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แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ส านักงานอธิการบดีได้พิจารณาจัดท าแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยน าผลการด าเนินงานตามแผนในรอบปีที่ผ่านมา มาเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนฯ    
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดีให้มีความรู้ความสามารถและพร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งแผนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 5 กลยุทธ์ 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาบคุลากรให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 เป้าประสงค์ :  บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 
   มีคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาตนให้มีคุณภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
   เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
   กลยุทธ์  สนับสนุนให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และ 
    ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค ์

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและสมรรถนะใหม้ีศักยภาพยิ่งขึ้น 

 เป้าประสงค์ :  1.  บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับภาระงาน 
    ที่รบัผิดชอบและพันธกิจของหน่วยงาน 
   2. มีการจัดการความรู้/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร 

กลยุทธ ์ 1.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสม
เพื่อพัฒนา การด าเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบและเครื่องมือ    
ในการบริหารจัดการ 

 2. ส่งเสริมใหผู้้บรหิารได้รับการพัฒนาทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
(ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการกองขึ้นไป) 

 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การธ ารงรักษาและสร้างขวญัก าลังใจบุคลากร 

เป้าประสงค์ : พัฒนาสภาพแวดล้อมการท างานและส่งเสริมสุขภาวะ/คุณภาพชีวิต 
   กลยุทธ ์ สนับสนุนให้หน่วยงานจัดโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
    ในการท างานและส่งเสริมสุขภาวะ/คุณภาพชีวิต 
 



แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563           2 
 

แผ
นบ

ริห
าร

แล
ะพ

ัฒน
าท

รัพ
ยา

กร
บุค

คล
 ส

 าน
ักง

าน
อธ

ิกา
รบ

ด ี
ปีง

บป
ระ

มา
ณ

 พ
.ศ.

 2
56

3 

เป้าประสงคท์ี่ 1 
(1 กลยุทธ์) 

บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็น 
ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 

มีคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาตนให้มีคุณภาพและพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

การพัฒนามหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและ

สมรรถนะให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การธ ารงรักษาและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร 

เป้าประสงคท์ี่ 1 
(2 กลยุทธ์) 

บุคลากรได้รับการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง 
กับภาระงานที่รับผิดชอบ 
และพันธกิจของหน่วยงาน 

เป้าประสงคท์ี่ 2 
(1 กลยุทธ์) 

มีการจัดการความรู้/ 
การแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร 

เป้าประสงคท์ี่ 1 
(1 กลยุทธ์) 

พัฒนาสภาพแวดล้อมการท างาน 
และส่งเสริมสุขภาวะ/คุณภาพชีวิต 
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3 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การบริหารจัดการ 

SMART ADMINISTRATION 
เพื่อรองรับนโยบาย 
ของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานอธิการบดี 

ให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเป็น 
Digital Transformation University 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาบุคลากรและคุณภาพชีวิตการท างาน 

มีความสมดุลในชีวิต 
(การท างาน ชีวิตตนเอง และชวีิตครอบครัว) 

เป้าประสงค์ 1 
เป็นหน่วยงานสนับสนุน 

การด าเนินงานตามนโยบาย
การพัฒนามหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ 2 
ระบบบริหารจัดการ 

มีความคล่องตัว 
และมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 3 
เป็นหน่วยงานที่สามารถ
ให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 4 
บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ

และพันธกิจของหน่วยงาน 

เป้าประสงค์ 5 
มีการจัดการความรู้/ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาองค์กร 

ผังแสดงความเชื่องโยงระหวา่งแผนปฏิบัตริาชการส านักงานอธิการบด ีและแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธิการบด ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย

1. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็น 1.1 สนับสนุนให้มีโครงการพัฒนาบุคลากร 1) จ านวนโครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการ 10 กองกลาง

ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริม และความคิดสร้างสรรค์ กองงานวิทยาเขต

มีคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาตน การคิดสร้างสรรค์ พระราชวังสนามจันทร์

ให้มีคุณภาพและพร้อมรับการเปล่ียนแปลง และกองงานวิทยาเขต

เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย เพชรบุรี

และกองต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะและสมรรถนะให้มีศักยภาพย่ิงข้ึน

1. บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 1.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 1) จ านวนโครงการท่ีหน่วยงานจัดข้ึนเพ่ือพัฒนา โครงการ 10 ทุกกอง

สอดคล้องกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ ทักษะ และทัศนคติท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนา บุคลากรในสังกัดส านักงานอธิการบดี

และพันธกิจของหน่วยงาน การด าเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบและ

เคร่ืองมือในการบริหารจัดการ 2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 ทุกกอง

ตามความเช่ียวชาญหรือตามต าแหน่งงาน

(เฉพาะข้าราชการและพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า)

แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีประมาณ พ .ศ. 2563  3  



ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

3) โครงการ/กิจกรรมอบรมผู้บริหารและบุคลากร โครงการ 2 กองคลังและ

ให้มีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองทรัพยากรมนุษย์

และม่ันคงปลอดภัย เก่ียวกับการใช้งานระบบ 

SU-ERP ด้านการเงิน งบประมาณ พัสดุ และ

ทรัพยากรมนุษย์

4) ร้อยละของบุคลากรท่ีมีการจัดท ารายงาน ร้อยละ 80 ทุกกอง

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนางาน

(บุคลากรระดับช านาญการพิเศษข้ึนไป)

1.2 ส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับการพัฒนา 1) จ านวนโครงการท่ีหน่วยงานจัดข้ึนเพ่ือพัฒนา โครงการ 1 ส านักงานอธิการบดี

ท้ังจากหน่วยงานภายในและภายนอก ความรู้และทักษะของผู้บริหาร และกองต่างๆ

(ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการกองข้ึนไป)

2) ร้อยละของผู้บริหารท่ีได้รับการพัฒนาเพ่ือ ร้อยละ 50 ทุกกอง

เสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้บริหาร

2. มีการจัดการความรู้/การแลกเปล่ียน 2.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการแลกเปล่ียน 1) จ านวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีมีการแลกเปล่ียน โครงการ/กิจกรรม 3 ทุกกอง

เรียนรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร เรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ เรียนรู้/มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

ท้ังภายในและภายนอกส านักงานอธิการบดี

แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีประมาณ พ .ศ. 2563  4  



ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การธ ารงรักษาและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร

1. พัฒนาสภาพแวดล้อมการท างาน 1.1 สนับสนุนให้หน่วยงานจัดโครงการเก่ียวกับ 1) จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการปรับปรุง โครงการ 6 ทุกกอง

และส่งเสริมสุขภาวะ/คุณภาพชีวิต การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานและ สภาพแวดล้อมในการท างานและส่งเสริม

ส่งเสริมสุขภาวะ/คุณภาพชีวิต การพัฒนาสุขภาวะ/คุณภาพชีวิต

2) ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและ ค่าเฉล่ีย > 3.51 ทุกกอง

ความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรในสังกัด

ส านักงานอธิการบดี

แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีประมาณ พ .ศ. 2563  5  


