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ส่วนที่ 1 บทน า 
1.1 หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับหน้าที่ 
ความรับผิดชอบในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีหน้าที่ตามพันธกิจ คือ ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สู่
ท้องถิ่น ฝึกหัดครู วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจส าคัญ
ของการพัฒนาองค์กรเพราะปัจจัยด้านบุคลากรหรืออัตราก าลังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการขี้ขาดความส าเร็จในการ
ท างานของทุกองค์กร ดังนั้นการพัฒนาบุคลกรจึงเป็นกลไกส าคัญที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ อย่างยั่งยืน 
 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดท าขึ้นอย่างเป็นระบบโดยค านึงถึง 
โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารจัดการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนงาน นโยบายในการ
พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคลที่ใช้การบริหารจัดการที่อิงสมรรถนะ บนพ้ืนฐานของทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการเป็น
เครื่องมือส าคัญในการเชื่อมโยงกระบวนการบริหารงานบุคคลกับผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาบุ คลากร โดย
แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นี้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางให้มหาวิทยาลัย คณะ และ
หน่วยงานได้น าแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติให้บรรลุผลได้ตามพันธกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 โครงสร้างมหาวิทยาลัย 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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1.4 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ผลการด าเนินการตามแผนพฒันาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปี 2561 

 ความเป็นมา 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ด าเนินการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยไว้ และในการด าเนินการให้บรรลุซึ่ง ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยได้นั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะต้องด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ โดย
เน้นยุทธศาสตร์เป็นประเด็นส าคัญที่จะต้องขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยให้ได้ และยุทธศาสตร์
หนึ่งที่ส าคัญ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้อง
สร้างบุคลากรภายในทุกคนให้มีคุณภาพรวมทั้งการพัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้บริหาร  ซึ่งเป็นภารกิจที่ส าคัญ
ในการบริหารและเกี่ยวข้องกับงานทุกฝ่าย จึงเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานด้านบุคคล 
โดยเฉพาะที่ต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับบุคลากร เพ่ือท าให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย ด้วยการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นขั้นตอน
หนึ่งของกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบุคลากร ให้ก้าวหน้า และ
ทันต่อโลก โดยอาศัยผลที่ได้รับจากการได้รับการสนับสนุนในการพัฒนา  และการที่มหาวิทยาลัยได้รับทราบปัญหาที่
เกิดข้ึนภายในหน่วยงานซึ่งต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาว่าเกิดจากอะไร เพ่ือน ามาใช้ประกอบ การพิจารณาวางแผน
พัฒนาบุคลากรพร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถด้วยการสนับสนุนให้บุคลากรหาความรู้เพ่ิมเติมโดยการสนับสนุน
ทุนการศึกษา การจัดท าผลงานทางวิชาการ การฝึกอบรม ฯ ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะท าให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ความรู้ความสามารถและทัศนคติของบุคลากรเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
การพัฒนาบุคลากรทั้งต าแหน่งวิชาการและต าแหน่งสนับสนุนวิชาการ  จะเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยน ามหาวิทยาลัยไปสู่
วิสัยทัศน์ที่ก าหนด กองบริหารงานบุคคล จึงจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขึ้น โดยมีความมุ่งหมายส่วนหนึ่งเพ่ือให้สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ของ
มหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
 แนวทางการด าเนินกิจกรรม และโครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งข้อมูลที่ใช้
ในการก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรจะได้มาจากนโยบายของอธิการบดีในการบริหารงานมหาวิทยาลัย  และจากการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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วัตถุประสงค์ 
 1  เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อันจะน าไปสู่ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 2  เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นั้นคือ  
 -  มีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งม่ันตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
 -  ได้รับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล 
 -  มีความพึงพอใจในการท างาน 
 -  มีความรู้และทักษะในงานที่ปฏิบัติ 
 -  มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ให้มีคุณภาพสูงสุด 
 -  มีจิตส านึกความเป็นชาวสวนสุนันทา 
 3 เพื่อสอดรับกับการด าเนินการจัดการองค์ความรู้ของหน่ายงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย และน าองค์ความรู้ที่ได้
จากการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและคุ้มค่า 
 
เป้าหมายของการด าเนินงานตามแผน 
 ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการพัฒนาตนเอง 
โดยได้รับการฝึกอบรม สัมมนา หรือดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากร
ทั้งหมด 
การด าเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
 1 ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ได้เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดู
งานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 2 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าสามารถพัฒนาเทคนิควิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3 ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถน าความรู้จากการปฏิบัติจริง 
จากการฝึกฝน และจากประสบการณ์ท่ีแอบแผงอยู่ในตัวบุคคล มาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาบุคลากรและการ
พัฒนางาน 
 4  จัดโครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและภาวะผู้น าส าหรับผู้บริหาร  ทุกระดับของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 
 5  น าแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรโดยเน้นการประเมินสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาเป็น
รายบุคคล และส่งเสริมการพัฒนาผู้บังคับบัญชาระดับต้น และระดับกลางให้สามารถก าหนดความจ าเป็นที่จะรับการ
พัฒนาของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคลได้ 
 6 พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้โดยส่งเสริมการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
 7 ส่งเสริมให้หน่วยงานปรับปรุงกระบวนงานให้บริการที่ส าคัญให้สั้น กระชับ โดยเน้นการผลิตผลงานที่รวมเร็ว
และถูกต้อง 
 8 สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างจิตส านึกความเป็นชาวสวนสุนันทา ไว้ในหลักสูตรการสัมมนาและฝึกอบรม 
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แนวทางการพัฒนาบุคลากร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ให้การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง  ๆ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยมีแนวทางดังนี้ 

1 ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยจะท า
การส ารวจความต้องการของหน่วยงาน และบุคลากร ว่าสนใจที่จะฝึกอบรม/สัมมนา เพ่ือค้นหาความรู้ เกี่ยวกับเรื่องใด 
และอีกส่วนหนึ่งมหาวิทยาลัยจะท าการพิจารณาว่าบุคลากรควรจะได้รับการฝึกอบรม / สัมมนาในเรื่องใด  โดยกอง
บริหารงานบุคคล ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร จะด าเนินการเก็บข้อมูลความต้องการของบุคลากรและ
ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมา แล้วจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเสนอท่านอธิการบดีเพ่ือขออนุมัติ  

2 สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัยโดยจัดส่งบุคลากรไป
เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตรระยะสั้น ณ สถาบันภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
การพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากร มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือต้องการให้บุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาตนเองมีศักยภาพ และน ามา
ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยมิติของการพัฒนาบุคลากรที่ส าคัญ  3 ประการ คือ 

1  การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Executive development) ซึ่งได้แก่ ต าแหน่งผู้บริหารในระดับ อธิการบดี 
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อ านวยการศูนย์ สถาบัน ส านัก ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต และ
ประธานศูนย์ให้การศึกษา เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงนี้มีความส าคัญต่อการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย
ทั้งหมด ดังนั้น การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ในเรื่องของการใช้วิจารณญาณ  ภาวะผู้น าในการตัดสินใจ ( 
decision making) และการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (creative thinking) จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงการ
พัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีความสามารถในการ
สร้างบรรยากาศและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานทั้งหลายในมหาวิทยาลัยด้วย 

2  การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง และระดับต้น การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในระดับนี้ 
มุ่งเน้นถึงผู้ด ารงต าแหน่งในระดับหัวหน้ากอง หัวหน้างาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติ ทั้งนี้ ก็โดยตระหนักว่าผู้บริหารระดับสูงจะไม่
สามารถบริหารงานในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ามิได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับกลาง และระดับต้น 
ซึ่งเป็นผู้ที่รอบรู้งานในสายงานของตนดี ดังนั้น จึงมิควรละเลยที่จะให้การพัฒนาแก่ผู้บริหารระดับนี้ให้มีความรู้
ความสามารถในการบริหารหลาย ๆ ด้านของสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งในด้านการบริหารทั่วไป การบริหารการคลัง และ
การบริหารงานบุคคล  ส่วนสายวิชาการให้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ ด้านการสอน เป็นต้น 

3 การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง และระดับเจ้าหน้าที่ คนงาน  ผู้ปฏิบัติงานในระดับนี้นับว่า 
มีความส าคัญต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมาก เช่นเดียวกับผู้บริหารทั้งสองระดับที่กล่าวมาข้างต้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติการระดับนี้ หากได้มีการรวมตัวกันแล้วจะเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร งานของ
มหาวิทยาลัยอย่างมาก ฉะนั้นจึงควรที่จะได้มีการพิจารณาให้การพัฒนาฝึกอบรมโดยพยายามสร้างทัศนคติให้เกิดความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน จิตส านึกในการให้บริการ ร่วมทั้งพัฒนาฝีมือหรือทักษะในการท างานแก่ผู้ปฏิบัติงานระดับนี้
ด้วย 
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ในการพัฒนาการจัดการด้านการฝึกอบรม/สัมมนา ประจ าปีงบประมาณ 2561 งานฝึกอบรมและพัฒนา 

กองบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการสรุปผลโครงการอบรม จ านวน 8 โครงการ ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 

1. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรส านักงานอธิการบดี ในระหว่างวันที่  9  –  11 พฤษภาคม 2561 ณ 
โรงแรมเมธาวลัย ชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี 
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ประจ าปี 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 17 
พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 31 
พฤษภาคม 2561  ถึง  วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ  บ้านท้ายหาดรีสอร์ท อ าเภอเมือง  สมุทรสงคราม 
4. โครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น (ช านาญการ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั
ทา (Agenda) ในระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน  2561 ณ  โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ  จ.ชลบุรี 
5. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปี 2561 ในระหว่างวันที่ 7 – 8  
สิงหาคม  2561 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ ห้องภาณุรังษี (C) สะพานกรุงธน กรุงเทพฯ 
6. โครงการประชุมบุคลากรเพ่ือมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2) วัน
จันทร์ที่  27 สิงหาคม  2561 ณ  หอประชุมสุนันทานุสรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
7. โครงการประชุมเตรียมความพร้อมการขบัเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2562  
ระหว่างวันที่ 1  – 4 กันยายน  2561  ณ โรงแรมผึ้งหวาน รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี  
8. โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร (ระดับต้น) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา  วันที่  14 – 16  กันยายน  2561 ณ  แคนทารี เบย์ โฮเทล จังหวัดระยอง 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม 

(Smart Archetype University of the Society) 

 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝังประชาชน
ให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกท่ีมีแนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณใน
การท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งม่ันในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ  
ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพ่ือความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทาง
วิชาการท่ีอุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ  
ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ  
และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and Transfer 

Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความเป็นไทย 

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

Sustain the Thainess) 

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop 

Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม 

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

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือข่าย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่น 

ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตท่ีมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้

ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

สู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดี 

ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อนความเป็นวังสวน

สุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยสามารถแข่งขันได้ใน

ระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
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1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพ่ือให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพ่ือการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพ่ือการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที ่3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่

หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพ่ือให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ 

ในระดับชาติและนานาชาติ  
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ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาบุคลากร 
 

2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ให้การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนและจัดสรรเงินทุนส าหรับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ความสามารถ ให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของมหาวิทยาลัยทั้งต าแหน่งทางวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ภายใต้การด าเนินการ ดังนี้ 

1.กองทุนพัฒนาบุคลากร บริหารกองทุนในรูปของคณะกรรมการโดยด าเนินการตามระเบียบ และประกาศของ
กองทุนพัฒนาบุคลากร เช่น การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการและแลกเปลี่ยนบุคลากร การฝึกอบรม การศึกษาระยะสั้น และการศึกษาดูงานด้านวิชาการ การ
ประชุมสัมมนาในระดับนานาชาติ การน าเสนอผลงานวิชาการท้ังในและต่างประเทศ รวมทั้งการให้รางวัลในการเขียน
บทความทางวิชาการ 

2.การจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร ทั้งบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยให้บุคลากร
พัฒนาตนเองตามความสนใจและสอดคล้องกับบทบาทและภาระหน้าที่งานที่รับผิดชอบ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย (บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 10,000. - บาท/คน/ปีงบประมาณ  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
จ านวน 5,000.- บาท/คน/ปีงบประมาณ) 

3.มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาให้กับบุคลากร ภายใต้การด าเนินงานของฝ่ายฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล โดยด าเนินการส ารวจความต้องการของบุคลากรที่จะฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่อง
ใดบ้าง และมหาวิทยาลัยเห็นว่าบุคลากรควรจะได้รับการฝึกอบรมในเรื่อง แล้วน ามาพิจารณาจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 

4.มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก การพัฒนาฝึกอบรมใน
ลักษณะดังกล่าวจะใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัด โดยไม่คิดร่วมกับงบประมาณในข้อ 2 

 
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกาพัฒนาบุคลากร 

2.2.1  เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนสมรรถนะทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 
2.2.2  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
2.2.3  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในสายงานของตน 
2.2.4  เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติตน ครองตนปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 
 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
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2.3.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

2.4  ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร 
2.4.1   ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564 

และ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
2.4.2  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔)  และประจ าปี           
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
2.4.3  รวบรวมแผนพัฒนาบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย น ามาวิเคราะห์และสรุปผลจัดท า

เป็นแผนพัฒนาบุคลากร ระดับมหาวิทยาลัย 
2.4.4  ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร ระดับมหาวิทยาลัย 
2.4.5  ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
2.4.6  น าเสนอแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒ ต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ≥ 98.00 
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2.5.1แผนปฏิบัติการดา้นพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) 

กิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้า
หมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ   
ผู้รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

60 61 62 63 64 
1
. 

 การให้
ทุนอุดหนุน
การศึกษา 

 เพื่อส่งเสรมิให้บุคลากร
ของมหาวทิยาลัยมีความรู้
ในระดับที่สูงขึน้และ
สามารถน าไปต่อยอดในการ
เสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการหรือการเข้าสู่
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึน้
ของบุคลากรสายสนับสนนุ
วิชาการ 

ร้อยละการ
อนุมัติ
ทุนอุดหนุน
การศึกษา
ของผู้ขอรับ
ทุนอุดหนุน
การศึกษา 

≥50 ≥60 ≥70 ≥80 ≥80 บุคลากร
สาย

วิชาการ
และสาย
สนับสนุน
วิชาการ 

ตลอด
ปีงบประมา

ณ 

    75,636,200.- - - กอง
บริหารงาน

บุคคล 
 

2
. 

 การเตรยีม
ความพร้อม
ของบุคลากร
สายวิชาการใน
การเสนอขอ
ก าหนด
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

เพื่อเตรียมความพรอ้ม
ให้กับบุคลากรสายวิชาการ
ในการจัดเตรียมผลงานเพือ่
เสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
 

ร้อยละของ
บุคลากรสาย
วิชาการที่เข้า
ร่วมโครงการ 

- - ≥90 ≥90 ≥90 บุคลากร
สาย

วิชาการ 

ตลอด
ปีงบประมา

ณ 

  

  - - กองบริการ
การศึกษา 

3
. 
 

โครงการการ
พัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ 
 

เพื่อเพิม่พูนและพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากร 

ร้อยละ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการที่
ได้รับการ
พัฒนา 

≥80 ≥95 ≥98 ≥98 ≥98 บุคลากร
สาย

สนับสนุน
วิชาการ 

ตลอด
ปีงบประมา

ณ 

 4,780,000.
- 

5,360,000.- 1,000,000.- - - กอง
บริหารงาน

บุคคล 
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2.5.2 แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีความรู้ในระดับที่
สูงขึ้นและสามารถน าไปต่อยอดใน
การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการหรือการเข้าสู่ต าแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้นของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

ร้อยละการอนุมัติ
ทุนอุดหนุนการศึกษาของผู้
ขอรับทุนอุดหนุน
การศึกษา 

≥70 บุคลากรสาย
วิชาการและ
บุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

34,539,400
.- 

ฝ่ายกองทุนพัฒนา
บุคลากร 

กองบริหารงาน
บุคคล 

ส านักงาน
อธิการบด ี

2. การเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรสายวิชาการ
ในการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับ
บุคลากรสายวิชาการในการ
จัดเตรียมผลงานเพ่ือเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการท่ีเข้าร่วมโครงการ 

≥90 บุคลากรสาย
วิชาการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 กองบริการ
การศึกษา 
ส านักงาน
อธิการบด ี

3 
 

โครงการพัฒนาบุคลกรสู่
มืออาชีพ 

เพ่ือเพ่ิมพูนและพัฒนาสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 

ร้อยละบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการท่ีได้รับ
การพัฒนา 

≥98 บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

1,000,000.- ฝ่ายฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร 
กองบริหารงาน

บุคคล  
ส านักงาน
อธิการบด ี
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2.5.3 แผนการให้ทุนอดุหนุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2564 
 

 
 



18 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลการ ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหาร
จัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานภายในมหาวิทาลัยในเรื่องการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากรเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการ
การน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ  
 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรไปสู่

การปฏิบัติ ดังนี้ 
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรโดยจัดท าแนวทางการ

สื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การด้านการพัฒนาบุคลากร ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรรวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม  
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3 . 2  ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ด้ า น ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด  
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง
เป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนาบุคลากร ทุก 3 เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบใน
แต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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มติที่ประชุม การช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล  

และ แผนพัฒนาบุคลากร 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับหน่วยงาน 
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บันทึกข้อความการพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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ภาพกิจกรรมการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนา

บุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 


