
  

รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบคุลากร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  

 
 

 
กองบริหารงานบุคคล  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กองบริหารงานบุคคล (รอบ 12 เดือน) 

ขั้นตอน/
กิจกรรม 

กิจกรรม/โครงการ 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนิน 
งาน 

รายละเอียดการดำเนินงาน หลักฐาน 
ปัญหาและ
อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.การวางแผน
อัตรากำลัง 

กรอบอัตรากำลังที่ไดร้ับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

100 100 กองบริหารงานบุคคลรับผิดชอบใน
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆได้ 
ดำเนินการตามประกาศการรับ
สม ัครและตามค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้สม ัครท ี ่ ได ้ร ับประกาศไว ้ใน
ประกาศรับสมัครในการเกณฑ์ 

แบบสรุปการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร 

 

 

2.การสรรหา 
บรรจุ แต่งตั้ง 
 

ร้อยละความสำเรจ็ของการ
สรรหาบุคคลเข้าทำงานได้
ตามประกาศฯ 

≥80 100 ฝ่ายบรหิารงานบุคคลดำเนินการ
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบ
คัดเลือก  

แบบสรุปการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร 

ไม่มีบุคคลมาสมคัร
เข้ารับการคัดเลือก
ในบางตำแหน่งและ
ไม่ผา่นการสอบ
คัดเลือก 

เพิ่มการ
ประชาสมัพันธ์และ
ขยายระยะเวลา
การเปิดรับสมัคร 

3.การอบรมและ
การพัฒนา
บุคลากร  
 

3.1ร้อยละของบุคลากรที่ได้
นำความรู้หรือทักษะจากการ
พัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

80 100 ในปีงบประมาณ 2564 มีบุคลากร
ได้เข้ารับการอบรมตามแผน 
 

สรุปรายงานการพัฒนา
ตนเอง 

 
 

3.2 ร้อยละของผู้ขอรับ
ทุนอุดหนุนการศึกษาที่ได้รับ
การอนุมัต ิ

70 100 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่
เ ด ื อน ต ุ ลาคม 2563 ถ ึ ง  30 
กันยายน 2564 กองบริหารงาน
บุคคลโดย 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการศึกษา 

  



ขั้นตอน/
กิจกรรม 

กิจกรรม/โครงการ ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนิน 
งาน 

รายละเอียดการดำเนินงาน หลักฐาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

    ฝ ่ ายกองท ุ นพ ัฒนาบ ุ ค ล ากร 
ดำเนินการเสนออนุมัติทุนอุดหนุน
การศึกษาต่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบุคลากร โดยมีผู้
เสนอขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา
ทั้งสิ้นจำนวน 3 ราย เป็นบุคลากร
สายวิชาการและได้รับการอนุมัติ
ทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ทั้ง 3 ราย 

   

4.การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละของหน่วยงานท่ี
ดำเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

100 100 การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ
ของบุคลากร 

คำสั่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

  

5.การบริหาร
ค่าตอบแทน 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับ
การเลื่อนเงินเดือนค่าจ้างตาม
เกณฑ ์
 

100 100 ฝ่ายบรหิารงานบุคคลนำผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการมา
พิจารณาบริหารค่าตอบแทน 
ค่าจ้าง เลื่อนขั้นเงินเดือน  ตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

คำสั่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

 
 
 
 
 

 



 

6.การธงรงรักษา
และสร้าง
แรงจูงใจ 

 ≥100 100 กองบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดย 
1.คัดเลือกบุคลากรดีเด่น และได้มี
การมอบรางว ัลพร ้อมประกาศ
เก ียรต ิค ุณเพ ื ่ อ เป ็นขว ัญและ
กำลังใจให้กับบุคลากรที่ได้รับการ
คัดเลือก 
 2.จัดสรรเงินรางวัล (โบนัส) ให้แก่
บุคลากร ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
 3 . ด ำ เ น ิ นก า ร ให ้ บ ร ิ ห า ร ใ ห้
คำปรึกษา อำนวยความสะดวกใน
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจาก
ส ิทธ ิประก ันส ั งคม แล ะส ิทธิ
เบิกจ่ายตรงของ ลูกจ้างประจำ
และข้าราชการ ในส่วนของการ
ให้บริการด้านบำเหน็จบำนาญ  

 
 
ประกาศมหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวนสนุันทา  
เรื่อง ผลการคัดเลือก
บุคลากรดีเด่น ประจำปี 
พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
ใบรับคำขอรับประโยชน์
ทดแทน (กองทุน
ประกันสังคม) 

  

7.การจัดทำ
เส้นทาง
ความก้าวหน้า 

ร้อยละของบุคลากรทีผ่่าน
การประเมินเพื่อเข้าสู่
ตำแหน่งท่ีสูงขึ้นของสาย
สนับสนุนวิชาการ 

80 100 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กอง
บร ิ ห ารบ ุ คคล ได ้ ด ำ เน ิ นก า ร          
จัดโครงการเตรียมความพร้อมใน
การเข้าส ู ่ตำแหน่งที ่ส ูงข ึ ้นของ
พนักงานมหาวิทยาลัย และมีผู้ขอ
ประเมินค่างานผ่านจำนวน 24 คน
และอยู่ระหว่างดำเนินการ 2 คน
และอยู่ระหว่างการดำเนินการขอ
ประเมินเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ
จำนวน 4 คน 

คำสั่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา  

  

  



 
 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

กิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 

เป้า 
หมาย 

ผลการ
ดำเนิน 
งาน 

รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนา

มหาวิทยาลยัให้เป็น

เอตทัคคะอย่างยั่งยืน

บุคลากรทุกระดับมี

ความก้าวหน้าในสาย

อาชีพ มีทักษะ ความรู้ 

คุณธรรมและ

จริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน 

โครงการศึกษา
ต่อในระดับที่
สูงขึ้น 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลยัมีความรู้
ความสามารถในระดับที่สูงข้ึน 

ร้อยละของผู้ขอรับ
ทุนอุดหนุนการศึกษาที่
ได้รับการอนุมัต ิ

≥70 100 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 
2563 ถึง 30 กันยายน 2564 กองบริหารงาน
บ ุคคล โดยฝ ่ ายกองท ุนพ ัฒนาบ ุคลากร 
ดำเนินการเสนออนุมัติทุนอุดหนุนการศึกษาต่อ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร 
โดยมีผู้เสนอขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาทั้งสิ้น
จำนวน 3 ราย เป็นบุคลากรสายวิชาการและ
ได้รับการอนุมัติทุนการศึกษาในระดับปริญญา
เอกทั้ง  3 ราย  

ฝ่ายกองทุนพัฒนาบุคลากร 
กองบริหารงานบุคคล 
สำนักงานอธิการบด ี

การเตรียมความ
พร้อมของ
บุคลากรสาย
วิชาการในการ
เสนอขอกำหนด
ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
บุคลากรสายวิชาการในการ
จัดเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  

ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการที่เข้าร่วมโครงการ 

≥95 59 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู้เสนอตำแหน่ง

ทางวิชาการ 95 คน และมีผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่ง

ทางวิชาการ จำนวน 59 คน 

กองบริหารงานบุคคล 

โครงการพัฒนา
บุคลกรสู่มือ
อาชีพ 

เพื่อเพ่ิมพูนและพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากร 

ร้อยละบคุลากรสาย
สนับสนุนวิชาการทีไ่ดร้ับ
การพัฒนา 

≥98 99.50 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 

2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 จากรายงาน

ตัวช้ีวัดที่1.5.3  ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการ

พัฒนา คิดเป็นร้อย 28.70  

ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรกองบริหารงาน

บุคคลสำนักงานอธิการบด ี


