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ค าน า 
 

    แผนพัฒนาส านักงานอธิการบดี พ.ศ. 2563–2566 นี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแผนแม่บทในการ
บริหารจัดการส านักงานอธิการบดีในระยะ 4 ปีข้างหน้าโดยแผนพัฒนาฉบับนี้ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของข้อมูล
จากการประมวลสภาพปัจจุบันและการประเมินของส านักงานอธิการบดีและการทบทวนวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อนโอกาสภาวะคุกคาม (SWOT ANALYSIS) และนโยบายการพัฒนาของส านักงานอธิการบดี แผนพัฒนา
ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ 
ผู้อ านวยการ หัวหน้างาน และบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ในส านักงานอธิการบดีเพ่ือน าเสนอและรับฟัง
ข้อคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะในการจัดท าและปรับปรุงแผนพัฒนา ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี 

ส านักงานอธิการบดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2563–2566 ฉบับนี้จะเป็นเสมือนเข็มทิศชี้แนวทางที่ชัดเจนส าหรับประชาคมในส านักงาน
อธิการบดีในการรวมพลังน าไปสู่การพัฒนาให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ก าหนดต่อไป 
 
 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ส่วนที่ 1 
บริบทของส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 

บทน ำ 
  มหำวิทยำลัยศิลปำกรมีฐำนะเป็นหน่วยงำนในก ำกับของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณและ
กฎหมำยอื่น ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ. 2559 ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 133 
ตอนที่ 49ก เมื่อวันที่ 2 มิถุนำยน 2559 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎำคม 2559 เป็นต้นมำ และได้มี
ประกำศมหำวิทยำลัยศิลปำกร เรื่อง กำรจัดตั้งส่วนงำนของมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2559 โดยอำศัยอ ำนำจตำม
ควำมในมำตรำ 9 มำตรำ 10 และมำตรำ 22 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ. 2559 
สภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม พ.ศ. 2559 ให้มหำวิทยำลัยศิลปำกรมี 
ส่วนงำน ดังนี้ 

(1) ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
(2) ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
(3) คณะ 
(4) ส่วนงำนที่เรียกช่ืออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 

  ทั้งนี้ ให้ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีภำระหน้ำที่ในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของอธิกำรบดีเพื่อให้กำร
ด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัยบรรลุตำมวัตถุประสงค์และพันธกิจของมหำวิทยำลัย รวมทั้งภำระหน้ำที่อื่นตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

  ต่อมำได้มีประกำศมหำวิทยำลัยศิลปำกร เรื่อง กำรแบ่งหน่วยงำนภำยในของส่วนงำนของ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 21 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ให้แบ่งหน่วยงำนภำยใน
ของส ำนักงำนอธิกำรบดี ดังนี้ 

(1) กองกฎหมำย 
(2) กองกลำง 
(3) กองกิจกำรนักศึกษำ 
(4) กองคลัง 
(5) กองงำนวิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร ์
(6) กองงำนวิทยำเขตเพชรบุรี 
(7) กองทรัพยำกรมนุษย ์
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(8) กองบรหิำรงำนวิชำกำร 
(9) กองประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
(10)  กองแผนงำน 
(11)  งำนจัดกำรทรัพยำกรมหำวิทยำลัย 
(12)  งำนวิเทศสัมพันธ์ 
(13)  งำนสภำคณำจำรย์และพนักงำน 
(14)  งำนสื่อสำรองค์กร 
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โครงสรำ้งองค์กรและโครงสรำ้งกำรบรหิำร 

แผนภูมิโครงสร้ำงองคก์รและกำรแบ่งหนว่ยงำนภำยในของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ :  โครงสร้ำงตำมประกำศมหำวิทยำลัยศิลปำกร เรื่อง กำรแบ่งหน่วยงำนภำยในของส่วนงำนของมหำวิทยำลัย           
                 ศิลปำกร พ.ศ. 2561 

กองกลำง 

กองกิจกำรนักศกึษำ 
 

กองทรัพยำกรมนุษย์ 
 

กองคลัง 
 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

กองบริหำรงำนวิชำกำร 
  

กองแผนงำน 
 

กองประกันคุณภำพ 
กำรศึกษำ 

 

กองงำนวิทยำเขต 
พระรำชวังสนำมจันทร์ 

   

กองงำนวิทยำเขต 
เพชรบุรี 

 

กองกฎหมำย 
    
 
 
 

ศูนย์กลำงนวัตกรรมอำหำร 
แห่งมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 
 

ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 
 
 

ศูนย์บริหำรจัดกำรวิชำศึกษำทั่วไป 
และพัฒนำกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 

 
 

สถำบันศิลปะสถำปัตยกรรมไทย 
เฉลิมพระเกียรติ 

 

ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร 
 

ส ำนักงำนบริหำรกำรวิจัย นวัตกรรม 
และกำรสร้ำงสรรค์ 

 

งำนจัดกำรทรัพยำกร 
มหำวิทยำลัย 

งำนวิเทศสัมพันธ์ 

งำนสื่อสำรองค์กร 

งำนสภำคณำจำรย์ 
และพนักงำน 

ศูนย์นวัตกรรมกำรศึกษำแห่ง 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 

ศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรมนำนำชำติ 
 

หน่วยงำนที่ขึ้นตรงต่ออธิกำรบดี 

หน่วยงำนย่อยที่มีฐำนะเทียบเท่ำงำน 

 
 
 

อธิกำรบดี 
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แผนภูมโิครงสร้ำงกำรบรหิำรงำนส ำนักงำนอธิกำรบด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
*หน่วยงำนเฉพำะกิจ จ ำนวน 8 หน่วยงำน ได้แก่   
(1) ศูนย์นวัตกรรมอำหำรแห่งมหำวิทยำลัยศลิปำกร*   
(2) ศูนย์บริหำรจัดกำรวิชำกำรศึกษำท่ัวไปและพัฒนำกำรเรยีนภำษำอังกฤษ*   
(3) สถำบันศิลปสถำปตัยกรรมไทยเฉลิมพระเกยีรติ* 
(4) ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร* 
(5) ส ำนักงำนบริหำรกำรวจิัย นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์*  
(6) ศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรมนำนำชำติ มหำวิทยำลัยศลิปำกร* 
(7) ศูนย์นวัตกรรมกำรศึกษำแห่งมหำวิทยำลยัศิลปำกร* 
(8) ส ำนักงำนจัดกำรทรัพยส์ิน มหำวิทยำลัยศลิปำกร 

มีระบบบริหำรงำนที่แยกออกจำกระบบกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนอธิกำรบดี ข้ึนตรงต่ออธิกำรบดี/รองอธิกำรบดี/
ผู้ช่วยอธิกำร และผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำนนั้นๆ เป็นผู้ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโดยตรง 
 

อธิกำรบดี 

- กองกฎหมำย 
- กองกลำง 
- กองกิจกำรนักศึกษำ 
- กองคลัง 
- กองงำนวิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร ์
- กองงำนวิทยำเขตเพชรบุรี 
- กองทรัพยำกรมนุษย์ 
- กองบริหำรงำนวิชำกำร 
- กองประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
- กองแผนงำน 

หน่วยงำนย่อยในฐำนะเทียบเท่ำงำน 

- งำนสื่อสำรองค์กร 
- งำนวิเทศสัมพันธ์ 
- งำนสภำคณำจำรย์และพนักงำน 
- งำนจัดกำรทรัพยำกรมหำวิทยำลัย 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรกอง / 
หัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกชื่อ 

อย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำกอง 

รองอธิกำรบดี/ผู้ช่วยอธิกำรบดี 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
ตรวจสอบภำยใน 

และ 8 หน่วยงำนเฉพำะกิจ* 
 

คณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
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ส่วนที่ 2 
สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 
2.1 บริบทกำรเปลี่ยนแปลงจำกภำยนอก 

 2.1.1 กำรเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีและนวตักรรม  
    กำรปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้ำนเทคโนโลยี และนวัตกรรมส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบกำรผลิตและกำรค้ำที่มีกำรใช้เทคโนโลยีมำช่วยในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต กำรพำณิชย์  
อิเล็กทรอนิกส์กลำยมำเป็นรูปแบบกำรค้ำที่มีบทบำทมำกขึ้น มีกำรยกระดับกระบวนกำรผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่
กำรใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสำนระหว่ำง  Information Technology กับ Operational Technology หรือที่
เรียกว่ำ Internet of Things  (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่ำง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ 
รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้ำไว้ด้วยกัน) ผนวกเข้ำกับควำมสำมำรถในกำรจัดกำรกับ Big Data  และ 
Cloud Technology ท ำให้กำรผลิตสินค้ำและบริกำรมีควำมหลำกหลำย และตรงตำมควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภครำยบุคคล มุ่งพัฒนำไปสู่ Smart Products และ Smart Services ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของผู้บริโภคในสังคมปัจจุบันรวมถึงอนำคตอันใกล้  โดยเฉพำะผลกระทบต่อวัฒนธรรมกำรเรียนรู้และกำร
หำควำมรู้ของมนุษย์ ซึ่งเป็นรำกฐำนอันส ำคัญของกำรพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดี ดังนั้น กำรเลือกเทคโนโลยีที่
เหมำะสมมำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำง ๆ จะส่งผลให้กำรด ำเนินงำนในควำมรับผิดชอบเป็นไปด้วย
ควำมรวดเร็ว และสำมำรถพัฒนำศักยภำพด้ำนข้อมูลต่ำง ๆ ให้เกิดควำมก้ำวหน้ำ   

 2.1.2 เศรษฐกจิ และสังคมดิจิทัล (Digital Economy) 
    ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนผ่ำนเข้ำสู่ยุคกำรแข่งขันทำงดิจิทัลอย่ำงรุนแรง กำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำ
ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบันจึง
เป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่พ้น เนื่องจำก Digital Economy มีควำมส ำคัญและส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในกำรลด
ต้นทุนในกำรประกอบกำรด้ำนกำรผลิต กำรขำย โดยกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนเทคโนโลยีหรือระบบอินเทอร์เน็ต 
เช่น e-mail โทรศัพท์มือถือ Conference Call ซึ่งช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร รวมทั้ง กำรขยำยตัว
อย่ำงกว้ำงขวำงของ E-commerce ท่ำมกลำงสภำวกำรณ์ที่ต้นทุนในกำรด ำเนินกำรลดต่ ำลง เช่น กำรขำย
สินค้ำผ่ำนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องมีร้ำนค้ำ ควำมสะดวกของผู้ซื้อที่ไม่ต้องเดินทำงไปหำซื้อของ เกษตรกรเปิด 
Application และรู้ได้ทันทีจำกต ำแหน่ง GPS ที่ตนอยู่ว่ำในพื้นที่นั้นในปีนั้นควรปลูกพืชอะไร ช่วยอ ำนวยให้
เกิดกำรลงทุนธุรกิจข้ำมพรมแดนมำกยิ่งขึ้น เช่น กำรจองโรงแรมและโปรแกรมกำรท่องเที่ยว กำรซื้อหุ้น
ต่ำงประเทศ กำรค้ำขำยเงินตรำต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ยังก่อให้เกิดกำรขยำยกำรจ้ำงงำนและสร้ำงกำรจ้ำงงำน
ในลักษณะใหม่ ๆ เช่น นักกลยุทธ์กำรตลำดทำง Social Media ที่ปรึกษำ E–commerce นักโฆษณำสินค้ำ
ทำง Social Media และสนับสนุนกำรเรียนรู้ เช่น สื่อกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต (E–Learning)   
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   แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่ำคนไทยจ ำนวนมำกใช้เทคโนโลยี Digital เพื่อควำมบันเทิง ทั้งกำร
เล่น Facebook, line, Smartphone  และ Tablet มำกกว่ำกำรน ำไปใช้ในด้ำนกำรท ำงำน ดังนั้น จึงต้องเร่ง
พัฒนำควำมรู้ กำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี Digital ให้กับบุคลำกรของส ำนักงำนอธิกำรบดี  

   2.1.3 นโยบำยกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร 
    กำรด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุตำมพันธกิจของส ำนักงำนอธิกำรบดีอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
จ ำเป็นต้องอำศัยแนวนโยบำยกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร ซึ่งจะต้องมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยและ
แผนพัฒนำของมหำวิทยำลัย  หำกแนวนโยบำยกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรไม่ชัดเจนและขำดควำมต่อเนื่อง 
จะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกำรพัฒนำองค์กร โดยต้องมีกำรปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับช่วงเวลำ
และแนวนโยบำยตลอดเวลำ  ส ำนักงำนอธิกำรบดีในฐำนะหน่วยงำนสนับสนุนจึงต้องก ำหนดแนวปฏิบัติ
ในแต่ละด้ำนให้มีควำมยืดหยุ่นในกำรปรับตัวและด ำเนินกำรให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ 
ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีวัฒนธรรมองค์กรในกำรท ำงำนเป็นทีม โดยมีกำรปรึกษำหำรือร่วมกันในคณะ
กรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดีอย่ำงต่อเนื่อง 
  

2.2 บริบทภำยในของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
  2.2.1 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมส ำนกังำนอธกิำรบดี (SWOT Analysis)  

  กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กรของส ำนักงำนอธิกำรบดี  ด ำเนินกำรโดย
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ประชุมระดมควำมคิดเห็นทบทวน และประเมินจุดแข็งจุดอ่อน
ของส ำนักงำนอธิกำรบดี โดยใช้หลัก 7S’s MODEL ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและสถำนภำพ ศักยภำพ
ปัจจุบันของส ำนักงำนอธิกำรบดี ตลอดจนเกณฑ์และมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของ สกอ. 
ในกำรพิจำรณำจุดแข็ง จุดอ่อนที่แท้จริงของส ำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อน ำไปประกอบกำรก ำหนดวิสัยทัศน์  
เป้ำหมำย ตัวชี้วัด และนโยบำยส ำคัญในกำรวำงแผนพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดี ดังน้ี 

จุดแขง็ (Strengths) 
1. เป็นหน่วยงำนในกำรสนับสนุนภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัยที่มีควำมเชี่ยวชำญตำมภำระหน้ำที่

ของหน่วยงำน 
2. มีควำมร่วมมือที่ดีระหว่ำงกองภำยในส ำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน เป็นทีม

ร่วมกัน 
3. บุคลำกรมีควำมรู้ ทักษะ และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน สำมำรถเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในองค์ควำมรู้

เพื่อถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. กำรบริหำรจัดกำรมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ยนให้พร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
5. ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีแผนพัฒนำ ก ำกับกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปในทิศทำงที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
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6. มีระบบสำรสนเทศที่เชื่อมโยงและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงส ำนักงำนอธิกำรบดีกับส่วนงำน 
รวมทั้งกำรเชื่อมโยงระบบงำนต่ำงๆ เข้ำไว้ด้วยกัน และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

 

จุดอ่อน (Weaknesses)  
1. บุคลำกรส่วนใหญ่มุ่งเน้นควำมรับผิดชอบในงำนประจ ำที่มีจ ำนวนมำก ขำดควำมสนใจ/ควำมเข้ำใจ

ในงำนเชิงกลยุทธ์ 
2. บุคลำกรบำงส่วนยังไม่ตระหนักในเรื่องของจิตส ำนึกในกำรให้บริกำรที่ดี 
3. บุคลำกรระดับช ำนำญกำรพิเศษยังขำดกำรวิเครำะห์ผลงำนที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำน 
4. ขำดระบบกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ที่เคร่งครัด ในกำรให้บุคลำกรที่มีควำมช ำนำญในงำนที่

รับผิดชอบ วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยอย่ำงเป็นรูปธรรม 
5. ผลงำนที่แสดงถึงควำมเช่ียวชำญ ยังไม่มีกำรเผยแพร่และน ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม 
6. กำรถ่ำยทอดควำมรู้ในลักษณะบูรณำกำรควำมรู้ร่วมกันระหว่ำงกองในส ำนักงำนอธิกำรบดียังมีน้อย 
7. ฐำนข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำรยังไม่ครบถ้วน 
8. มีข้อจ ำกัดของกำรให้บริกำรกำรติดต่อสื่อสำรกับชำวต่ำงประเทศ และจุดให้บริกำร 
9. ผู้บริหำรที่มีประสบกำรณ์ระดับกองของส ำนักงำนอธิกำรบดีมีจ ำนวนลดน้อยลงเนื่องจำก

เกษียณอำย ุ
10.ขำดทักษะกำรสื่อสำรที่ชัดเจน ท ำให้เกิดควำมเข้ำใจไม่ตรงกัน 

 

โอกำส (Opportunities) 
1. บำงหน่วยงำนมีเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอ่ืน/สถำบันอ่ืน ท ำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2. มีกำรแข่งขันระหว่ำงสถำบันสูงมำกท ำให้ส ำนักงำนอธิกำรบดีต้องพัฒนำอยู่ตลอดเวลำ 
3. กำรสร้ำงสัมพันธภำพกับชุมชนท ำให้ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้รับกำรสนับสนุนจำกชุมชนอย่ำงรำบรื่น 
4. ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีส่งผลต่อกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
5. นโยบำยผู้บริหำรระดับมหำวิทยำลัยให้กำรสนับสนุนควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำบุคลำกร 

 

อุปสรรค (Threats) 
1. กฎระเบียบของหน่วยงำนรำชกำรภำยนอก ยังไม่เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยในก ำกับ 
2. จ ำนวนนักศึกษำรับเข้ำลดน้อยลง เนื่องจำกประชำกรวัยเรียนลดลง ประชำกรผู้สูงอำยุมำกขึ้น 

ประเทศไทยก ำลังเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุในอนำคต 
3. ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีเป็นภัยคุกคำมต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน

อธิกำรบดี 
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2.3  ควำมเชือ่มโยงระหวำ่งแผนพฒันำส ำนกังำนอธกิำรบดี กับแผนพฒันำมหำวิทยำลยัศลิปำกร 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

แผน 
พัฒนำ 

มหำวิทยำลยั
ศลิปำกร 

ปงีบประมำณ
พ.ศ. 

2562-2566 

ยทุธศำสตรท์ี ่1 
สร้ำงควำมโดดเด่น เป็นเลิศเฉพำะ

ทำง และควำมมีชื่อเสียงด้ำน

วิชำกำร : ACADEMIC 
REPUTATION 

ยทุธศำสตรท์ี ่2 
ยกระดับกำรบูรณำกำรผลิตผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ กำร

บริกำรวิชำกำร กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับ
ท้องถิ่นหรืออุตสำหกรรมและตอบโจทย์กำรเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศ เกิดคุณค่ำทำงเศรษฐกิจ เพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำร

แข่งขันของประเทศ เพื่อแก้ปัญหำของชุมชน สังคม : 
RESEARCH AND CREATIVITY 

ยทุธศำสตรท์ี ่3 
น ำระบบบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย 

นวัตกรรมในกำรบริหำร มำใช้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ : SMART AND 
GREEN ADMINISTRATION 

เปำ้ประสงคย์ทุธศำสตรท์ี ่1 เป็น
มหำวิทยำลัยที่มีควำมเป็นเลิศ 

(Academic Excellence) เป็น

อันดับ 1 ในสำขำวิชำด้ำนศิลปะ
และกำรออกแบบ ระดับประเทศ มี

ชื่อเสียงด้ำนวิชำกำรตำม
มำตรฐำนสำกล ได้รับกำรยอมรับ 

social values : ACADEMIC 
REPUTATION 

เปำ้ประสงคย์ทุธศำสตรท์ี ่2 
เป็นที่พึ่งพิงของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชำติ  

: RESEARCH AND CREATIVITY 

เปำ้ประสงคย์ทุธศำสตรท์ี ่3 
เป็น Smart University บริหำร

จัดกำรด้วยนวัตกรรมและใส่ใจ

สิ่งแวดล้อม : SMART AND 
GREEN ADMINISTRATION 

ตวัชี้วดั ยทุธศำสตรท์ี ่1 
1. เป็นมหำวิทยำลัยชั้นน ำของ
ประเทศด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ 
ประกอบด้วย 
   1.1 ได้ที่ 1 ของประเทศใน 

SCImago Institutional 
Rankings ด้ำน Innovation หรือ  
   1.2 ติดอันดับโลกดำ้นศิลปะและ

กำรออกแบบ (World Top 200) 
ตำม QS World University 
Rankings by Subject หรือ 
   1.3 บรรลุเป้ำหมำยทดแทนด้ำน
จ ำนวนทรัพย์สินทำงปัญญำ และ 

Academic Reputation 
Survey 
    
     
 

ตวัชี้วดั ยทุธศำสตรท์ี ่2 
1. สัดส่วนงบประมำณโครงกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
โครงกำรบริกำรวิชำกำร โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับทุนจำกภำยนอกที่ตอบสนองยุทธศำสตร์ชำต ิใน 9 ด้ำน 
ต่อเงินรำยได ้(งบประมำณเงินรำยได้ทุกประเภท แต่ไม่รวมงบ
บุคลำกร) 
2. จ ำนวนโครงกำรบูรณำกำรเชิงพื้นที่ที่มหำวิทยำลัยเป็นแกน
น ำร่วมกับหน่วยงำนภูมิภำคตะวันตกหรือภำคกลำงตอนล่ำง 
3. จ ำนวนงำนวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรืองำน
สร้ำงสรรค์ โครงกำรบริกำรวิชำกำร โครงกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีควำมร่วมมือกับเครือข่ำยหรือหน่วยงำน

ภำยนอก ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือตอบสนองต่อ
ยุทธศำสตร์ชำต ิใน 9 ด้ำน     
 

ตวัชี้วดั ยทุธศำสตรท์ี ่3 
1. ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำองค์กร 
ให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลง 
   1.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำระบบเทคโนโลยีของมหำวิทยำลัย 
   1.2 จ ำนวนกระบวนกำรท ำงำนที่มี
กำรปรับปรุงพัฒนำให้มีประสิทธิภำพ
สูงขึ้น (ตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย 5 
ด้ำน ได้แก่ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร กำรท ำนุ
บ ำรงุศิลปวัฒนธรรม และกำรบริหำร
จัดกำรองค์กร)  
1.3 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร

ด ำเนินงำน CSR ของมหำวิทยำลัย 
    
 

ยทุธศำสตรท์ี ่4  
พัฒนำนักศึกษำและส่งเสริม

ควำมสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับศิษย์เก่ำ : 
SMART STUDENT AND ALUMNI 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์

ศิลปากรสู่สาธารณะ : 
 SILPAKORN BRANDING 

เปำ้ประสงคย์ทุธศำสตรท์ี ่4 ผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภำพ เพื่อพัฒนำก ำลังคน
ในระดับสูงให้กับสังคม ประเทศชำติ มี
ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับศตวรรษที่ 21 

สร้ำงคนด้วยนวัตกรรมและกำร

สร้ำงสรรค์ : SMART STUDENT 
AND ALUMNI 

เปำ้ประสงคย์ทุธศำสตรท์ี ่5 
ศิลปำกรเป็นที่รู้จักในระดับนำนำชำติ
ภำยใต้ “ศิลปำกร มหำวิทยำลัยชั้น

น ำแห่งกำรสร้ำงสรรค์” Silpakorn 
: A Leading Creative 

University) : SILPAKORN 
BRANDING 

ตวัชี้วดั ยทุธศำสตรท์ี ่4 
1. ผลส ำเร็จของกำรพัฒนำนักศึกษำให้

เป็น Smart Student มีทักษะที่

จ ำเป็นส ำหรับศตวรรษที่ 21  
   1.1 รำยได้เฉลี่ยของบัณฑิตระดับ
ปริญญำตรีของมหำวิทยำลัย เมื่อ
เปรียบเทียบกับบัณฑิต
สถำบันอุดมศึกษำอื่น (เปรียบเทียบ
อย่ำงน้อย 4 สถำบัน โดยเป็นสถำบันที่
มีชื่อเสียงและหลักสูตรใกล้เคียงกับ 
มศก.) 
   1.2 จ ำนวนรำงวัลระดับชำติ – 
นำนำชำติที่นักศึกษำปัจจุบัน/ บัณฑิต/ 
ศิษย์เก่ำได้รับ 
 
 

ตวัชี้วดัที ่ยทุธศำสตรท์ี ่5 
1. ผลส ำเร็จของกำรสร้ำงและ
สื่อสำรภำพลักษณ์ศิลปำกรสู่
สำธำรณะ 
   1.1 ภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
ศิลปำกรต่อกำรเป็นมหำวิทยำลัยชั้น
น ำแห่งกำรสร้ำงสรรค์ในมุมมอง
ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
สถำบัน และสำธำรณะ (ท ำวิจัย
สถำบัน) 
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แผน 
พัฒนำ 

มหำวิทยำลยั
ศลิปำกร 

ปงีบประมำณ
พ.ศ.2562-2566 

 
 

 

ตวัชี้วดั ยทุธศำสตรท์ี ่1 (ตอ่)  
2. มีกำรบริหำรคุณภำพ
กำรศึกษำตำมเกณฑ์ EdPEx ใน
ระดับคณะวิชำ ส่วนงำน และ
สถำบัน (ปีกำรศึกษำ)  
2.1 จ ำนวนคณะวิชำที่ผ่ำน 
EdPEx 200 screening (ปี
กำรศึกษำ) (ไม่นับซ้ ำคณะวิชำ
เดิม) 
2.2 จ ำนวนคณะวิชำที่ผ่ำน EdPEx 

200 (ปีกำรศึกษำ) (ไม่นับซ้ ำคณะ
วิชำเดิม) 
3. ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์
กำรประเมินคุณภำพตำมเกณฑ์ 

AUN QA (ปีกำรศึกษำ) 
4. ได้รับผลกำรประเมิน QS Star 
Rating ระดับ 4 ดำว     
 

ตวัชี้วดั ยทุธศำสตรท์ี ่3 (ตอ่)  
1.4 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย 

2. ร้อยละของรำยได้ที่เพิ่มขึ้นในภำพรวม 
(งบประมำณเงินรำยได้ทั้งหมด (รวมเงิน
บริจำค) แต่ไม่รวมงบบุคลำกร คิดจำกปี
ฐำน 2561) 
3. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรขององค์กร จำกกำรประเมินโดย
หน่วยงำนภำยนอก ทีแ่สดงถึงกำรมี 
ธรรมำภิบำล (ผลกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ

หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประเมินโดย

ส ำนักงำน ป.ป.ช.) 
4. ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยสีเขียว 

(University Green Campus) โดย UI 
Green Metric World University 
Ranking 
5. ผลส ำเร็จของโครงกำร SMART 
AND GREEN CAMPUS ของทุก

วิทยำเขต 

ตวัชี้วดั ยทุธศำสตรท์ี ่4 (ตอ่) 
   1.3 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่

เป็นผู้ประกอบกำร/ Start up เจ้ำของ

กิจกำร 
   1.4 ร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตร
วิชำชีพที่สอบผ่ำนใบประกอบวิชำชีพ 
   1.5 ร้อยละของบัณฑิตที่มี
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ เมื่อ

ทดสอบตำมมำตรฐำน CEFR ตั้งแต่

ระดับ B2 ขึ้นไป หรือเกณฑ์อื่นที่

เทียบเท่ำตำมประกำศของ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
2. ผลส ำเร็จของกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและประสบกำรณ์ให้แก่นักศึกษำ 
(ผลส ำรวจควำมคิดเห็นของนักศึกษำ
ต่อคุณภำพชีวิตและประสบกำรณ์ที่
ได้รับ ประเมินโดยหน่วยงำนภำยนอก) 

 
 

ตวัชี้วดัที ่ยทุธศำสตรท์ี ่5 (ตอ่) 
   1.2 กำรรับรู้ของสำธำรณะต่อ
ควำมมีชื่อเสียงด้ำนวิชำกำร 
“ศิลปำกรมหำวิทยำลัยชั้นน ำแห่ง

กำรสร้ำงสรรค์” (ยอด view ยอด 

organic ยอด Reach, ควำมถี่กำร

ออกสื่อ,  ยอดแชร์ใน Social, 
Content ที่สำธำรณะรับรู้ มีส่วน

ร่วม Comment ในเชิงสร้ำงสรรค์, 

จ ำนวน Scoop และ Column 
จำก Endoser และ Influencer 
โดยนับรวมทุกสื่อจำกทุกคณะวิชำ
และหน่วยงำน และนับสะสมได้) 
   1.3 ผลส ำเร็จของกำรส่งเสริม
และสื่อสำรภำพลักษณ์ศิลปำกรสู่
สำธำรณะตำมแผนกำรพัฒนำ
ภำพลักษณ์มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
2. ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินนโยบำย
ผลักดันมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็น
นำนำชำต ิ

แผน 
พัฒนำ 

ส ำนกังำน
อธกิำรบด ี

ปงีบประมำณ
พ.ศ. 

2563-2566 
แผน 

ปฏบิตัิกำร 
ส ำนกังำน
อธกิำรบด ี

ปงีบประมำณ
พ.ศ.2563 

 

 
 

ยทุธศำสตรท์ี่ 1 กำรบริหำรจัดกำร 
SMART ADMINISTRATION  

เพื่อรองรับนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
เปำ้ประสงคท์ี่ 1 เปน็หน่วยงำน
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย  
(2 ตัวชีว้ัด) 
    กลยทุธท์ี่ 1 พัฒนำงำนเพื่อ
สนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำร
พัฒนำมหำวิทยำลัย 
 

 

ยทุธศำสตรท์ี่ 2 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ให้พร้อมรองรับกำรเปลี่ยนแปลง  
เป็น Digital Transformation University 

เปำ้ประสงคท์ี่ 2 ระบบบริหำรจัดกำรมีควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพ (6 ตัวชีว้ดั) 
  กลยทุธท์ี่ 2 พัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในส ำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อรองรับทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 
  กลยทุธท์ี่ 3 พัฒนำประสิทธิภำพของกำรติดต่อส่ือสำรภำยในและภำยนอกองค์กร 
  กลยทุธท์ี่ 4 พัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อกำรบริหำรจัดกำรและบริกำร 
  กลยทุธท์ี่ 5 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งภำยในและภำยนอก 
เปำ้ประสงคท์ี่ 3 เปน็หน่วยงำนที่สำมำรถให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ (2 ตัวชีว้ัด) 
  กลยทุธท์ี่ 6 พัฒนำและรักษำคุณภำพงำนบริกำร 

ตวัชี้วดั ยทุธศำสตรท์ี ่2 
     
 

ยทุธศำสตรท์ี่ 3 พฒันำบุคลำกรและคุณภำพชีวิตกำร
ท ำงำน มีควำมสมดุลในชีวิต (กำรท ำงำน ชีวิตตนเอง 
และชีวิตครอบครัว) 
เปำ้ประสงคท์ี่ 4 บคุลำกรได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับภำระงำนที่รับผิดชอบและพันธกิจของ
หน่วยงำน (3 ตัวชีว้ดั) 
  กลยทุธท์ี่ 7 พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ทักษะและทัศนคติที่เหมำะสม 
  กลยทุธท์ี่ 8 พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะตำมสำยงำน
อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
เปำ้ประสงคท์ี่ 5 มกีำรจัดกำรควำมรู้/กำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนำองค์กร (1 ตวัชี้วดั) 

 



 
 

 
 

 ส่วนที่ 3 
แผนพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563-2566 

 
3.1 ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

  ปรัชญำ (Philosophy) 

     “พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ และใสใ่จสิ่งแวดล้อม”  
   

  ปณิธำน (Determination) 

    มุ่งมั่นสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัยด้วยหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
เพื่อน ำไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยช้ันน ำแห่งกำรสร้ำงสรรค์ 
 

  วสิัยทัศน ์(Vision) 

    “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนพันธกิจของมหำวิทยำลัย” 
 
   ค ำอธบิำยวิสัยทศัน์  

    องค์กรสมรรถนะสูง คือ 
   1. มุ่งเน้นที่ผู้รบับริกำร (Client – centered) 
   2. มุ่งเน้นที่ผลผลิตและผลลพัธ์ (Outcome – oriented) 
   3. สำมำรถชี้แจงและรับผิดชอบ (Accountable) 
   4. มีควำมคิดสร้ำงสรรค์และมีควำมยืดหยุ่น (Innovative and flexible) 
   5. มีควำมมุ่งมัน่ (Passionate)  
   6. พร้อมที่จะท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน (Open and collaborative) 
 

  พันธกิจ (Mission) 

    เสริมสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพ พัฒนำศักยภำพ คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของ
บุคลำกร และใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
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3.2 ยทุธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ ของแผนพฒันำส ำนกังำนอธกิำรบดี 

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำร SMART ADMINISTRATION เพื่อรองรับนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย 
   เป้ำประสงค์ 1.1 เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 
 
  ยทุธศำสตรท์ี ่2 พัฒนำระบบบรหิำรจัดกำรส ำนกังำนอธิกำรบดใีหพ้ร้อมรองรับกำรเปลีย่นแปลง 
   เป้ำประสงค์ 2.1 ระบบบริหำรจัดกำรมีควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพ 
   เป้ำประสงค์ 2.2 เป็นหน่วยงำนที่สำมำรถให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ 
 
  ยทุธศำสตรท์ี ่3 พัฒนำบคุลำกรและคุณภำพชีวติกำรท ำงำน 
   เป้ำประสงค์ 3.1 บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สอดคล้องกับภำระงำนที่รับผิดชอบ
และพันธกิจของหน่วยงำน 
    

 

   วิสยัทศัน์ 
     
 
  ยทุธศำสตร์ 
  2563-2566 
 

 
เปำ้ประสงค์ 4 ด้ำน 
 
 
 
 
 

แผนภำพที่ 1 แผนพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563-2566 มุ่งบรรลุ 3 ยุทธศำสตร์  4 เป้ำประสงค ์

 
 

เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในกำรสนับสนุน 
กำรขับเคลื่อนพันธกิจของมหำวิทยำลัย 

กำรบริหำรจัดกำร 
SMART ADMINISTRATION  
เพื่อรองรับนโยบำยของ

มหำวิทยำลัย 

พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำนอธิกำรบดีให้พร้อม

รองรับกำรเปลี่ยนแปลง 

พัฒนำบุคลำกรและคุณภำพ
ชีวิตกำรท ำงำน 

 

เป้ำประสงค ์1.1   
เป็นหน่วยงำนสนับสนุน

กำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยกำรพัฒนำ

มหำวิทยำลัย 
 

เป้ำประสงค์ 2.1   
ระบบบริหำรจัดกำรมีควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพ 

 

เป้ำประสงค์ 3.1   
บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ

อย่ำงต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
ภำระงำนที่รับผิดชอบและ

พันธกิจของหน่วยงำน 

เป้ำประสงค์ 2.2 
พัฒนำกำรให้บริกำรที่มี
คุณภำพและได้มำตรฐำน 
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แผนพฒันำส ำนกังำนอธกิำรบดี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563–2566 
กรอบยทุธศำสตร ์เป้ำประสงค์ ตัวชีว้ดัและกลยทุธ์ 

 

วสิัยทัศน ์ : เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนพนัธกจิของมหำวทิยำลัย 

 

ยุทธศำสตร/์เปำ้ประสงค์ หนว่ยวดั 
คำ่เปำ้หมำย ผูร้ับผดิชอบ

ตัวชีว้ัด 2563 2564 2565 2566 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรบริหำรจัดกำร SMART ADMINISTRATION เพื่อรองรบันโยบำยของมหำวิทยำลัย  
เปำ้ประสงค์ 1.1 เป็นหนว่ยงำนสนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยกำรพฒันำมหำวิทยำลยั  

ตัวชีว้ัด       

1. ร้อยละโครงกำร/กิจกรรม ที่มีควำมส ำเร็จ
หรือบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนิน
โครงกำร โดยเป็นโครงกำร/กิจกรรม ท่ี
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์
ของมหำวิทยำลัย ใน 5 ยุทธศำสตร์ 

ร้อยละ 80 82 84 86 ผอ.สนอ. 
ผอ.ทุกหน่วยงำน 

จ ำนวน
โครงกำร 

30 35 40 45 ผอ.สนอ. 
ผอ.ทุกหน่วยงำน 

2.  ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ร้อยละ 80 82 84 86 ผอ.สนอ. 
ผอ.ทุกหน่วยงำน 

กลยุทธ์        

1.   พัฒนำงำนเพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
นโยบำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 

      

ยุทธศำสตรท์ี่ 2 พัฒนำระบบบรหิำรจัดกำรส ำนักงำนอธกิำรบดีใหพ้รอ้มรองรบักำรเปลี่ยนแปลง  

เปำ้ประสงค์ 2.1 ระบบบริหำรจัดกำรมคีวำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพ  

ตัวชีว้ัด       

1.  ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ร้อยละ 80 82 84 86 ผอ.สนอ. 
ผอ.ทุกหน่วยงำน 

2.  กำรพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดีให้พร้อม
กับกำรเปลี่ยนแปลง 

      

2.1 จ ำนวนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของส ำนักงำนอธิกำรบดีที่ได้รับกำร
พัฒนำ เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 

ระบบ 4 2 1 1 กองคลัง 
กองทรัพยำกร

มนุษย์ 
สนง.ตรวจสอบ

ภำยใน 
กองกฎหมำย 
หน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศำสตร/์เปำ้ประสงค์ หนว่ยวดั 
คำ่เปำ้หมำย ผูร้ับผดิชอบ

ตัวชีว้ัด 2563 2564 2565 2566 

2.2 จ ำนวนกระบวนกำรท ำงำนที่มีกำร
ปรับปรุงพัฒนำให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้นตำม
พันธกิจของมหำวิทยำลัย 5 ด้ำน ได้แก่ กำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำร
วิชำกำร กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และ
กำรบริหำรจัดกำรองค์กร 

จ ำนวน 11 11 11 11 ผอ.สนอ. 
ผอ.ทุกหน่วยงำน 

2.3 ร้อยละควำมส ำเร็จของแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ร้อยละ 80 80 80 80 ผอ.สนอ. 
ผอ.ทุกหน่วยงำน 

3.   ระดับควำมส ำเร็จในกำรเตรียมควำม
พร้อมเพื่อรองรับกำรประเมิน 
มหำวิทยำลัยตำมเกณฑ์ EdPEx 

ระดับ 5 5 5 5 ผอ.สนอ. 
ผอ.กองประกันฯ 

และ ผอ.ทุก
หน่วยงำน 

4.  ผลกำรประเมินคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ขององค์กร จำกกำรประเมินโดยหน่วยงำน
ภำยนอก ที่แสดงถึงกำรมีธรรมำภิบำล 
(ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ประเมินโดยส ำนักงำน 
ป.ป.ช.) 

ร้อยละ 81 82 84 85 ผอ.สนอ. 
ผอ. กองประกันฯ 

5.  ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำและ
บุคลำกรภำยใน ต่อสภำพแวดล้อมและ 
สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

ค่ำเฉลี่ย  
3.80 

 
3.90 

 
4.00 

 
4.00 

ผอ.สนอ. 
ผอ.กองกลำง 
ผอ. กองงำน
วิทยำเขต
พระรำชวัง 
สนำมจันทร์ 
ผอ. กองงำน

วิทยำเขตเพชรบุรี 
ผอ.กองกิจกำร 

นักศึกษำ 

6.  ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรจำก
ส ำนักงำนอธิกำรบดี (นักศึกษำ ผู้รบับริกำร
ภำยนอกและหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย)   

 
 

ค่ำเฉลี่ย  
3.80 

 
3.90 

 
4.00 

 
4.00 

ผอ.กองทุกกอง 
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ยุทธศำสตร/์เปำ้ประสงค์ หนว่ยวดั 
คำ่เปำ้หมำย ผูร้ับผดิชอบ

ตัวชีว้ัด 2563 2564 2565 2566 

กลยุทธ ์       

2.  พัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนในส ำนักงำนอธิกำรบดี       
เพื่อรองรับทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 

      

3.  พัฒนำประสิทธิภำพของกำรติดต่อสื่อสำร
ภำยในและภำยนอกองค์กร 

       

4.  พัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อกำรบริหำร
จัดกำรและบริกำร 

      

5.  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งภำยในและ
ภำยนอก 

      

เปำ้ประสงค์ 3 เปน็หน่วยงำนทีส่ำมำรถใหบ้ริกำรอย่ำงมคีณุภำพ  

ตัวชีว้ัด       

1.  ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อ
คุณภำพชีวิตและประสบกำรณ์ที่ได้รับ       
(ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกำรให้บริกำรของ
ส่วนกลำง) 

 

ค่ำเฉลี่ย   
3.75 

  
4.00 

ผอ.สนอ. 
ผอ.กองกลำง 
ผอ. กองงำน
วิทยำเขต
พระรำชวัง 
สนำมจันทร์ 
ผอ. กองงำน

วิทยำเขตเพชรบุรี 
ผอ.กองกิจกำร

นักศึกษำ 

กลยุทธ ์       

6.  พัฒนำและรักษำคุณภำพงำนบริกำร       

ยุทธศำสตร์ที่  3  พฒันำบคุลำกรและคณุภำพชวีติกำรท ำงำน  

เปำ้ประสงค์ 4 บุคลำกรได้รบักำรพัฒนำอย่ำงตอ่เนื่อง สอดคล้องกบัภำระงำนทีร่บัผิดชอบและพันธกจิของหน่วยงำน 

ตัวชีว้ัด       

1. ร้อยละของบุคลำกรส ำนักงำนอธกิำรบดีที่
ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะ  
(เฉพำะข้ำรำชกำรและพนักงำน) 

ร้อยละ 85 88 90 95 ผอ.ทุกหน่วยงำน 

2. ร้อยละของผู้บริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดีที่
ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะ 
(ระดับหัวหน้ำงำนขึ้นไป) 

 

ร้อยละ 85 88 90 95 ผอ.ทุกหน่วยงำน 
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ยุทธศำสตร/์เปำ้ประสงค์ หนว่ยวดั 
คำ่เปำ้หมำย ผูร้ับผดิชอบ

ตัวชีว้ัด 2563 2564 2565 2566 

3. ระดับควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรและควำมผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ค่ำเฉลี่ย  
3.70 

 
3.75 

 
3.80 

 
3.85 

ผอ.สนอ. 
ผอ.กอง

ทรัพยำกรมนุษย์ 

กลยุทธ ์       

7.  พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ทักษะและทัศนคติที่เหมำะสม 

      

8.  พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะตำมสำยงำน
อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 

      

ตัวชีว้ัด       

4.  ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

ร้อยละ 85 85 85 85 ผอ.กองทุกกอง 
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ประชุมผู้อ านวยการกอง/ผู้อ านวยการหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ซักซ้อม
ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติ ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ท าความเข้าใจตัวชี้วัด และให้
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  
ส่งต่อแผนฯ ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี และท าความเข้าใจกับบุคลากรในหน่วยงาน 
 
 

หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีพิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
ที่สอดคล้องกับนโยบาย และส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของ
แผนฯ พร้อมระบุงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ  

ก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่
จะด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 2 ส่วน คือ 
เชิงพัฒนา และที่เป็นงาน
ประจ า 

ส่วนที่ 4 
กำรด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำ 

 
 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดีตำมพันธกิจต่ำง ๆ ภำยใต้แผนพัฒนำส ำนักงำน
อธิกำรบดี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563–2566 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรแปลงแผน
สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีขั้นตอนและแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี ้ 

 4.1 กำรน ำแผนพฒันำส ำนักงำนอธิกำรบดีสูก่ำรปฏบิัตงิำน 
 

  (ร่ำง) แผนพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563–2566 
    
  
  
 

 
แผนพฒันำส ำนักงำนอธิกำรบดีทีใ่ช้เป็นแผนยทุธศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563–2566 
 
 

 
 

 
 
 

แผนปฏิบัติกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
  
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำป ีของหน่วยงำนภำยในส ำนกังำนอธิกำรบดี 

เสนอคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดีให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา 

เสนอคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดีพิจารณาก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ 
2563–2566 

เผยแพร่แผน  และสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามแผน 
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  4.2 กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนนิงำน ติดตำมและประเมินผล 
  - กำรเผยแพร่และท ำควำมเข้ำใจในแผนพัฒนำ และนโยบำยต่ำงๆ เป็นปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จที่
ส ำคัญที่สุดประกำรหนึ่ง เพื่อเป็นกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำ
ทั้งหมดได้ท ำควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตนเอง และบุคคลอื่น เกี่ยวกับกำรเป็นตัวจักร
ส ำคัญของกำรพัฒนำ  ซึ่งสำมำรถด ำเนินกำรได้หลำยวิธี ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนำมธรรม เช่น กำรแต่งตั้ ง
คณะกรรมกำร/คณะท ำงำนเพื่อรับผิดชอบกำรเผยแพร่เชิงยุทธศำสตร์ กำรจัดประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
เป็นต้น โดยกำรเผยแพร่เชิงยุทธศำสตร์มีวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญเพื่อสร้ำงควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่ำง
บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มีเป้ำหมำยไปในทิศทำงเดียวกัน ก่อให้เกิดควำมร่วมมือร่วมใจกันอย่ำงเข้มแข็ง 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำแผนงำนและโครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ ที่มุ่งหวังให้ภำรกิจของ
ส ำนักงำนอธิกำรบดีประสบผลส ำเร็จ 
  - มีผู้รับผิดชอบหลักระดับผู้อ ำนวยกำรกอง/ผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะ
เทียบเท่ำกอง ส ำหรับแต่ละตัวชี้วัดของแผนพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อก ำกับดูแล และเฝ้ำระวังให้ผลกำร
ด ำเนินกำรเมื่อสิ้นปีงบประมำณเป็นไปตำมเป้ำหมำย  
  - มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดี ปีละ 1 ครั้ง และเมื่อสิ้นสุดแผน 
(ปี 2566) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ปีละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 และ 12 เดือน ทั้งนี้ 
ได้ก ำหนดนิยำมศัพท์ตัวช้ีวัด และสูตรกำรค ำนวณ/วิธีกำรนับ ดังนี ้

ตัวชีว้ัด สูตรกำรค ำนวณ / วิธกีำรนับ 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรบริหำรจัดกำรเพื่อรองรบันโยบำยของมหำวิทยำลัย 

เปำ้ประสงคท์ี่ 1 เปน็หน่วยงำนสนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยกำรพฒันำมหำวิทยำลยั 
1. ร้อยละโครงกำร/กิจกรรม ที่มี

ควำมส ำเร็จหรือบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรด ำเนิน
โครงกำร โดยเป็นโครงกำร/
กิจกรรม ที่สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย ใน 5 ยุทธศำสตร์ 

                    จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำร     x 100 
          จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนทั้งหมด 

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 
ใน 5 ยุทธศำสตร์ ที่มีควำมส ำเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงค์ 

2. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

                       จ ำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำย    x 100 
                    จ ำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด 

ยุทธศำสตรท์ี่ 2 พัฒนำระบบบรหิำรจัดกำรส ำนักงำนอธกิำรบดีใหพ้รอ้มรองรบักำรเปลี่ยนแปลง 
เปำ้ประสงคท์ี่ 2 ระบบบรหิำรจดักำรมคีวำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพ 
1. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

                            จ ำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำย    x 100 
 จ ำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด  
 
 



18 
 

ตัวชีว้ัด สูตรกำรค ำนวณ / วิธกีำรนับ 

2. กำรพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดีให้
พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลง 

 

2.1 จ ำนวนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศของส ำนักงำน
อธิกำรบดีที่ได้รับกำรพัฒนำ    
เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 

จ ำนวนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของส ำนักงำนอธิกำรบดีที่มีควำมส ำเร็จและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 

2.2 จ ำนวนกระบวนกำรท ำงำนที่
มีกำรปรับปรุงพัฒนำให้มี
ประสิทธิภำพสูงขึ้นตำมพันธกิจ
ของมหำวิทยำลัย 5 ด้ำน ได้แก่ 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย 
กำรบริกำรวิชำกำร กำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และกำรบริหำร
จัดกำรองค์กร 

จ ำนวนกระบวนกำรท ำงำนที่มีกำรปรับปรุงพัฒนำให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้นตำมพันธกิจ
ของมหำวิทยำลัย 5 ด้ำน ที่มีควำมส ำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 

2.3 ร้อยละควำมส ำเร็จของ
แผนกำรจัดกำรควำมรู้ของ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

                            จ ำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำย    x 100 
                          จ ำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด 

3.   ระดับควำมส ำเร็จในกำรเตรียม
ควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรประเมนิ 
มหำวิทยำลัยตำมเกณฑ์ EdPEx 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรประเมิน มหำวิทยำลัย    
ตำมเกณฑ์ EdPEx ปีกำรศึกษำ 2562 

4.  ผลกำรประเมินคุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรขององค์กร จำกกำร
ประเมินโดยหน่วยงำนภำยนอก ที่
แสดงถึงกำรมีธรรมำภิบำล (ผล
กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประเมิน
โดยส ำนักงำน ป.ป.ช.) 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(ITA) ประเมินโดยส ำนักงำน ป.ป.ช.  

5.  ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำ
และบุคลำกรภำยใน ต่อ
สภำพแวดล้อมและ สิ่งสนับสนุน
กำรเรียนรู้ 

(ผลรวมของระดับควำมพึงพอใจ  / จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมแต่ละข้อ)   x 100 
                                       คะแนนเต็ม 5 

6.  ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรจำกส ำนักงำน
อธิกำรบดี (นักศึกษำ ผู้รับบริกำร
ภำยนอกและหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย)   

(ผลรวมของระดับควำมพึงพอใจ  / จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมแต่ละข้อ)   x 100 
                                      คะแนนเต็ม 5 
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ตัวชีว้ัด สูตรกำรค ำนวณ / วิธกีำรนับ 

เปำ้ประสงคท์ี่ 3 เปน็หน่วยงำนทีส่ำมำรถใหบ้ริกำรอย่ำงมคีณุภำพ 

1.  ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำ
ต่อคุณภำพชีวิตและประสบกำรณ์
ที่ได้รับ (ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กำรให้บริกำรของส่วนกลำง) 

(ผลรวมของระดับควำมพึงพอใจ  / จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมแต่ละข้อ)   x 100 
คะแนนเต็ม 5 

ยุทธศำสตร์ที่  3 พัฒนำบคุลำกรและคณุภำพชวีติกำรท ำงำน 
เปำ้ประสงคท์ี่ 4 บคุลำกรได้รบักำรพฒันำอย่ำงตอ่เนือ่ง สอดคล้องกับภำระงำนที่รบัผิดชอบและพนัธกจิของหนว่ยงำน 
1. ร้อยละของบุคลำกรส ำนักงำน

อธิกำรบดีที่ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้และทักษะ           
(เฉพำะข้ำรำชกำรและพนักงำน) 

            จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำทั้งภำยในและภำยนอก    x  100 
จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด 

หมำยเหตุ  ให้นับเฉพำะข้ำรำชกำรและพนักงำนมหำวิทยำลัย 

2. ร้อยละของผู้บริหำรส ำนักงำน
อธิกำรบดีที่ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้ และทักษะ           
(ระดับหัวหน้ำงำนขึ้นไป) 

จ ำนวนผู้บริหำรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะ  x  100 
จ ำนวนผู้บริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดีทั้งหมด 

หมำยเหตุ   ให้นับระดับหัวหน้ำงำนขึ้นไป 

3. ระดับควำมพึงพอใจในกำร
ปฏิบัติงำนของบคุลำกรและควำม
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลำกรใน
สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 

(ผลรวมของระดับควำมพึงพอใจ  / จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมแต่ละข้อ)  x 100 
คะแนนเต็ม 5 

4.  ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำร
ควำมรู้ของส ำนักงำนอธิกำรบดี 

                            จ ำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำย    x 100 
                           จ ำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด 

 
 


