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 บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป  (พ.ศ.2561 – 2565 )และประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ. 2560 ของคณะศิลปกรรมศาสตร โดยมีวัตุประสงค 1. 

เพื่อใหบุคลากรมีความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ตามกรอบเวลาที่กําหนด 2.เพื่อใหผูบริหารทุกระดับ

ไดรับการพัฒนาใหเปนผูนําทางวิชาการและบรหิารงานภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 1 

พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยนื โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมาย ดังนี้   

  ซึ่งมีปรัชญา คอื งานศิลปเปนเลศิ เชิดชูคุณธรรม กาวนําวิชาการ  วิสัยทัศน คือ เปนศูนยกลางแหงการ

เรียนรูตลอดชีวิตดานวิชาชีพศิลปกรรมศาสตรดวยคุณภาพและคุณธรรม มีภารกิจหลัก 4 ดาน ดังนี้ 1. พัฒนา

มาตรฐานการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตศิลปกรรมศาสตรใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของชุมชน

และสังคมโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรูคูคุณธรรม รูจักใชชีวิตอยางมีความสุขดวยความพอเพียง 2. 

วิจัยและพัฒนาองคความรูดานศิลปกรรมศาสตรศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร 3. 

บริการวิชาการดานศิลปกรรมศาสตร ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและศลิปวัฒนธรรม รัตนโกสินทรแกชุมชนและสงัคม 

4. เปนศูนยกลางการเรียนรูเพื่ออนุรักษ พัฒนาและเผยแพรดานศิลปกรรมศาสตรศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและ

ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร 

 

 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา  มณีวฒันา 

คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร 

 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. รอยละของอาจารยประจําที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ 

≥25 ≥25 ≥30 ≥35 ≥40 

2. รอยละของอาจารยประจําที่มีคณุวฒุิ

ปริญญาเอก 

≥30 ≥33 ≥35 ≥37 ≥40 

3. รอยละของบุคลากรสายสนับสนนุ

วิชาการท่ีไดรับการพฒันาสมรรถนะ

ประจําสายงาน 

≥80 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 

4.รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่

ไดรับการเพ่ิมพนูศักยภาพทางวิชาการ

ในสาขาวิชาของตนเอง 

≥80 ≥85 ≥85 ≥85 ≥85 
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สวนท่ี 1 บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ทรัพยากรบุคคลนับเปนทรัพยากรที่มีคุณคามากที่สุดของคณะศิลปกรรมศาสตร  เนื่องจากบุคลากรจะ

เปนผูผลักดันใหภารกิจและวิสัยทัศน ของคณะศลิปกรรมศาสตรสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคดังนัน้ การสงเสริม

ใหบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคลองตามเปาหมายและยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัย ซึ่งทํา

ใหมหาวิทยาลัยเจริญกาวหนาและเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง  เพื่อใหบุคลากรมีศักยภาพสูงขึ้น สามารถ

ปฏิบัติงานและผลิตผลงานที่เปนประโยชนตอมหาวทิยาลัยและประเทศชาติ นกจากนี้ยังเปนการเตรยีมความพรอม

ของบุคลากร ใหสามารถรับและเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตางๆท่ีจะเกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคตตอไป  

   ประวัติความเปนมา  

อาคารคณะศลิปกรรมศาสตร ตั้งอยูในภมูิทัศนที่เดนเปนสงา ติดกําแพงแดงดานถนนราชวิถี   มีโรงละคร 

หอศิลป รวมทั้งหองปฏิบตัิการทางวชิาชีพดานศิลปะ ดนตร ีนาฏศลิป และการละคร  เมือ่ครั้งที่มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทาครบรอบ 75 ป (พ.ศ. 2555) สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาล

ที่ 10 (ซึ่งในขณะนั้นทรงดํารงพระราชอิสริยยศเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกฎุราชกุมาร)  ทรง

พระราชทานพระนามาภิไธยยอ “ม.ว.ก.” และพระราชทานนาม “อาคารเฉลมิพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลง

กรณ” เปนอาคารคณะศิลปกรรมศาสตรในปจจุบัน 

คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประวัติความเปนมาอันยาวนานกวา 40 ป โดย

ยอนกลับไปตั้งแตป พ.ศ. 2516 ที่เริ่มมีภาควิชา “ดนตรีและนาฏศิลป” เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา

การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกนาฏศิลปขึ้นเปนแหงแรกจากวิทยาลัยครูทั้งหมด 36 แหง  ตอมาในป พ.ศ. 

2520 ไดมีการขยายหลักสูตรเพิ่มเปน “ภาควิชาดนตรี” และ “ภาควิชาศิลปะ” ตามลําดับ   อนึ่ง ดวยความโดด

เดนของผลงานทั้งจากภาควิชาและนักศึกษา  สงผลใหศาสตรทางดานศิลปกรรมของสวนสนุันทาไดรับการยอมรบั

ทั้งจากประชาคมภายในและภายนอกเปนอยางย่ิง    ดังนั้น ในป พ.ศ. 2542 รองศาสตราจารย ดร.ดิลก  บุญเรือง

รอด อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในสมัยนั้นจึงมีความคิดที่จะรวมสาขาวิชานาฏศิลป ดนตรี และ

ศิลปะ ใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อสรางความเขมแข็ง และพัฒนาใหสวนสุนันทาเปนผูนําดาน “ศิลปกรรม” แหง

หนึ่งของประเทศ จึงไดริเริ่ม “โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร”ขึ้นโดยแยกกลุมวิชาดานศิลปะทั้งหมดออก

จากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และแบงการบริหารจัดการออกมาอยางอิสระ  พรอมทั้งแตงตั้งผูชวย

ศาสตราจารย ดร.กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษในสมัยนั้น รักษาการในตําแหนงคณบดี 

จากนั้นในป พ.ศ. 2543 รองศาสตราจารยผดุง ศิริรัตน (ขณะนั้นดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย)  

อาจารยประจําโปรแกรมวิชาศิลปะ  ไดขึ้นดํารงตําแหนงรักษาการคณบดีเปนคนตอมา  และไดสานตอ ผลักดัน

นโยบายการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตรใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม   จวบจนป พ.ศ. 2547 กฎหมายวาดวย 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏไดผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี “คณะศิลปกรรมศาสตร” จึงไดรับ

การยอมรับใหเปนคณะโดยสมบูรณ มีประกาศไวในกฎกระทรวงการจัดตั้งสวนราชการในมหาวทิยาลัยราชภฏัสวน



 

 
 

สุนันทา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548  จึงนับเปนวันที่คณะไดถือกําเนิดอยางเปน

ทางการในมหาวิทยาลัย   โดยไดมีคณบดีเขามาบริหารคณะจนถึงปจจุบันจํานวน 3 ทาน ไดแก 

พ.ศ. 2548 – 2552 รองศาสตราจารย ดร.ชมนาด  กิจขันธ   

(ปจจุบันดํารงตําแหนงศาสตราจารย) 

พ.ศ. 2552 - 2556 รองศาสตราจารยจารุพรรณ  ทรัพยปรุง (วาระที่ 1) 

          พ.ศ. 2556 – 2560 รองศาสตราจารยจารุพรรณ  ทรัพยปรุง 

 (วาระที่ 2 ปจจุบัน ดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย ดร.) 

พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุตมิา  มณวีัฒนา  

คณะศิลปกรรมศาสตรไดจัดการศึกษา และใหบริการวิชาการดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปและการละคร

โดยปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของสังคมมาอยางตอเนื่อง  ปจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญา

บัณฑิต และมหาบัณฑิต ดังนี้ 

1. หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต มี 6 หลกัสูตร 

1.1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

   - แขนงนาฏศลิปไทย 

- แขนงศิลปะการละคร 

1.2 สาขาวิชาจิตรกรรม 

1.3 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป 

1.4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสรางสรรค 

1.5 สาขาวิชาการออกแบบเครือ่งแตงกาย  

1.6 สาขาวิชาดนตร ี

              - แขนงวิชาการแสดงดนตรีไทย 

         - แขนงวชิาการแสดงดนตรีสากล 

 2. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต ม ี1 หลกัสูตร 

    2.1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

         - แขนงวชิานาฏศิลปไทย 

         - แขนงวชิาศิลปะการละคร 

  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2  โครงสรางหนวยงาน 

 



 

 
 

1.3  โครงสรางการบริหาร 

 



1.4 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ      พ.ศ. 2558 - 2560 

แผนพัฒนาบุคลากร คณะศิลปกรรมศาสตร 

ประจําปงบประมาณ 2561 

ลําดับที ่ ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผดิชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยดึหลกั
ธรรมาภิบาล 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 1.2.1 รอยละอาจารยประจําที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทยีบเทาตออาจารยประจํา 
1.2.2 รอยละอาจารยประจําที่
ดํารงตําแหนงทางวิชาการตอ
อาจารยประจําทัง้หมด 
1.2.3 ระดับความผาสุกและ
ความผูกพันของบุคลากรที่มี
ตอมหาวิทยาลัย 
1.2.4 รอยละของบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนาและนํา
ความรูไปใชประโยชน 

รอยละ 25 
 
 

 
รอยละ 22 
 
 
 
รอยละ
4.25 

 
 
ระดับ  95 

รองคณบดีฝาย
บริหารและแผนงาน 

 
 
รองคณบดีฝาย
บริหารและแผนงาน 

 
 
รองคณบดีฝาย
บริหารและแผนงาน 

 
 
รองคณบดีฝาย
บริหารและแผนงาน 

540,000 ตุลาคม 59 – กันยายน 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑



 

 

 

 

ลําดับที ่ ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผดิชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

2. ยุทธศาสตรที่ 1 

พัฒนาระบบบริหาร

จัดการโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล 

พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร

บุคคล 

1.2.3 ระดับความผาสุกและ

ความผูกพันของบุคลากรที่มี

ตอมหาวิทยาลัย 

1.2.5 ระดับความพึงพอใจ

ของบุคลากรที่มี ตอระบบ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 4  

 

 

ระดับ 3.60 

รองคณบดีฝาย

บริหารและแผนงาน 

 

รองคณบดีฝาย

บริหารและแผนงาน 

5,000 ตุลาคม 59 – กันยายน 

60 

 

๒ 



 

 

1.5 ขอมูลพื้นฐานคณะศิลปกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

   วสิัยทัศน (Vision) 

เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูตลอดชีวิตดานวิชาชีพศลิปกรรมศาสตรดวยคุณภาพและคุณธรรม 

 

   จุดประสงค (Purpose) 

1) บัณฑิตศิลปกรรมศาสตรท่ีเนนองคความรูเปนเอตทัคคะมีคุณภาพและมาตรฐานใหเหมาะสมกับ

การเปนวิชาชีพชั้นสูง 

2) การวิจัยทางวิชาการเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และเผยแพรองคความรูดานศิลปกรรมศาสตร 

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร ท่ีอุดมไปดวยความคดิสรางสรรค 

3) การบริการวิชาการและเผยแพรองคความรูดานศิลปกรรมศาสตร ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และ

ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 

4) เพื่อทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ พัฒนา และเผยแพรดานศิลปกรรมศาสตร 

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร 

 

   พันธกิจ (Mission) 

 1) พัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตศิลปกรรมศาสตรท่ีเนนองค

ความรูเปนเอตทัคคะใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของชุมชนและสังคมโดยใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมีความรูคูคุณธรรม รูจักใชชีวิตอยางมีความสุขดวยความพอเพียง 

2) วิจัยและพัฒนาองคความรูในศาสตรที่เปนเอตทัคคะดานศิลปกรรมศาสตรศิลปวัฒนธรรม

ทองถิ่น และศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร 

3) บริการวิชาการดานศิลปกรรมศาสตร ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร

แกชุมชนและสังคมในระดับเอตทัคคะ โดยการมีสวนรวมกับชุมชน ทองถิ่นและสังคม 

4) เปนศูนยกลางการเรียนรู เพื่ออนุรักษ พัฒนาและเผยแพรดานศิลปกรรมศาสตร

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร 

 

   ภารกจิหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑิตดานศิลปกรรมศาสตรใหมีคุณภาพตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย            ตรง

ความตองการของสังคม รูจักใชชีวิตอยางมีความสุขดวยความพอเพียง 

 2) สรางผลงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรมและองคความรูดานศิลปกรรมศาสตร 

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร 

3) ใหบริการวิชาการดานศิลปกรรมศาสตร ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรม

รัตนโกสินทร โดยการมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น 

4) ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ พัฒนาและเผยแพรดานศิลปกรรมศาสตร 

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร 



 

 

 

   เสาหลัก (Pillar) 

1)  ทุนความรู (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3)  เครือขาย (Partnership)  

4) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา “ความเปนแบบอยางท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร”   

 

  วัฒนธรรม (Culture) 

มีระบบอาวุโส มีความเอื้ออาทร และคุณธรรมที่ดีงาม 

 

  อัตลักษณ (Identity) 

 เปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 

  เอกลักษณ (Uniqueness) 

แหลงเรยีนรูศิลปกรรมศาสตร (Center of Fine and Applied Arts) 

 

  คานิยมหลัก (Core Values) 

1. W (Wisdom & Creativity) :  ปญญาและความคดิสรางสรรค  

2. H (Happiness & Loyalty) :  ความผาสุกและความภักดีในองคกร 

3. I (Integration & Collaboration) :  บูรณาการ และความรวมมือ  

4. P (Professionalism) :  ความเปนมืออาชีพ 

 

  เปาหมายการพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร 

เปาหมายที่ 1 : สรางเอตทัคคะเพื่อใหไดรับการยอมรับ : คณะมุงจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ตามอัตลักษณของคณะเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต เพื่อสูการเปนเอตทัคคะที่ไดรับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

เปาหมายที่ 2 : สรางผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : คณะมุงที่จะผลิตผล

งานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการของ

แหลงทุน เผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนําไปใชประโยชนเปนศูนยกลางแหงการ

เรยีนรูเพ่ือการบริการวิชาการแกสังคม 

เปาหมายที่ 3 : สรางเครือขายมีสวนรวมเพื่อการพัฒนา : คณะมุงที่จะสรางเครือขายความ

รวมมือที่หลากหลายท้ังภายในและตางประเทศ เพื่อใหมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธท่ีดี

กับมหาวิทยาลัย 



 

 

เปาหมายที่ 4 : สรางภาพลักษณเพื่อใหเปนที่รูจักและยอมรับ : คณะมุงที่จะพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองตอความเปนนานาชาติ และสรางชื่อเสียงใหเปนที่รูจักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคณะใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยนื 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิชาการสูการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธ  เชื่อมโยงเครือขายและทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ 

 

  นโยบายในการบริหารและพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร 

คณะศิลปกรรมศาสตรไดกําหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาคณะ เพื่อใหการ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตรไปสูความสําเร็จท่ีกําหนดไวดังนี้ 

1.  นโยบายดานการบริหารจัดการ 

1) สนับสนุนสงเสรมิการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคกร 

2) สรางกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรใหกาวสูความสําเร็จสูงสุดใน

เสนทางอาชีพ 

3) ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอมและทรัพยากรจําเปนเพื่ออํานวยความสะดวกในการจัด

การศึกษาและสงเสรมิสุขภาพทัง้ทางกายและจติใจ 

4) สนับสนุนสงเสริมรักษาเอกลักษณอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

บุคลากรเพื่อนําไปสูความผาสุกขององคกรโดยรวม 

5) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการคนควาและเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชนรวมถึงการ

สื่อสารกับนักศึกษา อาจารย บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

6) นําระบบและกลไกของการประกันคุณภาพการศกึษา มาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาการ

ดําเนินงาน การบริหารและจัดการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. นโยบายดานวิชาการ 

1) สงเสรมิและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามความตองการของสังคมและ

ไดมาตรฐานสากล 

2) สงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาอาจารยและบุคลากรใหเปนมืออาชีพดานศิลปะ ดนตรี และ

การแสดง เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองและสงผลตอการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพ 

3) จัดการวางแผนและประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก

เพื่อพัฒนานักศึกษาในดานการเรยีนการสอนและการฝกประสบการณวิชาชีพ 

4) เรงรัดพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานความรู คุณธรรมจริยธรรม และ ICT 

5) สงเสรมิและสนับสนุนใหอาจารยพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาดานการเรียนการสอนที่มาจาก

รากฐานของกระบวนการทํางานวิจัย 



 

 

3. นโยบายดานการวิจัย 

1) สงเสรมิใหอาจารยและบุคลากรของคณะฯไดจัดทํางานวิจัยเพื่อการพัฒนาและเผยแพรองค

ความรูทางดานศิลปะ ดนตรี และการแสดง ใหเปนที่ยอมรับแกชุมชนและสังคมโลก 

2) จัดใหมีที่ปรึกษางานวิจัยตามลักษณะเฉพาะดานศิลปะ ดนตรี และการแสดงเพื่อพัฒนา

ทักษะในการวิจัยใหแกบุคลากรของคณะ 

3) จัดรวบรวมขอมูลขาวสารที่จําเปน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรในการวิจัยของ

คณะศิลปกรรมสาสตร 

4) จัดระบบขอมูล และเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยในลักษณะของวารสารวิชาการและทาง

สื่ออีเล็กทรอนิกส 

5) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสงเสริมงานวิจัย และเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชน          รวมถึง

การสื่อสารกับนักศึกษา อาจารย บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

4. นโยบายดานการบริการวิชาการ 

1) สงเสริม และพัฒนาใหสาขาวิชาในคณะศิลปกรรมศาสตร จัดเปนแหลงบริการทางวิชาการ

ดานศิลปะที่สามารถใหบริการวิชาการไดจริง และไดรับการยอมรับจากสังคม 

2) สรางเครือขายการแลกเปลี่ยนความรูเชิงวิชาการดานศลิปะ ดนตรี และการแสดง 

3) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสงเสริมการบริการวิชาการเกี่ยวกับการคนควา และเผยแพร

ขอมูลที่เปนประโยชน รวมถึงการสื่อสารกับนักศึกษา อาจารย บุคลากร และบุคคลท่ัวไป 

5. นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1) สงเสริมและสนับสนุนใหทุกสาขาวิชาจัดทําแผนการเผยแพรผลงานศลิปวัฒนธรรมตามความ

ถนัดของแตละสาขาวิชาในทุกรูปแบบ 

2) จัดการประชาสัมพันธและมีการจัดการในเชิงรุกเพื่อเผยแพรผลงานการสรางสรรคงานศิลปะ

ของอาจารยและนักศึกษาอยางมีเปาหมายเพื่อใหเกิดภาพลักษณที่ดีและสรางชื่อสียงใหกับคณะและ

มหาวิทยาลัย 

3) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการสื่อสารกับ

นักศึกษา อาจารย บุคลากรและบุคคลท่ัวไป 



 

 

 

สวนท่ี 2 แผนปฏบิัติการดานการพัฒนาบุคลากร 

 

2.1 นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร  

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากบุคลากร

เปนผูผลักดันใหนโยบายตางๆ ของมหาวิทยาลัยนั้นสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค  ดังนั้นการสงเสริมใหบุคลากรมี

ความรู ความสามารถ ในสมรรถนะสอดคลองตามเปาหมายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยนั้น คณะศิลปกรรม

ศาสตร จึงไดกําหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรของคณะศลิปกรรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังนี้ 

1.สงเสรมิและสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับอยางท่ัวถึง ตอเนื่องและเหมาะสม เพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถ สรางจิตสํานึก และทัศนคติของบุคลากรใหสามารถปรับเปลี่ยนไปในทางที่พึงประสงคไดอยาง

เหมาะสมรวมทั้งการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 

2. สงเสริมใหมีการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยมุงใหมีความรูความสามารถทักษะ ตลอดจนมีคานิยม

คุณธรรมและทัศนคติที่ถูกตอง สามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย เพื่อความเจริญกาวหนาของ

มหาวิทยาลัย 

3.สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อมุงใหเกิด

วัฒนธรรมการทํางานขององคกร และนําไปสูการสรางนวัตกรรมเหรือแนวปฏิบัตทิี่ดี 

4.สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

2.2 วัตถุประสงคของแผนการพัฒนาบุคลากร 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 

2.เพื่อสงเสรมิและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

3.เพื่อสงเสรมิใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความกาวหนาในสายงานของตน 

 

 

2.3   ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยนื 

2.3.2 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

บุคลากรทุกระดับมีความกาวหนาในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.3.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร 

คณะศิลปกรรมศาสตรไดดําเนินการโดยกําหนด หนาที่รับผิดชอบ แตละตําแหนงที่สอดคลองกับภารกิจ 

ลักษณะงาน ความจําเปนของสถาบันอดุมศึกษา โดยการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ในระยะ 5 ป  (พ.ศ.2561 

– 2565 )และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดดําเนินการดังนี้ 

  1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

 2. กําหนด หนาที่รับผิดชอบ แตละตําแหนงที่สอดคลองกับภารกิจ ลักษณะงาน ความจําเปนของ

สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายงาน 

3. นําขอมูลตามขอ 1 คือ ความตองการจําเปนของบุคลากรฯ มาวิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

พรอมทั้ง ทบทวน กระบวนการพัฒนาบุคลากรรูที่ไดกําหนดไวในงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาปรับปรุงใหมีความ

เหมาะสมสําหรับงบประมาณ พ.ศ. 2561 

4. เสนอแผนพัฒนาบุคลากรใหผูบรหิารใหความเห็นชอบ 

5. สื่อสารขอมูลตาง ๆ ผานชองทางที่หลากหลายใหกับบุคลากรไดรับทราบ 

6. จัดทําระบบและติดตามความกาวหนาการดําเนนิงานตามแผนพฒันาบุคลากรอยางสม่ําเสมอและจัดทาํ

รายงานเสนอตอผูมอีํานาจ รวมทั้งนําผลการติดตามไปปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนือ่ง  

  7. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาและนําไปเปน

ขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรและกระบวนการพัฒนาบุคลากรสําหรับปตอไป 

 

2.5 แผนปฏบิัติการดานการพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  

      และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. รอยละของอาจารยประจําที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ 

≥ 25 ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35 ≥40 

2. รอยละของอาจารยประจําที่มีคณุวฒุิ

ปริญญาเอก 

≥30 ≥33 ≥35 ≥37 ≥40 

3. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะ

ประจําสายงาน 

≥80 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 

4.รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่

ไดรับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการ

ในสาขาวิชาของตนเอง 

≥80 ≥85 ≥85 ≥85 ≥85 



 

 

2.5.1  แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  

2.5.2 แผนปฏิบัติการดานการพฒันาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5.1 แผนปฏิบตัิการดานการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

เปาหมายของตัวชีว้ัด 

 

กลุม 

เปาหมา

ย 

ระยเวลา

ดําเนินงา

น 

 

งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 

ดานการฝกอบรม  

1. โครงการพัฒนา

ความพรอมของ

บุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ

ในการเขาสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น 

เพื่อใหบุคลากรสาย

สนับสนุนมีความ

พรอมในการเขาสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น 

1.จํานวน

บุคลากรที่เขา

รวมอบรม 

2.ความพึง

พอใจของ

บุคลากรตอ

กิจกรรมที่จัด 

รอย

ละ

≥95 

รอย

ละ 

≥95 

รอย

ละ

≥95 

รอย

ละ

≥95 

รอย

ละ

≥95 

บุคลากร

สาย

สนับสนุน

วิชาการ 

ตุลาคม 

60 – 

กันยายน 

61 

 

9,000 

 

งานบุคลากร 

2. โครงการพัฒนา

ศักยภาพดาน

ภาษาอังกฤษของ

บุคลากร  

 

เพื่อเพิ่มพูนความรู

ภาษาอังกฤษใหกับ

บุคลากร 

1.จํานวน

บุคลากรที่เขา

รวมอบรม 

2.ความพึง

พอใจของ

บุคลากรตอ

กิจกรรมที่จัด 

รอย

ละ

≥25 

รอย

ละ

≥25 

รอย

ละ

≥25 

รอย

ละ

≥25 

รอย

ละ

≥25 

บุคลากร

คณะ

ศิลปกรร

มศาสตร 

ตุลาคม 

60 – 

กันยายน 

61 

 

10,000 

 

งานบุคลากร 



 

 

 

 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

เปาหมายของตัวชีว้ัด 

 

กลุม 

เปาหมา

ย 

ระยเวลา

ดําเนินงา

น 

 

งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 

ดานการฝกอบรม(ตอ)  

3. โครงการพัฒนา

บุคลากรสาย

วิชาการ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู

และทักษะใหกับ

บุคลากรสาย

วิชาการในการ

นํามาใชปฏิบตัิงาน 

1.จํานวน

บุคลากรที่เขา

รวมอบรม 

2.ความพึง

พอใจของ

บุคลากรตอ

กิจกรรมที่จัด 

รอย

ละ

≥85 

รอย

ละ

≥85 

รอย

ละ

≥85 

รอย

ละ

≥85 

รอย

ละ

≥85 

บุคลากร

สาย

วิชาการ 

ตุลาคม 

60 – 

กันยายน 

61 

 

10,000 

ตอคน 

 

งานบุคลากร 

ดานการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

1. โครงการเพิ่ม

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

เพื่อสงเสรมิและ

สนับสนุนให

อาจารยประจําได

เขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ 

1.จํานวน
บุคลากรที่เขา
รวมอบรม 
2.รอยละของ
อาจารย
ประจําที่ดํารง
ตําแหนงทาง
วิชาการ
บุคลากรตอ
กิจกรรมที่จัด 

รอย

ละ

≥25 

รอย

ละ

≥25 

รอย

ละ

≥25 

รอย

ละ

≥25 

รอย

ละ

≥25 

บุคลากร

คณะ

ศิลปกรร

มศาสตร 

ตุลาคม 

60 – 

กันยายน 

61 

 

20,000 งานบุคลากร 



 

 

2.5.2 แผนปฏบิัติการดานการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2561  

 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

เปาหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุมเปาหมาย 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ดานการฝกอบรม 

1.โครงการพัฒนาความพรอมของ

บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการใน

การเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น 

เพื่อใหบุคลากร

สายสนับสนุนมี

ความพรอมใน

การเขาสูตําแหนง

ที่สูงขึ้น 

1.จํานวน

บุคลากรที่เขา

รวมอบรม 

2.ความพึงพอใจ

ของบุคลากรตอ

กิจกรรมที่จัด 

รอยละ

≥95 

 

 

 

 

 

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วิชาการ 

 

 

 

ตุลาคม 2560 

– กันยายน 

2561 

 

 

 

9,000 

 

 

 

 

 

งานบุคลากร 

 

 

 

 

 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพดาน

ภาษาอังกฤษของบุคลากร  

 

เพื่อเพิ่มพูนความรู

ภาษาอังกฤษ

ใหกับบุคลากร 

1.จํานวน

บุคลากรที่เขา

รวมอบรม 

2.ความพึงพอใจ

ของบุคลากรตอ

กิจกรรมที่จัด 

รอยละ

≥25 

 

 

 

บุคลากรคณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร 

 

ตุลาคม 2560 

– กันยายน 

2561 

 

 

10,000 

 

 

 

 

งานบุคลากร 



 

 

 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

เปาหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุมเปาหมาย 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

ดานการฝกอบรม (ตอ) 

3.โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู

และทักษะใหกับ

บุคลากรสาย

วิชาการในการ

นํามาใชปฏิบตัิงาน 

1.จํานวน

บุคลากรที่เขา

รวมอบรม 

2.ความพึงพอใจ

ของบุคลากรตอ

กิจกรรมที่จัด 

 

รอยละ

≥85 

บุคลากรสาย

วิชาการ 

 

ตุลาคม 2560 

– กันยายน 

2561 

 

10,000 

ตอคน 

 

งานบุคลากร 

 

ดานการพัฒนาผลงานตําแหนงทางวิชาการ 

 1.โครงการเพ่ิมตําแหนงทางวิชาการ เพื่อสงเสรมิและ

สนับสนุนให

อาจารยประจําได

เขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ 

1.จํานวน

บุคลากรที่เขา

รวมอบรม 

2.รอยละของ

อาจารยประจําที่

ดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ 

รอยละ

≥25 

รอยละ

≥25 

 

บุคลากรสาย

วิชาการ 

 

 

ตุลาคม 2560 

– กันยายน 

2561 

 

 

20,000 

 

 

ฝายวิชาการและ

วิจัย 

 

 



 

สวนท่ี 3 แนวทางการนําแผนสูการปฏบิัติและการติดตามประเมินผล 

หากนําแผนการพฒันาบุคลากร ระยะ 5 ป  (พ.ศ.2561 – 2565 )และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561ไปสูการ

ปฏิบัติเปนตองใหความสาํคัญตอการบริหารจัดการเพือ่ใหเกิดการประสานความรวมมือในการจัดทําโครงการ/

กิจกรรมใหสําเร็จตามวตัถุประสงค ยุทธศาสตร และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว รวมทั้ง

มีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ เพือ่ใหเกดิผลในทางปฏิบตัิไดอยางเปน

รูปธรรม ซึ่งไดกําหนดวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสรางความรู และความเขาใจรวมกันของบุคลากรภายในหนวยงานในเรื่องการดําเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรมดานพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการนําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2561 ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 อยางเปนระบบ 

3.1 แนวทางการนําแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป  (พ.ศ.2561 – 2565 )และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ไปสูการปฏิบัติ 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงกําหนดทางการนําแผนการพัฒนาบุคลากรไปสูการปฏิบัติ ดังนี ้

1. สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยจัดทําแนว

ทางการสื่อสารและประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย และโครงการ/กิจกรรมใหกับหนวยงาน 

ไดทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางที่กําหนด 

3. สงเสรมิการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับแผนที่กําหนดไว และนําไปสูการพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากร

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. สรางกลไกประสานงานภายในกับหนวยงานใหขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมใหมีความกาวหนาอยาง

ตอเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนขอมูล จัดเก็บ เผยแพร และถายทอดความรูซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร พรอมจัดทําฐานขอมูลใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดงาย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ไดรับจากการดําเนนิงานโครงการ/กจิกรรมของหนวยงาน วาสามารถตอบสนอง

ตอวตัถุประสงคของแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งสามารถประเมินผลไดอยาง

เปนรูปธรรม  

 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 การติดตาม ประเมินผลเปนเครื่องมือสําคัญที่จะสนับสนุนใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย                       

บรรลุเปาประสงคตามที่กําหนดไวในแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพื่อใหผูบริหารและ

ผูปฏิบัติงานทราบถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวของการดําเนินงาน และนําไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทางการ

ดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคใหเหมาะสมเทาทันสถานการณ และสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได 

โดยจัดทําระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี ้



 

 

1. พัฒนาองคความรูและเสริมสรางความเขาใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกําหนดตัวชี้วัด 

แกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนํามาใชประโยชนรวมกันอยางเปน

รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561   อยางตอเนื่อง  

3. กําหนดใหมีการติดตามความกาวหนาของแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ทุกๆ 

ไตรมาส พรอมใหผูรับผิดชอบในแตละโครงการ/กิจกรรมทําการวิเคราะหผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการตัดสนิใจ

ของผูบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ก      คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการบรหิารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป 

        ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) และประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561







 

 

 

ข   รายงานการประชุมที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป  

        (พ.ศ. 2561 – 2565) และประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561



รายงานการประชุมการจัดทําแผนปฏิบตัิการพัฒนาบุคลากร และแผนปฏบิัติการบริหารทรัพยากร  

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 และ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ครั้งที่ 1  

ณ ห�องประชุมคณาจารย� คณะศิลปกรรมศาสตร�  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

 เวลา 13.00 – 14.00 น. 

------------------------------ 

 

ผ�ูมาประชุม 

1.ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ชุติมา มณีวัฒนา    ประธาน 

2.อาจารย� ดร.ผกามาศ  จิรจารุภัทร   รองประธานกรรมการ 

3.อาจารย� ดร.ณฐภรณ�  รัตนชัยวงศ�   กรรมการ 

4.อาจารย� ดร. พีระพล  ชัชวาลย�             กรรมการ 

5.อาจารย�มารุต   พิเชษฐวิทย�   กรรมการ 

6.อาจารย�จิรวัฒน�  การนอก   กรรมการ 

7.อาจารย� ดร.เอกพงศ�  อินเกื้อ    กรรมการ 

8.อาจารย�ชนกนาถ  มะยูโซ�ะ    กรรมการ 

9.อาจารย�ขจร   ถ้ําทอง    กรรมการ 

10.อาจารย�มณิศา  วศินารมณ�   กรรมการ 

11.อาจารย�สรร   ถวัลย�วงศ�ศร ี   กรรมการ 

12.นางสาวเดือนเพ็ญ  ดวงธน ู    กรรมการ 

13.นางสาวปารฉิัตร�  จันทร�นวล   กรรมการ 

14.นายกิตติพงศ�  อิสรานุเทพ   กรรมการ 

15.นางสาวกัญญาณัฐ  จินพละ    กรรมการ 

16.นางสาวอรกานต�จติต� สุขอิ่มเจริญ   กรรมการ 

17.นางสาวเครือมาศ  ประทุมมาศ   กรรมการและเลขานกุาร 

18.นางสาวณิชาภัทร  เป�าคําศรี   กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 

   

 

เร่ิมประชมุเวลา 13.00 น.  



  ผ�ูช�วยศาสตราจารย� ดร.ชุติมา มณีวัฒนา ประธานกล�าวเป�ดประชุม และดําเนนิการตาม

ระเบียบวาระการประชุมดังต�อไปนี ้

 

วาระที ่1.     เร่ืองที่ประธานแจ�งให�ที่ประชุมทราบ 

  ไม�ม ี

  

วาระที ่2.     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

  ไม�ม ี

วาระที ่3.     เร่ืองสืบเนื่อง(ถ�ามี) 

           ไม�ม ี

 

วาระที ่4.     เร่ืองที่เสนอให�ที่ประชุมทราบ 

1.1 คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบตัิการพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.2 คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัตกิารบรหิารทรัพยากร  

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.3 ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัตกิารพัฒนาบุคลากร  

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 

 1.4  ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัตกิารบรหิารทรัพยากร  

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 

 

มติประชุม  รับทราบ 

 

 

วาระที ่5.     เร่ืองที่เสนอให�ที่ประชุมพิจารณา 

5.1 ร�างนโยบายด�านบริหารทรัพยากรบุคคล 

5.2 ร�างนโยบายด�านพัฒนาบุคลากร 

มติประชุม เห็นชอบ 

 

 



 

 

 

วาระที ่6.    เรื่องอื่น ๆ (ถ�ามี) 

              ไม�ม ี

 

เลกิประชุมเวลา 14.00 น. 

 

 

 

                  
                (นางสาวณิชาภัทร  เป�าคําศร)ี 

ผ�ูจดรายงานการประชุม 

 

 

 

  
        (นางสาวเครือมาศ  ประทุมมาศ) 

                       ผ�ูตรวจรายงานการประชุม 



 

รายงานการประชุมการจัดทําแผนปฏิบตัิการพัฒนาบุคลากร และแผนปฏบิัติการบริหารทรัพยากร  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ครั้งที่ 2 

ณ หองประชุมคณาจารย คณะศิลปกรรมศาสตร  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

 เวลา 13.00 – 14.00 น. 

------------------------------ 

 

ผูมาประชุม 

1.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา มณีวัฒนา    ประธาน 

2.อาจารย ดร.ผกามาศ  จิรจารุภัทร   รองประธานกรรมการ 

3.อาจารย ดร.ณฐภรณ  รัตนชัยวงศ   กรรมการ 

4.อาจารย ดร. พีระพล  ชัชวาลย             กรรมการ 

5.อาจารยมารุต   พิเชษฐวิทย   กรรมการ 

6.อาจารยจิรวัฒน  การนอก   กรรมการ 

7.อาจารย ดร.เอกพงศ  อินเกื้อ    กรรมการ 

8.อาจารยชนกนาถ  มะยูโซะ    กรรมการ 

9.อาจารยขจร   ถ้ําทอง    กรรมการ 

10.อาจารยมณิศา  วศินารมณ   กรรมการ 

11.อาจารยสรร   ถวัลยวงศศร ี   กรรมการ 

12.นางสาวเดือนเพ็ญ  ดวงธน ู    กรรมการ 

13.นางสาวปารฉิัตร  จันทรนวล   กรรมการ 

14.นายกิตติพงศ  อิสรานุเทพ   กรรมการ 

15.นางสาวกัญญาณัฐ  จินพละ    กรรมการ 

16.นางสาวอรกานตจติต สุขอิ่มเจริญ   กรรมการ 

17.นางสาวเครือมาศ  ประทุมมาศ   กรรมการและเลขานกุาร 

18.นางสาวณิชาภัทร  เปาคําศรี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

 

เร่ิมประชมุเวลา 13.00 น.  

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา มณีวัฒนา ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนนิการตาม

ระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี ้



 

 

วาระที ่1.     เร่ืองที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

         ไมม ี

 

วาระที ่2.     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

รายงานการประชุมการจดัทําแผนปฏิบตัิการพัฒนาบุคลากร และแผนปฏิบัตกิารบรหิารทรัพยากร  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

  

มติประชุม  รับทราบ ไมมีขอแกไข 

 

วาระที ่3.     เร่ืองสืบเนื่อง(ถามี) 

            

ไมม ี

 

วาระที ่4.     เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 

4.1  นโยบายดานบรหิารทรัพยากรบุคคล   

4.2  นโยบายดานพัฒนาบุคลากร 

 

มติประชุม  รับทราบ 

 

 

วาระที ่5.     เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

 

5.1 แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร  

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 5.2 แผนปฏิบัตกิารบริหารทรัพยากรบุคคล  

   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 

     มติประชุม   เห็นชอบ ไมมีขอแกไข 

 



 

 

 

วาระที ่6.    เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

              

ไมม ี

 

 

 

 

เลกิประชุมเวลา 14.00 น. 

 

 

 

                  
                (นางสาวณิชาภัทร  เปาคําศร)ี 

ผูจดรายงานการประชุม 

 

 

 

  
        (นางสาวเครือมาศ  ประทุมมาศ) 

                       ผูตรวจรายงานการประชุม 

 



 

รายงานการประชุมการจัดทําแผนปฏิบตัิการพัฒนาบุคลากร และแผนปฏบิัติการบริหารทรัพยากร  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ครั้งที่ 3 

ณ หองประชุมคณาจารย คณะศิลปกรรมศาสตร  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

 เวลา 13.00 – 14.00 น. 

------------------------------ 

 

ผูมาประชุม 

1.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา มณีวัฒนา    ประธาน 

2.อาจารย ดร.ผกามาศ  จิรจารุภัทร   รองประธานกรรมการ 

3.อาจารย ดร.ณฐภรณ  รัตนชัยวงศ   กรรมการ 

4.อาจารย ดร. พีระพล  ชัชวาลย             กรรมการ 

5.อาจารยมารุต   พิเชษฐวิทย   กรรมการ 

6.อาจารยจิรวัฒน  การนอก   กรรมการ 

7.อาจารย ดร.เอกพงศ  อินเกื้อ    กรรมการ 

8.อาจารยชนกนาถ  มะยูโซะ    กรรมการ 

9.อาจารยขจร   ถ้ําทอง    กรรมการ 

10.อาจารยมณิศา  วศินารมณ   กรรมการ 

11.อาจารยสรร   ถวัลยวงศศร ี   กรรมการ 

12.นางสาวเดือนเพ็ญ  ดวงธน ู    กรรมการ 

13.นางสาวปารฉิัตร  จันทรนวล   กรรมการ 

14.นายกิตติพงศ  อิสรานุเทพ   กรรมการ 

15.นางสาวกัญญาณัฐ  จินพละ    กรรมการ 

16.นางสาวอรกานตจติต สุขอิ่มเจริญ   กรรมการ 

17.นางสาวเครือมาศ  ประทุมมาศ   กรรมการและเลขานกุาร 

18.นางสาวณิชาภัทร  เปาคําศรี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

   

เร่ิมประชมุเวลา 10.00 น.  

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา มณีวัฒนา ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนนิการตามระเบียบ

วาระการประชุมดังตอไปนี ้



 

 

วาระที ่1.     เร่ืองที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

         ไมม ี

 

วาระที ่2.     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

รายงานการประชุมการแผนปฏิบัตกิารพัฒนาบุคลากร และแผนปฏิบตัิการบริหารทรัพยากร  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ (พ.ศ. 2560 – 2564) ครั้งที่ 2 

  

มติประชุม  รับทราบ ไมมีขอแกไข 

 

วาระที ่3.     เร่ืองสืบเนื่อง(ถามี) 

            

ไมม ี

 

วาระที ่4.     เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 

4.1  แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

4.2  แผนบรหิารทรัพยากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

มติประชุม  รับทราบ 

 

วาระที ่5.     เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

 

ไมม ี

วาระที ่6.    เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

              

ไมม ี

 

 

 



 

 

 

เลกิประชุมเวลา 14.00 น. 

 

 

 

                  
                (นางสาวณิชาภัทร  เปาคําศร)ี 

ผูจดรายงานการประชุม 

 

 

 

  
        (นางสาวเครือมาศ  ประทุมมาศ) 

                       ผูตรวจรายงานการประชุม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ค      ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป 

        ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) และประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 



 

 


