แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – พ.ศ.๒๕๖๔)
และ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ทรัพยากรบุคคลจัดเป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญและมีค่าที่สุดในองค์กรการที่องค์กรจะเจริญก้าวหน้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเป็น ที่ยอมรับในระดับสากลได้นั้นจาเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถของบุคลากรขับเคลื่อนให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้กลไกลหนึ่งเพื่อให้องค์กรดาเนินไปอย่างเข้มแขงงคือการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
อย่างสูงสุดทั้งด้านวิชาการ ทักษะในการปฏิบัติงานคุณธรรมจริยธรรม ความผาสุกในการปฏิบัติงานมีความจงรักภักดี
ต่อองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรทั้งนี้แนวทางในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยจัดทาขึ้นอย่างเป็นระบบ
โดยคานึงถึงแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นโยบายการพัฒนาบุคลากรการบริหารงานบุคคล ซึ่งใช้การบริหาร
จัดการที่สมรรถนะบนพื้นฐานของ ทักษะความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือสาคัญในการเชื่อมโยงกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกับผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาบุคลากร โดยกาหนดแนวทางการพัฒ นาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ไว้ทั้ง ๓ ด้าน ดังต่อไปนี้
๑.การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา
๒.การผลักดันให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
๓.การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จาเป็นต่อสายงาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายาศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะทางด้านวิชาการให้แก่บุคลากรสายวิชาการ พัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสาย
งานของตนไปพร้อมๆกับการปลูกฝังให้บุคลากร ครองตนปฏิบัติตนปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ได้
กาหนดตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
-ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ(≥๓๐.๐๐ )
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ส่วนที่ ๑ บทนา
๑.๑ หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงความสาคัญในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
หน้าที่ ความรับผิดชอบในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึ กษาของรัฐที่มีหน้าที่ตามพันธกิจ คือ ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สู่
ท้องถิ่น ฝึกหัดครู วิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากทรัพยากรบุคคลถื อเป็นหัวใจสาคัญของ
การพัฒนาองค์กรเพราะปัจจัยด้านบุคลากรหรืออัตรากาลังเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญในการขี้ขาดความสาเรงจ ในการทางาน
ของทุกองค์กร ดังนั้ นการพัฒนาบุคลกรจึงเป็นกลไกสาคัญที่จะเข้าไปขับเคลื่ อนการดาเนินงานตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
การจัดทาแผนพัฒ นาบุ คลากรของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ สวนสุ นันทา จัดทาขึ้นอย่างเป็นระบบโดยคานึงถึง
โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารจัดการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนงาน นโยบายในการ
พัฒ นาบุ ค ลากรและระบบบริ ห ารงานบุ ค คลที่ ใ ช้ ก ารบริ ห ารจั ด การที่ อิ ง สมรรถนะ บนพื้ น ฐานของทั ก ษะ ความรู้
ความสามารถ เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการเป็น
เครื่องมือสาคัญในการเชื่อมโยงกระบวนการบริหารงานบุคคลกับผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาบุคลากร โดยแผนพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานี้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางให้มหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานได้นา
แนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติให้บรรลุผลได้ตามพันธกิจ
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๑.๒ โครงสร้างมหาวิทยาลัย

๑.๓ โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
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๑.๔ ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔
ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ดาเนินการกาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ไว้ และในการดาเนินการให้บรรลุ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยได้นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะต้องดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กาหนด
ไว้ โดยเน้นยุทธศาสตร์เป็นประเดงนสาคัญที่จะต้องขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยให้ได้ และ
ยุทธศาสตร์หนึ่งที่สาคัญ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะเป็นกลไกใน
การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ก้ า วไปสู่ ค วามส าเรง จ ซึ่ ง ถื อ เป็ น ภารกิ จ หลั ก ประการหนึ่ ง ที่
มหาวิทยาลั ย จะต้องสร้ างบุ คลากรภายในทุกคนให้ มีคุณภาพรวมทั้งการพัฒ นากระบวนการทางความคิดของ
ผู้บริหาร ซึ่งเป็นภารกิจที่สาคัญในการบริหารและเกี่ย วข้องกับงานทุกฝ่าย จึงเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติของ
ผู้บ ริ ห ารและผู้ รั บ ผิ ดชอบงานด้านบุ คคล โดยเฉพาะที่ต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับบุคลากร เพื่อทาให้
บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลสาเรงจต่อเป้าหมายของหน่วยงานและของ
มหาวิ ทยาลั ย ด้ว ยการพัฒ นาบุ คลากร ซึ่งเป็ น ขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ต้องปฏิบัติอยู่
ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากร ให้ก้าวหน้า และทันต่อโลก โดยอาศัยผลที่ได้รับจากการได้รับการ
สนับสนุนในการพัฒนา และการที่มหาวิทยาลัยได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานซึ่งต้องมีการวิเคราะห์
สาเหตุ ปัญหาว่าเกิดจากอะไร เพื่อนามาใช้ประกอบ การพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากรพร้อมทั้งเสริมสร้าง
ความสามารถด้วยการสนับสนุนให้บุคลากรหาความรู้เพิ่มเติมโดยการสนับสนุนทุนการศึกษา การจัดทาผลงานทาง
วิชาการ การฝึกอบรม ฯ ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะทาให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู้ความสามารถและ
ทัศนคติของบุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การพัฒนาบุคลากรทั้งตาแหน่งวิชาการและตาแหน่งสนับสนุนวิชาการ จะเป็นส่วนสาคัญที่จะช่วยนามหาวิทยาลัย
ไปสู่วิสัยทัศน์ที่กาหนด กองบริหารงานบุคคล จึงจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรขึ้น โดยมีความมุ่งหมายส่วนหนึ่งเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่
๑ ของมหาวิทยาลัยที่กาหนดไว้ว่า
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืนแนวทางการดาเนินกิจกรรมและ
โครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการกาหนดแผนพัฒนา
บุคลากรจะได้มาจากนโยบายของอธิการบดีในการบริหารงานมหาวิทยาลัย และจากการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
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วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อันจะนาไปสู่ปรัชญา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นั้นคือ
- มีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
- ได้รับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล
- มีความพึงพอใจในการทางาน
- มีความรู้และทักษะในงานที่ปฏิบัติ
- มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ให้มีคุณภาพสูงสุด
- มีจิตสานึกความเป็นชาวสวนสุนันทา
๓.เพื่อสอดรับกับการดาเนินการจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย และองค์
ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่าง
กว้างขวางและคุ้มค่า
เป้าหมายของการดาเนินงานตามแผน
ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการ
พัฒนาตนเอง โดยได้รับการฝึกอบรม สัมมนา หรือดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีจานวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ ของบุคลากรทั้งหมด
การดาเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
๑. ส่งเสริมให้ บุ คลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ได้เข้ารับการอบรม ประชุม
สัมมนา และศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๒. สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ประจาสามารถพัฒนาเทคนิควิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
๓. ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถนาความรู้
จากการปฏิบัติจริง จากการฝึกฝน และจากประสบการณ์ที่แอบแผงอยู่ในตัวบุคคล มาใช้ให้
เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางาน
๔. จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริ หารและภาวะผู้นาสาหรับผู้บริหาร ทุก
ระดับของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
๕. นาแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรโดยเน้นการประเมินสมรรถนะเพื่อ
การพัฒนาเป็นรายบุคคล และส่งเสริมการพัฒนาผู้บังคับบัญชาระดับต้น และระดับกลางให้
สามารถกาหนดความจาเป็นที่จะรับการพัฒนาของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคลได้
๖. พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้โดยส่งเสริมการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
๗. ส่งเสริ มให้ ห น่ว ยงานปรับปรุงกระบวนงานให้ บริการที่สาคัญให้ สั้น กระชับ โดยเน้นการ
ผลิตผลงานที่รวมเรงวและถูกต้อง
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๘. สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างจิตสานึกความเป็นชาวสวนสุนันทา ไว้ในหลักสูตรการ
สัมมนาและฝึกอบรม
แนวทางการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ให้การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีแนวทางดังนี้
๑. ดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยโดย
มหาวิ ทยาลั ย จะท าการส ารวจความต้ องการของหน่ ว ยงาน และบุ คลากร ว่า สนใจที่จ ะ
ฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อค้นหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องใด และอีกส่วนหนึ่งมหาวิทยาลัยจะทาการ
พิจารณาว่าบุคลากรควรจะได้รับการฝึกอบรม / สัมมนาในเรื่องใด โดยกองบริหารงานบุคคล
ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทาแผนการพัฒนาบุ คลากร จะดาเนินการเกงบข้อมูลความต้องการของ
บุคลากรและของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมา แล้วจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเสนอท่านอธิการบดี
เพื่อขออนุมัติ
๒. สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัยโดย
จั ด ส่ ง บุ ค ลากรไปเข้ า รั บ การฝึ ก อบรม/สั ม มนา หลั ก สู ต รระยะสั้ น ณ สถาบั น ภายนอก
มหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการให้บุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาตนเองมี
ศักยภาพ และนามาปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้ว ยมิติของการพัฒนาบุคลากรที่
สาคัญ ๓ ประการ คือ
๑. การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Executive development) ซึ่งได้แก่ ตาแหน่งผู้บริหารใน
ระดับ อธิ การบดี รองอธิการบดี ผู้ ช่ว ยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ อานวยการศูน ย์
สถาบัน สานัก ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต และประธานศูนย์ให้การศึกษา เนื่องจากผู้ บริหาร
ระดับสูงนี้มีความสาคัญต่อการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ดังนั้น
การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ในเรื่องของการใช้วิจารณญาณ ภาวะผู้นาในการ
ตัดสินใจ ( decision making) และการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (creative thinking)
จึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการประสานงาน
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีความสามารถในการสร้างบรรยากาศและ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานทั้งหลายในมหาวิทยาลัยด้วย
๒. การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง และระดับต้น การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในระดับ
นี้มุ่งเน้นถึงผู้ดารงตาแหน่งในระดับหัวหน้ากอง หัวหน้างาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติ ทั้งนี้ กงโดย
ตระหนั ก ว่ า ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง จะ ไม่ ส ามารถบริ ห ารงานในมหาวิ ท ยาลั ย ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ถ้ามิได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับกลาง และระดับต้น ซึ่งเป็นผู้ที่รอบ
รู้งานในสายงานของตนดี ดังนั้น จึงมิควรละเลยที่จะให้การพัฒนาแก่ผู้บริหารระดับนี้ให้มี
ความรู้ความสามารถในการบริหารหลาย ๆ ด้านของสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งในด้านการ
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๓.

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.
๘.

บริหารทั่วไป การบริหารการคลัง และการบริหารงานบุคคล ส่วนสายวิชาการให้เพิ่ มพูน
ความรู้ความสามารถในด้านวิชา การด้านการสอน เป็นต้น
การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง และระดับเจ้าหน้าที่ คนงาน ผู้ปฏิบัติงานในระดับนี้นับ
ความสาคัญต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมาก เช่นเดียวกับผู้บริหารทั้งสองระดับ
ที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ปฏิบัติการระดับนี้ หากได้มีการรวมตัวกันแล้วจะเป็น
กลุ่ มที่มีอิทธิพลต่อการบริห ารงานของมหาวิทยาลั ยอย่างมาก ฉะนั้นจึงควรที่จะได้มีการ
พิจ ารณาให้ การพัฒ นาฝึ กอบรมโดยพยายามสร้างทัศนคติให้ เกิดความรับผิ ดชอบในการ
ปฏิ บั ติ ง าน จิ ต ส านึ ก ในการให้ บ ริ ก าร ร่ ว มทั้ ง พั ฒ นาฝี มื อ หรื อ ทั ก ษะในการท างานแก่
ผู้ปฏิบัติงานระดับนี้ด้วย
ในการพัฒนาการจัดการด้านการฝึกอบรม/สัมมนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
งานฝึ กอบรมและพัฒ นา กองบริ ห ารงานบุ ค คลได้ด าเนิ น การสรุ ปผลโครงการอบรม
จานวน ๘ โครงการ ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
สรุปโครงการเตรียมการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๗ – ๙
ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ จังหวัดชลบุรี
สรุปผลโครงการประชุมสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลังการปรับเปลี่ยน
กระทรวงใหม่วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น ๔
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สรุปโครงการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที๑่ ) วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมสุนันทา
นุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับกลางเพื่อนายุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ ๑๓ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรม
เคนซิงตัน อิงลิซ การ์เด้น รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
สรุปโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สรุปโครงการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทาง
Facebook Live กลุ่ม บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สรุปโครงการประชุมรับทราบนโยบายการทาผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร ๓๑ ชั้น ๕
สรุปโครงการประชุม กบม. สัญจรและการกาหนดทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัยระหว่างวันที่
๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมหาดทรายแกรนด์ โรงแรมลองบีช ชะอา
จังหวัดเพชรบุรี
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๑.๕ ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.๕.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม (Smart Archetype University of the Society)
๑.๕.๒ พันธกิจ (Mission)
๑) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง
ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ
มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว
๒) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ
ที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทาง
วิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
๓) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ
ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
๔) ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของ
มนุษยชาติ
๑.๕.๓ ภารกิจหลัก (Key result area)
๑) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality)
๒) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and
Transfer Technology to Communities and International Society)
๓) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธารงรักษา สืบสานความเป็นไทย
(Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center and
Sustain the Thainess)
๔) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop
Knowledge for Society)
๕) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม
(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network
Participation)
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๑.๕.๔ เสาหลัก (Pillar)
๑) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
๒) คุณธรรม (Morality)
๓) เครือข่าย (Partnership)
๔) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
๕) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
๑.๕.๕ วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัตติ นในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส
(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition)
๑.๕.๖ อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ
นิยามของคาสาคัญอัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชานาญ มีคณ
ุ ธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและถ่ายทอด
ความรู้ความชานาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
สู่ชุมชนและสังคม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทาความดี
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
๑.๕.๗ เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
นิยามของคาสาคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่สะท้อนความเป็น
วังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยสามารถแข่งขัน
ได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๑.๕.๘ ค่านิยมหลัก (Core Values)
๑) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
๒) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
๓) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
๔) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ
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๑.๕.๙ เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เรากงต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลกอนาคต แต่สาหรับสิ่งที่
ดีและมีคุณค่า เราต้องธารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ
SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเตงมในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุน
สังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อกากับติดตามระบบการทางานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ”
ตามวิสัยทัศน์ ๑๕ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้อง
ดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพ

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model มหาวิทยาลัยได้กาหนด
เป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ รายละเอียดดังนี้
S : Sustainability University which Grow Along with Society.
มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่
W : Aiming to be the World-Class University.
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle.
มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ
T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect.
มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
C : Capacity and Capability.
การทางานอย่างเตงมกาลังและเตงมความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล
H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere.
มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ล้อมรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ
ทั้งนี้ สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพ
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ส่วนที่ ๒ แผนพัฒนาบุคลากร
๒.๑ นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ให้การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบั ติงานได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนและจัดสรรเงินทุนส าหรับการพัฒ นาบุคลากร
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของมหาวิทยาลัยทั้งตาแหน่ง
ทางวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ภายใต้การดาเนินการ ดังนี้
๑. กองทุน พัฒ นาบุ คลากร บริห ารกองทุนในรูปของคณะกรรมการโดยดาเนินการตามระเบียบ และ
ประกาศของกองทุ น พัฒ นาบุ คลากร เช่น การให้ ทุน อุดหนุน การศึก ษาต่ อระดับ ปริญ ญาโท ปริ ญญาเอก
โครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนบุคลากร การฝึกอบรม การศึกษาระยะสั้น และการศึกษาดู
งานด้านวิชาการ การประชุมสัมมนาในระดับนานาชาติ การนาเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
รวมทั้งการให้รางวัลในการเขียนบทความทางวิชาการ
๒. การจั ดสรรงบพัฒนาบุ คลากร ทั้งบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยให้
บุ ค ลากรพั ฒ นาตนเองตามความสนใจและสอดคล้ อ งกั บ บทบาทและภาระหน้ า ที่ ง านที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย (บุคลากรสายวิชาการ จานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท/คน/ปีงบประมาณ บุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ จานวน ๕,๐๐๐.- บาท/คน/ปีงบประมาณ)
๓. มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาให้กับบุ คลากร ภายใต้การดาเนินงานของฝ่ายฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล โดยดาเนินการสารวจความต้องการของบุคลากรที่จะฝึกอบรม
เกี่ย วกับ เรื่ องใดบ้ า ง และมหาวิท ยาลั ย เหง นว่ าบุค ลากรควรจะได้ รับ การฝึ กอบรม แล้ ว น ามาพิจ ารณาจั ด
ทาแผนพัฒนาบุคลากร
๔. มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก การพัฒนาฝึกอบรม
ในลักษณะดังกล่าวจะใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัด โดยไม่คิดรวมกับงบประมาณในข้อ ๒
๒.๒ วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
๒.๒.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
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๒.๒.๒ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
๒.๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในสายงานของตน
๒.๒.๔ เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติตน ครองตนปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๒.๓ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
๒.๓.๒ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

๒.๓.๓ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น

ค่าเป้าหมาย
≥ ๙๘.๐๐
≥๓๐.๐๐
≥๑๐.๐๐

๒.๔ ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร
๒.๔.๑ ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ – พ.ศ.
๒๕๖๔ และ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๒.๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔) และ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๒.๔.๓ รวบรวมแผนพัฒนาบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย นามาวิเคราะห์และสรุปผล
จัดทาเป็นแผนพัฒนาบุคลากร ระดับมหาวิทยาลัย
๒.๔.๔ ประชุ ม คณะกรรมการจั ด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร เพื่ อ พิ จ ารณาแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ระดั บ
มหาวิทยาลัย
๒.๔.๕ ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๒.๔.๖ นาเสนอแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔) และประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติใช้
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๒.๕.๑ แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔)
กิจกรรม/
โครงการ
๑ การให้
. ทุนอุดหนุน
การศึกษา

๒ การเตรียม
. ความพร้อม
ของบุคลากร
สายวิชาการใน
การเสนอขอ
กาหนด
ตาแหน่งทาง
วิชาการ
๓ โครงการการ
. พัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด

กลุ่มเป้า
หมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

๖๔

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยมีความรู้
ในระดับที่สูงขึน้ และ
สามารถนาไปต่อยอดในการ
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการหรือการเข้าสู่
ตาแหน่งในระดับที่สูงขึน้
ของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ
เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับบุคลากรสายวิชาการ
ในการจัดเตรียมผลงานเพือ่
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ร้อยละการ ≥๕๐
อนุมัติ
ทุนอุดหนุน
การศึกษา
ของผู้ขอรับ
ทุนอุดหนุน
การศึกษา
ร้อยละของ
บุคลากรสาย
วิชาการที่เข้า
ร่วมโครงการ

≥๖๐

≥๗๐

≥๘๐

≥๘๐

บุคลากร ตลอด
สาย
ปีงบประมาณ
วิชาการ
และสาย
สนับสนุน
วิชาการ

-

≥๙๐

≥๙๐

≥๙๐

บุคลากร
สาย
วิชาการ

เพื่อเพิม่ พูนและพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากร

ร้อยละ
≥๘๐ ≥๙๕
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการที่
ได้รับการ
พัฒนา

≥๙๘

≥๙๘ ≥๙๘

งบประมาณ
๖๐

๖๑

๖๒
๖๓
๗๕,๖๓๖,๒๐๐.- -

ตลอด
ปีงบประมาณ

บุคลากร ตลอด
สาย
ปีงบประมาณ
สนับสนุน
วิชาการ

๔,๗๘๐,๐๐๐. ๕,๓๖๐,๐๐๐.- ๑,๐๐๐,๐๐๐.-

๖๔
-

ผู้รับผิดชอบ
กอง
บริหารงาน
บุคคล

-

-

กองบริการ
การศึกษา

-

-

กอง
บริหารงาน
บุคคล
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๒.๕.๒ แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
กิจกรรม/โครงการ
๑

โครงการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น

๒. บุคลากรทุกระดับมีความรู้
ทักษะและทัศนคติในการ
ปฏิบัติงานตลอดจนมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
๓. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มือ
อาชีพ

๔. โครงการบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมี
ความรู้ในระดับที่สูงขึ้นและสามารถนาไป
ต่อยอดในการเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการหรือการเข้าสู่ตาแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในการจัดเตรียมผลงาน
เพื่อเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละการอนุมัติทุนอุดหนุน
การศึกษาของผู้ขอรับทุนอุดหนุน
การศึกษา

ร้อยละของสายสนับสนุนวิชาการ
ที่เข้าร่วมโครงการสู่ตาแหน่งที่
สูงขึ้น

เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร

เพื่อพัฒนาบุคลากรในสายสนับสนุนเข้าสู่
ตาแหน่งที่สูงขึ้น

เป้าหมาย
ของ
ตัวชี้วัด
≥๗๐

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

บุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ

ตลอด
ปีงบประมาณ

๘,๐๐,๐๐๐.-

≥๓๐

บุคลากรสายวิชาการ

ตลอด
ปีงบประมาณ

ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่ได้รับการพัฒนา

≥๙๘

บุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ

ตลอด
ปีงบประมาณ

๑,๐๐๐,๐๐๐.-

ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่ง
ที่สูงขึ้น

≥๑๐

บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ

ตลอด
ปีงบประมาณ

-

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายกองทุนพัฒนา
บุคลากร
กองบริหารงาน
บุคคล
สานักงาน
อธิการบดี
กองบริการ
การศึกษา
สานักงาน
อธิการบดี
ฝ่ายฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร
กองบริหารงาน
บุคคล
สานักงาน
อธิการบดี
ฝ่ายฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร
กองบริหารงาน
บุคคล
สานักงาน
อธิการบดี
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๒.๕.๓ แผนการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
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ส่วนที่ ๓ แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การนาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ไปสู่การปฏิบัติต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการ
เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมให้ สาเรงจตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์
และเป้ า ประสงค์เ ชิงยุ ทธศาสตร์ ข องมหาวิท ยาลั ยที่ กาหนดไว้ รวมทั้ง มีการพั ฒ นาการติด ตามประเมิ นผล
การด าเนิ น งานตามแผนอย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ซึ่ ง ได้ ก าหนด
วัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ และความเข้ า ใจร่ ว มกั น ของหน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท าลั ย ในเรื่ อ งการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อปรับปรุงกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการ
นาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ

๓.๑ แนวทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกาหนดแนวทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรไปสู่
การปฏิบัติ ดังนี้
๑. สร้างความเข้าใจร่ว มกันเกี่ย วกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรโดยจัดทาแนวทางการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาบุคลากร ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
๒. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่กาหนด
๓. ส่ งเสริ มการปฏิบั ติง านที่ส อดคล้ อ งกับแผนที่กาหนดไว้ และนาไปสู่ การพิ จารณาการสนับสนุ น
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเกงบ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย
๕. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้ รั บ จากการด าเนิน งานโครงการ/กิจ กรรมของหน่ ว ยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากรรวมทั้ ง สามารถประเมิ น ผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม
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๓.๒ การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัตกิ ารด้านการพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔
การติ ด ตาม ประเมิ น ผลเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ที่ จ ะสนั บ สนุ น ให้ ก ารด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏสวนสุนันทา บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสาเรงจหรือความล้มเหลวของการดาเนินงาน และนาไปสู่การปรับเปลี่ยนแนว
ทางการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสาเรงจตาม
เป้าหมายได้ โดยจัดทาระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
๑. พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจเรื่ อ งการติ ด ตามประเมิ น ผลและก าหนดตั ว ชี้ วั ด
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง
เป็นรูปธรรม
๒. พั ฒ นาระบบข้อมูล สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒ นา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
๓. กาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนาบุคลากร ทุก ๓ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบใน
แต่ละโครงการ/กิจกรรมทาการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร
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ภาคผนวก
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่ ๒๖๑๓ /๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔)
และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่
๑ "พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตะทัคคะอย่างยั่งยืน" เพื่อให้การดาเนินงานพัฒนาบุคลากรเป็นไปด้วยความ
เรี ย บร้ อ ยและสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๑(๑)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.๒๕๔๗ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้
๑.คณะกรรมการอานวยการแผนพัฒนาบุคลากร
๑.๑ อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๑.๒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
๑.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
๑.๔ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
กรรมการ
๑.๕ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
๑.๖ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
๑.๗ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้
กรรมการ
๑.๘ คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
๑.๙ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
๑.๑๐ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
๑.๑๑ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
๑.๑๒ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
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๑.๑๓ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
กรรมการ
๑.๑๔ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
๑.๑๕ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
๑.๑๖ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมปละการจัดการ
กรรมการ
๑.๑๗ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
กรรมการ
๑.๑๘ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
กรรมการ
๑.๑๙ คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
กรรมการ
๑.๒๐ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
กรรมการ
๑.๒๑ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรรมการ
๑.๒๒ ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต
กรรมการ
๑.๒๓ ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
กรรมการ
๑.๒๔ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
๑.๒๕ ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
๑.๒๖ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
๑.๒๗ ผู้อานวยการสานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเลงกทรอนิกส์ กรรมการ
๑.๒๘ ผู้อานวยการสานักทรัพย์สินและรายได้
กรรมการ
๑.๒๙ ผู้อานวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กรรมการ
๑.๓๐ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
กรรมการ
๑.๓๑ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
๑.๓๒ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
กรรมการ
๑.๓๓ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
คณะกรรมการอานวยการแผนพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่ดังนี้
๑. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และกาหนด
แนวทางการพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
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๒. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษาแนะนาในเรื่องต่างๆแก่คณะกรรมการดาเนินงานจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากร
๓. กากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการดาเนินงานจัดทาแผนพัฒนาบุคลกร
๒.๑ หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
๒.๒ หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒.๓ หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒.๔ หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๒.๕ หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๒.๖ หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๒.๗ หัวหน้าสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
๒.๘ หัวหน้าสานักงานวิทยาลัยนานาชาติ
๒.๙ หัวหน้าสานักงานวิทยาลัยนวัตกรรมปละการจัดการ
๒.๑๐ หัวหน้าสานักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
๒.๑๑ หัวหน้าสานักงานวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
๒.๑๒ หัวหน้าสานักงานวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
๒.๑๓ หัวหน้าสานักงานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
๒.๑๔ หัวหน้าสานักงานวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
๒.๑๕ ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต
๒.๑๖ ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
๒.๑๗ หัวหน้าสานักงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๑๘ หัวหน้าสานักงานสานักศิลปะและวัฒนธรรม
๒.๑๙ หัวหน้าสานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
๒.๒๐ หัวหน้าสานักงานสานักวิชาการศึกษาทั่วไป
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

และนวัตกรรมการเรียนรู้อิเลงกทรอนิกส์
๒.๒๑ หัวหน้าสานักงานสานักทรัพย์สินและรายได้
๒.๒๒ หัวหน้าสานักงานสถาบันสร้างสรรค์
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒.๒๓ หัวหน้าสานักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
๒.๒๔ หัวหน้าสานักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
๒.๒๕ หัวหน้าสานักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
๒.๒๖ หัวหน้าสานักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
๒.๒๗ หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลกร
๒.๒๘ หัวหน้าฝ่ายกองทุนพัฒนาบุคลากร
๒.๒๙ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
๒.๓๐ นางสาวเกศินี น้อยดัด

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะกรรมการดาเนินงานจัดทาแผนพัฒนาบุคลกร มีหน้าที่ดังนี้
๑. รวบรวมและวิเคราะห์จุดแขงง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ด้านการพัฒนาบุคลากร
๒. รวบรวมและวิ เคราะห์ ข้อ มูล จั ดท าแผนปฏิบั ติการด้ านพั ฒ นาบุค ลากร พิจ ารณาให้ ความเหง น
ข้อเสนอแนะและนาเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๓. สื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร
๕. กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
บุคลากรเสนอต่ออธิการบดีเพื่อรับทราบทุกไตรมาส
๖. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอานวยการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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รายงานการประชุม
ชี้แจงการจัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคาร ๓๑
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รายงานการประชุม
ชี้แจงการจัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
--------------------------------------------------------เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม ตามที่กองบริหารงานบุคคลได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ ในการชี้แจงตัวชี้วัด
แผนการปฎิบัติราชการ พ.ศ.๒๕๖๔ และการจัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนา
บุคคลากร เพื่อให้หน่วยงานนาเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องสืบเนื่อง
มติที่ประชุม ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเสนอเพื่อทราบ
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๔.๑ ถ่ายทอดตัวชี้วัดแผนการปฎิบัติราชการ พ.ศ.๒๕๖๔

30

31
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๑.๕.๑ ร้อยละของอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
๑.ให้ดาเนินการตามตัวชี้วัด ร้อยละของอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
๒. ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มดังแนบ
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๓. กาหนดให้ข้อมูลส่งทุกวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน
มติที่ประชุม รับทราบ
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36
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๑.๕.๒ ร้อยละของบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
๑. เกณฑ์การให้คะแนนปรับจาก ๕ เป็น ๑๐ คะแนน
๒. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มดังแนบ
๓. กาหนดให้ส่งข้อมูลทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน
มติที่ประชุม รับทราบ
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๔.๒ แผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แนวทางในการดาเนินงานตัวชี้วัดของสานักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ
๑. การดาเนินการในระดับของสานักงานอธิการบดี
๒. การดาเนินงานในระดับเจ้าภาพ ดังนี้

ตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
หน่วย
วัตถุประสงค์ของแผน
ตัวชี้วัด
นับ
ค่าเป้าหมาย
ระดับมหาวิทยาลัย
๑.เพื่อพัฒ นาศักยภาพและเพิ่มพูน สมรรถนะทาง
วิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
๒.เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
๓.เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย มี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของตน
๔.เพื่ อ ปลู ก ฝั ง ให้ บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ต น ครองตน
ภายใต้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล และจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา

ร้อยละ

≥
๑๐๐

ระดับหน่วยงาน
๑.เพื่อพัฒ นาศักยภาพและเพิ่มพูน สมรรถนะทาง
วิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
๒.เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
๓.เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย มี
ความก้าวหน้าในสายงานของตน

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา

๔.เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติตน ครองตน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัย
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ร้อยละ

๑๐๐

ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย/ระดับหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ของแผน
ตัวชี้วัด
๑) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการ
ดาเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์และการก้าวสู่
มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม
๒) เพือ่ ให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความทุ่มเทใน
การปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับองค์กร

ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลของมหาวิทยาลัย
(ระดับความพึงพอใจ)
ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัย (ระดับความผูกพัน)

ค่า
เป้าหมาย
≥
๔.๐

≥
๔.๐

ปฏิทินการจัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ลาดับที่

กิจกรรม

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ระยะเวลา
ดาเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ปี สิงหาคม ๒๕๖๓
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประชุมชี้แจงและถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน
๑ -๑ ๐ กั น ย า ย น
๒๕๖๓
หน่วยงานส่ง(ร่าง)แผนบริหารทรัพยากรบุคคลมายังกองบริหารงานบุคคลเพื่อ ๒ ๑ กั น ย า ย น
ตรวจสอบ
๒๕๖๓
เสนอแผนบริห ารทรัพยากรบุคคลระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ ภ า ย ใ น วั น ที่ ๓ ๐
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาเหงนชอบ
กันยายน ๒๕๖๓
ส่งแผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)และ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ถึงกองบริหารงานบุคคล
เผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
และประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ดาเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐- ตุลาคม ๒๕๖๓ –
๒๕๖๔) และประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
กันยายน ๒๕๖๔
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ ๕ ปี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
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(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
บริหารงานบุคคล รอบ ๖ เดือนรอบ ๑๒ เดือน

ให้ ก อง ๒ ๐ กั น ย า ย น
๒๕๖๔

แผนบริ หารทรั พยากรบุ คคล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นันทาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แนวทางในการดาเนินงานตัวชี้วัดของสานักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ
๑. การดาเนินการในระดับของสานักงานอธิการบดี ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ ≥ ๑๐๐
ค่าเป้าหมาย ≥ ๔.๐
๒. การดาเนินงานในระดับเจ้าภาพ ระดับหน่วยงานร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ ๑๐๐ ค่า
เป้าหมาย ≥ ๔.๐
ตัวชี้วัด แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย (ระดับความพึงพอใจ) และระดับความผูกพันของบุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัย (ระดับความผูกพัน) และชี้แจงปฏิทินการจัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ตามเอกสารดังแนบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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๔.๓ แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ปฏิทินการดาเนินงานจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ลาดับที่

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เสนอแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท า
แผนพัฒนาบุคลากรและดาเนินงานตาม ๑๔ กันยายน
๑
แผนพัฒนาบุคลากร
๒๕๖๓
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
จัด ท า (ร่า ง) เล่ มแผนพั ฒ นาบุ คลากร
๑๐–๒๑ กันยายน
๒ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๒๕๖๓

จั ด ส่ ง (ร่า ง) เล่ ม แผนพั ฒ นาบุ ค ลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้
๓
กองบริหารงานบุคคล พิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ
เสนอแผนพัฒ นาบุคลากร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต่ อ คณะ
๔
กรรมการฯของหน่วยงานเพื่อพิจารณา
เหงนชอบ
เสนอแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๕
ต่ อ อธิ ก ารบดี เ พื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วาม
เหงนชอบและอนุมัติแผนฯ
จัดส่งเล่มแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี
๖งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ ก อง
บริหารงานบุคคล

๒๑ กันยายน
๒๕๖๓

ผู้รับผิด
ชอบ
หน่วยงาน

(ร่าง)เล่มแผนพัฒนา
คณะกรรมการฯ บุคลากรประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(ร่าง)แผนพัฒนาบุคลากร
ที่ได้รับการตรวจสอบ
หน่วยงาน
พร้อมข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการฯ
ให้หน่วยงาน
พิจารณาตามความ
เหมาะสม
หน่วยงาน

ภายในวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๔

ผลลัพธ์/ผลผลิต
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ฯ ระดับหน่วยงาน

หน่วยงาน

มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ฯ

แผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ที่ได้รับการอนุมัติ
จากอธิการบดี

ชี้แจ้ งแนวทางการจัดทาแผนพัฒ นาบุ คลากร มหาวิทยาลั ยราชภัฎ สวนสุ นันทา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ให้หน่วยงานดาเนินการตามปฏิทินทาแผนพัฒนาบุคลากร
มติที่ประชุม
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รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
เวลาปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
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ภาพกิจกรรมการประชุมชี้แจงการจัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนา
บุคลากรระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – พ.ศ.๒๕๖๔) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
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แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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