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ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี  

เมื่อวันที ่25 กันยายน พ.ศ. 2563 



บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน
การเรียนการสอน โดยมีเป้าประสงค์ (Goals) เพ่ือเป็นผู้นำในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์     สืบสาน เผยแพร่ และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล ตลอดจนให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ และมี
ผลงานวิจัยเผยแพร่สู ่สาธารณชนผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้น 
บุคลากรนับเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ 
  การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยถือว่าบุคลากรเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นรากฐานสำคัญ    ต่อการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับองค์กร โดยในปีงบประมาณ 
2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ตามศักยภาพ และสอดคล้องกับภาระงาน ที่ได้รับมอบหมาย มีการพัฒนาบุคลากรให้มีวินัย
ในการทำงาน และสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน และมีการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตามกรอบเวลาที่กำหนด และเพื่อให้
ผู ้บริหารทุกระดับได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้นำทางวิชาการและบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล และ มีการ
กำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี ้ว ัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก้าวเข้าสู่เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน  

    ตัวช้ีวัด  1.ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
   ประจำสายงาน 

เป้าหมาย ร้อยละ 5 
โดยได้กำหนดโครงการกิจกรรม 5 กิจกรรม/โครงการ โดยมีจำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 210,000 บาท ดังนี้  

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ด้านการศึกษาต่อ 

1. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท - 

ด้านการฝึกอบรม 

2. โครงการพัฒนาบุคลากร 70,000 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร 50,000 



4. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน - 

รวม 120,000 

 
  ทั ้งนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมุ ่งหวัง ให้บุคลากรมีความรู ้ความสามารถในหน้าที ่อย่าง

ผู้เชี ่ยวชาญ มีทักษะ สมรรถนะในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดีต่อเพื ่อนร่วมงาน และองค์กร สามารถสร้าง
ประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนเพิ่มขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร เพ่ือรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผลการปฏิบัติงาน
ที ่รองรับแผนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ดังนั ้น สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพแล ะให้
ประสิทธิผลอย่างคุ้มค่า โดยสามารถ  นำแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติได้จริง รวมถึงมีการติดตามประเมินผล
การดำเนินงานให้บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ที่กำหนดเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อไป 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรต่าง ๆ ต้องเริ่มหันมาตระหนักถึง

ความสำคัญในเรื่องของ “การบริหารจัดการคนในองค์กร” มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างคนในองค์กรให้สร้างคุณค่า การ
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับสากลเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น
อย่างยิ่งในปัจจุบัน ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
เพื่อให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถนำพามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ บุคลากรจะต้องมีความพร้อม 
ทั้งความรู้ทักษะ และพฤติกรรม อีกท้ังบุคลากรต้องมีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งม่ันตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจน
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม อีกทั้ง การพัฒนาบุคลากรสามารถทำให้บุคคลในองค์กรมีความก้าวหน้าและความมั่นคงในชีวิต การ
ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะส่งผลที่มีประโยชน์สูงสุดขององค์กรต่อไป สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรมจึงมีแนวทางการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร โดยจะจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ที่สามารถ
ดำเนินงานพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องและสนับสนุน ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการ 
และนำผลการประเมินนั้นมาเป็นข้อพิจารณาในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรปีถัดไป 
 
ความเป็นมาของหน่วยงาน 
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งอยู่ ณ อาคารสายสุทธานภดล ซึ่งแต่เดิมเป็นพระตำหนักที่ประทับ 
มีลักษณะเป็นพระตำหนักแฝด 2 ชั้น โดยมีทางเชื่อมหากัน ปีกซ้ายเป็นที่ประทับของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้า
สายสวลีย์ภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ส่วนปีกขวาเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวและพระวิมาดาเธอฯ ชั้นล่างก่ออิฐถือปูน พื้นปูกระเบื้องแผ่น   ชั้นบนเป็นโครงสร้างไม้ ตามลักษณะ
สถาปัตยกรรมแบบ Italian Renaissance ภายใต้การดูแลการก่อสร้างของ เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ซึ่งพระ
ตำหนักแห่งนี้ นับว่าเป็นแหล่งต้นทุนทางศิลปะและวัฒนธรรม   ในราชสำนัก  

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาเป็นลำดับ ดังนี้   
พ.ศ. 2523 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดทำการเป็นครั้งแรกเมื่อ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2523 เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

12 มีนาคม พ.ศ. 2530 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยราชการเทียบเท่า
คณะ 



 

 

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

พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูสวนสุนันทาเปลี ่ยนฐานะเป็น “สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา” ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏและสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างของสถาบัน 

 

10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้เปลี่ยนฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานตาม
โครงสร้างของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2548 พระตำหนักได้รับการบูรณะครั้งใหญ่จนแล้วเสร็จ และได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์เพ่ือ
การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

พ.ศ. 2555 อาคารจุฑารัตนภรณ์ อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ และอาคารเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์ 
ได้รับการปรับปรุงเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการด้านดุริยศิลป์ นาฏศิลป์และทัศนศิลป์ 

พ.ศ. 2557 ชั้นบนของอาคารสายสุทธานภดลได้รับการพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภ
ดล 

ปัจจุบัน สำนักศิลปะและวัฒนธรรมดูแลและให้บริการเยี่ยมชมตำหนักในสวนสุนันทาทั้งสิ้น 4 
หลัง คือ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล อาคารจุฑารัตนาภรณ์ อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ และอาคารเอ้ือนอาชว์
แถมถวัลย์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอชีวิตราชสำนักฝ่ายในและเป็นหนึ่งในเครือข่าย Muse Pass ร่วมกับมิว
เซียมสยาม ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
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1.2 โครงสร้างสำนักศลิปะและวัฒนธรรม 

โครงสร้างองค์กร 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพ : โครงสร้างสำนักศลิปะและวัฒนธรรม



 

 

 

 

1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

 
 

 

ภาพ : โครงสร้างการบริหารจัดการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม



 

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ลำดับที ่ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
เป้าหมาย

ของ 
ตัวชี้วดั 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หลักฐาน 

1.  โครงการพัฒนา
บุคลากร 

เพื่อใหบุ้คลากรมี
ความรู้ความเข้าใจและ
มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานตามสายงาน 

ร้อยละของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
ที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้
ความสามารถตาม
สายงาน 

≥98 บุคลากร
ของสำนัก
ศิลปะและ
วัฒนธรรม  

จำนวน 14 
คน 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

 

50,400 ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป 

บรรลุ 
100 % 

บุคลากรสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม จำนวน 14 คน ได้
มีการอบรมพัฒนาตนเองตาม
สายงานและรายงานผลการ
อบรมและการนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

2. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อให้เกิดการพัฒนา
และปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ และการ
ทำงานเป็นทีม 

ร้อยละของ
กระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีไดร้ับ
การปรับปรุง 

≥80 บุคลากร
ของสำนัก
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

 

- ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป 

บรรล ุ
100% 

บุคลากรของสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรมได้ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพ และมี
คู่มือการปฏิบตัิงาน 

3. โครงการพัฒนา
ความรู้และทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษ 

เพื่อพัฒนาความรู้และ 
ทักษะภาษาอังกฤษ ที ่
ดีขึ้น 
 

ร้อยละของ
บุคลากรทีผ่่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลยั 

≥35 บุคลากร
ของสำนัก
ศิลปะและ
วัฒนธรรม  

จำนวน 12 
คน 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

- 

 

ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป 

บรรล ุ
100% 

 

บุคลากรผ่านเกณฑ ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษ 
ของมหาวิทยาลัย  
จำนวน 12 คน 

 
 

 



 

 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 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. ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์  
 3. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐานของผลงานวิจัยและ

แหล่งข้อมูลเครือข่าย 
 

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. ใช้เทคโนโลยีประยุกต์งาน (IT Application) 
 3. สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ (Enhancement)  
 4. เชิดชูธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 5. บริหารงานตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethical Practice) 
 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
 คลังวัฒนธรรมสวนสุนันทา 
 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
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1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 สร้างเสริมคุณภาพการให้บริการศิลปวัฒนธรรม 
 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (Development Goals) 
 เป็นผู ้นำในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับชาติและสากล ตลอดจนให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ และมีผลงานวิจัยเผยแพร่สู่

สาธารณชนผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2  
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร 

 
2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  

1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ตามศักยภาพ และสอดคล้องกับภาระงาน ที่
ได้รับมอบหมาย 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีวินัยในการทำงาน และสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน 
3. สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร 
1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในสายงานของตน  
3. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติตน ครองตน ปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 

2.3  ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรมก้าวเข้าสู่เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน  

2.3.3 ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

1.ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน ร้อยละ 5  

 
 
 
 
 
 



 

2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนาบุคลากร 
2.1.2 ทบทวนทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์

สำนักฯ 
2.1.3 จัดทำร่างแผนพัฒนาบุคลากร 
2.1.4 เสนอแผนพัฒนาบุคลากรให้ผู้บริหารพิจารณาและดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
2.1.5 จัดส่งแผนพัฒนาบุคลากรให้กองบริหารงานบุคคล 
2.1.6 เผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากรและนำไปสู่การปฏิบัติ 

 

2.5 แผนการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.5.1  ด้านการศึกษาต่อ 
2.5.2  ด้านการฝึกอบรม 
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2.5.1 แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
ของ 

ตัวช้ีวัด 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

 ด้านการศึกษาต่อ        
1. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 

 
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นนักวิชาการที่มี
ความรู้ความสามารถ 

บุคลากรที่กำลังศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโท
หรือสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 
จำนวน 1 คน 

1 คน บุคลากร ต.ค. 63 – ก.ย. 64 ไม่ใช้งบ ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 

 ด้านการฝึกอบรม        
1.  โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมี

ความรู้ความเข้าใจ
และมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานตามสาย
งาน 

ร้อยละของบุคลากร
สายสนบัสนุนวิชาการที่
ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถตามสาย
งาน 

ร้อยละ 5 บุคลากรของ
สำนักศิลปะ

และวัฒนธรรม  
จำนวน 14 คน 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
 

70,000 ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 

2. โครงการพัฒนาและปรบัปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน 

เพื่อให้เกิดการพัฒนา
และปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ และ
การทำงานเป็นทีม 

ร้อยละของ
กระบวนการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

≥80 บุคลากรของ
สำนักศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
 

ไม่ใช้งบ ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 



 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
ของ 

ตัวช้ีวัด 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

3. โครงการพฒันาความรูแ้ละ
ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ 

เพื่อพฒันาความรู้
และ 
ทกัษะภาษาองักฤษ 
ที ่
ดขีึน้ 
 

ร้อยละของบุคลากรที่

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลยั 

≥70.00 บุคลากรของ
สำนักศิลปะ

และวัฒนธรรม  
จำนวน 12 คน 

ต.ค. 63 – ก.ย. 
64 

50,000 

 

ฝ่ายบรหิารงาน
ทัว่ไป 

4. โครงการประเมนิคุณธรรม
และความโปร่งใส 

เพื่อปลูกฝังให้
บุคลากรปฏิบัตติน 
ครองตน ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล และ
จรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลยั 

ผลการประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการ

ดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ : 

ITA(5) 

≥85.00 บุคลากรของ
สำนักศิลปะ

และวัฒนธรรม  
จำนวน 14 คน 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
 

ไม่ใช้งบ ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 

 
 
 



ส่วนที่ 3 

แนวทางการนำแผนสู่การปฏบิัติและการติดตามประเมินผล 

การนำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ 
จำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/
กิจกรรม ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่กำหนด
ไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคคล  

2. เพื่อปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนำแผนการปฏิบัติการด้านการพัฒนา
บุคลากร ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร อย่างเป็นระบบ  
 

3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร
ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ
โครงการ/กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่
กำหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่  และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ง่าย 



5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 

3 . 2  ก ารต ิ ดต าม แล ะ ป ระ เ ม ิ นผ ล แผ น ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ด ้ า น ก า ร พ ั ฒ น าบ ุ ค ล า ก ร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย                       
บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน และ
นำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ 
และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัด  
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน
อย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อย่างต่อเนื่อง  

3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  ทุกๆ ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผล

การดำเนินงาน เพ่ือนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

13 



 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ภาคผนวก ก 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

จัดทำแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร 

 

  





 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ 

การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











































 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 

การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง   

หนังสืออนุมัติแผนฯ ที่ได้รับความเห็นชอบโดยอธิการบดี 
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