
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักงานอธิการบดี 

ได้รับการอนุมตัิจากอธกิารบดี  
เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2563



ก 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานให้สามารถบรรลุพันธกิจ และรองรับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ส านักงานอธิการบดี ปี 2560-2564 ใน ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 
  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินงานแผนบริหารทรัพยากร
บุคคลเพ่ือก าหนดเป็นเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ จ านวน 1 ยุทธศาสตร์ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ได้ก าหนด
เป้าประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 เป้าประสงค์ที่ 1.6 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจน

มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

โดยมีตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพเอื้อตอ่การ

ด าเนนิงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และ

การก้าวสู่มหาวิทยาลัยแมแ่บบที่

ดีของสังคม 

1.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบ

การบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย

(ระดับความพึงพอใจ) 

>4.00 

2. เพื่อใหบุ้คลากรมีคุณภาพชวีิต

ที่ด ีมคีวามทุ่มเทในการ

ปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับ

องค์กร 

2.ระดับความผูกพันของบุคลากรตอ่

มหาวิทยาลัย  (ระดับความผูกพัน) 

>4.00 

 
   นอกจากนี้ได้ก าหนดโครงการกิจกรรมจ านวน 5 โครงการ จ านวนงบประมาณท้ังสิ้น 
220,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

(บาท) 
จัดท ากรอบอัตราก าลังของบุคลากรส านักงานอธิการบดี - 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร - 
การส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในสวัสดิการและ
ประโยชน์ 

20,000 

โครงการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในส านักงานอธิการบดี 200,000 
รวม 220,000 



ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นแนวทางใหม่ที่มีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ดังนั้นการปรับเปลี่ยนบทบาทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการจึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้กับส่วนราชการ 

  ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่จึงต้องเป็นระบบที่สร้างความคล่องตัวให้กับ
ผู้บริหารไม่ติดยึดอยู่กับกฏระเบียบ และต้องเป็นระบบที่เกื้อหนุนต่อการท างานเชิงยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ในขณะเดียวกันจะต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม แล ะท าให้ข้าราชการมี                     
ความพึงพอใจ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถือว่าการบริหารทรัพยากรบุคคล  
เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กร เนื่องจากปัจจัยด้านบุคลากรหรืออัตราก าลังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ  
ในการชี้ถึงความส าเร็จในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันอุดมศึกษาที่มีเป้าหมายในการพัฒนา
บุคลากร จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการด าเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาหน่วยงาน ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรเพ่ือก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ เน้น
ความส าคัญและมีเป้าหมายในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาภูมิปัญญาให้กับสังคม ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยจึงต้องวางแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวจะต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ ต้องมีการพัฒนาเพื่อเพ่ิมคุณวุฒิ การท าวิจัยเพื่อพัฒนางาน ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษา
ดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์ น ามาปรับใช้ในการพัฒนางานให้เกิดความช านาญการในต าแหน่งใน
ต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะต้องมีการวางแผนเพ่ือให้
ได้รับผลจากการพัฒนาบุคลากรน าสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและเอ้ือประโยชน์ต่อบุคลากร
ให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 



 
1.2 โครงสร้ำงส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE  CHART) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงประมำณ พ.ศ. 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร
ค่ำเปำ้หมำย

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

กำรบรรลเุปำ้หมำย
(บรรล)ุ

(ไม่บรรล)ุ
1 จัดท ำกรอบอตัรำก ำลัง

ของบุคลำกรส ำนักงำน
อธิกำรบดี

6 6 บรรลุ

2 กำรสรรหำและคัดเลือก
บุคลำกร

100 100 บรรลุ

3 กำรประเมนิผลกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร

100 100 บรรลุ

4 กำรเผยแพร่และให้
ควำมรู้เกีย่วกบั
สวัสดิกำรและสิทธิ
ประโยชน์

100 100 บรรลุ

5 โครงกำรส่งเสริมสร้ำง
ควำมสัมพนัธ์ของ
บุคลำกรภำยใน

< 6 3 บรรลุ

> 80 87.15 บรรลุ

ร้อยละของบุคลำกรทีรั่บทรำบ
ผลประเมนิปฏิบัติงำน

ร้อยละของกำรรับรู้เกีย่วกบั
สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์

อตัรำกำรลำออกของบุคลำกร

ร้อยละของบุคลำกรทีเ่ข้ำร่วม
โครงกำร

ตวัชี้วัด

จ ำนวนหน่วยงำนทีส่่งกรอบ
อตัรำก ำลังของส ำนักงำน
อธิกำรบดี

ร้อยละของบุคลำกรทีม่ี
คุณสมบัติตรงตำมต ำแหน่ง



1.5 ข้อมูลพื้นฐำนส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) : แม่แบบที่ดีในการให้บริการ 
1.5.2 พันธกิจ (Mission) :  บริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรม   
1.5.3 ภำรกิจหลัก (Key result area) : ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจหลัก

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีหน้าที่บริหารจัดการและรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีรับผิดชอบ ดูแล เพ่ือให้บริการและด าเนินงาน ดัง
รายละเอียดดังนี้ 

1. บริการและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการวางแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  2. ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล 
และกฎหมาย 

  3. บริการและสนับสนุน การประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ และภูมิทัศน์ 
  4. บริการและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา และการสร้างเครือข่าย  
  5. ส่งเสริมและสนับสนุน การบริการด้านหลักสูตร การรับเข้าศึกษา ทะเบียนและ 

และประมวลผล 
  6. ก ากับดูแลการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
1.5.4 เสำหลัก (Pillars) : ทุนความรู้ คู่คุณธรรม เครือข่าย ความเป็นมืออาชีพ 
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) : ใส่ใจบริการ ท างานเป็นทีม 
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) : บริการด้วยใจ (service mind) 
1.5.7 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) :  
  Flow = กระบวนการท างานที่ลื่นไหล ไม่ติดขัด 
  Work Environment =สภาพแวดล้อมในการท างานที่เอ้ือต่อการท างาน 
  Information =มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้สะดวก 

  Culture = สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญ 
ร่วมกัน 

1.5.8 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts : พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 
1.5.9 เป้ำหมำยกำรพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดี (Development Goals) 

1. ส านักงานอธิการบดีมุ่งพัฒนากระบวนการท างานที่คลองตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ 
ผูรับบริการมีความพึงพอใจ   

2. ส านักงานอธิการบดมุ่งให้บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ้น  

3. ส านักงานอธิการบดีมุ่งให้หน่วยงานมีรายได้จากการบริการวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 
 

 

 

 



1.6 ข้อมูลบุคลำกรส ำนักงำนอธืกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

1.6.1 ตำรำงข้อมูลบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร 

 
ข้อมูล ณ เดือนมีนำคม 2563



ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลระยะ 5 ปี (2560-2564) 
และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 
2.1 นโยบำยด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ส านักงานอธิการบดีมีเป้าหมายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตและความ
ผาสุกในการปฏิบัติงาน และสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม พ่ึงพาตนเองได้และ
ยืนอยู่อย่างสง่างาม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ส านักงานอธิการบดีจึงได้ก าหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ไว้ดังนี้ 

 1. วางแผนก าลังคนอย่างเหมาะสมตามกรอบภารกิจ 
 2. ก าหนดกระบวนการคัดเลือกคนเข้าสู่ต าแหน่งด้วยระบบคุณธรรม และด าเนินการด้วย 
 4. พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เอ้ือ 

ต่อการท างาน และมีความถูกต้องสามารถน าไปประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตและสวัสดิการที่ดีอันจะ น าไปสู่

ความจงรักภักดีองค์กร 
   8. กระจายอ านาจในการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่หน่วยงานเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการ

บริหาร 
 9. ปรับกระบวนการท างานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดความ

คล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
 10. สร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลกับบุคลากร 

 
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการด าเนินงานที่
เน้นผลสัมฤทธิ์ ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม (ด้านบริการ) และสร้างความผูกพันให้บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 
 
2.3 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย 

2.3.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรให้บริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 
2.3.2 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  1.6 บุคลำกรทุกระดับมีควำมรู้ ทักษะและทัศนคติในกำร

ปฏิบัติงำน ตลอดจนมีควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 

2.3.3 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำย 
ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. จัดท ากรอบอัตราก าลังของบุคลากรส านักงานอธิการบดี 6 
2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 100 
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 100 
4. การส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในสวัสดิการและ
ประโยชน์ 

>80 

5. โครงการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในส านักงานอธิการบดี <5 
>1 



2.4 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ล ำดับ ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ระยะเวลำ 

1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
และประจ าปีงบประมาณ 2564 

18 กันยายน 63 

2 รวบรวมข้อมูลและการจัดท า (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากร
บุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
และประจ าปีงบประมาณ 2564 

18-22 กันยายน 63 

3 จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และ
ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ 

24 กันยายน 63 

4 ปรับแก้ (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนา
บุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปี
งบประมาณ 2564 ของส านักงานอธิการบดี 

25 – 26 กันยายน 63 

5 น าเสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ 2563 
ส านักงานอธิการบดี ต่อคณะกรรมการบริหารส านักงาน
อธิการบดี 

28 กันยายน 63 

6 น าเสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ 2563 
ต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

30 กันยายน 63 

7 จัดส่งแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ 2563 
ส านักงานอธิการบดี ให้กองบริหารงานบุคคล 

ตุลาคม 63 

8 เผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ 2563 

ตุลาคม 63 

9 ด าเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนา
บุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปี
งบประมาณ 2564 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 



ล ำดับ ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ระยะเวลำ 
10 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ

แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และ
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

  

-         รอบไตรมาสที่ 1 24 ธันวาคม 63 
-         รอบไตรมาสที่ 2 23 มีนาคม 64 
-         รอบไตรมาสที่ 3 22 มิถุนายน 64 
-         รอบไตรมาสที่ 4 21 กันยายน 64 

11 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และ
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ให้หน่วยงานเจ้าภาพ 

  

-         รอบไตรมาสที่ 1 27 ธันวาคม 63 
-         รอบไตรมาสที่ 2 30 มีนาคม 64 
-         รอบไตรมาสที่ 3 29 มิถุนายน 64 
-         รอบไตรมาสที่ 4 28 กันยายน 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5 แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

  2.5.1 แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระยะ 5 ปี (2560-2564) 
 

กิจกรรม/
โครงกำร 

วัตถุประสงค์โครงกำร 
ตัวช้ีวัด

ควำมส ำเ
ร็จ 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
กลุ่ม 

งบประมำณ 
ผู้รับผิดช

อบ เป้ำหมำ
ย 

   
ปี 60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

  ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64   

ระบบกำร
สรรหำ 
(Recruitm
ent) 

                            

1. กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง   
                  

1. จัดท า
กรอบ
อัตราก าลัง
ของบุคลากร
ส านักงาน
อธิการบดี 

เพ่ือทบทวน
และจัดท า
กรอบ
อัตราก าลัง
ให้เพียงพอ
ต่อความ
ต้องการ
อัตราก าลัง
ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 

จ านวน
หน่วยง
านที่ส่ง
กรอบ
อัตราก า
ลังของ
ส านักงา
น
อธิการ
บด ี

7 7 6 6 6 หน่วยง
าน
ภายใน
สังกัด
ส านักงา
น
อธิการ
บด ี

 -   -   -   -   -  ทุก
หน่วยงาน
ใน
ส านักงาน
อธิการบดี 

2. กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง                           

1. การสรร เพ่ือให้ได้ ร้อยละ 100 10 10 10 10 บุคลาก  -   -   -   -   -  ทุก



หาและ
คัดเลือก
บุคลากร 

บุคลากรที่
ตรงตามคุณ
ลักษณะเฉ
พาะ
ต าแหน่ง 

ของ
บุคลาก
รที่มี
คุณสมบั
ติตรง
ตาม
ต าแหน่
ง 

0 0 0 0 รภายใต้
ส านักงา
น
อธิการ
บดีที่
ได้รับ
การ
บรรจุ 

หน่วยงาน
ภายใต้
ส านักงาน
อธิการบดี 

ระบบกำรพัฒนำ (Training & Development)                           

1. การ
ฝึกอบรมและ
พัฒนา
บุคลากร 

    รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2664) และแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน                           

1. การ
ประเมินผล
การ
ปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

เพ่ือ
ประเมินผล
การ
ปฏิบัติงาน
ของ
บุคลากร
ส านักงาน
อธิการบดี 

ร้อยละ
ของ
บุคลาก
รที่
รับทรา
บผล
ประเมิน
ปฏิบัติง
าน 

100 10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

บุคลาก
รของ
ส านักงา
น
อธิการ
บด ี

 -   -   -   -   -  ทุก
หน่วยงาน
ใน
ส านักงาน
อธิการบดี 

ระบบกำรบริหำรค่ำตอบแทน                           

1. การบริหาร
ค่าจ้าง 
เงินเดือน 

    เนื่องจากส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานภายในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย การบริหารค่าจ้าง 
เงินเดือนและค่าตอบแทนให้ใช้ประกาศของมหาวิทยาลัย 



และ
ค่าตอบแทน 
ระบบกำรให้สวัสดิกำรและสิทธปิระโยชน์                           

1. การส่ง
บุคลากรเข้าร่วม
อบรมสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจใน
สวัสดิการและ
ประโยชน ์ 

เพื่อให้บุคลากร
มีความรู้ความ
เข้าใจใน
สวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์
ของตนเอง 

ร้อยละของ
บุคลากรที่
เข้าร่วม
อบรม 

>80 >80 >80 >80 >80 บุคลากร
ของ
ส านักงาน
อธิการบดี
ที่มีรายชื่อ
เข้าร่วม
การอบรม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ทุกหน่วยงาน
ในส านักงาน
อธิการบดี 

ระบบกำรธ ำรง
รักษำ 

                            

1. โครงการ
ส่งเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ของ
บุคลากรภายใน
ส านักงาน
อธิการบดี 

เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ของบุคลากร
ระหว่าง
หน่วยงาน
ภายใต้
ส านักงาน
อธิการบดี 

1.อัตรา
การลาออก
ของ
บุคลากร 

< 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

บุคลากร
ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 

200,000 200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

200,000 ทุกหน่วยงาน
ในส านักงาน
อธิการบดี 

2. ร้อยละ
ของ
บุคลากรที่
เข้าร่วม
โครงการ 

> 1 > 1 > 1 > 
80 

> 
80 

            

 
 
 
 
 
 

 



 
2.5.2 แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
 

กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร 
ตัวช้ีวัด

ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย
ของ

ตัวช้ีวัด 

กลุ่ม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย 

    

ระบบกำรสรรหำ (Recruitment)               

1. กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง   
       

1. จัดท ากรอบอัตราก าลังของบุคลากร
ส านักงานอธิการบดี 

เพ่ือทบทวนและจัดท ากรอบ
อัตราก าลังให้เพียงพอต่อความ
ต้องการอัตราก าลังของส านักงาน
อธิการบดี 

จ านวนหน่วยงานที่
ส่งกรอบอัตราก าลัง
ของส านักงาน
อธิการบดี 

6 หนว่ยงาน
ภายในสังกัด
ส านักงาน
อธิการบดี 

ต.ค. 63- 
ก.ย. 64 

 -  ทุกหน่วยงานใน
ส านักงาน
อธิการบดี 

2. กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง             
1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพ่ือให้ได้บุคลากรที่ตรงตามคุณ 

ลักษณะเฉพาะต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของ
บุคลากรที่มี
คุณสมบัติตรงตาม
ต าแหน่ง 

100 บุคลากรภายใต้
ส านักงาน
อธิการบดีที่
ได้รับการบรรจุ 
 
 
 
 

ต.ค. 63- 
ก.ย. 64 

 -  ทุกหน่วยงาน
ภายใต้
ส านักงาน
อธิการบดี 



กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร 
ตัวช้ีวัด

ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย
ของ

ตัวช้ีวัด 

กลุ่ม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย 

    

ระบบกำรพัฒนำ (Training & Development)             
1. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร     รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (2560-2564) และแผนพัฒนา

บุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน             
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรส านักงานอธิการบดี 

ร้อยละของ
บุคลากรที่รับทราบ
ผลประเมิน
ปฏิบัติงาน 

100 บุคลากรของ
ส านักงาน
อธิการบดี 

ต.ค. 63- 
มี.ค. 64 

 -  ทุกหน่วยงานใน
ส านักงาน
อธิการบดี 

เม.ย. 62 - 
ก.ย. 62 

ระบบกำรบริหำรค่ำตอบแทน             

1. การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และ
ค่าตอบแทน 

    

เนื่องจากส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานภายในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย 
การบริหารค่าจ้าง เงินเดือนและค่าตอบแทนให้ใช้ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 



กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร 
ตัวช้ีวัด

ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย
ของ

ตัวช้ีวัด 

กลุ่ม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย 

    

ระบบกำรให้สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์             
1. การส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในสวัสดิการและ
ประโยชน์  

เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ของตนเอง 

ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
อบรม 

>80 บุคลากรของ
ส านักงาน
อธิการบดี 

ต.ค. 63- 
ก.ย. 64 

20,000 ทุกหน่วยงานใน
ส านักงาน
อธิการบดี 

ระบบกำรธ ำรงรักษำ               
1. โครงการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์
ของบุคลากรภายในส านักงานอธิการบดี 

เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ของ
บุคลากรระหว่างหน่วยงานภายใต้
ส านักงานอธิการบดี 

1.อัตราการลาออก
ของบุคลากร 

< 5 บุคลากรของ
ส านักงาน
อธิการบดี 

ต.ค. 63- 
ก.ย. 64 

200,000 ทุกหน่วยงานใน
ส านักงาน
อธิการบดี 

2. ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ 

> 80 

    

รวม   220,000   



 

ส่วนที่ 3 แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการ
บริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดีที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง
ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในส านักงานอธิการบดีในเรื่องการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือปรับประบวนการ และกลไกการบริหาร
จัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างเป็นระบบ  
 
3.1 แนวทำงกำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ไปสู่กำรปฏิบัติ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคล ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดท าแนว

ทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับ
บุคลากรภายในส านักงานอธิการบดี ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสามารถประเมินผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม  



 

3.2 กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 
 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี                       
บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด  
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง
เป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อย่างต่อเนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกๆ 
ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

ภำคผนวก  
 ก      ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี  
( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

ข      รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี  
( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

ค      ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี  
( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนกำรประชุม 



คณะกรรมกำรจัดท ำแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล และแผนพัฒนำบุคลำกร ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2560-2564) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 1/2563 
วันพุธที่ 4 เดือนกันยำยน พุทธศักรำช 2562 เวลำ 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมปัญจมรำช ชั้น 1 อำคำร 32 
********************************** 

ผู้มำประชุม 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล  ไพศาล  ประธานที่ประชุม 
 2.  นางสาวสุวรรณา  งามวิทย์โรจน์ กรรมการ   
 3.  นายสนธยา    เจริญศิริ กรรมการ 
 4.  นางสาวตวงพร    เซอร์ประยูร กรรมการ 
 5.  นางจุณีรัตน์    จันทร์นิตย์ กรรมการ 
 6.  นางเจนจิรา    ปราบปรี กรรมการ 
 7.  นายกันต์กวี    วงษ์เวนไตร กรรมการ 
 8. นางอรอุมา    ชมภูนุช  กรรมการ 
 9. นางสาวภูรีรัตน์    สัตถาวร กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มำประชุม 
 1.  นางพรพิศ    ประดิษฐ์พงษ์ ติดภารกิจ 
 2. นายช านิ    นิลอรุณ ติดภารกิจ 
 3.  นางศรัณ     ชินแสงทิพย์ ติดภารกิจ 
 4.  นางสาวสุวิมล    เทพนม  ติดภารกิจ 
 5.  ว่าที่ ร.ต. หญิงคณิศร   บุญเรือง ติดภารกิจ 
 6.  นายวีรยุทธ    ดาราชาติ ติดภารกิจ 

ผู้เข้ำร่วมประชมุ 
 1.  นายประพล    สุขสุโฉม 
 2.  นายภูดิศ     นอขุนทด 

เริ่มประชุมเวลำ 09.00  น. 
ประธำนที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล 

 

 

 

ระเบียบวำระท่ี  1 ประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 
    1.1 กำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล และ

แผนพัฒนำบุคลำกร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
  ประธานแจ้งที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพ่ือร่วมกันทบทวน และพิจารณา
กิจกรรม/โครงการเพ่ือจัดท าแผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาบุคลากร ระดับส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผน สอดคล้องกับพันธกิจ
ของหน่วยงาน 



   มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวำระท่ี 2 รับรองรำยงำนกำรประชุม 
    -  ไม่มี  - 

ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องเสนอสืบเนื่อง 
    -  ไม่มี  - 

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ 
    4.1 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดท ำแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

และแผนพัฒนำบุคลำกร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
    ส านักงานอธิการบดี ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหาร

ทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ 2795/2562 สั่ง ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 ซึ่งประกอบไปด้วย
คณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการด าเนินงาน 
    มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

   4.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้ วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำยของกำรจัดท ำ 
แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล และแผนพัฒนำบุคลำกร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจ ำปีงบประมำณ 
2563 ระดับหน่วยงำน 

    กองบริหารงานบุคคลในฐานะหน่ วยงานเจ้ าภาพได้ชี้ แจง
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมายของการด าเนินงานการจัดท า แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ
แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2563  ระดับหน่วยงานเพ่ือให้หน่วยงานใช้
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

 

แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่ำ

เป้ำหมำย 
1 . เ พ่ื อ ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ

พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการ
ด าเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และ
การก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดี
ของสังคม 

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 
(ระดับความพึงพอใจ) 

>4.00 

 2. ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อ
หน่วยงาน 

(ระดับความผูกพัน) 

>4.00 

แผนพัฒนำบุคลำกร 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่ำ



เป้ำหมำย 
1.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา

สมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 
>98.00 

2.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้า
ในสายงานของตน 

1. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่
ต าแหน่ง 

40 คน 

    มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

    

 

 

 

 

 
  4.3 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรและแผนบริหำรทรัพยำกร

บุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 2562 (รอบ 9 เดือน) 
  ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและ

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2562 (รอบ 9 เดือน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



4.3.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกร 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ล ำดบั
ที่

กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด
ค่ำ

เปำ้หมำย
ผลกำรด ำเนินงำน ค ำอธบิำยผลกำรด ำเนินงำน

1 โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรพฒันำ
บุคลำกรส ำนักงำน
อธิกำรบดีตำมพนัธกจิ
ของหน่วยงำนภำยใน
สังกดั

1. ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ด้รับ
กำรพฒันำ

ร้อยละ >98 99.57 ส ำนักงำนอธิกำรบดีมบีุคลำกรทัง้ส้ิน 233 คน จำก
กำรส ำรวจในรอบเดือนตุลำคม-มถิุนำยน 2562 มี
บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรทีไ่ด้รับกำรพฒันำ
สมรรถนะประจ ำสำยงำนจ ำนวน 232 คน จำก
บุคลำกรทัง้ส้ิน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 99.57 
ประกอบด้วย
 - กองกลำง ได้รับกำรพฒันำ 97 คน จำก 98 คน
 - กองกคลัง ได้รับกำรพฒันำ  30 คน 
 - กองนโยบำยและแผน ได้รับกำรพฒันำ 23 คน
 - กองบริหำรงำนบุคคล ได้รับกำรพฒันำ 23 คน
 - กองพฒันำนักศึกษำได้รับกำรพฒันำ 31 คน
 - กองบริกำรกำรศึกษำ ได้รับกำรพฒันำ 28 คน

2 โครงกำรพฒันำ
ศักยภำพด้ำน
ภำษำองักฤษของ
บุคลำกร

1. จ ำนวนบุคลำกรทีไ่ด้รับกำร
พฒันำภำษำองักฤษ

2. ร้อยละของบุคลำกรทีผ่่ำน
เกณฑ์มำตรฐำนภำษำองักฤษ
ของมหำวิทยำลัย

50 คน

ร้อยละ >25

59 คน

66.67

บุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดีได้เข้ำร่วมโครงกำร
อบรมพฒันำศักยภำพภำษำองักฤษส ำหรับบุคลำกร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำเมือ่วันที ่17-18, 
24-25 พฤศจิกำยน 2561 และ 9-23 กมุภำพนัธ์ 
2562 จัดโดยสถำบันสร้ำงสรรค์และส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.)

บุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดีทีผ่่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
ภำษำองักฤษจ ำนวน 120 คน จำกบุคลำกรทัง้ส้ิน
180 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67



4.3.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

     
  มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
 
 
 

ล ำดับที่ กจิกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
ค่ำ

เป้ำหมำย
ผลกำร

ด ำเนินงำน
ค ำอธิบำยผลกำรด ำเนินงำน

1 จัดท ำกรอบอตัรำก ำลัง
ของบุคลำกรส ำนักงำน
อธิกำรบดี

เพือ่ทบทวนและ
จัดท ำกรอบ
อตัรำก ำลังให้
เพยีงพอต่อ
ควำมต้องกำร
อตัรำก ำลังของ
ส ำนักงำน
อธิกำรบดี

จ ำนวนหน่วยงำนที่
ส่งกรอบอตัรำก ำลัง
ของส ำนักงำน
อธิกำรบดี

6 6 ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ด ำเนินกำรให้หน่วยงำนภำยใต้
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ด ำเนินกำรจัดท ำกรอบอตัรำก ำลัง
 ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) ตำมนโยบำยจัดท ำ
แผนพฒันำบุคลำกรมหำวิทยำลัย  มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสวนสุนันทำ  ทัง้นี้ได้จัดส่งข้อมลูไปยัง
คณะกรรมกำรปฏิรูประบบกำรบริหำรงำนบุคคล
เรียบร้อยแล้ว

2 กำรสรรหำและ
คัดเลือกบุคลำกร

เพือ่ให้ได้
บุคลำกรทีต่รง
ตำมคุณลักษณะ
เฉพำะต ำแหน่ง

ร้อยละของบุคลำกรที่
มคุีณสมบัติตรงตำม
ต ำแหน่ง

100 100 ในปีงบประมำณ 2562 ส ำนักงำนอธิกำรบดีไมม่กีำร
สรรหำและคัดเลือกบุคลำกร

3 กำรประเมนิผลกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร

เพือ่ประเมนิผล
กำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร
ส ำนักงำน
อธิกำรบดี

ร้อยละของบุคลำกรที่
รับทรำบผลประเมนิ
ปฏิบัติงำน

100 100 ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ด ำเนินกำรให้กองบริหำรงำน
บุคคลด ำเนินกำรประมวลผลกำรรับทรำบผลกำร
ประเมนิผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำน
อธิกำรบดี (ประเมนิผลฯรอบที ่ 1/2561  ( ตุลำคม 
2561 - มนีำคม 2562) ปรำกฏว่ำบุคลำกรมกีำร
รับทรำบผลกำรปฏิบัติงำนคิดเป็นร้อยละ 100

4 กำรส่งบุคลำกรเข้ำ
ร่วมอบรมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจใน
สวัสดิกำรและประโยชน์

เพือ่ให้บุคลำกร
มคีวำมรู้ควำม
เข้ำใจใน
สวัสดิกำรและ
สิทธิประโยชน์

ร้อยละของบุคลำกรที่
เข้ำร่วมอบรม

>80 N/A อยู่ระหว่ำงรอกำรจัดอบรมโดยกองบริหำรงำนบุคคล

5

โครงกำรส่งเสริมสร้ำง
ควำมสัมพนัธ์ของ
บุคลำกรภำยใน
ส ำนักงำนอธิกำรบดี

เพือ่เสริมสร้ำง
ควำมสัมพนัธ์
ของบุคลำกร
ระหว่ำง
หน่วยงำน
ภำยใต้
ส ำนักงำน
อธิกำรบดี

1.อตัรำกำรลำออก
ของบุคลำกร
2. จ ำนวนโครงกำร
สร้ำงควำมสัมพนัธ์
ของบุคลำกรภำยใน
หน่วยงำน

< 5

> 1

2

1

1. ในรอบ 3 เดือน มบีุคลำกรของส ำนักงำนอธิกำรบดี
ลำออกจ ำนวน 2 คน คือ นำงสำวพรรณพชัร์ เกษ
ประยูร สังกดั กองกลำง และนำงสำว ฉัตรระวี ปีบ้้ำน
ท่ำ สังกดักองบริหำรงำนบุคคล

2. ส ำนักงำนอธิกำรบดีจัดสังสรรค์ปีใหม ่ส ำนักงำน
อธิกำรบดี ประจ ำปี 2562 เมือ่วันที ่9 มกรำคม 2562



 

ระเบียบวำระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
5.1 พิจำรณำ (ร่ำง) แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ ำปีงบประมำณ  2563 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ  2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
5.1.1 แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร 
ตัวชี้วดั

ควำมส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64   ปี 60 ปี 61 ป ี62 ปี 63 ปี 64   
ระบบกำรสรรหำ 
(Recruitment) 

                          
  

1. กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง                           
1. จัดท ากรอบอัตราก าลังของ
บุคลากรส านักงานอธิการบด ี

เพื่อทบทวนและจัดท า
กรอบอัตราก าลังให้
เพียงพอต่อความตอ้งการ
อัตราก าลังของส านักงาน
อธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนหนว่ยงานที่
ส่งกรอบอัตราก าลัง
ของส านักงาน
อธิการบดี 

7 7 6 6 - หน่วยงาน
ภายใน
สังกัด
ส านักงาน
อธิการบดี 

 -   -   -   -   -  ทุกหน่วยงาน
ในส านักงาน
อธิการบดี 

2. กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง                           



กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร 
ตัวชี้วดั

ควำมส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64   ปี 60 ปี 61 ป ี62 ปี 63 ปี 64   
1. การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร 

เพื่อให้ได้บุคลากรที่ตรง
ตามคุณลักษณะเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ร้อยละของ
บุคลากรที่มี
คุณสมบัติตรงตาม
ต าแหน่ง 

100 100 100 100 100 บุคลากร
ภายใต้
ส านักงาน
อธิการบดี
ที่ได้รับการ
บรรจุ 

 -   -   -   -   -  ทุกหน่วยงาน
ภายใต้
ส านักงาน
อธิการบดี 

ระบบกำรพัฒนำ (Training & Development)                           
1. การฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร 

    รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2664) และแผนพฒันาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2562 

ระบบกำรประเมินผลกำรปฏบิัตงิำน                           
1. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานอธกิารบด ี

ร้อยละของ
บุคลากรที่รับทราบ
ผลประเมิน
ปฏิบัติงาน 

100 100 100 100 100 บุคลากร
ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 

 -   -   -   -   -  ทุกหน่วยงาน
ในส านักงาน
อธิการบดี 

ระบบกำรบริหำรค่ำตอบแทน                           
1. การบริหารค่าจา้ง เงินเดือน 
และค่าตอบแทน 

    เนื่องจากส านักงานอธกิารบดีเป็นหนว่ยงานภายในโครงสร้างของมหาวิทยาลยั การบริหารค่าจา้ง เงินเดือนและค่าตอบแทนให้ใช้ประกาศของมหาวิทยาลยั 



กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร 
ตัวชี้วดั

ควำมส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64   ปี 60 ปี 61 ป ี62 ปี 63 ปี 64   

ระบบกำรให้สวัสดิกำรและสิทธปิระโยชน์                           
1. การเผยแพร่และให้ความรู้
เกี่ยวกบัสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน ์

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ของ
ตนเอง 

ร้อยละของการรับรู้
เกี่ยวกบัสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน ์

>80 >80 >80 100 100 บุคลากร
ของ
ส านักงาน
อธิการบดี
ที่มีรายชื่อ
เข้าร่วม
การอบรม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กอง
บริหารงาน
บุคคล 

ระบบกำรธ ำรงรักษำ                             
1. โครงการส่งเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ของบุคลากร
ภายในส านกังานอธิการบด ี

เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ของ
บุคลากรระหวา่ง
หน่วยงานภายใต้
ส านักงานอธกิารบด ี

1.อัตราการลาออก
ของบุคลากร 
2. ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ 

< 5 
 

> 1 

< 5 
 

> 1 

< 5 
 

> 1 

< 6 
 

> 80 

< 6 
 

> 80 

บุคลากร
ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 

200,000 200,000 200,000 20,000 20,000 ทุกหน่วยงาน
ในส านักงาน
อธิการบดี 

 



 

    5.2.2  แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ เป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
กลุ่ม 

เป้ำหมำย ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

    
ระบบกำรสรรหำ 
(Recruitment) 

            
  

1. กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง               
1. จัดท ากรอบอัตราก าลังของ
บุคลากรส านักงานอธิการบด ี

เพื่อทบทวนและจัดท า
กรอบอัตราก าลังให้
เพียงพอต่อความตอ้งการ
อัตราก าลังของส านักงาน
อธิการบดี 

จ านวนหนว่ยงานที่
ส่งกรอบอัตราก าลัง
ของส านักงาน
อธิการบดี 

6 หน่วยงาน หน่วยงาน
ภายในสังกัด
ส านักงาน
อธิการบดี 

ม.ค - ก.พ. 63  -  ทุกหน่วยงาน
ในส านักงาน
อธิการบดี 

2. กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง               

1. การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร 

เพื่อให้ได้บุคลากรที่ตรง
ตามคุณลักษณะเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ร้อยละของบุคลากร
ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามต าแหน่ง 

100 บุคลากร
ภายใต้
ส านักงาน
อธิการบดีที่
ได้รับการ
บรรจุ 

ต.ค. 62- ก.ย. 
63 

 -  ทุกหน่วยงาน
ภายใต้
ส านักงาน
อธิการบดี 

ระบบกำรพัฒนำ (Training & Development)             
1. การฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร 

    รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (2560-2564) และแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 



กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ เป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
กลุ่ม 

เป้ำหมำย ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

    

ระบบกำรประเมินผลกำรปฏบิัตงิำน             
1. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานอธกิารบด ี

ร้อยละของบุคลากร
ที่รับทราบผล
ประเมินปฏิบัติงาน 

100 บุคลากรของ
ส านักงาน
อธิการบดี 

มี.ค. - เม.ย  63 
ก.ย.  - ต.ค 63 

 -  ทุกหน่วยงาน
ในส านักงาน
อธิการบดี 

ระบบกำรบริหำรค่ำตอบแทน               
1. การบริหารค่าจา้ง เงินเดือน 
และค่าตอบแทน 

    เนื่องจากส านักงานอธกิารบดีเป็นหนว่ยงานภายในโครงสร้างของมหาวิทยาลยั การบริหารค่าจา้ง 
เงินเดือนและค่าตอบแทนให้ใช้ประกาศของมหาวิทยาลยั 

ระบบกำรให้สวัสดิกำรและสิทธปิระโยชน์             
1. การเผยแพร่และให้ความรู้
เกี่ยวกบัสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน ์

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ของ
ตนเอง 

ร้อยละของการรับรู้
เกี่ยวกบัสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน ์

100 บุคลากรของ
ส านักงาน
อธิการบดี 

ต.ค. 62- ก.ย. 
63 

20,000 กอง
บริหารงาน
บุคคล 

ระบบกำรธ ำรงรักษำ               



กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ เป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
กลุ่ม 

เป้ำหมำย ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

    
1. โครงการส่งเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ของบุคลากร
ภายในส านกังานอธิการบด ี

เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ของ
บุคลากรระหวา่ง
หน่วยงานภายใต้
ส านักงานอธกิารบด ี

1.อัตราการลาออก
ของบุคลากร 
2. ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ 

< 6 
 

> 80 

บุคลากรของ
ส านักงาน
อธิการบดี 

ต.ค. 62- ก.ย. 
63 

200,000 ทุกหน่วยงาน
ในส านักงาน
อธิการบดี 

รวม   220,000   
 

    มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 พิจำรณำ (ร่ำง) แผนพัฒนำบุคลำกร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ ำปีงบประมำณ  2563 
  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ  2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



  5.2.1  แผนพัฒนำบุคลำกร ระยะ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ป ี63 ปี 64 ป ี60 ป ี61 ปี 60 ปี 63 ปี 64 
1.โครงกีพัฒนา
บุคลากรสู่มืออาชพี 

1. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามหนา้ที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการพัฒนา
ศักยภาพไปประยกุต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง 
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับ
พันธกิจหลักของหน่วยงาน 

1. ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ  
>80 

ร้อยละ  
>95 

ร้อยละ  
>98 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

บุคลากร
ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 

1,715,000 1,715,000 1,715,000 2,030,000 2,030,000 ทุก
หน่วยงานใน
ส านักงาน
อธิการบดี 

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของ
บุคลากร 

1. เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษใหแ้ก่บุคลากร
ส านักงานอธกิารบดีอย่างต่อเนื่อง 
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย 
3. เพื่อส่งเสริมการเป็น
มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 
(Smart Archetype University 
of the Society) 

1. จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 

 -  - 50 50 50 บุคลากร
ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 

100,000 100,000 100,000 130,000 130,000 กองกลาง 

  

2. ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ  
>25 

ร้อยละ  
>25 

ร้อยละ  
>25 

ร้อยละ  
>35 

ร้อยละ  
>35 

            

  



กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ป ี63 ปี 64 ป ี60 ป ี61 ปี 60 ปี 63 ปี 64 
3. โครงการส่งเสริม
บุคลากรให้มี
ความก้าวหนา้ในสาย
งาน 

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีความกา้วหน้าใน
สายงานของตน 

1.จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาเข้า
สู่ต าแหน่ง 

 -  -  - 40 คน 40 คน บุคลากร
ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 

 -   -   -  30,000 30,000 กอง
บริหารงาน
บุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2.1  แผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ เป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 



กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ เป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงกีพัฒนา
บุคลากรสู่มืออาชพี 

1. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามหนา้ที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการพัฒนา
ศักยภาพไปประยกุต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง 
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับ
พันธกิจหลักของหน่วยงาน 

1. ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ 100 บุคลากรของ
ส านักงาน
อธิการบดี 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 2,030,000 ทุกหน่วยงานใน
ส านักงาน
อธิการบดี 

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของ
บุคลากร 

1. เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษใหแ้ก่บุคลากร
ส านักงานอธกิารบดีอย่างต่อเนื่อง 
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย 
3. เพื่อส่งเสริมการเป็น
มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 
(Smart Archetype University 
of the Society) 

1. จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 

50 คน บุคลากรของ
ส านักงาน
อธิการบดี 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 130,000 กองกลาง 

  

2. ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ >35       



กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ เป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

3. โครงการส่งเสริม
บุคลากรให้มี
ความก้าวหนา้ในสาย
งาน 

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีความกา้วหน้าใน
สายงานของตน 

จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาเข้า
สู่ต าแหน่ง 

40 คน บุคลากรของ
ส านักงาน
อธิการบดี 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 30,000 กองบริหารงาน
บุคคล 

รวม 2,190,000   

    มติที่ประชุม : เห็นชอบ   

   เลิกประชุมเวลำ    12.00 น. 

 
 
                (นางสาวภูรีรัตน์  สัตถาวร) 
                  ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
                    (นางอรอุมา  ชมภูนุช)  
                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม



ภำพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล และแผนพัฒนำบุคลำกร  
ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


