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

สานักงานอธิการบดี
ได้รับการอนุมตั ิจากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จัดทาขึ้นเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานให้สามารถบรรลุพันธกิจ และรองรับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
สานักงานอธิการบดี ปี 2560-2564 ใน ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานอธิการบดี ได้ดาเนินงานแผนบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อกาหนดเป็นเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ จานวน 1 ยุทธศาสตร์ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ได้กาหนด
เป้าประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ที่ 1.6 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
โดยมีตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย ดังนี้
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ 1.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี การบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
ประสิทธิภาพเอื้อต่อการ
(ระดับความพึงพอใจ)
ดาเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และ
การก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่
ดีของสังคม
2. เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิต 2.ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อ
ที่ดี มีความทุ่มเทในการ
มหาวิทยาลัย (ระดับความผูกพัน)
ปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับ
องค์กร

ค่าเป้าหมาย
>4.00

>4.00

นอกจากนี้ได้กาหนดโครงการกิจกรรมจานวน 5 โครงการ จานวนงบประมาณทั้งสิ้น
220,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการ/กิจกรรมหลัก
จัดทากรอบอัตรากาลังของบุคลากรสานักงานอธิการบดี
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
การส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในสวัสดิการและ
ประโยชน์
โครงการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในสานักงานอธิการบดี
รวม

งบประมาณ
(บาท)
20,000
200,000
220,000
ก

ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นแนวทางใหม่ที่มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนตามนั ย ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญ ญั ติระเบียบบริห าร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 ดังนั้นการปรับเปลี่ยนบทบาทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้กับส่วนราชการ
ระบบการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลแนวใหม่ จึ งต้ อ งเป็ น ระบบที่ ส ร้างความคล่ อ งตัว ให้ กั บ
ผู้บริหารไม่ติดยึดอยู่กับกฏระเบียบ และต้องเป็นระบบที่เกื้อหนุนต่อการทางานเชิงยุ ทธศาสตร์บรรลุเป้าหมาย
ที่ ตั้ ง ไว้ ใ นขณะเดี ย วกั น จะต้ อ งเป็ น ระบบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส เป็ น ธรรม แล ะท าให้ ข้ า ราชการมี
ความพึงพอใจ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
สานั กงานอธิการบดี มหาวิทยาลั ยราชภัฏ สวนสุ นันทา ถือว่าการบริห ารทรัพ ยากรบุคคล
เป็ นหั วใจสาคัญของการพัฒ นาองค์กร เนื่องจากปัจจัยด้านบุคลากรหรืออัตรากาลังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ
ในการชี้ ถึงความส าเร็ จ ในการปฏิ บั ติ งานโดยเฉพาะอย่ างยิ่งสถาบั น อุด มศึ กษาที่ มี เป้ าหมายในการพั ฒ นา
บุคลากร จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการดาเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาหน่ ว ยงาน ดั ง นั้ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ ก้ า วไปสู่ อ งค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น
ความส าคัญ และมีเป้ าหมายในการสร้างองค์ความรู้และพั ฒ นาภูมิปัญ ญาให้ กับสั งคม ส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยจึงต้องวางแผนพัฒ นาบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยการพั ฒ นาบุ ค ลากรดั งกล่ าวจะต้ อ งพั ฒ นาทั้ งด้ า นความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะและ
ประสบการณ์ ต้องมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ การทาวิจัยเพื่อพัฒนางาน ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ นามาปรับใช้ในการพัฒนางานให้เกิดความชานาญการในตาแหน่งใน
ตาแหน่งงานที่รับผิดชอบ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะต้องมีการวางแผนเพื่อให้
ได้รับผลจากการพัฒนาบุคลากรนาสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและเอื้อประโยชน์ต่อบุคลากร
ให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.2 โครงสร้ำงสำนักงำนอธิกำรบดี

1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE CHART)

1.4 ผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจำปีงประมำณ พ.ศ. 2563

ลำดับ

กิจกรรม/โครงกำร

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

ผลกำร
ดำเนินงำน

6

6

กำรบรรลุเป้ำหมำย
(บรรลุ)
(ไม่บรรลุ)
บรรลุ

1

จัดทำกรอบอัตรำกำลัง
ของบุคลำกรสำนักงำน
อธิกำรบดี

2

กำรสรรหำและคัดเลือก ร้อยละของบุคลำกรทีม่ ี
บุคลำกร
คุณสมบัตติ รงตำมตำแหน่ง

100

100

บรรลุ

3

กำรประเมินผลกำร
ร้อยละของบุคลำกรทีร่ ับทรำบ
ปฏิบัตงิ ำนของบุคลำกร ผลประเมินปฏิบัตงิ ำน

100

100

บรรลุ

4

กำรเผยแพร่และให้
ควำมรู้เกีย่ วกับ
สวัสดิกำรและสิทธิ
ประโยชน์

ร้อยละของกำรรับรู้เกีย่ วกับ
สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์

100

100

บรรลุ

5

โครงกำรส่งเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ของ
บุคลำกรภำยใน

อัตรำกำรลำออกของบุคลำกร

<6

3

บรรลุ

ร้อยละของบุคลำกรทีเ่ ข้ำร่วม
โครงกำร

> 80

87.15

บรรลุ

จำนวนหน่วยงำนทีส่ ่งกรอบ
อัตรำกำลังของสำนักงำน
อธิกำรบดี

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 เป็นหน่วยงานสนับสนุน พันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มี หน้าที่บริหารจัดการและรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
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
1.5.9 เป้ำหมำยกำรพัฒนำสำนักงำนอธิกำรบดี (Development Goals)
1. สานักงานอธิการบดีมุ่งพัฒนากระบวนการทางานที่คลองตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
2. สานักงานอธิการบดมุ่งให้บุคลากรมี ความสามารถในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ้น
3. สานักงานอธิการบดีมุ่งให้หน่วยงานมีรายได้จากการบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น

1.6 ข้อมูลบุคลำกรสำนักงำนอธืกำรบดี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

1.6.1 ตำรำงข้อมูลบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร
ข้อมูล ณ เดือนมีนำคม 2563

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลระยะ 5 ปี (2560-2564)
และประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
2.1 นโยบำยด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
สานักงานอธิการบดีมีเป้าหมายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตและความ
ผาสุกในการปฏิบัติงาน และสามารถดารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม พึ่งพาตนเองได้และ
ยืน อยู่อย่ างสง่างาม เพื่ อให้ บ รรลุ เป้ าหมายดังกล่ าว ส านักงานอธิการบดีจึงได้กาหนดนโยบายการบริห าร
ทรัพยากรบุคคล ไว้ดังนี้
1. วางแผนกาลังคนอย่างเหมาะสมตามกรอบภารกิจ
2. กาหนดกระบวนการคัดเลือกคนเข้าสู่ตาแหน่งด้วยระบบคุณธรรม และดาเนินการด้วย
4. พัฒ นาระบบจัดเก็บ ข้อมูล ทะเบียนประวัติบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เอื้อ
ต่อการทางาน และมีความถูกต้องสามารถนาไปประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน
7. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตและสวัสดิการที่ดีอันจะ นาไปสู่
ความจงรักภักดีองค์กร
8. กระจายอานาจในการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่หน่วยงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
บริหาร
9. ปรับกระบวนการทางานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน
10. สร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลกับบุคลากร
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
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. จัดทากรอบอัตรากาลังของบุคลากรสานักงานอธิการบดี
2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
4. การส่งบุ ค ลากรเข้าร่วมอบรมสร้างความรู้ความเข้ าใจในสวัสดิ ก ารและ
ประโยชน์
5. โครงการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในสานักงานอธิการบดี

ค่ำเป้ำหมำย
6
100
100
>80
<5
>1

2.4 ขั้นตอนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ลำดับ
ขั้นตอนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
ระยะเวลำ
1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารทรัพยากร
18 กันยายน 63
บุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
และประจาปีงบประมาณ 2564
2 รวบรวมข้อมูลและการจัดทา (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากร
18-22 กันยายน 63
บุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
และประจาปีงบประมาณ 2564
3 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
24 กันยายน 63
และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และ
ประจาปีงบประมาณ 2564 เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ
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

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

รอบไตรมาสที่ 1
รอบไตรมาสที่ 2
รอบไตรมาสที่ 3
รอบไตรมาสที่ 4

ระยะเวลำ

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

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

2.5 แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
2.5.1 แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระยะ 5 ปี (2560-2564)
กิจกรรม/
โครงกำร

ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์โครงกำร ควำมสำเ
ร็จ
ปี 60

ระบบกำร
สรรหำ
(Recruitm
ent)
1. กำรวำงแผนอัตรำกำลัง
1. จัดทา
เพื่อทบทวน
กรอบ
และจัดทา
อัตรากาลัง กรอบ
ของบุคลากร อัตรากาลัง
สานักงาน
ให้เพียงพอ
อธิการบดี
ต่อความ
ต้องการ
อัตรากาลัง
ของ
สานักงาน
อธิการบดี
2. กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง
1. การสรร เพื่อให้ได้

จานวน
หน่วยง
านที่ส่ง
กรอบ
อัตรากา
ลังของ
สานักงา
น
อธิการ
บดี

7

ร้อยละ

100

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ปี ปี ปี ปี
61 62 63 64

7

6

6

กลุม่
เป้ำหมำ
ย
ปี 60

ผู้รับผิดช
อบ

งบประมำณ
ปี 61 ปี 62 ปี 63

ปี 64

6 หน่วยง
าน
ภายใน
สังกัด
สานักงา
น
อธิการ
บดี

-

-

-

-

-

ทุก
หน่วยงาน
ใน
สานักงาน
อธิการบดี

10 10 10 10 บุคลาก

-

-

-

-

-

ทุก

หาและ
คัดเลือก
บุคลากร

บุคลากรที่
ตรงตามคุณ
ลักษณะเฉ
พาะ
ตาแหน่ง

ของ
บุคลาก
รที่มี
คุณสมบั
ติตรง
ตาม
ตาแหน่
ง
ระบบกำรพัฒนำ (Training & Development)
1. การ
ฝึกอบรมและ
พัฒนา
บุคลากร
ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
1. การ
เพื่อ
ร้อยละ
100
ประเมินผล ประเมินผล ของ
การ
การ
บุคลาก
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน รที่
ของบุคลากร ของ
รับทรา
บุคลากร
บผล
สานักงาน ประเมิน
อธิการบดี ปฏิบัติง
าน
ระบบกำรบริหำรค่ำตอบแทน
1. การบริหาร
ค่าจ้าง
เงินเดือน

0

0

0

0 รภายใต้
สานักงา
น
อธิการ
บดีที่
ได้รับ
การ
บรรจุ

หน่วยงาน
ภายใต้
สานักงาน
อธิการบดี

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

10 10 10 10 บุคลาก
0 0 0 0 รของ
สานักงา
น
อธิการ
บดี

-

-

-

-

-

ทุก
หน่วยงาน
ใน
สานักงาน
อธิการบดี

เนื่องจากสานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานภายในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย การบริหารค่าจ้าง
เงินเดือนและค่าตอบแทนให้ใช้ประกาศของมหาวิทยาลัย

และ
ค่าตอบแทน
ระบบกำรให้สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์
1. การส่ง
บุคลากรเข้าร่วม
อบรมสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจใน
สวัสดิการและ
ประโยชน์
ระบบกำรธำรง
รักษำ
1. โครงการ
ส่งเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ของ
บุคลากรภายใน
สานักงาน
อธิการบดี

เพื่อให้บุคลากร
มีความรู้ความ
เข้าใจใน
สวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์
ของตนเอง

ร้อยละของ
บุคลากรที่
เข้าร่วม
อบรม

เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ของบุคลากร
ระหว่าง
หน่วยงาน
ภายใต้
สานักงาน
อธิการบดี

1.อัตรา
การลาออก
ของ
บุคลากร
2. ร้อยละ
ของ
บุคลากรที่
เข้าร่วม
โครงการ

>80

>80

>80

>80

>80

<5

<5

<5

<5

<5

>1

>1

>1

>
80

>
80

บุคลากร
ของ
สานักงาน
อธิการบดี
ที่มีรายชื่อ
เข้าร่วม
การอบรม

20,000

20,000 20,000 20,000

20,000 ทุกหน่วยงาน
ในสานักงาน
อธิการบดี

บุคลากร
ของ
สานักงาน
อธิการบดี

200,000

200,00 200,00 200,00
0
0
0

200,000 ทุกหน่วยงาน
ในสานักงาน
อธิการบดี

2.5.2 แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

กิจกรรม/โครงกำร
ระบบกำรสรรหำ (Recruitment)
1. กำรวำงแผนอัตรำกำลัง
1. จัดทากรอบอัตรากาลังของบุคลากร
สานักงานอธิการบดี

2. กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง
1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

เป้ำหมำย
ของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์โครงกำร

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ

เพื่อทบทวนและจัดทากรอบ
อัตรากาลังให้เพียงพอต่อความ
ต้องการอัตรากาลังของสานักงาน
อธิการบดี

จานวนหน่วยงานที่
ส่งกรอบอัตรากาลัง
ของสานักงาน
อธิการบดี

6

เพื่อให้ได้บุคลากรที่ตรงตามคุณ
ลักษณะเฉพาะตาแหน่ง

ร้อยละของ
บุคลากรที่มี
คุณสมบัติตรงตาม
ตาแหน่ง

100

กลุม่
เป้ำหมำย

หน่วยงาน
ภายในสังกัด
สานักงาน
อธิการบดี

ระยะเวลำ
งบประมำณ
ดำเนินงำน

ต.ค. 63ก.ย. 64

บุคลากรภายใต้ ต.ค. 63สานักงาน
ก.ย. 64
อธิการบดีที่
ได้รับการบรรจุ

ผู้รับผิดชอบ

- ทุกหน่วยงานใน
สานักงาน
อธิการบดี

- ทุกหน่วยงาน
ภายใต้
สานักงาน
อธิการบดี

กิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์โครงกำร

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ

ระบบกำรพัฒนำ (Training & Development)
1. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร

เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
ร้อยละของ
ของบุคลากรสานักงานอธิการบดี บุคลากรที่รับทราบ
ผลประเมิน
ปฏิบัติงาน

เป้ำหมำย
ของ
ตัวชี้วัด

กลุม่
เป้ำหมำย

ระยะเวลำ
งบประมำณ
ดำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (2560-2564) และแผนพัฒนา
บุคลากรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

100

บุคลากรของ
สานักงาน
อธิการบดี

ต.ค. 63มี.ค. 64

- ทุกหน่วยงานใน
สานักงาน
อธิการบดี

เม.ย. 62 ก.ย. 62
ระบบกำรบริหำรค่ำตอบแทน
เนื่องจากสานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานภายในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย
การบริหารค่าจ้าง เงินเดือนและค่าตอบแทนให้ใช้ประกาศของมหาวิทยาลัย
1. การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และ
ค่าตอบแทน

กิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์โครงกำร

ระบบกำรให้สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์
1. การส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสร้าง
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ
ความรู้ความเข้าใจในสวัสดิการและ
เข้าใจในสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์
ประโยชน์ของตนเอง

ระบบกำรธำรงรักษำ
1. โครงการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์
ของบุคลากรภายในสานักงานอธิการบดี

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ

เป้ำหมำย
ของ
ตัวชี้วัด

กลุม่
เป้ำหมำย

ระยะเวลำ
งบประมำณ
ดำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
อบรม

>80

บุคลากรของ
สานักงาน
อธิการบดี

ต.ค. 63ก.ย. 64

20,000 ทุกหน่วยงานใน
สานักงาน
อธิการบดี

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของ 1.อัตราการลาออก
บุคลากรระหว่างหน่วยงานภายใต้ ของบุคลากร
สานักงานอธิการบดี

<5

บุคลากรของ
สานักงาน
อธิการบดี

ต.ค. 63ก.ย. 64

200,000 ทุกหน่วยงานใน
สานักงาน
อธิการบดี

2. ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ

> 80

รวม

220,000

ส่วนที่ 3 แนวทำงกำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล
การนาแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการ
บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ และเป้ าประสงค์เชิ งยุ ทธศาสตร์ของสานั กงานอธิการบดี ที่กาหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒ นาการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง
ได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในสานักงานอธิการบดีในเรื่องการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหาร
จัดการการนาแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างเป็นระบบ

3.1 แนวทำงกำรนำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ไปสู่กำรปฏิบัติ
เพื่อให้ บ รรลุ วัตถุป ระสงค์ดังกล่าว จึงกาหนดทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการบริห ารทรัพยากร
บุคคล ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดทาแนว
ทางการสื่อสารและประชาสัมพัน ธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับ
บุคลากรภายในสานักงานอธิการบดี ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่กาหนด
3. ส่งเสริมการปฏิบั ติงานที่ส อดคล้องกับแผนที่กาหนดไว้ และนาไปสู่ การพิจารณาการสนับสนุ น
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย
5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รั บจากการดาเนิน งานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสามารถประเมินผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม

3.2 กำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติ ก ำรด้ ำ นกำรบริห ำรทรัพ ยำกรบุ คคล ประจำปี
งบประมำณ 2564
การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะสนับสนุนให้การดาเนินงานของสานักงานอธิการบดี
บรรลุเป้ าประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการบริห ารทรัพยากรบุ คคล เพื่ อให้ ผู้บริห ารและ
ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการดาเนินงาน และนาไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ได้ โดยจัดทาระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละเสริ ม สร้างความเข้ า ใจเรื่ อ งการติ ด ตามประเมิ น ผลและก าหนดตั ว ชี้ วั ด
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง
เป็นรูปธรรม
2. พัฒ นาระบบข้อมูล สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริห าร
ทรัพยากรบุคคล อย่างต่อเนื่อง
3. กาหนดให้ มีการติดตามความก้าวหน้า ของแผนปฏิ บัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกๆ
ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทาการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การ
ตัดสินใจของผู้บริหาร

ภำคผนวก
ก คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี
( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี
( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ค ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี
( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รำยงำนกำรประชุม

คณะกรรมกำรจัดทำแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล และแผนพัฒนำบุคลำกร ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 1/2563
วันพุธที่ 4 เดือนกันยำยน พุทธศักรำช 2562 เวลำ 09.00 น.
ณ ห้องประชุมปัญจมรำช ชั้น 1 อำคำร 32
**********************************
ผู้มำประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล
นางสาวสุวรรณา
นายสนธยา
นางสาวตวงพร
นางจุณีรัตน์
นางเจนจิรา
นายกันต์กวี
นางอรอุมา
นางสาวภูรีรัตน์

ไพศาล
ประธานที่ประชุม
งามวิทย์โรจน์ กรรมการ
เจริญศิริ กรรมการ
เซอร์ประยูร กรรมการ
จันทร์นิตย์
กรรมการ
ปราบปรีกรรมการ
วงษ์เวนไตร
กรรมการ
ชมภูนุช
กรรมการ
สัตถาวร กรรมการและเลขานุการ

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

ประดิษฐ์พงษ์ ติดภารกิจ
นิลอรุณ ติดภารกิจ
ชินแสงทิพย์ ติดภารกิจ
เทพนม
ติดภารกิจ
บุญเรือง ติดภารกิจ
ดาราชาติ
ติดภารกิจ

ผู้เข้ำร่วมประชุม
1. นายประพล
2. นายภูดิศ

สุขสุโฉม
นอขุนทด

เริ่มประชุมเวลำ 09.00 น.
ประธำนที่ประชุม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล

ระเบียบวำระที่ 1

ไพศาล

ประธำนแจ้งเพื่อทรำบ
1.1 กำรประชุมคณะกรรมกำรจัดทำแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล และ
แผนพัฒนำบุคลำกร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ประธานแจ้ งที่ ป ระชุ มว่า การประชุ ม ครั้งนี้ เป็ น การประชุม เพื่ อ ร่ว มกั น ทบทวน และพิ จ ารณา
กิจกรรม/โครงการเพื่อจัดทาแผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาบุคลากร ระดับสานักงาน
อธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ การดาเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผน สอดคล้องกับพันธกิจ
ของหน่วยงาน

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวำระที่ 2

รับรองรำยงำนกำรประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวำระที่ 3

เรื่องเสนอสืบเนื่อง
- ไม่มี -

ระเบียบวำระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทรำบ
4.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดทำแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
และแผนพัฒนำบุคลำกร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ เสนอแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท าแผนบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒ นาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ 2795/2562 สั่ง ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 ซึ่งประกอบไปด้วย
คณะกรรมการอานวยการ และคณะกรรมการดาเนินงาน
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 วั ต ถุ ป ระสงค์ ตั ว ชี้ วั ด ควำมส ำเร็ จ ค่ ำ เป้ ำ หมำยของกำรจั ด ท ำ
แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล และแผนพัฒนำบุคลำกร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจำปีงบประมำณ
2563 ระดับหน่วยงำน
กองบริ ห ารงานบุ ค คลในฐานะหน่ ว ยงานเจ้ า ภาพได้ ชี้ แ จง
วัต ถุป ระสงค์ ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็จ ค่า เป้ า หมายของการด าเนิ น งานการจั ด ท าแผนบริห ารทรัพ ยากรบุ คคล และ
แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจาปีงบประมาณ 2563 ระดับหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานใช้

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

แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1 . เพื่ อ ป รั บ ป รุ งแ ล ะ
1. ระดั บ ความพึ งพอใจของบุ ค ลากรต่ อ
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร ระบบการบริห ารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
บุคคลที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการ (ระดับความพึงพอใจ)
ดาเนิ น งานที่ เน้ น ผลสั ม ฤทธิ์ และ
การก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดี
ของสังคม
2. ระดั บ ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรต่ อ
หน่วยงาน
(ระดับความผูกพัน)
แผนพัฒนำบุคลำกร
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่ำ
เป้ำหมำย
>4.00

>4.00

ค่ำ

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒ นา
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
2.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
1. จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่
ของมหาวิทยาลั ยมีความก้าวหน้ า ตาแหน่ง
ในสายงานของตน
มติที่ประชุม : รับทราบ

เป้ำหมำย
ร้อยละ
>98.00
40 คน

4.3 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรและแผนบริหำรทรัพยำกร
บุคคล ประจำปีงบประมำณ 2562 (รอบ 9 เดือน)
สานักงานอธิการบดี ได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและ
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2562 (รอบ 9 เดือน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.3.1 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกร
ลำดับ
กิจกรรม/โครงกำร
ที่

ค่ำ
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน

ร้อยละ >98

99.57

สำนักงำนอธิกำรบดีมบี ุคลำกรทัง้ สิ้น 233 คน จำก
กำรสำรวจในรอบเดือนตุลำคม-มิถุนำยน 2562 มี
บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำ
สมรรถนะประจำสำยงำนจำนวน 232 คน จำก
บุคลำกรทัง้ สิ้น 233 คน คิดเป็นร้อยละ 99.57
ประกอบด้วย
- กองกลำง ได้รับกำรพัฒนำ 97 คน จำก 98 คน
- กองกคลัง ได้รับกำรพัฒนำ 30 คน
- กองนโยบำยและแผน ได้รับกำรพัฒนำ 23 คน
- กองบริหำรงำนบุคคล ได้รับกำรพัฒนำ 23 คน
- กองพัฒนำนักศึกษำได้รับกำรพัฒนำ 31 คน
- กองบริกำรกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำ 28 คน

1. จำนวนบุคลำกรทีไ่ ด้รับกำร
พัฒนำภำษำอังกฤษ

50 คน

59 คน

บุคลำกรสำนักงำนอธิกำรบดีได้เข้ำร่วมโครงกำร
อบรมพัฒนำศักยภำพภำษำอังกฤษสำหรับบุคลำกร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำเมือ่ วันที่ 17-18,
24-25 พฤศจิกำยน 2561 และ 9-23 กุมภำพันธ์
2562 จัดโดยสถำบันสร้ำงสรรค์และส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.)

2. ร้อยละของบุคลำกรทีผ่ ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำนภำษำอังกฤษ
ของมหำวิทยำลัย

ร้อยละ >25

66.67

บุคลำกรสำนักงำนอธิกำรบดีทผี่ ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
ภำษำอังกฤษจำนวน 120 คน จำกบุคลำกรทัง้ สิ้น
180 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67

ตัวชีว้ ัด

1

โครงกำรส่งเสริม
1. ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ ด้รับ
สนับสนุนกำรพัฒนำ กำรพัฒนำ
บุคลำกรสำนักงำน
อธิกำรบดีตำมพันธกิจ
ของหน่วยงำนภำยใน
สังกัด

2

โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำน
ภำษำอังกฤษของ
บุคลำกร

มติที่ประชุม : รับทราบ

คำอธิบำยผลกำรดำเนินงำน

4.3.2 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ลำดับที่

กิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่ำ
ผลกำร
คำอธิบำยผลกำรดำเนินงำน
เป้ำหมำย ดำเนินงำน
6
6
สำนักงำนอธิกำรบดี ได้ดำเนินกำรให้หน่วยงำนภำยใต้
สำนักงำนอธิกำรบดี ดำเนินกำรจัดทำกรอบอัตรำกำลัง
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) ตำมนโยบำยจัดทำ
แผนพัฒนำบุคลำกรมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสวนสุนันทำ ทัง้ นี้ได้จัดส่งข้อมูลไปยัง
คณะกรรมกำรปฏิรูประบบกำรบริหำรงำนบุคคล
เรียบร้อยแล้ว

1

จัดทำกรอบอัตรำกำลัง เพือ่ ทบทวนและ
ของบุคลำกรสำนักงำน จัดทำกรอบ
อธิกำรบดี
อัตรำกำลังให้
เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำร
อัตรำกำลังของ
สำนักงำน
อธิกำรบดี

2

กำรสรรหำและ
คัดเลือกบุคลำกร

3

กำรประเมินผลกำร
เพือ่ ประเมินผล
ปฏิบัตงิ ำนของบุคลำกร กำรปฏิบัตงิ ำน
ของบุคลำกร
สำนักงำน
อธิกำรบดี

ร้อยละของบุคลำกรที่
รับทรำบผลประเมิน
ปฏิบัตงิ ำน

4

กำรส่งบุคลำกรเข้ำ
ร่วมอบรมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจใน
สวัสดิกำรและประโยชน์
โครงกำรส่งเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ของ
บุคลำกรภำยใน
สำนักงำนอธิกำรบดี

ร้อยละของบุคลำกรที่ >80
เข้ำร่วมอบรม

5

จำนวนหน่วยงำนที่
ส่งกรอบอัตรำกำลัง
ของสำนักงำน
อธิกำรบดี

เพือ่ ให้ได้
ร้อยละของบุคลำกรที่
บุคลำกรทีต่ รง มีคณ
ุ สมบัตติ รงตำม
ตำมคุณลักษณะ ตำแหน่ง
เฉพำะตำแหน่ง

เพือ่ ให้บุคลำกร
มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจใน
สวัสดิกำรและ
สิเพืทอ่ ธิเสริ
ประโยชน์
มสร้ำง
ควำมสัมพันธ์
ของบุคลำกร
ระหว่ำง
หน่วยงำน
ภำยใต้
สำนักงำน
อธิกำรบดี

1.อัตรำกำรลำออก
ของบุคลำกร
2. จำนวนโครงกำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์
ของบุคลำกรภำยใน
หน่วยงำน

มติที่ประชุม : รับทราบ

100

100

ในปีงบประมำณ 2562 สำนักงำนอธิกำรบดีไม่มกี ำร
สรรหำและคัดเลือกบุคลำกร

100

100

สำนักงำนอธิกำรบดี ได้ดำเนินกำรให้กองบริหำรงำน
บุคคลดำเนินกำรประมวลผลกำรรับทรำบผลกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำนของบุคลำกรสำนักงำน
อธิกำรบดี (ประเมินผลฯรอบที่ 1/2561 ( ตุลำคม
2561 - มีนำคม 2562) ปรำกฏว่ำบุคลำกรมีกำร
รับทรำบผลกำรปฏิบัตงิ ำนคิดเป็นร้อยละ 100
อยู่ระหว่ำงรอกำรจัดอบรมโดยกองบริหำรงำนบุคคล

N/A

<5

2

1. ในรอบ 3 เดือน มีบุคลำกรของสำนักงำนอธิกำรบดี
ลำออกจำนวน 2 คน คือ นำงสำวพรรณพัชร์ เกษ
ประยูร สังกัด กองกลำง และนำงสำว ฉัตรระวี ปีบ้ ้ำน
ท่ำ สังกัดกองบริหำรงำนบุคคล

>1

1

2. สำนักงำนอธิกำรบดีจัดสังสรรค์ปีใหม่ สำนักงำน
อธิกำรบดี ประจำปี 2562 เมือ่ วันที่ 9 มกรำคม 2562

ระเบียบวำระที่ 5

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

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจาปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1.1 แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
กิจกรรม/โครงกำร
ระบบกำรสรรหำ
(Recruitment)
1. กำรวำงแผนอัตรำกำลัง
1. จัดทากรอบอัตรากาลังของ
บุคลากรสานักงานอธิการบดี

2. กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง

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
1. การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร

วัตถุประสงค์โครงกำร
เพื่อให้ได้บุคลากรที่ตรง
ตามคุณลักษณะเฉพาะ
ตาแหน่ง

ตัวชี้วดั
ควำมสำเร็จ
ร้อยละของ
บุคลากรที่มี
คุณสมบัติตรงตาม
ตาแหน่ง

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

ระบบกำรบริหำรค่ำตอบแทน
1. การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน
และค่าตอบแทน

กลุ่ม
เป้ำหมำย

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ปี 60
100

ปี 61
100

ปี 62
100

ปี 63
100

ปี 64
100

งบประมำณ
ปี 60

บุคลากร
ภายใต้
สานักงาน
อธิการบดี
ที่ได้รับการ
บรรจุ

ปี 61
-

ปี 62
-

ผู้รับผิดชอบ
ปี 63

ปี 64

-

-

- 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

-

-

เนื่องจากสานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานภายในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย การบริหารค่าจ้าง เงินเดือนและค่าตอบแทนให้ใช้ประกาศของมหาวิทยาลัย

กิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์โครงกำร

ระบบกำรให้สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์
1. การเผยแพร่และให้ความรู้
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
เกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิ
ความเข้าใจในสวัสดิการ
ประโยชน์
และสิทธิประโยชน์ของ
ตนเอง

ระบบกำรธำรงรักษำ
1. โครงการส่งเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ของบุคลากร
ภายในสานักงานอธิการบดี

เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ของ
บุคลากรระหว่าง
หน่วยงานภายใต้
สานักงานอธิการบดี

ตัวชี้วดั
ควำมสำเร็จ

กลุ่ม
เป้ำหมำย

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ปี 60

ปี 61

ปี 62

ปี 63

ปี 64

ร้อยละของการรับรู้
เกี่ยวกับสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์

>80

>80

>80

100

100

1.อัตราการลาออก
ของบุคลากร
2. ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ

<5

<5

<5

<6

<6

>1

>1

>1

> 80

> 80

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

ปี 60

ปี 61

ปี 62

ปี 63

ปี 64

บุคลากร
ของ
สานักงาน
อธิการบดี
ที่มีรายชื่อ
เข้าร่วม
การอบรม

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 กอง
บริหารงาน
บุคคล

บุคลากร
ของ
สานักงาน
อธิการบดี

200,000

200,000

200,000

20,000

20,000 ทุกหน่วยงาน
ในสานักงาน
อธิการบดี

5.2.2 แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจำปีงบประมำณ 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
> 80

กลุ่ม
เป้ำหมำย
บุคลากรของ
สานักงาน
อธิการบดี

รวม

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน
ต.ค. 62- ก.ย.
63

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

200,000 ทุกหน่วยงาน
ในสานักงาน
อธิการบดี

220,000

มติที่ประชุม : รับทราบ

5.2 พิจำรณำ (ร่ำง) แผนพัฒนำบุคลำกร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจำปีงบประมำณ 2563

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

5.2.1 แผนพัฒนำบุคลำกร 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

งบประมำณ
ปี 60

บุคลากร
ของ
สานักงาน
อธิการบดี

ปี 61
-

ปี 60
-

-

5.2.1 แผนพัฒนำบุคลำกร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์โครงกำร

ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จ

เป้ำหมำยของตัวชี้วัด

กลุ่ม
เป้ำหมำย

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ
ปี 63
30,000

ปี 64
30,000 กอง
บริหารงาน
บุคคล

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
เลิกประชุมเวลำ 12.00 น.

(นางสาวภูรีรัตน์ สัตถาวร)
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางอรอุมา ชมภูนุช)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

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

