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สำนักศิลปะและวัฒนะธรรม 

ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี  

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563



 

บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 
 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ดำเนินงานตาม

ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และเป็นหน่วยงานประสานงาน

กับหน่วยงานจัดการศึกษาและหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เพื่อ

ส่งเสริมและสนับสนุนผลการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้

สามารถปฏิบัติตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมได้อย่างมปีระสิทธิผล  

 ในปีงบประมาณ 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์ยุทธศาสตร์

หน่วยงานและข้อกำหนดของโครงการเชิงยุทธศาสตร์แล้ว เห็นควรดำเนินงานตามนโยบายด้าน

บริหารทรัพยากรบุคคล คือ (1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกระดับ
อย่างทั่วถึงต่อเนื่องและเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ สร้างจิตสำนึกและทัศนคติของบุคลากรให้
สามารถปรับเปลี่ยนไปในทางที่พึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (2) 

ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะตลอดจนมีค่านิยม  
คุณธรรม และทัศนคติที่ถูกต้องทันสมัยสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตและให้ถือว่าการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นการลงทุน เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดสรรวงเงินงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะอย่างเหมาะสม และ
กำหนดสัดส่วนระยะเวลาในการ ฝึกอบรมในรอบปีงบประมาณอย่างชัดเจน และ (3) ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัย และส่วนงาน เพ่ือให้การ
พัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีความสอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง โดยมี

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  คือ (1) เพ่ือสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานในองค์กร (2) เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและ
ใช้บุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (3) เพ่ือบำรุงรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรนาน ๆ (4) 
เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทำงาน เป้าประสงค์ คือ 

(1) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการดำเนินงานที่เน้น
ผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม (2) เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับองค์กร และตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย คือ (1) 
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
(ระดับความพึงพอใจ) ≥ 4.00 (2) ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ระดับ
ความผูกพัน) ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ≥ 4.00 

 

 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ

แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล กับฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน เพื่อสร้างความ



 

เข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่งสามารถสรุปเป็นโครงการ/

กิจกรรม ได้ทั้งหมด จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม โดยไม่ใช้งบประมาณในการดำเนนิงาน  

 อนึ่ง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้สื่อสารแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล กับ

ฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน เพื่อผลักดันผลการดำเนินงาน ติดตามผล และสรุปผลการ

ดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ และสามารถประเมินผลได้

อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้มีการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

ทุกไตรมาส 

 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คาดหวังว่า การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหาร

ทรัพยากรบุคคล จะมีผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนตามโครงการและกิจกรรมที่กำหนด มีผลการ

ดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการและกิจกรรม รวมถึงมีผลการ

ดำเนนิงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนปฏบิัติการได้อย่างมปีระสิทธิผล 

  



 

สารบัญ 
ส่วนที่ 1 บทนำ  

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 โครงสรา้งคณะ/วิทยาลัย 5 

 1.3 โครงสรา้งการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 6 

 1.4 ผลการดำเนนิงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 7 
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 2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

17 
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  2.3.2 เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ 17 
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ภาคผนวก  

ก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  

ข รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  

ค ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  

ง หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ในข้าราชการพลเรือนมีเป้าหมาย

สูงสุดเพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์

ต่อภารกิจของรัฐและ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาว่า

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองทีด่ี  พ.ศ.2546 ดังนั้นการปรับเปลี่ยนบทบาทด้าน

การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการจึงมี จุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความเข้มแข็งใหกั้บส่วนราชการ 

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่จึงต้องเป็นระบบที่สร้างความคล่องตัวให้กับผู้บริหารไม่
ติดยึดอยู ่ก ับกฎ ระเบียบ และต้อง เป็น ระบบที่เกื้อหนุนต่อการทางาน เชิงยุท ธศาสตร์บ รรลุ
เป้าหมายที่ ต้ัง ไว ้ใน ขณะเดียวกันจะต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และทำให้
ข้าราชการมีความพึงพอใจ ตลอดจน มคุีณภาพชีวิตที่ดีด้วย 

สำนักงาน ก.พ. ได้พัฒนาเครื่องมือสาหรับ “การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากร

บุคคล” หรือที่ เรียกว่า HR Scorecard มาใช้ โดยมีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 

1. เพื่อพัฒนาระบบและสร้างกลไกการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนความ
คุ้มค่าและความพร้อมรับผิดในการบริหารทรัพยากรบุคคลสาหรับส่วนราชการ อันจะเป็นช่องทาง ใน
การให้ข้อมูล ย้อนกลับเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลซ่ึง
จะช่วยให้ส่วนราชการ สามารถบริหารกำลังคนให้เกิดประโยชน์ สูงสุดเพ่ือบรรลุภารกิจและ เป้าหมาย ที่ตั้ง
ไว้ 
 2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนราชการอันจะนำไปสู่การ

พัฒนา สมรรถนะของหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ให้สามารถปฏิบัติงานในฐานะที่

เป็นหุ้นส่วนเชิง ยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของส่วนราชการได้ 

3. เพื่อสร้างกลไกความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงทำหน้าที่เชิง

นโยบาย ด้านการบริหารกาลังคนในภาพรวม (Human Resource Policy) และ ส่วนราชการซ่ึงรับผิดชอบ

ต่อยุทธศาสตร์ และวิธีปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  (Human  Resource Strategy  and  

Operation)  ที่ประชุม ก.พ. ได้ เห็นชอบกับแนวทางการนำ HR Scorecard มาใช้ต้ังแต่วันที่ 12 มกราคม 

2547 ซ่ึงเป็นแนวทางใหม่ในการทางาน HR Scorecard ในภาครัฐ มีองค์ประกอบ 4 ส่วน ได้แก่ 



 

2 

      1) มาตรฐานความสำเร็จ (Standard for Success)  หมายถึง  เป้าหมายสุดท้ายที่ส่วนราชการ
ต้องบรรลุ 

     2) ปัจจัยที่จะนาไปสู่ความสำเร็จ (Critical Success Factors)  หมายถึง  นโยบายมาตรการ 
แผนงานโครงการ และการดำเนินการต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการที่จะทำให้
บรรลุมาตรฐานความสำเร็จ 

     3) มาตรวัดหรือตัวชี้ว ัดความสำเร็จ (Measures and Indicators) ในการดาเนินการตาม

นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล 

     4) ผลการดาเนินงานที่ส่วนราชการใช้เป็นหลักฐานในการประเมินว่าได้ดาเนินการตาม

นโยบาย แผนงาน  โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลบรรลุตามมาตรฐาน

ความสำเร็จ 
 

มาตรฐานความสำเร็จการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 5 มิติ ดังนี้ 
 

1. มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการ

บริหาร ทรัพยากรบุคคล ดังตอ่ไปนี ้

1.1  ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ซ่ึงมีความ สอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

1.2  ส่วนราชการมีการวางแผนและบริหาร กำลังคน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
กล่าวคือ “กำลังคนมีสมรรถนะ”ที่เหมาะสม สอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจำเป็นของส่วน
ราชการทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกำลังคน ( Workforce   Analysis)   สามารถ
ระบุช่องว่างด้านความต้องการ กำลังคนและมแีผนเพ่ือลดช่องว่างดังกล่าว 

1.3  ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เพื่อจูงใจให้ได้มา พัฒนา และรักษาไว้ซ่ึงกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานท่ีมีทักษะหรือ

สมรรถนะสูง ซ่ึงจำเป็นต่อ ความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ 

1.4  ส่วนราชการ มีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับรวมทั้งมีแผน

สร้าง ความ ต่อเนื่องในการบริหารราชการนอก จากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

และสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรม

ในการทำงาน 

2. มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง กิจกรรมและ

กระบวนการ บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
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  2.1  กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การ
สรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งต้ัง การพัฒนา การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรม
ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกตอ้งและทันเวลา 
  2.2  ส่วนราชการมีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง
เทีย่งตรงทันสมัย และนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 

2.3  สัดส่วนค่าใช้จ่ายสาหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ

งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ มีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร  (HR 

Productivity) ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money) 

2.4 มีการนาเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 
 

3. มิต ิที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง นโยบาย แผนงาน 

โครงการและ มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี ้

3.1  การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายพันธกิจ

ของส่วนราชการ (Retention) 

3.2 ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู ้ปฏิบ ัต ิงานต่อนโยบายแผนงาน 

โครงการและ มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

3.3  การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริม

ให ้มี  ก า ร แบ ่งป ัน  แลก เปลี่ ย น ข ้อม ูล ข ่า ว ส า รและคว าม รู้  ( Development  and  Knowledge  

Management)  เพื่อพัฒนา ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการ

บรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ 

3.4  การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล และความคุ้มค่า มีระบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานทีส่ามารถจำแนกความแตกต่าง

และจัดลำดับผลการ ปฏิบัติงานของขา้ราชการและผู้ปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 
 

4. มิติที ่4 ความพรอ้มรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วนราชการ จะตอ้ง 

4.1  รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนการดำเนินการด้านวินัยโดยคำนึงถึงหลักความสามารถและผลงานหลักคุณธรรมหลัก
นิติธรรมและหลัก สิทธิมนุษยชน 
  4.2  มีความโปร่งใสในทกุกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 



 

4 

ทั้งนี้จะต้องกำหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุก
กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

 

5. มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน หมายถึง การที่ส่วนส่วน
ราชการที่ม ีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการซ่ึง จะนำไปสู ่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการและบุคลากร ดังนี้ 

5.1  ข้าราชการและผู ้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ระบบงานและ บรรยากาศการทางานตลอดจนมีการนาเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหาร

ราชการและการให้บริการแก่ ประชาชน ซ่ึงจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่าง

เต็มท่ี โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว 

5.2  มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาค

บังคับตาม กฎหมาย ซึ่งมคีวามเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ 

5.3  ม ีการส ่งเสริมความส ัมพ ันธ ์อ ันด ีระหว ่างฝ่ายบร ิหารของส ่วนราชการ กับ
ข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.2 โครงสร้างสำนักศลิปะและวัฒนธรรม 

โครงสร้างองค์กร 

 

 
 

 

 

 

ภาพ : โครงสร้างสำนักศลิปะและวัฒนธรรม



 

 

 

 

 

1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

 
 

 

ภาพ : โครงสร้างการบริหารจัดการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม



1.4 ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563 
 

ลำดับที ่ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
เป้าหมาย

ของ 
ตัวชี้วดั 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หลักฐาน 

ระบบการสรรหา (Recruitment) 

1. การวางแผนอัตรากำลัง 

1. จัดทำกรอบ
อัตรากำลังของ
บุคลากรสำนักศลิปะ
และวัฒนธรรม 

เพื่อทบทวนและจัดทำ
กรอบอัตรากำลัง ให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการอัตรากำลังของ
สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ร้อยละ
ความสำเร็จในการ
จัดทำกรอบ
อัตรากำลัง 

100 % สำนักศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

ตุลาคม 2562 
- 
กันยายน 
2563 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

งานบุคลากร 100% มีการทบทวน  
Job 
Description 

ของสำนัก
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 

1 การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร 

เพื่อสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรเข้า
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของการ
สรรหาบุคคลเข้า
ทำงานได้ตาม
ประกาศ  

≥80 สำนักศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

ตุลาคม 2562 
- 
กันยายน 
2563 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

งานบุคลากร ไม่บรรล ุ ไม่มีการสรร
หาเพิ่มเติม
จากอัตราที่มี
อยู ่

ระบบการพัฒนา (Training & Developmaent) 

1 การฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร 

 

รายละเอียดตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 
ประจำปีงบประมาณ 

ร้อยละของ
บุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ

≥95 บุคลากร
สำนักศิลปะ
และ

ตุลาคม 2562 
- 
กันยายน 

50,400 งานบุคลากร 100% บุคลากร
สำนักศิลปะ
และ



 

 

 

 

 

ลำดับที ่ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
เป้าหมาย

ของ 
ตัวชี้วดั 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หลักฐาน 

พ.ศ. 2560-2564 
และแผนพัฒนา
บุคลากร ประจำปี
งบประมาณ 2563 

ที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้

ความสามารถตาม
สายงาน 

วัฒนธรรม 2563 วัฒนธรรม 
14 คน 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรสำนักศลิปะ
และวัฒนธรรม 

ร้อยละของ
บุคลากรที่
รับทราบผลการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

100 % บุคลากร
สำนักศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

ตุลาคม 2562 
- 
กันยายน 
2563 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

งานบุคลากร 100 % บุคลากร 14 
คนรับทราบ

ผลการ
ประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการ 

ระบบการบริหารค่าตอบแทน 

- - - - - - - - - - - 

ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

- - - - - - - - - - - 

ระบบการธำรงรักษา 

- - - - - - - - - - - 

 



9 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 แหล่งการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและสากล 

"The Arts and Culture office Center of SSRU becomes the Arts and Culture Resource Center at 

the National and International levels" 

 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

 1. อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมสู่สากล  

 2. ให้บริการวิชาการด้านศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์  

 3. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐานของผลงานวิจัย

และแหล่งขอ้มูลเครือข่าย 

 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

 อนุรักษ์ สบืสาน พัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรม   

 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 1. ทีมงานเป็นหัวใจ (Team Working)  

 2. ใชเ้ทคโนโลยีประยุกต์งาน (IT Application) 

 3. สร้างองค์การแห่งการเรยีนรู้ (Enhancement)  

 4. เชดิชูธรรมาภบิาล (Good Governance) 

 5. บริหารงานตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethical Practice) 

 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 คลังวัฒนธรรมสวนสุนันทา 
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1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 การบริการวิชาการด้านศลิปวัฒนธรรม 

 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 สร้างเสริมคุณภาพการให้บริการศิลปวัฒนธรรม 

 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาสำนักศลิปะและวัฒนธรรม (Development Goals) 

 เป็นผู้นำในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับชาติและสากล ตลอดจนให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ และมีผลงานวิจัย

เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศด้านศลิปวัฒนธรรมที่มปีระสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.6 ข้อมูลบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลำดับที ่ รหัส ชื่อ - สกุล สถานะ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง 

1 026432 นางสาวสลุาวัลย์ พันธ์ศร ี
พนักงานมหาวิทยาลัย 
(งบประมาณแผ่นดิน) 

ปริญญาโท เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

2 011500 นางพรรษภรณ์ โฆษติกานต ์ ข้าราชการ ปริญญาโท เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

3 024647 นางสาวลักขณา นาคกล่อม 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
(งบประมาณแผ่นดิน) 

ปริญญาตร ี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

4 030153 นางสาวจิตรานุช เวสา 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
(งบประมาณแผ่นดิน) 

ปริญญาโท นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

5 031831 นางศิฐิมา เจรญิสุข 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
(งบประมาณแผ่นดิน) 

ปริญญาตร ี นักวิชาการพัสด ุ

6 039075 นางสาวสาลินี บุญสมเคราะห ์
พนักงานมหาวิทยาลัย 

(ประจำ) 
ปริญญาตร ี นักประชาสัมพันธ์ 

7 052030 นางสาววิมลฉตัร์ เลิศคชสีห ์
พนักงานมหาวิทยาลัย 
(งบประมาณแผ่นดิน) 

ปริญญาตร ี ภัณฑารักษ ์

8 030832 นายวาทะฤทธ์ิ ลีลาฤทธิ ์
พนักงานมหาวิทยาลัย 
(งบประมาณแผ่นดิน) 

ปริญญาตร ี นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

 
 
 



 

 

 

 

 

 

ลำดับที ่ รหัส ชื่อ - สกุล สถานะ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง 

9 046694 นายชนะภพ วัณณโอฬาร 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
(งบประมาณแผ่นดิน) 

ปริญญาตร ี ภัณฑารักษ ์

10 055901 นายกษิดิศ คงปาน 
พนักงานมหาวิทยาลัย  

(เงินรายได้) 
ปริญญาตร ี นักวิชาการศึกษา 

11 052058 นางสาววณิชยา บุษบงส ์
พนักงานมหาวิทยาลัย  

(เงินรายได้) 
ปริญญาตร ี ภัณฑารักษ ์

12 069613 นางสาวพรรณผกา  แก้วติน 
พนักงานมหาวิทยาลัย  

(เงินรายได้) 
ปริญญาตร ี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

13 009805 นางวันนี คณารักษ์ ลูกจ้างประจำ ช้ันประถม พนักงานเก็บเอกสาร 

14 024347 นางสาวอรุณี ทราสารวัตร ลูกจ้างช่ัวคราว ปริญญาตร ี คนงาน 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.6.1 ตารางข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวุฒกิารศึกษา 

ฝ่ายงาน 
2564 

ต่ำกว่า ป.ตร ี ตรี โท เอก รวม 

 หัวหนา้สำนักงาน - - 1 - 1 

 ผูเ้ชี่ยวชาญ - - 1 - 1 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  - 5 - - 5 

 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  - 1 1 - 2 

 ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - 3 - - 3 

 ฝ่ายวิจัย เผยแพร่ และความร่วมมอืทางศิลปวัฒนธรรม - - - - - 

 พนักงานเก็บเอกสาร 1 - - - 1 

 คนงาน - 1 - - 1 

  รวมทั้งสิ้น 1 10 3 - 14 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ระดับฝ่าย 

 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

  

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

(นางสาวลักขณา นาคกล่อม) 

- งานธุรการและสารบรรณ 

- งานจัดประชุม  

- งานเอกสารภาษาอังกฤษ      

- งานบุคลากร 

- งานการเงิน        

- งานพัสดุ  - งานประชาสัมพันธ์  - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ        

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

(นางสาวพรรณผกา แก้วติน) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

(นางสาวลักขณา นาคกล่อม) 

นักวิชาการพัสดุ 

(นางศฐิิมา  เจริญสุข) 

นักประชาสัมพันธ ์

(นางสาวสาลนิี บุญสมเคราะห์) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

(นายวาทะฤทธิ ์ลลีาฤทธิ์) 

- งานกจิกรรมและโครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 

- งานจดัหารายได ้

 



 

 

 

 

 

 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

(นางสาวจิตรานุช  เวสา) 

- งานแผนและงบประมาณ 
- งานโครงการวาระสำคัญ 
   ประจำปี  
- งานติดตามและประเมนิผล

การปฏิบัติราชการ 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

(นางสาวจิตรานุช  เวสา) 

นักวิชาการศึกษา 

(นายกษดิศิ  คงปาน) 

- งานประกันคุณภาพ 
- งานบรหิารความเสี่ยง 
- งานควบคุมภายใน 
- งานพัฒนาเอกลักษณ์ 
- งานการจัดการความรู้ 

- งานจดัหารายได ้

- งานอนุรักษ์ และพัฒนา 

   แหล่งเรียนรู้ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(นางพรรษภรณ์ โฆษติกานต์) 

- งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

ภัณฑารักษ ์

(นางสาววณิชยา บุษบงส์)  

- งานพัฒนา วิจยั และ

เผยแพร่องค์ความรู้

ศิลปวัฒนธรรม 

ภัณฑารักษ ์

(นายชนะภพ วัณณโอฬาร)  

- งานความร่วมมอืองค์กร 

เครอืข่าย และหน่วยงาน 

ภัณฑารักษ ์

(นางสาววิมลฉัตร เลิศคชสีห์) 



 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล 

ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

2.1 นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานต่างๆ มีบทบาทและหน้าที่ดังนี้  

2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกระดับอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง
และเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ สร้างจิตสํานึกและทัศนคติของบุคลากรให้สามารถปรับเปลี่ยนไป
ในทางท่ีพึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  

2.1.2 ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ
ตลอดจนมีค่านิยม คุณธรรม และทัศนคติที่ถูกต้องทันสมัยสามารถนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและให้ถือว่าการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นการ
ลงทุน เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดสรรวงเงินงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะอย่าง
เหมาะสม และกำหนดสัดส่วนระยะเวลาในการ ฝึกอบรมในรอบปีงบประมาณอย่างชัดเจน 

2.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร ระหว่าง
มหาวิทยาลัย และส่วนงาน เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีความ
สอดคล้องกับความต้องการอยา่งแท้จริง 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2.2.1. เพ่ือสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานในองค์กร 
 2.2.2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและใช้บุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 2.2.3. เพ่ือบำรุงรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรนาน ๆ  
  2.2.4. เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทำงาน 
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2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

พัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก้าวเข้าสู่เอตทัคคะ 
 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการ
ดำเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม 

 2. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับองค์กร 
 

2.3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการ
ดำเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่
มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม 

1) ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขอสำนั กศิ ลป ะและวัฒ นธรรม 
(ระดับความพึงพอใจ) 

≥ 4.0 

2) เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับ
องค์กร 

1) ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ระดับ
ความผูกพัน) 

≥ 4.0 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมดำเนินการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 
2562 ดังนี้ 

2.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนาบุคลากร 
2.4.2 ทบทวนทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์

สำนักฯ 
2.4.3 จัดทำร่างแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2.4.4 เสนอแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ผู้บริหารพิจารณาและดำเนินการแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ 
2.4.5 จัดส่งแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กองบริหารงานบุคคล 
2.4.6    เผยแพร่แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลและนำไปสู่การปฏิบัติ 



 

 

 

 

 

2.5 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

  2.5.1 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
 

กิจกรรม/โครงการ 
 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวช้ีวัด  
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท)  

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

       

1.ระบบการสรรหา (Recruitment)          

1.1 การวางแผนอัตรากำลัง           

1.1.1 จัดทำกรอบ
อัตรากำลังของ
บุคลากร
มหาวิทยาลยั 

เพื่อทบทวนและ
จัดทำกรอบ
อัตรากำลัง ให้
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
อัตรากำลังของ
มหาวิทยาลยั 
 

ร้อยละ
ความสำเร็จใน
การจัดทำกรอบ
อัตรากำลัง 

100 100 100 100 100 สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ตุลาคม – 
กันยายน 

- งานบุคลากร 

1.2 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง           

1.2.1 การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร 

เพื่อสรรหาและ
คัดเลือก
บุคลากรเข้า

ร้อยละของการ
สรรหาบุคคล
เข้าทำงานได้

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ตุลาคม – 
กันยายน 

- งานบุคลากร 



 

 

 

 

 

 
กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวช้ีวัด  
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท)  

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

       

ปฏิบัติงาน ตามประกาศ  

2.ระบบการพัฒนา (Training & Development)             

2.1 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
และแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 

3.ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน           

3.1 การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

เพื่อประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ร้อยละของ
บุคลากรที่
รับทราบผลการ
ประเมินการ
ปฏิบัติราชการ 
 

100 100 100 100 100 บุคลากรสำนัก
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ตุลาคม – 
กันยายน 

 - งานบุคลากร 

4.ระบบการบริหารค่าตอบแทน          

             

5.ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์          

             



 

 

 

 

 

 
กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวช้ีวัด  
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท)  

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

       

6.ระบบการธำรงรักษา          

6.1 การสร้างแรงจูงใจ          

6.2 การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้า          

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.5.2 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 

กิจกรรม/โครงการ 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท)  

 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ระบบการสรรหา (Recruitment) 

1.1 การวางแผนอัตรากำลัง       

1.1.1 จัดทำกรอบอัตรากำลัง
ของบุคลากรสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

เพื่อทบทวนและจัดทำ
กรอบอัตรากำลัง ให้
เพียงพอต่อความต้องการ
อัตรากำลังของสำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ร้อยละความสำเรจ็ในการ
จัดทำกรอบอัตรากำลัง 

100 สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

- งานบุคลากร 

2.1 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง       

2.1 การสรรหาและคดัเลือก  
บุคลากร 

เพื่อสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรเข้าปฏิบตัิงาน 

ร้อยละของการสรรหาบุคคล
เข้าทำงานได้ตามประกาศ  

≥80 สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

- งานบุคลากร 

2.ระบบการพัฒนา (Training & Development)       

3.1 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
และแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 



 

 

 

 

 

 
กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์โครงการ 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท)  

 
ผู้รับผิดชอบ 

 

3.ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน       

3.1 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ร้อยละของบุคลากรที่
รับทราบผลการประเมินผล
ปฏิบัติราชการ 

100 บุคลากรสำนักศลิปะ
และวัฒนธรรม 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

 - งานบุคลากร 

4.ระบบการบริหารค่าตอบแทน       

         

5.ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์       

         

6.ระบบการธำรงรักษา       

6.1 การสร้างแรงจูงใจ        

6.2 การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้า       



 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

แนวทางการนำแผนสู่การปฏบิัติและการติดตามประเมินผล 
 

การนำแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติต้องให้ความสำคัญต่อ

การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้สำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมที่กำหนด

ไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการ

บริหารจัดการ การนำแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างเป็น

ระบบ  

 

3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการด้านบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดทำ

แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/

กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุน

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทาง

ที่กำหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหนา้อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
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5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสามารถ

ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจำปี ปีงบประมาณ 2564  

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของสำนักศิลปะ

และวัฒนธรรม บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน และ

นำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทัน

สถานการณ์  และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการติดตามและ

ประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรูแ้ละเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการตดิตามประเมินผลและกำหนด

ตัวชี้วัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการตดิตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์

ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน

บริหารทรัพยากรบุคคล อย่างต่อเนื่อง  

3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อ

นำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

จัดทำแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ 

การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 

การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง   

หนังสืออนุมัติแผนฯ ที่ได้รับความเห็นชอบโดยอธิการบดี 
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