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สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี  

เมื่อวันที ่29 กันยายน พ.ศ. 2560 



บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็น

หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน บุคลากรนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของ

หน่วยงาน เนื่องจากบุคลากรจะเป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่างๆ ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ดังนั้น การ

ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ 

ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์และมีทัศนคติที่ดีจะท าให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้า และเกิดการ

พัฒนาอย่างตอ่เนื่อง เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ สถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ

สูงขึ้น สามารถปฏิบัติงาน และผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน มหาวิทยาลัย สังคม และ

ประเทศชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับและเป็นผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย 

 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันสร้างสรรค์และส่ง เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้  

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติ

การบริหารทัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อย่างเป็นระบบ  
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนา

สมรรถนะประจ าสายงาน 

≥95.00 

2.ร้อยละของผูบ้ริหารที่ได้รับการพัฒนาตามแผน ≥80.00 

ก 



สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรม

ส าคัญตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2561 ดังน้ี 

1. การวางแผนอัตราก าลัง สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีจัดท า

กรอบอัตราก าลังของบุคลากรเพิ่ม 3 อัตรา คือ 1. ฝ่ายภาษาต่างประเทศ ต าแหน่งอาจารย์ชาว

ต่างประเทศ จ านวน 1 อัตรา 2. ฝ่ายกิจการพิเศษ ต าแหน่งบริหารงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 3. ฝ่าย

กิจการพิเศษ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่โสตและทัศนูปกรณ์ จ านวน 1 อัตรา การจัดท าแผนอัตราก าลังมี

วัตถุประสงค์เพื่อวางแผนกรอบอัตราก าลังให้เพียงพอต่อความตอ้งการอัตราก าลัง โดยมีการก าหนด

ตัวชี้วดัความส าเร็จในการด าเนินการเป็นปริมาณงานเหมาะสมกับจ านวนคน 

2. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการสรร

หาและคัดเลือกบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้บุคลากรที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะต าแหน่ง 

มีเป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จเป็นค่าร้อยละ 100 ของบุคลากรที่มคีุณสมบัติตรงตามต าแหน่ง 

3. ระบบการพัฒนา (Training & Development) ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรตาม

แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2561 

4. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร วัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมี

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จเป็นร้อยละของบุคลากรที่รับทราบผลประเมินปฏิบัติงาน 

5. ระบบการบริหารค่าตอบแทน เนื่องจากสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชวีิตเป็นหนว่ยงานหนึ่งของงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และ

ค่าตอบแทน จงึเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

6. ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ กองทุน

ประกันสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของกองทุน

ประกันสังคม และได้ก าหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดวัดความส าเร็จเป็นร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม

อบรม ≥ 80% 

7. ระบบการธ ารงรักษา กองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัด

โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นและโครงการเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรเพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามสายงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โดยมีการก าหนดค่าตัวชี้วัดความส าเร็จเป็นรอ้ยละ ≥80 ของบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

การพ ัฒนาสมรรถนะการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคลแนวใหม ่ในข ้าราชการพลเร ือนม ี

เป  ้าหมายส ูงส ุดเพ  ่ือให้  ผู  ้ปฏ ิบ  ัต  ิง านสามารถปฏ ิบ  ัต  ิง าน ได ้อย ่า ง เต ็มศ ักยภาพและม ี

ประส ิทธ ิภาพเก ิดผลส ัมฤทธ ์ิต ่อภารก ิจของร ัฐและ ตอบสนองความต ้องการของประชาชนตาม

น ัยของร ัฐธรรมน ูญแห ่งราชอาณาจ ักรไทย พ.ศ.2540 พระราชบ ัญญ ัติ ระเบ ียบบร ิหารราชการ

แผ ่นด ิน พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎ ีกาว ่าด ้วยหล ักเกณฑ ์และว ิธ ีการบร ิหารก ิจการ 

บ ้านเม ืองที่ด ีพ.ศ.2546 ด ังนั้นการปร ับเปลีย่นบทบาทด ้านการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคลในภาค

ราชการจ ึงมี จุดมุง่หมายเพ ่ือสร ้างความเข ้มแข ็งใหก้ ับส ่วนราชการ 

ระบบการบร ิหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่จึงต้องเป็นระบบที่สร้างความคล ่องต ัวให ้ก ับ
ผู ้บร ิหารไม ่ต ิดย ึดอยู ่ก ับกฎ ระเบ ียบ และต ้อง เป ็นระบบที่เกื้อหน ุนต ่อการทางานเช ิง
ย ุทธศาสตร ์บรรล ุเป ้าหมายที่ตั้งไว ้ใน ขณะเดียวกันจะต้องเป็นระบบที่ม ีประสิทธิภาพ โปร ่งใส 
เป ็นธรรม และทาให ้ข ้าราชการม ีความพงึพอใจ ตลอดจน มคี ุณภาพชวี ิตที่ดีดว้ย 

สำน ักงาน ก.พ. ได ้พัฒนาเครื่องม ือสาหร ับ “การพ ัฒนาสมรรถนะการบร ิหาร

ทร ัพยากรบ ุคคล” หร ือที่ เรียกว ่า HR Scorecard มาใช ้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ ่ือพ ัฒนาระบบและสร ้างกลไกการประเม ินประส ิทธิภาพและประส ิทธ ิผลตลอดจน
ความคุ ้มค ่าและความพร ้อมร ับผ ิดในการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคลสาหร ับส ่วนราชการ อ ันจะเป ็น
ช ่องทาง ในการให ้ข ้อม ูล ย ้อนกล ับเก ่ียวก ับสภาพป ัญหาและแนวทางการพ ัฒนาระบบบร ิหาร
ทร ัพยากรบ ุคคลซึ่งจะช ่วยให ้ส ่วนราชการ สามารถบริหารก าลังคนให้เก ิดประโยชน์ สูงส ุดเพ ่ือ
บรรลุภารกิจและ เป้าหมาย ที่ตัง้ไว ้ 

 2. เพ ่ือสร ้างความเข ้มแข ็งด้านการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคลให ้ก ับส ่วนราชการอันจะนำไปสู ่

การพัฒนา สมรรถนะของหน่วยงานบริหารทรัพยากรบ ุคคลของส ่วนราชการ ให ้สามารถ

ปฏ ิบ ัต ิงานในฐานะทีเ่ป ็นหุ ้นส ่วนเช ิง ยุทธศาสตรใ์นการบริหารราชการของสว่นราชการได ้

3. เพ ่ือสร ้างกลไกความส ัมพันธ ์ระหว่างองค ์กรกลางบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคล ซึ่งทำหน ้าที่

เช ิงนโยบาย ด้านการบริหารกาล ังคนในภาพรวม (Human Resource Policy) และ ส ่วนราชการซึ่ง

ร ับผ ิดชอบต ่อย ุทธศาสตร ์ และว ิธีปฏิบ ัต ิด ้านการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคล (Human  Resource 

Strategy  and  Operation)  ที่ประชุม ก.พ. ได้ เห ็นชอบก ับแนวทางการนำ HR Scorecard มาใช ้ตั้งแต ่

ว ันที ่12 มกราคม 2547 ซึง่เป ็นแนวทางใหม ่ในการทางาน HR Scorecard ในภาครัฐ มีองค์ประกอบ 4 

ส ่วน ได้แก ่ 
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       1) มาตรฐานความส าเร ็จ (Standard for Success)  หมายถึง  เป้าหมายสุดท้ายที่ส่วน

ราชการตอ้งบรรลุ 

     2) ปัจจัยที่จะนาไปส ู่ความส าเร ็จ (Critical Success Factors)  หมายถึง  นโยบายมาตรการ 

แผนงานโครงการ และการดำเน ินการต ่างๆ ด ้านการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคลของส ่วนราชการที่

จะท าให ้บรรล ุมาตรฐานความส าเร ็จ 

     3) มาตรว ัดหร ือต ัวช ้ีว ัดความสำเร ็จ (Measures and Indicators) ในการดาเน ินการตาม

นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

     4) ผลการดาเน ินงานที่ส ่วนราชการใช้เป ็นหล ักฐานในการประเม ินว ่าได ้ดาเน ินการ

ตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลบรรล ุตาม

มาตรฐานความส าเร ็จ 
 

มาตรฐานความส าเร็จการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 5 ม ิติ ดังน้ี 
 

1. มิต ิที่ 1 ความสอดคล ้องเช ิงย ุทธศาสตร์ หมายถ ึง การที่ส ่วนราชการม ีแนวทางและ

วิธ ีการบร ิหาร ทรัพยากรบุคคล ดังตอ่ไปนี ้

1.1  ส ่วนราชการม ีนโยบาย แผนงานและมาตรการด ้านการบร ิหารทร ัพยากร

บ ุคคลซึง่ม ีความ สอดคล้องและสน ับสนุนให้ส ่วนราชการบรรล ุพ ันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค ์

ที่ตัง้ไว ้ 

1.2  ส ่วนราชการม ีการวางแผนและบร ิหาร กำล ังคน ทั้งในเช ิงปร ิมาณและ
ค ุณภาพกล ่าวค ือ “กำล ังคนม ีสมรรถนะ”ที่เหมาะสม สอดคล ้องก ับการบรรล ุภารก ิจและความ
จำเป ็นของส ่วนราชการทั้งในป ัจจ ุบ ัน และในอนาคต ม ีการว ิเคราะห ์สภาพกำล ังคน ( Workforce   

Analysis)   สามารถระบ ุช ่องว ่างด ้านความต ้องการ ก าลังคนและมแีผนเพ ่ือลดช ่องว่างดังกล่าว 
1.3  ส ่วนราชการม ีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด ้านการบร ิหาร

ทร ัพยากรบ ุคคล เพ ่ือจ ูงใจให ้ได ้มา พัฒนา และร ักษาไว ้ซึ่งกลุ ่มข ้าราชการและผู ้ปฏ ิบ ัต ิงานที่ม ี

ท ักษะหร ือสมรรถนะส ูง ซึ่งจำเป ็นต ่อ ความคงอยู่และข ีดความสามารถในการแข่งข ันของส่วน

ราชการ 

1.4  ส่วนราชการ มีแผนการสร้างและแผนการพ ัฒนาผ ู้บริหารทุกระดับรวมทั้งม ี

แผนสร ้าง ความ ต ่อเนื่องในการบร ิหารราชการนอก จากนี้ย ังรวมถ ึงการที่ผู ้นาปฏ ิบ ัต ิตนเป ็น

แบบอย ่างที่ด ีและสร ้างแรงบ ันดาลใจ ให้กับข ้าราชการและผู้ปฏ ิบัติงานทั้งในเรื่องของผลการ

ปฏิบ ัติงานและพฤต ิกรรมในการทำงาน 
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2. ม ิติที่ 2 ประส ิทธิภาพของกระบวนการบริหารทร ัพยากรบ ุคคล หมายถึง กิจกรรม

และกระบวนการ บริหารทรัพยากรบุคคลของส ่วนราชการ (HR Transactional Activities) มีลักษณะ

ดังต ่อไปนี ้

  2.1  ก ิจกรรมและกระบวนการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคลของส ่วนราชการ เช ่น 
การสรรหา ค ัดเล ือก การบรรจ ุแต ่งตั้ง การพ ัฒนา การเลื ่อนขั้น เลื ่อนตำแหน ่ง การโยกย ้าย 
และก ิจกรรมด ้านการบร ิหาร ทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถ ูกต้องและท ันเวลา 
 
  2.2  ส ่วนราชการม ีระบบฐานข ้อม ูลด ้านการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคลที่ม ีความ
ถ ูกต ้องเทีย่งตรงทันสมัย และน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทร ัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการได้จริง 

2.3  สัดส่วนค่าใช้จ่ายสาหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ

งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ มีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR 

Productivity) ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money) 

2.4 ม ีการนาเทคโนโลย ีและเทคโนโลย ีสารสนเทศมาใช ้ในก ิจกรรมและ

กระบวนการบร ิหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพ ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR 

Automation) 
 

3. ม ิต ิที่ 3 ประส ิทธ ิผลของการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคล หมายถ ึง นโยบาย แผนงาน 

โครงการและ มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี ้

3.1  การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย

พันธกิจของสว่นราชการ (Retention) 

3.2 ความพึงพอใจของข ้าราชการและบ ุคลากรผู ้ปฏ ิบ ัต ิงานต ่อนโยบายแผนงาน 

โครงการและ มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสว่นราชการ 

3.3  การสน ับสน ุนให ้เก ิดการเร ียนรู ้และการพ ัฒนาอย ่างต ่อเนื่อง รวมทั้ง

ส ่งเสร ิมให ้มี การ แบ ่งป ัน แลกเปลี่ยนข ้อม ูลข ่าวสารและความรู้ ( Development  and  Knowledge  

Management)  เพ ่ือพ ัฒนา ข ้าราชการและผู ้ปฏ ิบ ัต ิงานให ้ม ีท ักษะและสมรรถนะที่จำเป ็นส าหร ับ

การบรรล ุภารก ิจและเป ้าหมายของส ่วนราชการ 
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3.4  การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธ ิภาพ

ประสิทธิผล และความค ุ้มค ่า มีระบบและว ิธ ีการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานที่สามารถจำแนกความ

แตกต ่างและจ ัดลำด ับผลการ ปฏ ิบัติงานของขา้ราชการและผูป้ฏ ิบัติงานได้อย่างมปีระส ิทธิผล 

 

4. ม ิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วน

ราชการ จะตอ้ง 

4.1  ร ับผ ิดชอบต ่อการต ัดส ินใจและผลของการต ัดส ินใจด ้านการบร ิหาร

ทร ัพยากรบ ุคคล ตลอดจนการดำเน ินการด ้านว ิน ัยโดยคำน ึงถ ึงหล ักความสามารถและผลงาน

หล ักค ุณธรรมหล ักน ิต ิธรรมและหล ัก สิทธ ิมนุษยชน 

  4.2  มคีวามโปร ่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทร ัพยากรบ ุคคล 

ทั้งนีจ้ะต ้องกำหนดให ้ความพร ้อมร ับผ ิดด ้านการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคลแทรกอยู ่

ในท ุกกิจกรรมดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของสว่นราชการ 

5. ม ิติที่ 5 ค ุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างช ีวิตก ับการทำงาน หมายถ ึง การที่
ส ่วนส ่วนราชการที่ม ีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการซึ่ง จะนำไปสู ่การพ ัฒนาค ุณภาพ
ชีวติของข ้าราชการและบ ุคลากร ดังนี้ 

5.1  ข ้าราชการและผู ้ปฏ ิบ ัต ิงานม ีความพึงพอใจต ่อสภาพแวดล ้อมในการทำงาน

ระบบงานและ บรรยากาศการทางานตลอดจนม ีการนาเทคโนโลย ีการสื่อสารเข ้ามาใช ้ในการ

บร ิหารราชการและการให ้บร ิการแก่ ประชาชน ซึ่งจะส ่งเสร ิมให ้ข ้าราชการและผู ้ปฏ ิบ ัต ิงานได ้ใช ้

ศ ักยภาพอย ่างเต ็มที ่โดยไม ่ส ูญเส ียร ูปแบบการใช ้ช ีว ิตส่วนตัว 

5.2  ม ีการจ ัดสว ัสด ิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ ่ิมเต ิมที่ไม ่ใช ่สว ัสด ิการ

ภาคบ ังค ับตาม กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องก ับความต้องการและสภาพของส ่วน

ราชการ 

5.3 ม ีการส ่งเสร ิมความส ัมพ ันธ ์อ ันด ีระหว ่างฝ่ายบร ิหารของส ่วนราชการ ก ับ
ข ้าราชการและบุคลากรผูป้ฏ ิบัติงาน และในระหว ่างข ้าราชการและผูป้ฏ ิบัติงานด้วยกันเอง 
 

เป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความ

จงรักภักดีตอ่องค์กรที่ตนปฏิบัติงาน 

  2. พัฒนาให้องคก์รเจรญิเติบโตและพัฒนายิ่งขึน้ 

  3. บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ให้มีคุณภาพสูงสุด 
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 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

  2. เพื่อให้บุคลากรทุกท่านรับทราบ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาข้าราชการ 

ลูกจา้งประจ า และพนักงานมหาวิทยาลัยของส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

  3. เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  4. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นั่นคือ 

     - มีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหนา้ที่ตามภาระงานที่ก าหนด 

     - ได้รับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล 

     - มีความพึงพอใจในการท างาน 

     - มีความรูแ้ละทักษะในงานที่ปฏิบัติ 

     - มีความมุง่มั่นในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ให้มีคุณภาพสูงสุด 

     - มจีติส านึกความเป็นธรรม 

  5. เพื่อให้สอดรับกับการด าเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงานต่าง ๆ ใน

มหาวิทยาลัย และน าองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิด

การใชป้ระโยชน์อย่างกว้างขวางและคุม้ค่า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถือว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจส าคัญของการ

พัฒนาองค์กร เนื่องจากปัจจัยด้านบุคลากรหรืออัตราก าลังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการชี้ถึง

ความส าเร็จในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันอุดมศึกษาที่มีเป้าหมายในการพัฒนา

บุคลากร จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการด าเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงานให้

เป็นไปตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาหน่วยงาน ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งการ

เรียนรู้ที่เน้นความส าคัญและมีเป้าหมายในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาภูมิปัญญาให้กับสังคม 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยจึงต้องวางแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถรองรับ

การปฏิบัติงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวจะต้องพัฒนาทั้งด้าน

ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ต้องมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ การท าวิจัยเพื่อ

พัฒนางาน ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ น ามา

ปรับใช้ในการพัฒนางานให้เกิดความช านาญการในต าแหน่งในต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ ส านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะต้องมีการวางแผนเพื่อให้ได้รับผลจากการพัฒนา

บุคลากรน าสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและเอื้อประโยชน์ต่อบุคลากรให้มี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
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1.2 โครงสร้างสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ฝ่ายบริหารและแผนงาน 

 

ฝ่ายกิจการพิเศษ 
 

ฝ่ายภาษาต่างประเทศ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายภาษาต่างประเทศ 

 

หัวหน้าส านักงาน 

1. ฝ่ายภาษาต่างประเทศ  
 1.1 งานภาษาต่างประเทศ  
 1.2 งานอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  
 1.3 งานบริการวิชาการ  
 

 

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
2.1 งานบริหารงานบุคคล  
2.2 งานธุรการและสารบรรณ  
2.3 งานพสัด ุ          
2.4 งานการเงิน  
2.5 งานประชาสัมพันธ์   
2.6 งานงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 3. ฝ่ายกิจการพิเศษ 
 3.1 งานด้านวิจัย  
 3.2 งานด้านการตลาด 
 3.3 งานด้าน IPTV 
 3.4 งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 3.5 งานเทียบโอน 
 3.6 งานกิจการพิเศษ 

  
    

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
2.7 งานแผนงานและงบประมาณ 
2.8 งานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
2.9 งานบริหารความเสี่ยง   
2.10 งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  
2.11 งานควบคุมภายใน  

  2.12 งานโครงการวาระส าคัญวาระปี
(Agenda)  
 2.13 งานจัดการความรู้(KM) 
 2.14 งานพัฒนาเอกลักษณ ์
 2.15 งานประกันคุณภาพ 
 2.16 งานพัฒนาระบบ 
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1.4 ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการฝึกอบรม  
1.  โครงการพัฒนา

บุคลากรตามสมรรถนะ

ประจ าสายงาน 

 บุคลากรมคีวามรู้ความ

เข้าใจและมีศกัยภาพใน

การปฏิบัติงาน 

 ร้อยละของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ

ที่ไดรั้บการพัฒนาตาม

สมรรถนะประจ าสาย

งาน 

≥70 บุคลากรของหน่วยงาน ต.ค. 59 – ก.ย. 60 

 

35,000 งานบุคลากร 

2. โครงการส่งเสรมิการ

ปฏิบัติตนให้เปน็ไปตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

เพื่อปลูกฝังให้บคุลากรมี

คุณธรรม จริยธรรม เพี่อ

สรา้งความรู้ความเข้าใจ

และส่งเสรมิการปฏิบตัิ

ตนให้เป็นไปตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ร้อยละของบุคลากรที่

เข้าร่วมกิจกรรม

ส่งเสรมิคุณธรรม 

จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของ

มหาวิทยาลัย 

≥80 บุคลากรของหน่วยงาน ต.ค. 59 – ก.ย. 60 

 

ไม่ใช้งบประมาณ งานบุคลากร 

3. โครงการพัฒนาทักษะ

ของบุคลากรด้านภาษา

และการสื่อสาร 

เพื่อพัฒนาความรู้และ

ทักษะภาษาองักฤษ ที่

เน้นการสื่อสารเพื่อการ

ปฏิบัติงาน 

 ร้อยละของบุคลากรที่

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย 

≥60 บุคลากรของหน่วยงาน ต.ค. 59 – ก.ย. 60 

 

ไม่ใช้งบประมาณ งานบุคลากร 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการศึกษาต่อ 
1.  โครงการศึกษาต่อใน

ระดับที่สูงขึน้ 

เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการให้มีคุณวุฒิทีสู่งขึน้ 

ร้อยละของบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ > 5 บุคลากรของ

หน่วยงาน 

มิ.ย. 56 – ก.ค. 59 ไม่ใช้งบประมาณ ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

ด้านการฝกึอบรม  

1.  โครงการพัฒนาบคุลากร  บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจและ

มีศักยภาพในการปฏิบัตงิาน 

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน 

วิชาการที่น าความรู้จากการพัฒนา 

ตามสายงานมาใช้ประโยชน ์

 

≥80 บุคลากรของ

หน่วยงาน 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 

 

35,000 ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

2. โครงการพัฒนาทักษะ 

ของบุคลากรด้านภาษา 

และการสื่อสาร 

เพื่อพัฒนาความรู้และ 

ทักษะภาษาองักฤษ ที ่

เน้นการสื่อสารเพื่อการ 

ปฏิบัติงาน 

 

ร้อยละของบุคลากร 

ที่ผ่านเกณฑ ์

มาตรฐาน 

ภาษาอังกฤษของ 

มหาวิทยาลัย 

≥60 บุคลากรของ

หน่วยงาน 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 15,000 ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

3 โครงการส่งเสรมิการ 

ปฏิบัติตนให้เปน็ไป 

ตามจรรยาบรรณ 

วิชาชีพ 

 

เพื่อปลูกฝังให้บคุลากร 

มีคุณธรรม จริยธรรม 

เพี่อสร้างความรู้ความ 

เข้าใจและสง่เสรมิการ 

ปฏิบัติตนให้เปน็ไป 

ตามจรรยาบรรณ 

วิชาชีพ 

ร้อยละของบุคลากร 

ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ส่งเสรมิคุณธรรม 

จริยธรรม และ 

จรรยาบรรณของ 

มหาวิทยาลัย 

≥80 บุคลากรของ

หน่วยงาน 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 ไม่ใช้งบประมาณ ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 2561 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นหนว่ยงานช้ันน าในระดับอุดมศกึษาไทยที่ให้บริการทางดา้นวิชาการด้าน

ภาษาต่างประเทศและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาการ

เรียนการ 

สอนและการอบรมด้านภาษาอังกฤษ 

  2.  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศกึษา และบุคคลทั่วไป 

  3.  พัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ นวัตกรรมกรรมการ

เรียนรู้เทคโนโลยี แก่บุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

  4.  สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัยทุกรูปแบบแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

 - Learning to know เป็นการเรียนเพื่อรู ้

   - Learning to do เป็นการเรียนเพื่อน าไปใช้งาน 

 - Learning to live together เป็นการเรียนรูเ้พื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

 - Learning to be เป็นการเรียนรูเ้พื่อความเป็นมนุษย์ 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

1.  มีความหนึ่งเดียวกัน ( Unity) 

  2.  มีความศรัทธาเชื่อมั่นในงานในองค์กร (trust) 

  3.  มเีกียรต ิสง่างาม มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมใิจ (Dignity) 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

สร้างสรรคก์ารเรียนรู ้มุ่งสู่การเป็นนักปฏิบัติ อย่างมคีุณธรรม    

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากลและส่งเสริมบริการวชิาการในหลากหลายมิติ 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1.  มีนวัตกรรม (innovation) 
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  2.  ท างานอย่างมพีลวัต (dynamic) 

  3.  เท่าทันเทคโนโลยี (Hi-Tech) 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(Development Gloals) 

เป้าหมายที่ 1 : การให้บริการบุคคล องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

เป้าหมายที่ 2 : พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและความรู้ในระดับที่

สามารถน าไปใช้ในวิชาชีพ และชีวติประจ าวันได้ 

เป้าหมายที่ 3 : การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางด้านความสามารถพิเศษ(TALENT) ใน

ระดับที่สามารถน าไปใช้ในวิชาชีพ 
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ส่วนที่ 2 แผนการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
 

2.1 นโยบายด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

ให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานต่างๆ มีบทบาทและหน้าที่ดังนี้  

2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกระดับอย่างทั่วถึง

ต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ สร้างจิตส านึกและทัศนคติของบุคลากรให้สามารถ

ปรับเปลี่ยนไปในทางที่พึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการเป็นผู้มีคุณธรรม จรยิธรรม  

2.1.2 ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ

ตลอดจนมีค่านิยม คุณธรรม และทัศนคติที่ถูกต้องทันสมัยสามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่

ได้รับมอบหมาย และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและให้ถือว่าการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

เป็นการลงทุน เพื่อความเจรญิก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดสรรวงเงินงบประมาณไว้เป็นการ

เฉพาะอย่างเหมาะสม และก าหนดสัดส่วนระยะเวลาในการ ฝกึอบรมในรอบปีงบประมาณอย่างชัดเจน 

2.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลาก ร 

ระหว่างมหาวิทยาลัย และส่วนงาน เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างทั่วถึงและมี

ความสอดคล้องกับความต้องการอยางแท้จริง 
 

2.2  วัตถุประสงค์ของแผนการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 2.2.1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการ

ด าเนนิงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

 2.2.2. เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับ

องค์กร 
 

 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้ วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1: พัฒนาหนว่ยงานใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

  บุคลากรมีคุณภาพชวีิตการท างานที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการท างาน 
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2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนา

สมรรถนะประจ าสายงาน 

≥95.00 

2.รอ้ยละของผูบ้ริหารที่ได้รับการพัฒนาตามแผน ≥80.00 
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 2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.  

 2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ล าดับ

ที ่

ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ก าหนดการ

ระยะเวลา 

1 จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ 2561 

4 ส.ค.2560 

2 รวบรวมข้อมูลและการจัดท า (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ 2561 

3-6 ส.ค. 2560 

3 จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 

ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ 2561 เพื่อพิจารณารา่งแผนปฏบัิตกิาร 

6 ส.ค. 2560 

4 ปรับแก้ (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-

2564) และประจ าปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชวีติ 

5-10 ส.ค.2560 

5 น าเสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

และประจ าปีงบประมาณ 2561 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ต่อ

คณะกรรมการบริหารสถาบันสร้างสรรค์และสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

10 ส.ค.2560 

6 จัดส่งแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

และประจ าปีงบประมาณ 2561 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้กอง

บริหารงานบุคคล 

11 ส.ค. 2560 

6 น าเสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

และประจ าปงีบประมาณ 2561 ตอ่อธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

8-30 ก.ย. 2560 

7 เผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

และประจ าปงีบประมาณ 2561 

1-31 ต.ค.2560 

8 ด าเนนิการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-

2564) และประจ าปงีบประมาณ 2561 

1 ต.ค. 2560 –  

31 ก.ย. 2561 
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ล าดับ

ที ่

ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ก าหนดการ

ระยะเวลา 

9 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ 2561 

 

- รอบไตรมาสท่ี 1 20 ธ.ค.2560 

- รอบไตรมาสท่ี 2 25 มี.ค. 2561 

- รอบไตรมาสท่ี 3 19 มิ.ย. 2561 

- รอบไตรมาสท่ี 4 20 ก.ย.2561 

10 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ 2561 ให้หนว่ยงานเจ้าภาพ 

 

- รอบไตรมาสท่ี 1 30 ธ.ค. 2560 

- รอบไตรมาสท่ี 2 31 ม.ีค. 2561 

- รอบไตรมาสท่ี 3 30 มิ.ย. 2561 

- รอบไตรมาสท่ี 4 29 ก.ย. 2561 
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2.5.1 แผนบริหารทรพัยากรบุคคล ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560-2564)  

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประ

มาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ระบบการสรรหา (Recruitment) 

1. การวางแผนอตัราก าลัง            

1 จัดท ากรอบอัตราก าลังของ

บุคลากร  

 

เพ่ือวางแผนกรอบ

อัตราก าลังใหเ้พียงพอ

ต่อความต้องการ

อัตราก าลัง 

ปริมาณงานเหมาะสม

กับจ านวนคน 

 

 

 

2 3 - - - บุคลากรสถาบัน

สร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

 

 

 

ตุลาคม -2560

กันยายน 2561 

 

 

 

- บุคลากรสถาบัน

สร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

 

 

2. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง            

1 การสรรหาและคัดเลือก

บุคลากร 

เพ่ือให้ได้บุคลากรที่

ตรงตามคุณ

ลักษณะเฉพาะ

ต าแหน่ง 

ร้อยละของบุคลากรที่มี

คุณสมบัติตรงตาม

ต าแหน่ง 

100 100 100 100 100 บุคลากรสถาบัน

สร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอด

ชีวติ 

 

ตุลาคม -2560

กันยายน 2561 

 

- บุคลากรสถาบัน

สร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ระบบการพัฒนา (Training & Development) ด้านการฝึกอบรม          

1 โครงการพฒันาความพร้อม

ของบุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการในการเข้าสู่ต าแหน่งท่ี

สูงขึน้ 

บุคลากรมคีวามรู้

ความเข้าใจและมี

ศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

 ร้อยละของบุคลากร

สายสนับสนุนวชิาการ

ที่ได้รับการพัฒนาตาม

สมรรถนะประจ าสาย

งาน 

≥80 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 บุคลากรสถาบัน

สร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ตุลาคม -2560

กันยายน 2561 

 

- ฝ่ายบริหารงาน

บุคคล สสสร. 

2 โครงการสง่เสริมการปฏิบัติตน

ใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณ

วชิาชีพ 

เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากร

มคีุณธรรมจริยธรรม

เพ่ีอสร้างความรูค้วาม

เข้าใจและส่งเสริมการ

ร้อยละของบุคลากรที่

เข้าร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และ

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากรสถาบัน

สร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ตุลาคม -2560

กันยายน 2561 

 

 ฝ่ายบริหารงาน

บุคคล สสสร. 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประ

มาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ปฏิบัติตนใหเ้ป็นไปตาม

จรรยาบรรณ  

จรรยาบรรณของ

มหาวิทยาลัย 

 

3 โครงการพฒันาศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของบุคลากร 

เพ่ือพัฒนาความรู้และ

ทักษะภาษา 

อังกฤษท่ีเน้นการ

ส่ือสารเพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

 

 ร้อยละของบุคลากรที่

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษา 

อังกฤษของ

มหาวิทยาลัย 

≥20 ≥25 ≥30 ≥35 ≥40 บุคลากรสถาบัน

สร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ตุลาคม -2560

กันยายน 2561 

 

- ฝ่ายบริหารงาน

บุคคล สสสร. 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน           

1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 

เพ่ือประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของบุคลากรที่

รับทราบผลการ

ประเมินปฏิบัติงาน 

100 100 100 100 100 บุคลากรสถาบัน

สร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ตุลาคม -2560

กันยายน 2561 

 

- บุคลากรสถาบัน

สร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ระบบการบริหารค่าตอบแทน           

1 การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน 

และคา่ตอบแทน 

  เน่ืองจากสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นหน่วยงานหน่ึงของงมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และ

ค่าตอบแทน จึงเป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ระบบการให้สวัสดกิารและสิทธิประโยชน ์           

1 การส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม

สร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิ

ประโยชน์ กองทุนประกันสังคม 

เพ่ือให้บุคลากรมี

ความรู้ความเข้าใจใน

สิทธิประโยชน์ของ

กองทุนประกันสังคม 

ร้อยละของบุคลากรที่

เข้าร่วมอบรม 

>80 >80 >80 >80 

 

>80 

 

บุคลากรสถาบัน

สร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

มกราคม – 

มนีาคม 2561 

- บุคลากรสถาบัน

สร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

2 การเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับมอบ

นโยบายประจ าปีงบประมาณ 

2561 

เพ่ือให้บุคลากรของ 

สสสร. รับทราบ

นโยบายและแผนงานที่

ส าคัญประจ าปี

งบประมาณ 2561 

ร้อยละของบุคลากรที่

เข้าร่วมประชุม 

>80 >80 >80 >80 >80 บุคลากรสถาบัน

สร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ตุลาคม 2560-

กันยายน 2560 

 บุคลากรสถาบัน

สร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ระบบการธ ารงรกัษา            



 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประ

มาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการพฒันาความพร้อม

ของบุคลากรในการเข้าสู่

ต าแหน่งท่ีสูงขึน้ 

เพ่ือพัฒนาให้บุคลากร

มคีวามพร้อมในการ

เข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึน้ 

ร้อยละของบุคลากรท่ี

ได้รับการพัฒนาตาม

สมรรถนะประจ าสาย

งาน 

>80 >80 >80 >80 >80 บุคลากรสถาบัน

สร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ตุลาคม 2560- 

กันยายน 2561 

- ฝ่ายบริหารงาน

บุคคล 

 

2 โครงการเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวติที่ดีของบุคลากร 

เพ่ือเสริมสร้างให้

บุคลากรมีคุณภาพ

ชีวติที่ดีขึ้น 

ร้อยละเฉล่ียของ

ความส าเร็จตาม

แนวทางพัฒนาสู่

องค์กรสุขภาวะ 

>77 >77 >77 >77 >77 บุคลากรสถาบัน

สร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ตุลาคม 2560– 

กันยายน 2561 

- ฝ่ายบริหารงาน

บุคคล 
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2.5.2 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวช้ีวัด 
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ระบบการสรรหา (Recruitment) 

1.     การวางแผนอัตราก าลัง (ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 

1 จัดท ากรอบอัตราก าลังของ

บุคลากร  

เพ่ือวางแผนกรอบอัตราก าลัง

ใหเ้พียงพอตอ่ความต้องการ

อัตราก าลัง 

ปริมาณงานเหมาะสมกับจ านวน

คน 

 

3 บุคลากรสถาบันสร้าง 

สรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

 

ตุลาคม -2560 กันยายน 

2561 

 

- บุคลากรสถาบันสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

 

 

2.      การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 

1 การสรรหาและคัดเลือก

บุคลากร 

เพ่ือให้ได้บุคลากรที่ตรงตาม

คุณลักษณะเฉพาะต าแหน่ง 

ร้อยละของบุคลากรที่มี

คุณสมบัติตรงตามต าแหน่ง 

100 บุคลากรสถาบัน

สร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

 

ตุลาคม -2560 กันยายน 

2561 

 

- บุคลากรสถาบันสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

 

 

ระบบการพัฒนา (Training & Development) ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา 

1 โครงการพฒันาความ

พร้อมของบุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการในการเข้า

สู่ต าแหน่งท่ีสูงขึน้ 

บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจ

และมีศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

 ร้อยละของบุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการที่ได้รับการ

พัฒนาตามสมรรถนะประจ าสาย

งาน 

≥95 บุคลากรสถาบัน

สร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ตุลาคม -2560 กันยายน 

2561 

 

-  

ฝ่ายบริหารงานบุคคล    

สสสร. 

2 โครงการสง่เสริมการปฏิบัติ

ตนใหเ้ป็นไปตาม

จรรยาบรรณวชิาชีพ 

เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรมี

คุณธรรมจริยธรรมเพี่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริม

การปฏิบัติตนใหเ้ป็นไปตาม

จรรยาบรรณ  

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม

กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณของ

มหาวิทยาลัย 

≥80 บุคลากรสถาบัน

สร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ตุลาคม -2560 กันยายน 

2561 

 

-  

 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล    

สสสร. 

3 โครงการพฒันาศักยภาพ

ด้านภาษาอังกฤษของ

บุคลากร 

เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะ

ภาษาอังกฤษที่เน้นการส่ือสาร

เพ่ือการปฏิบัติงาน 

 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานภาษา 

อังกฤษของมหาวทิยาลัย 

≥25 บุคลากรสถาบัน

สร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ตุลาคม -2560 กันยายน 

2561 

 

-  

ฝ่ายบริหารงานบุคคล    

สสสร. 
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ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1 การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน ร้อยละของบุคลากรทีร่ับทราบ

ผลประเมินปฏิบัติงาน 

100 บุคลากรสถาบัน

สร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ตุลาคม 60 – มนีาคม 61 

เมษายน 61 – กันยายน 

61 

- บุคลากรสถาบันสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

 

ระบบการบริหารค่าตอบแทน 

1 การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน 

และคา่ตอบแทน 

เน่ืองจากสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นหน่วยงานหน่ึงของ

งมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และคา่ตอบแทน จึง

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บุคลากรสถาบัน

สร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ต.ค 60 – ม.ีค 61 

เม.ย. – ก.ย. 61 

 

- กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

 

ระบบการให้สวัสดกิารและสิทธิประโยชน ์

1 การส่งบุคลากรเข้าร่วม

อบรมสร้างความรู้ความ

เข้าใจในสิทธิประโยชน์ 

กองทุนประกันสังคม 

เพ่ือให้บุคลากรมคีวามรู้ความ

เข้าใจในสิทธิประโยชน์ของ

กองทุนประกันสังคม 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม

อบรม 

>80 บุคลากรสถาบัน

สร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มรีายชื่อ

เข้าร่วมการอบรม 

มกราคม – มนีาคม 2561 - กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

 

2 การเข้าร่วมประชุมเพื่อรับ

มอบนโยบายจากท่าน

อธิการบดีและท่านรองฝ่าย

บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ประจ าปี

งบประมาณ 2561 

 (ครั้งท่ี 1 และ 2) 

เพ่ือให้บุคลากรของ สสสร. 

รับทราบนโยบายและแผนงานท่ี

ส าคัญประจ าปีงบประมาณ 

2561 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม

ประชุม 

>80 บุคลากรสถาบัน

สร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มรีายชื่อ

เข้าร่วมการอบรม 

ตุลาคม -2560 กันยายน 

2561 

 

 กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

 

ระบบการธ ารงรกัษา 

1.     การวางแผนอัตราก าลัง 

1 โครงการพฒันาความ

พร้อมของบุคลากรในการ

เข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึน้ 

เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรมคีวาม

พร้อมในการเข้าสู่ต าแหน่งท่ี

สูงขึน้ 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนาตามสมรรถนะประจ าสาย

งาน 

>80 บุคลากรสถาบัน

สร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ตุลาคม 2560– กันยายน 

2561 

- ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

2 โครงการเสริมสร้าง

คุณภาพชวีติที่ดีของ

บุคลากร 

เพ่ือเสริมสร้างใหบุ้คลากรมี

คุณภาพชวีติที่ดีขึ้น 

ร้อยละเฉล่ียของความส าเร็จตาม

แนวทางพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ 

>77 บุคลากรสถาบัน

สร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ตุลาคม 2560 – กันยายน 

2561 

- ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

รวม -  
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ไปสู่การปฏิบัติ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท า

โครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร ์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน

อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมด้านแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการบริหารทัพยากรบุคคล ไปสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.

2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ 

เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้

ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ.2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานขอ้มูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนการบรหิารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 การตดิตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมอืส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของสถาบันสร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการเรยีนรูต้ลอดชีวิต บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ.2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จ

หรอืความล้มเหลวของการด าเนนิงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา

อุปสรรคใหเ้หมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการ

ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด  

แก่หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรา้งทักษะในการตดิตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 

5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-

2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกๆ ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท า

การวิเคราะหผ์ลการด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก ก 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากร

บุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 
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ภาคผนวก ข 

  รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2560-2564) และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบคุคล 

และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2560-2564) 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทร์ท่ี 7 สงิหาคม พ.ศ. 2560 เวลา: 14.00-16.00 น. 

ณ ห้องประชุม 3143 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

อาคาร 31 ชั้น 4 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

คร้ังที่ 4/2560 

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา:14.00-16.00 น. 

ณ ห้องประชุม 3143 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

อาคาร 31 ชั้น 4 

……………………………………………………………… 

 

ผู้มาประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน   วงศ์ลดีี            ผูอ้ านวยการ 

2. อาจารย์ศลิป์ชัย   พูลคล้าย     รองผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน                   

3.  อาจารย์นฤมล    ชมโฉม      รองผูอ้ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ          

4.  นายสุพพัต   เสกทวีลาภ     กรรมการ   

5.  ว่าที่ ร.ต.หญิงหนึ่งฤทัย    สนั่นรัมย์     กรรมการ   

6.  นางสาวสโรชา   บินอับดุลเลาะ     กรรมการ   

7.  นางบุญทิน   ทองยศ      กรรมการ   

8.  นางสาวจินตนา   ด ารงสันติธรรม     กรรมการ   

9. นางสาวณัฏฐณิชา  วิทยาถาวร     กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 

     - ไม่ม ี- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

     - 9 ท่าน - 

เริ่มประชุม : เวลา 14.00 น. 
 

ประธานที่ประชุม : ผศ.ดร.กวิน  วงศ์ลีดี  ผูอ้ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ  

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

                      - ไม่ม ี- 

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

                        - ไม่ม ี- 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

   -  ไม่มี  - 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

   4.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนา

บุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 

    4.2 วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมายของการจัดท าแผนบริหารทรัพยากร

บุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 ระดับหนว่ยงาน 

    4.3 ปฏิทินการด าเนินงานคณะกรรมการจัดท า แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันสร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   5.1 พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)และประจ าปี

งบประมาณ 2561 ของสถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ   

   5.2 พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

และประจ าปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ   

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

คร้ังที่ 4/2560 

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  

ณ หอ้งประชุม 3143 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

อาคาร 31 ชั้น 4 เวลา 14.00-16.00 น. 

……………………………………………………………… 

เริ่มประชุมเวลา …………………………………… 

ประธานที่ประชุม…………………………..……… 

ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

  มติท่ีประชุม 

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

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

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

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

ระเบียบวาระที่ 2      รับรองรายงานการประชุม 

   - ไม่ม ี– 
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ระเบียบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง 

   -  ไม่ม ี -  

ระเบียบวาระที่ 4      เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

   4.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนา

บุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวติ    

                  สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน

บริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของ

สถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ  

  มติท่ีประชุม 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................(เอกสารแนบท้ายวาระ) 

    4.2 วัตถุประสงค ์ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมายของการจัดท าแผนบริหาร

ทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ระดับหน่วยงาน 

    กองบริหารงานบุคคลในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมายของด าเนินงานการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-

2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561  ระดับหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนบริหาร

ทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 สถาบัน

สร้างสรรคแ์ละสง่เสริมการเรียนรูต้ลอดชวีิต จงึขอน าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ 
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แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการ

บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ท่ี มี

ประสิทธิภาพเอื้อต่อการด าเนินงานท่ี

เน้ นผลสั มฤท ธ์ิ  แล ะการก้ า วสู่

มหาวทิยาลัยแมแ่บบท่ีดขีองสังคม 

1. ระดับความพงึพอใจของบุคลากรตอ่ระบบการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวทิยาลัย (ระดับความ

พงึพอใจ) 

>4.00 

2. เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับได้รับการ

พัฒนาให้เป็นผู้น าทางวิชาการและ

บริหารงานภายใตห้ลักธรรมาภบิาล 

2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

>4.00 

 3. ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวทิยาลัย 

(ระดับความผูกพัน) 

>4.00 

 

แผนพัฒนาบุคลากร 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

1. เพื่อให้บุคลากรมคีวามก้าวหนา้ใน

สายอาชพี (Career Path) 

1. รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทาง

วชิาการ 

ร้อยละ >25 

 2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าปท่ีีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ >33 

 3. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการท่ีได้รับ

การพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน 

ร้อยละ >95 

2. เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับได้รับการ

พัฒนาให้เป็นผู้น าทางวิชาการและ

บริหารงานภายใตห้ลักธรรมาภิบาล 

4. ร้อยละของผู้บริหารท่ีได้รับการพัฒนาตามแผน ร้อยละ >80 

 มติท่ีประชุม 

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

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

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

    4.3 ปฏิทินการด าเนินงานคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและ

แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 สถาบันสร้างสรรค์และ

ส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
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   สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดท าปฏิทินการด าเนินงานจัดท า

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของ

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ สถาบัน

สร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ จงึขอน าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

ล าดับ

ที ่

ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ก าหนดการ

ระยะเวลา 

1 จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ 2561 

4 ส.ค.2560 

2 รวบรวมข้อมูลและการจัดท า (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ 2561 

3-6 ส.ค. 2560 

3 จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 

ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ 2561 เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏบัิตกิาร 

6 ส.ค. 2560 

4 ปรับแก้ (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-

2564) และประจ าปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชวีติ 

5-10 ส.ค.2560 

5 น าเสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

และประจ าปีงบประมาณ 2561 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ต่อ

คณะกรรมการบริหารสถาบันสร้างสรรค์และสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

10 ส.ค.2560 

6 จัดส่งแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

และประจ าปีงบประมาณ 2561 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้กอง

บริหารงานบุคคล 

11 ส.ค. 2560 

6 น าเสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

และประจ าปงีบประมาณ 2561 ตอ่อธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

8-30 ก.ย. 2560 

7 เผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

และประจ าปงีบประมาณ 2561 

1-31 ต.ค.2560 
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8 ด าเนนิการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-

2564) และประจ าปงีบประมาณ 2561 

1 ต.ค. 2560 –  

31 ก.ย. 2561 

9 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ 2561 

 

- รอบไตรมาสท่ี 1 20 ธ.ค.2560 

- รอบไตรมาสท่ี 2 25 มี.ค. 2561 

- รอบไตรมาสท่ี 3 19 มิ.ย. 2561 

- รอบไตรมาสท่ี 4 20 ก.ย.2561 

10 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ 2561 ให้หนว่ยงานเจ้าภาพ 

 

- รอบไตรมาสท่ี 1 30 ธ.ค. 2560 

- รอบไตรมาสท่ี 2 31 ม.ีค. 2561 

- รอบไตรมาสท่ี 3 30 มิ.ย. 2561 

- รอบไตรมาสท่ี 4 29 ก.ย. 2561 

 

  มติท่ีประชุม 

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

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

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

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

   เพื่อให้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันสร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต ขอน าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และ

ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชวีิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 



 

 

  มติท่ีประชุม 

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................(เอกสารแนบท้ายวาระ) 

 

   5.2 พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

และประจ าปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

   เพื่อให้จัดท าพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของ

ส านักงานอธิการบดี ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงขอ

น าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และ

ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชวีิต 

 

  มติท่ีประชุม 

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................(เอกสารแนบท้ายวาระ) 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

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

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

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

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

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

  มติท่ีประชุม 

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

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

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

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

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

เลิกประชุม : เวลา 16.00 น. 

 

 

 

    (นางสาวณัฏฐณิชา วทิยาถาวร) 

             ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก ค 

ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 

5 ป ี(พ.ศ.2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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