แผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 5 ปี และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ทรัพยากรบุคคลจัดเป็นทรัพยากรทีม่ ีความสาคัญและมีค่าที่สดุ ในองค์กรการที่องค์กรจะเจริญก้าวหน้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้นั้นจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถของบุคลากรขับเคลื่อ นให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้กลไกลหนึ่งเพื่อให้องค์กรดาเนินไปอย่างเข้มแข็งคือการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
อย่างสูงสุดทั้งด้านวิชาการ ทักษะในการปฏิบัติงานคุณธรรมจริยธรรม ความผาสุกในการปฏิบัติงานมีความจงรักภักดี
ต่อองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรทั้งนี้แนวทางในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยจั ดทาขึ้นอย่างเป็นระบบ
โดยคานึงถึงแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นโยบายการพัฒนาบุคลากรการบริหารงานบุคคล ซึ่งใช้การบริหาร
จัดการที่สมรรถนะบนพื้นฐานของ ทักษะความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่ องมือสาคัญในการเชื่อมโยงกระบวนการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลกับผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาบุคลากร โดยกาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ สานักงาน
อธิการบดีไว้ทั้ง ๓ ด้าน ดังต่อไปนี้
๑.การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา
๒.การผลักดันให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
๓.การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จาเป็นต่อสายงาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายาศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะทางด้านวิชาการให้แก่บุคลากรสายวิชาการ พัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บคุ ลากรมีความก้าวหน้าในสาย
งานของตนไปพร้อมๆกับการปลูกฝังให้บุคลากร ครองตนปฏิบัติตนปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ได้
กาหนดตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
-ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (๓๕.๐๐ )
-ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งทีส่ ูงขึ้น (๑๐.๐๐ )
-ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือในประเทศทีม่ ีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
(≥๘๐)

สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 โครงสร้างสานักงานอธิการบดี
1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
1.4 ผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.5 ข้อมูลพื้นฐานสานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area)
1.5.4 เสาหลัก (Pillar)
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
1.6.6 อัตลักษณ์ (Identity)
1.5.7 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1.5.8 เป้าหมายการพัฒนาสานักงานอธิการบดี(Development Goals)
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ของสานักงานอธิการบดี
2.3.1 ยุทธศาสตร์
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2.3.3 ตัวชีว้ ัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
2.4 ขัน้ ตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร
2.5 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.5.1 แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี
2.5.2 แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
3.1 แนวทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ
3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
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ภาคผนวก
1. คาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัด ทาแผนบริห ารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนา
บุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และประจาปีงบประมาณ 2565 สานักงาน
อธิการบดี
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ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจที่เน้นองค์ความรู้
(Knowledge Economy) องค์การต่าง ๆ เผชิญสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้น และเพื่อความอยู่รอดของ
องค์การ ทาให้องค์การต่าง ๆ ต้องเริ่มหันมาตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องของ “การบริหารจัดการคนใน
องค์การ” มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างคนในองค์การให้สร้างคุณค่า (Value Creation) และสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน (Competitive Advantage) ให้กับองค์การ
ดัง นั้น การพั ฒ นาบุคลากร จึง เป็นยุท ธศาสตร์ที่ สาคัญอย่างหนึ่งของสานักงานอธิการบดี
เพื่อให้สานักงานอธิการบดีอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน และนาพามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ บุคลากรต้องมี
ความพร้อมทั้งความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม อีกทั้งบุคลากรต้องมีคุณภาพ มีความรักองค์การ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบตั ิ
หน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์การ สานักงานอธิการบดี ดังนั้น สานักงานอธิการบดีจาเป็นจะต้องมีการ
กาหนดกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรของสานักงานอธิการบดี ให้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรร ถนะ
สอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของสานักงานอธิการบดี ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อสานักงานอธิการบดี แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2559) และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสานักงานอธิการบดี กาหนดไว้ว่า “สานักงาน
อธิการบดีแม่แบบที่ดีในการให้บริการ” สานักงานอธิการบดี จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงาน และผลิตผลงานทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัย
สังคม และประเทศชาติ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับ และเป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย
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1.2 โครงสร้ำงสำนักงำนอธิกำรบดี

2

1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE CHART)

3

1.4 ผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร ประจำปีงประมำณ พ.ศ. 2564
แผนกำรพัฒนำบุคลำกร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
กิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์โครงกำร

ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จ

เป้ำหมำยของตัวชี้วดั

ผลกำร
ดำเนินงำน

1.โครงการพัฒนาบุคลากร
สู่มืออาชีพ

1. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถนาความรู้ที่
ได้จากการพัฒนาศักยภาพไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับพันธกิจ
หลักของหน่วยงาน

1. ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา

ร้อยละ 100

100

ในรอบ 12 เดือน มีบุคลากรสานักงานอธิการบดีที่ได้รับการ
พัฒนาตามสายงาน จานวน 215 คน จากบุคลากรทั้งสิ้น 215
คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. กองกลาง จานวน 35 คน จาก 90 คน
2. กองคลัง จานวน 23 คน จาก 31 คน
3. กองนโยบายและแผน จานวน 20 คน
4. กองบริการการศึกษา จานวน 25 คน
5. กองบริหารงานบุคคล จานวน 24 คน
6. กองพัฒนานักศึกษา จานวน 25 คน

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ของบุคลากร

1. เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสานักงาน
อธิการบดีอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย
3. เพื่อส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัย
แม่แบบที่ดีของสังคม (Smart
Archetype University of the
Society)

ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ 70

72.57

ในรอบ 12 เดือน มีบุคลากรของสานักงานอธิการบดีที่ผ่านเกฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย จานวน 127 คน จาก
บุคลากรทั้งสิ้น 175 คน คิดเป็นร้อยละ 72.57

คำอธิบำยผลกำรดำเนินงำน
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กิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์โครงกำร

3. โครงการเข้าสู่ตาแหน่งที่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสาย
สูงขึ้นของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
สนับสนุนวิชาการ

ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จ

เป้ำหมำยของตัวชี้วดั

ผลกำร
ดำเนินงำน

ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการที่
เข้าสู่ตาแหน่งที่สงู ขึ้น

ร้อยละ 10

11.84

คำอธิบำยผลกำรดำเนินงำน
ในรอบ 12 เดือน กองบริหารงานบุคคลได้ดาเนินการสรุปผล
การเข้าสู่ตาแหน่งของบุคลากรสานักงานอธิการบดี พบว่ามี
บุคลากรที่มีการเข้าสู่ตาแหน่งจานวน 18 คน จากบุคลากรที่
อยู่ในเกณ์ทั้งสิ้น 152 คน คิดเป็นร้อยละ 11.84
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1.5 ข้อมูลพื้นฐำนสำนักงำนอธิกำรบดี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) : แม่แบบที่ดีในการให้บริการ
1.5.2 พันธกิจ (Mission) : บริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรม
1.5.3 ภำรกิจหลัก (Key result area) : สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุน พันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีหน้าที่บริหารจัดการและรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีรับผิดชอบ ดูแล เพื่อให้บริการและดาเนินงาน ดัง
รายละเอียดดังนี้
1. บริก ารและสนับ สนุนการบริห ารจัดการด้านการวางแผน งบประมาณ และประกั นคุณภาพ
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
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
ระยะ 5 ปี (2565-2569) และประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
2.1 นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
ส านัก งานอธิก ารบดี ได้ให้ก ารสนับ สนุนในการพัฒ นาบุคลากรในรูป แบบต่างๆ เพื่อให้ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนและจัดสรรเงินทุนสาหรับการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของมหาวิทยาลัย ภายใต้การ
ดาเนินการ ดังนี้
1. การจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร ทั้งตาแหน่งวิชาการและสนับสนุนวิชาการ โดยให้บุคลากรพัฒนา
ตนเองตามความสนใจและสอดคล้องกั บ บทบาทและภาระหน้าที่ ง านที่ รับ ผิดชอบ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย (จานวน 5,000 บาท/คน/ปีงบประมาณ)
2. ส านัก งานอธิก ารบดี จะส ารวจความต้องการของบุคลากรที่ จะฝึก อบรมเกี่ยวกั บเรื่องใด และ
สานักงานอธิการบดีเห็นว่าบุคลากรควรจะฝึกอบรมในเรื่องใด ซึ่งฝ่ายอานวยการ ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทา
แผนการพัฒนาบุคลากร ดาเนินการจัดทาแผนตามความต้องการของบุคลากรและของสานักงานอธิการบดี
เสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการดาเนินงานที่เน้น
ผลสัมฤทธิ์ ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสัง คม (ด้านบริการ) และสร้างความผูกพันให้บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน
2.3 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดควำมสำเร็จและค่ำเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย
2.3.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่ำงยั่งยืน
2.3.2 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ
2.3.3 ตัวชี้วัดควำมสำเร็จและค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

ค่ำเป้ำหมำย
100
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2.4 ขั้นตอนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
ลำดับ
ขั้นตอนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
1 จัดทาคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)
และประจาปีงบประมาณ 2565
2 รวบรวมข้อมูลและการจัดทา (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากร
บุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)
และประจาปีงบประมาณ 2565
3 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และ
ประจาปีงบประมาณ 2565 เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ

ระยะเวลำ
27 ตุลาคม 2564

1 พฤศจิกายน 2564

16 พฤศจิกายน 2564
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ปรับแก้ (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนา
บุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และประจาปี
งบประมาณ 2565 ของสานักงานอธิการบดี

5

นาเสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และประจาปีงบประมาณ 2565
สานักงานอธิการบดี ต่อคณะกรรมการบริหารสานักงาน
อธิการบดี
นาเสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และประจาปีงบประมาณ 2565
ต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

พฤศจิกายน 2564

7

จัดส่งแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และประจาปีงบประมาณ 2565
สานักงานอธิการบดี ให้กองบริหารงานบุคคล

1 ธันวาคม 2564
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เผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และประจาปีงบประมาณ 2565

ธันวาคม 2564

9

ดาเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนา
บุคลากร ระยะ 5 (พ.ศ.2565-2569) และประจาปีงบประมาณ
2565

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565

6

17 - 18 พฤศจิกายน
2564

พฤศจิกายน 2564

8

ลำดับ
ขั้นตอนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
10 ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และ
ประจาปีงบประมาณ 2565
รอบไตรมาสที่ 1
รอบไตรมาสที่ 2
รอบไตรมาสที่ 3
รอบไตรมาสที่ 4
11 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี ((พ.ศ.2565-2569) และ
ประจาปีงบประมาณ 2565 ให้หน่วยงานเจ้าภาพ
-

รอบไตรมาสที่ 1
รอบไตรมาสที่ 2
รอบไตรมาสที่ 3
รอบไตรมาสที่ 4

ระยะเวลำ

24 ธันวาคม 64
23 มีนาคม 65
22 มิถุนายน 65
21 กันยายน 65

27 ธันวาคม 64
30 มีนาคม 65
29 มิถุนายน 65
28 กันยายน 65
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2.5 แผนพัฒนำบุคลำกร
2.5.1 แผนพัฒนำบุคลำกร ระยะ 5 ปี (2565-2569)
ตัวชี้วัด
กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร
ควำมสำเร็จ
1. โครงการการ
เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนา
พัฒนาบุคลากรสาย สมรรถนะในการ
สนับสนุนวิชาการ ปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากร

ร้อยละ
บุคลากร
สาย
สนับสนุน
วิชาการที่
ได้รับการ
พัฒนา

2. โครงการบุคลากร
สายสนับสนุน
วิชาการที่เข้าสู่
ตาแหน่งทีส่ ูงขึ้น

ร้อยละ
บุคลากร
สาย
สนับสนุน
วิชาการที่
เข้าสู่
ตาแหน่งที่
สูงขึ้น

เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
สายสนับสนุนวิชาการ
ที่เข้าสู่ตาแหน่งที่
สูงขึ้น

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด

กลุ่ม ระยะเวลำ
เป้ำหมำย ดำเนินงำน

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

2565 2566 2567 2568 2569
2565 2566 2567 2568 2569
ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย บุคลากร ต.ค. - ก.ย.
ทุก
ละ ละ ละ ละ ละ ของ
หน่วยงาน
≥80 ≥95 ≥98 ≥98 ≥98 สานักงาน
ในสานักงาน
อธิการบดี
อธิการบดี

≥10

≥12

≥12

≥12

≥12 บุคลากร ต.ค. - ก.ย.
ของ
สานักงาน
อธิการบดี

- ทุก
หน่วยงาน
ในสานักงาน
อธิการบดี
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2.5.2 แผนพัฒนำบุคลำกร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

กิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์โครงกำร

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

เป้ำหมำยของตัวชี้วัด

เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร

ร้อยละบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
ได้รับการพัฒนา

ร้อยละ 98

2. โครงการบุคลากร
เพื่อพัฒนาบุคลากรในสาย
สายสนับสนุนวิชาการที่ สนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่ง
เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น ที่สูงขึน้

ร้อยละบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่
เข้าสู่ตาแหน่งที่
สูงขึ้น

≥10

1. โครงการพัฒนา
บุคลากรสู่มืออาชีพ

รวม

กลุ่ม
เป้ำหมำย

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณ

บุคลากรของ
สานักงาน
อธิการบดี

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

-

ทุกหน่วยงานภายใต้
สานักงานอธิการบดี

บุคลากรของ
สานักงาน
อธิการบดี

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

-

ทุกหน่วยงานภายใต้
สานักงานอธิการบดี

ผู้รับผิดชอบ

0
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ส่วนที่ 3 แนวทำงกำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล
นาแผนการพั ฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565- 2569) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทา
โครงการ/กิจกรรมให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่
กาหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่ างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในสานักงานอธิการบดีในเรื่องการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านพัฒนาบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565- 2569) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
2.เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนาแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2565- 2569) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565- 2569) และประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างเป็นระบบ

3.1 แนวทำงกำรนำแผนกำรพัฒนำบุคลำกร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565- 2569) และประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ไปสู่กำรปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกาหนดทางการนาแผนการพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565- 2569) และประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดทาแนวทางการสื่อสารและประชาสัม พันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิ จ
เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในสานักงานอธิการบดี ได้ทราบถึงบทบาทความรั บผิดชอบ
ของตนที่จะสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565- 2569) และประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่กาหนด
3. ส่ง เสริมการปฏิบัติง านที่ สอดคล้องกั บแผนที่ ก าหนดไว้ และนาไปสู่ก ารพิจ ารณาการสนับสนุน
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย
ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนองต่อ
วัตถุป ระสงค์ของแผนพั ฒนาบุคลากร ระยะ 5 (พ.ศ.2565- 2569) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
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3.2 กำรติดตำมและประเมินผลแผนกำรพัฒนำบุคลำกร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565- 2569) และ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะสนับสนุนให้การดาเนินงานของสานักงาน
อธิการบดี บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี ((พ.ศ.2565- 2569) และ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของ
การดาเนินงาน และนาไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทัน
สถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทาระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. พั ฒ นาองค์ความรู้และเสริม สร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมิ นผลและก าหนดตัว ชี้ วั ด
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง
เป็นรูปธรรม
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติก ารด้านแผนพัฒ นา
บุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565- 2569) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างต่อเนื่อง
3. กาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565- 2569) และ
ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2565 ทุ ก ๆ ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ล ะโครงการ/กิจ กรรมท าการ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร
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ภำคผนวก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2565 – 2569 )
และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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