
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 ในปี 2564 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนอัตราก าลัง มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566)              
ที่สอดคล้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยแผนอัตราก าลังบุคลากร การก าหนดกรอบอัตราก าลัง
บุคลากรและบริหารกรอบอัตราก าลัง พ.ศ. 2561 และได้ด าเนินการปรับแผนดังกล่าว โดยระบุจ านวนระดับ
ต าแหน่งช านาญงานพิเศษ ช านาญการประเภทวิชาชีพเฉพาะ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ     
ที่ควรมีของบุคลากรสายสนับสนุนในแต่ละส่วนงานตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และเพ่ือรองรับการต่อเวลา
ราชการของบุคลากรสายวิชาการ  

2. การด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้ด าเนินการสอดคล้องตามแผนอัตราก าลัง เพ่ือให้ได้คนดี 
คนเก่ง โดยมหาวิทยาลัยก าหนดให้สายวิชาการต้องมีคุณวุฒิที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาที่จะบรรจุ 
ดังนี้ 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ให้ใช้วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

ทั้งนี้ บุคลากรสายวิชาการต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ OBE และเกณฑ์ AUN-QA และมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะตามที่คณะต้องการ ส าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนก าหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง มีคุณวุฒิการศึกษา ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่หน่วยงานต้องการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหาร
งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. ก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน โดยจัดท าระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและด าเนินโครงการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการท าผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแน่งทางวิชาการหรือต าแหน่งที่สูงขึ้น  นอกจากนี้ 
มหาวิทยาลัยมีระบบติดตามความก้าวหน้า (Tracking System) เพ่ือให้บริการข้อมูลความคืบหน้าในการขอ
ก าหนดต าแหน่งแก่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งด้วย 

4. มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยก าหนดสัดส่วน KPI ของบุคลากร 
ให้ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 70 และความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 30 โดย
ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินที่เป็นบุคลากรในส่วนงานเดียวกับผู้รับการประเมิน อย่างน้อยจะต้องมี
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงเป็นกรรมการด้วย ส่งผลให้การประเมินสะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง
แท้จริง และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรได้  กรณีบุคลากรผู้ใดที่มีผลการวิเคราะห์
ช่องว่างระหว่างความรู้ความสามารถหรือสมรรถนะในปัจจุบันเปรียบเทียบกับสมรรถนะระดับที่คาดหวังในเกณฑ์    
ที่ต่ ากว่าระดับที่คาดหวัง ให้บุคลากรผู้นั้นจัดท าแผนการพัฒนาตนเอง ( IDP) ปีละหนึ่งครั้งตามปีงบประมาณ      
โดยให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท าแผนดังกล่าว 



ทั้งนี้ บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ า และน ามาใช้ประกอบการประเมิน  
ผลการปฏิบัติงานในส่วนของตัวชี้วัดผลงานที่มีค่าน้ าหนักร้อยละ 70 โดยให้แบ่งเป็นภาระงานตามข้อตกลงที่เป็น
งานประจ าและงานตามกลยุทธ์หรือแผนงานโครงการ ร้อยละ 40 และภาระงานขั้นต่ าและผลงานทางวิชาการ      
ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับการก าหนดภาระงานขั้นต่ าและผลงานทาง
วิชาการของคณาจารย์ประจ า ร้อยละ 30 

5. การรายงานภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการก าหนดภาระงานขั้นต่ าและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจ า พ.ศ. 2563 
กองทรัพยากรมนุษย์ได้รวบรวมจ านวนผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ที่คณะวิชารายงานให้มหาวิทยาลั ย
พิจารณาโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564 แล้วออกค าสั่ง
จ านวนผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าปี พ.ศ. 2560 - 2564 เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ต่อไป  

6. การพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยจัดท าแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นประจ าทุกปี โดย
สอดคล้องตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร และมีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนทุกรอบ 9 เดือน และ 
12 เดือน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและผลักดันการด าเนินงานด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตลอดจนด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
เช่น จัดอบรมพัฒนาขีดความสามารถแก่อาจารย์  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง โครงการจัดการความรู้ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ สนับสนุน
ทุนการศึกษาต่อที่สูงขึ้นแก่อาจารย์  สนับสนุนให้อาจารย์น าเสนอผลงานวิจัย ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ และตีพิมพ์ผลงาน เป็นต้น 

7. มีการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน โดยเผยแพร่คู่มือ
จรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้แก่บุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัยในโครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่เป้นประจ าทุกปี (ปี 2563-2654 งดจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เนื่องจากสถานการณ์       
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ตลอดจนเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์จรรยาบรรณ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และเว็บไซต์ของคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยได้จัดการบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้บรรยาย ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ   
พระชนมพรรษา พระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 94 คน ประกอบด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่เทียบเท่า และรองคณบดีหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่เทียบเท่า เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
ดังกล่าว 

8. มหาวิทยาลัยจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่บุคลากร เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้แก่บุคลากร เช่น เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร ประกันสุขภาพกลุ่ม การฉีดวัคซีนโควิด-19 
การตรวจสุขภาพประจ าปี เงินค่าชดเชย เงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น  


