
 
 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

  ปัจจุบันสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจที่เน้นองค์ความรู้ 
(Knowledge Economy) องค์การต่าง ๆ เผชิญสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้น และเพ่ือความอยู่รอดของ
องค์การ ท าให้องค์การต่าง ๆ ต้องเริ่มหันมาตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องของ “การบริหารจัดการคนใน
องค์การ” มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างคนในองค์การให้สร้างคุณค่า (Value Creation) และสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน (Competitive Advantage) ให้กับองค์การ  

  ดังนั้น การพัฒนาบุคลากร จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของส านักงานอธิการบดี 
เพ่ือให้ส านักงานอธิการบดีอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน และน าพามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ บุคลากรต้องมี
ความพร้อมทั้งความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม อีกทั้งบุคลากรต้องมีคุณภาพ มีความรักองค์การ มุ่งมั่นตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์การ ส านักงานอธิการบดี  ดังนั้น ส านักงานอธิการบดีจ าเป็นจะต้องมี
การก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดี ให้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะ
สอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อส านักงานอธิการบดี  แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 25564) และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารส านักงานอธิการบดี ก าหนดไว้ว่า “ส านักงาน
อธิการบดีแม่แบบที่ดีในการให้บริการ”  ส านักงานอธิการบดี จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงาน และผลิตผลงานที่ เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับ และ
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย 
 



 
 

 
1.2 โครงสร้ำงส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE  CHART) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.4 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงประมำณ พ.ศ. 2563 
 
 

กิจกรรม/โครงกำร ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ เป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
ค ำอธิบำยผลกำร
ด ำเนินงำน 

1.โครงกีพัฒนา
บุคลากรสู่มืออาชพี 

1. ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 98.21 บุคลากรส านักงาน
อธิการบดีมีทั้งหมด 224 
คน  โดยมีบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาในรอบ 9 เดือน 
จ านวน 220 คน คิดเป็น
ร้อยละ 98.21 

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของ
บุคลากร 

1. จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 

50 คน 82 คน สสสร.ได้ส่งรายชื่อ
บุคลากรส านักงาน
อธิการบดีที่ได้รับการ
พัฒนาภาษาอังกฤษ ซ่ึงมี
ผู้เข้ารับการพัฒนาจ านวน 
82 คน จากบุคลากร
ทั้งสิ้น 179 คน 

  

2. ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ >35 ร้อยละ 50 สสสร. ได้ส่งรายชื่อ
บุคลากรส านักงาน
อธิการบดีที่ผ่านเกณฑ์การ
สอบภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย จ านวน
ทั้งสิ้น 85 คน จาก
บุคลากรที่มีสิทธิ์สอบ
ทั้งสิ้น 174 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50 

3. โครงการส่งเสริม
บุคลากรให้มี
ความก้าวหนา้ในสาย
งาน 

จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาเข้า
สู่ต าแหน่ง 

40 คน N/A อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 
 
 
 



 
 

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 เพื่อให้บริการและด 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 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

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

 
2.1 นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
  ส านักงานอธิการบดี ได้ให้การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยการสนับสนุนและจัดสรรเงินทุนส าหรับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของมหาวิทยาลัย ภายใต้การ
ด าเนินการ ดังนี้ 

 1.  การจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร ทั้งต าแหน่งวิชาการและสนับสนุนวิชาการ โดยให้บุคลากรพัฒนา
ตนเองตามความสนใจและสอดคล้องกับบทบาทและภาระหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย (จ านวน 5,000 บาท/คน/ปีงบประมาณ) 

 2.  ส านักงานอธิการบดี จะส ารวจความต้องการของบุคลากรที่จะฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องใด และ
ส านักงานอธิการบดีเห็นว่าบุคลากรควรจะฝึกอบรมในเรื่องใด  ซึ่งฝ่ายอ านวยการ ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดท า
แผนการพัฒนาบุคลากร ด าเนินการจัดท าแผนตามความต้องการของบุคลากรและของส านักงานอธิการบดี
เสนอผู้บริหารเพ่ือให้ความเห็นชอบ  
 
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 

 1. 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. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 100 
2. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย 

>70 

3. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย 

>10 



 
 

2.4 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร  
 
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 



 
 

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 แผนพัฒนำบุคลำกร 

  2.5.1 แผนพัฒนำบุคลำกร ระยะ 5 ปี (2560-2564) 
 

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 63 ปี 64
1.โครงการพฒันา
บุคลากรสู่มอือาชีพ

1. เพือ่ให้บุคลากรได้รับการพฒันา
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
ตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย
2. เพือ่ให้บุคลากรสามารถน า
ความรู้ท่ีได้จากการพฒันาศักยภาพ
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของ
ตนเอง
3. เพือ่พฒันาบุคลากรให้ตรงกบั
พนัธกจิหลักของหน่วยงาน

1. ร้อยละของ
บุคลากรท่ีได้รับการ
พฒันา

ร้อยละ 
>80

ร้อยละ 
>95

ร้อยละ 
>98

ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

บุคลากรของ
ส านักงาน
อธกิารบดี

1,715,000 1,715,000 1,715,000 2,030,000 1,150,000 ทุกหน่วยงานใน
ส านักงานอธกิารบดี

2. โครงการพฒันา
ศักยภาพด้าน
ภาษาองักฤษของบุคลากร

1. ร้อยละของ
บุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
ภาษาองักฤษของ
มหาวทิยาลัย

ร้อยละ 
>25

ร้อยละ 
>25

ร้อยละ 
>25

ร้อยละ 
>35

ร้อยละ 
>10

บุคลากรของ
ส านักงาน
อธกิารบดี

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

3. โครงการส่งเสริม
บุคลากรให้มี
ความกา้วหน้าในสายงาน

1. เพือ่ส่งเสริมให้บุคลากรของ
มหาวทิยาลัยมคีวามกา้วหน้าในสาย
งานของตน

1.จ านวนบุคลากรท่ี
ได้รับการพฒันาเข้าสู่
ต าแหน่ง

 -  -  - 40 คน ร้อยละ
>10

บุคลากรของ
ส านักงาน
อธกิารบดี

 -  -  - - 610,000 กองบริหารงานบุคคล

ผู้รบัผิดชอบ
งบประมาณ

1. เพือ่ส่งเสริมทักษะการส่ือสาร
ภาษาองักฤษให้แกบุ่คลากร
ส านักงานอธกิารบดีอย่างต่อเนื่อง
2. เพือ่ส่งเสริมให้บุคลากรผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานภาษาองักฤษของ
มหาวทิยาลัย
3. เพือ่ส่งเสริมการเป็นมหาวทิยาลัย
แมแ่บบท่ีดีของสังคม (Smart 
Archetype University of the 
Society)

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเรจ็
ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด กลุม่

เป้าหมาย



 
 

 
2.5.2 แผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564 

 
 
 
1.โครงการพฒันา
บุคลากรสู่มอือาชีพ

1. เพือ่ให้บุคลากรได้รับการพฒันา
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
ตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย
2. เพือ่ให้บุคลากรสามารถน า
ความรู้ท่ีได้จากการพฒันาศักยภาพ
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของ
ตนเอง
3. เพือ่พฒันาบุคลากรให้ตรงกบั
พนัธกจิหลักของหน่วยงาน

1. ร้อยละของ
บุคลากรท่ีได้รับการ
พฒันา

ร้อยละ 100 บุคลากรของ
ส านักงาน
อธกิารบดี

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 1,150,000 ทุกหน่วยงานใน
ส านักงานอธกิารบดี

2. โครงการพฒันา
ศักยภาพด้าน
ภาษาองักฤษของบุคลากร

ร้อยละของบุคลากร
ท่ีผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
ภาษาองักฤษของ
มหาวทิยาลัย

ร้อยละ 70 บุคลากรของ
ส านักงาน
อธกิารบดี

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  -

3. โครงการเข้าสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึน้ของ
บุคลากรสายสนับสนุน
วชิาการ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
สายสนับสนุนวชิาการเข้าสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึน้

ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุน
วชิาการท่ีเข้าสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึน้

ร้อยละ 10 บุคลากรของ
ส านักงาน
อธกิารบดี

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 610,000 กองบริหารงาน
บุคคล

1,760,000

ผู้รบัผิดชอบ

รวม

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเรจ็

1. เพือ่ส่งเสริมทักษะการส่ือสาร
ภาษาองักฤษให้แกบุ่คลากร
ส านักงานอธกิารบดีอย่างต่อเนื่อง
2. เพือ่ส่งเสริมให้บุคลากรผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานภาษาองักฤษของ
มหาวทิยาลัย
3. เพือ่ส่งเสริมการเป็นมหาวทิยาลัย
แมแ่บบท่ีดีของสังคม (Smart 
Archetype University of the 
Society)

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

งบประมาณ
กลุม่

เป้าหมาย
เป้าหมายของตัวช้ีวัด

กองกลาง



 

ส่วนที่ 3 แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 
 

น าแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท า
โครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่
ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในส านักงานอธิการบดีในเรื่องการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านพัฒนาบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560- 2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

2. เพ่ือปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนพัฒนาบุคลากร  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560-พ.ศ.2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างเป็นระบบ  
 

3.1 แนวทำงกำรน ำแผนกำรพัฒนำบุคลำกร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ไปสู่กำรปฏิบัติ 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนการพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560- 2564) และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ 
เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในส านักงานอธิการบดี ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบ
ของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560- 2564) และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560- 2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

3.2 กำรติดตำมและประเมินผลแผนกำรพัฒนำบุคลำกร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี  
บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560- 2564) และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการ
ด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทัน
สถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 



 
 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่ องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด 
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง
เป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านแผนพัฒนา
บุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560- 2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างต่อเนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560- 2564) และ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกๆ ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

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

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

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



 
 

 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คร้ังที่ 1/2563 

วันพุธที่ 4 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2562 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมปัญจมราช ชั้น 1 อาคาร 32 

********************************** 

ผู้มาประชุม 

 1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล  ไพศาล  ประธานที่ประชุม 

 2.  นางสาวสุวรรณา   งามวิทย์โรจน ์ กรรมการ   

 3.  นายสนธยา    เจริญศริ ิ กรรมการ 

 4.  นางสาวตวงพร    เซอร์ประยูร กรรมการ 

 5.  นางจุณีรัตน์    จันทร์นติย์ กรรมการ 

 6.  นางเจนจิรา    ปราบปรี กรรมการ 

 7.  นายกันต์กวี    วงษ์เวนไตร กรรมการ 

 8. นางอรอุมา    ชมภูนุช  กรรมการ 

 9. นางสาวภูรรีัตน์    สัตถาวร กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

 1.  นางพรพิศ    ประดิษฐ์พงษ์ ติดภารกิจ 

 2. นายช านิ    นิลอรุณ ติดภารกิจ 

 3.  นางศรัณ     ชินแสงทิพย์ ติดภารกิจ 

 4.  นางสาวสุวิมล    เทพนม  ติดภารกิจ 

 5.  วา่ที่ ร.ต. หญิงคณิศร   บุญเรอืง ติดภารกิจ 

 6.  นายวีรยุทธ    ดาราชาต ิ ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  นายประพล    สุขสุโฉม 

 2.  นายภูดิศ     นอขุนทด 

เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 

ประธานที่ประชุม ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล 

 



 
 

 

ระเบียบวาระที่  1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

    1.1 การประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   ประธานแจ้งที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อร่วมกันทบทวน และ

พิจารณากิจกรรม/โครงการเพื่อจัดท าแผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาบุคลากร 

ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผน 

สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน 

   มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

    -  ไม่มี  - 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอสืบเน่ือง 

    -  ไม่ม ี - 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

    4.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนบริหารทรัพยากร

บุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ 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 ซึ่ง

ประกอบไปด้วยคณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการด าเนินงาน 

    มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

   4.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมายของการจัดท า 

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

งบประมาณ 2563 ระดับหน่วยงาน 

    กองบริหารงานบุคคลในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพได้ชี้แจง

วัตถปุระสงค์ ตัวชีว้ัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมายของการด าเนินงานการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ

แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2563  ระดับหน่วยงานเพื่อให้

หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ.2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



 
 

 

 

 

 

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 

1 . เพื่ อ ป รั บ ป รุ งแล ะ

พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร

ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ที่ มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เอื้ อ ต่ อ ก า ร

ด าเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และ

การก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่

ดีของสังคม 

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อ

ระบบก ารบ ริห ารท รัพ ย าก รบุ คคลขอ ง

หนว่ยงาน (ระดับความพึงพอใจ) 

>4.00 

 2. ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อ

หนว่ยงาน 

(ระดับความผูกพัน) 

>4.00 

แผนพัฒนาบุคลากร 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 

1 . เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ

พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ ใน ก า ร

ปฏิบัติ งานของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ 

1. ร้อยละของบุคลากรที่ ได้รับการ

พัฒนา 

ร้อย

ละ >98.00 

2 . เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมี

ความก้าวหน้าในสายงานของตน 

1. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

เข้าสู่ต าแหน่ง 

40 คน 

    มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

    



 
 

   4.3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและแผน

บริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2562 (รอบ 9 เดือน) 

   ส านักงานอธิการบดี  ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาบุคลากรและแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2562 (รอบ 9 เดือน) โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.3.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที่

กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน ค าอธบิายผลการด าเนินงาน

1 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการพฒันา
บุคลากรส านักงาน
อธกิารบดีตามพนัธกจิ
ของหน่วยงานภายใน
สังกดั

1. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับ
การพฒันา

ร้อยละ >98 99.57 ส านักงานอธกิารบดีมบีุคลากรทัง้ส้ิน 233 คน จาก
การส ารวจในรอบเดือนตุลาคม-มถิุนายน 2562 มี
บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการทีไ่ด้รับการพฒันา
สมรรถนะประจ าสายงานจ านวน 232 คน จาก
บุคลากรทัง้ส้ิน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 99.57 
ประกอบด้วย
 - กองกลาง ได้รับการพฒันา 97 คน จาก 98 คน
 - กองกคลัง ได้รับการพฒันา  30 คน 
 - กองนโยบายและแผน ได้รับการพฒันา 23 คน
 - กองบริหารงานบุคคล ได้รับการพฒันา 23 คน
 - กองพฒันานักศึกษาได้รับการพฒันา 31 คน
 - กองบริการการศึกษา ได้รับการพฒันา 28 คน

2 โครงการพฒันา
ศักยภาพด้าน
ภาษาองักฤษของ
บุคลากร

1. จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับการ
พฒันาภาษาองักฤษ

2. ร้อยละของบุคลากรทีผ่่าน
เกณฑ์มาตรฐานภาษาองักฤษ
ของมหาวทิยาลัย

50 คน

ร้อยละ >25

59 คน

66.67

บุคลากรส านักงานอธกิารบดีได้เข้าร่วมโครงการ
อบรมพฒันาศักยภาพภาษาองักฤษส าหรับบุคลากร
มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเมือ่วนัที ่17-18, 
24-25 พฤศจิกายน 2561 และ 9-23 กมุภาพนัธ ์
2562 จัดโดยสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ (สสสร.)

บุคลากรส านักงานอธกิารบดีทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาองักฤษจ านวน 120 คน จากบุคลากรทัง้ส้ิน
180 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67



 
 

4.3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

     

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ กจิกรรม/โครงการ วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั
ค่า

เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
ค าอธบิายผลการด าเนินงาน

1 จัดท ากรอบอตัราก าลัง
ของบุคลากรส านักงาน
อธกิารบดี

เพือ่ทบทวนและ
จัดท ากรอบ
อตัราก าลังให้
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
อตัราก าลังของ
ส านักงาน
อธกิารบดี

จ านวนหน่วยงานที่
ส่งกรอบอตัราก าลัง
ของส านักงาน
อธกิารบดี

6 6 ส านักงานอธกิารบดี ได้ด าเนินการให้หน่วยงานภายใต้
ส านักงานอธกิารบดี ด าเนินการจัดท ากรอบอตัราก าลัง
 ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) ตามนโยบายจัดท า
แผนพฒันาบุคลากรมหาวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา  ทัง้นี้ได้จัดส่งข้อมลูไปยัง
คณะกรรมการปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคล
เรียบร้อยแล้ว

2 การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร

เพือ่ให้ได้
บุคลากรทีต่รง
ตามคุณลักษณะ
เฉพาะต าแหน่ง

ร้อยละของบุคลากรที่
มคุีณสมบัติตรงตาม
ต าแหน่ง

100 100 ในปีงบประมาณ 2562 ส านักงานอธกิารบดีไมม่กีาร
สรรหาและคัดเลือกบุคลากร

3 การประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

เพือ่ประเมนิผล
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
ส านักงาน
อธกิารบดี

ร้อยละของบุคลากรที่
รับทราบผลประเมนิ
ปฏิบัติงาน

100 100 ส านักงานอธกิารบดี ได้ด าเนินการให้กองบริหารงาน
บุคคลด าเนินการประมวลผลการรับทราบผลการ
ประเมนิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
อธกิารบดี (ประเมนิผลฯรอบที ่ 1/2561  ( ตุลาคม 
2561 - มนีาคม 2562) ปรากฏวา่บุคลากรมกีาร
รับทราบผลการปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ 100

4 การส่งบุคลากรเข้า
ร่วมอบรมสร้างความรู้
ความเข้าใจใน
สวสัดิการและประโยชน์

เพือ่ให้บุคลากร
มคีวามรู้ความ
เข้าใจใน
สวสัดิการและ
สิทธปิระโยชน์

ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมอบรม

>80 N/A อยู่ระหวา่งรอการจัดอบรมโดยกองบริหารงานบุคคล

5

โครงการส่งเสริมสร้าง
ความสัมพนัธข์อง
บุคลากรภายใน
ส านักงานอธกิารบดี

เพือ่เสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์
ของบุคลากร
ระหวา่ง
หน่วยงาน
ภายใต้
ส านักงาน
อธกิารบดี

1.อตัราการลาออก
ของบุคลากร
2. จ านวนโครงการ
สร้างความสัมพนัธ์
ของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน

< 5

> 1

2

1

1. ในรอบ 3 เดือน มบีุคลากรของส านักงานอธกิารบดี
ลาออกจ านวน 2 คน คือ นางสาวพรรณพชัร์ เกษ
ประยูร สังกดั กองกลาง และนางสาว ฉัตรระว ีปีบ้้าน
ท่า สังกดักองบริหารงานบุคคล

2. ส านักงานอธกิารบดีจัดสังสรรค์ปีใหม ่ส านักงาน
อธกิารบดี ประจ าปี 2562 เมือ่วนัที ่9 มกราคม 2562



 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ  2563 

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

รายละเอียดดังนี ้

5.1.1 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป ี(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 



 
 

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   

2. กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง                           

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                           



 
 

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. การบริหารค่าจา้ง เงินเดือน 
และค่าตอบแทน 

    เนื่องจากส านักงานอธกิารบดีเป็นหนว่ยงานภายในโครงสร้างของมหาวิทยาลยั การบริหารค่าจา้ง เงินเดือนและค่าตอบแทนให้ใช้ประกาศของมหาวิทยาลยั 

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  แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 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   
 

    มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.2 พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ  2563 

  ที่ประชุมรว่มกันพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ  2563 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

  5.2.1  แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ระยะ 5 ป ี(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  แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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   

    มติท่ีประชุม : เห็นชอบ   

   เลิกประชุมเวลา    12.00 น. 

 

 

                (นางสาวภูรรีัตน ์ สัตถาวร) 

                  ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 

 

                    (นางอรอุมา  ชมภูนุช)  

                       ผูต้รวจรายงานการประชุม



 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


