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ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 

ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
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 ส านักงานอธิการบดีได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นแผนระยะสั้นมีรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง    
30 กันยายน 2564 โดยน าผลการด าเนินงานตามแผนในรอบปีที่ผ่านมา มาเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนฯ 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดีให้มีความรู้ความสามารถและความช านาญ   
ในสายงานของตนเอง ตลอดจนใช้ในการก ากับติดตามการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดไว้ ซึ่งแผนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส านักงานอธิการบดี และแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์              
3 เป้าประสงค์ 4 กลยุทธ ์12 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  น าระบบบริหารจัดการทีท่ันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใช้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 เป้าประสงค์ 1 : เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในการน าระบบบรหิาร 
   จัดการที่ทนัสมัยมาใช้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
   กลยุทธ์ :   1.1  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เปน็มหาวิทยาลัยทีข่บัเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
     ในการบรหิารจดัการทีท่ันสมัย   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนาบคุลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและสมรรถนะให้มศีักยภาพยิ่งขึน้ 

และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 เป้าประสงค์ 2 : บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เปน็ผู้มีความคิดสร้างสรรค ์
   ในการท างานและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ : 2.1  พัฒนาทรพัยากรบุคคลให้มีความสามารถมีธรรมาภิบาลและพร้อมรบั 
  การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 
 2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การธ ารงรักษาและสร้างขวญัก าลังใจบุคลากร 

เป้าประสงค์ 3 : พัฒนาสภาพแวดล้อมการท างานและส่งเสรมิสุขภาวะ/คุณภาพชีวิต 
 ตลอดจนเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร 

   กลยุทธ์ : 3.1 สนับสนุนให้หน่วยงานจัดโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
     ในการท างานและส่งเสรมิสุขภาวะ/คุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้าง 
     ความผูกพันต่อองค์กร 

 
โดยก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในการด าเนินงานตามแผน ดังที่แนบมาพร้อมนี้ 



ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : น าระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ 1.1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย 1.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหาร ร้อยละ 100 กองทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยในการน าระบบบริหารจัดการ ท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมในการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคลากร (SU-ERP HRM) ระยะท่ี 2 กองคลังและ

ท่ีทันสมัยมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีทันสมัย (แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มศก. 



งานจัดการทรัพยากรฯ

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.2)

1.1.2 โครงการ/กิจกรรมอบรมผู้บริหารและบุคลากร โครงการ 2 ทุกกอง

ให้มีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และม่ันคงปลอดภัย เก่ียวกับการใช้งานระบบ 

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย เช่น SU-ERP, MIS

E-Document เป็นต้น

(ตัวช้ีวัดเดิมตามแผนพัฒนาบุคลากร สนอ. ปี 63)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะและสมรรถนะให้มีศักยภาพย่ิงข้ึน และพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย

บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 2.1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถ 2.1.1 จ านวนโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ โครงการ 1 ทุกกอง

ให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน มีธรรมาภิบาลและพร้อมรับการเปล่ียนแปลง บุคลากรตามความเช่ียวชาญหรือตามต าแหน่งงาน

และพร้อมรับการเปล่ียนแปลง อย่างย่ังยืน (แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มศก. 

เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัดท่ี 3.2.1)

2.1.2 จ านวนโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับ โครงการ 3 ทุกกอง

มหาวิทยาลัยและคณะ

(แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มศก. 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.2.2 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวช้ีวัดท่ี 32)

2.1.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับ ร้อยละ 80 ทุกกอง

ท่ีได้รับการพัฒนาตามความเช่ียวชาญหรือ

ตามต าแหน่งงาน

(แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มศก. 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.2.4 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวช้ีวัดท่ี 32)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

2.1.4 ร้อยละของบุคลากรท่ีมีการจัดท ารายงาน ร้อยละ 80 ทุกกอง

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนางาน

(บุคลากรระดับช านาญการพิเศษข้ึนไป) หรือแนวคิด

การพัฒนางานของหัวหน้างานในระดับช านาญการ

พิเศษ

(แผนปฏิบัติการ สนอ. 64 ตัวช้ีวัด 10)

2.1.5 จ านวนโครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการ 5 กองทรัพยากรมนุษย์

และความคิดสร้างสรรค์ กองกิจการนักศึกษา

(ตัวช้ีวัดเดิมตามแผนพัฒนาบุคลากร สนอ. ปี 63) และกองต่าง ๆ

2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการแลกเปล่ียน 2.2.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ ร้อยละ 100 ทุกกอง

เรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (หน่วยงานละ 1 โครงการ/

กิจกรรม) ตามแผนปฏิบัติการส านักงานอธิการบดี

ดังน้ี

  (1) โครงการจัดการความรู้ เร่ือง การรับ-ส่งเอกสาร

ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

(กองกลาง)

แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564           4



ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

  (2) กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนงาน

สนับสนุนการจัดการศึกษารองรับภาวะวิกฤติ

(กองบริหารงานวิชาการ)

  (3) โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ืองการขอต าแหน่ง

ทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน

(กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)

  (4) โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านแผนและ

งบประมาณ (กองแผนงาน)

  (5) โครงการการแลกเปล่ียนเรียนรู้ "การวิเคราะห์ 

GAP Analysis เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร”

(กองประกันคุณภาพการศึกษา)

  (6) กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เก่ียวกับกระบวนการ

ควบคุมภายในของคณะ/ส่วนงาน ท่ีได้จาก

การลงพ้ืนท่ีตรวจ (ส านักงานตรวจสอบภายใน)

  (7) จัดประชุม เร่ือง การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (SU-ERP)

(กองคลังและงานจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย)

(ผลักดันแผนปฏิบัติการ สนอ. 64 ตัวช้ีวัด 20)

แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564           5



ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

2.2.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ ร้อยละ 100 ทุกกอง

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีมีการบูรณาการระหว่าง

หน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติการส านักงานอธิการบดี

ดังน้ี

  (1) โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง "กระบวนการ

จัดซ้ือ/จัดจ้างงานก่อสร้าง" (กองคลัง กองงานวิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ และกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)

  (2) โครงการจัดการความรู้ เร่ือง หลักเกณฑ์และ

วิธีการลาออกของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร

(กองทรัพยากรมนุษย์และกองกฎหมาย)

(ผลักดันแผนปฏิบัติการ สนอ. 64 ตัวช้ีวัด 21)

2.2.3 จ านวนโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนการจัดการ โครงการ/กิจกรรม 5 ทุกกอง

ความรู้/ให้ความรู้ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

เครือข่ายของส านักงานอธิการบดี (เครือข่ายระดับ

กอง หรือเครือข่ายกับคณะ/ส่วนงาน รวมท้ัง

หน่วยงานภายนอก) ท่ีมีความส าเร็จหรือบรรลุ

วัตถุประสงค์

(แผนปฏิบัติการ สนอ. 64 ตัวช้ีวัด 11)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การธ ารงรักษาและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร

พัฒนาสภาพแวดล้อมการท างาน 3.1 สนับสนุนให้หน่วยงานจัดโครงการเก่ียวกับ 3.1.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมปรับปรุง โครงการ 10 กองกลาง/

และส่งเสริมสุขภาวะ/คุณภาพชีวิต การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานและ สภาพแวดล้อมเพ่ือสร้างความม่ันใจ ความม่ันคง กองงานวิทยาเขต

ตลอดจนเสริมสร้างความผูกพัน ส่งเสริมสุขภาวะ/คุณภาพชีวิต ตลอดจน และความสะดวกในการเข้าท างานของบุคลากร พระราชวังสนามจันทร์/

ต่อองค์กร เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร (ตอบโจทย์เกณฑ์ EdPEx หมวด 5 ข(1)) กองงานวิทยาเขต

เพชรบุรี

3.1.2 ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์ปัจจัย ระดับ 5 กองทรัพยากรมนุษย์

ความผูกพันของบุคลากร และกองประกันฯ

ระดับ 1 : มีการก าหนดวิธีการเพ่ือก าหนดปัจจัย

ส าคัญท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร

ระดับ 2 : ก าหนดประเด็นค าถามเพ่ือวิเคราะห์

ปัจจัยความผูกพันของบุคลากรแต่ละกลุ่ม 

แต่ละประเภท

ระดับ 3 : บุคลากรมีส่วนร่วมในการตอบ

แบบประเมิน

ระดับ 4 : รวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน

ระดับ 5 : น าผลท่ีได้จากการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน

แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564           7



ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

(แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มศก. 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.2.7 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวช้ีวัดท่ี 32)

แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564           8
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ภาคผนวก 
 

  
 



แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564           10 
 

จ านวนบุคลากรในสังกัดส านักงานอธิการบดี ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
(ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า) 

 

ท่ี คณะวิชา จ านวนบุคลากร (คน) 

1 กองกฎหมาย 10 

2 กองกลาง 21 

3 กองกิจการนักศกึษา 32 

4 กองคลัง 73 

5 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 47 

6 กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 31 

7 กองทรัพยากรมนุษย์ 19 

8 กองบริหารงานวิชาการ  26 

9 กองประกันคุณภาพการศึกษา 6 

10 กองแผนงาน  23 

11 ส านักงานตรวจสอบภายใน 10 

12 งานจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี 1 

13 งานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี 1 

14 งานสภาคณาจารย์และพนักงาน ส านักงานอธิการบดี 2 

15 งานสื่อสารองค์กร ส านักงานอธิการบดี 7 

  รวมทั้งหมด 309 

 
 
 


