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ค าน า 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ของส านักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ (ฉบับปี ๒๕๕๖) ซึ่งจัดท าข้ึนเพื่อทบทวนปรับปรุงตามรูปแบบของการปฏิบัติงานให้มี
ภาระงานที่เหมาะสมกับจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมในหน่วยงาน
และส าหรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร  เพื่อให้บุคลากรของส านัก
ศิลปวัฒนธรรมฯ มีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ    
โดยมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ส านักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน จึงได้จัดท าเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  (ฉบับปี ๒๕๕๖)   ฉบับนี้ข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับหน่วยงานในการ
บริหารจัดการบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 

       ส านักศิลปวัฒนธรรมและพฒันาชุมชน 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
หน้า 

ค าน า             ก 
สารบัญ             ข 
ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม         1 
ประเด็นยุทธศาสตร์           1 
แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน          5 
แผนผังการพัฒนาบุคลากร          6 
แผนการพัฒนาบุคลากร             7 
ระบบและกลไกของการพัฒนาบุคลากร         8 
ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร          9 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร       10 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการพัฒนาบุคคล (SWOT Analysis)     11  
สรุปแผน – ผลการลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกสายสนับสนุน     12 
รายละเอียดส่วนบุคคลท่ีลาศึกษาต่อ พ.ศ. 2554         13 
สรุปการลาศึกษาต่อระยะเวลา 15 ปี         14 
ทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านสมรรถนะ         15 
สรุปผลการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการด าเนินโครงการ       16 
แผนกรอบอัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘      18 
ภาระงานกลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป           
ภาระงานกลุ่มงานอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม          

ภาระงานกลุ่มงานประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ       
ภาระงานกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ข้อมูลท้องถิ่น         
ภาระงานกลุ่มงานบริการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        
ภาระงานกลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนาพระต าหนักฯ          
ตารางสรุปการก าหนดกรอบอัตราก าลังต าแหน่งเพ่ิมใหม่         
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 



ปรัชญา 
  “บูรณาการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน” 
วิสัยทัศน์ 

ส านักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน  เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่อาเซียนและสากล 

พันธกิจ 
1. สนับสนุนให้มีการวิจัยทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมเพือ่เปน็ข้อมูลในการอนุรกัษ์และ

เผยแพร ่
2. จัดบริการวิชาการทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ินเพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
3. ท านุบ ารุงศาสนา บูรณาการศิลปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถ่ิน และพัฒนาวังสวน

บ้านแก้วให้เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวสู่ความเป็นสากล 
4.  ส่งเสริมสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชด าริ และการอนุรกัษ์ 
5.  พัฒนาระบบการบรหิารตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ค่านิยม 
       เชิดชูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมล้ าค่า 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจัยด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 
เป้าประสงค์ 

1. งานวิจัยด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 ตัวชี้วัด 

1. จ านวนผลงานวิจัยด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (๑ เรือ่ง) 
กลยุทธ ์
 1.   ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มกีารวิจัยด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา

ท้องถ่ิน 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  2 

2.    บริการวิชาการด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
เป้าประสงค์ 

1. มีระบบและกลไกการบริการวิชาการที่ตอบสนองตามความต้องการของชุมชน 
 ตัวชี้วัด 

1. จ านวนโครงการที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสงัคม (๕ โครงการ) 
2. จ านวนประชากรที่ได้รบับริการวิชาการและการพฒันา (๒๐๐ คน) 



3. กลุ่มเป้าหมายมรี้อยละความพึงพอใจและการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และมีความรู้ความเข้าใจกับการบริการทางวิชาการ (กลุม่ ๑   ๙๐/๘๐/๗๕,กลุม่ ๒   
๗๕/๗๕/๖๕) 

กลยุทธ ์
1. ให้บรกิารวิชาการด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
2. ให้บรกิารวิชาการที่สามารถน าไปสูก่ารพฒันาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 

 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  3 

3.   อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกให้เป็นอุทยาน
การเรียนรู้ของวังสวนบ้านแก้ว 
เป้าประสงค์ 

1. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
ตัวชี้วัด 

1.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน (๑๖ โครงการ) 

2. จ านวนผู้มสี่วนร่วมในการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 
(๙,๐๐๐ คน) 

3. กลุ่มเป้าหมายมรี้อยละความความรู้ /ความพึงพอใจ ต่อการท านุบ ารงุศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน (กลุ่ม ๑   ๙๐/๘๐/,กลุ่ม ๒   ๗๕/๗๕) 

4. ร้อยละของระดับความส าเรจ็ของโครงการตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ๘๐) 
กลยุทธ ์

1. พัฒนาวังสวนบ้านแก้วให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว
ของภาคตะวันออก 

2. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมแก่นักศึกษา เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถ่ินเพือ่ให้ถึงคุณค่าเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมโดยบรูณาการกับกิจกรรม
นักศึกษา 

3. ส่งเสริมใหห้ลักสูตรต่างๆใช้วังสวนบ้านแก้วเป็นแหล่งเรียนรูเ้พื่อบรูณาการเรียนการ
สอน 

4. สนับสนุนให้มกีารสร้างเครอืข่ายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  4 

4.    ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชด าริและการอนุรกัษ์ 
เป้าประสงค์ 

1. อนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่โครงการตามแนวพระราชด าริ  
ตัวชี้วัด 

1. จ านวนโครงการที่อนุรักษ์ส่งเสริมและสนับสนุนงานตามแนวพระราชด าริฯ 
      ( ๑ โครงการ) 
2. จ านวนประชากรทีเ่ข้ารับบรกิาร (๑,๐๐๐ คน) 



3. กลุ่มเป้าหมายมรี้อยละความพึงพอใจและการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และมีความรู้ความเข้าใจกับการบริการทางวิชาการ (กลุม่ ๑   ๙๐/๘๐/๗๕,     
กลุ่ม ๒   ๗๕/๗๕/๖๕) 

กลยุทธ ์
 1.     ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ เผยแพร่ โครงการตามแนวพระราชด าริฯ 

 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  5 

5.    พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักศิลปวัฒนธรรมและพฒันาชุมชน 
เป้าประสงค์ 

1. ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด 

1. ระดับความส าเรจ็ของเป้าหมายตามยทุธศาสตรจ์ากผลประเมินการประกันคุณภาพ 
(๓.๕๑) 

กลยุทธ ์
1. ส่งเสริมพฒันาระบบบรหิารจัดการหน่วยงานและบุคลากรให้มีทัศนคติ สร้าง

จิตส านึกและความสามารถด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายใน ระบบควบคุมการตรวจสอบภายใน 

และการบรหิารความเสี่ยงให้มปีระสทิธิภาพ 
3. พัฒนาและน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
4. มีการจัดหารายได้เพื่อน ามาพฒันา"วังสวนบ้านแก้ว" 
5. มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่ความเป็นสากล 

 



ระบบและกลไกของการพัฒนาบคุลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การติดตามผลและประเมินผลงาน 

ก าหนดกรอบ
อัตราก าลัง 

ระบบส่งเสริม
สนับสนุน 

 

ระบบสวัสดิการ 

การวางแผน 

งบประมาณประจ าป ี

การก าหนดแผนบริหาร 
ทรัพยากรบคุคล 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ทั้งภายใน-ภายนอก 

ผลตอบแทน 

งานที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายของบุคลากร 

เป้าหมายของส านักฯ 

 

ผลตอบแทนที่ได้รับ 

ส านักศลิปวฒันธรรมและพัฒนาชุมชน 



แผนการพฒันาบคุลากร ส านกัศิลปวัฒนธรรมฯ 
ด้วยส านักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ตระหนักถึงความส าคัญของการมีแผนพัฒนา

บุคลากรในภาพรวมส าหรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรของ
ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ มีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ  และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่สนับสนุน            
การด าเนินงานของส านักศิลปวัฒนธรรมฯ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักศิลปวัฒนธรรมฯ 2554 
– 2557 (ฉบับปี 2556) นั้น การพัฒนาบุคลากรจะเป็นส่วนช่วยส าคัญที่จะน าส านักศิลปวัฒนธรรมฯ      
ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนด คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเสนอแผนพัฒนาบุคลากรฉบับนี้ โดยมีความมุ่งหมาย
ส่วนหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของส านัก
ศิลปวัฒนธรรมฯ ในช่วงระยะเวลาระหว่างปีงบประมาณ  2554 - 2557 ข้อมูลที่จะใช้ในการก าหนดแผนมา
จากแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยในการบริหารงานส านักศิลปวัฒนธรรมฯ     
 
วัตถุประสงค์  

1. เพือ่สนบัสนุนแผนยุทธศาสตร์กบัการพัฒนาการบรหิารสู่ความเปน็เลิศ  
2. เพื่อใหบุ้คลากรของส านักศลิปวัฒนธรรมฯ มีคุณลกัษณะที่พงึประสงค์คือ  

-  มีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่ก าหนด 
-  ได้รับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล 
-  มีความพึงพอใจในการท างาน 
-  มีความรู้และทักษะในงานที่ปฏิบัติ และมีจิตส านึกการบริการที่ดี 
-  มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ให้มีคุณภาพสูงสุด 

3. เพื่ อสอดคล้องกับการด าเนินการ เกี่ยวกับการ จัดการความรู้ของกลุ่ ม งานต่างๆ                  
ในส านักศิลปวัฒนธรรมฯ และน าองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนา
บุคลากรเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและคุ้มค่า  

 
เป้าหมายของการด าเนินงานตามแผน  

บุคลากรของส านักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน  ได้เข้ารับการพัฒนา ฝึกอบรม 
สัมมนา หรือศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ในแต่ละปีงบประมาณ มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80    
ของบุคลากรทั้งหมด (โดยไม่นับซ้ า)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการจัดท าแผนพฒันาบุคลากร 
ของส านกัศิลปวัฒนธรรมและพฒันาชุมชน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี พ.ศ. 2547 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
ปี พ.ศ. 2554 - 2557 

แผนยุทธศาสตร์ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ  
ปี พ.ศ. 2554 – 2557 (ฉบับปี 2556) 

ด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ปี พ.ศ. 2555 - 2558 

ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล 

แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าทุกปี  พ.ศ. 2556 

แผนปรับปรุงคุณภาพ 
ประจ าทุกปี พ.ศ. 2556 

แผนพัฒนาบุคลากร
ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ  
ปี พ.ศ. 2555 - 2558 

 



แนวทางการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  

1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และดูงานทั้งภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัย 

2. สร้างเครือข่ายบุคลากรในหน่วยต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความ
ร่วมมือและเครือข่ายในระยะยาว 

3. การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการได้ดีและ
เพื่อเตรียมเข้าสู่ภาษาในอาเซียน  

4. ส่งเสรมิการจัดการความรู้ เพื่อให้สามารถน าความรูจ้ากการปฏิบัติจริง จากการฝกึฝนและจาก
ประสบการณ์ที่แอบแฝงอยู่ในตัวบุคคลมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางาน  

5. พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยโดยให้มีความสามารถท าการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
6. จัดส่งบุคลากรเข้ารว่มฝกึอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร การบริการและภาวะผู้น า

ส าหรับผู้บริหารทุกระดับ  
7. น าแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรโดยเน้นการ

ประเมินสมรรถนะเพื่อการพัฒนาเป็นรายบุคคล  
8. พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้โดยส่งเสริมการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  
9. ส่งเสริมให้หน่วยงานปรับปรุงกระบวนงานให้บริการที่ส าคัญให้สั้น  กระชับ โดยเน้นการ

ให้บริการที่รวดเร็วและถูกต้อง 
10. ส่งเสริมบุคลากรด้านคุณธรรม และจริยธรรม ให้ได้รับการฝึกพัฒนาจิตเพื่อเป็นการพัฒนา

ตนเอง 
11. สร้างจิตส านึกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี โดยกิจกรรมด้าน

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม 
 
 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการพัฒนาบุคคล (SWOT Analysis) 

 
จุดแข็ง 

- กรรมการบริหารส านักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
บุคลากรของส านักฯ 

-  มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อและเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง 
-  มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร 
-  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานเพื่อความคล่องตัวของบุคลากรในการ

ปฏิบัติงาน  
 
จุดอ่อน 

-  ขาดการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ใหเ้กิดประโยชนส์งูสุด 
-  บุคลากรบางส่วนมีข้อจ ากัดในการใช้ภาษาอังกฤษ  

 
 



โอกาส 
-  มีหน่วยงานทั้งภาครฐัและเอกชนทีเ่ปิดหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาบุคลากรส่งผล

ให้บุคลากรมีแนวทางที่จะพัฒนาตนเองไดห้ลายทางเลือก 
-  สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งในและนอกประเทศสง่เสริมการพฒันาบุคลากร

เพื่อใหทุ้กคนได้รับการพฒันาตนเอง 
-  การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกเน้นการพัฒนาบุคลากรเป็นเรือ่งส าคัญจงึท า

ให้บุคลากรมโีอกาสในการที่จะพฒันาตนเองสูง 
 
ภัยคุกคาม  

-  การได้รับงบประมาณน้อย บุคลากรอาจจะได้รบัการพัฒนาไม่ครบตามเป้าหมาย 
 

   
 

 



สรุปแผน – ผลการลาศกึษาต่อในระดบัปริญญาโทและเอกสายสนบัสนนุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

สรุปบุคลากรที่ตอ้งการลาศกึษาต่อประจ าปีงบประมาณ 2556 
 

คณะ/ส านัก/สถาบัน 
ปริญญาโท 
(จ านวน) 

ปริญญาเอก 
(จ านวน) 

งบประมาณ หมายเหต ุ

ส านักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน     
บุคลากรสายสนับสนุน 1 - 300,000  
- กลุ่มงานพิพิธภัณฑ ์ 1 - 300,000  
รวมบุคลากรสายสนับสนุน 1  300,000  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายละเอียดส่วนบคุคลที่ลาศึกษาตอ่ พ.ศ. 2556  
 

คณะ/ส านัก/สถาบัน 
พ.ศ. 2556 

รายละเอียดส่วนบุคคล (เหตุผล/แผน-ผล) งบประมาณ หมายเหต ุ
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ส านักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน      
บุคลากรสายสนับสนุน 2 -  300,000  
1. กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ 1 -  300,000  
    -  นางสาวพชร   เกตุเล็ก      
รวมบุคลากรสายสนับสนุน 2   300,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการลาศึกษาตอ่ระยะเวลา 15 ปี 
ส านักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 

 
ต าแหน่ง 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 รวม 

ปริญญาโท 2 0 1 2 - - - - - - - - - - - 5 
รวม 2 0 1 2 - - - - - - - - - - - 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทิศทางการพัฒนาบคุลากรด้านสมรรถนะ 
 ๑. การพัฒนาสมรรถนะตามความจ าเป็นข้ันพื้นฐาน 
  - โครงการ/กจิกรรมศึกษาดูงาน             จ านวน   ๒๐  คน 
  - โครงการ/กจิกรรมอบรม/ประชุม/สัมมนา            จ านวน   ๑๐  คน 
  - โครงการการลาศึกษาต่อ                       จ านวน    ๑   คน 
 ๒. การพัฒนาสมรรถนะตามยุทธศาสตร์ 
  - โครงการฝึกอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาในหน่วยงาน         จ านวน  ๒๐   คน 
 ๓. การพัฒนาสมรรถนะตามภารกจิหลักและภารกจิรองของหน่วยงาน 
  - โครงการส่งเสริมกจิกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                     จ านวน   ๒๐  คน 
 ๔. การพัฒนาสมรรถนะทางนวัตกรรม 
  - โครงการฝึกอบรมงานวัฒนธรรมสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ        จ านวน    ๕   คน 
 ๕. การพัฒนาเกี่ยวกับกลไกขบัเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร  
  - โครงการจัดการความรูก้ารสร้างประสทิธิภาพในการท างาน           จ านวน    ๔   คน 
  - โครงการจัดการความรูก้ารพฒันาระบบงานท านบุ ารงุศิลปฯ          จ านวน    ๔   คน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากร 
 ส านักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน   ประจ าปี  2556 

 

แผนงาน โครงการ 
จ านวน
กิจกรรม 

จ านวน
เป้าหมาย 

ความจ าเป็น 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
เร่งด่วน 

จ าเป็นตาม
แผนงานประจ า 

จ าเป็นใน
อนาคต 

แผนงานพฒันาบุคลากร 
สายสนบัสนุน 

1.  โครงการศึกษาดูงานบุคลากรสาย
สนับสนุน 

3 20 
  

 หน่วยงาน แนวทาง 
การพัฒนา 1 

2.  โครงการพฒันาผูบ้รหิารรุ่นใหม ่ 1 1 
    แนวทาง 

การพัฒนา  1 
3.  โครงการฝึกอบรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1 20 
  

  แนวทาง 
การพัฒนา  2 

4.  โครงการจัดการความรูก้ารสร้าง
ประสิทธิภาพในการท างาน  

1 20 
  

  แนวทาง 
การพัฒนา  5 

5. โครงการจัดการความรู้การพัฒนา
ระบบงานท านบุ ารงุศิลปฯ      

1 20 
  

  แนวทาง 
การพัฒนา  5 

6.  ส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับปริญญา
โท 

1 1 
  

  แนวทาง 
การพัฒนา  1 

7. โครงการฝึกอบรมงานวัฒนธรรมสู่
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 5 
  

  แนวทาง 
การพัฒนา  4 

แผนงาน โครงการ 
จ านวน
กิจกรรม 

จ านวน
เป้าหมาย 

ความจ าเป็น 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
เร่งด่วน 

จ าเป็นตาม
แผนงานประจ า 

จ าเป็นใน
อนาคต 

 8. โครงการส่งเสริมกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2 10 
  

  แนวทาง 
การพัฒนา  3 

 
หมายเหตุ    เร่งด่วนหมายถึง  ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่ต้องใช้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนกรอบอตัราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ 
 

ส านักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง  4  ปี  โดยมี
โครงสร้างการแบ่งงานที่เหมาะสม   มีการก าหนดต าแหน่ง  การจัดอัตราก าลัง  โครงสร้างให้เหมาะสมกับ
อ านาจหน้าที่ของส านักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน     ตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗  อีกทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง  การพัฒนาบุคลากรของ
ส านักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ให้เหมาะสมอีกด้วย 
 

  ส านักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน  จึงได้มีการวางแผนอัตราก าลังใช้ประกอบในการ
จัดสรรงบประมาณและสรรหา พิจารณากรอบอัตราก าลัง เพื่อด าหนดอัตราก าลังเพื่อให้การมีความ
เหมาะสมกับกลุ่มงานภายในหน่วยงาน และให้มีอัตราก าลังที่เพียงพอและมีระบบการปฏิบัติงานที่เกิดผล
สัมฤทธ์ิต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลทั่วไปและนักศึกษาได้เป็นอย่างดี 

 


