยะส้ัน

ระหว่างวันท่ี 16 - 29 มิ.ย.62 ณ มหาวิทยาลัย Massey

ประเทศนิวซีแลนด์ (ส านักหอสมุดกลาง)

52. โครงการให้ความรู้การบริหารจัดการความเส่ียง วันท่ี 3 ก.ค.62

ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 5 อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล 

(ส านักหอสมุดกลาง)
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : วางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและมีระบบการสรรหาเพ่ือให้ได้คนดี คนเก่ง สอดคล้องตามแผน

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

เพ่ือการวางแผนก าลังคน หน่วยงาน จัดท าแผนอัตรา คณะวิชา/หน่วยงาน หน่วยงาน ก าลังของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้รวบรวมแผนอัตราก าลัง

และสรรหาเพ่ือให้ได้คน ก าลังท่ีสอดคล้องและ ท่ีมีแผนอัตราก าลัง จากคณะวิชา/ส่วนงานและข้อมูลจากทุกภาคส่วน มาวิเคราะห์และ

ท่ีมีคุณภาพสอดคล้อง มีการด าเนินการตามแผน ท่ีสอดคล้องและ จัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ปี

ตามภารกิจและทิศทาง ของมหาวิทยาลัย มีการด าเนินการตามแผน (พ.ศ. 2563 - 2566) เพ่ือควบคุม ก ากับ ติดตาม และบริหาร

การพัฒนามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัย งานบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงท่ีประชุม

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังท่ี 9/2562 เม่ือวันท่ี 11 ก.ย. 62

ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และได้เวียนแจ้งทุกคณะวิชา/หน่วยงาน

เพ่ือทราบและถือปฏิบัติต่อไป

       นอกจากน้ี คณะวิชา/หน่วยงานยังมีการด าเนินการเพ่ิมเติม 

ดังน้ี

1. คณะโบราณคดีมีการจัดท าสรุปการขออัตราก าลังเพ่ิมของคณะฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566 

2. คณะมัณฑนศิลป์ทบทวนแผนอัตราก าลัง ระยะ 5 ปี

(พ.ศ. 2562-2566)

3. คณะอักษรศาสตร์ มีการวิเคราะห์อัตราก าลังให้สอดคล้องกับ

การด าเนินงานของคณะฯ และจัดท าแผนอัตราก าลังของ

คณะอักษรศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566)
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2. บุคลากรมีคุณวุฒิและ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน 2.1.1 ร้อยละของ ร้อยละ 58 คณะวิชา (1) จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 677 คน 

ความพร้อมในการปฏิบัติงาน ให้อาจารย์ศึกษาต่อ อาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษา (2) จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 1,109 คน 

ให้มหาวิทยาลัย ในระดับท่ีสูงข้ึน ระดับปริญญาเอกต่อ (3) คิดเป็นร้อยละ 61.05

อย่างมีคุณภาพ จ านวนอาจารย์ประจ า      (ข้อมูลจากระบบ MIS โดยนับรวมบุคลากรท่ีลาศึกษา 

ท้ังหมด แต่ไม่นับรวมบุคลากรสายวิชาการของโรงเรียนสาธิตฯ)

     โดยมีการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ดังน้ี 

1. มีนโยบายรับบรรจุบุคลากรสายวิชาการ ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรืออยู่ระหว่างศึกษาปริญญาเอก และมีผลสอบภาษาอังกฤษ

เป็นไปตามเกณฑ์ ยกเว้น สาขาขาดแคลน

2. มหาวิทยาลัยและคณะวิชา ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาเอกท้ังจากหน่วยงานภายในและภายนอก

ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสาร เว็บไซต์ Facebook เป็นต้น

3. สนับสนุนให้บุคลากรลาศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน

4. ก าหนดให้ภาควิชาวางแผนการลาศึกษาต่อของอาจารย์

(สถาปัตยกรรมฯ)

5. ลดภาระงานอาจารย์ท่ีก าลังศึกษาต่อนอกเวลาราชการ

(สถาปัตยกรรมฯ)

6. การจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร ทุนจากเงินกองทุนวิจัยและ

สร้างสรรค์คณะฯ ให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

(มัณฑนศิลป์)

7. รับสมัครอาจารย์ใหม่ในสาขาเฉพาะทาง โดยพิจารณาผู้สมัคร
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ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโท ซ่ึงอยู่ในระหว่างศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก

(มัณฑนศิลป์)

8. ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการ

ให้ลาศึกษาต่อระดับท่ีสูงข้ึน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

(อักษรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์ 

การจัดการฯ ICT)

9. มีนโยบายไม่เปิดรับสมัครอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

(วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

10. ส่งเสริมและจัดหาทุนการศึกษาต่อระดับสูงให้กับคณาจารย์

(วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

11. โครงการเงินสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยส าหรับ

บุคลากรสายวิชาการในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

12. มีกองทุนวิจัยและจัดสรรทุนและสนับสนุนการน าเสนอผลงาน

วิจัย (การจัดการฯ) 

13. มีประกาศยกเว้นค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษ

ส าหรับอาจารย์ท่ีประสงค์เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ของคณะฯ (การจัดการฯ)

14. ขอรับการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ

จาก สวทช. (สัตวศาสตร์ฯ)
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2.2 ส่งเสริมและสนับสนุน 2.2.1 ร้อยละของผู้ท่ีมี ร้อยละ 41 คณะวิชา (1) จ านวนอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการระดับ 

ให้อาจารย์ท าผลงาน ต าแหน่งทางวิชาการ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้ึนไป 561 คน 

ทางวิชาการเพ่ือขอก าหนด ต้ังแต่ระดับ (2) จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 1,109 คน 

ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (3) คิดเป็นร้อยละ 50.59

หรือเทียบเท่าต่อจ านวน      (ข้อมูลจากระบบ MIS โดยนับรวมบุคลากรท่ีลาศึกษา 

อาจารย์ประจ าท้ังหมด แต่ไม่นับรวมบุคลากรสายวิชาการของโรงเรียนสาธิตฯ)

2.3 สร้างระบบและกลไก 2.3.1 ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ 70 คณะวิชา (1) บุคลากรสายวิชาการท่ีบรรจุด้วยวุฒิปริญญาเอก 

การสรรหาบุคลากรท่ีมี สายวิชาการท่ีได้รับ      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 13 คน 

ความรู้ความสามารถ การคัดเลือกมี (2) บุคลากรสายวิชาการท้ังหมดท่ีบรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วุฒิปริญญาเอกต่อ      จ านวน 27 คน 

จ านวนบุคลากรใหม่ (3)  คิดเป็นร้อยละ 48.15

ท่ีได้รับการคัดเลือก (หมายเหตุ : ไม่นับรวมโรงเรียนสาธิตฯ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะและสมรรถนะให้มีศักยภาพย่ิงข้ึน

1. บุคลากรมีศักยภาพและ สายวิชาการ สายวิชาการ

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน 1.1.1 ร้อยละของ ร้อยละ 80 คณะวิชา (1) จ านวนคณาจาร์ท่ีบรรจุไม่เกิน 5 ปี และได้รับการส่งเสริม/ 

อย่างมีคุณภาพ งบประมาณในการท าผลงาน คณาจารย์ท่ีได้รับ      พัฒนาเก่ียวกับการท าผลงานทางวิชาการ 120 คน

ทางวิชาการส าหรับคณาจารย์ การบรรจุไม่เกิน 5 ปี (2) จ านวนคณาจารย์ท่ีบรรจุไม่เกิน 5 ปี ท้ังหมด 167 คน 

ท่ีบรรจุไม่เกิน 5 ปี ท่ีได้รับการสนับสนุน (3) คิดเป็นร้อยละ 71.86 (ไม่นับโรงเรียนสาธิตและผู้ลาศึกษา)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

     ท้ังน้ี มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท าผลงาน

ทางวิชาการของคณาจารย์ ดังน้ี 

1. โครงการทุนสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการ (Proposal)

วิจัยและสร้างสรรค์แก่บุคลากรสายวิชาการ ทุนละ 10,000  บาท

(สถาปัตยกรรมฯ)

2. จัดอบรม เร่ือง "แนวทางการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ" โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคณะและ

อบรมบุคลากร เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาและ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ วันท่ี 24 ก.ค. 62

ณ ห้องหลานหลวงโรงแรมรอยัล ปร้ินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

(สถาปัตยกรรมฯ)

3. มีทุนอุดหนุนการท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งฯ

(มัณฑนศิลป์)

4. โครงการพัฒนาบุคลากรในด้านการท าผลงานทางวิชาการเร่ือง 

การเขียนบทความวิชาการทางภาษาศาสตร์ วันท่ี 14 พ.ย. 61

(อักษรศาสตร์)

5. โครงการคลินิกวิจัยส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ คร้ังท่ี 1 หัวข้อ 

"เรียนรู้และพัฒนาหัวข้อวิจัย วันท่ี 22-23 ธ.ค. 61 (อักษรศาสตร์)

6. โครงการคลินิกวิจัยส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ คร้ังท่ี 2 หัวข้อ 

"พัฒนาโครงร่างงานวิจัย คร้ังท่ี 1" วันท่ี 9 ก.พ. 62 (อักษรศาสตร์)

7 มิติของนิเนียนสมาร์ท" วันท่ี  26 มี.ค. 62 (อักษรศาสตร์)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

8. โครงการคลินิกวิจัยส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ คร้ังท่ี 3 หัวข้อ

พัฒนาโครงร่างงานวิจัย คร้ังท่ี 2 วันท่ี 27 เม.ย.62 (อักษรศาสตร์)

9. อบรม เร่ือง เกณฑ์และการผลิตผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอ

ต าแหน่งทางวิชาการ วันท่ี 4 เม.ย. 62 (ศึกษาศาสตร์)

10. โครงการสัมมนา เร่ือง "การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ"

วันท่ี 12 ก.ค. 62 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 4 (วิทยาศาสตร์)

11. การให้ค าปรึกษาและติดตามการขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการโดยคณบดี (เภสัชศาสตร์)

12. โครงการเงินสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยส าหรับ

บุคลากรสายวิชาการในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

13. แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

14. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร

วิชาการ (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

15. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

16. การจัดการแลกเปล่ียนและเผยแพร่องค์ความรู้ "การพัฒนา

งานวิจัยสร้างสรรค์สู่ความเป็นสากล" วันท่ี 24 พ.ค. 62

ณ โรงแรมเดอะ รีเจ้น ชะอ า บีช รีสอร์ท (ดุริยางคศาสตร์)

17. โครงการอบรม เร่ือง การใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล EBSCO

วันท่ี 21 มี.ค. 62 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

เพชรบุรี (การจัดการฯ)

18. มีกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและสร้างสรรค์

ของคณะฯ (การจัดการฯ ICT)

19. มีเงินสนับสนุนการทานภาษาอังกฤษ (Manuscript)

เพ่ือลงตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (การจัดการฯ)

20. โครงการผลิตต ารา (ICT)

21. โครงการเทคนิคการเขียนบทความเพ่ือเผยแพร่ระดับนานาชาติ

(ICT)

22. โครงการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ไอซีทีวิชาการ 

ปี 2562 (ICT)

23. ให้ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการ (วิทยาลัยนานาชาติ)

24. ให้ทุนผลิตผลงานวิจัย (วิทยาลัยนานาชาติ)

25. โครงการคลีนิควิจัยเพ่ือส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการ

(สัตวศาสตร์ฯ)

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

ด าเนินโครงการพัฒนา คณาจารย์ท่ีได้รับ      ด้านเทคนิคการสอนและการวัดผล 36 คน

บุคลากรด้านเทคนิค การบรรจุไม่เกิน 2 ปี (2) จ านวนคณาจารย์ท่ีบรรจุไม่เกิน 2 ปี ท้ังหมด 55 คน 

การสอนและการวัดผล ได้รับการพัฒนา (3) คิดเป็นร้อยละ (1)/(2)*100 = 65.45

ส าหรับคณาจารย์ท่ีได้รับ (ไม่นับโรงเรียนสาธิตและผู้ลาศึกษา)

การบรรจุไม่เกิน 2 ปี      ท้ังน้ี มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ดังน้ี
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคณะฯ 

"AUN -QA Implementation and Gap Analysis 28-29 พ.ย.61

ณ พิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร (มัณฑนศิลป์)

2. โครงการอบรม การสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังท่ี 1 ณ ห้องประชุม

ส านักงานคณบดี ช้ัน 2 (มัณฑนศิลป์)

3. บรรยายทางวิชาการ เร่ือง “MOOC: รูปแบบการสอนหรือ

ฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิด” วันท่ี 23 ก.พ. 62 

(ศึกษาศาสตร์)

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากร เร่ือง "การใช้

ห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 2" วันท่ี 8 พ.ย. 61

ณ ห้อง ร.วท.2 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากร เร่ือง 

"การใช้งานระบบโครงสร้างเครือข่ายแบบรวมศูนย์ (Virtual

Desktop Infrastructure)" วันท่ี 27 พ.ย. 61 ณ ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 3 (วิทยาศาสตร์)

6. โครงการอบรม เร่ือง งานด้านวิชาการแก่คณาจารย์ใหม่

ประจ าปี 2562/ปีงบประมาณ 2562 (การจัดการฯ)

7. โครงการอบรมบุคลากรเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การพัฒนาคุณภาพ

หลักสูตร : AUN QA Implementation and Gap Analysis" 

ระหว่างวันท่ี 5-6 มิ.ย. 62 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

สารสนเทศเพชรบุรี (การจัดการฯ)

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนารูปแบบและจัดการเรียน

การสอนแบบออนไลน์ (E-Learning) วันท่ี 4 มิ.ย. 62 

ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (การจัดการฯ)

9. โครงการอบรม เร่ือง การใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล EBSCO 

วันท่ี 21 มี.ค. 62 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี (การจัดการฯ)

10. โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรเพ่ือสรุปผลการเรียนการสอน

หัวข้อ "Active Learning และหลักการเขียน มคอ.3 มคอ.5 (ICT)

11. โครงการฝึกอบรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส าหรับอาจารย์

มหาวิทยาลัย (creative development training for university

teachers) จัดวันท่ี 17 มิ.ย. 62 (ICT)

1.3 ส่งเสริมให้มีโครงการ 1.3.1 จ านวนโครงการ/ โครงการ 1 กองบริหาร มหาวิทยาลัยและคณะวิชาได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเป็นเวที 

พัฒนาบุคลากรด้านพัฒนา กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือ งานวิชาการ น าเสนอผลงานนวัตกรรมของคณาจารย์ จ านวน 4 โครงการ ดังน้ี

นวัตกรรมเพ่ือการศึกษา เป็นเวทีน าเสนอผลงาน 1. โครงการ The art instructors’ art work exhibition and 

นวัตกรรมของคณาจารย์ publication project, Under the academic collaboration

between the Faculty of Decorative Arts Silpakorn 

University Thailand and the College of Design Kookmin 

University South Korea, 2019 ระหว่างวันท่ี 21-23 พ.ค. 62

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

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

2. โครงการประชุมวิชาการนานาชาติทางศิลปะ หัตถศิลป์และ

การออกแบบ คร้ังท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 (ARCADE 2019)

ระหว่างวันท่ี 7-14 มิ.ย.62 ณ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 (มัณฑนศิลป์)

3. นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าคณะมัณฑนศิลป์ เน่ืองใน

โอกาสวันศิลป์ พีระศรี ระหว่างวันท่ี 15-30 ก.ย. 62 (มัณฑนศิลป์)

4. โครงการการประกวดนวัตกรรมคณะเภสัชศาสตร์

ด้านการพัฒนาระบบงาน ด้านการเรียนการสอนและส่งเสริม

การเรียนรู้ (เภสัชศาสตร์)

1.3.2 จ านวนนวัตกรรม เร่ือง 10 กองบริหาร ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร จะด าเนินการ 

การเรียนการสอน งานวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่ีได้รับการเผยแพร่        ท้ังน้ี  ในส่วนของคณะวิชา มีนวัตกรรมการเรียนการสอน

ท่ีได้รับการเผยแพร่ จ านวน 3 เร่ือง ดังน้ี

1. แนวคิดในการออกแบบ 4DNA โดย ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง

เผยแพร่ทาง www.youtube.com/NationTV22 (มัณฑนศิลป์)

2. โครงการน าร่อง Student Entreprise เป็นการฝึกให้นักศึกษา

เร่ิมฝึกท าธุรกิจโดยบูรณาการความรู้ด้านการออกแบบกับ

การประกอบธุรกิจขณะศึกษาอยู่ (อ.ดร.สารกาจ พสุภา) ช่องทาง

การเผยแพร่ Cloud funding Platform และการจัดแสดงงาน

ใน Degree Show (วิทยาลัยนานาชาติ)
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3. โครงการจัดงานและกิจกรรมสัทนาการในรายวิชา 914302

Event and Leisure Planning and Implementation โดย

นักศึกษาเป็นคนวางแผนและจัดงานจริงทุกข้ันตอนภายใต้การ

ก ากับดูแลของอาจารย์ (อ.ดร.เฉลิมพร สิริวิชัย) ช่องทางการ

เผยแพร่ : การจัดงานตามสถานท่ีต่าง ๆ และ facebook

(วิทยาลัยนานาชาติ)

1.4 ส่งเสริมและสนับสนุน 1.4.1 จ านวนผลงาน ผลงาน 300 รองอธิการบดี มีจ านวนผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏ 

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

งานสร้างสรรค์ของ ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล คณะวิชา จ านวน 269 ผลงาน (ข้อมูลจากส านักงานบริหารการวิจัยฯ)

คณาจารย์ Scopus หรือ ISI (รวม ส านักงาน (หมายเหตุ : ผลงานนับตามปี พ.ศ. 2561 ตามเกณฑ์ประกัน

proceeding หรือ บริหารการวิจัย คุณภาพ และไม่นับรวมบุคลากรโรงเรียนสาธิตและผู้ลาศึกษา)

บทคัดย่อ) นวัตกรรมและ

การสร้างสรรค์

1.4.2 จ านวนโครงการ โครงการ 1 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริม 

พัฒนาบุคลากร ฝ่ายวิชาการ การท าผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS 

เพ่ือส่งเสริมการท า คณะวิชา จ านวน 3 โครงการ ดังน้ี

ผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ ส านักงาน 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิคการเขียนบทความ

ในฐานข้อมูล Scopus บริหารการวิจัย วิจัยและบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ

นวัตกรรมและ สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วันท่ี 30 ส.ค. 62
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ณ ส านักงานบริหารการวิจัยฯ (สนง.บริหารการวิจัยฯ) 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิคการเขียนบทความ

วิจัยและบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ

สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ เม่ือวันท่ี 6 ก.ย. 62

ณ ส านักงานบริหารการวิจัยฯ (สนง.บริหารการวิจัยฯ) 

3. โครงการอบรมสัมมนา เร่ือง "IEICE Technical Seminar : 

How to Write High Quality Papers" วันท่ี 23 ก.ย. 62

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (สนง.บริหารการวิจัยฯ) 

         นอกจากน้ี ในส่วนของคณะวิชา/ส่วนงาน ได้มีการด าเนิน

โครงการเพ่ือส่งเสริมการท าผลงานของบุคลากรในสังกัด ดังน้ี

1. โครงการคลินิกวิชาการ วันท่ี 7 ม.ค. 62 วันท่ี 4 มี.ค. 62 

วันท่ี 6, 31 พ.ค. 62 และวันท่ี 22 ก.ค. 62 ณ ศูนย์สันสกฤตฯ

(โบราณคดี)

2. โครงการคลินิกภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิชาการ ระหว่างเดือน

พ.ย. 61 - ส.ค. 62 ณ ศูนย์สันสกฤตฯ (โบราณคดี)

3. บรรยายทางวิชาการ เร่ือง การวิจัยอิงการออกแบบ (Design -

Based Research) วันท่ี 5 พ.ย. 61 (ศึกษาศาสตร์)

4. โครงการประชุมน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

The 6th International Conference on  Education (ICE 2019)

and The 15th National Conference "Creative Paradigms 

towards Internationalizing Education" (กระบวนทัศน์
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เชิงสร้างสรรค์เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากลทางการศึกษา) วันท่ี 

22 มิ.ย. 62 (ศึกษาศาสตร์)

5. บรรยายทางวิชาการ เร่ือง “An Introduction to Action 

Research and Literature Based Character Development:

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาตัวละคร

โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน” วันท่ี 23 มิ.ย. 62 (ศึกษาศาสตร์)

6. การจัดการแลกเปล่ียนและเผยแพร่องค์ความรู้ "การพัฒนา

งานวิจัยสร้างสรรค์สู่ความเป็นสากล" และ "การให้บริการสู่ความ

เป็นเลิศ เร่ือง 3S (Smile, Service, Solution) วันท่ี 24 พ.ค. 62

ณ โรงแรมเดอะรีเจ้น ชะอ า บีช รีสอร์ท (ดุริยางคศาสตร์)

7. โครงการคลินิควิจัย (สัตวศาสตร์ฯ)

8. โครงการอบรม เร่ือง การใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล EBSCO 

วันท่ี 21 มี.ค. 62 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี (การจัดการฯ)

9. โครงการเทคนิคการเขียนบทความเพ่ือเผยแพร่ระดับนานาชาติ

วันท่ี 25-26 เม.ย. 62 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี (ICT)

10. โครงการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ไอซีทีวิชาการ 

ปี 2562 วันท่ี 25 มี.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

แห่งกรุงเทพมหานคร และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี (ICT)

หน้า 21



ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

1.4.3 ร้อยละของผลงาน ร้อยละ 99.50 รองอธิการบดี (1) จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ 

วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ฝ่ายวิชาการ      หรือเผยแพร่ 1,920 ผลงาน

ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ คณะวิชา (2) จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 1,070 คน

เผยแพร่ต่อจ านวน ส านักงาน (3) คิดเป็นร้อยละ (1)/(2)*100 = 179.44

อาจารย์ประจ าท้ังหมด บริหารการวิจัย (หมายเหตุ : ผลงานนับตามปี พ.ศ. 2561 ตามเกณฑ์ประกัน

นวัตกรรมและ คุณภาพ และไม่นับรวมบุคลากรโรงเรียนสาธิตและผู้ลาศึกษา)

การสร้างสรรค์

1.5 พัฒนาบุคลากรเพ่ือ 1.5.1 จ านวนโครงการ/ โครงการ 5 ผู้บริหารฝ่าย        มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร 

รองรับการด าเนินงาน กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประกันคุณภาพ เพ่ือรองรับการด าเนินงานด้านพัฒนาความเป็นสากลของ

ด้านพัฒนาความเป็นสากล ท่ีสนับสนุนการด าเนินงาน การศึกษา มหาวิทยาลัย โดยมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีผลักดัน

ของมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยเพ่ือ และกองประกัน ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยและพัฒนาบุคลากรให้พร้อม

ก้าวสู่ความเป็นสากล คุณภาพ รองรับนโยบายดังกล่าว จ านวน 11 โครงการ ดังน้ี

อาทิ AUN QA, EdPEx, การศึกษา 1. การด าเนินการด้าน EdPEx : 

การจัดท าหลักสูตร 1. โครงการอบรมเกณฑ์ EdPEx ส าหรับผู้บริหารสถาบันและ

ตามแนวทาง Outcome- คณะวิชา/หน่วยงาน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

Based Education วันท่ี 19-20 พ.ย. 61 ณ เดอะรีเจ้นท์ ชะอ าบีซ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

(OBE) เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมโครงการ 79 คน (กองประกันฯ)

2. โครงการอบรมเร่ือง "EdPEx Overview และการบริหารองค์กร

ให้ประสบความส าเร็จด้วยเกณฑ์ EdPEx" ประกอบด้วย 2 กิจกรรม

ย่อย ดังน้ี
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   1) กิจกรรมการวิพากษ์ SAR คณะน าร่องมหาวิทยาลัยศิลปากร

วันท่ี 6 ก.พ. 62 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 47 คน ณ ศูนย์มานุษยวิทยา

สิรินธร (องค์การมหาชน)

   2) กิจกรรมอบรมเร่ือง "EdPEx Overview ส าหรับคณะวิชา

และการแลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารองค์กรให้ประสบความส าเร็จ

ด้วยเกณฑ์ EdPEx วันท่ี 7-8 ก.พ. 62 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 82 คน

(กองประกันฯ)

3. โครงการ "วิพากษ์ SAR เพ่ือพัฒนาองค์กร (EdPEx 200)  

และ EdPEx Overview ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่า/

ส านักงานอธิการบดี" ณ ห้องประชุมช้ัน 8 อาคาร 50 ปี 

ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อยดังน้ี

   1) กิจกรรมการวิพากษ์ SAR คณะน าร่องมหาวิทยาลัยศิลปากร

วันท่ี 6 มี.ค. 62 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 54 คน

   2) กิจกรรมอบรมเร่ือง EdPEx Overview ส าหรับหน่วยงาน

สนับสนุนเทียบเท่า/ส านักงานอธิการบดี มีผู้เข้าร่วมโครงการ 254 คน

(กองประกันฯ)

4. โครงการอบรมเร่ือง “EdPEx Criteria คณะวิชา/หน่วยงาน”

วันท่ี 5-6 มิ.ย. 62 ณ ห้องประชุมไทยประกันชีวิต ช้ัน 4 อาคาร

โสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง

สนามจันทร์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 83 คน และวันท่ี 19-20 ส.ค. 62

ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
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พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผู้เข้าร่วมโครงการ 124 คน

(กองประกันฯ)

5. โครงการศึกษาดูงาน เร่ือง “ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับสถาบันคณะ/หน่วยงานตามเกณฑ์ EdPEx” วันท่ี

19 ก.ค. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 คน (กองประกันฯ)

6. โครงการหลักสูตร “Introduction to Thailand Quality 

Award (TQA) – Lecture” วันท่ี 17 ก.ย. 62 ณ ห้องประชุม

นริศรานุวัดติวงศ์ ช้ัน 4 ส านักงานอธิการบดี (กองประกันฯ)

7. การประชุมการแลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนาองค์กรกับคณะ

ท่ีผ่าน EdPEx 200 ในหัวข้อ "การพัฒนาองค์กรอย่างไรให้ประสบ

ความส าเร็จ" วันท่ี 9 ก.ย. 62 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มีผู้เข้าร่วม

โครงการ 133 คน (กองประกันฯ)

8. โครงการฝึกอบรมผู้ประเมิน "Refresh Assessor and New 

EdPEx Assessor” มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นท่ี 2 วันท่ี 4-6 ก.ย.62

ณ ห้องประชุม 314 - 316 ช้ัน 3 ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ 49 คน (กองประกันฯ)

2. การด าเนินการด้าน AUN-QA : 

9. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การพัฒนาคุณภาพ

หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA” รุ่นท่ี 1 ณ ห้องประชุมไทยประกัน

ชีวิต ช้ัน 4 อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พระราชวังสนามจันทร์ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ดังน้ี
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

      1) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง AUN-QA 

Implementation: From Gap Analysis to Program 

Improvement Plan วันท่ี 17 ธ.ค. 61 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 71 คน

      2) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง Writing PLOs and

CLOs 18 ธ.ค. 61 มีผู้เข่าร่วมโครงการ 55 คน (กองประกันฯ)

10. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

ตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นท่ี 2 : Writing PLOs and CLOs”

วันท่ี 7 พ.ค. 62 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 130 คน (กองประกันฯ)

11. โครงการฝึกอบรมผู้ประเมิน “Refresh Assessors and New

AUN–QA Assessors” มหาวิทยาลัย ศิลปากร รุ่นท่ี 2
วันท่ี 19-21 มิ.ย. 62 ณ ห้องประชุมไทยประกันชีวิต ช้ัน 4  

อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พระราชวังสนามจันทร์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 75 คน (กองประกันฯ)

     นอกจากน้ี ในส่วนของคณะวิชา มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

ท่ีผลักดันความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย 14 โครงการ ดังน้ี

1. โครงการพัฒนาอาจารย์: การอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อม

เพ่ือรับการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษา

ฝร่ังเศส ตามเกณฑ์ AUN-QA และ EdPEx วันท่ี 19-20 มิ.ย. 62

(โบราณคดี)

2. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคณะฯ

"AUN-QA Implementation and Gap Analysis 28-29 พ.ย. 61
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

ณ พิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร (มัณฑนศิลป์)

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN QA  คร้ังท่ี 1 

วันท่ี 30-31 พ.ค. 62 (อักษรศาสตร์)

4. โครงการการจัดท าหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based 

Education and AUN-QA ในวันท่ี 28 ก.พ. 62 ณ อาคาร

ศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)

5. โครงการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง 

EdPEx (วิทยาศาสตร์)

6. ระบบและกลไก EdPEx ระดับคณะ และกรณีศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 เม.ย. 62 (เภสัชศาสตร์)

7. Sharing Expernience in AUN-QA Implenentotion at 

program level วันท่ี 13 พ.ค. 62 (เภสัชศาสตร์)

8. การจัดท าหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Education

และ AUN-QA วันท่ี 21 มี.ค. 62 และ 5 เม.ย. 62 (เภสัชศาสตร์)

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "AUN-QA ระดับหลักสูตร

เพ่ือการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-based Education"

ในวันท่ี 23 และ 30 ส.ค. 62 (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

10. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์

คุณภาพ AUN-QA วันท่ี 23 พ.ค. 62 ณ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ บีช 

รีสอร์ท จ.เพชรบุรี (ดุริยางคศาสตร์)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

11. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท ารานงานการประเมินตนเอง

ตามการด าเนินงานด้วยเกณฑ์ EdPEx วันท่ี 23-24 ก.พ. 62

ณ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ บีช รีสอร์ท จ .เพชรบุรี (ดุริยางคศาสตร์)

12. โครงการอบรมบุคลากรเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การพัฒนา

คุณภาพหลักสูตร : AUN QA Implementation and Gap 

Analysis" ระหว่างวันท่ี 5-6 มิ.ย. 62 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (การจัดการฯ)

13. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

ตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2561 เม่ือวันท่ี 27 ม.ค. 62

ณ อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก (วิทยาลัยนานาชาติ)

14. โครงการ เร่ือง แนวทางการน าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้กับงานหอสมุด

วันท่ี 7 มิ.ย. 62 ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 อาคารหม่อมหลวงป่ิน

มาลากุล (ส านักหอสมุดกลาง)

สายสนับสนุน สายสนับสนุน

1.6 สนับสนุน/ส่งเสริมให้มี 1.6.1 จ านวนโครงการ โครงการ 35 คณะวิชา/ มีโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา 

โครงการพัฒนาบุคลากร พัฒนาบุคลากร หน่วยงาน การด าเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบและเคร่ืองมือ

สายสนับสนุนเพ่ือพัฒนา สายสนับสนุน ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย จ านวน 52 โครงการ ดังน้ี

การด าเนินงานตามแผน 1. โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน วันท่ี 28-30 มิ.ย. 62

การพัฒนาระบบและ ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ กอลฟ์ แอนด์สปา หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

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

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

2. โครงการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะโบราณคดี

วันท่ี 8-10 มิ.ย. 62 ณ จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมโครงการ 32 คน

(โบราณคดี)

3. โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน 22-23 ธ.ค.61 ณ กู้ดวิว

รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี (มัณฑนศิลป์)

4. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562 “แนวทางการประเมิน KPI & Competency” 

ณ ปันธารา รีสอร์ท จ. นครราชสีมา ในวันท่ี 10, 14-16 มิ.ย. 62

(มัณฑนศิลป์)

5. โครงการพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วันท่ี 18-19 พ.ค. 62 (อักษรศาสตร์)

6. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง จิตส านึกแห่งการบริการ

วันท่ี 19 มิ.ย. 62 (อักษรศาสตร์)

7. ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย
เครือรัฐออสเตรเลีย วันท่ี 10 พ.ย. - 10 ธ.ค. 61 (ศึกษาศาสตร์)

8. แลกเปล่ียนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในการเพ่ิมพูน

ความรู้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ระยะส้ัน คร้ังท่ี 2 

วันท่ี 11 ม.ค. 62 (ศึกษาศาสตร์)

9. อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรส านักงานคณบดี

คณะศึกษาศาสตร์ วันท่ี 4 และ 6-7 มกราคม 2562 (ศึกษาศาสตร์)

10. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
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รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

2562 เร่ือง “แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ 2563 - 2567

และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563: โครงสร้างองค์กร: 

การเปล่ียนแปลงและการพัฒนาองค์กรเพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศ” 

วันท่ี 24-25 พ.ค. 62 (ศึกษาศาสตร์)

11. แลกเปล่ียนเรียนรู้ “การท างานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

เพ่ือรองรับการออกนอกระบบ” วันท่ี 1 พ.ย. 61 (ศึกษาศาสตร์)
12. แลกเปล่ียนเรียนรู้ “การเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

ตามบทบาทหน้าท่ี” วันท่ี 14 ธ.ค. 61 (ศึกษาศาสตร์)

13. บรรยายทางวิชาการ เร่ือง  “ความสุขในการท างาน : รูปแบบ

ท่ีเราสร้างได้” วันท่ี 19 มี.ค. 62 (ศึกษาศาสตร์)

14. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากร 

"ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร คร้ังท่ี 15" วันท่ี 16-17 พ.ค. 6 

ณ คณะวิทยาศาสตร์ ธารามันตรา ชะอ า รีสอร์ท และโรงแรม

ลองบีช ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี (วิทยาศาสตร์)

15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การป้องกันอัคคีภัยและ

อพยพหนีไฟ วันท่ี 4 ก.ค. 62 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 4 (วิทยาศาสตร์)

16. โครงการถ่ายทอดความรู้การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการ กรณีศึกษาห้องปฏิบัติการชีวเคมี ภาควิชาเคมี

วันท่ี 11 ก.ค. 62 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 4 (วิทยาศาสตร์)

17. โครงการการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ด้านภาษาอังกฤษ

ส าหรับบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในวันท่ี 18, 25 และ 26 ก.ค. 62 
และวันท่ี 2 ส.ค. 62 (เภสัชศาสตร์)

18. โครงการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-documents)

ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและผู้บริหาร วันท่ี 24 ก.ค.62

และ 2 ส.ค. 62 (เภสัชศาสตร์)

19. โครงการอบรมการจัดท าข้ันตอนการปฏิบัติงานระบบสนับสนุน

งานหลัก ในวันท่ี 5, 11 และ 19 ก.ค. 62 (เภสัชศาสตร์)

20. โครงการการจัดการข้อมูลงานอย่างเป็นระบบ วันท่ี 17 มิ.ย.62

และ 27 มิ.ย. 62 (เภสัชศาสตร์)

21. โครงการการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร วันท่ี 15 พ.ค. 62 

(เภสัชศาสตร์)

22. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 วันท่ี 6-7 มิ.ย. 62 ณ จ. กาญจนบุรี

(วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

23. โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจ าปี

พ.ศ. 2562 วันท่ี 19-21 มิ.ย. 62 จ.กาญจนบุรี (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

24. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชาวิศวกรรม

เคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วันท่ี 24-26 มิ.ย. 62 ณ จ. จันทบุรี (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)
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การบรรลุ
เป้าหมาย

25. โครงการพัฒนาบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเคมี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 วันท่ี 11-13 ก.ค. 62 ณ จ. นครราชสีมา

(วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

26. การจัดการแลกเปล่ียนและเผยแพร่องค์ความรู้ "การพัฒนา

งานวิจัยสร้างสรรค์สู่ความเป็นสากล" และ "การให้บริการสู่ความ

เป็นเลิศ เร่ือง 3S (Smile, Service, Solution) วันท่ี 24 พ.ค. 62

ณ โรงแรมเดอะรีเจ้น ชะอ า บีช รีสอร์ท (ดุริยางคศาสตร์)

27. โครงการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนางานประจ า (สัตวศาสตร์ฯ)

28. โครงการสอบ TOEIC ส าหรับบุคลากร วันท่ี 24 พ.ย. 61

(การจัดการฯ)

29. โครงการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "Happy

Workplace : คิดบวกและสร้างสรรค์ความสุขในการท างาน"

วันท่ี 8 ม.ค. 62 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี (การจัดการฯ)

30. โครงการสัมมนาบุคลากร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน" วันท่ี 6-7 ก.ค. 62 ณ บ้านไม้

ชายเลน จ.สมุทรสงคราม (วิทยาลัยนานาชาติ)

31. โครงการสัมมนาบุคลากรหอศิลป์ ประจ าปี 2562 (หอศิลป์)

32. โครงการสัมมนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เร่ือง การพัฒนาจิตจากภายในสู่ภายนอก : สุขภาพดีจุดเร่ิมต้น

สู่การท างานท่ีเป็นเลิศ วันท่ี 17-18 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุมช้ัน 5
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุลและเดอะริชช่ีฟิลด์ สวนผ้ึง ราชบุรี

(ส านักหอสมุดกลาง)

33. โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรส านัก

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างเดือน เม.ย.- พ.ค. 62

(สัปดาห์ละ 2 วันๆ ละ 2 ช่ัวโมง รวม 20 ช่ัวโมง) ณ ห้องประชุม

ช้ัน 5 อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล (ส านักหอสมุดกลาง)

34. โครงการเพ่ิมพูนความรู้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศระยะส้ัน

ระหว่างวันท่ี 16 - 29 มิ.ย. 62 ณ มหาวิทยาลัย Massey 

ประเทศนิวซีแลนด์ (ส านักหอสมุดกลาง)

35. โครงการให้ความรู้การบริหารจัดการความเส่ียง วันท่ี 3 ก.ค.62

ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 5 อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล

(ส านักหอสมุดกลาง)

36. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเขียนหนังสือราชการ

และการเขียนรายงานการประชุม วันท่ี 21 ก.พ. 62 (สนง.บริหาร

การวิจัยฯ)

37. โครงการอบรม "เทคนิคการถ่ายภาพเพ่ือการส่ือสารองค์กร"

วันท่ี 16 พ.ค. 62 (สนง.บริหารการวิจัยฯ)

38. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร วันท่ี 30-31 ก.ค.62

ณ ส านักงานบริหารการวิจัยฯ และจังหวัดอยุธยา (สนง.บริหาร

การวิจัยฯ)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

39. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน

เร่ือง การประเมินการควบคุมและการจัดท ารายงาน วันท่ี 22 เม.ย.62

ณ ห้องประชุม 401 ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน (สนง.ตรวจสอบฯ)

40. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมระหว่างกองกฎหมายกับ

คณะเภสัชศาสตร์ เร่ือง “การท าสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือ

ศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์และสัญญาค้ าประกัน” วันท่ี 5 ส.ค. 62

ณ คณะเภสัชศาสตร์ (กองกฎหมาย)

41. โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

กองกิจการนักศึกษา (การประชุมเชิงปฏิบัติเพ่ือการวางแผนและ

จัดท าแผนกลยุทธ์ด้านกิจการนักศึกษาเพ่ือปรับภาพลักษณ์

(Rebranding) กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร สู่การเป็น

องค์กรท่ีเป็นเลิศและย่ังยืนในระดับสากล) วันท่ี 11 - 12 มิ.ย.62  

(กองกิจการ นศ.)

42. โครงการศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้นอกสถานท่ี

วันท่ี 13 – 14 มิ.ย. 62 ณ ศาลาไทย รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์

(กองกิจการ นศ.)

43. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจ้างท าระบบบริหารทรัพยากร

องค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) กับ บริษัท 

คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากัด ตามสัญญาจ้างเลขท่ี 18/2560

ลงวันท่ี 15 ก.ย. 60 ด าเนินการต่อเน่ืองมาจากปีงบประมาณ 2561

ในปีงบประมาณ 2562 ด าเนินการดังน้ี (กองคลัง)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

     (1) จัดการทดสอบระบบ SU-ERP (User Acceptant Test -

UAT) ระหว่างวันท่ี 1-30 ต.ค. 61 ณ ห้องวิจัยโครงงานคอมพิวเตอร์

2201 ช้ัน 2 อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุลวิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร์

     (2) จัดประชุมการเตรียมข้อมูลเพ่ือโอนย้ายเข้าสู่ระบบ SU-ERP

(Data Conversion) ในวันท่ี 1 พ.ย. 61 ณ หอประชุม

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน)

     (3) จัดการฝึกอบรมผู้ใช้งานหลัก (Key User Training-KUT)

เร่ือง รายงานระบบบัญชีการเงิน (FI Report) และรายงานระบบ

พัสดุ (MM Report)  ในวันท่ี 13 พ.ย. 61 ณ ห้องวิจัยโครงงาน

คอมพิวเตอร์ 2201 ช้ัน 2 อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

     (4) จัดการฝึกอบรมผู้ใช้งานหลัก (Key User Training-KUT) 

เร่ือง รายงาน ระบบงบประมาณ (FM Report) และรายงาน

ระบบบัญชีต้นทุน (CO Report) ในวันท่ี 14 พ.ย. 61 ณ ห้องวิจัย

โครงงานคอมพิวเตอร์ 2201 ช้ัน 2 อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

     (5) จัดอบรมผู้ใช้งานข้ันสุดท้าย (End User) ระหว่างวันท่ี 

19-23 พ.ย. 61 ณ ห้องวิจัยโครงงานคอมพิวเตอร์ 2201 ช้ัน 2 

อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

     (6) จัดอบรมการควบคุมทางเทคนิค (Basis Administration)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

ระหว่างวันท่ี 26-27 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุม ช้ัน 4 ส านักงาน

เลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์ นครปฐม 

     (7) จัดฝึกอบรม SAP-Management Training ระหว่างวันท่ี

28-29 พ.ย. 61 ณ ห้องวิจัยโครงงานคอมพิวเตอร์ 2201 ช้ัน 2

อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

     (8) ประชุมการจัดเตรียมข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (ครุภัณฑ์)

ส าหรับน าเข้าระบบ SU-ERP ในวันท่ี 30 พ.ย. 61 

และวันท่ี 20 ธ.ค. 61 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ช้ัน 4 

อาคารส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน

     (9) จัดทดสอบการจัดท าสิทธ์ิผู้ใช้งานระบบ SU-ERP

(Authorization) ในวันท่ี 29 มี.ค. 62 และวันท่ี 1 เม.ย. 62  

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

     (10) จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร

(SU-ERP) ส าหรับบุคลากรใหม่ ระหว่างวันท่ี 16-22 ส.ค. 62

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

     (11) จัดประชุม เร่ือง ปัญหาและแนวทางการแก้ไขส าหรับ

การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กรมหาวิทยาลัยศิลปากร

(SU-ERP) ในส่วนของระบบงานย่อยระบบบัญชีการเงิน (FI) 

ปีงบประมาณ 2562 ในวันท่ี 19 ก.ย. 62 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ช้ัน 2
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

44. โครงการศึกษาดูงาน เร่ือง เสริมสร้างศักยภาพ ปลุกจิตส านึก

ผนึกก าลังอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ระหว่างวันท่ี 15-16 มิ.ย. 62

2562 ณ  อุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี 

(กองงานวิทยาเขตฯ สนามจันทร์)

45. โครงการให้ความรู้การใช้งานระบบริหารทรัพยากรองค์กร

มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) ในวันท่ี 20 ธ.ค. 61 

ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)
46. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเขียนคู่มือ

การปฏิบัติงานจากงานประจ าเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

ของบุคลากรสายสนับสนุน” ระหว่างวันท่ี 5 – 9 พ.ย. 61

ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

พระราชวังสนามจันทร์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 2 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร์ (กองทรัพยากรมนุษย์)

47. โครงการประชุมช้ีแจงเร่ือง “จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ” วันท่ี 18 มี.ค. 62

ณ อาคาร 50 ปี ช้ัน 8 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

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

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

48. โครงการอบรมหลักสูตร ความเส่ียง การควบคุม 

และการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วันท่ี 22 พ.ค. 62

ณ ห้องประชุม 314-315 ช้ัน 3 ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน

(กองทรัพยากรมนุษย์)

49. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปี 2562 ระหว่างวันท่ี 20 – 22 มิ.ย. 62 ณ โรงแรมดี วารี 

จอมเทียน บีช จังหวัดชลบุรี (กองทรัพยากรมนุษย์)

50. โครงการประชุมสัมมนา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอ

ก าหนดระดับต าแหน่งเพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน

ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน วันท่ี 3 ก.ย. 62 

ณ ห้องประชุมเทพยสุวรรณ อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ (กองทรัพยากรมนุษย์)

51. โครงการสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนและประมวลผล

การศึกษาท่ัวประเทศ คร้ังท่ี 10 วันท่ี 28-30 ส.ค. 62 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช (กองบริหารงาน

วิชาการ)

52. โครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 9 

พ.ศ. 2562 "ศึกษาดูงานการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลของ

องค์กรภาคเอกชน" วันท่ี 14 มิ.ย. 62 (ส านักงานสภาฯ)
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1.6.2 ร้อยละของ ร้อยละ 90 คณะวิชา/ (1) จ านวนผู้บริหารสายสนับสนุนระดับหัวหน้างานข้ึนไป 

ผู้บริหารสายสนับสนุน หน่วยงาน      ท่ีมีทักษะด้าน Digital literacy 116 คน

ท่ีมีทักษะด้าน Digital (2) จ านวนผู้บริหารสายสนับสนุนระดับหัวหน้างานข้ึนไปท้ังหมด

literacy ต่อจ านวน      117 คน

ผู้บริหารสายสนับสนุน (3) คิดเป็นร้อยละ (1)/(2)*100 = 99.15

2. ผู้บริหารได้รับการพัฒนา 2.1 จัดหลักสูตรอบรม 2.1.1 จ านวนโครงการ โครงการ 2 อธิการบดี มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้าง 

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาส าหรับผู้บริหาร คณะวิชา/ ศักยภาพผู้บริหาร จ านวน 2 โครงการ ดังน้ี

หน่วยงาน 1. โครงการอบรมเร่ือง EdPEx Overview และการบริหารองค์กร

ให้ประสบความส าเร็จด้วยเกณฑ์ EdPEx เม่ือวันท่ี 7-8 ก.พ. 62 

ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร 

2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพส าหรับผู้บริหาร หลักสูตร

Introduction to Thailand Quality Award (TQA) - Lecture

เม่ือวันท่ี 17 ก.ย. 62 ณ ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน 

      นอกจากน้ี ในส่วนของคณะวิชา/ส่วนงาน ได้ด าเนินโครงการ

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารของหน่วยงาน ดังน้ี
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ

2562 เร่ือง “แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ 2563 - 2567

และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563: โครงสร้างองค์กร: 

การเปล่ียนแปลงและการพัฒนาองค์กรเพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศ” 

วันท่ี 24-25 พ.ค. 62 (คณะศึกษาศาสตร์)
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2. โครงการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง 

EdPEx (วิทยาศาสตร์)

3. โครงการกลยุทธ์การขับเคล่ือนงานวิจัย วันท่ี 27 ก.ย. 62

(เภสัชศาสตร์)

4. โครงการการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะ

วันท่ี 8 ส.ค. 62 (เภสัชศาสตร์)

5. บริบทและความท้าทายของอุดมศึกษาไทยในศตวรรษท่ี 21 

ความส าคัญของกรรมการคณะ วันท่ี 15 พ.ค. 62 (เภสัชศาสตร์)

6. โครงการอบรมผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562 (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

7. โปรแกรมอบรม TQA Training (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

8. การสัมมนาระบบบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีประชุมอธิการบดี

แห่งประเทศไทย (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

9. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท ารานงานการประเมินตนเอง

ตามการด าเนินงานด้วยเกณฑ์ EdPEx วันท่ี 23-24 ก.พ. 62

ณ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ บีช รีสอร์ท จ .เพชรบุรี (ดุริยางคศาสตร์)

10. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์

คุณภาพ AUN-QA วันท่ี 23 พ.ค. 62 ณ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ บีช 

รีสอร์ท จ.เพชรบุรี (ดุริยางคศาสตร์)
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11. โครงการ กลยุทธ์การบริหารสู่ความส าเร็จส าหรับผู้บริหาร

การประสานผลประโยชน์และการจัดการความขัดแย้ง 

วันท่ี 23 พ.ย. 61 (การจัดการฯ)

2.2 สนับสนุนให้คณะวิชา/ 2.2.1 ร้อยละของผู้บริหาร ร้อยละ 80 คณะวิชา/ มีผู้บริหารระดับรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการศูนย์/สถาบัน/ 

หน่วยงานจัดโครงการ หรือบุคลากรท่ีได้รับ หน่วยงาน ส านัก ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาค 

พัฒนาผู้บริหารทุกระดับ การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้าง และผู้อ านวยการกองได้รับการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ

ศักยภาพการเป็น การเป็นผู้บริหาร 160 คน จากผู้บริหารท้ังหมด 183 คน คิดเป็น

ผู้บริหาร ร้อยละ 87.43

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : มีการธ ารงรักษาและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร

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

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เพ่ือสร้างความก้าวหน้า การก าหนดต าแหน่ง มหาวิทยาลัย ต าแหน่งให้สูงข้ึนส าหรับบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน

ให้สอดคล้องตามสภาวะ ให้แก่บุคลากร ให้สูงข้ึนส าหรับบุคลากร และกอง ดังน้ี

เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม สายวิชาการและ ทรัพยากรมนุษย์ สายวิชาการ

ท่ีเปล่ียนแปลงไป สายสนับสนุน 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการด ารงต าแหน่ง

ให้สอดคล้องกับพันธกิจ ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 4) 

ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

ในการเป็นมหาวิทยาลัย 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี

ในก ากับของรัฐ การพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561
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สายสนับสนุน

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่ง

และการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน

พ.ศ. 2562 โดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่ง

และแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่ง

และการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่ต าแหน่งกลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มต าแหน่งท่ีปรึกษา และกลุ่มหัวหน้างาน พ.ศ. 2562 โดยก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งต้ัง

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน

ค่างาน และคะแนนการประเมินค่างานของต าแหน่ง ส าหรับบุคลากร

สายสนับสนุน พ.ศ. 2562 

2. พัฒนาสภาพแวดล้อม 2.1 สนับสนุนให้คณะวิชา/ 2.1.1 จ านวนโครงการ/ โครงการ 35 คณะวิชา/ มีโครงการ/กิจกรรมปรับปรุงกายภาพ/ภูมิทัศน์ หรือ 

การท างานและส่งเสริม หน่วยงาน จัดโครงการ กิจกรรมท่ีมีการปรับปรุง หน่วยงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน จ านวน 36 โครงการ ดังน้ี

สุขภาวะ/คุณภาพชีวิต เก่ียวกับการปรับปรุง กายภาพ/ภูมิทัศน์ พ้ืนท่ีวังท่าพระ-ตล่ิงชัน และกรุงเทพมหานคร

สภาพแวดล้อมในการท างาน 1. โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ (จิตรกรรมฯ

และส่งเสริมสุขภาวะ/ สถาปัตยกรรมฯ โบราณคดี มัณฑนศิลป์)

คุณภาพชีวิต 2. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันสกฤตศึกษา (โบราณคดี)

3. โครงการปรับปรุงกายภาพและพัฒนาสภาพแวดล้อม
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ทางการศึกษา ห้องปฏิบัติการทางโบราณคดี ศูนย์สันสกฤตศึกษา

(โบราณคดี)

4. โครงการ 5ส. และปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในคณะฯ เพ่ือความสะดวก

และปลอดภัยในการใช้งาน (มัณฑนศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ

ดุริยางคศาสตร์)

5. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพรรณไม้บริเวณทางเดิน ช้ัน G ลานหน้า

ช้ัน L และด้านหน้าตึกส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน (กองกลาง)

6. จัดซ้ือวัสดุส าหรับงานสวนเพ่ือใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน

พ้ืนท่ีโดยรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร City Campus (กองกลาง)

7. จัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์ประปา เพ่ือใช้ในการซ่อมแซมระบบประปา

ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ตล่ิงชัน และมหาวิทยาลัยศิลปากร

City Campus (กองกลาง)

8. จัดซ้ือวัสดุส าหรับงานไฟฟ้าและแสงสว่างเพ่ือใช้ในพ้ืนท่ีส่วนกลาง

บริเวณทางเดินลาน - อาจารย์ศิลป์ พีระศรี และทางเดินบริเวณ

สวนแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ (กองกลาง)

พ้ืนท่ีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

9. โครงการปรับปรุงอาคารอักษรศาสตร์ 5 (อักษรศาสตร์)

10. โครงการปรับปรุงอาคาร 36 ปี (อักษรศาสตร์)

11. จัดซ้ือโต๊ะม้าหินอ่อนเพ่ิมเติม (ศึกษาศาสตร์)

12. ปูตัวหนอนทางเท้า (ศึกษาศาสตร์)

13. ติดต้ังวัสดุ-อุปกรณ์ก้ันนก อาคารวิทยาศาสตร์ 4 (วิทยาศาสตร์)
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14. ซ่อมบ ารุงห้องน้ าชาย และ หญิง (วิทยาศาสตร์)

15. ปรับปรุงส่วนหย่อมบริเวณรอบอาคาร (วิทยาศาสตร์)

16. โครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์ของคณะวิชา

ให้มีความเหมาะสมกับการท างาน ปรับปรุงห้องประชุม

และห้องเรียน พ้ืนท่ีรอบบริเวณคณะวิชา (เภสัชศาสตร์)

17. การปรับปรุงห้องเรียน ท.142-3 (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

18. การปรับปรุงตาข่ายกันนกและติดต้ังฝ้าบริเวณ ช้ัน 1 

เพ่ือความสะอาดและป้องกันมูลนก (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

19. การปรับปรุงอาคารเรียน เพ่ือสภาพแวดล้อมท่ีดี

(วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

20. จัดท าระบบกันซึมดาดฟ้าอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

21. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโครงการซ่อมบ ารุงประติมากรรม

บริเวณสวนประติมากรรมหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

6 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดนครปฐม (หอศิลป์)

พ้ืนท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

22. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณอาคารปฏิบัติการฯ และฟาร์ม

(สัตวศาสตร์ฯ)

23. ซ่อมบ ารุงและพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์ สารสนเทศและ

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

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

24. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานท่ีท างาน 5 ส. คร้ังท่ี 10

ระหว่างวันท่ี 5-27 มิ.ย. 62 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)

25. ปรับปรุงพ้ืนท่ีด้านหลังอาคารบริหารให้เป็นสถานท่ีส าหรับ

พักผ่อนและทบทวนบเรียน (Creative Garden) ต้ังแต่ ธ.ค. 61 - 

ม.ค. 62 (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)

26. ปรับปรุงห้องประชุมและหลังคาอาคารบริหาร ต้ังแต่ ต.ค. 61 -

พ.ค. 62 (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)

27. ปรับปรุงอาคาร OTOP ต้ังแต่ ต.ค. 61-ก.พ. 62

(กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)

28. ติดต้ังตาข่ายป้องกันนก ณ อาคารเรียนรวม 2 ต้ังแต่ ต.ค. 61 -

มี.ค. 62 (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)

29. ปรับปรุงประตูม้วนทางเขา-ออก อาคารเรียนรวม 2 ต้ังแต่ 

เดือน มี.ค. - มิ.ย. 62 (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)

30. ติดต้ังเสาเหล็กก้ันรถบริเวณทางเช่ือมอาคารเรียนรวม 2

เดือน มี.ค. - ก.ค. 62 (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)

31. ปรับปรุงห้องผลิตเอกสาร ต้ังแต่ มี.ค. - ก.ค. 62 

(กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)

32. ปรับปรุงห้องน้ าอาคารวิทยบริการ โดยติดต้ังพัดลมระบาย

อากาศแบบติดผนังภายในห้องน้ า อาคารวิทยบริการ ด าเนินการ

เดือน มิ.ย.62 (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

33. ปรับปรุงห้องน้ าอาคารเรียนรวม 2 จากแบบน่ังราบเป็น

แบบน่ังยอง ด าเนินการเดือน มิ.ย.62 (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)

34. ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย และเช่ือมต่อไปยังหน่วยบริการประชุมชน รวมท้ัง

ปรับปรุงกล้องวงจรปิดอาคารท่ีพักบุคลากร (กองงานวิทยาเขต

เพชรบุรี)

35. ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย อาคารท่ีพัก เดือน มิ.ย.62

(กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)

36. ล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศในหอพักอาคารเรียน

และส านักงาน จ านวน 355 เคร่ือง ระหว่างเดือน มิ.ย.- ก.ค. 62

(กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)

2.1.2 จ านวนโครงการ/ โครงการ 35 คณะวิชา/ มีโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะ/คุณภาพชีวิต 

กิจกรรมท่ีส่งเสริม หน่วยงาน จ านวน 19 โครงการ ดังน้ี

การพัฒนาสุขภาวะ/ 1. โครงการปรับปรุงอาคารของคณะฯ วังท่าพระ ปีการศึกษา 2559

คุณภาพชีวิต ถึงปัจจุบัน (สถาปัตยกรรมฯ)

2. โครงการติดต้ังบันไดหนีไฟ อาคารเรียนช่ัวคราวคณะฯ

(อาคารสมบูรณ์) ปีการศึกษา 2559 (สถาปัตยกรรมฯ)

3. โครงการฝึกอบรม "การป้องกันอัคคีภัยและการอพยพ

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน" วันท่ี 1 ก.พ. 62 (สถาปัตยกรรมฯ)

4. โครงการซ่อมระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยอาคาร 36 ปี 

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

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

5. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด อาคาร 36 ปี (อักษรศาสตร์)

6. โครงการติดต้ังอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (อักษรศาสตร์)

7. โครงการ "โยคะในส านักงาน" (ศึกษาศาสตร์)

8. ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ อาคารศึกษาศาสตร์ 1 (ศึกษาศาสตร์)

9. ปรับปรุงห้องกิจกรรมอาจารย์ (ศึกษาศาสตร์)

10. กิจกรรม "ยืดเหยียดกล้ามเน้ือเพ่ือสุขภาพ ด้วยโยคะ

ในส านักงาน" (เภสัชศาสตร์)

11. การปรับปรุงตาข่ายกันนกและติดต้ังฝ้าบริเวณ ช้ัน 1 

เพ่ือความสะอาดและป้องกันมูลนก (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

12. โครงการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "Happy

Workplace : คิดบวกและสร้างสรรค์ความสุขในการท างาน"

วันท่ี 8 ม.ค. 62 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี (การจัดการฯ)

13. โครงการพัฒนาและเพ่ิมช่องทางอินเทอร์เน็ต (การจัดการฯ)

14. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเมล์บน Office 365 ด้วยระบบัญชี

ในการเข้าถึงเมลล์ (การจัดการฯ)

15. โครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของบุคลากร วิทยาลัย

นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน

ช้ัน 5 ระหว่างเดือน ต.ค. 61 - ธ.ค. 61 สัปดาห์ละ 2 วัน

วันละ 2 ช่ัวโมง (วิทยาลัยนานาชาติ)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

16. โครงการสัมมนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เร่ือง การพัฒนาจิตจากภายในสู่ภายนอก : สุขภาพดีจุดเร่ิมต้น

สู่การท างานท่ีเป็นเลิศ วันท่ี 17-18 ธ.ค.62 ณ ห้องประชุมช้ัน 5

อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล และเดอะริชช่ีฟิลด์ สวนผ้ึง ราชบุรี

(ส านักหอสมุดกลาง)

17. โครงการ Big Cleaning เน่ืองในโอกาสครบรอบ 75 ปี 

วันท่ี 11 ต.ค. 61 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตล่ิงชัน (กองกลาง)
18. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี วันท่ี 14 พ.ค. 62

ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)

19. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร ประจ าปี 2562 ระหว่าง

วันท่ี 10-26 มิ.ย. 62 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยศิลปากร  

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. มีระบบกลไกด้าน 1.1 ส่งเสริมการประเมิน 1.1.1 มีการปรับระบบ มี/ไม่มี มี อธิการบดี 1. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 

การประเมินผลการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติงานของ การประเมินด้วย KPIs และกอง ประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันท่ี 12 ก.ย. 61

งานของคณาจารย์และ คณาจารย์และบุคลากร และ Competency ทรัพยากรมนุษย์ และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 11 ก.พ. 63 เพ่ือใช้ในการ

บุคลากรสายสนับสนุน สายสนับสนุนให้มี ให้สอดคล้องกับ ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ประสิทธิภาพ โปร่งใส การบริหารงานบุคคล และให้มีการบริหารจัดการในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ

และเป็นธรรม ท่ีเป็นมหาวิทยาลัย ภารกิจหลักท่ีจะท าให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้า

ในก ากับของรัฐ ตามลักษณะงานตามสาขาวิชาชีพและตามสมรรถนะอย่างเหมาะสม
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

1.1.2 จ านวนโครงการ โครงการ 3 อธิการบดี มีโครงการอบรมบุคลากรเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 

อบรมบุคลากรเพ่ือ คณะวิชา/ การประเมินผลการปฏิบัติงาน จ านวน 6 โครงการ ดังน้ี

สร้างความรู้ความเข้าใจ หน่วยงาน 1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ

เก่ียวกับการประเมิน และกอง พ.ศ. 2562 “แนวทางการประเมิน KPI & Competency” 

ผลการปฏิบัติงาน ทรัพยากรมนุษย์ ณ ปันธารา รีสอร์ท จ.นครราชสีมา ในวันท่ี 10, 14-16 มิ.ย. 62

ท่ีเปล่ียนแปลงไป (มัณฑนศิลป์)

2. การช้ีแจงเก่ียวกับค่าน้ าหนัก Competency ส าหรับการประเมิน

ผลการปฏิบัติงาน ในรอบปีงบประมาณ 2562 (เภสัชศาสตร์)

3. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 วันท่ี 6-7 มิ.ย. 62 ณ จ. กาญจนบุรี

(วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

4. โครงการอบรมการจัดท าตัวช้ีวัดการปฏิบัติงาน (KPIs) ของ

บุคลากร วันท่ี 23 พ.ค. 62 ณ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอ า บีช

รีสอร์ท (ดุริยางคศาสตร์)

5. การประชุมประชาคมบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 1

ปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันท่ี 18 ต.ค. 61

ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยประชุม

หารือและช้ีแจงเก่ียวกับตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานฯ และการปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (การจัดการฯ)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
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รอบ 12 เดือน
การบรรลุ
เป้าหมาย

6. การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วันท่ี 14 ส.ค. 62

ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยประชุม

การแบ่งส่วนงานและการปฏิบัติงานตามการแบ่งโครงสร้างของ

ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ และการประเมินผล

การปฏิบัติงานเพ่ือเล่ือนเงินเดือน รอบคร่ึงปีหลัง ประจ าปี

งบประมาณ 2562 (เมษายน - กันยายน 2562) (การจัดการฯ)

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

บุคลากรท่ีร้องเรียน ร้อยละ 0.5 กอง (2) จ านวนบุคลากรท้ังหมด 2,167 คน

ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ ทรัพยากรมนุษย์ (3) คิดเป็นร้อยละ (1)/(2)*100 = 0.05

การประเมินท่ีไม่ปฏิบัติ กองกฎหมาย

หน้า 49



 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการรายงานผล 



สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม

1 มหาวิทยาลัยศิลปากร 4 0 4

2 บัณฑิตวิทยาลัย 1 22 23

3 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 62 18 80

4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 65 20 85

5 คณะโบราณคดี 70 18 88

6 คณะมัณฑนศิลป์ 90 29 119

7 คณะอักษรศาสตร์ 122 27 149

8 คณะศึกษาศาสตร์ 85 29 114

    โรงเรียนสาธิตฯ 86 18 104

9 คณะวิทยาศาสตร์ 155 62 217

10 คณะเภสัชศาสตร์ 96 65 161

11 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 113 58 171

12 คณะดุริยางคศาสตร์ 30 23 53

13 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 54 20 74

14 คณะวิทยาการจัดการ 91 45 136

15 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 52 17 69

16 วิทยาลัยนานาชาติ 19 15 34

17 ส านักหอสมุดกลาง 0 64 64

18 ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 0 54 54

19 หอศิลป์ 0 18 18

20 ส านักงานอธิการบดี 0 2 2

21 กองกฎหมาย 0 10 10

22 กองกลาง 0 23 23

23 กองกิจการนักศึกษา 0 35 35

24 กองคลัง 0 69 69

25 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 0 53 53

26 กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 0 31 31

27 กองทรัพยากรมนุษย์ 0 19 19

28 กองบริหารงานวิชาการ 0 23 23

29 กองประกันคุณภาพการศึกษา 0 5 5

ท่ี คณะวิชา

จ านวนบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

(ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า)

จ านวนบุคลากร



สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม
ท่ี คณะวิชา

จ านวนบุคลากร

30 กองแผนงาน 0 21 21

31 ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 0 0 0

32 ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 0 8 8

33 สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0

34 ส านักงานตรวจสอบภายใน 0 11 11

35 ส านักงานบริการวิชาการ 0 12 12

36 ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 0 10 10

37 ศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรมนานาชาติ แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 0 0 0

38 ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 0 0 0

39 ส านักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 0 0 0

40 งานจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี 0 1 1

41 งานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี 0 2 2

42 งานสภาคณาจารย์และพนักงาน ส านักงานอธิการบดี 0 2 2

43 งานส่ือสารองค์กร ส านักงานอธิการบดี 0 7 7

44 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 0 6 6

รวมท้ังหมด 1,195 972 2,167



บุคลากร

ท้ังหมด

บรรจุ

ปีงบ 62

บรรจุปีงบ 62

(ป.เอก)

บรรจุ < 5 ปี

(ไม่รวมลาศึกษา)

บรรจุ < 2 ปี

(ไม่รวมลาศึกษา)

1 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 4 0 0 0 0 0 4

2 บัณฑิตวิทยาลัย 1 1 0 0 0 0 0 1

3 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 9 62 5 0 8 6 1 61

4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 38 65 1 0 11 2 2 63

5 คณะโบราณคดี 43 70 1 1 10 1 1 69

6 คณะมัณฑนศิลป์ 22 90 5 1 23 10 3 87

7 คณะอักษรศาสตร์ 57 122 3 1 28 10 12 110

8 คณะศึกษาศาสตร์ 74 85 2 2 12 4 1 84

9 คณะวิทยาศาสตร์ 143 155 6 6 27 10 0 155

10 คณะเภสัชศาสตร์ 82 96 0 0 5 0 1 95

11 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 87 113 0 0 11 2 3 110

12 คณะดุริยางคศาสตร์ 10 30 0 0 3 1 2 28

13 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 34 54 2 2 10 3 5 49

14 คณะวิทยาการจัดการ 52 91 1 0 16 4 4 87

15 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 9 52 1 0 9 3 4 48

16 วิทยาลัยนานาชาติ 14 19 0 0 5 1 0 19

รวม 677 1,109 27 13 178 57 39 1,070

17     โรงเรียนสาธิตฯ 6 86 5 0 17 8 0 86

รวมท้ังหมด 683 1,195 32 13 195 65 39 1,156

*มีบุคลากรท่ีบรรจุไม่เกิน 5 ปี และอยู่ระหว่างลาศึกษา จ านวน 11 ราย และบุคลากรท่ีบรรจุไม่เกิน 2 ปี และอยู่ระหว่างลาศึกษา จ านวน 2 ราย

จ านวนบุคลากรสายวิชาการในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

จ านวนบุคลากร

ไม่นับรวม

ลาศึกษา

บุคลากรท่ีมี

วุฒิ ป.เอก
ท่ี คณะวิชา

จ านวนบุคลากรสายวิชาการ
จ านวนบุคลากร

ท่ีลาศึกษา



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล คณะวิชำต้นสังกัด ระดับลำศึกษำ ระดับท่ีศึกษำ จำกวันท่ี ถึงวันท่ี สถำนท่ี

1 นางสาวลลินธร เพ็ญเจริญ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เอก เอก 31 ส.ค. 63 30 ก.ย. 67 ต่างประเทศ

2 นางสาวสุพิชฌาย์ เมืองศรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เอก เอก 16 ต.ค. 60 15 ต.ค. 63 ต่างประเทศ

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

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

5 นางสาวอรอุมา วิชัยกุล คณะมัณฑนศิลป์ เอก เอก 20 ส.ค. 60 31 พ.ค. 63 ในประเทศ

6 นายพสุ จารุศิริ คณะมัณฑนศิลป์ เอก เอก 1 เม.ย. 62 31 มี.ค. 66 ต่างประเทศ

7 นางสาวศุภสุมนญ์ โสภาจิตต์วัฒนะ คณะมัณฑนศิลป์ เอก เอก 21 ก.ย. 62 20 ก.ย. 66 ต่างประเทศ

8 นางสาวศากุน ภักดีค า คณะอักษรศาสตร์ เอก เอก 5 มิ.ย. 53 31 ม.ค. 63 ต่างประเทศ

9 นางสาวพจนา มณีย่ิงสกุล คณะอักษรศาสตร์ โท-เอก เอก 8 ก.ย. 55 28 มี.ค. 63 ต่างประเทศ

10 นายวัชรินทร์ เอนกพงศ์พันธ์ คณะอักษรศาสตร์ เอก เอก 24 ก.ย. 57 31 มี.ค. 63 ต่างประเทศ

11 นายศุภชัย ต๊ะวิชัย คณะอักษรศาสตร์ เอก เอก 1 ส.ค. 59 31 ก.ค. 63 ในประเทศ

12 นายตะวัน วรรรรัตน์ คณะอักษรศาสตร์ เอก เอก 15 ส.ค. 61 2 ก.พ. 63 ในประเทศ

13 นางสาวชุติมา อารียะธนวัลย์ คณะอักษรศาสตร์ เอก เอก 24 ส.ค. 61 31 ส.ค. 64 ต่างประเทศ

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

15 นางสาวกมลพร อุปการแก้ว คณะอักษรศาสตร์ เอก เอก 4 ม.ค. 62 20 ธ.ค. 64 ในประเทศ

16 นายณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักด์ิ คณะอักษรศาสตร์ เอก เอก 4 ก.พ. 62 3 ก.พ. 64 ในประเทศ

17 นางสาวปรียาภรณ์ หม่ืนราช คณะอักษรศาสตร์ เอก เอก 2 ส.ค. 62 31 ธ.ค. 65 ในประเทศ

18 นายอภิวัฒน์ คุ้มภัย คณะอักษรศาสตร์ เอก เอก 13 ส.ค. 62 12 ส.ค. 65 ในประเทศ

19 นางสาวจิราวรรณ เกียรติโพธา คณะอักษรศาสตร์ เอก เอก 16 ก.ย. 62 15 ก.ย. 65 ต่างประเทศ

ข้อมูล ณ 30 กันยำยน 2562

รำยช่ือบุคลำกรสำยวิชำกำรในสังกัดมหำวิทยำลัยศิลปำกร ท่ีอยู่ระหว่ำงลำศึกษำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล คณะวิชำต้นสังกัด ระดับลำศึกษำ ระดับท่ีศึกษำ จำกวันท่ี ถึงวันท่ี สถำนท่ี

20 นางสาวเก็จวิรัล ต้ังสิริวัสส์ คณะศึกษาศาสตร์ เอก เอก 27 ส.ค. 62 31 ส.ค. 65 ต่างประเทศ

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

22 นายธรรมวิชช์ ประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โท-เอก เอก 3 ส.ค. 51 9 ส.ค. 63 ในประเทศ

23 นางสาวกัญจน์อมล เรียงวงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เอก เอก 17 ส.ค. 58 16 ส.ค. 63 ในประเทศ

24 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ ทองหยวก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เอก เอก 31 พ.ค. 62 31 ต.ค. 62 ในประเทศ

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

26 นายกิตติพันธ์ จันทร์บัวลา คณะดุริยางคศาสตร์ เอก เอก 7 ส.ค. 62 31 ส.ค. 65 ต่างประเทศ

27 นางสาวยุภา ปู่แตงอ่อน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เอก เอก 17 ส.ค. 58 16 ก.พ. 63 ในประเทศ

28 นายอนวัช บุญญภักดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เอก เอก 1 ต.ค. 58 31 มี.ค. 63 ในประเทศ

29 นางสาวดาวรุ่ง ศิลาอ่อน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เอก เอก 21 พ.ค. 59 31 มี.ค. 63 ต่างประเทศ

30 นางสาวฌานิกา จันทสระ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เอก เอก 1 มิ.ย. 60 31 พ.ค. 65 ต่างประเทศ

31 นางสาวสุวิมล ชินกังสดาร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เอก เอก 1 ก.ย. 62 31 ส.ค. 66 ต่างประเทศ

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

33 นางสาวศศิกานต์ เฮ้าจัตุรัส คณะวิทยาการจัดการ เอก เอก 22 ก.ย. 59 19 มี.ค. 63 ต่างประเทศ

34 นายฐิติรุจ จันทร์มหา คณะวิทยาการจัดการ เอก เอก 30 ต.ค. 59 30 เม.ย. 63 ต่างประเทศ

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

36 นายทัพพ์เทพ ภาปราชญ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เอก เอก 5 มิ.ย. 60 31 ม.ค. 64 ต่างประเทศ

37 นางสาวนิสาชล รัตนสาชล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เอก เอก 1 ส.ค. 61 31 ก.ค. 63 ในประเทศ

38 นายวรฐ กายูรวัฒน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เอก เอก 7 ม.ค. 63 6 ก.ค. 66 ในประเทศ

39 นางสาวมัทนา เจริญวงศ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เอก เอก 30 มี.ค. 63 29 ก.ย. 66 ต่างประเทศ

หน้า 2


