แผนพัฒนาบุคลากร
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีงบประมาณ 2562
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แผนพัฒนาบุคลากร คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีงบประมาณ 2562
วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรให้ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ เพิ่มสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะโบราณคดี
3. เพือ่ สร้างเจตคติที่ดีของบุคลากร

เป้าหมายของการดาเนินงาน
1. บุคลากรสายวิชาการทุกคนต้องได้รับ/เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือ
นาเสนอผลงานทางวิช าการ ตามภารกิจหลัก ของบุคลากรสายวิชาการ ทั้งที่หน่วยงานจั ดขึ้นเองและที่องค์กร
ภายนอกจัด ทั้งภายในและต่างประเทศ
2. บุคลากรสายสนับสนุน ต้องเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ตามภารกิจหลักของบุคลากร
สายสนับสนุน ทั้งที่หน่วยงานจั ดขึ้นเองและที่องค์กรภายนอกจัด มีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับ
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
3. บุคลากรสายบริหารทุกคน ต้องเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ตามภารกิจหลักของบุคลากร
สายบริหาร ทั้งที่หน่วยงานจัดขึ้นเองและที่องค์กรภายนอกจัด ทั้งภายในและต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2562
4. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีกาหนดเวลาในการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล โดยเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี
5. บุ ค ลากรสายวิ ช าการจั ด ท าผลงานวิ ช าการเพื่ อ ขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช า การตามเกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ในปีงบประมาณ 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของบุคลากรสายวิชาการที่ครบตามเกณฑ์

แนวทางการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
1. ส่งเสริมให้ บุคลากรสายวิช าการเข้าร่วมประชุมและนาเสนอผลงานทางวิช าการและบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และดูงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. สร้างเครือข่ายทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนางานในด้านต่างๆ
3. ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อทั้งภายในและต่างประเทศ
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการสามารถพัฒนาเทคนิควิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5. ส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM) เพื่อให้สามารถนาความรู้จากการปฏิบัติจริง จากการองค์ความรู้ที่
ต่างๆ ใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางาน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารทุกระดับได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและภาวะผู้นา
7. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความสามารถการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
ได้อย่างมีคุณภาพ
8. ใช้ แนวคิดเกี่ย วกับ สมรรถนะ (Competency) มาใช้ใ นการพัฒ นาบุค ลากร โดยเน้ นการประเมิ น
สมรรถนะเพื่อการพัฒนาเป็นรายบุคคล และส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น และระดับกลางให้สามารถระบุ
ระดับสมรรถนะที่เป็นอยู่จริงของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคลได้
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะโบราณคดี ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
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9. พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ โดยส่งเสริมการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
10. ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนปรับปรุงกระบวนงานให้บริการที่สาคัญให้สั้น กระชับ โดยเน้นการ
ผลิตผลงานให้รวดเร็วและถูกต้อง
11. จัดทาคลังข้อมูลองค์ความรู้ให้อยู่ในสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น ดีวีดี อุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่างๆ และเอกสาร
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ จดหมายข่าวคณะ ให้บุคลากรที่สนใจสามารถเข้าถึง เพื่อการศึกษาเรียนรู้ รวมถึงนามาใช้
ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการประจ าคณะโบราณคดี จะด าเนินการติดตามผลเป็น รายรอบ 4 เดือ น และน าผลการ
ประเมินมาพัฒนา และปรับปรุงแผนการดาเนินงานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
คณะโบราณคดี จะมี “ทรัพยากรบุคคล” ที่มีคุณภาพและศักยภาพที่จะช่วยเสริมสร้างและสนับสนุนใน
การดาเนินภารกิจต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของคณะโบราณคดี ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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แผนการดาเนินงานของแผนบริหารและพั ฒนาบุ คลากร คณะโบราณคดี มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
นโยบาย/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผ่นดิน

เป้าหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง)
นโยบายที่ 3.1 พัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ
นโยบายที่ 3.2 พัฒนาบุคลากร
ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ
ร้อยละ
56
เทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (QS)
ร้อยละของผู้ทมี่ ีตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วย
ร้อยละ
45
ศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
- โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การเปลี่ยนแปลง
คน
100
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานโบราณคดีไทย-กัมพูชา
คน
20
ปีงบประมาณ 2562
- โครงการพัฒนาบุคลากร
คน
10
คน
10
คน
17
คน
13
คน
5
- กิจกรรมสนับสนุนการเข้าอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
คน
5
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งบประมาณประจาปี 2562
รายได้
คก.พิเศษ

ผู้รับผิดชอบ
แหล่งอื่น

ภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา
ภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา
406,900.209,000.-

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมฯ
ภาควิชาโบราณคดี

60,000.40,000.100,000.75,000.66,300.200,000.-

ภาควิชาประวัติศาสตร์ศลิ ปะ
ภาควิชามานุษยวิทยา
ภาควิชาภาษาตะวันออก
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ภาควิชาภาษาตะวันออก

4

แผนพัฒนาบุคลากรภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา และสานักงานคณบดี ปีงบประมาณ 2561
แผนพัฒนาบุคลากร ภาควิชาโบราณคดี
ที่

รายชื่อคณาจารย์

บุคลากรสายวิชาการ
1 รศ.ดร.ธนิก

วุฒิการศึกษา
ตรี โท เอก

การพัฒนา

ตาแหน่งทางวิชาการ
อ. ผศ. รศ. ศ.

เลิศชาญฤทธ์





2

รศ.ดร.รัศมี

ชูทรงเดช





3

รศ.ดร.สฤษดิ์พงศ์

ขุนทรง





4

ผศ.ชวลิต

ขาวเขียว

5

ผศ.ดร.กรรณิการ์

สุธีรัตนาภิรมย์



6

อ.ดร.ประสิทธิ์

เอื้อตระกูลวิทย์





7
8
9

อ.ประอร
อ.ดร.ผุสดี
อ.ดร.ภีร์

ศิลาพันธุ์
รอดเจริญ
เวณุนันท์









10

อ.นฤพล

หวังธงชัยเจริญ



บริพนธ์



บุคลากรสายสนับสนุน
1 นายบริสุทธิ์

นักเรียนทุน สกอ.
1 นายกรกฎ
บุญลพ
2 นายอนุรักษ์
ดีพิมาย
นักเรียนทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
1 นายอธิพัฒน์
ไพบูลย์










คาดว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ.2562



การพัฒนา
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์ ในปี 2562
อยู่ระหว่างการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์ ในปี 2565
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ ในปี 2565
อยู่ระหว่างการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี 2571
อยู่ระหว่างการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี 2562
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี 2563
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งระดับชานาญการ
ในปี 2562

คาดว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปี กศ.2562
คาดว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปี กศ.2563
คาดว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปี กศ.2564
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หมายเหตุ
(เกษียณอายุราชการ)
1 ต.ค.67
1 ต.ค.65

1 ต.ค.71
1 ต.ค.70

5

แผนพัฒนาบุคลากร ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

บุคลากรสายวิชาการ
1 ศ.ดร.ศักดิ์ชัย
2 รศ.ดร.เชษฐ์

วุฒิการศึกษา
ตรี โท เอก

การพัฒนา

อ.

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผศ. รศ. ศ.

สายสิงห์
ติงสัญชลี









3

รศ.ดร.รุ่งโรจน์

ธรรมรุ่งเรือง



4

ผศ.ดร.ประภัสสร์

ชูวิเชียร





5

ผศ.ดร.อชิรัชญ์

ไชยพจน์พานิช





6

ผศ.ดร.พัสวีสิริ

เปรมกุลนันท์





7

อ.ดร.สายัณห์

แดงกลม





8

อ.ดร.เอกสุดา

สิงห์ลาพอง





9

อ.ดร.ธนาวิ

โชติประดิษฐ





10

อ.กวิฎ

ตั้งจรัสวงศ์

นักเรียนทุน สกอ.
1 นายวิภาช

ภูริชานนท์



การพัฒนา

คาดว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ค.62
(ลาศึกษาต่อ 1 มิ.ย.59 – 31 พ.ค.62)
คาดว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปี 2561
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หมายเหตุ
(เกษียณอายุราชการ)
1 ต.ค.64

อยู่ระหว่างการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์ ในปี 2565
อยู่ระหว่างการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ ในปี 2562
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ ในปี 2564
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี 2563
อยู่ระหว่างการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
อยู่ระหว่างการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

6

แผนพัฒนาบุคลากร ภาควิชามานุษยวิทยา
ที่

รายชื่อคณาจารย์

บุคลากรสายวิชาการ
1 อ.ธัญธีรา

วุฒิการศึกษา
ตรี โท เอก

ยิ้มอานวย




การพัฒนา

อ.

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผศ. รศ. ศ.



2
3

ผศ.กุลศิริ
ผศ.ดร.ดารงพล

อรุณภาคย์
อินทร์จันทร์

4

ผศ.ดร.แพร

ศิริศักดิ์ดาเกิง

5
6

ผศ.ปรารถนา
ผศ.ดร.เอกรินทร์

จันทรุพันธุ์
พึ่งประชา



7

ผศ.ชินวร

ฟ้าดิษฐี



คาดว่าจะลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปี กศ.2564

8

อ.นัฐวุฒิ

สิงห์กุล



คาดว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปี 2562



มนต์ไตรเวศย์
ศิลป์วุฒยา




คาดว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปี 2562
คาดว่าจะลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปี กศ.2565




9 อ.วราภรณ์
10 อ.ศศิธร
นักเรียนทุน สกอ.
1 น.ส.ณีรนุช

แมลงภู่

คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี 2567










คาดว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปี 2562




คาดว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ส.ค.2562


คาดว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ค.2562

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะโบราณคดี ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

การพัฒนา



หมายเหตุ
(เกษียณอายุราชการ)
1 ต.ค.67

คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ ในปี 2565
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ ในปี 2565
อยู่ระหว่างการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ ในปี 2564
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี 2563
อยู่ระหว่างการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

รายงานตัว 20 พ.ย.60

7

แผนพัฒนาบุคลากร ภาควิชาภาษาตะวันออก
ที่

รายชื่อคณาจารย์

บุคลากรสายวิชาการ
1 รศ.ดร.ปรมัตถ์

วุฒิการศึกษา
ตรี โท เอก

การพัฒนา

อ.

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผศ. รศ. ศ.

คาเอก






2

รศ.ดร.สาเนียง

เลื่อมใส



3

ผศ.ดร.สมบัติ

มั่งมีสุขศิริ





4

ผศ.ดร.อรวรรณ

บุญยฤทธิ์





5

อ.ดร.จตุพร

โคตรกนก



6

อ.อาภาโสม

ฉายแสงจันทร์

7

ผศ.ดร.กังวล

คัชชิมา





8

ผศ.ดร.ชัยณรงค์

กลิ่นน้อย





9

อ.ดร.ทรงธรรม

ปานสกุณ





10

อ.ดร.อุเทน

วงศ์สถิตย์





11

อ.ณัฐพล

จันทร์งาม



คาดว่าจะลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปี กศ.2566

12

ผศ.กิตติชัย

พินโน



คาดว่าจะลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปี กศ.2563

13

อ.ดร.ศิริสาร

เหมือนโพธิ์ทอง

14

อ.พอพล

สุกใส




คาดว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปี กศ.2564










คาดว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปี กศ.2565

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะโบราณคดี ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561



การพัฒนา
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์ ในปี 2563
อยู่ระหว่างการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ ในปี 2562
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ ในปี 2564
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี 2563
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี 2566
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ ในปี 2563
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ ในปี 2564
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี 2562
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี 2564
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี 2565
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ ในปี 2564
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี 2563
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี 2562

หมายเหตุ
(เกษียณอายุราชการ)
1 ต.ค.64
1 ต.ค.68
1 ต.ค.73
1 ต.ค.64
1 ต.ค.72
1 ต.ค.77

8

ที่

รายชื่อคณาจารย์

15

อ.อมรชัย

คหกิจโกศล

16

อ.ดร.ชุติชล

เอมดิษฐ

17

อ.ดร.วราภรณ์

พูลสถิติวัฒน์

นักเรียนทุน สกอ.
1 นายชัชพิสิฐ
2 นายวุฒิพงษ์
3 นายนิพัทธ์

ปาชะนี
ถวิลสมบัติ
แย้มเดช

วุฒิการศึกษา
การพัฒนา
ตรี โท เอก

อยู่ระหว่างรอการอนุมัติปริญญาโทจากสภา
มหาวิทยาลัยฯ
คาดว่าจะลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปี กศ.2563



ตาแหน่งทางวิชาการ
อ. ผศ. รศ. ศ.




คาดว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปี กศ.2563
คาดว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปี กศ.2563
คาดว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปี กศ.2563

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะโบราณคดี ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

การพัฒนา
อยู่ระหว่างการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี 2563
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี 2562

หมายเหตุ
(เกษียณอายุราชการ)

9

แผนพัฒนาบุคลากร ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

บุคลากรสายวิชาการ
1 รศ.ดร.ปิยะณัฐ

วุฒิการศึกษา
ตรี โท เอก

สุคนธมาน

การพัฒนา

อ.

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผศ. รศ. ศ.





2

รศ.กนกวรรณ

เยรินี

3

ผศ.ดร.พรสวรรค์

ตรีพาสัย





4

ผศ.ดร.กาไลทิพย์

ปัตตะพงศ์





5

ผศ.ดร.พนิดา

บุญทวีเวช





6

อ.ดร.พจนรรฏ

สุทธิพินิจธรรม



7

อ.เกียรตินาวิน

ศรีธัญรัตน์



คาดว่าจะลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปี กศ.2562



8

อ.กฤษฎา

ขายัง



คาดว่าจะลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปี กศ.2562



9
10

อ.ณภัทร
อ.ดร.วรมาศ

จิตไพศาลวัฒนา
ธัญภัทรกุล



ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 3 ม.ค.60 – 2 ม.ค.63




11
12

อ.อัญญรัตน์
อ.พิมลพรรณ์

อาพันพงษ์
วงศ์อร่าม




คาดว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปี กศ.2561

13 อ.อมรรัตน์
บุคลากรสายสนับสนุน
1 นายศราวุธ

อัมราลิขิต



ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปี กศ. 2561

มณีฉาย











มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะโบราณคดี ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561





การพัฒนา
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์ ในปี 2563
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์ ในปี 2563
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ ในปี 2564
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ ในปี 2564
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ ในปี 2565
อยู่ระหว่างการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
อยู่ระหว่างการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี 2562

หมายเหตุ
(เกษียณอายุราชการ)
1 ต.ค.64
1 ต.ค.64
1 ต.ค.74

บรรจุ 28 มี.ค.59

คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี 2563
รายงานตัว 4 ก.ค.60
คาดว่าขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี 2563

10

แผนพัฒนาบุคลากร ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ที่

รายชื่อคณาจารย์

บุคลากรสายวิชาการ
1 ผศ.ดร.มลฤดี

วุฒิการศึกษา
ตรี โท เอก

การพัฒนา

อ.

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผศ. รศ. ศ.

สายสิงห์









2

ผศ.ดร.สุดารัตน์

พุทธพงษ์

3

ผศ.เพ็ญลักษณ์

วงศ์จงใจหาญ



4

อ.จักรกฤษณ์

เจริญสิทธิ์



5

อ.ศิริวุฒิ

ฉ่าตาก้อง




คาดว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปี กศ.2563

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะโบราณคดี ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561




การพัฒนา
อยู่ระหว่างการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ ในปี 2565
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ ในปี 2566
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี 2566
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี 2565

หมายเหตุ
(เกษียณอายุราชการ)

11

แผนพัฒนาบุคลากร หมวดวิชาประวัติศาสตร์
ที่

รายชื่อคณาจารย์

พนักงานสายวิชาการ
1 อ.สาลินี

วุฒิการศึกษา
โท เอก

การพัฒนา

ตรี

อ.

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผศ. รศ. ศ.

มานะกิจ



คาดว่าจะลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปี กศ.2562






2

อ.นุชนภางค์

ชุมดี



3

อ.ภูมิ

ภูติมหาตมะ



สิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ เนื่องจากไม่
สามารถเสนอร่างเค้าโครงวิทยานิพนธ์และกาหนดและ
คาดว่าจะลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปี กศ.2565
คาดว่าจะลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปี กศ.2563

4

อ.สิริวรรณ

สิรวณิชย์



คาดว่าจะลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปี กศ.2564

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะโบราณคดี ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561



การพัฒนา
อยู่ระหว่างการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
อยู่ระหว่างการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี 2562
คาดว่าจะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี 2563

หมายเหตุ
(เกษียณอายุราชการ)

12

บุคลากรสายสนับสนุน
ที่

รายชื่อบุคลากร

ตาแหน่ง

สังกัด

ข้าราชการ
1 น.ส.วรันดา

แก้วหอมคา

ผู้บริหาร

สนง.คณบดี

พนักงานมหาวิทยาลัย
1 นายบริสุทธิ์
2 นายศราวุธ
3 น.ส.ธนพัชญ์
4 น.ส.ชินาพัจน์

บริพนธ์
มณีฉาย
เจริญศัสตรารักษ์
ศรีวิลัย

นักวิจยั ปฏิบัติการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการ
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิ าร

ภาควิชาโบราณคดี
ภาควิชาภาษาตะวันตก
สนง.คณบดี
สนง.คณบดี

5
6
7

น.ส.พนิดา
น.ส.ดวงใจ
น.ส.สุธาทิพย์

จิรวงษ์โรจน์
ตะกรุดทอง
แสงเดชะ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิ าร
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สนง.คณบดี
สนง.คณบดี
สนง.คณบดี

8
9

น.ส.เพ็ญศิริ
นายพีระศักดิ์

อยู่ศรี
ศิริวัฒน์

นักกิจการนักศึกษาปฏิบัติการ
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

สนง.คณบดี
สนง.คณบดี

10
11
12
13
14
15
16
17

น.ส.ศศินา
น.ส.ฐิติกาล
ว่าที่ ร.ต.หญิง ชาลิสา
น.ส.วันวิสาข์
น.ส.ฐิตาภา
น.ส.ภคมน
น.ส.วลัยภรณ์
นางเรณุกา

ชูเมือง
ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
สุวรรณกิจ
ชนะประเสริฐ
แก้วละเอียด
เสงี่ยมจิตต์
เสงี่ยมจิตต์
มามาก

นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิ าร
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิ าร
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

สนง.คณบดี
สนง.คณบดี
สนง.คณบดี
สนง.คณบดี
สนง.คณบดี
สนง.คณบดี
สนง.คณบดี
ศูนย์สันสกฤตศึกษา

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะโบราณคดี ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

วัน/เดือน/ปี
ที่บรรจุ

วุฒิการศึกษา
ต่ากว่า
ป.ตรี ป.โท
ป.ตรี

กาหนดขอตาแหน่ง
(ความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ)


2 ม.ค.56
(เปลี่ยนสถานภาพ)
11 ธ.ค.44
1 ส.ค.44
เปลี่ยนตาแหน่ง 11 ม.ค.53
24 ส.ค.53
3 ส.ค.47
3 พ.ย.46
เปลี่ยนตาแหน่ง 28 ก.ค.53
1 มี.ค.60
14 พ.ค.50
เปลี่ยนตาแหน่ง 6 มิ.ย.54
1 พ.ค.49
20 ส.ค.55
3 ก.ย.55
2 ม.ค.56
1 ส.ค.61
3 มี.ค.57
19 พ.ค.57
7 ม.ค.57







10 ธ.ค.48
10 ม.ค.59




23 ส.ค.59
2 ส.ค.51
27 ก.ค.59



28 ก.พ.66
5 มิ.ย.58











1 ม.ค.62

30 เม.ย.53
19 ส.ค.61
2 ก.ย.61
1 ม.ค.62
31 ก.ค.67
2 มี.ค.63
18 พ.ค.63
6 ม.ค.63

คาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษา

13

ที่

รายชื่อบุคลากร

ตาแหน่ง

สังกัด

วัน/เดือน/ปี
ที่บรรจุ

วุฒิการศึกษา
ต่ากว่า
ป.ตรี ป.โท
ป.ตรี

ลูกจ้างประจา
1 นายอานาจ
2 นายธวัชชัย
3 นายธีระ

ก้อนเมฆ
แก่นจันทร์
หมื่นที

พนักงานขับรถยนต์
ช่างไม้
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

สนง.คณบดี
สนง.คณบดี
สนง.คณบดี





ลูกจ้างชั่วคราว
1 น.ส.วารุณี
2 น.ส.พรสุข
3 นายเกียรติศักดิ์
4 นางภาวนา
5 น.ส.อุไรวรรณ
6 นายโชติ
7 นายศิลา
8 นายประวัสส์
9 นายไกรศร
10 นางสาลี่
11 นางรฐา
12 นางรัตนา

ดวงนุช
ติ่งสูงเนิน
จันเดช
นนท์พละ
สุ่นศรี
ชูชีพ
สังข์ศิริ
พึ่งฉิ่ง
สังข์เอี่ยม
เกิดมาก
คาชมภู
สังข์ศิริ

พนักงานสถานที่
พนักงานสถานที่
พนักงานสถานที่
พนักงานสถานที่
พนักงานสถานที่
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานสถานที่
พนักงานสถานที่
พนักงานสถานที่

สนง.คณบดี
สนง.คณบดี
สนง.คณบดี
สนง.คณบดี
สนง.คณบดี
ศูนย์สันสกฤตศึกษา
ศูนย์สันสกฤตศึกษา
ศูนย์สันสกฤตศึกษา
ศูนย์สันสกฤตศึกษา
ศูนย์สันสกฤตศึกษา
ศูนย์สันสกฤตศึกษา
ศูนย์สันสกฤตศึกษา
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กาหนดขอตาแหน่ง
(ความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ)

คาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษา

