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ไดรับการอนุมัตจิากอธิการบดี  

เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 



บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน
การเรียนการสอน โดยมีเปาประสงค (Goals) เพ่ือเปนผูนําในการดําเนินงานดานอนุรักษ     สืบสาน เผยแพร และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล ตลอดจนใหบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมท่ีเปนเลิศ และมี
ผลงานวิจัยเผยแพรสูสาธารณชนผานระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
บุคลากรนับเปนสวนสําคัญในการผลักดันใหบรรลุเปาประสงคตามท่ีกําหนดไว 
  การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม เล็งเห็นถึงความสําคัญ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยถือวาบุคลากรเปน
ทรัพยากรท่ีมีคุณคา เปนรากฐานสําคัญ    ตอการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับองคกร โดยในปงบประมาณ 
2563 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดกําหนดนโยบายดานการพัฒนาบุคลากรใหมีการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการ
พัฒนาเพ่ิมพูนความรูตามศักยภาพ และสอดคลองกับภาระงาน ท่ีไดรับมอบหมาย มีการพัฒนาบุคลากรใหมีวินัย
ในการทํางาน และสรางประสิทธิภาพในการทํางาน และมีการสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรมีความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ตามกรอบเวลาท่ีกําหนด และเพ่ือให
ผูบริหารทุกระดับไดรับการพัฒนาใหเปนผูนําทางวิชาการและบริหารงานภายใตหลักธรรมาภิบาล และมีการ
กําหนดยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมายของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาสํานักศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือกาวเขาสูเอตทัคคะอยางยั่งยืน 
เปาประสงค บุคลากรมีความรูความเขาใจและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน  

    ตัวช้ีวัด  1.รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีไดรับการพัฒนาสมรรถนะ 
   ประจําสายงาน 

เปาหมาย รอยละ ≥ 98 
โดยไดกําหนดโครงการกิจกรรม 5 กิจกรรม/โครงการ โดยมีจํานวนงบประมาณท้ังสิ้น 210,000 บาท ดังนี้  

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ดานการศึกษาตอ 

1. ศึกษาตอในระดับปริญญาโท - 

ดานการฝกอบรม 

2. โครงการพัฒนาบุคลากร 70,000 

3. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิาน 50,000 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของบุคลากร 90,000 

รวม 210,000 



 
  ท้ังนี้สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมุงหวัง ใหบุคลากรมีความรูความสามารถในหนาท่ีอยาง

ผูเชี่ยวชาญ มีทักษะ สมรรถนะในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติท่ีดีตอเพ่ือนรวมงาน และองคกร สามารถสราง
ประสิทธิภาพในการทํางาน ตลอดจนเพ่ิมขวัญและกําลังใจแกบุคลากร เพ่ือรักษาไวซ่ึงทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ
สอดคลองกับเปาหมายและแนวทางการดําเนินกิจกรรมตามแผนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และผลการปฏิบัติงาน
ท่ีรองรับแผนยุทธศาสตรและวิสัยทัศนของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้น สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและให
ประสิทธิผลอยางคุมคา โดยสามารถ  นําแผนพัฒนาบุคลากรไปสูการปฏิบัติไดจริง รวมถึงมีการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานใหบรรลุตามตัวชี้วัดและเปาประสงคท่ีกําหนดเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรมตอไป 
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สวนท่ี 1 บทนํา 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว องคกรตาง ๆ ตองเริ่มหันมาตระหนักถึง

ความสําคัญในเรื่องของ “การบริหารจัดการคนในองคกร” มากยิ่งข้ึน เพ่ือสรางคนในองคกรใหสรางคุณคา การ
พัฒนาองคกรใหเปนองคกรท่ีมีศักยภาพ สามารถแขงขันได ท้ังในระดับพ้ืนท่ีและระดับสากลเปนสิ่งท่ีมีความจําเปน
อยางยิ่งในปจจุบัน ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงเปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญอยางหนึ่งของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
เพ่ือใหสํานักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถนําพามหาวิทยาลัยไปสูเปาหมายท่ีตั้งไว บุคลากรจะตองมีความพรอม 
ท้ังความรูทักษะ และพฤติกรรม อีกท้ังบุคลากรตองมีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงม่ันตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี ตลอดจน
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคลองกับพันธกิจ เปาหมาย และยุทธศาสตรของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม อีกท้ัง การพัฒนาบุคลากรสามารถทําใหบุคคลในองคกรมีความกาวหนาและความม่ันคงในชีวิต การ
ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่องจะสงผลท่ีมีประโยชนสูงสุดขององคกรตอไป สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรมจึงมีแนวทางการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร โดยจะจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ท่ีสามารถ
ดําเนินงานพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองและสนับสนุน ซ่ึงกันและกัน อันจะนําไปสูการบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการ 
และนําผลการประเมินนั้นมาเปนขอพิจารณาในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรปถัดไป 
 
ความเปนมาของหนวยงาน 
  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งอยู ณ อาคารสายสุทธานภดล ซ่ึงแตเดิมเปนพระตําหนักท่ีประทับ 
มีลักษณะเปนพระตําหนักแฝด 2 ชั้น โดยมีทางเชื่อมหากัน ปกซายเปนท่ีประทับของพระวิมาดาเธอ พระองคเจา
สายสวลียภิรมย กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปยมหาราชปดิวรัดา สวนปกขวาเปนท่ีประทับของสมเด็จพระเจาบรมวงศ
เธอ เจาฟานิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอูทองเขตขัตติยนารี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวและพระวิมาดาเธอฯ ชั้นลางกออิฐถือปูน พ้ืนปูกระเบื้องแผน   ชั้นบนเปนโครงสรางไม ตามลักษณะ
สถาปตยกรรมแบบ Italian Renaissance ภายใตการดูแลการกอสรางของ เจาพระยายมราช (ปน สุขุม) ซ่ึงพระ
ตําหนักแหงนี้ นับวาเปนแหลงตนทุนทางศิลปะและวัฒนธรรม   ในราชสํานัก  

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดรับการพัฒนาเปนลําดับ ดังนี้   
พ.ศ. 2523 ศูนยศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปดทําการเปนครั้งแรกเม่ือ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2523 เพ่ือดําเนินกิจกรรมดานศิลปะ
และวัฒนธรรม 

12 มีนาคม พ.ศ. 2530 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดรับการจัดต้ังเปนหนวยราชการเทียบเทา
คณะ 

4 มกราคม พ.ศ. 2533 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ทรงเปดพิพิธภัณฑพระตําหนักสายสุทธานภดล ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยครู        สวนสุนันทา 

พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูสวนสุนันทาเปลี่ยนฐานะเปน “สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา” ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏและสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เปนหนวยงานตามโครงสรางของสถาบัน 
 



 

10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาไดเปลี่ยนฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปนหนวยงานตาม
โครงสรางของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2548 พระตําหนักไดรับการบูรณะครั้งใหญจนแลวเสร็จ และไดปรับปรุงเปนพิพิธภัณฑเพ่ือ
การเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร 

พ.ศ. 2555 อาคารจุฑารัตนภรณ อาคารอาทรทิพยนิวาสน และอาคารเอ้ือนอาชวแถมถวัลย 
ไดรับการปรับปรุงเปนอาคารจัดแสดงนิทรรศการดานดุริยศิลป นาฏศิลปและทัศนศิลป 

พ.ศ. 2557 ชั้นบนของอาคารสายสุทธานภดลไดรับการพัฒนาเปนพิพิธภัณฑอาคารสายสุทธานภ
ดล 

ปจจุบัน สํานักศิลปะและวัฒนธรรมดูแลและใหบริการเยี่ยมชมตําหนักในสวนสุนันทาท้ังสิ้น 4 
หลัง คือ พิพิธภัณฑอาคารสายสุทธานภดล อาคารจุฑารัตนาภรณ อาคารอาทรทิพยนิวาสน และอาคารเอ้ือนอาชว
แถมถวัลย ซ่ึงเปนแหลงเรียนรูท่ีนําเสนอชีวิตราชสํานักฝายในและเปนหนึ่งในเครือขาย Muse Pass รวมกับมิว
เซียมสยาม ภายใตการกํากับดูแลของสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
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1.2 โครงสรางสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงสรางองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : โครงสรางสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ฝายบรหิารงานท่ัวไป 
ฝายแผนงาน   

และประกันคุณภาพ 

ฝายอนุรักษ พัฒนา ทํานุบํารุง  

และวจัิยศิลปวัฒนธรรม       

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 



 

1.3 โครงสรางการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : โครงสรางการบรหิารจัดการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 

รองผูอํานวยการ 

ฝายวเิทศสัมพันธและความรวมมอื 

หัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 
หัวหนาฝายอนุรักษ พัฒนา  

ทํานุบํารุง และวจัิยศิลปวัฒนธรรม       

รองผูอํานวยการ 

ฝายวชิาการและกจิกรรม 

รองผูอํานวยการ 

ฝายบรหิารและแผนงาน 

อธกิารบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณะกรรมการประจํา 

 

 

 



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 

ลําดับที ่ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 
เปาหมาย

ของ 
ตัวชี้วดั 

กลุมเปาหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หลักฐาน 

1 โครงการพัฒนา
บุคลากร 

เพ่ือใหบุคลากรมี
ความรูความเขาใจและ
มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานตามสายงาน 

รอยละของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
ท่ีไดรับการพัฒนา
ความรู
ความสามารถตาม
สายงาน 

≥98 บุคลากร
ของสํานัก
ศิลปะและ
วัฒนธรรม  
จํานวน 14 
คน 

ต.ค. 61 – 
ก.ย. 62 

 

51,000 ฝาย
บริหารงาน

ท่ัวไป 

บรรลุ 
100 % 

บุคลากรสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม จํานวน 14 คน ได
มีการอบรมพัฒนาตนเองตาม
สายงานและรายงานผลการ
อบรมและการนําความรูไปใช
ประโยชน 

2. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือใหเกิดการพัฒนา
และปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ และการ
ทํางานเปนทีม 

รอยละของ
กระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีไดรับ
การปรับปรุง 

≥80 บุคลากรของ
สํานักศิลปะ

และ
วัฒนธรรม 

ต.ค. 61 – 
ก.ย. 62 

 

ไมใชงบ ฝาย
บริหารงาน

ท่ัวไป 

บรรล ุ
100% 

บุคลากรของสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรมไดปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานให
มีประสิทธิภาพ และมีคูมือ
การปฏิบัติงาน 

3. โครงการสงเสริมการ
ปฏิบัติตนใหเปนไป
ตามจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ 

 

เพ่ือปลูกฝงใหบุคลากร
มีคุณธรรม จริยธรรม
เพ่ีอสรางความรูความ
เขาใจและสงเสริมการ 
ปฏิบัติตนใหเปนไป 
ตามจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ 

รอยละของ
บุคลากร 
ท่ีเขารวมกิจกรรม 
สงเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม และ 
จรรยาบรรณของ 
มหาวิทยาลยั 

≥80 บุคลากร
ของสํานัก
ศิลปะและ
วัฒนธรรม  
จํานวน 14 
คน 

ต.ค. 61 – 
ก.ย. 62 

ไมใชงบ ฝาย
บริหารงาน

ท่ัวไป 
 

บรรล ุ
100% 

วันท่ี 25 กันยายน 2562 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
สุนันทา โดยฝายวินัยและ
นิติการ กองบริหารงาน
บุคคล สํานักงาน
อธิการบดี จัดการบรรยาย
ใหความรูแกบุคลากรของ
มหาวิทยาลยั เรื่อง "การ
พัฒนาและสงเสรมิ
จรรยาบรรณบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย" ณ 
หองประชุมชอแกว ช้ัน 5 
อาคาร 31 



 

 

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโครงการ 
ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

เปาหมาย
ของ 

ตัวชี้วัด 
กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หลักฐาน 

4 โครงการพัฒนา
ความรูและทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษ 

เพ่ือพัฒนาความรูและ
ทักษะภาษาอังกฤษ ท่ี 
ดีข้ึน 

 

รอยละของ
บุคลากรท่ีผาน
เกณฑมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลยั 

≥30 บุคลากรของ
สํานักศิลปะ
และ
วัฒนธรรม  
จํานวน 12 
คน 

ต.ค. 61 – 
ก.ย. 62 

ไมใชงบ 

 

ฝาย
บริหารงาน

ท่ัวไป 

บรรล ุ
91.67% 

 

บุคลากรผานเกณฑ 
มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ 
ของมหาวิทยาลัย  
จํานวน 11 คน 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

1.5 ขอมูลพ้ืนฐานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.5.1 วิสัยทัศน (Vision)  
 แหลงการเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและสากล 
"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. อนุรักษ สืบสาน เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมสูสากล  
 2. ใหบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร  
 3. พัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทรบนฐานของผลงานวิจัยและ

แหลงขอมูลเครือขาย 
 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 
 ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 
 1. ทุนความรู (Knowledge Capital)  
 2. คุณธรรม (Morality)  
 3. เครือขาย (Partnership)  
 4. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)  
 5. วัฒนธรรม (Culture) ท่ีวา “ความเปนแบบอยางท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร”   
 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 
 1. ทีมงานเปนหัวใจ (Team Working)  
 2. ใชเทคโนโลยีประยุกตงาน (IT Application) 
 3. สรางองคการแหงการเรียนรู (Enhancement)  
 4. เชิดชูธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 5. บริหารงานตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethical Practice) 
 

1.5.6 อัตลักษณ (Identity) 
 คลังวัฒนธรรมสวนสนุันทา 
 

1.5.7 เอกลักษณ (Uniqueness) 
 การบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม 
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1.5.8 คานิยมหลัก (Core Values) 
 สรางเสริมคุณภาพการใหบริการศิลปวัฒนธรรม 
 

1.5.9 เปาหมายการพัฒนาสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (Development Goals) 
 เปนผูนําในการดําเนินงานดานอนุรักษ สืบสาน เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับชาติและสากล ตลอดจนใหบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมท่ีเปนเลิศ และมีผลงานวิจัยเผยแพรสู

สาธารณชนผานระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ 
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สวนท่ี 2 แผนพัฒนาบุคลากร 
 

2.1 นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร  

1. สงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรูตามศักยภาพ และสอดคลองกับภาระงาน ท่ี

ไดรับมอบหมาย 

2. พัฒนาบุคลากรใหมีวินัยในการทํางาน และสรางประสิทธิภาพในการทํางาน 

3. สรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร 
 

2.2 วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร 
1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
2. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความกาวหนาในสายงานของตน  
3. เพ่ือปลูกฝงใหบุคลากรปฏิบัติตน ครองตน ปฏิบัติงานภายใตหลักธรรมาภิบาล 

 

2.3  ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเรจ็และคาเปาหมายของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2.3.1 ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาสํานักศิลปะและวัฒนธรรมกาวเขาสูเอตทัคคะอยางยั่งยืน 
 

2.3.2 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
บุคลากรมีความรูความเขาใจและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน  

2.3.3 ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 

 

 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.รอยละของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการท่ีไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
ประจําสายงาน 

≥ 95 ≥ 95 ≥ 98 ≥ 98 ≥ 98 



 
2.4 ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏบิัตกิารดานพัฒนาบุคลากร 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2562 ดังนี้ 
2.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนาบุคลากร 
2.1.2 ทบทวนทิศทางการดําเนินงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร

สํานักฯ 
2.1.3 จัดทํารางแผนพัฒนาบุคลากร 
2.1.4 เสนอแผนพัฒนาบุคลากรใหผูบริหารพิจารณาและดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ 
2.1.5 จัดสงแผนพัฒนาบุคลากรใหกองบริหารงานบุคคล 
2.1.6 เผยแพรแผนพัฒนาบุคลากรและนําไปสูการปฏิบัติ 

 

2.5 แผนการพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.5.1  ดานการศึกษาตอ 
2.5.2  ดานการฝกอบรม 
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2.5.1 แผนปฏบัิติการดานพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

เปาหมายของตัวชี้วดั กลุม 

เปา 

หมาย 

ระยะ 

เวลา

ดําเนนิ

งาน 

งบประมาณ   

ผูรับผดิชอบ 60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

1. โครงการศึกษา
ตอในระดับท่ี
สูงข้ึน 

เพ่ือพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการใหมี
คุณวุฒิท่ีสูงข้ึน 

1 คน 1 
คน 

1 
คน 

1 
คน 

1 
คน 

1 
คน 

บุคลากร
สายสนับ 

สนุน
วิชาการ 

ตลอดป
งบ 
ประ 
มาณ 

- - - - - ฝายบรหิารงาน
ท่ัวไป 

 

2. 
 

โครงการการ
พัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน
วิชาการ 
 

เพ่ือเพ่ิมพูนและ
พัฒนา
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานใหกับ
บุคลากร 

รอยละ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการท่ี
ไดรับการ
พัฒนา 

≥80 ≥95 ≥98 ≥98 ≥98 บุคลากร
สายสนับ 

สนุน
วิชาการ 

ตลอดป
งบ 
ประ 
มาณ 

70,000.- 70,000.- 70,000.- 70,000.- 70,000.- ฝายบรหิารงาน
ท่ัวไป 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

2.5.2 แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 

 กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค

โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ความสําเร็จ 

เปาหมาย 
ของ 

ตัวช้ีวัด 

กลุม 
เปาหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

 ดานการศึกษาตอ        
1. ศึกษาตอในระดับปริญญาโท 

 
เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ใหเปนนักวิชาการท่ีมี
ความรูความสามารถ 

บุคลากรท่ีกําลังศึกษา
ตอในระดับปริญญาโท
หรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 
จํานวน 1 คน 

1 คน บุคลากร ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ไมใชงบ ฝายบรหิารงาน
ท่ัวไป 

 ดานการฝกอบรม        
1.  โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหบุคลากรมี

ความรูความเขาใจ
และมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานตามสาย
งาน 

รอยละของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการท่ี
ไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถตามสาย
งาน 

≥98 บุคลากรของ
สํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม  
จํานวน 14 คน 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
 

70,000 ฝายบรหิารงาน
ท่ัวไป 

2. โครงการพัฒนาและปรบัปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน 

เพ่ือใหเกิดการพัฒนา
และปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ และ
การทํางานเปนทีม 

รอยละของ
กระบวนการปฏิบัติงาน
ท่ีไดรับการปรับปรุง 

≥80 บุคลากรของ
สํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
 

50,000 ฝายบรหิารงาน
ท่ัวไป 



 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค

โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ความสําเร็จ 

เปาหมาย 
ของ 

ตัวช้ีวัด 

กลุม 
เปาหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

3. โครงการพัฒนาความรูและ
ทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

เพ่ือพัฒนาความรู
และ 
ทักษะภาษาอังกฤษ 
ท่ี 
ดีข้ึน 
 

รอยละของบุคลากรท่ี

ผานเกณฑมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลยั 

≥35 บุคลากรของ
สํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม  
จํานวน 12 คน 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 90,000 

 

ฝายบรหิารงาน
ท่ัวไป 

 
 
 
 
 



สวนที่ 3 แนวทางการนําแผนสูการปฏบัิติและการติดตามประเมนิผล 

การนําแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสูการปฏิบัติ จําเปนตองใหความสําคัญตอการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดการ
ประสานความรวมมือในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค ยุทธศาสตร และ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไว รวมท้ังมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ เพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงไดกําหนด
วัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสรางความรู และความเขาใจรวมกันของหนวยงานตางๆ ในเรื่องการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนาบุคคล  

2. เพ่ือปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนําแผนการปฏิบัติการดานการพัฒนา
บุคลากร ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร อยางเปนระบบ  
 

3.1 แนวทางการนําแผนปฏบัิติการดานการพัฒนาบุคลากรไปสูการปฏบิัติ 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงกําหนดทางการนําแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร
ไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สรางความเขาใจรวมกันเก่ียวกับแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โดยจัดทําแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย และ
โครงการ/กิจกรรมใหกับหนวยงาน ไดทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางท่ี
กําหนด 

3. สงเสริมการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับแผนท่ีกําหนดไว และนําไปสูการพิจารณาการสนับสนุน
ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. สรางกลไกประสานงานภายในกับหนวยงานใหขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมใหมีความกาวหนา
อยางตอเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนขอมูล จัดเก็บ เผยแพร และถายทอดความรูซ่ึงกันและกัน โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร พรอมจัดทําฐานขอมูลใหสามารถเขาถึงและใช
ประโยชนไดงาย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหนวยงาน วาสามารถ
ตอบสนองตอวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รวมท้ังสามารถประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรม  

 

 

 



 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบั ติการดานการพัฒนาบุคลากร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

  

 การติดตาม ประเมินผลเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะสนับสนุนใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย                       
บรรลุเปาประสงคตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563  เพ่ือใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทราบถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวของการดําเนินงาน และ
นําไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหาอุปสรรคใหเหมาะสมเทาทันสถานการณ 
และสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได โดยจัดทําระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี ้

1. พัฒนาองคความรูและเสริมสรางความเขาใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกําหนดตัวชี้วัด 
แกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนํามาใชประโยชนรวมกัน
อยางเปนรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการพัฒนา
บุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  อยางตอเนื่อง  
3. กําหนดใหมีการติดตามความกาวหนาของแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  ทุกๆ ไตรมาส พรอมใหผูรับผิดชอบในแตละโครงการ/กิจกรรมทําการวิเคราะหผลการ

ดําเนินงาน เพ่ือนําไปสูการตัดสินใจของผูบริหาร 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาคผนวก ก 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

จัดทําแผนปฏบิัตกิารดานพัฒนาบคุลากร 

 

  



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายงานการประชุมที่เกี่ยวของกับ 

การจัดทําแผนปฏบิัตกิารดานพัฒนาบุคลากร 

 

 

 

 

 











































 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ภาพกจิกรรมที่เกี่ยวของกับ 

การจัดทําแผนปฏบิัตกิารดานพัฒนาบุคลากร 

  



 

 















 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง   

หนังสอือนุมัตแิผนฯ ท่ีไดรับความเห็นชอบโดยอธกิารบดี 
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