
รายงานผลการด าเนินงาน 

ตามแผนบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล

ส านกังานอธิการบดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) 



 
 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้จัดท ำแผนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลยั
ศิลปำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยก ำหนดยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ให้สอดคล้องตำมแผนปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และแผนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
บุคลำกร และได้ด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนรอบ 9 เดือน โดยให้หน่วยงำนต่ำง ๆ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ ที่ได้ด ำเนินกำรในปีงบประมำณนั้น ๆ เพ่ือติดตำมควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร ซึ่งสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน สำมำรถด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผน 
จ ำนวน 8 ตัวชี้วัด จำกทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80.00 (รอบ 9 เดือน บรรลุเป้ำหมำยตำมแผน จ ำนวน    
5 ตัวชี้วัด จำกท้ังหมด 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00) ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำบุคลำกรให้พร้อมรองรับกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุ 

เป้ำหมำย เป้ำหมำย ผลลัพธ์ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 : บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำให้เป็นผู้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรท ำงำนมีคุณธรรม จริยธรรม 
                      พัฒนำตนให้มีคุณภำพและพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 
กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุนให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ 
1. จ ำนวนโครงกำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและ 
    ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

โครงกำร 10  5   

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ทักษะและสมรรถนะให้มีศักยภำพย่ิงข้ึน 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุ 

เป้ำหมำย เป้ำหมำย ผลลัพธ์ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 : บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สอดคล้องกับภำระงำนที่รับผิดชอบและพันธกิจ 
                      ของหน่วยงำน 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาการด าเนินงาน 
                 ตามแผนการพัฒนาระบบและเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
2. จ ำนวนโครงกำรที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนำบุคลำกรในสังกัด 
    ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

โครงกำร 10 17  

3.  ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมควำมเชี่ยวชำญ 
    หรือตำมต ำแหน่งงำน (เฉพำะข้ำรำชกำรและพนักงำน 
    มหำวิทยำลัย ประเภทพนักงำนประจ ำ) 

ร้อยละ 80 85.76  

4.  โครงกำร/กิจกรรมอบรมผู้บริหำรและบุคลำกร 
    ให้มีควำมพร้อมในกำรใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    และม่ันคงปลอดภัย เกี่ยวกับกำรใช้งำนระบบ SU-ERP 
    ด้ำนกำรเงิน งบประมำณ พัสดุและทรัพยำกรมนุษย์ 

โครงกำร 2 5  



 
 
 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุ 

เป้ำหมำย เป้ำหมำย ผลลัพธ์ 
5.  ร้อยละของบุคลำกรที่มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ 
    ผลกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำงำน  
    (บุคลำกรระดับช ำนำญกำรพิเศษขึ้นไป) 

ร้อยละ 80 54.17  

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับการพัฒนาทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก  
                (ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการกองขึ้นไป) 
6. จ ำนวนโครงกำรที่หน่วยงำนจัดขึ้นเพื่อพัฒนำควำมรู้ 
    และทักษะของผู้บริหำร 

โครงกำร 1  5  

7. ร้อยละของผู้บริหำรที่ได้รับกำรพัฒนำเพ่ือเสริมสร้ำง 
    ศักยภำพกำรเป็นผู้บริหำร 

ร้อยละ 50 100  

เป้ำประสงค์ที่ 2 : มีกำรจัดกำรควำมรู้/กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนำองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 

1. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    ที่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนทั้งภำยใน 
    และภำยนอกส ำนักงำนอธิกำรบดี 

กิจกรรม 3 5  

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรธ ำรงรักษำและสร้ำงขวัญก ำลังใจบุคลำกร 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุ 

เป้ำหมำย เป้ำหมำย ผลลัพธ์ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 : พัฒนำสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนและส่งเสริมสุขภำวะ/คุณภำพชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุนให้หน่วยงานจัดโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานและส่งเสริม 
                  สุขภาวะ/คุณภาพชีวิต 
1. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่มีกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม 
    ในกำรท ำงำนและส่งเสริมกำรพัฒนำสุขภำวะ/คุณภำพชีวิต 

โครงกำร 6 8  

2. ระดับควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนและควำมผูกพัน 
    ต่อองค์กรของบุคลำกร ในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ค่ำเฉลี่ย > 3.51 3.82  

 ทั้งนี้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID 2019) ในประเทศไทย ที่มี
ระยะเวลำยำวนำนตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2563 เป็นต้นมำ และรัฐบำลได้ก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของโรค โดยเฉพำะกำรเว้นระยะทำงทำงสังคม ท ำให้บำงโครงกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้และต้องเลื่อนกำร
ด ำเนินโครงกำรไปในปีถัดไป แต่ทั้งนี้ บำงโครงกำรที่มีควำมเร่งด่วนและจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
และเป็นลักษณะโครงกำรบรรยำย หน่วยงำนผู้รับผิดชอบได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรผ่ำนสื่อออนไลน์ต่ำง ๆ เช่น   
กำรถ่ำยทอดสด กำรอบรมผ่ำน Microsoft Team เป็นต้น     



ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน (รอบ 12 เดือน)
บรรลุ

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย

1. บุคลากรได้รับการพัฒนา 1.1 สนับสนุนให้มีโครงการ 1) จ านวนโครงการส่งเสริม โครงการ 10 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินโครงการเพ่ือส่งเสริม 

ให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม กองงานวิทยาเขต ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความคิดสร้างสรรค์ 

ในการท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริม และความคิดสร้างสรรค์ พระราชวังสนามจันทร์ จ านวน 5 โครงการ ดังน้ี

จริยธรรม พัฒนาตน การคิดสร้างสรรค์ และกองงานวิทยาเขต 1. โครงการเทียนส่องใจ วันท่ี 2 กรกฎาคม 2563

ให้มีคุณภาพและพร้อมรับ เพชรบุรี ณ วัดถ้ าสิงโตทอง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

การเปล่ียนแปลง และกองต่าง ๆ โดยมีบุคลากรจากกองกิจการนักศึกษาและหน่วยงาน

เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ในสังกัดส านักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการ จ านวน 

10 คน ร่วมกันถวายเทียนพรรษา รับศีลแสดงตนเป็น

พุทธมาฆกะ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม (กองกิจการนักศึกษา)

2. โครงการศึกษาดูงาน เร่ือง พัฒนาศักยภาพบุคลากร

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันท่ี 18-20 กันยายน 2563 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 83 คน (กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)

3. โครงการสืบสานงานบุญประเพณีวันข้ึนปีใหม่  

ประจ าปีพุทธศักราช 2563 วันท่ี 25 ธันวาคม 2562

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)

หน้า 1



ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน (รอบ 12 เดือน)
บรรลุ

เป้าหมาย

ณ บริเวณโถงกลางอาคารบริหาร ช้ัน 2 และอาคาร OTOP 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

(กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)

4. โครงการแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี 2563 เพ่ือให้บุคลากร

ในสังกัดได้แสดงความขอบคุณ ร าลึกถึงความดีงาม 

และได้พบปะสังสรรค์ผู้เกษียณอายุราชการ ด าเนินโครงการ

เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา พระราชวัง

สนามจันทร์ (กองทรัพยากรมนุษย์)

5. โครงการให้ความรู้ เร่ือง การป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อนของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร วันศุกร์ท่ี

11 กันยายน 2563ณ ห้องประชุมนริศรานุวัติวงศ์ ช้ัน 4 

ส านักงานอธิการบดี (กองกฎหมาย)

หน้า 2



ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน (รอบ 12 เดือน)
บรรลุ

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะและสมรรถนะให้มีศักยภาพย่ิงข้ึน

1. บุคลากรได้รับการพัฒนา 1.1 พัฒนาบุคลากรให้มี 1) จ านวนโครงการ โครงการ 10 ทุกกอง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนา 

อย่างต่อเน่ืองสอดคล้องกับ ความรู้ความสามารถทักษะ ท่ีหน่วยงานจัดข้ึนเพ่ือพัฒนา บุคลากรในสังกัดส านักงานอธิการบดี จ านวน

ภาระงานท่ีรับผิดชอบและ และทัศนคติท่ีเหมาะสม บุคลากรในสังกัดส านักงาน 17 โครงการ ดังน้ี

พันธกิจของหน่วยงาน เพ่ือพัฒนาการด าเนินงาน อธิการบดี 1. โครงการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจ าปี 2563

ตามแผนการพัฒนาระบบและ เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เคร่ืองมือในการบริหารจัดการ City Campus เมืองทองธานี โดยมีบุคลากรภายใน

ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน-วังท่าพระ และนักศึกษาจาก

คณะโบราณคดี คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้าร่วมโครงการจ านวน 52 คน 

มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.80 (กองกลาง)

2. โครงการประชุมช้ีแจงแนวทางการปฏิรูป

มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University)

เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ (กองแผนงาน)

3. โครงการประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินการ 

EdPEx ของส านักงานอธิการบดี เม่ือวันท่ี 19-20

ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ 

ช้ัน 4 ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน (กองประกันฯ)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน (รอบ 12 เดือน)
บรรลุ

เป้าหมาย

4. การประชุมด้านการบริหารและกลยุทธ์และด้าน

ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เม่ือวันท่ี 27 และ 29

มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ช้ัน 4 

ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน (กองแผนงาน)

5. โครงการ "ให้ค าปรึกษาในการท างานแก่บุคลากร

ผ่าน Cloud Computing" กองงานวิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร์ ส านักงานอธิการบดี เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร ให้สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีในการ

ท างานได้อย่างสะดวกคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย า

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับ

องค์กร เร่ิมต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

(กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)

6. โครงการศึกษาดูงาน เร่ือง พัฒนาศักยภาพบุคลากร

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันท่ี 18-20 กันยายน 2563 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 83 คน (กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)

7. การอบรมระบบบัญชีเงินเดือน (SU-ERP Payroll) 

ในวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการ ช้ัน 2

อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล (กองคลัง)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน (รอบ 12 เดือน)
บรรลุ
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8. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 

“การจัดท าผลงานเพ่ือเสนอขอก าหนดระดับต าแหน่ง

ท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน” ภาคบรรยาย 

วันท่ี 20 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา พระราชวัง

สนามจันทร์ ภาคปฏิบัติ วันท่ี 21 - 31 มกราคม 2563

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์  

พระราชวังสนามจันทร์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ

360 คน (กองทรัพยากรมนุษย์)

9. โครงการสัมมนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจ าปี 2563 “การบูรณาการเพ่ือการบริหาร

จัดการท่ีดี” ระหว่างวันท่ี 21 - 22 สิงหาคม 2563

ณ โรงแรม อมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารของส านักงาน

อธิการบดี พร้อมเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมโครงการ

จ านวนท้ังส้ิน 18 คน (กองทรัพยากรมนุษย์)

10. โครงการฝึกอบรมการจัดท าแบบสอบถามออนไลน์

(Google form) เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 

(กองบริหารงานวิชาการ)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน (รอบ 12 เดือน)
บรรลุ
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11. โครงการฝึกอบรมการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์

(Infographic) เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี

(กองบริหารงานวิชาการ)

12. โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

ผ่านระบบคลังหน่วยกิต เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2563

ณ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(กองบริหารงานวิชาการ)

13. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพ

การตรวจสอบภายใน เร่ือง การจัดวางกระดาษท าการ

ส าหรับการตรวจสอบเพ่ือรองรับระบบบริหารทรัพยากร

องค์กร (SU-ERP) ในวันท่ี 16 ตุลาคม 2562 

ณ ห้องประชุม 510 ช้ัน 5 ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน

(ส านักงานตรวจสอบภายใน) 

14. โครงการจัดการความรู้ "การปรับปรุง

กระบวนการท างานด้วย SIPOC" วันท่ี 16 ตุลาคม 2562

ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ช้ัน 4 ส านักงาน

อธิการบดี ตล่ิงชัน (กองประกันฯ)

15. โครงการสัมมนาออน์ไลน์ เร่ือง การพัฒนาคุณภาพ

องค์กรสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx Sharing (ออนไลน์)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน (รอบ 12 เดือน)
บรรลุ

เป้าหมาย

ในวันท่ี 27 เมษายน 2563 ณ ส านักงานอธิการบดี 

ตล่ิงชัน (กองประกันฯ)

16. จัดประชุม การจัดการความรู้การน า SIPOC Model

ไปใช้ปรับปรุงและพัฒนางาน : กรณีศึกษากองบริหารงาน

วิชาการ วันท่ี 21 กันยายน 2563 ห้องประชุมนริศราฯ

ส านักงานอธิการบดีตล่ิงชัน (กองประกันฯ)

17. กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์ OP

คณะ/ส่วนงาน วันท่ี 25 ก.พ. 2563 ห้องประชุมนริศราฯ

(กองประกันฯ)

2) ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ 80 ทุกกอง (1) จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา 259 คน 

ในสังกัดท่ีได้รับการพัฒนา (2) จ านวนบุคลากรท้ังหมด 302 คน 

ตามความเช่ียวชาญหรือ (3) คิดเป็นร้อยละ 85.76

ตามต าแหน่งงาน

(เฉพาะข้าราชการและ

พนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทพนักงานประจ า)
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3) โครงการ/กิจกรรมอบรม โครงการ 2 กองคลังและ ส านักงานอธิการบดีได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมอบรม 

ผู้บริหารและบุคลากร กองทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารและบุคลากร ให้มีความพร้อมในการใช้งาน

ให้มีความพร้อมในการใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและม่ันคงปลอดภัย เก่ียวกับ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งานระบบ SU-ERP ด้านการเงิน งบประมาณ

และม่ันคงปลอดภัย เก่ียวกับ พัสดุและทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 7 โครงการ ดังน้ี

การใช้งานระบบ SU-ERP 1. การอบรมระบบบัญชีเงินเดือน (SU-ERP Payroll) 

ด้านการเงิน งบประมาณ ในวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการ ช้ัน 2 

พัสดุและทรัพยากรมนุษย์ อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล (กองคลัง)

2. วันท่ี 19 พฤษภาคม 2563 อบรมระบบให้กับ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (กองคลัง)

3. กิจกรรมอบรมผู้บริหารและบุคลากรระบบบริหาร

ทรัพยากรองค์กร ด้านการเงิน งบประมาณ พัสดุ (SU-ERP)

ให้กับคณะศึกษาศาสตร์ วันท่ี 15 มิถุนายน 2563 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 3 อาคารศึกษา 3 

(กองคลัง)

4. การอบรมผู้ใช้งานใหม่ ระบบบัญชีเงินเดือน  

(SU-ERP Payroll) วันท่ี 21-23 กรกฎาคม 2563 

ณ ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน (กองคลัง)

5. วันท่ี 17 สิงหาคม 2563 อบรมระบบให้กับคณบดี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (กองคลัง)
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6. การอบรมผู้ใช้งานหลัก (Key User) ระบบบริหาร

ทรัพยากรองค์กร ด้านทรัพยากรบุคคล (SU-ERP HRM)

ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี ช้ัน 3

ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน ดังน้ี

  - วันท่ี 21 ตุลาคม 2562 อบรมผู้ใช้งานหลักระบบ

บริหารจัดการโครงสร้างองค์กร (OM) และระบบ

การจัดการเวลา (TM)

  - วันท่ี 28 ตุลาคม 2562 อบรมผู้ใช้งานหลักระบบ

บริหารทรัพยากรบุคคล (PA)

  - วันท่ี 29 ตุลาคม 2562 อบรมผู้ใช้งานหลักระบบ

บัญชีเงินเดือน (PY) (กองทรัพยากรมนุษย์)

7. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพ

การตรวจสอบภายใน เร่ือง การจัดวางกระดาษท าการ

ส าหรับการตรวจสอบเพ่ือรองรับระบบบริหารทรัพยากร

องค์กร (SU-ERP) ในวันท่ี 16 ตุลาคม 2562 

ณ ห้องประชุม 510 ช้ัน 5 ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน

(ส านักงานตรวจสอบภายใน) 
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4) ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ 80 ทุกกอง (1) จ านวนบุคลากรท่ีจัดท ารายงานการวิเคราะห์ 

ท่ีมีการจัดท ารายงาน ผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนางาน 13 คน

การวิเคราะห์ผล (2) จ านวนบุคลากรระดับช านาญการพิเศษข้ึนไป

การด าเนินงานเพ่ือพัฒนางาน ท้ังหมด 24 คน 

(บุคลากรระดับช านาญการ (3) คิดเป็นร้อยละ 54.17

พิเศษข้ึนไป) โดยมีรายละเอียดแต่ละหน่วยงาน ดังน้ี

(ผู้ท าผลงาน/ช านาญการพิเศษท้ังหมด) 

  - กองกิจการนักศึกษา (0/1) คิดเป็นร้อยละ 0

  - กองคลัง (1/7) คิดเป็นร้อยละ 14.29

  - กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (9/13) 

คิดเป็นร้อยละ 69.23

  - กองบริหารงานวิชาการ (3/3) คิดเป็นร้อยละ 100

1.2 ส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับ 1) จ านวนโครงการ โครงการ 1 ส านักงานอธิการบดี มีการด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะ 

การพัฒนาท้ังจากหน่วยงาน ท่ีหน่วยงานจัดข้ึนเพ่ือพัฒนา และกองต่างๆ ของผู้บริหารเพ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง จ านวน

ภายในและภายนอก ความรู้และทักษะ 5 โครงการ ดังน้ี

(ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการกองข้ึนไป) ของผู้บริหาร 1. โครงการประชุมช้ีแจงแนวทางการปฏิรูป

มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University)

เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ (กองแผนงาน)
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2. โครงการประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินการ 

EdPEx ของส านักงานอธิการบดี เม่ือวันท่ี 19-20

ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ 

ช้ัน 4 ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน (กองประกันฯ)

3. การประชุมด้านการบริหารและกลยุทธ์และด้าน

ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เม่ือวันท่ี 27 และ 29

มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ช้ัน 4 

ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน (กองแผนงาน)

4. โครงการสัมมนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจ าปี 2563 “การบูรณาการเพ่ือการบริหาร

จัดการท่ีดี” ระหว่างวันท่ี 21 - 22 สิงหาคม 2563

ณ โรงแรม อมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ 18 คน (กองทรัพยากรมนุษย์)

5. กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้น าระดับสูงเพ่ือการ

เปล่ียนแปลงท่ีย่ังยืน วันท่ี 24 และ 31 กรกฎาคม 2563

และวันท่ี 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 314-315

ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน (กองประกันฯ)
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2) ร้อยละของผู้บริหาร ร้อยละ 50 ทุกกอง ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีและ 

ท่ีได้รับการพัฒนา ผู้อ านวยการกอง ได้รับการพัฒนา 11 คน จากท้ังหมด

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

การเป็นผู้บริหาร

2. มีการจัดการความรู้/ 2.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 1) จ านวนโครงการ/กิจกรรม โครงการ/ 3 ทุกกอง มีโครงการ/กิจกรรม ท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้/ 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้/ กิจกรรม มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานท้ังภายในและ

เพ่ือพัฒนาองค์กร เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ มีการบูรณาการระหว่าง ภายนอกส านักงานอธิการบดี จ านวน 5 โครงการ ดังน้ี

หน่วยงานท้ังภายในและ 1. โครงการจัดการความรู้ เร่ือง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่าย

ภายนอกส านักงานอธิการบดี โครงการตามระเบียบเงินรายได้ พ.ศ. 2562 ในวันท่ี 

6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม

ส านักงานอธิการบดี วิทยเขตสารสนเทศเพชรบุรี ช้ัน 2 

อาคารบริหาร (งานการเงิน กองคลัง และ

งานบริการกลาง กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดการเรียน

การสอนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom & Microsoft

Teams ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี มศก. ในวันท่ี 

15-19 มิ.ย. 63 ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

วันท่ี 24 มิ.ย. 63 ณ วิทยาเขตวังท่าพระ

วันท่ี 26 มิ.ย. 63 ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

(กองบริหารงานวิชาการ)
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3. โครงการให้ความรู้ เร่ือง การป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อนของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร วันศุกร์ท่ี

11 กันยายน 2563ณ ห้องประชุมนริศรานุวัติวงศ์ ช้ัน 4 

ส านักงานอธิการบดี (กองกฎหมาย)

4. โครงการ เร่ือง การบริหารเอกสารงานพัสดุ ด้วยระบบ

Management Information System a Document

(MID) เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2563 บรรยายโดย

นางบังอร โพธ์ิศรีมา ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ช านาญการพิเศษ จ านวนผู้ร่วมโครงการ 52 คน

(กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)

5. โครงการอบรมบุคลากรของคณะส่วนงาน และหน่วยงาน

เพ่ือทดสอบระบบวางแผนและงบประมาณ  และแลกเปล่ียน

เรียนรู้ร่วมกับคณะ ส่วนงาน และหน่วยงานภายใน

และภายนอกส านักงานอธิการบดี จ านวน 65 คน

เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 2303 ช้ัน 2 อาคารหม่อมหลวงป่น มาลากุล

ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

(กองแผนงาน)
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การธ ารงรักษาและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร

1. พัฒนาสภาพแวดล้อม 1.1 สนับสนุนให้หน่วยงาน 1) จ านวนโครงการ/กิจกรรม โครงการ 6 ทุกกอง มีโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

การท างานและส่งเสริม จัดโครงการเก่ียวกับ ท่ีมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ในการท างานและส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะ/

สุขภาวะ/คุณภาพชีวิต การปรับปรุงสภาพแวดล้อม ในการท างานและส่งเสริม คุณภาพชีวิต จ านวน 8 โครงการ ดังน้ี

ในการท างานและส่งเสริม การพัฒนาสุขภาวะ/ 1. โครงการ Big Cleaning Day เน่ืองในวันคล้าย

สุขภาวะ/คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต วันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม

2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตล่ิงชัน ผลการประเมิน

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35

(กองกลาง)

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการท าสเปรย์

ล้างมือป้องกันเช้ือโรค เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2563 

ณ ห้องบรรยาย 314-316 ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน

ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.66 (กองกลาง)

3. โครงการบ ารุงรักษาและตัดต้นไม้ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วังท่าพระ ด าเนินโครงการระหว่างเดือน

เมษายน - เดือนกันยายน 2563 เพ่ือเป็นการดูแล

บ ารุงรักษาต้นไม้ให้ร่มร่ืนเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม

เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา และเพ่ิมความปลอดภัย

ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรภายในพ้ืนท่ี โดยมีผลการ
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ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ

3.92 คิดเป็นร้อยละ 78.40 (กองกลาง)

4. ด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ

การท างาน ดังน้ี

   4.1 ตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ ช้ัน 3

(ห้องประชุม 314-316) ช้ัน 4 ช้ัน 6 และ ช้ัน 8 

ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน

   4.2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณทางเดินช้ัน G ช้ัน L

และบริเวณด้านหน้าคารส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน

   4.3 จัดซ้ือพรรณไม้และวัสดุงานสวนเพ่ือใช้ในการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และบ ารุงรักษาพ้ืนท่ีโดยรอบอาคาร

ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน และมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วังท่าพระ

   4.4 จัดซ้ือวัสดุ/อุกรณ์ประปาเพ่ือใช้ซ่อมแซมระบบ

ประปาภายใน ส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และมหาวิทยาลัย

ศิลปากร City Campus

    4.5 จัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์ส าหรับงานไฟฟ้าและแสงสว่าง

เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีช ารุด พร้อมท้ังให้บริการเปล่ียน

หลอดไฟ สายไฟ ตลอดจนบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า

อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ภายในส านักงานอธิการบดี
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ตล่ิงชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร City Campus (กองกลาง)

5. โครงการบูรณาการความร่วมมือการรณรงค์ ควบคุม

ดูแลป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี 2563  ปฏิบัติ

กิจกรรม เดือนละ 1 คร้ัง เร่ิมเดือนพฤษภาคม 2563

(กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)

6. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานท่ีท างาน 5 ส.

คร้ังท่ี 11 ระหว่างวันท่ี 1-30 มิถุนายน 2563

ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

งบประมาณ 9,910 บาท จากเงินรายได้

(กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)

7. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี

วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมส านักงาน

อธิการบดี ช้ัน 2 อาคารบริหาร งบประมาณ 11,270 บาท

จากเงินรายได้ (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)

8. จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร จ านวน 4 เคร่ือง จ านวนงบประมาณ   

102,400 บาท และพัฒนา ปรับปรุงระบบวางแผน  

และงบประมาณ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ด้านวางแผน และงบประมาณ จ านวนงบประมาณ 

300,000 บาท (กองแผนงาน)
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2) ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย > 3.51 ทุกกอง จากการส ารวจความสุขในการท างานและความผูกพัน 

ในการปฏิบัติงานและ ต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานอธิการบดี 

ความผูกพันต่อองค์กร ประจ าปีการศึกษา 2562 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของบุคลากรในสังกัด มีผู้ตอบแบบประเมิน 303 คน จากบุคลากรท้ังหมด

ส านักงานอธิการบดี ณ วันส ารวจ จ านวน 373 คน คิดเป็นร้อยละ 81.23

โดยมีผลประเมินในภาพรวม เท่ากับค่าเฉล่ีย 3.80

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 และมีผลประเมิน

ในแต่ละด้าน ดังน้ี

1. ด้านความสุขในการท างานและความสัมพันธ์ท่ีดี

ในองค์กร ค่าเฉล่ีย 3.88

2. ด้านงานประจ าตามหน้าท่ีและงานท่ีได้รับมอบหมาย

ค่าเฉล่ีย 3.84

3. เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ค่าเฉล่ีย 3.60

4. ด้านการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมความก้าวหน้า

ในสายงาน ค่าเฉล่ีย 3.55

5. ด้านการมีส่วนร่วม ค่าเฉล่ีย 3.68

6. ด้านสภาพแวดล้อมในสถานท่ีท างาน ค่าเฉล่ีย 3.65

7. ด้านความผูกพันต่อองค์กร ค่าเฉล่ีย 4.15

8. ด้านความเช่ือม่ันในองค์กร ค่าเฉล่ีย 3.75
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