
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบคุคล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์จากข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านบุคลากร และจาก
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้
ด าเนินการปรับกลยุทธ์และตัวชี้วัดของแผนให้สอดคล้องตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี     
(พ.ศ. 2562 – 2566) และแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้ง     
ตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษา แล้วถ่ายทอดแผนสู่คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรต่อไป  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนรอบ 9 เดือน โดยให้
คณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ ที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ เพ่ือน าผล
การประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปีถัดไป ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผน จ านวน 15 ตัวชี้วัด           
จากทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 71.43 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บรรลุเป้าหมายตามแผน 17 ตัวชี้วัด 
จากทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 73.91) ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและเสริมสร้ำงบุคลำกรให้มีศักยภำพย่ิงขึ้นและพร้อมรับ 
 กำรเปลี่ยนแปลงเพื่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 

กลยุทธ์/มำตรกำร/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุ 

เป้ำหมำย เป้ำหมำย ผลลัพธ ์
เป้ำประสงค์ที่ 1 : พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กร กระบวนกำรท ำงำน และทรัพยำกรบุคคลให้มีธรรมำภิบำล 
พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคลำกร (SU-ERP HRM) เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกต่อบุคลำกรและเชื่อมโยง 
                 กับระบบ SU-ERP 
1. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคลากร  
    (SU-ERP HRM) ระยะที่ 1 

ร้อยละ 100 100  

กลยุทธ์ที่ 2 : สนับสนนุให้คณะวิชำ/หน่วยงำนจัดโครงกำรพัฒนำผู้บริหำรทุกระดับ 
2. ร้อยละของผู้บริหารทีไ่ด้รบัการพัฒนาเพื่อเสรมิสร้างศักยภาพ 
    การเป็นผู้บริหาร 

ร้อยละ 
 

80 75.43  

กลยุทธ์ที่ 3 : สนับสนนุให้คณะวิชำ/หน่วยงำนจัดโครงกำรเพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้มีธรรมำภิบำลและพัฒนำศักยภำพ 
                ให้พร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
3.  จ านวนโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งสายวิชาการ  
     และสายสนับสนุนและการสืบทอดต าแหน่ง 

โครงการ 35 81  

4. ร้อยละของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีไดร้ับ 
    การพัฒนาตามความเชี่ยวชาญหรือตามต าแหน่งงาน 

ร้อยละ 80 79.83  

กลยุทธ์ที ่4 : ส่งเสริมและสนับสนุนกำรท ำผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของคณำจำรย์ 
5. จ านวนผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมลู  
    Scopus หรือ ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ) 

ผลงาน 260 294  
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กลยุทธ์/มำตรกำร/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุ 

เป้ำหมำย เป้ำหมำย ผลลัพธ ์
6. จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดับชาติ 
    และนานาชาต ิ

ผลงาน 290 240  

7. จ านวนโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการท าผลงานวิจัย 
    เพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS 

โครงการ 1 4  

กลยุทธ์ที ่5 : ส่งเสริมให้มีโครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือกำรศึกษำ 
8. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีน าเสนอผลงาน 
    นวัตกรรมของคณาจารย ์

โครงการ 1 4  

กลยุทธ์ที ่6 : พัฒนำบุคลำกรเพ่ือรองรับกำรด ำเนินงำนด้ำนพัฒนำควำมเป็นสำกลของมหำวิทยำลัย 
9. จ านวนโครงการ/อบรมหลักสตูร AUN-QA หรือกิจกรรม 
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรที่ได้รับ AUN QA certificate 

โครงการ/
กิจกรรม 

10 14  

10. จ านวนโครงการ/กิจกรรมสร้างความรู้ความเขา้ใจ Outcome- 
     Based Education 

โครงการ/
กิจกรรม 

14 17  

11. จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ โครงการ/
กิจกรรม 

14 8  

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  บริหำรจัดกำรอัตรำก ำลังให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย  
 และสอดคล้องตำมแผนอัตรำก ำลังของมหำวิทยำลัย 

เป้ำประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุ 

เป้ำหมำย เป้ำหมำย ผลลัพธ ์
เป้ำประสงค์ที่ 1 : บุคลำกรมีคุณวุฒิและควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนให้มหำวิทยำลัยอย่ำงมีคุณภำพ และสอดคล้อง 
                      ตำมแผนอัตรำก ำลังของมหำวิทยำลัย 
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้อำจำรย์ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 
12. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอก 
     หรือเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ 56 57.60  

กลยุทธ์ที ่2 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้อำจำรย์ท ำผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ือขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่สูงขึ้น 
13. ร้อยละของผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     หรือเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ 44 53.95  

กลยุทธ์ที ่3 : สร้ำงระบบและกลไกกำรสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
14. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ไดร้ับการคัดเลอืก มีวุฒปิรญิญาเอก 
     ต่อจ านวนบุคลากรใหม่ที่ได้รบัการคัดเลือก 

ร้อยละ 70 78.57  

  

ยุทธศำสตร์ที่ 3  มีกำรธ ำรงรักษำและสร้ำงขวัญก ำลังใจบุคลำกร 

กลยุทธ์/มำตรกำร/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุ 

เป้ำหมำย เป้ำหมำย ผลลัพธ ์
เป้ำประสงค์ที่ 1 : พัฒนำระบบบริหำรค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรให้สอดคล้องตำมสภำวะเศรษฐกิจและสภำพแวดล้อม 
                      ที่เปลี่ยนแปลงไป 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนำระบบและกลไกเพ่ือสร้ำงควำมก้ำวหน้ำให้แก่บุคลำกร 
15. มีการปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสวัสดิการหรือ 
     ความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรใหส้อดคล้องกับพันธกิจ 
     ของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

มี/ไม่ม ี ม ี มี  

16. ร้อยละความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อองค์กร ร้อยละ 80 73.40  
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กลยุทธ์/มำตรกำร/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุ 

เป้ำหมำย เป้ำหมำย ผลลัพธ ์
เป้ำประสงค์ที่ 2. พัฒนำสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนและส่งเสริมสขุภำวะ/คุณภำพชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 2 : สนับสนนุให้คณะวิชำ/หน่วยงำน จัดโครงกำรเกี่ยวกับกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
                และส่งเสริมสุขภำวะ/คุณภำพชีวิต 
17. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมกีารปรับปรุงกายภาพ/ภูมิทัศน์ โครงการ 35 42  
18. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสง่เสริมการพัฒนาสุขภาวะ/     
     คุณภาพชีวิต 

โครงการ 35 29  

ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

กลยุทธ์/มำตรกำร/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุ 

เป้ำหมำย เป้ำหมำย ผลลัพธ ์
เป้ำประสงค์ที่ 1 : มีระบบกลไกดำ้นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนอย่ำงโปร่งใส
และเป็นธรรม 
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนนุให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใสและ 
เป็นธรรม 
19. มีการปรับระบบการประเมินด้วย KPIs และ Competency  
     ให้สอดคล้องกับการบริหารงานบุคคลที่เป็นมหาวิทยาลยั 
     ในก ากับของรัฐ 

มี/ไม่ม ี ม ี มี  

20. จ านวนโครงการอบรมบุคลากร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 
     เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเปลีย่นแปลงไป 

โครงการ 3 9  

21. ร้อยละของบุคลากรที่ร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประเมนิ 
     ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่เป็นธรรมเฉพาะเรื่องที่มหาวิทยาลัย 
     ให้มีการไต่สวน 

ร้อยละ ไม่เกิน 
ร้อยละ 

0.5 

0  

 รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ดังแนบ)  
   
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและเสริมสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพย่ิงข้ึนและพร้อมรับการเปล่ียนแปลงเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย

1. พัฒนาระบบการบริหาร 1.1 พัฒนาระบบบริหาร 1.1.1 ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร 

จัดการองค์กร กระบวน ทรัพยากรบุคลากร ของการพัฒนาระบบ ฝ่ายบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล (SU-ERP HRM) ระยะท่ี 1 เรียบร้อยแล้ว

การท างาน และทรัพยากร (SU-ERP HRM) เพ่ือ บริหารทรัพยากร กองคลัง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีการด าเนินงาน ดังน้ี

บุคคลให้มีธรรมาภิบาล อ านวยความสะดวกต่อ บุคลากร (SU-ERP HRM) กองทรัพยากรมนุษย์     มหาวิทยาลัยได้จัดจ้างบริษัท I am Consulting จ ากัด ด าเนินการ

พร้อมรับการเปล่ียนแปลง บุคลากรและเช่ือมโยง ระยะท่ี 1 พัฒนาและติดต้ังระบบฯ โดยเร่ิมด าเนินการพัฒนาและติดต้ังระบบ

อย่างย่ังยืน กับระบบ SU-ERP ต้ังแต่วันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีวัตถุประสงค์

มุ่งเน้นให้ระบบSU-ERP HRM สามารถประมวลผลเงินเดือนบนระบบ  

Payroll และสามารถเช่ือมโยงกับระบบ SU-ERP ท่ีมีอยู่ได้ โดยพัฒนา

และติดต้ัง 4 ระบบงาน คือ ระบบบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร (OM)

ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (PA) ระบบการจัดการเวลา (TM) และ

ระบบบัญชีเงินเดือน (PY) และมีการประชุม/อบรมผู้ท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี

 - วันท่ี 15 กรกฎาคม 2562 การประชุมเร่ิมโครงการ (Project Kick

off Meeting) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาระบบฯ

 - วันท่ี 23 กรกฎาคม 2562 การอบรมเร่ิมโครงการระบบบริหาร

จัดการโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบ

การจัดการเวลา และระบบบัญชีเงินเดือน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย
 - เดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

คณะท างานแต่ละระบบ เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบการท างาน

ในอนาคต (Business Blueprint) การจัดเตรียมข้อมูล การจัดเตรียม

ความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลและสารสนเทศ เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าว

ไปจัดท าในข้ันตอนการพัฒนาระบบต่อไป

 - วันท่ี 7 ตุลาคม 2562 ประชุมเร่ืองการถ่ายโอนข้อมูลระบบบัญชี

เงินเดือน (PY) และทดสอบการท างานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (PA)

ณ ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน 

 - วันท่ี 15 ตุลาคม 2562 ทดสอบการท างานระบบบริหารจัดการ

โครงสร้างองค์กร (OM) ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ช้ัน 4 

ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน

 - วันท่ี 21 ตุลาคม 2562 อบรมผู้ใช้งานหลักระบบบริหารจัดการ

โครงสร้างองค์กร (OM) และระบบการจัดการเวลา (TM) 

ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ช้ัน 3 ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน 

 - วันท่ี 28 ตุลาคม 2562 อบรมผู้ใช้งานหลักระบบบริหารทรัพยากร

บุคคล (PA) ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ช้ัน 3 ส านักงาน

อธิการบดี ตล่ิงชัน

 - วันท่ี 29 ตุลาคม 2562 อบรมผู้ใช้งานหลักระบบบัญชีเงินเดือน (PY)

ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ช้ัน 3 ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน

 - วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 ทดสอบข้ันตอนสุดท้ายโดยผู้ใช้งานระบบ

(UAT : User Acceptance Test) ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์

ช้ัน 3 ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย
 - เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 ด าเนินการถ่ายโอนข้อมูลข้ึนสู่

ระบบ SU-ERP HRM 

 - วันท่ี 16 ธันวาคม 2562 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เร่ือง “การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กรด้านทรัพยากรบุคคล

มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP HRM) : ระบบบัญชีเงินเดือน (Payroll)

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 2 ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 

พระราชวังสนามจันทร์ มีผู้เข้าร่วมอบรม 79 คน

 - วันท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา เปิดใช้งานระบบจริง (Go-live)

โดยผู้ใช้งานหลักเป็นหน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ กองทรัพยากรมนุษย์

และกองคลัง เน่ืองจากการบันทึกและการประมวลผลบนระบบฯ 

หน่วยงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ

1.2 สนับสนุนให้ 1.2.1 ร้อยละของผู้บริหาร ร้อยละ 80 คณะวิชา/หน่วยงาน มีผู้บริหารระดับรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการศูนย์/สถาบัน/ 

คณะวิชา/หน่วยงาน ท่ีได้รับการพัฒนาเพ่ือ ส านัก ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาค และ

จัดโครงการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพ ผู้อ านวยการกองหรือเทียเท่าได้รับการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ

ผู้บริหารทุกระดับ การเป็นผู้บริหาร การเป็นผู้บริหาร 175 คน จากผู้บริหารท้ังหมด 232 คน 

คิดเป็นร้อยละ 75.43

    ท้ังน้ี มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี

1. การประชุมด้านบริหารและแผนกลยุทธ์ ข้อมูลและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2563 ณ ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางและแผนหลักสูตรมหาวิทยาลัย

ศิลปากรท่ีตอบโจทย์ประเทศในยุคโลกพลิกผัน" เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 

2563 

3. Smart Change Smart Future เปล่ียนอนาคตอย่างรอบรู้และ

เท่าทันสู่การเปล่ียนแปลงอย่างย่ังยืน วันท่ี 17 สิงหาคม 2563 

ณ ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน

4. Strategic Planning with Foresight for Future Success 

การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Foresight เพ่ือความส าเร็จอย่างย่ังยืน

ในอนาคต วันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ณ ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน

5. โครงการสัมมนาออนไลน์ เร่ือง การพัฒนาคุณภาพองค์กร

สู่ความเป็นเลิศ : EdPEx Sharing ในวันท่ี 27 เมษายน 2563

ณ ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน (กองประกันฯ)

6. กิจกรรม Design Collaboration Workshop ร่วมกับ Wiki

Building School วันท่ี 4, 11, 18 มีนาคม 2563 ณ บริษัท พี ไอ เอ

อินทีเรีย จ ากัด (มัณฑนศิลป์)

7. โครงการอบรมออนไลน์ : AUN-QA Clinic ระหว่างวันท่ี 28-29

พฤษภาคม 2563 และ Re-run เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2563 

(มัณฑนศิลป์)

8. กิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับคณะ/ส่วนงาน/สถาบัน EdPEx Assessors เม่ือวันท่ี

7 กรกฎาคม 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์ พระราชวังสนามจันทร์
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย
9. กิจกรรมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้า

ศึกษาฯ ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2564

เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

10. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Introduction to Thailand Quality 

Award (TQA) ส าหรับผู้บริหาร วันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2562 

(อักษรศาสตร์)

11. โครงการอบรมหลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap

Analysis วันท่ี 15-16 มกราคม 2563 (อักษรศาสตร์)

12. โครงการอบรมการพัฒนาการบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์

EdPex วันท่ี 28 สิงหาคม 2563 (อักษรศาสตร์)

13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ เร่ือง

แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ 2563-2567 และแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2564 : การขับเคล่ือนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์สู่ความ

เป็นเลิศด้านการศึกษา ในวันท่ี 25 มิถุนายน 2563 (ศึกษาศาสตร์)

14. โครงการอบรมผู้บริหารรุ่นกลาง หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้น า

ในวันท่ี 10, 14, 17 กันยายน 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าร่วม

โครงการ 126 คน (วิทยาศาสตร์)

15. กฎหมายส าหรับกรรมการคณะ วันท่ี 10 ตุลาคม 2562

ณ ห้องไตรสิกขา คณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชศาสตร์) 

16. การพัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

วันท่ี 25 ตุลาคม 2562 (เภสัชศาสตร์)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย
17. การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ วันท่ี 27 เมษายน 2563

ผ่านระบบออนไลน์ (เภสัชศาสตร์)

18. โครงการให้ค าปรึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 

วันท่ี 12 ธันวาคม 2563 จังหวัดนครปฐม (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

19. โครงการให้ค าปรึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) : 

หมวด 2 กลยุทธ์ ในวันท่ี 30-31 มกราคม 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม

มีผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

20. โครงการให้ค าปรึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) : 

การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันท่ี 21-22 กรกฎาคม 2563

จังหวัดสมุทรสงคราม (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

21. โครงการให้ค าปรึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) : 

กระบวนการท างาน ระหว่างวันท่ี 15-16 กันยายน 2563 

จังหวัดสมุทรสงคราม (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

22. การจัดอบรม เร่ือง "EdPEx Criteria" คณะดุริยางคศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันท่ี 2 ธันวาคม 2562 ณ หอดนตรี 

ศาสตราจารย์ตรึงใจ บูรณสมภพ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 48 คน 

(ดุริยางคศาสตร์)

23. โครงการศึกษาดูงานด้านกระบวนการพัฒนาระบบตามแนวทาง

ของเกณฑ์ EdPEx ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันท่ี 22-23 

ธันวาคม 2563 ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 8 คน (วิทยาการจัดการ)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย
24. โครงการอบรมเกณฑ์ EdPEx : การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สู่ความเป็นเลิศข้ึน เพ่ือให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์

EdPEx : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เม่ือวันท่ี 19

มีนาคม 2563 มีผู้บริหารเข้าร่วมจ านวน 8 คน (เทคโนโลยีสารสนเทศฯ)

25. กิจกรรมอบรมผู้บริหารและบุคลากรระบบบริหารทรัพยากรองค์กร

ด้านการเงิน งบประมาณ พัสดุ (SU-ERP) ให้กับคณะศึกษาศาสตร์

วันท่ี 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 3 

อาคารศึกษา 3 (กองคลัง)

26. โครงการประชุมช้ีแจงแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร 

(Silpakorn University) เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 

ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ (กองแผนงาน)

1.3 สนับสนุนให้ 1.3.1 จ านวนโครงการ โครงการ 35 คณะวิชา/หน่วยงาน คณะและหน่วยงานได้ด าเนินโครงการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

คณะวิชา/หน่วยงาน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กองทรัพยากรมนุษย์ ให้มีธรรมาภิบาล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้ังสายวิชาการและ

จัดโครงการเพ่ือพัฒนา บุคลากรท้ังสายวิชาการ สายสนับสนุน เพ่ือให้พร้อมต่อการสืบทอดต าแหน่ง 

บุคลากรให้มีธรรมาภิบาล และสายสนับสนุนและ จ านวน 81 โครงการ ดังน้ี

และพัฒนาศักยภาพ การสืบทอดต าแหน่ง 1. โครงการอบรมให้ความรู้พ้ืนฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

ให้พร้อมต่อ เพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) วันท่ี 23 ธันวาคม 2562

การเปล่ียนแปลง ณ ห้องประชุมส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร์ (บัณฑิตวิทยาลัย)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย
2. โครงการฝึกอบรม “การใช้งานระบบ iThesis” วันท่ี 7 กุมภาพันธ์

2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 3

ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 

(บัณฑิตวิทยาลัย)

3. โครงการอบรม เร่ือง “เทคนิควิธีการให้บริการท่ีดี (Service Mind) 

เพ่ือก้าวสู่การแข่งขันในยุคประเทศไทย 4.0” วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 7 อาคาร 50 ปี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  (บัณฑิตวิทยาลัย)

4. โครงการสัมมนาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันในการบริหารจัดการ

ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ คณะวิชา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2563  

(สัมมนาผ่านระบบออนไลน์)  (บัณฑิตวิทยาลัย)

5. โครงการฝึกอบรม เร่ือง “การเพ่ิมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ” วันท่ี 22 กรกฎาคม 2563 

เวลา 9.00-12.00 น. อบรม online ผ่าน Microsoft Teams

(บัณฑิตวิทยาลัย)

6. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เร่ือง "จริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์ส าหรับอาจารย์และนักวิจัย" ส าหรับอาจารย์ นักวิจัย และ

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา วันท่ี 19 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุม

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (สถาปัตยกรรมศาสตร์

และอักษรศาสตร์)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย
7. การปรับกระบวนทัศน์และวางแผนกลยุทธ์เพ่ือก าหนดประเด็นวิจัย

ท่ามกลางการเปล่ียนแปลง ในวันท่ี 19 ธันวาคม 2562 

ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรมศาสตร์)

8. โครงการความรู้ทางทรัพย์สินปัญญาเบ้ืองต้นว่าด้วยสิทธิบัตร

การประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบและลิขสิทธ์ิ วันท่ี 7 ตุลาคม 2563

ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรมศาสตร์)

9. โครงการสัมมนาบุคลากรส านักงานคณบดี เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี ระหว่างวันท่ี 19-20 กันยายน 2563 ณ ปายาวี 

รีสอร์ท เขาใหญ่ ปากช่อง จ.นครราชสีมา (สถาปัตยกรรมศาสตร์)

10. การอบรม Google Drive เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2563

(สถาปัตยกรรมศาสตร์)

11. การอบรม Pivat Table เม่ือวันท่ี 19 และ 26 มิถุนายน

2563 (สถาปัตยกรรมศาสตร์)

12. การอบรม Google Form เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563

(สถาปัตยกรรมศาสตร์)

13. การอบรม เร่ือง การเขียนตัวช้ีวัด เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 

(สถาปัตยกรรมศาสตร์)

14. การอบรม เร่ือง การสร้าง Mail merge - Drop down list

เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 (สถาปัตยกรรมศาสตร์)

15. การอบรม เร่ือง ระเบียบและข้ันตอนการท าลายเอกสาร

เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย
16. อบรมการใช้โปรแกรม Zoom เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2563

(สถาปัตยกรรมศาสตร์)

17. อบรมการใช้โปรแกรม PDF เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 

(สถาปัตยกรรมศาสตร์)

18. อบรมการลงทะเบียน IP Phone How to setting the IP Phone

on your smartphone เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2563

(สถาปัตยกรรมศาสตร์)

19. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ

"การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะโบราณคดี" วันท่ี 17

มกราคม 2563 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ (โบราณคดี)

20. โครงการอบรมการใช้โปรแกรมในการเรียนการสอนออนไลน์ส าหรับ

บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 (อักษรศาสตร์)

21. โครงการอบรมออนไลน์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

วันท่ี 26 มีนาคม 2563 และ 27 มีนาคม 2563 (ศึกษาศาสตร์)

22. โครงการฝึกอบรมในระบบออนไลน์ Microsoft Teams 

วันท่ี 23 เมษายน 2563 (ศึกษาศาสตร์)

23. โครงการฝึกอบรมในระบบออนไลน์ Google Classroom 

วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 (ศึกษาศาสตร์)

24. โครงการฝึกอบรมในระบบออนไลน์ Microsoft Excel

วันท่ี 26 มิถุนายน 2563 และวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 (ศึกษาศาสตร์)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย
25. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจ าปี 2563 วันท่ี 18 กุมภาพันธ์

2563 วันท่ี 9 เมษายน 2563 และวันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 

(ศึกษาศาสตร์)

26. โครงการอบรม เร่ือง "การน าเสนอขอก าหนดระดับต าแหน่ง

เพ่ือแต่งต้ังให้สูงข้ึน วันท่ี 16 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1135 

อาคารวิทยาศาสตร์ 1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 43 คน (วิทยาศาสตร์)

27. โครงการบรรยายพิเศษ คณิตศาสตร์ส าหรับอุตสาหกรรมการเงิน

และนวัตกรรมดิจิทัล (Mathematics for Industrials Finance

and Digital Innovations) วันท่ี 18 และ 25 ตุลาคม 2562 

และ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 1550 ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 28 คน (วิทยาศาสตร์)

28. กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิพากษ์โครงร่างองค์กร

(OP) คณะน าร่อง” วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องแสดงนิทรรศการ

ช้ัน 1 อาคารนิทรรศการธรรมชาติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ (วิทยาศาสตร์)

29. โครงการประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภาควิชาสถิติ) วันท่ี 13-14 ธันวาคม

2562 ณ ทรีธารา รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 12 คน (วิทยาศาสตร์) 

30. โครงการสัมมนา เร่ือง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาควิชาเคมี

ประจ าปีงบประมาณ 2563 วันท่ี 25 - 27 พฤศจิกายน 2562
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย
ณ Springfield@Sea และ So Sofitel HuaHin ชะอ า เพชรบุรี 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 42 คน (วิทยาศาสตร์) 

31. โครงการอบรม เร่ือง "มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO

9001:2015" วันท่ี 23 ม.ค. - 23 มิ.ย. 63 ณ ห้องจัดแสดงผลงาน ช้ัน 1

อาคารนิทรรศการธรรมชาติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน (วิทยาศาสตร์)

32. โครงการอบรมออนไลน์ : AUN-QA Clinic หลักสูตร ปีการศึกษา 2562

วันท่ี 28 - 29 พ.ค. 63 (อบรมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams) (วิทยาศาสตร์)

33. โครงการการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลแบบออนไลน์

วันท่ี 18 พ.ค. 63 (อบรมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams)

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 90 คน (วิทยาศาสตร์)

34. โครงการกิจกรรม 5 ส  คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2563

วันท่ี 5 ส.ค. 63 ณ พ้ืนท่ีในความรับผิดชอบของภาควิชา และหน่วยงาน

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 85 คน (วิทยาศาสตร์)

35. โครงการท าบุญวันข้ึนปีใหม่ 2563 และงานท าบุญครบรอบ

การก่อต้ัง 48 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันท่ี 27 ธันวาคม 2562 ณ โถงหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ ช้ัน 1 

อาคารวิทยาศาสตร์ 1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน (วิทยาศาสตร์)

36. โครงการเกษียณอายุราชการ "สัมพันธ์จากใจ สายใยวิทยาศาสตร์ 

ศิลปากร" ประจ าปี 2563 วันท่ี 15 ก.ย. 63 ณ ลานจอดรถ ภาควิชา
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย
ฟิสิกส์ (ลานไผ่) อาคารวิทยาศาสตร์ 4 คณะวิทยาศาสตร์ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 204 คน (วิทยาศาสตร์)

37. โครงการ "น่ังรถล่องเรือแล่นราง" โครงการไหว้พระธรรมะสัญจร

ไหว้พระ 9 วัด สืบสิริพิพัฒน์วิทยา วันท่ี 9 และ 24 มกราคม 2563 

ณ พระอารามหลวงและศาลหลักเมืองในกรุงเทพมหานคร จ านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน (วิทยาศาสตร์)

38. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 2562 วันท่ี 22 มิถุนายน - 4 กันยายน 2563

ณ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน (วิทยาศาสตร์)

39. โรงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชา

คณิตศาสตร์ 1231 ว.1 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน (วิทยาศาสตร์)

40. โครงการสัมมนา เร่ือง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาควิชาเคมี 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (คร้ังท่ี 1) วันท่ี 25-27 พฤศจิกายน 2562

ณ Springfield@Sea และSo Sofitel HuaHin ชะอ า เพชรบุรี จ านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการ 42 คน (วิทยาศาสตร์)

41. โครงการสัมมนา เร่ือง พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาควิชาเคมี 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (คร้ังท่ี 2) วันท่ี 29 - 30 มิ.ย. 63 

ณ เชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลลา จ.ประจวบขีรีขันธ์

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 45 คน (วิทยาศาสตร์)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย
42. โครงการมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ภาควิชาฟิสิกส์ 

คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2563 วันท่ี 8 ก.ย. 63 ณ ร้านบ้านต าลึง

จังหวัดนครปฐม จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 38 คน (วิทยาศาสตร์)

43. โครงการให้ค าปรึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) : 

หมวด 2 กลยุทธ์ ในวันท่ี 30-31 มกราคม 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม

มีผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

44. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดท าคู่มือการ

ปฏิบัติงาน วันท่ี 5-6 พฤศจิกายน 2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 38 คน 

(วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

45. การจัดอบรม เร่ือง "EdPEx Criteria" คณะดุริยางคศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันท่ี 2 ธันวาคม 2562 ณ หอดนตรี 

ศาสตราจารย์ตรึงใจ บูรณสมภพ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 48 คน 

(ดุริยางคศาสตร์)

46. การจัดอบรมการจดลิขสิทธ์ิและการย่ืนขอจดลิขสิทธ์ิทางด้านดนตรี

เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 ณ หอดนตรีศาสตราจารย์ตรึงใจ

บูรณสมภพ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผู้เข้าร่วม

โครงการ 45 คน (ดุริยางคศาสตร์)

47. การจัดอบรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน

ทางด้านดนตรี เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 202 อาคาร

คณะดุริยางคศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน (ดุริยางคศาสตร์)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย
48. โครงการสัมมนาบุคลากรคณะดุริยางคศาสตร์ คร้ังท่ี 1/2563

หัวข้อเร่ือง "เตรียมความพร้อมสอนออนไลน์ Q&A" เม่ือวันท่ี 5

พฤษภาคม 2563 โดยจัดการอบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft

Team ถ่ายทอดสด ณ ห้อง 202 อาคารคณะดุริยางคศาสตร์

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 45 คน (ดุริยางคศาสตร์)

49. จัดเสวนา "แลกเปล่ียนเรียนรู้การสอนออนไลน์" เม่ือวันท่ี 

3 กรกฎาคม 2563 ผ่านโปรแกรม zoom จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

23 คน (ดุริยางคศาสตร์)

50. โครงการสัมมนาบุคลากรคณะดุริยางคศาสตร์ คร้ังท่ี 2/2563 

หัวข้อเร่ือง "ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม" เม่ือวันท่ี 

18 พฤษภาคม 2563 โดยจัดการอบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบ

Microsoft Team ถ่ายทอดสด ณ ห้อง 202 อาคารคณะดุริยางคศาสตร์ 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 49 คน (ดุริยางคศาสตร์) 

51. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา วันท่ี 27-29 

พฤศจิกายน 2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 48 คน (สัตวศาสตร์ฯ)

52. กิจกรรม KM ฝ่ายวิชาการ เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน (สัตวศาสตร์ฯ)

53. กิจกรรม KM ฝ่ายสนับสนุน เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 17 คน (สัตวศาสตร์ฯ)

54. โครงการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างศักยภาพการท างานอย่างมี

ประสิทธิภาพ เร่ือง “คิดอย่างสร้างสรรค์และท างานอย่างมีความสุข” 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย
ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

วันท่ี 24 ธันวาคม 2563 ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 119 คน

(วิทยาการจัดการ)

55. โครงการอบรม เร่ือง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

แบบออนไลน์ (อบรมออนไลน์) ณ คณะวิทยาการจัดการ

วันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 (วิทยาการจัดการ)

56. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “หลักจริยธรรมพ้ืนฐาน

การวิจัยในคน” ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี ช้ัน 2 วิทยาเขต 

สารสนเทศเพชรบุรี ในวันท่ี 18 มีนาคม 2563 (วิทยาการจัดการ)

57. กิจกรรมแลกเปล่ียนและถ่ายทอดความรู้ : แนวทางการพัฒนา

และออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program learning

outcome training (PLO)) ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ 

แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2563 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 75 คน (วิทยาการจัดการ) 

58. โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการเรียน

การสอนออนไลน์ เก่ียวกับการใช้ Google Meet, Google Classroom

และ Microsoft Team ในวันท่ี 4 มิถุนายน 2563

(เทคโนโลยีสารสนเทศฯ)

59. โครงการส่งเสริมความรู้การใช้โปรแกรมส านักงาน (ไมโครซอฟท์)

โดยจัดอบรมออนไลน์ในวันท่ี 1 - 2 มิถุนายน 2563 และมีผู้เข้าร่วม

โครงการ 120 คน (ส านักดิจิทัลฯ)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย
60.  โครงการการใช้โปรแกรม Zoom ส าหรับการเรียนการสอน

และประชุมสัมมนาออนไลน์ โดยจัดอบรมออนไลน์ในวันท่ี 15 และ

23 กันยายน 2563 และมีผู้เข้าร่วมโครงการ 67 คน (ส านักดิจิทัลฯ)

61. โครงการสัมมนาบุคลากรหอศิลป์ ประจ าปี พ .ศ. 2563 

หัวข้อ "แหล่งเรียนรู้หลากหลายมิติ" วันท่ี 22-24 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย จ.กรุงเทพฯ โรงแรม

เบญจธารา จ.ลพบุรี และโรงแรมศุภาลัย ป่าสักรีสอร์ทแอนด์สปา

จ.สระบุรี โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจร้อยละ 89 (หอศิลป์)

62. โครงการอบรมระบบบัญชีเงินเดือน (SU-ERP HRM Payroll) 

เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ช้ัน 2 อาคาร

หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (กองคลัง)

63. โครงการ "ให้ค าปรึกษาในการท างานแก่บุคลากรผ่าน Cloud

Computing"  กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ส านักงาน

อธิการบดี เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้สามารถใช้งานระบบ

เทคโนโลยีในการท างานได้อย่างสะดวกคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย า

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร เร่ิมต้ังแต่

เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จ านวนคณะท างาน 25 คน

(กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)

64. โครงการ "พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลรองรับ

การเปล่ียนแปลงในอนาคต" ระหว่างวันท่ี 18-20 กันยายน 2563 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และโรงแรมเดอะกรีนเนอร่ีรีสอร์ท
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย
เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมโครงการ 83 คน

(กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)

65. โครงการจัดการความรู้ เร่ือง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ

ตามระเบียบเงินรายได้ พ.ศ. 2562 เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องประชุม ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ช้ัน 2 อาคารบริหาร จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 78 คน

(กองคลังและกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)

66. กิจกรรมอบรมผู้บริหารและบุคลากรระบบบริหารทรัพยากรองค์กร

ด้านการเงิน งบประมาณ พัสดุ (SU-ERP) ให้กับคณะศึกษาศาสตร์

วันท่ี 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 3

อาคารศึกษา 3 (กองคลัง)

67. การอบรมผู้ใช้งานหลัก (Key User) ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร

ด้านทรัพยากรบุคคล (SU-ERP HRM) ณ ห้องปฏิบัติการ 2 

ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี ช้ัน 3 ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน ดังน้ี

  - วันท่ี 21 ตุลาคม 2562 อบรมผู้ใช้งานหลักระบบบริหารจัดการ

โครงสร้างองค์กร (OM) และระบบการจัดการเวลา (TM)

  - วันท่ี 28 ตุลาคม 2562 อบรมผู้ใช้งานหลักระบบบริหารทรัพยากร

บุคคล (PA)

  - วันท่ี 29 ตุลาคม 2562 อบรมผู้ใช้งานหลักระบบบัญชีเงินเดือน (PY)

(กองทรัพยากรมนุษย์)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย
68. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดท าผลงาน 

เพ่ือเสนอขอก าหนดระดับต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน”

ภาคบรรยาย วันท่ี 20 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา พระราชวังสนามจันทร์ 

ภาคปฏิบัติ วันท่ี 21 - 31 มกราคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ ช้ัน 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ พระราชวังสนามจันทร์   

มีผู้เข้าร่วมโครงการ 360 คน (กองทรัพยากรมนุษย์)

69. โครงการสัมมนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปี 2563 “การบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดี” 

ระหว่างวันท่ี 21 - 22 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม อมารี หัวหิน 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 18 คน  (กองทรัพยากรมนุษย์)

70. โครงการแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ส านักงาน

อธิการบดี ประจ าปี 2563 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดได้แสดงความขอบคุณ

ร าลึกถึงความดีงาม และได้พบปะสังสรรค์ผู้เกษียณอายุราชการ 

ด าเนินโครงการเม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา พระราชวังสนามจันทร์ 

(กองทรัพยากรมนุษย์)

71. โครงการฝึกอบรมการจัดท าแบบสอบถามออนไลน์ (Google form)

เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี (กองบริหารงานวิชาการ)
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72. โครงการฝึกอบรมการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ (Infographic)

เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี (กองบริหารงานวิชาการ)

73. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์โดยใช้ Google Classroom & Microsoft Teams ให้กับ

คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี 15-19 มิ.ย. 63 ณ วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ วันท่ี 24 มิ.ย. 63 ณ วิทยาเขตวังท่าพระ

และวันท่ี 26 มิ.ย. 63 ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

(กองบริหารงานวิชาการ)

74. โครงการจัดการความรู้ "การปรับปรุงกระบวนการท างานด้วย

SIPOC" วันท่ี 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ช้ัน 4

ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน (กองประกันฯ)

75. โครงการสัมมนาออน์ไลน์ เร่ือง การพัฒนาคุณภาพองค์กร

สู่ความเป็นเลิศ : EdPEx Sharing (ออนไลน์) ในวันท่ี 27 เมษายน 2563

ณ ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน (กองประกันฯ)

76. โครงการประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินการ EdPEx ของ

ส านักงานอธิการบดี เม่ือวันท่ี 19-20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม

นริศรานุวัดติวงศ์ ช้ัน 4 ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน (กองประกันฯ)

77. โครงการประชุมช้ีแจงแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร

(Silpakorn University) เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 

ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ (กองแผนงาน)
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78. การประชุมด้านการบริหารและกลยุทธ์และด้านข้อมูลและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เม่ือวันท่ี 27 และ 29 มกราคม 2563 

ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ช้ัน 4 ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน

(กองแผนงาน)

79. โครงการอบรมบุคลากรของคณะส่วนงาน และหน่วยงานเพ่ือ

ทดสอบระบบวางแผนและงบประมาณ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับ

คณะ ส่วนงาน และหน่วยงานภายในและภายนอกส านักงานอธิการบดี

จ านวน 65 คน เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 2303 ช้ัน 2 อาคารหม่อมหลวงป่น มาลากุล

ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (กองแผนงาน)

80. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน

เร่ือง การจัดวางกระดาษท าการส าหรับการตรวจสอบเพ่ือรองรับ

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (SU-ERP) ในวันท่ี 16 ตุลาคม 2562

ณ ห้องประชุม 510 ช้ัน 5 ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน

(ส านักงานตรวจสอบภายใน) 

81. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน เน่ืองในวันข้ึนปีใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันท่ี 

26 ธันวาคม 2562ณ ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ

การสร้างสรรค์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 28 คน (ส านักงานบริหารการวิจัยฯ)
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1.3.2 ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ 80 คณะวิชา/หน่วยงาน (1) บุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับการพัฒนา จ านวน 862 คน 

ท้ังสายวิชาการและ (2) บุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา จ านวน 860 คน

สายสนับสนุนท่ีได้รับการ (3) รวมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา 

พัฒนาตามความเช่ียวชาญ จ านวน 1,722 คน จากบุคลากรท้ังหมด 2,157 คน คิดเป็นร้อยละ

หรือตามต าแหน่งงาน 79.83

(นับเฉพาะข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า)

1.4 ส่งเสริมและสนับสนุน 1.4.1 จ านวนผลงานตีพิมพ์ ผลงาน 260 รองอธิการบดี มีจ านวนผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 

การท าผลงานวิจัยหรือ เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏ ฝ่ายวิจัย scopus หรือ ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ) จ านวน 294 ผลงาน

งานสร้างสรรค์ของ ในฐานข้อมูล scopus หรือ คณะวิชา (ข้อมูลจากส านักงานบริหารการวิจัยฯ)

คณาจารย์ ISI (รวม proceeding หมายเหตุ : ผลงานนับตามปีปฏิทิน 2562 เน่ืองด้วยปัจจุบันการตีพิมพ์

หรือบทคัดย่อ) ในวารสารต่าง ๆ ออกเป็นรายปีไม่ได้ระบุการออกตามเดือน

1.4.2 จ านวนผลงาน ผลงาน 290 คณะวิชาและ มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

สร้างสรรค์ท่ีได้รับ ส านักงานบริหาร ในระดับชาติ จ านวน 25 ผลงาน และระดับนานาชาติ จ านวน 

การเผยแพร่ในระดับชาติ การวิจัยฯ 215 ผลงาน รวมจ านวนท้ังส้ิน 240 ผลงาน 

และนานาชาติ หมายเหตุ : (ข้อมูลจากส านักงานบริหารการวิจัยฯ)

               ผลงานนับตามปีปฏิทิน 2562
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1.4.3 จ านวนโครงการ โครงการ 1 ส านักงานบริหาร มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมบุคลากรเก่ียวกับการท าผลงาน 

พัฒนาบุคลากรเพ่ือ การวิจัยฯ วิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS จ านวน 4 โครงการ ดังน้ี

ส่งเสริมการท าผลงานวิจัย 1. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย

เพ่ือตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ในมนุษย์ “หลักจริยธรรมพ้ืนฐานการวิจัยในคน” 

SCOPUS ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี ช้ัน 2 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในวันท่ี 18 มีนาคม

2563 ด าเนินโครงการโดยคณะวิทยาการจัดการ

2. กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ "เปิดเส้นทางแหล่ง

ทุนวิจัยภายนอก” กับ อาจารย์ธันยา นวลละออง 

และแลกเปล่ียนเรียนรู้ “เส้นทางการขอจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์” กับ ผศ.ดร.กันพัชญ์กะลัมพะเหติ

ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 จัดโดยคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง How to raise 

your research visibility and impact เม่ือวันท่ี

3 สิงหาคม 2563 ณ ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มีผู้เข้าร่วม

โครงการ 31 คน (ส านักงานบริหารการวิจัยฯ)

4. โครงการอบรมเร่ือง "กลยุทธ์การเลือกวารสารเพ่ือ

ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ : สาขาสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์" วันท่ี 17 สิงหาคม 2563 ณ ส านักงาน
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บริหารการวิจัยฯ และผ่านระบบ MS Teams มีผู้เข้าร่วม

โครงการ 58 คน (ส านักงานบริหารการวิจัยฯ)

1.5 ส่งเสริมให้มีโครงการ 1.5.1 จ านวนโครงการ/ โครงการ 1 ศูนย์นวัตกรรม มีโครงการ/กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือเป็นเวทีน าเสนอผลงานนวัตกรรมของ 

พัฒนาบุคลากรด้าน กิจกรรม ท่ีจัดข้ึนเพ่ือเป็นเวที การศึกษาฯ คณาจารย์ จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี

พัฒนานวัตกรรม น าเสนอผลงานนวัตกรรม 1. การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

เพ่ือการศึกษา ของคณาจารย์ The 7th International Conference on Education (ICE 2020)

and The 16th National Conference "Research on Teaching

and Learning Toward Professional Development in 

a Changing World" ในรูปแบบออนไลน์ ในวันท่ี 6 มิถุนายน 2563

ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (ศึกษาศาสตร์)

2. การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 8 ประจ าปี 2563

ณ ห้องประชุม ช้ัน 2,3 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี วันท่ี 22 พฤษภาคม 2563

(วิทยาการจัดการ)

3. โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2019 international  

Conference on Innovative Digital "Digital Globalization and

Diversity in Disruptive Techonology and Communication"

คร้ังท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 20-21 พฤศจิกายน 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรม

แห่งกรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมจ านวน 200 คน (เทคโนโลยีสารสนเทศฯ) 
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4. โครงการอบรม เร่ือง เกณฑ์ ANU-QA เพ่ือการเขียนปรับปรุง

หลักสูตร เม่ือวันท่ี 8-9 มิถุนายน 2563 ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน

ณ ห้อง 801 ช้ัน 8 อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก

(วิทยาลัยนานาชาติ)

1.6 พัฒนาบุคลากร 1.6.1 จ านวนโครงการ/อบรม โครงการ/ 10 ผู้บริหารฝ่ายประกัน มีการด าเนินโครงการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 

เพ่ือรองรับการด าเนินงานหลักสูตร AUN-QA หรือ กิจกรรม คุณภาพการศึกษา AUN-QA จ านวน 14 โครงการ ดังน้ี

ด้านพัฒนาความเป็น กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และกองประกัน 1. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

สากลของมหาวิทยาลัย กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN คุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN-QA (สถาปัตยกรรมศาสตร์)

QA certificate 2. โครงการ การสร้างความรู้ความเข้าใจการปรับปรุงหลักสูตร

ตามเกณฑ์ AUN-QA วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 36 คน (โบราณคดี)

3. โครงการเตรียมความพร้อมสู่การประเมินคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA วันท่ี 21-22 ธันวาคม 2562 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ 11 คน (โบราณคดี)

4. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ตามเกณฑ์ AUN-QA วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563 (โบราณคดีร่วมกับ

สถาปัตยกรรมศาสตร์)

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “การเขียน SAR ตามเกณฑ์ AUN-QA”

เพ่ือเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี ช้ัน 2 อาคารบิหาร มหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี วันท่ี 5 มีนาคม 2563 

มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 20 คน (วิทยาการจัดการ)

6. โครงการประชุมสัมมนาบุคลากร เร่ือง การด าเนินงานและการพัฒนา

คณะวิทยาการจัดการ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ

ท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปีการศึกษา 2562/ปีงบประมาณ 2563

ณ โรงแรมอวานี หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า อ .ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี

วันท่ี 27 สิงหาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 85 คน (วิทยาการจัดการ)

7. กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิพากษ์โครงร่างองค์กร

(OP) คณะน าร่อง วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 จ านวนผู้เข้าร่วม 

โครงการ 40 คน (กองประกันฯ)

8. กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิพากษ์ SAR คณะน าร่อง

วันท่ี 22 มกราคม 2563 จ านวนผู้เข้าร่วม 40 คน (กองประกันฯ)

9. กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์ Op คณะ/ส่วนงาน

วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563 จ านวนผู้เข้าร่วม 40 คน (กองประกันฯ)

10. โครงการสัมมนาออนไลน์ เร่ือง การพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความ

เป็นเลิศ : EdPEx Sharing วันท่ี 27 เมษายน 2563 จ านวนผู้เข้าร่วม 

โครงการ 90 คน (กองประกันฯ)

11. โครงการอบรมออนไลน์ : AUN-QA Clinic หลักสูตร ปีการศึกษา

2562 วันท่ี 28-29 พฤษภาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 350 คน 

(กองประกันฯ)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย
12. โครงการอบรมออนไลน์ เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (AUN-QA Assessors)  

ประจ าปีการศึกษา 2562” วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 85 คน (กองประกันฯ)

13. กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้น าระดับสูงเพ่ือการเปล่ียนแปลง

ท่ีย่ังยืน ในวันท่ี 24, 31 กรกฎาคม และ 17 สิงหาคม 2563  

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน (กองประกันฯ)

14. โครงการอบรมออนไลน์ เร่ือง “มาตรฐานและแนวทางการประเมิน

ตามเกณฑ์ AUN-QA (AUN-QA Assessors Calibration)

ประจ าปีการศึกษา 2562 วันท่ี 8 กันยายน 2563 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 45 คน (กองประกันฯ)

1.6.2 จ านวนโครงการ/ โครงการ/ 14 กองประกัน มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ 

กิจกรรมสร้างความรู้ กิจกรรม คุณภาพการศึกษา เก่ียวกับ Outcome-Based Education จ านวน 17 โครงการ ดังน้ี

ความเข้าใจ Outcome- 1. โครงการนิทรรศการศิลปกรรมภาพพิมพ์ของนักศึกษาวิชาภาพพิมพ์

Based Education "print For You 6Th" (จิตรกรรมฯ)
2. โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาคณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปีการศึกษา 2562 (จิตรกรรมฯ)

3. โครงการนิทรรศการศิลปกรรมของนักศึกษาภาควิชาศิลปะไทย

"ไทย ยังไง? 3" (How Thai? 3) (จิตรกรรมฯ)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย
4. การประชุมจัดท า มคอ.2 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2563 ณ คณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ

(มัณฑนศิลป์)

5. โครงการฝึกอบรมในระบบ Online ห้องเรียนออนไลน์เพ่ือพัฒนา

การเรียนการสอนรุ่นท่ี 1 วันท่ี 26 มีนาคม 2563 และรุ่นท่ี 2   

วันท่ี 27 มีนาคม 2563 (ศึกษาศาสตร์)

6. โครงการฝึกอบรมในระบบออนไลน์ Microsoft Teams 

วันท่ี 23 เมษายน 2563 (ศึกษาศาสตร์)

7. โครงการฝึกอบรมในระบบออนไลน์ Google Classroom 

วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 (ศึกษาศาสตร์)

8. โครงการฝึกอบรมออนไลน์ Microsoft Excel วันท่ี 26 มิถุนายน 2563  

และ 31 กรกฎาคม 2563 (ศึกษาศาสตร์)

9. การอบรม Google Classroom ในวันท่ี 22 เมษายน 2563

(เภสัชศาสตร์)

10. การอบรม E-Learning ในวันท่ี 29 เมษายน 2563 (เภสัชศาสตร์)

11. การอบรม MOOC ในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 (เภสัชศาสตร์)

12. การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในวันท่ี 5 มิถุนายน 2563

(เภสัชศาสตร์)

13. กิจกรรมแลกเปล่ียนและถ่ายทอดความรู้ : แนวทางการพัฒนา

และออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program learning 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย
outcome training (PLO)) ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ

แอนด์ สปา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี วันท่ี 24 ธันวาคม 2563 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 75 คน (วิทยาการจัดการ) 

14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ตามแนวทาง Outcome Based Education

และ AUN QA” ระหว่างวันท่ี 25-26 มิถุนายน 2563 ณ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร อาคารอเนกประสงค์ ซิต้ีแคมปัส

เมืองทองธานี จ านวนผู้เข้าร่วม 16 คน (เทคโนโลยีสารสนเทศฯ)

15. โครงการอบรม เร่ือง Outcome-Based Education เม่ือวันท่ี 27

สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 801 ช้ัน 8 อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก

ผู้เข้าร่วมโครงการ  30 คน (วิทยาลัยนานาชาติ)

16. โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เม่ือวันท่ี 11-13 

ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม Royal Orchid Sheraton บางรัก 

(วิทยาลัยนานาชาติ) 

17. โครงการอบรมตามเกณฑ์ EdPEX ของคณาจารย์ version

ภาษาอังกฤษท้ังหมด เม่ือวันท่ี 26-27 พฤษภาคม 2563 ณ ห้อง 801

ช้ัน 8 อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก (วิทยาลัยนานาชาติ)

1.6.3 จ านวนโครงการ/ โครงการ/ 14 คณะวิชา/หน่วยงาน คณะวิชาและหน่วยงานได้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนา 

กิจกรรมพัฒนาทักษะ กิจกรรม ทักษะภาษาอังกฤษของคณาจารย์ จ านวน 8 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี

ภาษาอังกฤษของอาจารย์ 1. โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย
มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป

(The Common European Framework of Reference of

Languages : CEFR) ช่วงท่ี 1 วันท่ี 14-18 สิงหาคม 2562

ณ โรงแรมไมด้า จ.นครปฐม ช่วงท่ี 2 วันท่ี 18-21 พฤศจิกายน 2562

ประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนวิชา SU201 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร อาจารย์ผู้เข้าอบรม 20 คน (ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษา

ท่ัวไปฯ)

2. โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษบุคลากรคณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 12 คน 

(จิตรกรรมฯ)

3. โครงการ"สนับสนุนส่งเสริมผลักดันการผลิตผลงานทางวิชาการ

ในฐานข้อมูล SCOPUS โดยได้รับ Username และ password

จ านวน 14 ชุด ส าหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีเข้าใช้โปรแกรม 

Speexx (สถาปัตยกรรมศาสตร์)

4. นิทรรศการ International Art Exhibition & Academic

Collaboration ระหว่างวันท่ี 27-30 ตุลาคม 2562 ณ หอศิลปะและ

การออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ (มัณฑนศิลป์)

5. โครงการเพ่ิมพูนความรู้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ระยะส้ัน

ณ มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เครือรัฐออสเตรเลีย

ระหว่างวันท่ี 16-30 พฤศิจกายน 2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

เป็นบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 3 คน (ศึกษาศาสตร์)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย
6. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร Workshop/Masterclass

โดยการเชิญวิทยากรต่างชาติมาแลกเปล่ียนเรียนรู้วิชาการด้านดนตรี 

ซ่ึงเป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ด้วย ดังน้ี

(ดุริยางคศาสตร์)

    - Guitar Masterclass by Jorgos Panetsos เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม

2562 ณ ห้อง MP402 อาคารมิวสิค พลัส คณะดุริยางคศาสตร์

    - Jazz Guitar Masterclass by Randy Johnston เม่ือวันท่ี 1

พฤศจิกายน 2562 ณ หอดนตรีศาสตราจารย์ตรึงใจ บูรณสมภพ

   - Euphonium Masterclass by Mr. Robert Visser เม่ือวันท่ี

26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 307 อาคารดุริยางคศาสตร์

    - Cello Masterclass by Sally Pendlebury เม่ือวันท่ี 15

ธันวาคม 2562 ณ ห้อง MP302 อาคารมิวสิคพลัส คณะดุริยางคศาสตร์

   - Jazz Vocal Masterclass by Zhang Le เม่ือวันท่ี 17 มกราคม

2563 ณ หอดนตรีศาสตราจารย์ตรึงใจ บูรณสมภพ

   - Jazz Bass Masterclass by LEO Traversa เม่ือวันท่ี

7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอดนตรีศาสตราจารย์ตรึงใจ บูรณสมภพ 

   - Saxophone Masterclass by Jakob Dinesen เม่ือวันท่ี 28

กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอดนตรีศาสตราจารย์ตรึงใจ บูรณสมภพ 

7. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Origin of Arthropod juvenile 

hormone and regulation of its biosynthesis : Clues

fromphysiological and molecular studies โดย Profesor
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย
emeritus Stephen Tobe ในวันท่ี 30 มกราคม 2563

มีผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน (สัตวศาสตร์ฯ)

8. โครงการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์

เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ ซิต้ีแคมปัส

เมืองทองธานี (เทคโนโลยีสารสนเทศฯ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : บริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และสอดคล้องตามแผนอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย

1. บุคลากรมีคุณวุฒิ 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน 1.1.1 ร้อยละของอาจารย์ ร้อยละ 56 คณะวิชา (1) จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 686 คน 

และความพร้อมในการ ให้อาจารย์ศึกษาต่อ ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับ (2) จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 1,191 คน 

ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัย ในระดับท่ีสูงข้ึน ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า (3) คิดเป็นร้อยละ (1)/(2)*100 = 57.60

อย่างมีคุณภาพ และ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า    ท้ังน้ี มีการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ดังน้ี

สอดคล้องตามแผนอัตรา ท้ังหมด 1. นโยบายการรับอาจารย์ใหม่ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ยกเว้นสาขา

ก าลังของมหาวิทยาลัย ขาดแคลน และมีผลสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด 

2. สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือระดับ

ท่ีสูงข้ึน (จิตรกรรมฯ โบราณคดี อักษรศาสตร์ เภสัชศาสตร์

ดุริยางคศาสตร์ วิทยาการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ)

3. ก าหนดให้ภาควิชาวางแผนการลาศึกษาต่อของอาจารย์

(สถาปัตยกรรมศาสตร์)

4. ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนต่อในระดับปริญญาเอกท้ังจากหน่วยงาน

ภายในและภายนอก (สถาปัตยกรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์)

หน้า 32



ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน
บรรลุ

เป้าหมาย
5. ลดภาระงานอาจารย์ท่ีก าลังศึกษาต่อนอกเวลาราชการ

(สถาปัตยกรรมศาสตร์)

6. มีการยกเว้นค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษส าหรับบุคลากร

ในสังกัด (มัณฑนศิลป์ วิทยาการจัดการ)

7. ติดตามความคืบหน้าของบุคลากรท่ีได้รับงบประมาณสนับสนุน

การศึกษาต่ออย่างต่อเน่ือง (ดุริยางคศาสตร์)

8. มีประกาศยกเว้นค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษ ส าหรับ

อาจารย์ท่ีประสงค์เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตของคณะฯ

(วิทยาการจัดการ)

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุน 1.2.1 ร้อยละของผู้ท่ีมี ร้อยละ 44 คณะวิชา (1) จ านวนอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ให้อาจารย์ท าผลงาน ต าแหน่งทางวิชาการต้ังแต่     ข้ึนไป 622 คน 

ทางวิชาการเพ่ือขอ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ (2) จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 1,153 คน (ไม่นับรวมโรงเรียนสาธิตฯ)

ก าหนดต าแหน่ง หรือเทียบเท่าต่อจ านวน (3) คิดเป็นร้อยละ (1)/(2)*100 = 53.95

ทางวิชาการท่ีสูงข้ึน อาจารย์ประจ าท้ังหมด     ท้ังน้ี มีการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ดังน้ี

1. มีนโยบายการสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการผลิตผลงานวิจัย 

และผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับ

ท่ีสูงข้ึน (โบราณคดี)

2. มีทุนอุดหนุนการท าผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(มัณฑนศิลป์)
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3. มีประกาศฯ เร่ือง อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุน

สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563 (มัณฑนศิลป์)

4. ให้รางวัลส าหรับบุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ โดยสนับสนุนรางวัลจากเงินกองทุนสนับสนุน

การวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ของคณะศึกษาศาสตร์ 

เพียงคร้ังเดียวท่ีได้รับต าแหน่งทางวิชาการในแต่ละต าแหน่ง

(ศ. 100,000 บาท รศ. 50,000 บาท ผศ. 30,000 บาท) (ศึกษาศาสตร์)

5. มีการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและทุนสนับสนุนการเขียนต ารา 

จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 

คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จ านวน 6 ประเภททุน (วิทยาศาสตร์)

6. คณบดีพบประชาคมสายวิชาการ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563

(เภสัชศาสตร์)

7. จัดสรรทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือต่อยอดการเข้าสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการ ท้ังจากแหล่งทุนภายในและภายนอก (ดุริยางคศาสตร์)

8. จัดสรรทุนสนับสนุนเป็นเงินรางวัลส าหรับบุคลากรท่ีได้รับ

การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ดุริยางคศาสตร์)

9. โครงการพัฒนาเทคนิคการสอน วิจัย และโครงการจัดการความรู้

(KM) (สัตวศาสตร์ฯ)

10. มีกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

(วิทยาการจัดการ)
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1.3 สร้างระบบและกลไก 1.3.1 ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ 70 คณะวิชา (1) บุคลากรสายวิชาการท่ีบรรจุด้วยวุฒิปริญญาเอก 

การสรรหาบุคลากร สายวิชาการท่ีได้รับการ      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 11 คน

ท่ีมีความรู้ความสามารถ คัดเลือก มีวุฒิปริญญาเอก      (บรรจุต้ังแต่ 1 ต.ค. 62 ถึง 30 ก.ย. 63)

ต่อจ านวนบุคลากรใหม่ (2) บุคลากรสายวิชาการท้ังหมดท่ีบรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ท่ีได้รับการคัดเลือก      จ านวน 14 คน

(3) คิดเป็นร้อยละ (1)/(2)*100 = 78.57

    (หมายเหตุ : นับเฉพาะกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ ตามแผนอัตราก าลังท่ีก าหนดให้บรรจุ 

บุคลากรสายวิชาการด้วยวุฒิปริญญาเอก แต่ไม่นับรวมโรงเรียนสาธิตฯ) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : มีการธ ารงรักษาและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร

1. พัฒนาระบบบริหาร 1.1 พัฒนาระบบและ 1.1.1 มีการปรับปรุง มี/ไม่มี มี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีการทบทวนและด าเนินการปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ กลไก เพ่ือสร้างความ ระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับ กองกฎหมายและ สวัสดิการหรือความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร จ านวน 8 ฉบับ ดังน้ี

ให้สอดคล้องตามสภาวะ ก้าวหน้าให้แก่บุคลากร สวัสดิการหรือความ กองทรัพยากรมนุษย์ 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการเปล่ียนสายงานของ

เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม ก้าวหน้าในอาชีพของ ต าแหน่ง การเปล่ียนช่ือต าแหน่ง การเปล่ียนกลุ่มต าแหน่ง การเปล่ียน

ท่ีเปล่ียนแปลงไป บุคลากรให้สอดคล้องกับ เลขท่ีประจ าต าแหน่ง การย้าย และการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน

พันธกิจของมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562

ในการเป็นมหาวิทยาลัย 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยค่าชดเชย (ฉบับท่ี 3) 

ในก ากับของรัฐ พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2562

3. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง หลักเกณฑ์การส่งเสริม

การเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ 

ฉบับลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2562 
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4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย

ศิลปากรและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันท่ี 23 มกราคม 2563

5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการก าหนดภาระงานข้ันต่ า

และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจ า พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันท่ี 

11 กุมภาพันธ์ 2563

6. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยค่าชดเชย (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2563

7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย

ศิลปากร พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2563

8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 

ฉบับลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2563

1.1.2 ร้อยละความเช่ือม่ัน ร้อยละ 80 คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถาม เร่ือง ความสุขในการ 

ของบุคลากรต่อองค์กร กองทรัพยากรมนุษย์ ท างานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปีการศึกษา 2562/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้ด าเนินการ

เวียนแจ้งให้คณะ/หน่วยงานแจกแบบสอบถามให้บุคลากรในสังกัด

ท่ีเป็นข้าราชการ พนักงานประจ า และลูกจ้างประจ าทุกคน

เพ่ือตอบแบบสอบถามดังกล่าว โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
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974 คน จากบุคลากรประจ าท้ังหมด 2,252 คน (คิดเป็นร้อยละ 43.25)

ผลการวิเคราะห์และประมวลผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า

บุคลากรประจ าของมหาวิทยาลัยมีความสุขในการท างานและ

ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.77 

(ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47) คิดเป็นร้อยละ 75.40 

โดยมีความเช่ือม่ันต่อองค์กร อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.67

(ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69) คิดเป็นร้อยละ 73.40

ผลประเมินเก่ียวกับความเช่ือม่ันในองค์กร แต่ละเร่ือง มีดังน้ี

1. มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงส่ิงต่าง ๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น 

การน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยในการบริหารจัดการ การปรับปรุง

เงินเดือนและสวัสดิการให้สอดคล้องตามกฎหมายของรัฐ ผลประเมิน

มีค่าเฉล่ีย 3.51 (คิดเป็นร้อยละ 70.20)

2. เป็นมหาวิทยาลัยท่ีสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้

ท่ีเป็นประโยชน์ ให้กับประชาชนและสังคม ผลประเมินมีค่าเฉล่ีย 3.68

(คิดเป็นร้อยละ 73.60)

3. บุคลากรมีความคิดว่าจะแนะน าญาติ/เพ่ือน/คนรู้จัก 

มาศึกษาต่อหรือท างานในมหาวิทยาลัยศิลปากร ผลประเมินมีค่าเฉล่ีย

3.78 (คิดเป็นร้อยละ 75.60)

4. การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและให้แรงจูงใจแก่บุคลากร

ในการสร้างผลงานแก่องค์กรมากกว่าการท างานตามหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายปกติ ผลประเมินมีค่าเฉล่ีย 3.54 (คิดเป็นร้อยละ 70.80)
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เป้าหมาย
5. ความรู้สึกเช่ือม่ันต่อองค์กรในภาพรวม ผลประเมินมีค่าเฉล่ีย 3.84

(คิดเป็นร้อยละ 76.80)

    นอกจากน้ี ในส่วนของคณะวิชา/หน่วยงาน ได้มีการด าเนินการ

เพ่ือเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรให้แก่บุคลากร ดังน้ี

1. คณะมันฑนศิลป์มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้าง

ความเช่ือม่ันและความผูกพันต่อองค์กรให้แก่บุคลากร โดยมีวาระแจ้ง/

เวียนเร่ืองจากมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บุคลากรรับทราบระเบียบหลักเกณฑ์

ล่าสุดเก่ียวกับสวัสดิการ/ความก้าวหน้าในต าแหน่งเป็นระยะในท่ีประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ภาควิชา ส านักงานคณบดี

2. คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจ าปี 2563

ในวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2563 วันท่ี 9 เมษายน 2563 และ 

9 กรกฎาคม 2563

3. คณะเภสัชศาสตร์มีการส ารวจความผูกพันของบุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ในรอบปี พ.ศ. 2562 - 2563 โดยมีผลความผูกพัน 

เท่ากับ 4.06 และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มีความพึงพอใจ

ต่อคณะวิชา เท่ากับ 3.95

4. คณะดุริยางคศาสตร์ ด าเนินการประเมินความเช่ือม่ันของบุคลากร

ต่อคณะฯ ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 72.40 โดยมีหัวข้อการประเมิน

ดังน้ี

    4.1 ความเช่ือม่ันในการบริหารงานของคณะฯ

    4.2 ความก้าวหน้าในการท างาน
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    4.3 ความม่ันคงในการท างาน/ความม่ันคงของงาน สัญญาจ้าง

ระยะยาวจนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์

    4.4 เงินเดือน/ค่าตอบแทน/เงินเพ่ิมประสบการณ์

    4.5 สวัสดิการต่าง ๆ

5. หอศิลป์ จัดโครงการสัมมนาบุคลากรหอศิลป์ ประจ าปี พ .ศ. 2563

ในหัวข้อเร่ือง "แหล่งเรียนรู้หลากหลายมิติ" 22-24 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โรงแรมเบญจธารา

จ.ลพบุรี และโรงแรมศุภาลัยป่าสักรีสอร์ทแอนด์สปา จ.สระบุรี 

โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจร้อยละ 89

6. กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี มีการด าเนินโครงการสืบสานงานบุญ

ประเพณีวันข้ึนปีใหม่ ประจ าปีพุทธศักราช 2563 ในวันท่ี 25 ธันวาคม

2563 ณ อาคารบริหารและอาคาร OTOP โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 152 คน

2. พัฒนาสภาพแวดล้อม 2.1 สนับสนุนให้ 2.1.1 จ านวนโครงการ/ โครงการ 35 คณะวิชา/หน่วยงาน มีโครงการ/กิจกรรมปรับปรุงกายภาพ/ภูมิทัศน์ หรือสภาพแวดล้อม 

การท างานและส่งเสริม คณะวิชา/หน่วยงาน กิจกรรมท่ีมีการปรับปรุง ในการท างาน จ านวน 42 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี

สุขภาวะ/คุณภาพชีวิต จัดโครงการเก่ียวกับ กายภาพ/ภูมิทัศน์ พ้ืนท่ีวังท่าพระ-ตล่ิงชัน และกรุงเทพมหานคร

การปรับปรุง 1. โครงการบ ารุงรักษาและตัดต้นไม้ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

สภาพแวดล้อม ด าเนินโครงการระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2563 

ในการท างานและส่งเสริม เพ่ือเป็นการดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ให้ร่มร่ืนเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม

สุขภาวะ/คุณภาพชีวิต เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา และเพ่ิมความปลอดภัยให้แก่นักศึกษา
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เป้าหมาย
และบุคลากรภายในพ้ืนท่ี โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 คิดเป็นร้อยละ 78.40 (กองกลาง)

2. ตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ ช้ัน 4 ช้ัน 6 และ ช้ัน 8

ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน (กองกลาง)

3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณทางเดินช้ัน G ช้ัน L และบริเวณ

ด้านหน้าคารส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน (กองกลาง)

4. จัดซ้ือพรรณไม้และวัสดุงานสวนเพ่ือใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์และ

บ ารุงรักษาพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน และ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ (กองกลาง)

5. จัดซ้ือวัสดุ/อุกรณ์ประปาเพ่ือใช้ซ่อมแซมระบบประปาภายใน

ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และ

มหาวิทยาลัย ศิลปากร City Campus (กองกลาง)

6. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน (5 ส.)

วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ส านักงาน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ท้ัง 3 วิทยาเขต คือ ตล่ิงชัน 

นครปฐม เพชรบุรี (บัณฑิตวิทยาลัย)

7. จัดซ้ือวัสดุส าหรับงานไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณทางเดินสวนแก้ว

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ (กองกลาง)

8. การปรับปรุงห้องอ่านหนังสือหลวงวิศาลศิลปกรรม การจัดหา

คอมพิวเตอร์ และการจัดหาครุภัณฑ์ประจ าอาคารใหม่ เพ่ือให้บุคลากร

และนักศึกษาได้ใช้งานอย่างเหมาะสม (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
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เป้าหมาย
9. โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ต้ังแต่

ปีงบประมาณ 2559 (โบราณคดี)

10. โครงการหลังคาลานเอนกประสงค์ อาคารศูนย์สันสกฤตศึกษา 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างเดือนเมษายน-

สิงหาคม 2563 (โบราณคดี)

11. โครงการ 5ส. ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม

2562 ณ โรงปฏิบัติงานของภาควิชาฯ พระราชวังสนามจันทร์

(มัณฑนศิลป์)

12. โครงการ 5ส. ภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา สะอาดปราศจากมลพิษ

ประจ าปี 2563 เม่ือวันท่ี 14 และ 21 กรกฎาคม 2563 ณ อาคาร

มัณฑนะ 2 และ 4 พระราชวังสนามจันทร์ (มัณฑนศิลป์)

13. ขยายขนาดห้องเรียน Drawing ช้ัน 7 อาคารศิลป์ฯ 3 เพ่ือจัด

การสอนแบบ Social Distance และได้แสงเงาท่ีเหมาะสมกับการเรียน

(มัณฑนศิลป์)

14. ด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอาคารของคณะ ดังน้ี

(ดุริยางคศาสตร์)

   - งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาหน้าคณะ เพ่ือให้เป็นสถานท่ี

พักผ่อนให้นักศึกษา

   - งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานหน้าอาคารโรงอาหาร เพ่ือให้เป็น

ระเบียบเรียบร้อย

   - งานปรับปรุงห้องซ้อมดนตรีช้ัน 4 ห้อง 407-412 จ านวน 6 ห้อง
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เป้าหมาย
   - งานทาสีอาคารบริเวณโถงกลางเพ่ือเตรียมติดต้ังบอร์ดประชาสัมพันธ์

   - งานเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศภายในห้องซ้อมดนตรี จ านวน 4 ห้อง

   - งานปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณห้องถ่ายเอกสารเดิม เพ่ือท าเป็นห้อง

ส าหรับการเรียนการสอนและการจัดประชุม

   - งานปรับปรุงห้องซ้อมดนตรีช้ัน 5 อาคารมิวสิคพลัส

คณะดุริยางคศาสตร์ จ านวน 2 ห้อง

13. การจัดท าห้องผลิตส่ือดิจิทัล (เทคโนโลยีสารสนเทศฯ)

14. โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ี ช้ัน 8 และ 9 ระหว่างอาคาร กสท

โทรคมนาคม บางรัก ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563

(วิทยาลัยนานาชาติ)

15. โครงการกิจกรรม 5 ส. และปรับปรุงภูมิทัศน์ วันท่ี 27 ธันวาคม

2562 ณ อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก ช้ัน 8 และ 9

(วิทยาลัยนานาชาติ)

16. โครงการจัดท าห้องนิทรรศการถาวรผลงานฝีพระหัตถ์

สมเด็จพระเทพฯ และห้องข้อมูล ณ หอศิลป์สนามจันทร์ จ.นครปฐม

(หอศิลป์)

พ้ืนท่ีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

17. โครงการปรับปรุงฐานรากเสาเข็มและโครงสร้างอาคารคอนกรีต

เสริมเหล็ก อาคารอักษรศาสตร์ 3 (อักษรศาสตร์) 

18. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศอาคาร

อักษรศาสตร์ 1, 2 และ 3 (อักษรศาสตร์)
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19. โครงการซ่อมแซมอาคารอักษรศาสตร์ 3 (อักษรศาสตร์)

20. โครงการ Big Cleaning Day วันท่ี 8 ตุลาคม 2562 (อักษรศาสตร์)

21. ตัดแต่งต้นไม้เพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร

(อักษรศาสตร์)

22. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ีบริเวณคณะฯ ดังน้ี

    - ติดต้ังเสาพลาสติกจราจรบริเวณท่ีจอดรถด้านหลังอนุสาวรีย์

หม่อมหลวงป่ิน

    - ติดต้ังผังภายในคณะศึกษาศาสตร์

    - ตีเส้นจราจรและสัญลักษณ์ต่างๆ บนขอบถนนฟุตบาท และพ้ืนถนน

(ศึกษาศาสตร์)

23. โครงการปรับปรุงตาข่ายกันนก อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ทดแทน

ของเดิมท่ีช ารุด (วิทยาศาสตร์)

24. โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการท่ีใช้

สารเคมีตามมาตรฐาน ESPRel จ านวน 3 ห้องปฏิบัติการ คือ 

   - ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

   - ห้องปฏิบัติการวิจัยน้ า ภาควิชาวิทยาศาสตร์สอ่งแวดล้อม

   - ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 303 ภาควิชาฟิสิกส์ (วิทยาศาสตร์) 

25. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษา (เภสัชศาสตร์) ดังน้ี

    - การปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

    - การติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดคณะเภสัชศาสตร์

    - โครงการการสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาส าหรับนักศึกษา

เพ่ือรองรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์
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บรรลุ

เป้าหมาย
    - โครงการสนับสนุนอุปกรณ์เพ่ือป้องกันตนเอง (Covid-19)

ในการมาเรียนปฏิบัติการท่ีคณะวิชา

    - โครงการปรับเปล่ียนห้องเรียน/ห้องประชุมตามหลัก Social Distance

    - การปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารน าร่อง ส าหรับนักศึกษา

และบุคลากร

    - การปรับปรุงลานกลางคณะ ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร

    - การปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนท่ีจอดรถหลังอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีฯ

    - การปรับปรุงลานจอดรถ ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร 

    - การปรับปรุงห้องเรียนอาคารตึกปฏิบัติการฯ (ตึก 6 ช้ัน)

    - การปรับปรุงระบบน้ ายาของระบบปรับอากาศซิลเลอร์อาคารน าร่อง

    - การปรับปรุงห้องโอสถสิทธิการ (ห้องอินเตอร์เน็ตคาเฟ่)

    - การปรับปรุงห้องปฏิบัติการและพ้ืนท่ีโดยรอบอาคาร

20. โครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ วันท่ี 7 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2562

(วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

21. โครงการการติดต้ังป้ายช่ือคณะฯ บริเวณข้างอาคารหอประชุม

300 ท่ีน่ัง ระหว่างวันท่ี 29 ตุลาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562

(วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

22. โครงการซ่อมปรับปรุงห้องน้ าชาย-หญิง ช้ัน G (โซน 1 หลังสโมสร

นักศึกษา) ของคณะฯ ระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2562

(วิศวกรรมศาสตร์ฯ)
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บรรลุ

เป้าหมาย
23. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสารสนเทศ ภาควิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล ระหว่างวันท่ี 31 มกราคม - 11 กันยายน 2563

(วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

24. โครงการสร้างภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมห้องสมุด ภาควิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล ระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2563

(วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

25. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมภาควิชาวิศวกรรมเคมี

เดือนมิถุนายน 2563 (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

26. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การดูแลรักษาและตัดแต่งต้นไม้

บริเวณท่ีพักอาศัยและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม

อธ. 1302 และบริเวณโดยรอบ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 71 คน 

(กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)

27. โครงการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2563

ณ อาคารส านักงานอธิการบดี มีผู้เข้าร่วมโครงการ 34 คน

(กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)

28. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างบรรยากาศการเรียน

การสอน รายวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่เดือน

ธันวาคม 2562 - กันยายน 2563 สถานท่ีปรับปรุง อาคารส านักงาน

อธิการบดี 2 ช้ัน 3 และอาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ

(ตึก 15 ช้ัน ช้ัน 3) (ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปฯ)
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บรรลุ

เป้าหมาย
พ้ืนท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

29. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน (5ส.) คร้ังท่ี 11

ระหว่างวันท่ี 1-30 มิถุนายน 2563 (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)

30. จ้างเหมาดูแลพ้ืนท่ีสวนสนามภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ านวน 9 พ้ืนท่ี ได้แก่ พ้ืนท่ีเกาะกลาง

ถนนหน้าอาคารเรียนรวม 1 ถึงอาคารเรียนรวม 2 พ้ืนท่ีโดยรอบ

อาคารเรียนรวม 2 พ้ืนท่ีอาคารบริหาร พ้ืนท่ีสวนประติมากรรม 

พ้ืนท่ีอาคาร Co-Learning พ้ืนท่ีบริเวณสนามฟุตบอล พ้ืนท่ีบริเวณ

สระศิลเพชรภิรมย์, พ้ืนท่ีบริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

พ้ืนท่ีบริเวณลานจัน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

(กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)

31. ขยายทางเดินเท้าด้านหลังอาคารบริหาร เดือนกุมภาพันธ์ 2563

(กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)

32. ก่อสร้างท่ีจอดรถยนต์และท่ีจอดรถจักรยานยนต์ ด้านหน้าอาคาร

ท่ีพักบุคลากร ระหว่างวันท่ี 11 พฤษภาคม - 7 กันยายน 2563 

(กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)

33. แก้ปัญหาน้ าท่วมขังท่ีจอดรถยนต์ฝ่ังตรงข้ามอาคารอาคารบริหาร

ระหว่างวันท่ี 26-28 มิถุนายน 2563 (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)

34. จัดจ้างท าป้ายหน่วยงานกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ระหว่างเดือน

มกราคม - มีนาคม 2563 (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)

35. ปรับปรุงห้องประชุมสามพระยา 1 ช้ัน 3 อาคารบริหาร ระหว่าง

เดือนธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)
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บรรลุ

เป้าหมาย
36. ปรับปรุงห้องประชุมส านักงานอธิการบดี ช้ัน 2 อาคารบริหาร

ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)

37. จ้างเหมาล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศอาคารบริหาร

อาคารเรียนรวม 2 อาคารวิทยบริการ หอพักนักศึกษา เดือนพฤษภาคม-

มิถุนายน 2563 (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)

38. จ้างเหมาตัดแต่งก่ิงไมใหญรอบตัวอาคารหอพักนักศึกษา 1-6 

เดือนมิถุนายน 2563 (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)

39. โครงการ Big Cleaning Day (สัตวศาสตร์ฯ)

40. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษตร (สัตวศาสตร์ฯ) 

41. ปรับปรุงพ้ืนภายในภัตตาคารเวอริเดียน อาคารเรียนรวม 1 ช้ัน 1

ระหว่างวันท่ี 8 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2563 (วิทยาการจัดการ)

42. ปรับปรุงอาคารเรียนรวม 1 ช้ัน 1 (ส านักงานคณบดี 

คณะวิทยาการจัดการ) ระหว่างวันท่ี 25 พฤษภาคม - 2 ตุลาคม 2563

(วิทยาการจัดการ)

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

กิจกรรมท่ีส่งเสริม จ านวน 29 โครงการ ดังน้ี

การพัฒนาสุขภาวะ/ 1. ทัศนศึกษา และ ฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดถ้ าเสือ อ าเภอเมือง 

คุณภาพชีวิต จังหวัดกาญจนบุรี วันท่ี 23 ธันวาคม 2562 (บัณฑิตวิทยาลัย)

2. โครงการท าบุญส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2563
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บรรลุ

เป้าหมาย
เวลา 8.30-13.00 น. ณ ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม (บัณฑิตวิทยาลัย)

3. โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจคัดแยกขยะ วันท่ี 13 มีนาคม 2563

เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 7 อาคาร 50 ปี

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ (บัณฑิตวิทยาลัย)

4. โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจเบ้ืองต้นเก่ียวกับการเกิดอัคคีภัย

การใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิง และการอพยพหนีไฟ วันท่ี 13 มีนาคม

2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 7 อาคาร 50 ปี

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ (บัณฑิตวิทยาลัย)

5. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563 วันท่ี 8 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม (บัณฑิตวิทยาลัย)

6. โครงการรณรงค์ลดการใช้กระดาษในส านักงานคณบดี บัณฑิต

วิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 (บัณฑิตวิทยาลัย)

7. โครงการปรับปรุงอาคารของคณะฯ วังท่าพระ ปีการศึกษา 2559-

ปัจจุบัน การปรับปรุงความปลอดภัยในอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐาน

เช่น การปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีทุกส่วน

ปรับปรุงระบบลิฟต์เดิมและเพ่ิมลิฟต์ส าหรับเข้าสู่ภายในพ้ืนช้ัน 1

เพ่ิมทางลาดส าหรับผู้พิการ ติดต้ังระบบสัญญาณเตือนและการป้องกัน

อัคคีภัย (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
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เป้าหมาย
8. กิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อาทิ แจก Face Shield

บริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ท าความสะอาดห้องเรียนทุกคาบเรียน

(โบราณคดี)

9. จัดซ้ือ Zoom Account แบบท่ีมี Licence จ านวน 40 Usernames

ใช้ร่วมกับ Pocket Wifi และ Zim แจกภาควิชา/หลักสูตรส่วนกลาง

หน่วยงานละ 1 ชุด ในช่วงมีนาคม - มิถุนายน 2563 ท่ีมีการแพร่ระบาด

ของโรค COVID-19 ซ่ึงยังมีการจัดการเรียนการสอน และเตรียมห้อง 

ส าหรับออนไลน์ วิทยาเขตละ 1-2 ห้อง ท าให้สามารถจัดการเรียน

การสอนได้อย่างต่อเน่ือง ปลอดภัย และมีความสะดวกในการใช้งาน

(มัณฑนศิลป์)

10. โครงการขยับกายวันละนิดเพ่ือคุณภาพชีวิตในการท างาน (ทุกวัน)

ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2563 เวลา 16.45-17.45 น.)

(ศึกษาศาสตร์)

11. โครงการ TUBKEAW 3X3 STREET BASKETBALL 2020

ระหว่างวันท่ี 17-18 ตุลาคม 2563 (ศึกษาศาสตร์)

12. โครงการท าบุญวันข้ึนปีใหม่ 2563 และงานท าบุญครบรอบ

การก่อต้ัง 48 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันท่ี 27

ธันวาคม 2562 ณ ณ โถงหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ ช้ัน 1 อาคาร

วิทยาศาสตร์ 1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน (วิทยาศาสตร์)

13. โครงการ "น่ังรถล่องเรือแล่นราง" โครงการไหว้พระ ธรรมะสัญจร

ไหว้พระ 9 วัด สืบสิริพิพัฒน์วิทยา วันท่ี 9 และ 24 มกราคม 2563
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บรรลุ

เป้าหมาย
ณ พระอารามหลวงและศาลหลักเมืองในกรุงเทพมหานคร

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน (วิทยาศาสตร์) 

14. การติดต้ังอ่างล้างมือและเทอร์โมสแกน ในการคัดกรองผู้ท่ีจะเข้า

อาคารเรียน/ส านักงาน/ภาควิชา จ านวน 4 จุด คือ อาคารวิทยาศาสตร์ 1

อาคารวิทยาศาสตร์ 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 และอาคารเรียนรวม

วิทยาศาสตร์ (ร.วท.) (วิทยาศาสตร์)

15. โครงการกิจกรรม 5 ส  คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ

2563 วันท่ี 5 สิงหาคม 2563 ณ พ้ืนท่ีในความรับผิดชอบของภาควิชา

และหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันท่ี 5 ส.ค. 63 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 85 คน (วิทยาศาสตร์)

16. จัดต้ังกองทุน "สวัสดิการบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม" พ.ศ. 2559 (วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

17. จัดกิจกรรม Big Cleaning เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 และ

มีการด าเนินการเร่ือง 5ส ในส านักงานมาโดยตลอด (ดุริยางคศาสตร์)

18. โครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัย (สัตวศาสตร์ฯ)

19. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนยืฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษตร (สัตวศาสตร์ฯ)

20. โครงการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างศักยภาพการท างานอย่างมี

ประสิทธิภาพ เร่ือง “คิดอย่างสร้างสรรค์และท างานอย่างมีความสุข”

ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

วันท่ี 24 ธันวาคม 2563 ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 119 คน

(วิทยาการจัดการ)
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บรรลุ

เป้าหมาย
21. ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 คณะฯ ได้จัดซ้ือ Zoom

จ านวน 54 Usernames ส าหรับอาจารย์ใช้สอนออนไลน์ และแจกซิม

อินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษาส าหรับการเรียนออนไลน์ และได้จัดเตรียมห้อง

Smart Room ไว้เพ่ือให้อาจารย์ได้ใช้เตรียมท าส่ือการเรียนการสอน

ออนไลน์ ท าให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเน่ืองปลอดภัย

และมีความสะดวกในการใช้งาน (เทคโนโลยีสารสนเทศฯ)

22. โครงการการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือการป้องกันการแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เทคโนโลยีสารสนเทศฯ)

23. โครงการจิตอาสาผลิต Face Shield fot ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศฯ)

24. โครงการ Big Cleaning Day เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันท่ี 10 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ตล่ิงชัน มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35 คิดเป็นร้อยละ 87.00 (กองกลาง)

25. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการท าสเปรย์ล้างมือป้องกัน

เช้ือโรค เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องบรรยาย 314-316 

ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.66 คิดเป็นร้อยละ 93.20 (กองกลาง)

26. โครงการบูรณาการความร่วมมือการรณรงค์ ควบคุมดูแลป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี 2563 ปฏิบัติกิจกรรมเดือนละ 1 คร้ัง 

เร่ิมเดือนพฤษภาคม 2563 (กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)
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บรรลุ

เป้าหมาย
27. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพ่ือความสุขแก่ผู้พักอาศัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ระหว่างวันท่ี

1-30 กันยายน 2563 (กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)

28. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี ช้ัน 2 อาคารบริหาร

(กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)

29. โครงการ "ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID-19" วันท่ี 20 มีนาคม -

31 พฤษภาคม 2563 ณ ส านักงานบริหารการวิจัยฯ 

(ส านักงานบริหารการวิจัยฯ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. มีระบบกลไก 1.1 ส่งเสริมการประเมิน 1.1.1 มีการปรับระบบ มี/ไม่มี มี อธิการบดี มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 

ด้านการประเมินผล ผลการปฏิบัติงานของ การประเมินด้วย KPIs กองทรัพยากรมนุษย์ ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันท่ี 12 กันยายน 2561 และ 

การปฏิบัติงานของคณาจารย์ คณาจารย์และบุคลากร และ Competency (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือใช้ในการ

และบุคลากรสายสนับสนุน สายสนับสนุนให้มี ให้สอดคล้องกับ ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และให้มี

อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ประสิทธิภาพ โปร่งใส การบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก

และเป็นธรรม ท่ีเป็นมหาวิทยาลัย ท่ีจะท าให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าตาม

ในก ากับของรัฐ ลักษณะงานตามสาขาวิชาชีพและตามสมรรถนะอย่างเหมาะสม
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บรรลุ

เป้าหมาย

1.1.2 จ านวนโครงการ โครงการ 3 อธิการบดี มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 

อบรมบุคลากร เพ่ือสร้าง คณะวิชา/หน่วยงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเปล่ียนแปลงไปแก่บุคลากรภายใน

ความรู้ความเข้าใจ กองทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงาน จ านวน 9 โครงการ ดังน้ี

เก่ียวกับการประเมิน 1. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือด าเนินการจัดท า (ร่าง) แนวทาง 

ผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการคิดภาระงานข้ันต่ า (ร้อยละ 30) ของสายวิชาการ

ท่ีเปล่ียนแปลงไป (สถาปัตยกรรมศาสตร์)

2. การประชุมบุคลากรเพ่ือร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แนวทางหลักเกณฑ์

และวิธีการคิดภาระงานข้ันต่ า (ร้อยละ) 30 ของสายวิชาการ 

เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ

การประชุมผ่านระบบออนไลน์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)

3. เม่ือมหาวิทยาลัยฯ มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับการประเมิน

ผลการปฏิบัติงาน คณบดีและคณะผู้บริหาร จะน าเร่ืองแจ้งในท่ีประชุม

ระดับคณะ ภาควิชา ส านักงานคณบดี ตามล าดับ (มัณฑนศิลป์)

4. มีการจัดท าประกาศเร่ืองภาระงานข้ันต่ าของคณาจารย์ประจ า

ของคณะฯ ฉบับใหม่ โดยใช้เกณฑ์จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับท่ี2) 

พ.ศ. 2563 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการก าหนด

ภาระงานข้ันต่ าและผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2563 พร้อมท้ังเวียนแจ้ง

ประกาศให้บุคลากรสายวิชาการทราบ ณ วันท่ี 3 เมษายน 2563

(ศึกษาศาสตร์)
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บรรลุ

เป้าหมาย
5. ผู้บริหารมีการช้ีแจงเก่ียวกับข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับท่ี2 )พ.ศ.2563 ในโครงการแลกเปล่ียน

เรียนรู้เก่ียวกับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 วันท่ี 9,10,13,14,21 มกราคม 2563 (ศึกษาศาสตร์)

6. คณบดีมีการช้ีแจงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานให้บุคลากร

ทราบ "คณบดีพบประชาคม" ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 (เภสัชศาสตร์)

7. การประชุมช้ีแจงการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (KPIs) รอบ

1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 วันท่ี 21 พฤษภาคม 2563

(วิศวกรรมศาสตร์ฯ)

8. ด าเนินการจัดการประชุมท าข้อตกลงในการประเมินการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร (ดุริยางคศาสตร์) ดังน้ี

   8.1 บุคลากรสายวิชาการ เม่ือวันท่ี 2 และ 3 กันยายน 2563

ณ ห้องประชุม 106 คณะดุริยางคศาสตร์

   8.2 บุคลากรสายสนับสนุนฯ เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2563

ณ ห้องประชุม 106 คณะดุริยางคศาสตร์

9. การประชุมคณะฯ เพ่ือช้ีแจงการประเมินผลการปฏิบัติงานและ

ข้อตกลง จ านวน 2 คร้ัง (สัตวศาสตร์ฯ)
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เป้าหมาย

1.1.3 ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ ไม่เกิน อธิการบดี (1) จ านวนบุคลากรท่ีร้องเรียน.....0........คน 

ท่ีร้องเรียนในเร่ือง ร้อยละ 0.5 กองทรัพยากรมนุษย์ (2) จ านวนบุคลากรท้ังหมด 2,927 คน

ท่ีเก่ียวข้องกับการประเมิน กองกฎหมาย (3) คิดเป็นร้อยละ (1)/(2)*100 =......0.........

ท่ีไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

หรือไม่เป็นธรรมเฉพาะ

เร่ืองท่ีมหาวิทยาลัย

ให้มีการไต่สวน

หมายเหตุ : สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 15 ตัวช้ีวัด จากท้ังหมด 21 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 71.43
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบการรายงานผล 



สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม

1 มหาวิทยาลัยศิลปากร 4 0 4

2 บัณฑิตวิทยาลัย 1 22 23

3 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 64 19 83

4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 67 20 87

5 คณะโบราณคดี 72 18 90

6 คณะมัณฑนศิลป์ 88 30 118

7 คณะอักษรศาสตร์ 120 26 146

8 คณะศึกษาศาสตร์ 135 30 165

    โรงเรียนสาธิตฯ 38 19 57

9 คณะวิทยาศาสตร์ 156 59 215

10 คณะเภสัชศาสตร์ 95 64 159

11 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 108 57 165

12 คณะดุริยางคศาสตร์ 30 23 53

13 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 53 19 72

14 คณะวิทยาการจัดการ 90 46 136

15 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 53 14 67

16 วิทยาลัยนานาชาติ 17 15 32

17 ส านักหอสมุดกลาง 0 63 63

18 ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 0 53 53

19 หอศิลป์ 0 17 17

20 ส านักงานอธิการบดี 0 2 2

21 กองกฎหมาย 0 10 10

22 กองกลาง 0 21 21

23 กองกิจการนักศึกษา 0 33 33

24 กองคลัง 0 71 71

25 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 0 50 50

26 กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 0 31 31

27 กองทรัพยากรมนุษย์ 0 20 20

28 กองบริหารงานวิชาการ 0 27 27

ท่ี คณะวิชา

จ านวนบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563

(ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า)

จ านวนบุคลากร



สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม
ท่ี คณะวิชา

จ านวนบุคลากร

29 กองประกันคุณภาพการศึกษา 0 6 6

30 กองแผนงาน 0 22 22

31 ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 0 0 0

32 ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 0 8 8

33 สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0

34 ส านักงานตรวจสอบภายใน 0 10 10

35 ส านักงานบริการวิชาการ 0 12 12

36 ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 0 10 10

37 ศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรมนานาชาติ แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 0 0 0

38 ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 0 1 1

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 1,191 966 2,157



ท่ี คณะวิชา
บรรจุด้วยวุฒิ

ป.เอก (คน)

บุคลากรท่ี

บรรจุใหม่ (คน)
คิดเป็นร้อยละ

1 คณะโบราณคดี 2 2 100

2 คณะอักษรศาสตร์ 0 1 0

3 คณะศึกษาศาสตร์ 2 2 100

4 คณะวิทยาศาสตร์ 5 5 100

5 คณะเภสัชศาสตร์ 0 1 0

6 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2 100

7 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 0 0 0

8 คณะวิทยาการจัดการ 0 0 0

9 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0

10 วิทยาลัยนานาชาติ 0 1 0

รวมท้ังหมด 11 14 78.57

จ านวนบุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับการบรรจุด้วยวุฒิปริญญาเอก ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์)

(นับเฉพาะข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า 



อาจารย์
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

รอง

ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

รวมบุคลากรท่ีมี

ต าแหน่งทางวิชาการ
บุคลากรท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ

1 มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 2 0 1 3 4 75.00

2 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 1 0 1 1 100.00

3 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 25 25 11 3 39 64 60.94

4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 21 32 11 3 46 67 68.66

5 คณะโบราณคดี 32 27 12 1 40 72 55.56

6 คณะมัณฑนศิลป์ 41 33 13 1 47 88 53.41

7 คณะอักษรศาสตร์ 64 48 6 2 56 120 46.67

8 คณะศึกษาศาสตร์ 93 28 14 0 42 135 31.11

9 คณะวิทยาศาสตร์ 62 73 21 0 94 156 60.26

10 คณะเภสัชศาสตร์ 15 51 27 2 80 95 84.21

11 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30 65 13 0 78 108 72.22

12 คณะดุริยางคศาสตร์ 17 11 2 0 13 30 43.33

13 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 28 22 3 0 25 53 47.17

14 คณะวิทยาการจัดการ 54 29 6 1 36 90 40.00

15 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 37 15 1 0 16 53 30.19

16 วิทยาลัยนานาชาติ 11 6 0 0 6 17 35.29

รวม 531 467 141 14 622 1,153 53.95

17     โรงเรียนสาธิตฯ 38 0 0 0 0 38 0

รวมท้ังหมด 569 467 141 14 622 1,191 52.23

จ านวนบุคลากรสายวิชาการในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563

จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ

ท่ี คณะวิชา

จ านวนบุคลากรสายวิชาการ (คน)
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