
แผนกลยุทธ์ตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 



กลยุทธ์ / มาตรการ ตัวชี้วัด เปา้หมาย
โครงการ/งาน/กิจกรรม

ที่ผลักดันใหบ้รรลุเปา้หมายตามตัวชี้วัด
ผู้รบัผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 การธ ารงรกัษาและสรา้งขวัญก าลังใจบคุลากร

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือใหบ้คุลากรสามารถท างานได้อย่างมีความสุข

พฒันาสภาพแวดล้อมการท างาน 1. จ านวนกิจกรรม/โครงการ 1 โครงการ/ 1. สนับสนุนใหห้น่วยงานจัดโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุง ทกุกอง

และสุขภาวะเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติ วทิยาเขต สภาพแวดล้อมในการท างานและส่งเสริมสุขภาวะ/คุณภาพชีวติ

2. ระดับความพงึพอใจในการปฏบิติังาน > 3.51 2. จัดท าแบบประเมินและส ารวจความพงึพอใจในการปฏบิติังาน ทกุกอง

และความผูกพนัต่อองค์กร ของบคุลากรในสังกัด และความผูกพนัต่อองค์กรของบคุลากรในสังกัดส านักงานอธกิารบดี

ส านักงานอธกิารบดี

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้บรหิารทกุระดับ

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือส่งเสรมิพัฒนาศักยภาพผู้บรหิาร

มีโครงการพฒันาผู้บริหารทกุระดับ ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพฒันา ร้อยละ 80 สนับสนุนใหผู้้บริหารทกุระดับเข้าร่วมโครงการอบรมที่จัดขึ้น ทกุกอง

(ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการกองและหวัหน้างาน) ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือเตรยีมการในการพัฒนาสู่การเปน็ผู้บรหิาร

มีโครงการพฒันาศักยภาพเพื่อ จ านวนโครงการ 1 โครงการ/ปี โครงการเตรียมผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง ส านักงานอธกิารบดี

เตรียมการเปน็ผู้บริหาร

แผนกลยทุธ์ตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ส านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยศิลปากร
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

หน้า 1



กลยุทธ์ / มาตรการ ตัวชี้วัด เปา้หมาย
โครงการ/งาน/กิจกรรม

ที่ผลักดันใหบ้รรลุเปา้หมายตามตัวชี้วัด
ผู้รบัผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาศักยภาพบคุลากรสายสนับสนุน

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือส่งเสรมิความรู ้ทกัษะ และสมรรถนะในการปฏบิตัิงานของบคุลากรสายสนับสนุน

จัดท าโครงการพฒันาศักยภาพ 1.ร้อยละของบคุลากรที่ได้รับการพฒันา ร้อยละ 80 1. สนับสนุน/ส่งเสริมใหบ้คุลากรทกุระดับเข้าร่วมโครงการประชุม/ ทกุกอง

บคุลากรในทกุกลุ่ม อบรม/สัมมนา และแลกเปล่ียนเรียนรู้ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายใน

และหน่วยงานภายนอก

2. มีโครงการเพื่อพฒันาศักยภาพของบคุลากร 1 โครงการ/ 2. โครงการประชุมสัมมนาบคุลากรประจ าปขีองแต่ละกอง ทกุกอง

ทกุระดับของหน่วยงานเพื่อประเมินผล วทิยาเขต/ปี

การด าเนินงานในรอบปแีละจัดท าแผนปฏบิติั

ราชการประจ าปี

3. จ านวนโครงการเพื่อพฒันาศักยภาพ 3 โครงการ/ปี 3.1 โครงการพฒันาบคุลากรตามสายงาน ทกุกอง

ของบคุลากรทกุระดับของหน่วยงาน 3.2 โครงการพฒันาทกัษะ ความรู้ นอกเหนือจากงานประจ า

และโครงการพฒันาด้านต่างๆ

 

4. มีการจัดการความรู้เพื่อพฒันาบคุลากร 1 โครงการ/ มีโครงการการจัดการความรู้เพื่อพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ ทกุกอง

สายสนับสนุน วทิยาเขต/ปี

หน้า 2



 
 
 

ภาคผนวก  



ตารางที ่1  จ ำนวนบุคลำกรทุกประเภทในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี ทีม่ีคนครองทัง้หมด ณ วันที ่30 กันยำยน 2559

ล าดบั หน่วยงาน ขา้ราชการ
พนักงาน

มหาวิทยาลัย
ลูกจ้าง
ประจ า

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

พนักงาน
ราชการ

รวม
คิดเป็น
ร้อยละ

1 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 1 0 0 0 0 1 0.15

2 กองกลำง 8 25 17 33 2 85 12.56

3 กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 4 16 1 1 0 22 3.25

4 กองกิจกำรนักศึกษำ 17 22 11 37 3 90 13.29

5 กองคลัง 4 30 3 3 0 40 5.91

6 กองงำนวิทยำเขต 25 16 4 6 6 57 8.42

7 กองนิติกำร 2 8 1 0 0 11 1.62

8 กองบริกำรกำรศึกษำ 26 21 8 7 1 63 9.31
9 กองบริกำรอำคำร สถำนทีแ่ละยำนพำหนะ

พระรำชวังสนำมจันทร์
7 13 52 57 9 138 20.38

10 กองแผนงำน 7 15 1 1 1 25 3.69

11 ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 2 9 0 1 0 12 1.77

12 ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 1 6 0 1 0 8 1.18

13 ส ำนักงำนวิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 3 40 0 82 0 125 18.46

รวมทัง้หมด 107 221 98 229 22 677 100



ชื่อ/สังกัด ต ำแหน่งบริหำร

ส ำนักงำนอธิกำรบดี

1. นางสาวอัปสร  กิจเจริญค้า ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี

กองกลำง

1. นางอัจฉรา ทองส่งโสม ผู้อ านวยการกองกลาง

2. นางสาวนลินรัตน์ ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม

3. นางสาวอารยา เลปนานนท์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

4. นางสาวรัตทิกร คงทอง หัวหน้างานสารบรรณ

5. นางสาวสุวรรณา เอี่ยมเจริญ หัวหน้างานอาคาร สถานทีแ่ละยานพาหนะ

กองกำรเจ้ำหน้ำที่

1. นางสุกัญญา ต่อทรัพย์สิน ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่

2. นางทัตพิชาภรณ์ อนันต์วิรุฬห์ หัวหน้างานต าแหน่งทางวิชาการ

3. นางมาลา อิ่นค า หัวหน้างานทะเบียนประวัติ

4. นางสาวธณิดา มหาสวัสด์ิ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริหารงานบุคคล

5. นางสาวธันยาภรณ์ ทองทับทิม หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม

กองกิจกำรนักศึกษำ

1. นายกมล แมลงทับ ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา

2. นางสาวศรีสอางค์ บุญยกิตติโกวิทย์ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา วังท่าพระ

3. นางสาวนรีรัตน์ ทับทองกุล รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานกิจการนักศึกษา 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

4. นางประนอม เติมต่อ หัวหน้างานธุรการ

กองคลัง

1. นางสาวสันนิภา ก้องสมุทร ผู้อ านวยการกองคลัง และรักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานการเงิน

2. นางสาวอรอารีย์ สุขหงษ์ หัวหน้างานงบประมาณ

3. นางสาวสุภาพร แก้วมหาภิณโญ หัวหน้างานบัญชี

4. นางดุษณี คล้ายปาน หัวหน้างานพัสดุ

(ณ วันที ่19 ธันวำคม 2559)

รำยชื่อผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองและหัวหน้ำงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี



ชื่อ/สังกัด ต ำแหน่งบริหำร

กองงำนวิทยำเขต

1. นางวราภรณ์ ฉัตรวงศ์พันธ์ หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่

2. นางพิมพ์ใจ สัจจาพิทักษ์ หัวหน้างานคลัง

3. นางกนกรัตน์ พรประเสริฐ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

4. นางสาวนุชจรี มิตรเจริญถาวร หัวหน้างานแผนงานและวิเทศสัมพันธ์

5. นางสาวศุภรา คูคู่สมุทร หัวหน้างานพัสดุ

6. นางนิศารัตน์ พ่วงสมจิตร หัวหน้างานสารบรรณ

กองนิตกิำร

1. นายสหรัฐ มณีจันทร์ ผู้อ านวยการกองนิติการ 

2. นางปัญจรัตน์ สุคนธลักษณ์ หัวหน้างานธุรการ 

3. นางนิรบล ต้นวงศ์ หัวหน้างานนิติการ 2

4. นางมุจลินท์ สังข์จุ้ย หัวหน้างานนิติการ 3

กองบริกำรกำรศึกษำ 

1. นางสาวถนอมวงศ์ สัมพัญญู ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

2. นางสาวอุษา รุ่งเรืองวิจิตร หัวหน้างานทะเบียนและสถิติ วังท่าพระ

3. นายเอกชัย ซ่อนกล่ิน รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานทะเบียนและสถิติ 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

4. นายสรกิจ โศภิตกุล หัวหน้างานธุรการ

5. นางสาวนิชาภัทร ทองอุ่มใหญ่ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริการการสอน วังท่าพระ

6. นายอรรถพงศ์ อันตะริกานนท์ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริการการสอน 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

7. นางสาวน  าอ้อย เดชจุ้ย หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

8. นายปิยะวัฒน์ หวังอารี หัวหน้างานส่งเสริมวิจัยและต ารา

กองบริกำรอำคำร สถำนทีแ่ละยำนพำหนะ พระรำชวังสนำมจันทร์

1. นายสมหมาย ตันธุวปฐม หัวหน้างานสาธารณูปโภคและซ่อมบ ารุง 

และรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองบริการอาคาร สถานทีฯ่

2. นายธัญญา มีอยู่เต็ม หัวหน้างานธุรการ

3. นางสุนี วงษ์สอาด หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ



ชื่อ/สังกัด ต ำแหน่งบริหำร

4. นายเชาวลิต สุชาตานนท์ หัวหน้างานบ ารุงรักษาสวนและสนาม

5. นางบัวลอย นิคนาคม่วง หัวหน้างานยานพาหนะ

6. นายพงศ์สวัสด์ิ พิชญาพันธุ์ หัวหน้างานอาคารและรักษาความปลอดภัย

กองแผนงำน

1. นางสาวเสาวณีย์ คูพูลทรัพย์ ผู้อ านวยการกองแผนงาน

2. นางจุฑารัตน์ แก้วโหมดตาด หัวหน้างานธุรการ

3. นายชัยโรจน์ เจนธ ารง รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานวางผังแม่บท

4. นางสาวศวัสศนันท์ ชีพชูเชาวน์ หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

5. นางสาวกฤติญา จันทพันธ์ หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

6. นางสาวลักขณา บัณฑิตศรี หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน

1. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน

2. นางสาวดารารัตน์ อณุกานนท์ หัวหน้างานตรวจสอบที ่1

3. นางจินตหรา สงวนพันธุ์ หัวหน้างานตรวจสอบที ่2

4. นางเดือนเพ็ญ มงคลการ หัวหน้างานวิชาการและวางแผน

ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ

1. นางสายสมร สุระแสง ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา

ส ำนักงำนวิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี

1. นายสอาด ศรีจันทร์ ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

2. นางนิลวรรณ ไทยมะณี หัวหน้างานคลัง

3. นางสาวฐิติยา สมยา หัวหน้างานบริการการสอน

4. นางสาวแสงจันทร์ คงอิ่ม หัวหน้างานบริหารทัว่ไป

5. นางสาวประภาศรี ยินดี รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานพัสดุ

6. นางสาวสุวิมล ชาพรหมมา รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

7. นายชลากร ศัพทะเสวี รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานสวน สนามและภูมิทัศน์

8. นายสุริยะ เชาว์วัย หัวหน้างานสวัสดิการและกิจกรรมนักศึกษา

9. นางกิ่งการ วันเพ็ญ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานหอพักนักศึกษา


