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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลจัดเปนทรัพยากรท่ีมีความสำคัญและมีคาท่ีสุดในองคกรการท่ีองคกรจะเจริญกาวหนาไดอยาง

มีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับในระดับสากลไดนั ้นจำเปนตองอาศัยความรูความสามารถของบุคลากรขับเคลื่อนให

องคกรบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวกลไกลหนึ่งเพื่อใหองคกรดำเนินไปอยางเขมแข็งคือการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ

อยางสูงสุดทั้งดานวิชาการ ทักษะในการปฏิบัติงานคุณธรรมจริยธรรม ความผาสุกในการปฏิบัติงานมีความจงรักภักดี

ตอองคกรและเปนสวนหนึ่งกับองคกรท้ังนี้แนวทางในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยจัดทำข้ึนอยางเปนระบบ      

โดยคำนึงถึงแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย นโยบายการพัฒนาบุคลากรการบริหารงานบุคคล ซึ่งใชการบริหาร

จัดการท่ีสมรรถนะบนพ้ืนฐานของ ทักษะความรู ความสามารถ เพ่ือใหเกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  

โดยมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลกับผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาบุคลากร โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ไวท้ัง ๓ ดาน ดังตอไปนี้     

๑.การใหทุนอุดหนุนการศึกษา   

๒.การผลักดันใหบุคลากรสายวิชาการเขาสูตำแหนงทางวิชาการ  

๓.การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะท่ีจำเปนตอสายงาน 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนายาศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะทางดานวิชาการใหแกบุคลากรสายวิชาการ พัฒนา

สมรรถนะในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือเปนการสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาในสาย

งานของตนไปพรอมๆกับการปลูกฝงใหบุคลากร ครองตนปฏิบัติตนปฏิบัติงานภายใตหลักธรรมาภิบาล พรอมกันนี้ได

กำหนดตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

-รอยละของอาจารยประจำท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ (๓๕.๐๐ ) 

-รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเขาสูตำแหนงท่ีสูงข้ึน (๑๐.๐๐ ) 

-รอยละขอตกลงความรวมมือในประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง (≥๘๐)



สารบัญ 
สวนท่ี ๑ บทนำ  หนา 

๑.๑ หลักการและเหตุผล   ๓ 

๑.๒ โครงสรางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    ๔ 

๑.๓ โครงสรางการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)   ๕ 

๑.๔ ผลการดำเนินงานดานการพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   ๖ 

๑.๕ ขอมูลพ้ืนฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   ๙ 

๑.๕.๑ วิสัยทัศน (Vision)  

๑.๕.๒ พันธกิจ (Mission)  ๑๐ 

๑.๕.๓ ภารกิจกลัก (Key result area)  ๑๐ 

๑.๕.๔ เสาหลัก (Pillar)  ๑๑ 

๑.๕.๕ วัฒนธรรม (Culture)  ๑๑ 

๑.๕.๖ อัตลักษณ (Identity)   ๑๑

๑.๕.๗ เอกลกัษณ (Uniqueness)  ๑๑ 

๑.๕.๘ คานิยมหลัก (Core Values) 

๑.๕.๙ เปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Development Goals) ๑๒ 

สวนท่ี ๒ แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคากร    ๑๓ 

๒.๑ นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร  ๑๓ 

๒.๒ วัตถุประสงคของแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ๑๓ 

๒.๓ ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสำเร็จและคาเปาหมายของ ๑๓ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ๒.๓.๑ ยุทธศาสตร           ๑๓ 

 ๒.๓.๒ เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร           ๑๓ 

 ๒.๓.๓ ตัวชี้วัดความสำเร็จและคาเปาหมาย          ๑๓ 

 ๒.๔ ข้ันตอนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕             ๑๔ 

 ๒.๕ แผนปฏิบัติการดานพัฒนาบุคลากร               ๑๔ 

 ๒.๕.๑ แผนปฏิบัติการดานพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๕ - พ.ศ.๒๕๖๙)            ๑๔ 

 ๒.๕.๒ แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕              ๑๕ 

 ๒.๕.๓ แผนการใหทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ -๒๕๖๙          ๑๖ 

สวนท่ี ๓ แนวทางการนำแผนสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล    ๑๘ 

 ๓.๑ แนวทางการนำแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร ไปสูการปฏิบัติ          ๑๙ 

 ๓.๒ การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร          ๑๙ 



 ภาคผนวก               ๒๑ 

     ก.คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   ๒๒ 

 ข.รายงานการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรประจำปงบ      ๒๗ 

  ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครังที ๑/๒๕๖๔ 

ง.บันทึกขอความ การพจิารณาอนุมตัิแผนพฒันาบคุลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕                 ๔๓      

จ.ภาพกจิกรรมการประชุมชีแ้จงการจดัทําแผนบรหิารทรพัยากรบุคคล และ แผนพฒันาบุคลากรระยะ     ๔๕



๓ 

สวนท่ี ๑ บทนำ 
๑.๑ หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับ

หนาท่ี ความรับผิดชอบในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีหนาที่ตามพันธกิจ คือ ผลิตบัณฑิตที่เนนองคความรูสู

ทองถิ่น ฝกหัดครู วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากทรัพยากรบุคคลถือเปนหัวใจสำคัญของ

การพัฒนาองคกรเพราะปจจัยดานบุคลากรหรืออัตรากำลังเปนปจจัยหนึ่งท่ีสำคัญในการข้ีขาดความสำเร็จ ในการทำงาน

ของทุกองคกร ดังนั้นการพัฒนาบุคลกรจึงเปนกลไกสำคัญที่จะเขาไปขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน 

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทำขึ้นอยางเปนระบบโดยคำนึงถึง 

โครงสรางองคกร โครงสรางการบริหารจัดการ วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค แผนงาน นโยบายในการ

พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคลที ่ใชการบริหารจัดการที ่อิงสมรรถนะ บนพื้นฐานของทักษะ ความรู 

ความสามารถ เพื่อใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการเปน

เครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงกระบวนการบริหารงานบุคคลกับผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาบุคลากร โดยแผนพัฒนา

บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานี้สามารถใชเปนกรอบแนวทางใหมหาวิทยาลัย คณะ และหนวยงานไดนำ

แนวทางดังกลาวไปปฏิบัติใหบรรลุผลไดตามพันธกิจ 



๑.๒ โครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๔



๕ 

๑.๓ โครงสร้างการบรหิารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๑.๔ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำป พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ความเปนมา 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดดำเนินการกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 

และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยไว และในการดำเนินการใหบรรลุ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และ

วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยไดนั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะตองดำเนินการตามยุทธศาสตรท่ีกำหนดไว 

โดยเนนยุทธศาสตรเปนประเด็นสำคัญที่จะตองขับเคลื่อนใหบรรลุตามเปาประสงคของมหาวิทยาลัยใหได และ

ยุทธศาสตรหนึ่งท่ีสำคัญ คือ  

ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน ซ่ึงเปนปจจัยท่ีจะเปนกลไกใน 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหกาวไปสูความสำเร็จ ซ่ึงถือเปนภารกิจหลักประการหนึ่งท่ีมหาวิทยาลัย

จะตองสรางบุคลากรภายในทุกคนใหมีคุณภาพรวมทั้งการพัฒนากระบวนการทางความคิดของผูบริหาร  ซึ่งเปน

ภารกิจที ่สำคัญในการบริหารและเกี ่ยวของกับงานทุกฝาย จึงเปนภาระหนาที่ที ่ตองปฏิบัติของผู บริหารและ

ผูรับผิดชอบงานดานบุคคล โดยเฉพาะท่ีตองมุงปฏิบัติในกิจกรรมท่ีเก่ียวกับบุคลากร เพ่ือทำใหบุคลากรในหนวยงาน

เปนทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพ อันจะสงผลสำเร็จตอเปาหมายของหนวยงานและของมหาวิทยาลัย ดวยการ

พัฒนาบุคลากร ซึ ่งเปนขั ้นตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานบุคคลที ่ตองปฏิบัติอยู ตลอดเวลาเพื ่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพใหกับบุคลากร ใหกาวหนา และทันตอโลก โดยอาศัยผลที่ไดรับจากการไดรับการสนับสนุนในการ



๖ 

พัฒนา  และการที่มหาวิทยาลัยไดรับทราบปญหาที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานซึ่งตองมีการวิเคราะหสาเหตุ ปญหาวา

เกิดจากอะไร เพื่อนำมาใชประกอบ การพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากรพรอมทั้งเสริมสรางความสามารถดวยการ

สนับสนุนใหบุคลากรหาความรูเพ่ิมเติมโดยการสนับสนุนทุนการศึกษา การจัดทำผลงานทางวิชาการ การฝกอบรม ฯ 

ซึ่งเปนกระบวนการที่จะทำใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรูความสามารถและทัศนคติของบุคลากรเพื่อให

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

การพัฒนาบุคลากรทั้งตำแหนงวิชาการและตำแหนงสนับสนุนวิชาการ จะเปนสวนสำคัญที่จะชวยนำมหาวิทยาลัย

ไปสูวิสัยทัศนที่กำหนด กองบริหารงานบุคคล จึงจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรขึ้น โดยมีความมุงหมายสวนหนึ่งเพื่อให

สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และใหสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี ๑ 

ของมหาวิทยาลัยท่ีกำหนดไววา  

ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืนแนวทางการดำเนินกิจกรรมและ 

โครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ซึ่งขอมูลที่ใชในการกำหนดแผนพัฒนา

บุคลากรจะไดมาจากนโยบายของอธิการบดีในการบริหารงานมหาวิทยาลัย และจากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล

เก่ียวกับการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือสนับสนุนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อันจะนำไปสูปรัชญา 

      วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงคท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

๒.  เพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค นั้นคือ 

- มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงม่ันตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีตามภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย 

- ไดรับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล 

- มีความพึงพอใจในการทำงาน 

- มีความรูและทักษะในงานท่ีปฏิบัติ 

- มีความมุงม่ันในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหนาท่ีใหมีคุณภาพสูงสุด 

- มีจิตสำนึกความเปนชาวสวนสุนันทา 

๓. เพ่ือสอดรับกับการดำเนินการจัดการองคความรูของหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย และองค

ความรูท่ีไดจากการจัดการความรูมาใชในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหเกิดการใชประโยชนอยาง

กวางขวางและคุมคา 

เปาหมายของการดำเนินงานตามแผน 

ผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดมีการ 

พัฒนาตนเอง โดยไดรับการฝกอบรม สัมมนา หรือดูงาน ท้ังในประเทศและตางประเทศ  มีจำนวนไมนอยกวารอยละ 

๘๐ ของบุคลากรท้ังหมด 

การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 



๗ 

๑. สงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ไดเขารับการอบรม ประชุม 

สัมมนา และศึกษาดูงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

๒. สนับสนนุและสงเสริมใหอาจารยประจำสามารถพัฒนาเทคนิควิธีการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

๓. สงเสริมการจัดการความรูภายในหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อใหสามารถนำความรู

จากการปฏิบัติจริง จากการฝกฝน และจากประสบการณที่แอบแผงอยูในตัวบุคคล มาใชให

เปนประโยชนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางาน 

๔. จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการบริหารและภาวะผูนำสำหรับผูบริหาร ทุก

ระดับของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน 

๕. นำแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะมาใชในการพัฒนาบุคลากรโดยเนนการประเมินสมรรถนะเพ่ือ

การพัฒนาเปนรายบุคคล และสงเสริมการพัฒนาผูบังคับบัญชาระดับตน และระดับกลางให

สามารถกำหนดความจำเปนท่ีจะรับการพัฒนาของผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคลได 

๖. พัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานแทนกันไดโดยสงเสริมการจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน 

๗. สงเสริมใหหนวยงานปรับปรุงกระบวนงานใหบริการท่ีสำคัญใหสั้น กระชับ โดยเนนการผลิตผล

งานท่ีรวมเร็วและถูกตอง 

๘. สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการสรางจิตสำนึกความเปนชาวสวนสุนันทา ไวในหลักสูตรการ

สัมมนาและฝกอบรม 

แนวทางการพัฒนาบุคลากร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดใหการสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบตาง ๆ 

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  โดยมีแนวทางดังนี้ 

๑. ดำเนินการจัดโครงการฝกอบรม/สัมมนา เพื่อใหความรูกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยโดย

มหาวิทยาลัยจะทำการสำรวจความตองการของหนวยงาน และบุคลากร วาสนใจที ่จะ

ฝกอบรม/สัมมนา เพื่อคนหาความรูเกี่ยวกับเรื่องใด และอีกสวนหนึ่งมหาวิทยาลัยจะทำการ

พิจารณาวาบุคลากรควรจะไดรับการฝกอบรม / สัมมนาในเรื่องใด โดยกองบริหารงานบุคคล 

ซึ่งมีหนาที่ในการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร  จะดำเนินการเก็บขอมูลความตองการของ

บุคลากรและของมหาวิทยาลัยที่ไดรับมา แลวจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเสนอทานอธิการบดี

เพ่ือขออนุมัติ  

๒. สนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับการฝกอบรม/สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัยโดย

จัดสงบุคลากรไปเขารับการฝกอบรม/สัมมนา หลักสูตรระยะสั ้น ณ สถาบันภายนอก

มหาวิทยาลัย ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

การพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากร มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือตองการใหบุคลากรท่ีเขารับการพัฒนาตนเองมี 

ศักยภาพ และนำมาปฏิบัติงานในหนาที่ใหเกิดผลดีตอมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวยมิติของการพัฒนาบุคลากรท่ี

สำคัญ ๓ ประการ คือ 

๑. การพัฒนาผูบริหารระดับสูง (Executive development) ซ่ึงไดแก ตำแหนงผูบริหารในระดับ 

อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอำนวยการศูนย สถาบัน สำนัก 
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ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิต และประธานศูนยใหการศึกษา เนื่องจากผูบริหารระดับสูงนี้มี

ความสำคัญตอการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ดังนั้น การพัฒนา

ผูบริหารระดับสูงใหมีความรูในเรื ่องของการใชวิจารณญาณ  ภาวะผูนำในการตัดสินใจ ( 

decision making) และการมีความคิดร ิเร ิ ่มสรางสรรค (creative thinking)    จึงเปน

สิ่งจำเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงการพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการประสานงานท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีความสามารถในการสรางบรรยากาศและ

ความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบัติงานท้ังหลายในมหาวิทยาลัยดวย 

๒. การพัฒนาผูบริหารระดับกลาง และระดับตน การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในระดับนี้

มุงเนนถึงผูดำรงตำแหนงในระดับหัวหนากอง หัวหนางาน รวมท้ังผูปฏิบัติ ท้ังนี้ ก็โดยตระหนัก

วาผูบริหารระดับสูงจะ ไมสามารถบริหารงานในมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ถามิได

รับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับกลาง   และระดับตน ซึ่งเปนผูที่รอบรูงานในสายงานของ

ตนดี ดังนั้น จึงมิควรละเลยที่จะใหการพัฒนาแกผูบริหารระดับนี้ใหมีความรูความสามารถใน

การบริหารหลาย ๆ ดานของสายสนับสนุนวิชาการ ท้ังในดานการบริหารท่ัวไป การบริหารการ

คลัง และการบริหารงานบุคคล  สวนสายวิชาการใหเพิ่มพูนความรูความสามารถในดานวิชา 

การดานการสอน เปนตน 

๓. การพัฒนาผูปฏิบัติงานระดับลาง และระดับเจาหนาที่ คนงาน  ผูปฏิบัติงานในระดับนี้นับ

ความสำคัญตอการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอยางมาก เชนเดียวกับผูบริหารท้ังสองระดับท่ี

กลาวมาขางตน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปฏิบัติการระดับนี้ หากไดมีการรวมตัวกันแลวจะเปนกลุม

ท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอยางมาก ฉะนั้นจึงควรท่ีจะไดมีการพิจารณาให

การพัฒนาฝกอบรมโดยพยายามสรางทัศนคติใหเกิดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

จิตสำนึกในการใหบริการ รวมทั้งพัฒนาฝมือหรือทักษะในการทำงานแกผูปฏิบัติงานระดับนี้

ดวย 

ในการพัฒนาการจัดการดานการฝกอบรม/สัมมนา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

งานฝกอบรมและพัฒนา กองบริหารงานบุคคลไดดำเนินการสรุปผลโครงการอบรม จำนวน 

๔ โครงการ ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

๑.  สรุปโครงการเตรียมความพรอมผูบริหารเพ่ือรับนโยบายลงสูการปฏิบัติ  ในระหวางวันท่ี ๒๙ – 

๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓  ณ หองประชุมแกรนดบอลรูม  โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

๒.  สรุปโครงการประชุมบุคลากรเพื ่อมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำป

งบประมาณ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันศุกรที่ ๑๘  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมสุนันทา

นุสรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๓.  สรุปโครงการประชุมบุคลากรเพื ่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ วันศุกรที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ทาง Facebook Live 

กลุม บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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        ๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณวันอังคาร

ท่ี ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทาง Facebook Liveกลุมฝกอบรมกองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๑.๕ ขอมูลพ้ืนฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑.๕.๑ วิสัยทัศน (Vision)         

มหาวิทยาลัยเอตทัคคะท่ีมีอัตลักษณ (Niche Guru University)  

๑.๕.๒ พันธกิจ (Mission) 

๑) ใหการศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตท่ีเนนองคความรูเปนเอตทัคคะ ฝกหัดครู ปลูกฝง

ประชาชนใหสามารถเรียนรูในระดับสูง มีความเปนมนุษยท่ีรับผิดชอบตออนาคตของโลกท่ีมีแนวโนมเปนนานาชาติ 

มีจิตวิญญาณในการทาทาย โดยไมกลัวลมเหลว 

๒) วิจัย (To Conduct Research) มุงม่ันในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตรท่ีเปนเอตทัคคะ  

ท่ีสามารถนำไปใชใหเกิดผลประโยชนไดเพ่ือความสงบสุข และความเจริญรุงเรือง ผานการแสวงหาดวยการวิจัยทาง

วิชาการท่ีอุดมไปดวยความคิดสรางสรรค 

๓) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การสงมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ 

ท่ีตอบและแกปญหาของสังคม โดยการมีสวนรวมกับชุมชนทองถ่ิน และสังคม 

๔) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การสงเสริมและสนับสนุนศิลปะ 

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสรางแมแบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาใหเปนท่ียกยองและชื่นชมของ

มนุษยชาติ 

๑.๕.๓ ภารกิจหลัก (Key result area) 

๑) ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพระดับแนวหนา (Produce Graduates with Front Row Quality) 

๒) ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and 

Transfer Technology to Communities and International Society) 

๓) อนุรักษ พัฒนาใหบริการเปนศูนยกลางทางดานศิลปวัฒนธรรม และธำรงรักษา สืบสานความเปนไทย 

(Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center and 

Sustain the Thainess) 

๔) วิจัย สรางนวัตกรรมและองคความรู (Conduct Research, Create Innovation and Develop 

Knowledge for Society) 

๕) เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ และเนนใหเครือขายมีสวนรวม 

(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 

๑.๕.๔ เสาหลัก (Pillar) 

๑) ทุนความรู (Knowledge Capital) 



๑๐ 

      ๒) คุณธรรม (Morality)  

      ๓) เครือขาย (Partnership)  

       ๔) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)  

       ๕) วัฒนธรรม (Culture) ท่ีวา “ความเปนแบบอยางท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร” 

๑.๕.๕ วัฒนธรรม (Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอาวุโส 

(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

๑.๕.๖ อัตลักษณ (Identity) 

เปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ 

เปนนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตท่ีมีความสามารถดานวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุงม่ัน 

ในการปฏิบัติงาน สามารถใชหลักวิชาการดวยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝศึกษาเรียนรู และพัฒนาตนเองใหมี

ความกาวหนาอยางตอเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตท่ีมีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห สามารถสื่อสารและถายทอด

ความรูความชำนาญในสาขาวิชาท่ีศึกษา โดยใชระบบเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

สูชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม รูจักแบงปน ชวยเหลือผูอ่ืน มุงทำความดี 

ท่ีเปนประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

๑.๕.๗ เอกลักษณ (Uniqueness) 

เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยึดม่ันคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล 

นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ 

เนนความเปนวัง หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยท่ีเนนภาพลักษณ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ท่ีสะทอนความเปน

วังสวนสุนันทา และเผยแพรแหลงเรียนรูขอมูลศิลปวัฒนธรรมดานตางๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร 

เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายทันสมัยสามารถแขงขันได

ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรูของผูรับบริการไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

๑.๕.๘ คานิยมหลัก (Core Values) 

๑) W (Wisdom & Creativity) : ปญญาและความคิดสรางสรรค  

๒) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองคกร 

๓) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรวมมือ  

๔) P (Professionalism) : ความเปนมืออาชีพ 



๑๑ 

๑.๕.๙ เปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณเปลี่ยน เราก็ตองปรับเปลี่ยน เพ่ือใหเกิดความสามารถในการแขงขันและทันตอโลกอนาคต แตสำหรับสิ่งท่ี

ดีและมีคุณคา เราตองธำรงรักษา มหาวิทยาลัยจึงไดกำหนดรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ 

SSRU “KEEP” Model เพื่อมุงเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไมถึงจุดหมายปลายทางและเปาหมายที่ตั้งไว ตอยอดทุนความรูและทุน

สังคมที่มีอยู ติดตามอยางตอเนื่อง เพื่อกำกับติดตามระบบการทำงานเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อนำไปสูความเปน “ตนแบบ” 

ตามวิสัยทัศน ๑๕ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ” เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณคาที่จะตอง

ดูแลรักษาเอาไว สามารถแสดงไดดังภาพ ... 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดวย SSRU “KEEP” Model มหาวิทยาลัยไดกำหนด

เปาหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสูเปาหมายท่ีกำหนดไว รายละเอียดดังน้ี 

S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแหงความยั่งยืนท่ีพรอมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม 

W : Aiming to be the World-Class University. 

มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก 

I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 

มหาวิทยาลัยท่ียึดมั่นในความซื่อสัตยในเชิงการบริหารงานและวิชาการ 

T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 

มหาวิทยาลัยท่ีขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

C : Capacity and Capability. 

การทำงานอยางเต็มกำลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแตละบุคคล 

H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแหงความผาสุกท่ีลอมรอบดวยบรรยากาศของนักวิชาการ 

ท้ังน้ี สามารถแสดงเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพ 

สวนท่ี ๒ แผนพัฒนาบุคลากร 



๑๒ 

๒.๑ นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดใหการสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบตางๆ เพื่อใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยการสนับสนุนและจัดสรรเงินทุนสำหรับการพัฒนาบุคลากร      เพ่ือ

เพ่ิมพูนความรูความสามารถ ใหสอดคลองกับนโยบายและความตองการของมหาวิทยาลัยท้ังตำแหนง       ทาง

วิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ภายใตการดำเนินการ ดังนี้ 

๑. กองทุนพัฒนาบคุลากร บริหารกองทุนในรูปของคณะกรรมการโดยดำเนินการตามระเบียบ และประกาศ

ของกองทุนพัฒนาบุคลากร เชน การใหทุนอุดหนุนการศึกษาตอระดับปริญญาโท ปริญญาเอก โครงการความ

รวมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนบุคลากร การฝกอบรม การศึกษาระยะสั้น และการศึกษาดูงานดานวิชาการ 

การประชุมสมัมนาในระดับนานาชาติ การนำเสนอผลงานวิชาการท้ังในและตางประเทศ รวมท้ังการใหรางวัลใน

การเขียนบทความทางวิชาการ 

๒. การจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร ทั้งบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยให

บุคลากรพัฒนาตนเองตามความสนใจและสอดคลองกบับทบาทและภาระหนาที่งานที่รับผิดชอบ  ตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย (บุคลากรสายวิชาการ จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท/คน/ปงบประมาณ  บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท/คน/ปงบประมาณ) 

๓. มหาวิทยาลัยเปนผูจัดการฝกอบรมและพัฒนาใหกับบุคลากร ภายใตการดำเนินงานของฝายฝกอบรม

และพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล โดยดำเนินการสำรวจความตองการของบุคลากรที่จะฝกอบรม

เกี่ยวกับเรื่องใดบาง และมหาวิทยาลัยเห็นวาบุคลากรควรจะไดรับการฝกอบรม แลวนำมาพิจารณาจัด ทำ

แผนพัฒนาบุคลากร 

๔. มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานจัดสงบุคลากรเขารวมฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก การพัฒนาฝกอบรม

ในลักษณะดังกลาวจะใชงบประมาณของหนวยงานตนสังกัด โดยไมคิดรวมกับงบประมาณในขอ ๒ 

๒.๒ วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 

๒.๒.๑  เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนสมรรถนะทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 

๒.๒.๒  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

๒.๒.๓  เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความกาวหนาในสายงานของตน 

๒.๒.๔  เพ่ือปลูกฝงใหบุคลากรปฏิบัติตน ครองตนปฏิบัติงานภายใตหลักธรรมาภิบาล 

๒.๓ ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสำเร็จและคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางย่ังยืน 

 ๒.๓.๒ เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

บุคลากรทุกระดับมีความรู ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความกาวหนาในสายอาชีพ 

๒.๓.๓ ตัวช้ีวัดความสำเร็จและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

รอยละของอาจารยประจำท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ ๓๕.๐๐ 

รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเขาสูตำแหนงท่ีสูงข้ึน ๑๐.๐๐ 



๑๓ 

๒.๔  ข้ันตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการดานพัฒนาบุคลากร 

๒.๔.๑  ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ – พ.ศ. 

๒๕๖๙ และ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

๒.๔.๒  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ป (พ.ศ.256๕ – พ.ศ.256๙)  และ          

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

๒.๔.๓  รวบรวมแผนพัฒนาบุคลากรจากหนวยงานตางๆภายในมหาวิทยาลัย นำมาวิเคราะหและสรุปผล  

จัดทำเปนแผนพัฒนาบุคลากร ระดับมหาวิทยาลัย 

๒.๔.๔ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื ่อพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร ระดับ 

มหาวิทยาลัย 

๒.๔.๕  ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

๒.๔.๖  นำเสนอแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ป (พ.ศ.256๕ – พ.ศ.256๙)  และประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ตออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติใช 



๑๔ 

๒.๕.๑ แผนปฏิบัติการดานพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๕ - พ.ศ.๒๕๖๙) 

กิจกรรม/

โครงการ 

วัตถุประสงค

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เปาหมายของตัวชี้วัด 

กลุมเปา

หมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ 

๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ 

๑.  การเตรยีม

ความพรอม

ของ

บุคลากร

สายวิชาการ

ในการเสนอ

ขอกำหนด

ตำแหนง

ทางวิชาการ 

เพ่ือเตรยีมความพรอม

ใหกับบุคลากรสายวิชาการ

ในการจัดเตรยีมผลงานเพ่ือ

เสนอขอกำหนดตำแหนง

ทางวิชาการ  

รอยละของ

บุคลากรสาย

วิชาการท่ี

เขารวม

โครงการ 

- - ≥๙๐ ≥๙๐ ≥๙๐ บุคลากร

สาย

วิชาการ 

ตลอด

ปงบประมาณ 

- - กองบริการ

การศึกษา 

๒.  โครงการ

พัฒนา

ศักยภาพ

ดาน

ภาษาอังกฤ

ษของ

บุคลากร 

เพ่ือเพ่ิมพูนและพัฒนา

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ใหกับบุคลากร 

รอยละ

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วิชาการท่ี

ไดรับการ

พัฒนา 

≥๘๐ ≥๙๕ ≥๙๘ ≥๙๘ ≥๙๘ บุคลากร

สาย

สนับสนุน

วิชาการ 

ตลอด

ปงบประมาณ 

 ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ - - กอง

บริหารงาน

บุคคล 



๑๕ 

๒.๕.๒ แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เปาหมา

ย 

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุมเปาหมาย 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

๒. บุคลากรทุกระดับมีความรู

ทักษะและทัศนคติในการ

ปฏิบัติงานตลอดจนมี

ความกาวหนาในสายอาชีพ 

เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการในการจัดเตรียมผลงาน

เพ่ือเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ  

รอยละของสายสนับสนุน

วิชาการท่ีเขารวมโครงการสู

ตำแหนงท่ีสูงขึ้น 

≥๓๐ บุคลากรสายวิชาการ ตลอด

ปงบประมาณ 

- กองบริการ

การศึกษา 

สำนักงาน

อธิการบดี 

๓.  โครงการพัฒนาบุคลากรสูมือ

อาชีพ 

เพ่ือเพ่ิมพูนและพัฒนาสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 

รอยละบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการท่ีไดรับการพัฒนา 

≥๙๘ บุคลากรสายวิชาการ

และบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ 

ตลอด

ปงบประมาณ 

-- ฝายฝกอบรมและ

พัฒนาบุคลากร 

กองบริหารงาน

บุคคล 

สำนักงาน

อธิการบดี 

๔.  โครงการบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการท่ีเขาสูตำแหนงท่ีสูงขึ้น 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสายสนับสนุนเขาสู

ตำแหนงท่ีสูงขึ้น 

รอยละของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการท่ีเขาสู

ตำแหนงท่ีสูงขึ้น 

≥๑๐ บุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ 

ตลอด

ปงบประมาณ 

- ฝายฝกอบรมและ

พัฒนาบุคลากร 

กองบริหารงาน

บุคคล 

สำนักงาน

อธิการบดี 



สวนท่ี ๓ แนวทางการนำแผนสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

การนำแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร ไปสูการปฏิบัติตองใหความสำคัญตอการบริหารจัดการ

เพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมใหสำเร็จตามวัตถุประสงค ยุทธศาสตร   และ

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผล      การ

ดำเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ เพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงไดกำหนดวัตถุประสงค ดังนี้ 

๑. เพื่อเสริมสรางความรู และความเขาใจรวมกันของหนวยงานภายในมหาวิทาลัยในเรื่องการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนาบุคลากรเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนำแผนปฏิบัติ

การดานการพัฒนาบุคลากรไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ 

๓.๑ แนวทางการนำแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากรไปสูการปฏิบัต ิ

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงกำหนดแนวทางการนำแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากรไปสู

การปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากรโดยจัดทำแนวทางการสื่อสาร

และประชาสัมพันธเพื ่อสรางความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย และโครงการ/กิจกรรมใหกับบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย ไดทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการ

พัฒนาบุคลากร ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

๒. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางท่ีกำหนด 

๓. สงเสริมการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับแผนท่ีกำหนดไว และนำไปสูการพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากร

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔. สรางกลไกประสานงานภายในกับหนวยงานใหขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมใหมีความกาวหนาอยาง

ตอเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนขอมูล จัดเก็บ เผยแพร และถายทอดความรูซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร พรอมจัดทำฐานขอมูลใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดงาย 

๕. ติดตาม ตรวจสอบผลท่ีไดรับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหนวยงาน วาสามารถตอบสนอง

ตอวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากรรวมท้ังสามารถประเมินผลได อยางเปนรูปธรรม  

๑๖



๓.๒ การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัตกิารดานการพัฒนาบุคลากรประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๕ 

การติดตาม ประเมินผลเปนเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนใหการดำเนินงานของมหาวทิยาลัย          ราช

ภัฏสวนสุนันทา บรรลุเปาประสงคตามที่กำหนดไวในแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหผูบริหารและ

ผูปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความลมเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทางการ

ดำเนินงานเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคใหเหมาะสมเทาทันสถานการณ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายได 

โดยจัดทำระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
๑. พัฒนาองคความรู และเสริมสรางความเขาใจเร ื ่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวช ี ้วัด 

แกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใชประโยชนรวมกันอยางเปน

รูปธรรม 

๒. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร

อยางตอเนื่อง  

๓. กำหนดใหมีการติดตามความกาวหนาของแผนพัฒนาบุคลากร ทุก ๓ เดือน พรอมใหผูรับผิดชอบในแต

ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะหผลการดำเนินงาน เพ่ือนำไปสูการตัดสินใจของผูบริหาร 

๑๗ 



ภาคผนวก 

๑๘ 



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

        ท่ี ๓๘๑๖ /๒๕๖๔ 

      เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๕ - พ.ศ.๒๕๖๙)  และประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

...................................................................................... 

ตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๕ - พ.ศ.๒๕๖๙) ยุทธศาสตรท่ี ๑ 

"พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน" เพ่ือใหการดำเนินงานแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและ

แผนพัฒนาบุคลากร เปนไปดวยความเรียบรอยและสอดคลองกับยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ แตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๕ - พ.ศ.๒๕๖๙) และประจำป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังตอไปนี้ 

๑.คณะกรรมการอำนวยการ 

๑.๑  อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๑.๒  รองอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการ 

๑.๓  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  กรรมการ 

๑.๔  รองอธิการบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ  กรรมการ 

๑.๕  รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 

๑.๖  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 

๑.๗  รองอธิการบดีฝายทรัพยสินและรายได กรรมการ 

๑.๘  คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑.๙  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 

๑.๑๐ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  กรรมการ 

๑.๑๑  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑.๑๒  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 

๑๙ 



๑.๑๓  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร กรรมการ 

๑.๑๔  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 

๑.๑๕  คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ กรรมการ 

๑.๑๖  คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง กรรมการ 

๑.๑๗  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ กรรมการ 

๑.๑๘  คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  กรรมการ 

          ๑.๑๙  คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร กรรมการ 

๑.๒๐  คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร กรรมการ 

๑.๒๑  คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน กรรมการ 

๑.๒๒  คณบดีวิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 

๑.๒๓  ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิต กรรมการ 

๑.๒๔  ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการ 

๑.๒๕  ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการ กรรมการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.๒๖  ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๑.๒๗  ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑.๒๘  ผูอำนวยการสำนักวิชาการศึกษาท่ัวไป กรรมการ 

         และนวัตกรรมการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส 

๑.๒๙  ผูอำนวยการสำนักทรัพยสินและรายได กรรมการ 

๑.๓๐  ผูอำนวยการสถาบันสรางสรรค กรรมการ 

         และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

๑.๓๑  ผูอำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม กรรมการ 

๑.๓๒  ผูอำนวยการศูนยการศึกษาจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 

๑.๓๓  ผูอำนวยการศูนยการศึกษาจังหวัดระนอง กรรมการ 

๑.๓๔  ผูอำนวยการศูนยการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม กรรมการ 

๑.๓๕  ศูนยแหงความเปนเลิศในการดูแลผูสูงอายุ  กรรมการ 

๒๐



คณะกรรมการอำนวยการ มีหนาท่ีดังนี้ 

๑. ทบทวนแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และ

กำหนดแนวทางตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ในปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕ 

๒. สงเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร 

๓. กำกับ ติดตาม และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและ

แผนพัฒนาบุคลากร ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

๒.  คณะกรรมการดำเนินงาน 

๒.๑  หัวหนาสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๒.๒  หัวหนาสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 

๒.๓  หัวหนาสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 

๒.๔  หัวหนาสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๒.๕  หัวหนาสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๒.๖  หัวหนาสำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร  กรรมการ 

๒.๗  หัวหนาสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย  กรรมการ 

๒.๘  หัวหนาสำนักงานวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ กรรมการ 

๒.๙  หัวหนาสำนักงานวิทยาลัยนวัตกรรมศิลปะการจัดการ  กรรมการ 

๒.๑๐ หัวหนาสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ กรรมการ 

๒.๑๑ หัวหนาสำนักงานวิทยาลัยสหเวชศาสตร  กรรมการ 

๒.๑๒ หัวหนาสำนักงานวิทยาลัยนิเทศศาสตร กรรมการ 

๒.๑๓ หัวหนาสำนักงานวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน  กรรมการ 

๒.๑๔ หัวหนาสำนักงานวิทยาลัยการเมืองการปกครอง กรรมการ 

๒.๑๕ หัวหนาสำนักงานวิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 

๒.๑๖ หัวหนาสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

๒.๑๗ หัวหนาสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ 

๒.๑๘ หัวหนาสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 

๒๑



๒.๑๙ หัวหนาสำนักงานสำนักวิชาการศึกษาท่ัวไป กรรมการ 

        และนวัตกรรมการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส 

๒.๒๐ หัวหนาสำนักงานสำนักทรัพยสินและรายได กรรมการ 

๒.๒๑ หัวหนาสำนักงานสถาบันสรางสรรค  กรรมการ 

         และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

๒.๒๒ หัวหนาสำนักงานศูนยการศึกษาจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 

๒.๒๓ หัวหนาสำนักงานศูนยการศึกษาจังหวัดระนอง กรรมการ 

๒.๒๔ หัวหนาสำนักงานศูนยการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  กรรมการ 

๒.๒๕ หัวหนาสำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรรมการ 

๒.๒๖ หัวหนาศูนยแหงความเปนเลิศในการดูแลผูสูงอายุ  กรรมการ 

๒.๒๗ หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 

๒.๒๘  หัวหนาฝายแผนและงบประมาณกองนโยบายและแผน กรรมการ 

๒.๒๙  หัวหนาฝายกองทุนพัฒนาบุคลากร  กรรมการ 

๒.๓๐  หวัหนาฝายบริหารงานบุคคล กรรมการ 

๒.๓๑  หวัหนาฝายฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร  กรรมการและเลขานุการ 

๒.๓๒  นางสาวเกศินี  นอยดัด  เลขานุการ 

  คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำ มีหนาท่ีดังนี้ 

๑. รวบรวมและวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ดานแผนบริหารทรัพยากร

บุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร 

๒. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลจัดทำแผนปฏิบัติการดานแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนา

บุคลากรพิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะและนำเสนอตออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

๓. สื่อสาร สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร

แกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

๔. สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมดานแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร 

๒๒



๕. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานความกาวหนาของแผนปฏิบัติการดานแผน

บริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรเสนอตออธิการบดีเพ่ือรับทราบทุกไตรมาส 

๖. งานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  สั่ง ณ วันท่ี ๑๕ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(รองศาสตราจารย ดร.ชุติกาญจน   ศรีวิบูลย) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๒๓



รายงานการประชุม 

ช้ีแจงการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๕ อาคาร ๓๑ 

๒๔



รายงานการประชุม 

ช้ีแจงการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร 

 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

--------------------------------------------------------- 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  :  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม  ตามท่ีกองบริหารงานบุคคลไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพ ในการชี้แจงตัวชี้วัด

แผนการปฎิบัติราชการ พ.ศ.๒๕๖๔ และการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนา

บุคคลากร เพ่ือใหหนวยงานนำเปนแนวทางไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

ระเบียบวาระท่ี ๒  :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม   ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๓  :  เรื่องสืบเนื่อง 

มติท่ีประชุม   ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๔  :  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑  ถายทอดตัวช้ีวัดแผนการปฎิบัติราชการ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๒๕



๒๖



๒๗



๒๘



๑.๕.๑ รอยละของอาจารยท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

๑.ใหดำเนินการตามตัวชี้วัด รอยละของอาจารยท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

๒.  ใหกรอกขอมูลในแบบฟอรมดังแนบ 

๒๙



๓.  กำหนดใหขอมูลสงทุกวันท่ี ๒๘ ของทุกเดือน 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

๓๐



๓๑



๓๒



๓๓



๑.๕.๒ รอยละของบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเขาสูตำแหนงท่ีสูงข้ึน 

๑. เกณฑการใหคะแนนปรับจาก ๕ เปน ๑๐ คะแนน 

     ๒.  กรอกขอมูลในแบบฟอรมดังแนบ 

     ๓.  กำหนดใหสงขอมูลทุกวันท่ี ๒๘ ของเดือน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

๓๔



๔.๒  แผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

       แนวทางในการดำเนินงานตัวชี้วัดของสำนักงานอธิการบดี แบงออกเปน ๒ สวนคือ       

๑. การดำเนินการในระดับของสำนักงานอธิการบดี 

         ๒. การดำเนินงานในระดับเจาภาพ ดังนี้  

ตัวช้ีวัดและวัตถุประสงค แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

วัตถุประสงคของแผน ตัวช้ีวัด 

หนวย

นับ คาเปาหมาย 

ระดับมหาวิทยาลัย 

๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะทาง

วิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 

รอยละของบุคลากรท่ีไดรับ

การพัฒนา 
รอยละ 

≥ 

๑๐๐ 

๒. เพ ื ่ อส  ง เสร ิมและพ ัฒนาสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

๓.เพื ่อส งเสร ิมให บ ุคลากรของมหาวิทยาล ัยมี

ความกาวหนาในสายอาชีพของตน 

๔.เพื ่อปลูกฝงให บ ุคลากรปฏิบ ัต ิตน ครองตน 

ภายใตหลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณของ

มหาวิทยาลัย 

ระดับหนวยงาน 

๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะทาง

วิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 

รอยละของบุคลากรท่ีไดรับ

การพัฒนา 
รอยละ ๑๐๐ 

๒. เพ ื ่ อส  ง เสร ิมและพ ัฒนาสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

๓.เพื ่อส งเสร ิมให บ ุคลากรของมหาวิทยาล ัยมี

ความกาวหนาในสายงานของตน 

๔.เพ่ือปลูกฝงใหบุคลากรปฏิบัติตน ครองตน 

ภายใตหลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณของ

มหาวิทยาลัย 

๓๕



ตัวช้ีวัดความสำเร็จและคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย/ระดับหนวยงาน 

วัตถุประสงคของแผน ตัวช้ีวัด คา

เปาหมาย 

๑) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพเอ้ือตอการ

ดำเนินงานท่ีเนนผลสัมฤทธิ์และการกาวสู

มหาวิทยาลัยแมแบบท่ีดีของสังคม 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากร

ตอระบบการบรหิารทรัพยากร

บุคคลของมหาวิทยาลัย       (ระดับ

ความพึงพอใจ) 

≥ 

๔.๐ 

๒) เพ่ือใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดมีีความทุมเทใน

การปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับองคกร 

ระดับความผูกพันของบุคลากรตอ

มหาวิทยาลัย (ระดับความผูกพัน) 

≥ 

๔.๐ 

ปฏิทินการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

ลำดับท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

๑ แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๒ ประชุมชี้แจงและถายทอดตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนวยงาน ๑ -๑๐  ก ันยายน 

๒๕๖๓ 

๓ หนวยงานสง(ราง)แผนบริหารทรัพยากรบุคคลมายังกองบริหารงานบุคคลเพ่ือ

ตรวจสอบ 

๒ ๑ ก ั น ย า ย น 

๒๕๖๓ 

๔ เสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ ตออธิการบดีเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

ภายในว ันท ี ่  ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๓ 

๕ สงแผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)และ

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ ถึงกองบริหารงานบุคคล 

๒ ๑  ต ุ ล า ค ม 

๒๕๖๓ 

๖ เผยแพรแผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

และประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๗ ดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-

๒๕๖๔) และประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ – 

กันยายน ๒๕๖๔ 

๓๖



๘ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ ๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหกองบริหารงาน

บุคคล รอบ ๖ เดือนรอบ ๑๒ เดือน 

๓ ๑  ม ี น า ค ม 

๒๕๖๔ 

๒ ๐ ก ั น ย า ย น 

๒๕๖๔ 

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แนวทางในการดำเนินงานตัวชี้วัดของสำนักงานอธิการบดี แบงออกเปน ๒ สวนคือ        

     ๑. การดำเนินการในระดับของสำนักงานอธิการบดี รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา รอยละ ≥ ๑๐๐ 

คาเปาหมาย ≥ ๔.๐ 

     ๒. การดำเนินงานในระดับเจาภาพ ระดับหนวยงานรอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา รอยละ ๑๐๐ คา

เปาหมาย ≥ ๔.๐ 

      ตัวชี้วัด แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอระบบ

การบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย (ระดับความพึงพอใจ) และระดับความผูกพันของบุคลากรตอ

มหาวิทยาลัย (ระดับความผูกพัน) และชี้แจงปฏิทินการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ตามเอกสารดังแนบ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๓๗



๔.๓  แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ใหหนวยงานดำเนินการตามปฏิทินทำแผนพัฒนาบุคลากร  

มติท่ีประชุม  

รับทราบ 

ปฏิทินการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

ลำดับท่ี กิจกรรม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ ผูรับผิดชอบ ผลลัพธ/ผลผลิต 

๑ 

เสนอแต งต ั ้ งคณะกรรมการจ ัดทำ

แผนพัฒนาบุคลากรและดำเนินงานตาม

แผนพัฒนาบุคลากร  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑๔ กันยายน 

๒๕๖๓ 
หนวยงาน 

คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ฯ ระดับหนวยงาน 

๒ 

จัดทำ (ราง) เลมแผนพัฒนาบุคลากร 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
๑๐–๒๑ กันยายน 

๒๕๖๓ 
คณะกรรมการฯ 

(ราง)เลมแผนพัฒนา

บุคลากรประจำป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๓ 

จัดสง (ราง) เลมแผนพัฒนาบุคลากร 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให

กองบริหารงานบุคคล พิจารณาและให

ขอเสนอแนะ 

๒๑ กันยายน 

๒๕๖๓ 
หนวยงาน 

(ราง)แผนพัฒนาบุคลากร 

ท่ีไดรับการตรวจสอบ

พรอมขอเสนอแนะ 

๔ 

เสนอแผนพัฒนาบุคลากร ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ต อคณะ

กรรมการฯของหนวยงานเพื่อพิจารณา

เห็นชอบ 
ใหหนวยงาน

พิจารณาตามความ

เหมาะสม 

คณะกรรมการฯ 
มติที่ประชุมคณะกรรมการ

ฯ 

๕ 

เสนอแผนพัฒนาบุคลากร ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ตออธิการบดีเพ ื ่อพิจารณาใหความ

เห็นชอบและอนุมัติแผนฯ 

หนวยงาน แผนพัฒนาบคุลากร 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔ ท่ีไดรับการอนุมัติ

จากอธิการบดี 
๖ 

จัดสงเลมแผนพัฒนาบุคลากร ประจำป

งบประมาณ พ .ศ .๒๕๖๔  ให  กอง

บริหารงานบุคคล 

ภายในวันท่ี ๓๑    

มีนาคม  ๒๕๖๔ 
หนวยงาน 

๓๘



ระเบียบวาระท่ี ๕  :  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๖  :  เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

ไมมี 

เวลาปดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

๓๙



๔๐



๔๑



ภาพกิจกรรมการประชุมช้ีแจงการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนา

บุคลากรระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ – พ.ศ.๒๕๖๔) และประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๔๒



๔๓



แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔๔


	๒.๓ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
	๒.๕.๑ แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ - พ.ศ.๒๕๖๙)



