ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจที่เน้นองค์ความรู้
(Knowledge Economy) องค์การต่าง ๆ เผชิญสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้น และเพื่อความอยู่รอดของ
องค์การ ทาให้ องค์การต่าง ๆ ต้องเริ่มหั นมาตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องของ “การบริหารจัดการคนใน
องค์การ” มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างคนในองค์การให้สร้างคุณค่า (Value Creation) และสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน (Competitive Advantage) ให้กับองค์การ
ดังนั้ น การพัฒ นาบุ คลากร จึงเป็ นยุท ธศาสตร์ที่ส าคัญ อย่า งหนึ่งของส านักงานอธิการบดี
เพื่อให้สานักงานอธิการบดีอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน และนาพามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ บุคลากรต้องมี
ความพร้อมทั้งความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม อีกทั้งบุคลากรต้องมีคุณภาพ มีความรักองค์การ มุ่งมั่นตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์การ สานักงานอธิการบดี ดังนั้น สานักงานอธิการบดีจาเป็นจะต้องมี
การกาหนดกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรของสานักงานอธิการบดี ให้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะ
สอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของสานักงานอธิการบดี ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อสานักงานอธิการบดี แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 25564) และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารส านักงานอธิการบดี กาหนดไว้ว่า “สานักงาน
อธิการบดีแม่แบบที่ดีในการให้บริการ” สานักงานอธิการบดี จึงจาเป็นต้องมีการพั ฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี ศั ก ยภาพสู ง ขึ้ น สามารถปฏิ บั ติ ง าน และผลิ ต ผลงานที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงาน
มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับ และ
เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย

1.2 โครงสร้ำงสำนักงำนอธิกำรบดี

1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE CHART)

1.4 ผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร ประจำปีงประมำณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จ

เป้ำหมำยของตัวชี้วัด

ผลกำร
ดำเนินงำน

1.โครงกีพัฒนา
บุคลากรสู่มืออาชีพ

1. ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา

ร้อยละ 100

ร้อยละ 98.21

บุคลากรสานักงาน
อธิการบดีมีทั้งหมด 224
คน โดยมีบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาในรอบ 9 เดือน
จานวน 220 คน คิดเป็น
ร้อยละ 98.21

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของ
บุคลากร

1. จานวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ

50 คน

82 คน

สสสร.ได้ส่งรายชื่อ
บุคลากรสานักงาน
อธิการบดีที่ได้รับการ
พัฒนาภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
ผู้เข้ารับการพัฒนาจานวน
82 คน จากบุคลากร
ทั้งสิ้น 179 คน

2. ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ >35

ร้อยละ 50

สสสร. ได้ส่งรายชื่อ
บุคลากรสานักงาน
อธิการบดีที่ผ่านเกณฑ์การ
สอบภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย จานวน
ทั้งสิ้น 85 คน จาก
บุคลากรที่มีสิทธิ์สอบ
ทั้งสิ้น 174 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50

จานวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาเข้า
สู่ตาแหน่ง

40 คน

N/A

กิจกรรม/โครงกำร

3. โครงการส่งเสริม
บุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าในสาย
งาน

คำอธิบำยผลกำร
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

1.5 ข้อมูลพื้นฐำนสำนักงำนอธิกำรบดี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) : แม่แบบที่ดีในการให้บริการ
1.5.2 พันธกิจ (Mission) : บริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรม
1.5.3 ภำรกิจหลัก (Key result area) : สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีหน้าที่บริหารจัดการและรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีรับผิดชอบ ดูแล เพื่อให้บริการและดาเนินงาน 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. กากับดูแลการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ
1.5.4 เสำหลัก (Pillars) : ทุนความรู้ คู่คุณธรรม เครือข่าย ความเป็นมืออาชีพ
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) : ใส่ใจบริการ ทางานเป็นทีม
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) : บริการด้วยใจ (service mind)
1.5.7 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) :
Flow = กระบวนการทางานที่ลื่นไหล ไม่ติดขัด
Work Environment =สภาพแวดล้อมในการทางานที่เอื้อต่อการทางาน
Information =มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถนาข้อมูลมาใช้ได้สะดวก
Culture = สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญ
ร่วมกัน
1.5.8 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts : พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
2.1 นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
ส านั ก งานอธิก ารบดี ได้ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรในรูป แบบต่ างๆ เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนและจัดสรรเงินทุนสาหรับการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่ ม พู น ความรู้ ค วามสามารถ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและความต้ อ งการของมหาวิ ท ยาลั ย ภายใต้ ก าร
ดาเนินการ ดังนี้
1. การจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร ทั้งตาแหน่งวิ ชาการและสนับสนุนวิชาการ โดยให้บุคลากรพัฒนา
ตนเองตามความสนใจและสอดคล้ อ งกั บ บทบาทและภาระหน้ า ที่ ง านที่ รั บ ผิ ด ชอบ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย (จานวน 5,000 บาท/คน/ปีงบประมาณ)
2. ส านั กงานอธิก ารบดี จะส ารวจความต้องการของบุ คลากรที่จะฝึ กอบรมเกี่ยวกับ เรื่องใด และ
สานั กงานอธิการบดีเห็ นว่าบุคลากรควรจะฝึกอบรมในเรื่องใด ซึ่งฝ่ายอานวยการ ซึ่งมีห น้าที่ในการจัดทา
แผนการพัฒ นาบุคลากร ดาเนินการจัดทาแผนตามความต้องการของบุคลากรและของสานักงานอธิการบดี
เสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการดาเนินงานที่
เน้นผลสัมฤทธิ์ ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม (ด้านบริการ) และสร้างความผูกพันให้บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน
2.3 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดควำมสำเร็จและค่ำเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย
2.3.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรให้บริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ
2.3.2 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 1.6 บุคลำกรทุกระดับมีควำมรู้ ทักษะและทัศนคติในกำร
ปฏิบัติงำน ตลอดจนมีควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
2.3.3 ตัวชี้วัดควำมสำเร็จและค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
2. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย
3. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย

ค่ำเป้ำหมำย
100
>70
>10

2.4 ขั้นตอนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
ลำดับ
ขั้นตอนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
และประจาปีงบประมาณ 2564
2 รวบรวมข้อมูลและการจัดทา (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากร
บุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
และประจาปีงบประมาณ 2564
3 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และ
ประจาปีงบประมาณ 2564 เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ

ระยะเวลำ
18 กันยายน 63

18-22 กันยายน 63

24 กันยายน 63

4

ปรับแก้ (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนา
บุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจาปี
งบประมาณ 2564 ของสานักงานอธิการบดี

5

นาเสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจาปีงบประมาณ 2563
สานักงานอธิการบดี ต่อคณะกรรมการบริหารสานักงาน
อธิการบดี
นาเสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจาปีงบประมาณ 2563
ต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

28 กันยายน 63

7

จัดส่งแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจาปีงบประมาณ 2563
สานักงานอธิการบดี ให้กองบริหารงานบุคคล

ตุลาคม 63

8

เผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจาปีงบประมาณ 2563

ตุลาคม 63

9

ดาเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนา
บุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจาปี
งบประมาณ 2564

ตุลาคม 2563 –
กันยายน 2564

6

25 – 26 กันยายน 63

30 กันยายน 63

10

11

ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และ
ประจาปีงบประมาณ 2564
รอบไตรมาสที่ 1
รอบไตรมาสที่ 2
รอบไตรมาสที่ 3
รอบไตรมาสที่ 4
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และ
ประจาปีงบประมาณ 2564 ให้หน่วยงานเจ้าภาพ

24 ธันวาคม 63
23 มีนาคม 64
22 มิถุนายน 64
21 กันยายน 64

-

27 ธันวาคม 63
30 มีนาคม 64
29 มิถุนายน 64
28 กันยายน 64

รอบไตรมาสที่ 1
รอบไตรมาสที่ 2
รอบไตรมาสที่ 3
รอบไตรมาสที่ 4

2.5 แผนพัฒนำบุคลำกร

กิจกรรม/โครงการ
1.โครงการพัฒนา
บุคลากรสูม่ อื อาชีพ

วัต ถุประสงค์ โครงการ

1. เพือ่ ให้บุคลากรได้รบั การพัฒนา 1. ร้อยละของ
ความรูแ้ ละทักษะในการปฏิบัตงิ าน บุคลากรที่ได้รบั การ
ตามหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย
พัฒนา
2. เพือ่ ให้บุคลากรสามารถนา
ความรูท้ ี่ได้จากการพัฒนาศักยภาพ
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ านของ
ตนเอง
3. เพือ่ พัฒนาบุคลากรให้ตรงกับ
พันธกิจหลักของหน่วยงาน

2. โครงการพัฒนา
1. เพือ่ ส่งเสริมทักษะการสือ่ สาร
ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร
ภาษาอังกฤษของบุคลากร สานักงานอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง
2. เพือ่ ส่งเสริมให้บุคลากรผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย
3. เพือ่ ส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัย
แม่แบบที่ดขี องสังคม (Smart
Archetype University of the
Society)

ค่ าเป้าหมายของตั วชี้วัด

ตั วชี้วัด ความสาเร็จ

1. ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย

3. โครงการส่งเสริม
1. เพือ่ ส่งเสริมให้บุคลากรของ
1.จานวนบุคลากรที่
บุคลากรให้มี
มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในสาย ได้รบั การพัฒนาเข้าสู่
ความก้าวหน้าในสายงาน งานของตน
ตาแหน่ง

2.5.1 แผนพัฒนำบุคลำกร ระยะ 5 ปี (2560-2564)

ปี 60
ร้อยละ
>80

ปี 61
ร้อยละ
>95

ปี 62
ร้อยละ
>98

ปี 63
ร้อยละ
100

ปี 64
ร้อยละ
100

ร้อยละ
>25

ร้อยละ
>25

ร้อยละ
>25

ร้อยละ
>35

ร้อยละ
>10

-

-

-

40 คน

ร้อยละ
>10

กลุม่
เป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รบั ผิ ด ชอบ

ปี 60
1,715,000

ปี 61
1,715,000

ปี 60
1,715,000

ปี 63
2,030,000

ปี 64
1,150,000 ทุกหน่วยงานใน
สานักงานอธิการบดี

บุคลากรของ
สานักงาน
อธิการบดี

100,000

100,000

100,000

130,000

- กองกลาง

บุคลากรของ
สานักงาน
อธิการบดี

-

-

-

-

บุคลากรของ
สานักงาน
อธิการบดี

610,000 กองบริหารงานบุคคล

2.5.2 แผนพัฒนำบุคลำกร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
กิจกรรม/โครงการ
1.โครงการพัฒนา
บุคลากรสูม่ อื อาชีพ

วัต ถุประสงค์ โครงการ

ตั วชี้วัด ความสาเร็จ

1. เพือ่ ให้บุคลากรได้รบั การพัฒนา 1. ร้อยละของ
ความรูแ้ ละทักษะในการปฏิบัตงิ าน บุคลากรที่ได้รบั การ
ตามหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย
พัฒนา
2. เพือ่ ให้บุคลากรสามารถนา
ความรูท้ ี่ได้จากการพัฒนาศักยภาพ
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ านของ
ตนเอง
3. เพือ่ พัฒนาบุคลากรให้ตรงกับ
พันธกิจหลักของหน่วยงาน

เป้าหมายของตั วชี้วัด

กลุม่
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ร้อยละ 100

บุคลากรของ
สานักงาน
อธิการบดี

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

2. โครงการพัฒนา
1. เพือ่ ส่งเสริมทักษะการสือ่ สาร
ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร
ภาษาอังกฤษของบุคลากร สานักงานอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง
2. เพือ่ ส่งเสริมให้บุคลากรผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย
3. เพือ่ ส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัย
แม่แบบที่ดขี องสังคม (Smart
Archetype University of the
Society)

ร้อยละของบุคลากร
ที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ 70

บุคลากรของ
สานักงาน
อธิการบดี

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

3. โครงการเข้าสู่
ตาแหน่งที่สูงขึน้ ของ
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ

ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุน
วิชาการที่เข้าสู่
ตาแหน่งที่สูงขึน้

ร้อยละ 10

บุคลากรของ
สานักงาน
อธิการบดี

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่
ตาแหน่งที่สูงขึน้

รวม

งบประมาณ

ผู้รบั ผิ ด ชอบ

1,150,000 ทุกหน่วยงานใน
สานักงานอธิการบดี

-

กองกลาง

610,000 กองบริหารงาน
บุคคล

1,760,000

ส่วนที่ 3 แนวทำงกำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล
น าแผนการพั ฒ นาบุ คลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560- 2564) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทา
โครงการ/กิจกรรมให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่
กาหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒ นาการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในสานักงานอธิการบดีในเรื่องการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านพัฒนาบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560- 2564) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
2. เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนาแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560-พ.ศ.2564) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่ อให้ มีการติ ดตามประเมิ นผลแผนพั ฒ นาบุค ลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560- 2564) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างเป็นระบบ

3.1 แนวทำงกำรนำแผนกำรพัฒ นำบุ คลำกร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560- 2564) และประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ไปสู่กำรปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกาหนดทางการนาแผนการพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560- 2564) และประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจั ดทาแนวทางการสื่ อสารและประชาสั มพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ
เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในสานักงานอธิการบดี ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบ
ของตนที่จะสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560- 2564) และประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่กาหนด
3. ส่งเสริมการปฏิบั ติงานที่ส อดคล้องกับแผนที่กาหนดไว้ และนาไปสู่ การพิจารณาการสนับสนุ น
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย
ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดาเนิน งานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒ นาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560- 2564) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

3.2 กำรติดตำมและประเมินผลแผนกำรพัฒนำบุคลำกร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560- 2564) และ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะสนับสนุนให้การดาเนินงานของสานักงานอธิการบดี
บรรลุ เป้ า ประสงค์ ต ามที่ ก าหนดไว้ในแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560- 2564) และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ ผู้ บ ริห ารและผู้ ปฏิ บัติงานทราบถึง ความส าเร็จหรือความล้ มเหลวของการ
ดาเนินงาน และนาไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทัน
สถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทาระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละเสริ ม สร้ างความเข้ าใจเรื่ อ งการติ ด ตามประเมิ น ผลและก าหนดตั ว ชี้ วั ด
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง
เป็นรูปธรรม
2. พัฒ นาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านแผนพัฒ นา
บุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560- 2564) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างต่อเนื่อง
3. กาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560- 2564) และ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุ กๆ ไตรมาส พร้อ มให้ ผู้ รับ ผิ ด ชอบในแต่ล ะโครงการ/กิจกรรมท าการ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร

ภำคผนวก
ก คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 )
และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี
( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ค ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี
( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 1/2563
วันพุธที่ 4 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมปัญจมราช ชั้น 1 อาคาร 32
**********************************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล
นางสาวสุวรรณา
นายสนธยา
นางสาวตวงพร
นางจุณีรัตน์
นางเจนจิรา
นายกันต์กวี
นางอรอุมา
นางสาวภูรรี ัตน์

ไพศาล
งามวิทย์โรจน์
เจริญศิริ
เซอร์ประยูร
จันทร์นติ ย์
ปราบปรี
วงษ์เวนไตร
ชมภูนุช
สัตถาวร

ประธานที่ประชุม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางพรพิศ
2. นายชานิ
3. นางศรัณ
4. นางสาวสุวิมล
5. ว่าที่ ร.ต. หญิงคณิศร
6. นายวีรยุทธ

ประดิษฐ์พงษ์
นิลอรุณ
ชินแสงทิพย์
เทพนม
บุญเรือง
ดาราชาติ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายประพล
2. นายภูดิศ

สุขสุโฉม
นอขุนทด

เริ่มประชุมเวลา
ประธานที่ประชุม

09.00 น.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล

ระเบียบวาระที่ 1

ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประธานแจ้ งที่ ป ระชุม ว่า การประชุมครั้งนี้เป็ น การประชุมเพื่ อร่วมกั น ทบทวน และ
พิจารณากิจกรรม/โครงการเพื่อจัดทาแผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาบุคลากร
ระดับสานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผน
สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอสืบเนื่อง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทาแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานอธิการบดี ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ตามค าสั่ งมหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุนันทาที่ 2795/2562 สั่ง ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 ซึ่ง
ประกอบไปด้วยคณะกรรมการอานวยการ และคณะกรรมการดาเนินงาน
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ ค่าเป้าหมายของการจัดทา
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจาปี
งบประมาณ 2563 ระดับหน่วยงาน
กองบริ ห ารงานบุ ค คลในฐานะหน่ ว ยงานเจ้ า ภาพได้ ชี้ แ จง
วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ ค่าเป้าหมายของการดาเนินงานการจัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ
แผนพั ฒ นาบุ คลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจาปี งบประมาณ 2563 ระดับ หน่วยงาน เพื่ อให้

หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2560-2564) ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เพื่ อ ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร ระบ บ ก ารบ ริ ห ารท รั พ ย าก รบุ ค ค ล ข อ ง
ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ที่ มี หน่วยงาน (ระดับความพึงพอใจ)
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เอื้ อ ต่ อ ก า ร
ดาเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และ
การก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่
ดีของสังคม
2. ระดั บ ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรต่ อ
หน่วยงาน
(ระดับความผูกพัน)
แผนพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1 .เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
1. ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ การ
พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ ใ น ก า ร พัฒนา
ปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
2 .เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
1. จานวนบุ ค ลากรที่ ได้รับ การพั ฒ นา
บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย มี เข้าสู่ตาแหน่ง
ความก้าวหน้าในสายงานของตน
มติที่ประชุม : รับทราบ

ค่า
เป้าหมาย
>4.00

>4.00

ค่า
เป้าหมาย
ร้อย
ละ >98.00

40 คน

4.3 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและแผน
บริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2562 (รอบ 9 เดือน)
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรและแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2562 (รอบ 9 เดือน) โดยมี
รายละเอียดดังนี้

4.3.1 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ลาดับ
กิจกรรม/โครงการ
ที่

ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ >98

99.57

สานักงานอธิการบดีมบี ุคลากรทัง้ สิ้น 233 คน จาก
การสารวจในรอบเดือนตุลาคม-มิถุนายน 2562 มี
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทีไ่ ด้รับการพัฒนา
สมรรถนะประจาสายงานจานวน 232 คน จาก
บุคลากรทัง้ สิ้น 233 คน คิดเป็นร้อยละ 99.57
ประกอบด้วย
- กองกลาง ได้รับการพัฒนา 97 คน จาก 98 คน
- กองกคลัง ได้รับการพัฒนา 30 คน
- กองนโยบายและแผน ได้รับการพัฒนา 23 คน
- กองบริหารงานบุคคล ได้รับการพัฒนา 23 คน
- กองพัฒนานักศึกษาได้รับการพัฒนา 31 คน
- กองบริการการศึกษา ได้รับการพัฒนา 28 คน

1. จานวนบุคลากรทีไ่ ด้รับการ
พัฒนาภาษาอังกฤษ

50 คน

59 คน

บุคลากรสานักงานอธิการบดีได้เข้าร่วมโครงการ
อบรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเมือ่ วันที่ 17-18,
24-25 พฤศจิกายน 2561 และ 9-23 กุมภาพันธ์
2562 จัดโดยสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ (สสสร.)

2. ร้อยละของบุคลากรทีผ่ ่าน
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ >25

66.67

บุคลากรสานักงานอธิการบดีทผี่ ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษจานวน 120 คน จากบุคลากรทัง้ สิ้น
180 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67

ตัวชี้วัด

1

โครงการส่งเสริม
1. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับ
สนับสนุนการพัฒนา การพัฒนา
บุคลากรสานักงาน
อธิการบดีตามพันธกิจ
ของหน่วยงานภายใน
สังกัด

2

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของ
บุคลากร

มติที่ประชุม : รับทราบ

คาอธิบายผลการดาเนินงาน

4.3.2 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

ลาดับที่

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั

1

จัดทากรอบอัตรากาลัง เพือ่ ทบทวนและ
ของบุคลากรสานักงาน จัดทากรอบ
อธิการบดี
อัตรากาลังให้
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
อัตรากาลังของ
สานักงาน
อธิการบดี

2

การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร

3

การประเมินผลการ
เพือ่ ประเมินผล
ปฏิบัตงิ านของบุคลากร การปฏิบัตงิ าน
ของบุคลากร
สานักงาน
อธิการบดี

ร้อยละของบุคลากรที่
รับทราบผลประเมิน
ปฏิบัตงิ าน

4

การส่งบุคลากรเข้า
ร่วมอบรมสร้างความรู้
ความเข้าใจใน
สวัสดิการและประโยชน์
โครงการส่งเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ของ
บุคลากรภายใน
สานักงานอธิการบดี

ร้อยละของบุคลากรที่ >80
เข้าร่วมอบรม

5

จานวนหน่วยงานที่
ส่งกรอบอัตรากาลัง
ของสานักงาน
อธิการบดี

ค่า
ผลการ
คาอธิบายผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย ดาเนินงาน
6
6
สานักงานอธิการบดี ได้ดาเนินการให้หน่วยงานภายใต้
สานักงานอธิการบดี ดาเนินการจัดทากรอบอัตรากาลัง
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) ตามนโยบายจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ทัง้ นี้ได้จัดส่งข้อมูลไปยัง
คณะกรรมการปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคล
เรียบร้อยแล้ว

เพือ่ ให้ได้
ร้อยละของบุคลากรที่
บุคลากรทีต่ รง มีคณ
ุ สมบัตติ รงตาม
ตามคุณลักษณะ ตาแหน่ง
เฉพาะตาแหน่ง

เพือ่ ให้บุคลากร
มีความรู้ความ
เข้าใจใน
สวัสดิการและ
สิเพืทอ่ ธิเสริ
ประโยชน์
มสร้าง
ความสัมพันธ์
ของบุคลากร
ระหว่าง
หน่วยงาน
ภายใต้
สานักงาน
อธิการบดี

1.อัตราการลาออก
ของบุคลากร
2. จานวนโครงการ
สร้างความสัมพันธ์
ของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน

มติที่ประชุม : รับทราบ

100

100

ในปีงบประมาณ 2562 สานักงานอธิการบดีไม่มกี าร
สรรหาและคัดเลือกบุคลากร

100

100

สานักงานอธิการบดี ได้ดาเนินการให้กองบริหารงาน
บุคคลดาเนินการประมวลผลการรับทราบผลการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากรสานักงาน
อธิการบดี (ประเมินผลฯรอบที่ 1/2561 ( ตุลาคม
2561 - มีนาคม 2562) ปรากฏว่าบุคลากรมีการ
รับทราบผลการปฏิบัตงิ านคิดเป็นร้อยละ 100
อยู่ระหว่างรอการจัดอบรมโดยกองบริหารงานบุคคล

N/A

<5

2

1. ในรอบ 3 เดือน มีบุคลากรของสานักงานอธิการบดี
ลาออกจานวน 2 คน คือ นางสาวพรรณพัชร์ เกษ
ประยูร สังกัด กองกลาง และนางสาว ฉัตรระวี ปีบ้ ้าน
ท่า สังกัดกองบริหารงานบุคคล

>1

1

2. สานักงานอธิการบดีจัดสังสรรค์ปีใหม่ สานักงาน
อธิการบดี ประจาปี 2562 เมือ่ วันที่ 9 มกราคม 2562

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจาปีงบประมาณ 2563

ที่ป ระชุมร่ว มกั น พิ จารณา (ร่าง) แผนบริห ารทรัพ ยากรบุค คล ระยะ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจาปี งบประมาณ 2563 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
5.1.1 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
กิจกรรม/โครงกำร
ระบบกำรสรรหำ
(Recruitment)
1. กำรวำงแผนอัตรำกำลัง
1. จัดทากรอบอัตรากาลังของ
บุคลากรสานักงานอธิการบดี

วัตถุประสงค์โครงกำร

เพื่อทบทวนและจัดทา
กรอบอัตรากาลังให้
เพียงพอต่อความต้องการ
อัตรากาลังของสานักงาน
อธิการบดี

ตัวชี้วดั
ควำมสำเร็จ

จานวนหน่วยงานที่
ส่งกรอบอัตรากาลัง
ของสานักงาน
อธิการบดี

กลุ่ม
เป้ำหมำย

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ปี 60

ปี 61

ปี 62

ปี 63

ปี 64

7

7

6

6

-

งบประมำณ
ปี 60

หน่วยงาน
ภายใน
สังกัด
สานักงาน
อธิการบดี

ปี 61

-

ปี 62

-

ผู้รับผิดชอบ
ปี 63

-

ปี 64

-

- ทุกหน่วยงาน
ในสานักงาน
อธิการบดี

กิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์โครงกำร

ตัวชี้วดั
ควำมสำเร็จ

กลุ่ม
เป้ำหมำย

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ปี 60

ปี 61

ปี 62

ปี 63

ปี 64

100

100

100

100

100

งบประมำณ
ปี 60

ปี 61

ปี 62

ผู้รับผิดชอบ
ปี 63

ปี 64

2. กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง
1. การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร

เพื่อให้ได้บุคลากรที่ตรง
ตามคุณลักษณะเฉพาะ
ตาแหน่ง

ร้อยละของ
บุคลากรที่มี
คุณสมบัติตรงตาม
ตาแหน่ง

ระบบกำรพัฒนำ (Training & Development)
1. การฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร
ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำน
1. การประเมินผลการ
เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ปฏิบัติงานของบุคลากร
สานักงานอธิการบดี

ระบบกำรบริหำรค่ำตอบแทน

บุคลากร
ภายใต้
สานักงาน
อธิการบดี
ที่ได้รับการ
บรรจุ

-

-

-

-

- ทุกหน่วยงาน
ภายใต้
สานักงาน
อธิการบดี

-

-

- ทุกหน่วยงาน
ในสานักงาน
อธิการบดี

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

ร้อยละของ
บุคลากรที่รับทราบ
ผลประเมิน
ปฏิบัติงาน

100

100

100

100

100

บุคลากร
ของ
สานักงาน
อธิการบดี

-

-

กิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์โครงกำร

ตัวชี้วดั
ควำมสำเร็จ

1. การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน
และค่าตอบแทน
ระบบกำรให้สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์
1. การเผยแพร่และให้ความรู้
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
เกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิ
ความเข้าใจในสวัสดิการ
ประโยชน์
และสิทธิประโยชน์ของ
ตนเอง

ระบบกำรธำรงรักษำ
1. โครงการส่งเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ของบุคลากร
ภายในสานักงานอธิการบดี

เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ของ
บุคลากรระหว่าง
หน่วยงานภายใต้
สานักงานอธิการบดี

กลุ่ม
เป้ำหมำย

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

ปี 60
ปี 61
ปี 62
ปี 63
ปี 64
ปี 60
ปี 61
ปี 62
ปี 63
ปี 64
เนื่องจากสานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานภายในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย การบริหารค่าจ้าง เงินเดือนและค่าตอบแทนให้ใช้ประกาศของมหาวิทยาลัย

ร้อยละของการรับรู้
เกี่ยวกับสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์

>80

>80

>80

100

100

บุคลากร
ของ
สานักงาน
อธิการบดี
ที่มีรายชื่อ
เข้าร่วม
การอบรม

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 กอง
บริหารงาน
บุคคล

1.อัตราการลาออก
ของบุคลากร
2. ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ

<5

<5

<5

<6

<6

200,000

200,000

200,000

20,000

>1

>1

>1

> 80

> 80

บุคลากร
ของ
สานักงาน
อธิการบดี

20,000 ทุกหน่วยงาน
ในสานักงาน
อธิการบดี

5.2.2 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม/โครงกำร
ระบบกำรสรรหำ
(Recruitment)
1. กำรวำงแผนอัตรำกำลัง
1. จัดทากรอบอัตรากาลังของ
บุคลากรสานักงานอธิการบดี

กลุ่ม
เป้ำหมำย

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงกำร

ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จ

เป้ำหมำยของตัวชี้วัด

เพื่อทบทวนและจัดทา
กรอบอัตรากาลังให้
เพียงพอต่อความต้องการ
อัตรากาลังของสานักงาน
อธิการบดี

จานวนหน่วยงานที่
ส่งกรอบอัตรากาลัง
ของสานักงาน
อธิการบดี

6 หน่วยงาน

หน่วยงาน
ภายในสังกัด
สานักงาน
อธิการบดี

ม.ค - ก.พ. 63

- ทุกหน่วยงาน
ในสานักงาน
อธิการบดี

เพื่อให้ได้บุคลากรที่ตรง
ตามคุณลักษณะเฉพาะ
ตาแหน่ง

ร้อยละของบุคลากร
ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามตาแหน่ง

100

บุคลากร
ภายใต้
สานักงาน
อธิการบดีที่
ได้รับการ
บรรจุ

ต.ค. 62- ก.ย.
63

- ทุกหน่วยงาน
ภายใต้
สานักงาน
อธิการบดี

2. กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง
1. การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร

ระบบกำรพัฒนำ (Training & Development)
1. การฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร

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

กิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์โครงกำร

ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จ

เป้ำหมำยของตัวชี้วัด

ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำน
1. การประเมินผลการ
เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ปฏิบัติงานของบุคลากร
สานักงานอธิการบดี

ร้อยละของบุคลากร
ที่รับทราบผล
ประเมินปฏิบัติงาน

100

ระบบกำรบริหำรค่ำตอบแทน
1. การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน
และค่าตอบแทน
ระบบกำรให้สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์
1. การเผยแพร่และให้ความรู้
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
เกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิ
ความเข้าใจในสวัสดิการ
ประโยชน์
และสิทธิประโยชน์ของ
ตนเอง

ระบบกำรธำรงรักษำ

กลุ่ม
เป้ำหมำย

บุคลากรของ
สานักงาน
อธิการบดี

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

มี.ค. - เม.ย 63
ก.ย. - ต.ค 63

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

- ทุกหน่วยงาน
ในสานักงาน
อธิการบดี

เนื่องจากสานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานภายในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย การบริหารค่าจ้าง
เงินเดือนและค่าตอบแทนให้ใช้ประกาศของมหาวิทยาลัย
ร้อยละของการรับรู้
เกี่ยวกับสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์

100

บุคลากรของ
สานักงาน
อธิการบดี

ต.ค. 62- ก.ย.
63

20,000 กอง
บริหารงาน
บุคคล

กิจกรรม/โครงกำร
1. โครงการส่งเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ของบุคลากร
ภายในสานักงานอธิการบดี

วัตถุประสงค์โครงกำร
เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ของ
บุคลากรระหว่าง
หน่วยงานภายใต้
สานักงานอธิการบดี

ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จ

เป้ำหมำยของตัวชี้วัด

1.อัตราการลาออก
ของบุคลากร
2. ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ

<6

รวม

มติที่ประชุม : รับทราบ

> 80

กลุ่ม
เป้ำหมำย
บุคลากรของ
สานักงาน
อธิการบดี

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน
ต.ค. 62- ก.ย.
63

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

200,000 ทุกหน่วยงาน
ในสานักงาน
อธิการบดี

220,000

5.2 พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจาปีงบประมาณ 2563

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจาปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.2.1 แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
กิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์โครงกำร

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด

ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จ

1.โครงกีพัฒนา
บุคลากรสู่มืออาชีพ

1. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนา 1. ร้อยละของ
ความรู้และทักษะในการ
บุคลากรที่ได้รับการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
พัฒนา
มอบหมาย
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถนา
ความรู้ที่ได้จากการพัฒนา
ศักยภาพไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับ
พันธกิจหลักของหน่วยงาน

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของ
บุคลากร

1. เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร
สานักงานอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย
3. เพื่อส่งเสริมการเป็น
มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขี องสังคม
(Smart Archetype University
of the Society)

1. จานวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ

2. ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย

ปี 60
ร้อยละ
>80

ปี 61
ร้อยละ
>95

ปี 62
ร้อยละ
>98

ปี 63
ร้อยละ
100

ปี 64
ร้อยละ
100

-

-

50

50

50

ร้อยละ
>25

ร้อยละ
>25

ร้อยละ
>25

ร้อยละ
>35

ร้อยละ
>35

กลุ่ม
เป้ำหมำย
บุคลากร
ของ
สานักงาน
อธิการบดี

บุคลากร
ของ
สานักงาน
อธิการบดี

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

ปี 60
1,715,000

ปี 61
1,715,000

ปี 60
1,715,000

ปี 63
2,030,000

ปี 64
2,030,000 ทุก
หน่วยงานใน
สานักงาน
อธิการบดี

100,000

100,000

100,000

130,000

130,000 กองกลาง

กิจกรรม/โครงกำร
3. โครงการส่งเสริม
บุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าในสาย
งาน

วัตถุประสงค์โครงกำร
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าใน
สายงานของตน

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด

ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จ
1.จานวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาเข้า
สู่ตาแหน่ง

ปี 60
-

ปี 61
-

ปี 62
-

ปี 63
40 คน

ปี 64
40 คน

กลุ่ม
เป้ำหมำย
บุคลากร
ของ
สานักงาน
อธิการบดี

งบประมำณ
ปี 60

ปี 61
-

ปี 60
-

-

ผู้รับผิดชอบ
ปี 63
30,000

ปี 64
30,000 กอง
บริหารงาน
บุคคล

5.2.1 แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์โครงกำร

ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จ

1.โครงกีพัฒนา
บุคลากรสู่มืออาชีพ

1. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนา 1. ร้อยละของ
ความรู้และทักษะในการ
บุคลากรที่ได้รับการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
พัฒนา
มอบหมาย
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถนา
ความรู้ที่ได้จากการพัฒนา
ศักยภาพไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับ
พันธกิจหลักของหน่วยงาน

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของ
บุคลากร

1. เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร
สานักงานอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย
3. เพื่อส่งเสริมการเป็น
มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขี องสังคม
(Smart Archetype University
of the Society)

1. จานวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ
2. ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย

เป้ำหมำยของตัวชี้วัด

กลุ่ม
เป้ำหมำย

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ 100

บุคลากรของ
สานักงาน
อธิการบดี

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

2,030,000 ทุกหน่วยงานใน
สานักงาน
อธิการบดี

50 คน

บุคลากรของ
สานักงาน
อธิการบดี

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

130,000

ร้อยละ >35

กองกลาง

กิจกรรม/โครงกำร
3. โครงการส่งเสริม
บุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าในสาย
งาน

วัตถุประสงค์โครงกำร
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าใน
สายงานของตน

ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จ

เป้ำหมำยของตัวชี้วัด

จานวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาเข้า
สู่ตาแหน่ง

40 คน

รวม

กลุ่ม
เป้ำหมำย
บุคลากรของ
สานักงาน
อธิการบดี

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน
ต.ค. 62 - ก.ย. 63

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

30,000 กองบริหารงาน
บุคคล

2,190,000

มติที่ประชุม : เห็นชอบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นางสาวภูรรี ัตน์ สัตถาวร)
ผูจ้ ดรายงานการประชุม

(นางอรอุมา ชมภูนุช)
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

ภำพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล และแผนพัฒนำบุคลำกร
ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักงำนอธิกำรบดี

