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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 ทรัพยากรบุคคลจัดเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญและมีค่าที่สุดในองค์กรการที่องค์กรจะเจริญก้าวหน้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้นั้นจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถของบุคลากรขับเคลื่อนให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้กลไกลหนึ่งเพ่ือให้องค์กรด าเนินไปอย่างเข้มแข็งคือการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
อย่างสูงสุดทั้งด้านวิชาการ ทักษะในการปฏิบัติงานคุณธรรมจริยธรรม ความผาสุกในการปฏิบัติงานมีความจงรักภักดี
ต่อองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรทั้งนี้แนวทางในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยจัดท าอย่างเป็นระบบ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
หน้าที่ ความรับผิดชอบในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีหน้าที่ตามพันธกิจ คือ ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สู่
ท้องถิ่น ฝึกหัดครู วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจส าคัญ
ของการพัฒนาองค์กรเพราะปัจจัยด้านบุคลากรหรืออัตราก าลังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการขี้ขาดความส าเร็จ ในการ
ท างานของทุกองค์กร ดังนั้นการพัฒนาบุคลกรจึงเป็นกลไกส าคัญที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2565 – 2569)และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีวัตุประสงค์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนสมรรถนะทาง
วิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในสายงานของตน และปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติตน ครองตนภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย   โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
เอตทัคคะอย่างยั่งยืน ตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (≥35.00) 
 2. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น (≥10.00) 
  
 

 
 
 
 
                                                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์  อินเกื้อ 

      คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 

 

 

 

 



สารบัญ 
                    หน้า 
ส่วนที่ 1 บทน า 
หลักการและเหตุผล           1 
ประวัติความเป็นมาของคณะศิลปกรรมศาสตร์        1 
 ปรัชญา            2 

วิสัยทัศน์ (Vision)          2 
 พันธกิจ (Mission)          3
 ภารกิจกลัก (Key result area)         3
 เสาหลัก (Pillar)           3 
 วัฒนธรรม (Culture)          4
 อัตลักษณ์ (Identity)          4
 เอกลักษณ์ (Uniqueness)         4
 ค่านิยมหลัก (Core Values)         4 
 เป้าหมายการพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์        4 
โครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา         5 
โครงสร้างการบริหารของคณะศิลปกรรมศาสตร์        6 
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     7 
ข้อมูลพ้ืนฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565     8 
 วิสัยทัศน์ (Vision)          8 
 พันธกิจ (Mission)          8
 ภารกิจกลัก (Key result area)         8
 เสาหลัก (Pillar)           8 
 วัฒนธรรม (Culture)          9
 อัตลักษณ์ (Identity)          9
 เอกลักษณ์ (Uniqueness)         9
 ค่านิยมหลัก (Core Values)         9 
 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Development Goals)    9 
 เป้าหมายการพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์        11 
 
ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาบุคลากร 
นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร          11 
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร        12 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย   12 
ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร         12 



            
                   หน้า 

แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - พ.ศ.2569)ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   13 
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของคณะศิลปกรรมศาสตร์   14 
 
ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
แนวทางการน าแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ        15 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    15 
 
ภาคผนวก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร       17 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน        20 

 
 



1 
 

 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 
หลักกำรและเหตุผล 

ทรัพยากรบุคคลจัดเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญและมีค่าที่สุดในองค์กรการที่องค์กรจะเจริญก้าวหน้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้นั้นจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถของบุคลากร
ขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้กลไกลหนึ่งเพ่ือให้องค์กรด าเนินไปอย่างเข้มแข็งคือการพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพอย่างสูงสุดทั้งด้านวิชาการ ทักษะในการปฏิบัติงานคุณธรรมจริยธรรม ความผาสุกในการ
ปฏิบัติงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรทั้งนี้แนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยจัดท าอย่างเป็นระบบ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2565 – 2569 )และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีวัตุประสงค์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนสมรรถนะ
ทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในสายงานของตน และปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติตน ครอง
ตนภายใต้หลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย    โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประวัติควำมเป็นมำ 

อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ที่เด่นเป็นสง่า ติดก าแพงแดงด้านถนนราชวิถี   มีโรงละคร 
หอศิลป์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการละคร  เมื่อครั้งที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาครบรอบ 75 ปี (พ.ศ. 2555) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาล
ที่ 10 (ซึ่งในขณะนั้นทรงด ารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร)  ทรง
พระราชทานพระนามาภิไธยย่อ “ม.ว.ก.” และพระราชทานนาม “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิรา
ลงกรณ” เป็นอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 40 ปี 
โดยย้อนกลับไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ที่เริ่มมีภาควิชา “ดนตรีและนาฏศิลป์” เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกนาฏศิลป์ขึ้นเป็นแห่งแรกจากวิทยาลัยครูทั้งหมด 36 แห่ง  ต่อมาในปี พ.ศ. 
2520 ได้มีการขยายหลักสูตรเพ่ิมเป็น “ภาควิชาดนตรี” และ “ภาควิชาศิลปะ” ตามล าดับ   อนึ่ง ด้วยความโดด
เด่นของผลงานทั้งจากภาควิชาและนักศึกษา  ส่งผลให้ศาสตร์ทางด้านศิลปกรรมของสวนสุนันทาได้รับการยอมรับ
ทั้งจากประชาคมภายในและภายนอกเป็นอย่างยิ่ง    ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2542 รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก  บุญเรือง
รอด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในสมัยนั้น  จึงมีความคิดที่จะรวมสาขาวิชานาฏศิลป์ ดนตรี และ
ศิลปะ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาให้สวนสุนันทาเป็นผู้น าด้าน “ศิลปกรรม” แห่ง
หนึ่งของประเทศ   จึงได้ริเริ่ม “โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์” ขึ้น  โดยแยกกลุ่มวิชาด้านศิลปะทั้งหมด
ออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และแบ่งการบริหารจัดการออกมาอย่างอิสระ  พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษในสมัยนั้น รักษาการในต าแหน่งคณบดี 
 จากนั้นในปี พ.ศ. 2543 รองศาสตราจารย์ผดุง ศิริรัตน์ (ขณะนั้นด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์)  
อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาศิลปะ  ได้ขึ้นด ารงต าแหน่งรักษาการคณบดีเป็นคนต่อมา  และได้สานต่อ ผลักดัน
นโยบายการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จวบจนปี พ.ศ. 2547 กฎหมายว่าด้วย 
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี “คณะศิลปกรรมศาสตร์” จึงได้รับ
การยอมรับให้เป็นคณะโดยสมบูรณ์ มีประกาศไว้ในกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548  จึงนับเป็นวันที่คณะได้ถือก าเนิดอย่างเป็น
ทางการในมหาวิทยาลัย   โดยได้มีคณบดีเข้ามาบริหารคณะจนถึงปัจจุบันจ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 

พ.ศ. 2548 – 2552  รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด  กิจขันธ์  (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์) 
 พ.ศ. 2552 – 2556  รองศาสตราจารย์จารุพรรณ  ทรัพย์ปรุง (วาระท่ี 1) 

พ.ศ. 2556 – 2560  รองศาสตราจารย์จารุพรรณ  ทรัพย์ปรุง (วาระท่ี 2 ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่ง รอง
ศาสตราจารย์ ดร.) 

           พ.ศ. 2560 –  2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  มณีวัฒนา  
 พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ 
 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดการศึกษา และให้บริการวิชาการด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และการละคร  
โดยปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของสังคมมาอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญา
บัณฑิต และมหาบัณฑิต ดังนี้ 

1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มี 6 หลักสูตร 
     1.1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
         - แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย 
            - แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 

1.2 สาขาวิชาจิตรกรรม 
1.3 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

     1.4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
     1.5 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  
     1.6 สาขาวิชาดนตรี 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มี 1 หลักสูตร 
      2.1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มี 2 หลักสูตร 
      3.1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
      3.2 สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
 
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ 
ปรัชญำ 

งานศิลป์เป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวน าวิชาการ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิชาชีพศิลปกรรมศาสตร์ด้วยคุณภาพและคุณธรรม 
     (Center of Life Long Learning in the Careers of Fine & Applied Arts with Quality and Moral) 
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จุดประสงค์  
1. บัณฑิตศิลปกรรมศาสตร์ที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะมีคุณภาพและมาตรฐานให้เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง 
2. การวิจัยทางวิชาการเพ่ือการอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ ที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
3.การบริการวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม
รัตนโกสินทร์ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
4. เพ่ือท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 
พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตศิลปกรรมศาสตร์ที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะให้มี
คุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคมโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้คู่คุณธรรม รู้จักใช้
ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยความพอเพียง 
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะด้านศิลปกรรมศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 
3. บริการวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์แก่ชุมชนและ
สังคมในระดับเอตทัคคะ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 
4. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพ่ืออนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ด้านศิลปกรรมศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 
ภำรกิจหลัก (Key result area) 
1. ผลิตบัณฑิตด้านศิลปกรรมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตรงความต้องการของสังคม รู้จัก
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยความพอเพียง 
 2. สร้างผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 
3. ให้บริการวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและท้องถิ่น 
4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ืออนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 
เสำหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 
2. คุณธรรม (Morality) 
3. เครือข่าย (Partnership) 
4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 
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วัฒนธรรม (Culture) 
มีระบบอาวุโส มีความเอ้ืออาทร และคุณธรรมที่ดีงาม 

อัตลักษณ์ (Identity) 
  เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

แหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมศาสตร์ (Center of Fine and Applied Arts) 
ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 
1. W (Wisdom & Creativity) :  ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  
2. H (Happiness & Loyalty) :  ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 
3. I (Integration & Collaboration) :  บูรณาการ และความร่วมมือ  
4. P (Professionalism) :  ความเป็นมืออาชีพ 
 
เป้ำหมำยกำรพัฒนำคณะศิลปกรรมศำสตร์ 
เป้ำหมำยที่ 1 : สร้ำงเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับกำรยอมรับ : คณะมุ่งจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ
คณะเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
เป้ำหมำยที่ 2 : สร้ำงผลงำนวิชำกำร วิจัย เพื่อกำรบริกำรวิชำกำร : คณะมุ่งท่ีจะผลิตผลงานทางวิชาการ  
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เพ่ือการบริการวิชาการแก่
สังคม 
เป้ำหมำยท่ี 3 : สร้ำงเครือข่ำยมีส่วนร่วมเพื่อกำรพัฒนำ : คณะมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลาย
ทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย  
เป้ำหมำยท่ี 4 : สร้ำงภำพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : คณะมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่
ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  : สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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โครงสร้ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

แผนพัฒนำบุคลำกร คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

 

 

กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย 

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้ำหมำย 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
1 โครงการเพิม่ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
 
 
 

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
บุคลากรสายวิชาการ และให้
ความรู้ความเข้าใจการเขียน
เอกสารประกอบการสอนใน
หลักเกณฑ์การยื่นผลงานใหม ่

ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ  
 

≥30.00 
 

บุคลากรสาย
วิชาการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

20,000 
 

38.78 ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 

2 โครงการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน
ของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 
 
 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการทีเ่ข้าสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น  

≥10.00 
 

บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

งบพัฒนา
บุคลากร 

 

10.00 ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 

3 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของบุคลากร 
 
 
 
 

เพือ่พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร 
เพื่อสอบผ่านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการที่ได้รับการพัฒนา 

≥70.00 บุคลากรสาย
วิชาการและ
บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

10,000 76.92 ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 
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ข้อมูลพื้นฐำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)                                                                                  
           มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University)                                                      
พันธกิจ (Mission) 
1. ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝังประชาชนให้
สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณ
ในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 
2. วิจัย (To Conduct Research) มุ่งม่ันในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ  
ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพ่ือความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทาง
วิชาการท่ีอุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
3. บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ  
ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 
4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ  
และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของ
มนุษยชาติ 
 
ภำรกิจหลัก (Key result area) 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality) 
2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and Transfer 
Technology to Communities and International Society) 
3. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความเป็นไทย 
(Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center and 
Sustain the Thainess) 
4. วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop Knowledge 
for Society) 
5. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม 
(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 
 
เสำหลัก (Pillar) 
1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  
2. คุณธรรม (Morality)  
3. เครือข่าย (Partnership)  
4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
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วัฒนธรรม (Culture) 
 ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 
(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 
อัตลักษณ์ (Identity) 
 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
นิยำมของค ำส ำคัญอัตลักษณ์ 
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตท่ีมีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่น 
ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
เชี่ยวชำญกำรสื่อสำร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้
ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
สู่ชุมชนและสังคม 
มีจิตสำธำรณะ หมายถึง บัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดี 
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
นิยำมของค ำส ำคัญเอกลักษณ์ 
 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อนความเป็นวัง
สวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยสามารถแข่งขันได้
ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 
ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 
๑) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  
๒) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  
๓) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  
๔) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 
 
เป้ำหมำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (University Development Goals) 
 เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพ่ือให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลกอนาคต 
แต่ส าหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธ ารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดรูปแบบของการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพ่ือมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมาย
ปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อก ากับติดตามระบบ
การท างานเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ ๑๕ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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สวนสุนันทา “มหำวิทยำลัยเอตทัคคะท่ีมีอัตลักษณ์” เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถ
แสดงได้ดังภาพ ... 
 
 
 
 
 
 
 
จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model มหาวิทยาลัยได้
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รายละเอียดดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 
มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 
มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ 

 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 
มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 
การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 
มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ล้อมรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 
ทั้งนี้ สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพ 
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เป้ำหมำยกำรพัฒนำคณะศิลปกรรมศำสตร์ 
เป้ำหมำยที่ 1 : สร้ำงเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับกำรยอมรับ : คณะมุ่งจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ
คณะเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
เป้ำหมำยที่ 2 : สร้ำงผลงำนวิชำกำร วิจัย เพื่อกำรบริกำรวิชำกำร : คณะมุ่งที่จะผลิตผลงานทางวิชาการ  
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 
เป้ำหมำยที่ 3 : สร้ำงเครือข่ำยมีส่วนร่วมเพื่อกำรพัฒนำ : คณะมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลาย
ทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย  
เป้ำหมำยที่ 4 : สร้ำงภำพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : คณะมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่
ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
           คณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2565 – 2569)และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีวัตุประสงค์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนสมรรถนะทาง
วิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในสายงานของตน และปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติตน ครองตนภายใต้
หลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย   โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
เอตทัคคะอย่างยั่งยืน ตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (≥35.00) 
  2. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น (≥10.00) 
 

ส่วนที่ 2 แผนพัฒนำบุคลำกร 
นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
         ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากบุคลากร
เป็นผู้ผลักดันให้นโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนั้นส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  ดังนั้นการส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความรู้ ความสามารถ ในสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนั้น คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ จึงได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรของคณะศิลปกรรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังนี้ 
 1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง ต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อเพ่ิม
ขีดความสามารถ สร้างจิตส านึก และทัศนคติของบุคลากรให้สามารถปรับเปลี่ยนไปในทางที่พึงประสงค์ได้อย่าง
เหมาะสมรวมทั้งการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งให้มีความรู้ความสามารถทักษะ ตลอดจนมีค่านิยม
คุณธรรมและทัศนคติท่ีถูกต้อง สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อความเจริญก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัย 
 3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งให้เกิด
วัฒนธรรมการท างานขององค์กร และน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมเหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 4.ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกร 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนสมรรถนะทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในสายงานของตน 
4. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติงาน ครองตน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย  

 
ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย 
 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำย 

 
ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการโดยก าหนด หน้าที่รับผิดชอบ แต่ละต าแหน่งที่สอดคล้องกับภารกิจ 
ลักษณะงาน ความจ าเป็นของสถาบันอุดมศึกษา โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ใน
ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2565 – 2569 )และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 2. ก าหนด หน้าที่รับผิดชอบ แต่ละต าแหน่งที่สอดคล้องกับภารกิจ ลักษณะงาน ความจ าเป็นของ
สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 
 3. น าข้อมูลตามข้อ 1 คือ ความต้องการจ าเป็นของบุคลากรฯ มาวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
พร้อมทั้ง ทบทวน กระบวนการพัฒนาบุคลากรรู้ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาปรับปรุงให้มีความ
เหมาะสมส าหรับงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 4.เสนอแผนพัฒนาบุคลากรให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 
 5.สื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลายให้กับบุคลากรได้รับทราบ 
 6.จัดท าระบบและติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอและจัดท า
รายงานเสนอต่อผู้มีอ านาจ รวมทั้งน าผลการติดตามไปปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
  7. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาและน าไปเป็น
ข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรและกระบวนการพัฒนาบุคลากรส าหรับปีต่อไป 
 
 

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ≥35.00 
ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ≥10.00 
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แผนปฏิบัติกำรด้ำนพัฒนำบุคลำกร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - พ.ศ.2569) ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

กิจกรรม/
โครงกำร 

วัตถุประสงค์
โครงกำร 

ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้ำ
หมำย 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ  

ผู้รับผิดชอบ 65 66 67 68 69 
65 66 67 68 69 

1  การให้
ทุนอุดหนุน
การศึกษา 

 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
และจัดสรรทุนส าหรับ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถชอง
บุคลากรให้สอดคล้องกับ
นโยบายและความ
ต้องการของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละการ
อนุมัติ
ทุนอุดหนุน
การศึกษาของ
ผู้ขอรับ
ทุนอุดหนุน
การศึกษา 

≥80 ≥83 ≥85 ≥90 ≥95 บุคลากร
สาย 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

12,340,000 - - - - กองบริหารงาน
บุคคล 

 

2  การเตรียมความ
พร้อมของ
บุคลากรสาย
วิชาการในการ
เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับบุคลากรสาย
วิชาการในการจัดเตรียม
ผลงานเพื่อเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 

ร้อยละของ
บุคลากรสาย
วิชาการที่เข้า
ร่วมโครงการ 

- - ≥90 ≥90 ≥90 บุคลากร
สาย

วิชาการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 

  - - กองบริการ
การศึกษา 

3 

 

โครงการการ
พัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน
วิชาการ 

 

เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนา
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 

ร้อยละ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการที่ได้รับ
การพัฒนา 

≥80 ≥95 ≥98 ≥98 ≥98 บุคลากร
สาย

สนับสนุน
วิชาการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

4,780,000 5,360,000 1,000,000 - - กองบริหารงาน
บุคคล 
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แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของคณะศิลปกรรมศำสตร์ 

กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย 

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้ำหมำย 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

1 โครงการเพิ่มต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 
 
 

เพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้กับบุคลากรสาย
วิชาการ และให้ความรู้
ความเข้าใจการเขียน
เอกสารประกอบการสอน
ในหลักเกณฑ์การยื่น
ผลงานใหม ่

ร้อยละของผูส้อนที่มี

คุณภาพสูง (ต าแหน่ง

ทางวิชาการ)  

 

  ≥35.00 

 

บุคลากรสาย
วิชาการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

30,000 
 

ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 

2 โครงการเข้าสู่ต าแหน่งที่

สูงขึ้นของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ 
 
 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ เพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

จ านวนบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการที่เข้า

สู่ต าแหน่งทีสู่งขึน้ 

≥ 1 

 
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ 

 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

105,000  
งบพัฒนา
บุคลากร  

 

ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 

3 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษของ
บุคลากร 
 
 
 
 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับ
บุคลากร เพื่อสอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัย 
 

ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย 

≥72.00 บุคลากรสาย
วิชาการและ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ 

ตลอด
ปงีบประมาณ 

20,000 ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 
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ส่วนที่ 3 แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 
           แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล น าแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติเป็น
ต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ก าหนดไว้ 
รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนสมรรถนะทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 
 2.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 3.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในสายงานของตน 
 4.เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติตน ครองตน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย  
แนวทำงกำรน ำแผนพัฒนำบุคลำกรไปสู่กำรปฏิบัติ 
 1.เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร ไปสู่การ
ปฏิบัติ สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน
พัฒนาบุคลากร ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
 2.ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 
 3.ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
 5.ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนอง
ต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
           การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคคล เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึง
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
1.  พัฒนาองค์ความรู้ และเสริมสร้ างความเข้ า ใจเรื่ องการติดตามประเมินผลและก าหนดตั วชี้ วั ด  
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม 
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร อย่าง
ต่อเนื่อง  
3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภำคผนวก 
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ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – พ.ศ.2569) และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
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รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหน่วยงำน 
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