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ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี  

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564



บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน

การเรียนการสอน โดยมีเปาประสงค (Goals) เพื่อเปนผูนำในการดำเนินงานดานอนุรักษ     สืบสาน เผยแพร และ

พัฒนาศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล ตลอดจนใหบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมที่เปนเลิศ และมี

ผลงานวิจัยเผยแพรสู สาธารณชนผานระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น 

บุคลากรนับเปนสวนสำคัญในการผลักดันใหบรรลุเปาประสงคตามท่ีกำหนดไว 

  การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2569) และประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยถือวาบุคลากรเปน

ทรัพยากรที่มีคุณคา เปนรากฐานสำคัญ    ตอการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับองคกร โดยในปงบประมาณ 

2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไดกำหนดนโยบายดานการพัฒนาบุคลากรใหมีการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการ

พัฒนาเพิ่มพูนความรูตามศักยภาพ และสอดคลองกับภาระงาน ที่ไดรับมอบหมาย มีการพัฒนาบุคลากรใหมีวินัย

ในการทำงาน และสรางประสิทธิภาพในการทำงาน และมีการสรางขวัญและกำลังใจแกบุคลากร โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรมีความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ตามกรอบเวลาที่กำหนด และเพื่อให

ผู บริหารทุกระดับไดรับการพัฒนาใหเปนผูนำทางวิชาการและบริหารงานภายใตหลักธรรมาภิบาล และมีการ

กำหนดยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี ้ว ัดความสำเร็จและคาเปาหมายของสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1  สรางสรรคและบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อกาวสูเอตทัคคะในระดับนานาชาต ิ

เปาประสงค พัฒนาบุคลากรมีความรูความเขาใจและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น ตลอดจนมี 

ความกาวหนาในสายอาชีพ  

ตัวชี้วัด  จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เขาสูตำแหนงที่สูงขึ้น  

เปาหมาย 1 คน 

โดยไดกำหนดโครงการกิจกรรม 2 กิจกรรม/โครงการ โดยมีจำนวนงบประมาณทั้งสิ้น - บาท ดังนี้  

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

1. โครงการเขาสูตำแหนงที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ - 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของบุคลากร - 

รวม - 

 



  ทั ้งนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมุ งหวัง ใหบุคลากรมีความรู ความสามารถในหนาที ่อยาง

ผูเชี ่ยวชาญ มีทักษะ สมรรถนะในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดีตอเพื ่อนรวมงาน และองคกร สามารถสราง

ประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนเพิ่มขวัญและกำลังใจแกบุคลากร เพื่อรักษาไวซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ

สอดคลองกับเปาหมายและแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผลการปฏิบัติงาน

ที ่รองรับแผนยุทธศาสตรและวิสัยทัศนของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั ้น สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและให

ประสิทธิผลอยางคุมคา โดยสามารถ  นำแผนพัฒนาบุคลากรไปสูการปฏิบัติไดจริง รวมถึงมีการติดตามประเมินผล

การดำเนินงานใหบรรลุตามตัวชี้วัดและเปาประสงคที่กำหนดเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรมตอไป 
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สวนที่ 1 บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว องคกรตาง ๆ ตองเริ่มหันมาตระหนักถึง

ความสำคัญในเรื่องของ “การบริหารจัดการคนในองคกร” มากยิ่งขึ้น เพื่อสรางคนในองคกรใหสรางคุณคา การ

พัฒนาองคกรใหเปนองคกรที่มีศักยภาพ สามารถแขงขันได ทั้งในระดับพื้นทีแ่ละระดับสากลเปนสิ่งที่มีความจำเปน

อยางยิ่งในปจจุบัน ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงเปนยุทธศาสตรที่สำคัญอยางหนึ่งของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

เพื่อใหสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถนำพามหาวิทยาลัยไปสูเปาหมายที่ตั้งไว บุคลากรจะตองมีความพรอม 

ทั้งความรูทักษะ และพฤติกรรม อีกทั้งบุคลากรตองมีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ตลอดจน

มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคลองกับพันธกิจ เปาหมาย และยุทธศาสตรของสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม อีกทั้ง การพัฒนาบุคลากรสามารถทำใหบุคคลในองคกรมีความกาวหนาและความมั่นคงในชีวิต การ

ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่องจะสงผลที ่มีประโยชนสูงสุดขององคกรตอไป สำนักศิลปะและ

วัฒนธรรมจึงมีแนวทางการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร โดยจะจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ที่สามารถ

ดำเนินงานพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองและสนับสนุน ซึ่งกันและกนั อันจะนำไปสูการบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการ 

และนำผลการประเมินนั้นมาเปนขอพิจารณาในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรปถัดไป 

 

ความเปนมาของหนวยงาน 

  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งอยู ณ อาคารสายสุทธานภดล ซึ่งแตเดิมเปนพระตำหนักที่ประทับ 

มีลักษณะเปนพระตำหนักแฝด 2 ชั้น โดยมีทางเชื่อมหากัน ปกซายเปนที่ประทับของพระวิมาดาเธอ พระองคเจา

สายสวลียภิรมย กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปยมหาราชปดิวรัดา สวนปกขวาเปนที่ประทับของสมเด็จพระเจาบรมวงศ

เธอ เจาฟานิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอูทองเขตขัตติยนารี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัวและพระวิมาดาเธอฯ ชั้นลางกออิฐถือปูน พื้นปูกระเบื้องแผน   ชั้นบนเปนโครงสรางไม ตามลักษณะ

สถาปตยกรรมแบบ Italian Renaissance ภายใตการดูแลการกอสรางของ เจาพระยายมราช (ปน สุขุม) ซึ่งพระ

ตำหนักแหงนี้ นับวาเปนแหลงตนทุนทางศิลปะและวัฒนธรรม   ในราชสำนัก  

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมไดรับการพัฒนาเปนลำดับ ดังนี้   

พ.ศ. 2523 ศูนยศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปดทำการเปนครั้งแรกเมื่อ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2523 เพื่อดำเนินกิจกรรมดานศิลปะ

และวัฒนธรรม 

12 มีนาคม พ.ศ. 2530 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไดรับการจัดตั้งเปนหนวยราชการเทียบเทา

คณะ 

 



 

 

2 

4 มกราคม พ.ศ. 2533 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน

ทรงเปดพิพิธภัณฑพระตำหนักสายสุทธานภดล ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยครู        สวนสุนันทา 

พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูสวนสุนันทาเปลี ่ยนฐานะเปน “สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา” ตาม

พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏและสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปนหนวยงานตามโครงสรางของสถาบัน 

 

10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาไดเปลี่ยนฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเปนหนวยงานตาม

โครงสรางของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2548 พระตำหนักไดรับการบูรณะครั้งใหญจนแลวเสร็จ และไดปรับปรุงเปนพิพิธภัณฑเพื่อ

การเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร 

พ.ศ. 2555 อาคารจุฑารัตนภรณ อาคารอาทรทิพยนิวาสน และอาคารเอื้อนอาชวแถมถวัลย 

ไดรับการปรับปรุงเปนอาคารจัดแสดงนิทรรศการดานดุริยศิลป นาฏศิลปและทัศนศิลป 

พ.ศ. 2557 ชั้นบนของอาคารสายสุทธานภดลไดรับการพัฒนาเปนพิพิธภัณฑอาคารสายสุทธานภ

ดล 

ปจจุบัน สำนักศิลปะและวัฒนธรรมดูแลและใหบริการเยี่ยมชมตำหนักในสวนสุนันทาทั้งสิ้น 4 

หลัง คือ พิพิธภัณฑอาคารสายสุทธานภดล อาคารจุฑารัตนาภรณ อาคารอาทรทิพยนิวาสน และอาคารเอ้ือนอาชว

แถมถวัลย ซึ่งเปนแหลงเรียนรูที่นำเสนอชีวิตราชสำนักฝายในและเปนหนึ่งในเครือขาย Muse Pass รวมกับมิว

เซียมสยาม ภายใตการกำกับดูแลของสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
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1.2 โครงสรางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 
 

1.3 โครงสรางการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1.4 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ลำดับที ่ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

เปาหมาย

ของ 

ตัวชี้วดั 

กลุมเปาหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หลักฐาน 

1.  โครงการพัฒนา

บุคลากร 

เพื่อใหบุคลากรมี

ความรูความเขาใจและ

มีศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานตามสายงาน 

รอยละของ

บุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ

ที่ไดรับการพัฒนา

ความรู

ความสามารถตาม

สายงาน 

รอยละ 5 บุคลากร

ของสำนัก

ศิลปะและ

วัฒนธรรม  

จำนวน 15 

คน 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

 

21,000 ฝาย

บริหารงาน

ทั่วไป 

บรรล ุ

100 % 

บุคลากรสำนักศิลปะ

และวัฒนธรรม 

จำนวน 15 คน ไดมี

การอบรมพัฒนา

ตนเองตามสายงาน

และรายงานผลการ

อบรมและการนำ

ความรูไปใช

ประโยชน 

2. โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงาน 

เพื่อใหเกิดการพัฒนา

และปรับปรุง

กระบวนการ

ปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพ และการ

ทำงานเปนทีม 

รอยละของ

กระบวนการ

ปฏิบัติงานที่ไดรับ

การปรับปรุง 

≥80 บุคลากร

ของสำนัก

ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

 

ไมใชงบ ฝาย

บริหารงาน

ทั่วไป 

บรรล ุ

100% 

บุคลากรของ

สำนักศิลปะและ

วัฒนธรรมได

ปรับปรุง

กระบวนการ

ปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพ 

และมีคูมือการ

ปฏิบัติงาน 

 
 

 



 
 

 

 

 

ลำดับที ่ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
เปาหมาย

ของ 

ตัวชี้วดั 
กลุมเปาหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หลักฐาน 

3. โครงการพฒันา
ความรูแ้ละทกัษะ
การใชภ้าษาองักฤษ 

เพื�อพฒันาความรูแ้ละ 
ทกัษะภาษาองักฤษ 
ที� 
ดขี ึ�น 
 

รอยละของ

บุคลากรทีผ่าน

เกณฑมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลยั 

≥70.00 บุคลากร

ของสำนัก

ศิลปะและ

วัฒนธรรม  

จำนวน 13 

คน 

 

 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 21,000 

 

ฝ่าย
บรหิารงาน

ทั �วไป 

บรรล ุ

100% 
 

บุคลากรผาน

เกณฑ 

มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ 

ของมหาวิทยาลัย  

จำนวน 13 คน 

4. โครงการประเมนิ
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

เพื่อปลูกฝงใหบุคลากร

ปฏิบัติตน ครองตน 

ภายใตหลักธรรมาภิ

บาล และจรรยาบรรณ

ของมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมิน

คุณธรรมและ

ความโปรงใสใน

การดำเนินงาน

ของหนวยงาน

ภาครัฐ : ITA(5) 

≥85.00 บุคลากร

ของสำนัก

ศิลปะและ

วัฒนธรรม  

จำนวน 15 

คน 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

 

ไมใชงบ ฝาย

บริหารงาน

ทั่วไป 

บรรล ุ

91.46 

ผลการประเมินจาก

เจาภาพเนื่องจาก

เปนตัวชี้วัดเดียวกัน

กับมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 

 

1.5 ขอมูลพื้นฐานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.5.1 วิสัยทัศน (Vision) 

แหลงการเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและสากล 

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) 

อนุรักษ สืบสาน พัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรม 

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) 

คลังวัฒนธรรมสวนสุนันทา 

1.5.7 เอกลักษณ (Uniqueness) 

การบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม 

1.5.8 คานิยมหลัก (Core Values) 

สรางเสริมคุณภาพการใหบริการศิลปวัฒนธรรม 
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1.5.9 เปาหมายการพัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

พัฒนาแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทรใหเปนที่รูจักในระดับชาติ และนานาชาติ  

“National and International recognition” 



สวนที่ 2  

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร 
 

2.1 นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร  

1. สงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาเพิ่มพูนความรูตามศักยภาพ และสอดคลองกับภาระงาน ที่

ไดรับมอบหมาย 

2. พัฒนาบุคลากรใหมีวินัยในการทำงาน และสรางประสิทธิภาพในการทำงาน 

3. สรางขวัญและกำลังใจแกบุคลากร 

 

2.2 วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร 

1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

2. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความกาวหนาในสายงานของตน  

3. เพื่อปลูกฝงใหบุคลากรปฏิบัติตน ครองตน ปฏิบัติงานภายใตหลักธรรมาภิบาล 

 

2.3  ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสำเร็จและคาเปาหมายของสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

2.3.1 ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร : สรางสรรคและบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อกาวสูเอตทัคคะในระดับ

นานาชาต ิ

2.3.2 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

พัฒนาบุคลากรมีความรูความเขาใจและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น ตลอดจนมี 

ความกาวหนาในสายอาชีพ  

2.3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จและคาเปาหมาย 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เขาสูตำแหนงที่สูงขึน้ จำนวน 1 คน 
 

 

 

 

 

 



2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ 2565 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 แผนการพัฒนาบุคลากรประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.5.1  แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป 

2.5.2  แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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2.5.1 แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร ระย 5 ป 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตวัชี้วดั กลุ่ม 

เป้า 

หมาย 

งบประมาณ   

ผู้รับผดิชอบ 65 66 67 68 69 
65 66 67 68 69 

1. โครงการเขาสู

ตำแหนงท่ีสูงขึ้น

ของบุคลากร

สายสนบัสนุน

วิชาการ 

พัฒนาบุคลากร

มีความรูความ

เขาใจและมี

ศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานสูงขึ้น 

ตลอดจนม ี

ความกาวหนา

ในสายอาชีพ 

จำนวน

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วิชาการที่เขาสู

ตำแหนงท่ี

สูงขึ้น 

1 1 1 1 1 บุคลากร

สายสนบั 

สนุน

วิชาการ 

     ฝายบรหิารงาน

ทั่วไป 

2. โครงการพัฒนา

ศักยภาพดาน

ภาษาอังกฤษ

ของบุคลากร 

เพื่อพัฒนา

ความรูและ 

ทักษะ

ภาษาอังกฤษ ท่ี 

ดีขึ้น 

 

รอยละของ

บุคลากรทีผ่าน

เกณฑ

มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ

ของ

มหาวิทยาลยั 

≥72 ≥74 ≥75 ≥76 ≥77 บุคลากร

สายสนบั 

สนุน

วิชาการ 

     ฝายบรหิารงาน

ทั่วไป 

 

 



2.5.2 แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค

โครงการ 

ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 

เปาหมาย 

ของ 

ตัวชี้วัด 

กลุม 

เปาหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

1. โครงการเขาสูตำแหนงท่ี

สูงขึ้นของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ 

พัฒนาบุคลากรมี

ความรูความเขาใจ

และมีศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานสูงขึ้น 

ตลอดจนม ี

ความกาวหนาในสาย

อาชีพ 

จำนวนบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการทีเ่ขา

สูตำแหนงที่สูงข้ึน 

1 บุคลากรของ

สำนักศิลปะ

และวัฒนธรรม  

จำนวน 13 คน 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 

 

ไมใชงบ ฝายบรหิารงาน

ทั่วไป 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ

ดานภาษาอังกฤษของ

บุคลากร 

เพื่อพัฒนาความรู

และ 

ทักษะภาษาอังกฤษ 

ที ่

ดีขึ้น 

 

รอยละของบุคลากรที่

ผานเกณฑมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลยั 

≥72 บุคลากรของ

สำนักศิลปะ

และวัฒนธรรม  

จำนวน 13 คน 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 

 

ไมใชงบ ฝายบรหิารงาน

ทั่วไป 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

แนวทางการนำแผนสู่การปฏบิัติและการติดตามประเมินผล 

การนำแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสูการปฏิบัติ 

จำเปนตองใหความสำคัญตอการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือในการจัดทำโครงการ/

กิจกรรม ใหสำเร็จตามวัตถุประสงค ยุทธศาสตร และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรมที่กำหนดไว รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ 

เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งไดกำหนดวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสรางความรู และความเขาใจรวมกันของบุคลากรภายในหนวยงาน ในเรื ่องการ

ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนาบุคคล พื่อปรับกระบวนการ และกลไกการบริหาร

จัดการการนำแผนการปฏิบัต ิการดานการพัฒนาบุคลากร ไปสู การปฏิบัต ิได อยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร อยางเปนระบบ  

 

3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร

ไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย และ

โครงการ/กิจกรรมใหกับบุคลากรภายในหนวยงาน ไดทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที ่จะ

สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให

เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางที่

กำหนด 

3. สงเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับแผนที่กำหนดไว และนำไปสูการพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. สรางกลไกประสานงานภายในกับหนวยงานใหขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมใหมีความกาวหนา

อยางตอเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนขอมูล จัดเก็บ เผยแพร และถายทอดความรูซึ่งกันและกัน โดยอาศัย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร พรอมจัดทำฐานขอมูลใหสามารถเขาถึงและใช

ประโยชนไดงาย 



5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ไดรับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหนวยงาน วาสามารถ

ตอบสนองตอวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รวมทั้งสามารถประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรม  

 

3 . 2  ก ารต ิ ด ต าม แ ล ะ ป ระ เ ม ิ นผ ล แ ผ 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.2565 

  

 การติดตาม ประเมินผลเปนเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนใหการดำเนินงานของสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม บรรลุเปาประสงคตามที ่กำหนดไวในแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความลมเหลวของการ

ดำเนินงาน และนำไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคใหเหมาะสมเทาทัน

สถานการณ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายได โดยจัดทำระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองคความรูและเสริมสรางความเขาใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัด 

แกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใชประโยชนรวมกัน

อยางเปนรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการพัฒนา

บุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  2565  อยางตอเนื่อง  

3. กำหนดใหมีการติดตามความกาวหนาของแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร ประจำป

งบประมาณ  พ.ศ. 2565  ทุกๆ เดือน พรอมใหผูรับผิดชอบในแตละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะหผล

การดำเนินงาน เพื่อนำไปสูการตัดสินใจของผูบริหาร 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ภาคผนวก ก 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

จัดทำแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร 

 

  



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ 

การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร 

 

 

 

 

 

























 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ค 

ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 

การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร 

 

  



 

 
 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ง   

หนังสืออนุมัติแผนฯ ที่ได้รับความเห็นชอบโดยอธิการบดี 
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