
 

 

 

 

แผนบรหิารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็น

หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน บุคลากรนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของ

หน่วยงาน เนื่องจากบุคลากรจะเป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่างๆ ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ดังนั้น การ

ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ 

ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์และมีทัศนคติที่ดีจะท าให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้า และเกิดการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ สถาบันสร้างสรรค์และสง่เสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ

สูงขึ้น สามารถปฏิบัติงาน และผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน มหาวิทยาลัย สังคม และ

ประเทศชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับและเป็นผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย 

 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันสร้างสรรค์และส่ งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

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

จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้  

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

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

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติ

การบริหารทัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

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

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อย่างเป็นระบบ 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชีวติ ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมส าคัญ

ตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังน้ี 

1. การวางแผนอัตราก าลัง สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีจัดท ากรอบ

อัตราก าลังของบุคลากรเพิ่ม 3 อัตรา คือ 1. ฝ่ายภาษาต่างประเทศ ต าแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

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

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่โสตและทัศนูปกรณ์ จ านวน 1 อัตรา การจัดท าแผนอัตราก าลังมีวัตถุประสงค์เพื่อ

วางแผนกรอบอัตราก าลังให้เพียงพอต่อความต้องการอัตราก าลัง โดยมีการก าหนดตัวชีว้ัดความส าเร็จ

ในการด าเนินการเป็นปริมาณงานเหมาะสมกับจ านวนคน 

2. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการสรรหา

และคัดเลือกบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้บุคลากรที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะต าแหน่ง มี

เป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จเป็นค่าร้อยละ 100 ของบุคลากรที่มคีุณสมบัติตรงตามต าแหน่ง 

ก 



 

3. ระบบการพัฒนา (Training & Development) ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา สถาบัน

สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา

บุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2564 

4. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร วัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีค่า

เป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จเป็นร้อยละของบุคลากรที่รับทราบผลประเมินปฏิบัติงาน 

5. ระบบการบริหารค่าตอบแทน เนื่องจากสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตเป็นหน่วยงานหนึ่งของงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และ

ค่าตอบแทน จงึเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

6. ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ กองทุนประกันสังคม 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม และ

ได้ก าหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดวัดความส าเร็จเป็นร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม ≥ 80% 

7. ระบบการธ ารงรักษา กองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัด

โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นและโครงการเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของบุคลากรเพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามสายงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีการ

ก 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 ุด เพ  ่ือให้  ผู  ้ป ฏ  ิบ  ัต  ิงานสามารถปฏ ิบ  ัต  ิงาน ได  ้อย ่าง เต ็มศ  ักยภ าพและม ี

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 ัก เกณฑ ์และว ิธ ีการบร ิหารก ิจการ 

บ ้านเม ืองที่ดี พ.ศ.2546 ด ังนั้นการปร ับเปลี่ยนบทบาทด ้านการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคลในภาค

ราชการจ ึงมี จุดมุง่หมายเพ ่ือสร ้างความเข ้มแข ็งใหก้ ับส ่วนราชการ 

ระบบการบร ิหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่จึงต้องเป็นระบบที่สร้างความคล ่องต ัวให ้ก ับ
ผู ้บร ิหารไม ่ต ิดย ึดอ ยู ่ก ับ กฎ ระ เบ ียบ  และต ้อ ง เป  ็น ร ะบบที่ เกื้อหน ุนต ่อ กา รท างาน เช ิ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 ันที่ 12 มกราคม 2547 ซึ่งเป ็นแนวทางใหม ่ในการทางาน HR Scorecard ในภาครัฐ มี

องค์ประกอบ 4 ส ่วน ได้แก ่ 



 

       1) มาตรฐานความส าเร ็จ (Standard for Success)  หมายถึง  เป้าหมายสุดท้ายที่ส่วน

ราชการตอ้งบรรลุ 

     2) ปั จจัยที่ จะนาไปส ู่ความส าเร ็จ  (Critical Success Factors)  หมายถึ ง  นโยบาย

มาตรการ แผนงานโครงการ และการดำเน ินการต ่างๆ ด ้านการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคลของส ่วน

ราชการทีจ่ะท าให ้บรรล ุมาตรฐานความส าเร ็จ 

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

ตามนโยบาย 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 ุคคลซึ่งม ีความ สอดคล้องและสน ับสนุนให้ส ่วนราชการบรรล ุพ ันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค ์

ที่ตัง้ไว ้ 

1.2  ส ่วนราชการม ีการวางแผนและบร ิหาร กำล ังคน ทั้งใน เช ิ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) มี

ลักษณะดังต ่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 ทรพัยากรบุคคลอื่นๆ มคีวามถ ูกต้องและท ันเวลา 
 
  2.2  ส ่วนราชการม ีระบบฐานข ้อม ูลด ้านการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคลที่ม ีความ
ถ ูกต ้องเที่ยงตรงทันสมัย และน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทร ัพยากรบุคคลของสว่น
ราชการได้จริง 

2.3  สัดส่วนค่าใช้จา่ยสาหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ

งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ มีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR 

Productivity) ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money) 

2.4 ม ีการนาเทคโน โลย  ีและเทค โนโลย ี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  ่ง เสร ิม ให  ้มี การ แบ ่งป  ัน  แลก เปลี่ยนข ้อม ูลข ่าวสารและความ รู้ ( Development  and  

Knowledge  Management)  เพ ่ือพ ัฒนา ข ้าราชการและผู ้ปฏ ิบ ัต ิงานให ้ม ีท ักษะและสมรรถนะที่

จำเป ็นส าหร ับการบรรล ุภารก ิจและเป ้าหมายของส ่วนราชการ 

3.4  ก ารมี ร ะบ บ ก ารบ ริ ห ารผ ล งาน  (Performance Management) ที่ เน้ น

ประสิทธ ิภาพประสิทธิผล และความค ุ้มค ่า มีระบบและว ิธ ีการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานที่สามารถ
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จำแนกความแตกต ่างและจ ัดลำด ับผลการ ปฏ ิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏ ิบัติงานได้อย่างมี

ประส ิทธผิล 

 

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 ุกกิจกรรมดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

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 

 



 

 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  1. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 

  2. เพื่อให้บุคลากรทุกท่านรับทราบ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาข้าราชการ 

ลูกจา้งประจ า และพนักงานมหาวิทยาลัยของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

  3. เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  4. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นั่นคือ 

     - มีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งมั่นตัง้ใจปฏิบัติหนา้ที่ตามภาระงานที่ก าหนด 

     - ได้รับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล 

     - มีความพึงพอใจในการท างาน 

     - มีความรูแ้ละทักษะในงานที่ปฏิบัติ 

     - มีความมุง่มั่นในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ให้มีคุณภาพสูงสุด 

     - มีจิตส 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 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 

 

ฝ่ายกิจการพิเศษ 
 

ฝ่ายวิชาการและภาษาต่างประเทศ 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายภาษาต่างประเทศ 

 

หัวหน้าส านักงาน 

1. ฝ่ายภาษาต่างประเทศ  
  1.1 งานบริการวิชาการ  
  1.2 ง า น ส อ บ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
ภาษาอังกฤษนักศึกษา 

 1.3 ง า น อ บ ร ม พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
ภาษาอังกฤษนักศึกษา  

1.4 งานอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
2.1 งานบริหารงานบุคคล  
2.2 งานธุรการและสารบรรณ  
2.3 งานจัดประชุม 
2.4 งานพัสด ุ          
2.5 งานการเงินและบัญชี  
2.6 งานประชาสัมพันธ์   
2.6 งานงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 3. ฝ่ายกิจการพิเศษ 
 3.1 งานโครงการบริการวิชาการ 
 3.2 งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 3.3 งานกิจการพิเศษ 

  
    

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

  2.12 งาน โครงการวาระส าคัญ วาระปี
(Agenda)  
 2.13 งานจัดการความรู้(KM) 
 2.14 งานพัฒนาเอกลักษณ์ 
 2.15 งานประกันคุณภาพ 
 2.16 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.17 งานพัฒนาระบบ 

 



 
 

กิจกรรม/โครงการ 

วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าห

มาย

ของ

ตัวชี้วั

ด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการฝกึอบรม  

1. โครงการสรรหา และ

คัดเลือก การให้รางวัล 

และการฝึกอบรม

และพัฒฒาบุคลากรใน

หน่วยงาน 

 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานให้กับบคุลากร

และองค์กร  

2. เพื่อเพิ่มทักษะความรู้

ความสามารถของบุคลากร

ในการปฏิบัติงาน 

3. เพื่อให้บรรลุตามค่า

เป้าหมายที่วางไว้ 

ร้อยละความส าเร็จในการจัดท ากรอบอัตราก าลังของ

บุคลากรสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ 
100 

บุคลากรของหน่วยงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

 

- ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคลที่เข้าร่วมอบรมชี้แจง

หลักเกณฑ์และก าหนดมาตรฐาน การด าเนินงาน สรรหา 

การบรรจุ แต่งตั้ง  
≥80 

บุคลากรของหน่วยงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63 - ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

ร้อยละของการสรรหาบุคคลเข้าท างานได้ตามประกาศ  ≥80 บุคลากรของหน่วยงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63 - ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

ร้อยละของหน่วยงานที่ด า เนินการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานบุคลากร 100 
บุคลากรของหน่วยงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63 - ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างตาม

เกณฑ์  100 
บุคลากรของหน่วยงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63 30,000 ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

ร้อยละของ บุคลากรที่ เข้าร่วมอบรมการสร้างความรู้

ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ กองทุนประกันสังคม ≥80 
บุคลากรของหน่วยงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63 - ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

ร้อยละบุคลากรที่ไดรั้บการจัดสรรเงินรางวัลตามเกณฑ์ 100 บุคลากรของหน่วยงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63 10,000 ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

ร้อยละความส าเร็จของกิจการการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ≥80 บุคลากรของหน่วยงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63 - ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

ร้อยละของประกาศที่ได้รับการปรับปรุงข้อบังคับและ

ประกาศเกี่ยวกับการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ 
≥80 

บุคลากรของหน่วยงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63 - ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

 

1.4 ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 



 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 2564 

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 มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจ (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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1.6 ข้อมูลบุคลากรสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.6.1 ตารางข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวุฒิการศึกษา 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 
 

 1.6.2 ตารางข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร และต าแหน่งทางวิชาการ 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 

 
ล ำดับ

ที่ 

 
ขื่อหน่วยงำน 

ข้ำรำชกำร  
รวม 

ข้ำรำชกำร 

พนง.(เงินรำยได้)  
รวม พนง.

(เงิน
รำยได้) 

พนง.(งบประมำณ
แผ่นดิน) 

 
รวม พนง.

(งบประมำณ 
แผ่นดิน) 

ผลรวม
ทั้งหมด 

ป.
ตร ี

ป.โท ป.
เอก 

ป.
ตร ี

ป.โท ป.
เอก 

ป.
ตร ี

ป.โท ป.
เอก 

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

 
ล ำดับ

ที่ 

 
ขื่อหน่วยงำน 

ข้ำรำชกำร  
รวม 
ขรก. 

พนง.(เงินรำยได้) รวม 
 พนง. 
(เงิน

รำยได้) 

พนง.(งบประมำณ
แผ่นดิน) 

รวม 
พนง.(งบ 
ประมำณ
แผ่นดิน) 

 
ผลรวม
ทั้งหมด  

ผศ. 
 

รศ. 
 

อ. 
 

ผศ. 
 

รศ. 
 

ศ. 
 

อ. 
 

ผศ. 
 

รศ. 
 

อ. 
- - - - - - - - - - - - - - - - 



 

 

1.6.3 ตารางข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวุฒกิารศึกษา 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 
ล ำดับ

ที่ 

 
หน่วยงำน 

ข้ำรำชกำ
ร 

 
รวม 

พนง.(งปม.เงินรำยได้)  
รวม 

 พนง.(งปม.แผ่นดิน)  
รวม 

พนง.รำชกำร  
รวม 

ลจ.ชั่วครำว
เบิกจ่ำย

งบประมำณ
แผ่นดิน 

 
รวม 

ลจ.ประจ ำ  
รวม 

 
ผลรวม
ทั้งหมด 

ป.
ตร ี

ป.
โท 

ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.
โท 

ป.
เอก 

ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตรี 

ป.
ตร ี

ป.
โท 

ป.
เอก 

ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตรี 

ป.
ตร ี

ป.
โท 

ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตรี 

ป.
ตร ี

ป.
โท 

1 สถำบันสร้ำงสรรค์
และส่ งเสริมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

- - 
 

- - 1 1 - 2 - 2 4 - 6 - - 
 

-  
 

1 - 
 

1 - - -  9 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
 

2.1 นโยบายด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

ให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานต่างๆ มีบทบาทและหน้าที่ดังนี้  

2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกระดับอย่างทั่วถึง

ต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ สร้างจิตส านึกและทัศนคติของบุคลากรให้สามารถ

ปรับเปลี่ยนไปในทางที่พึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการเป็นผูม้ีคุณธรรม จรยิธรรม  

2.1.2 ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ

ตลอดจนมีค่านิยม คุณธรรม และทัศนคติที่ถูกต้องทันสมัยสามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่

ได้รับมอบหมาย และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและให้ถือว่าการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

เป็นการลงทุน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดสรรวงเงินงบประมาณไว้เป็นการ

เฉพาะอย่างเหมาะสม และก าหนดสัดส่วนระยะเวลาในการ ฝกึอบรมในรอบปีงบประมาณอย่างชัดเจน 

2.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร 

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.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรยีนรูต้ลอดชีวิต (ระดับความพึง

พอใจ) 

≥ 4.0 

2.ระดับความผูกพันของบุคลากรตอ่สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต (ระดับความผูกพัน) 

≥4.0 
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 2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.  

 2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 

ล าดับ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระยะเวลา 

1 จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 

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

20 ก.ค.2563 

2 รวบรวมข้อมูลและการจัดท า (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 

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

3-6 ส.ค. 2563 

3 จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 

ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ 2564 เพื่อพจิารณารา่งแผนปฏิบัตกิาร 

6 ส.ค. 2563 

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

2564) และประจ าปีงบประมาณ 2564 ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชวีติ 

5-10 ส.ค.2563 

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

และประจ าปีงบประมาณ 2564 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อ

ผู้อ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

10 ส.ค.2563 

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

และประจ าปีงบประมาณ 2564 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้กอง

บริหารงานบุคคล 

11 ส.ค. 2563 

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

และประจ าปงีบประมาณ 2564 ตอ่อธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

8-30 ก.ย. 2563 

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

และประจ าปงีบประมาณ 2564 

1-31 ต.ค.2563 

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

2564) และประจ าปงีบประมาณ 2564 

1 ต.ค. 2563  
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ล าดับ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระยะเวลา 

31 ก.ย. 2564 

9 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 

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

 

- รอบไตรมาสท่ี 1 20 ธ.ค.2563 

- รอบไตรมาสท่ี 2 25 มี.ค. 2564 

- รอบไตรมาสท่ี 3 19 ม.ิย. 2564 

- รอบไตรมาสท่ี 4 20 ก.ย.2564 

10 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 

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

 

- รอบไตรมาสท่ี 1 30 ธ.ค. 2563 

- รอบไตรมาสท่ี 2 31 ม.ีค. 2564 

- รอบไตรมาสท่ี 3 30 ม.ิย. 2564 

- รอบไตรมาสท่ี 4 29 ก.ย. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5 แผนบริหารทรัพยากรบคุคล 

2.5.1 แผนบริหารทรพัยากรบุคคล ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560-2564)  
 

กิจกรรม/โครงกำร 
 

วัตถุประสงค์
โครงกำร 

 
ตัวช้ีวัด

ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำยของตัวช้ีวัด  
กลุ่มเป้ำหมำย 

 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

 
งบประมำณ 

(บำท)  

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
2560 

 
2561 

 
2564 

 
2563 

 
2564        

1.ระบบการสรรหา (Recruitment)          

1.1 กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง           

1.1.1 จัดท ำกรอบ
อัตรำก ำลังของ
บุคลำกร
มหำวิทยำลยั 

เพื่อทบทวนและ
จัดท ำกรอบ
อัตรำก ำลัง ให้
เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำร
อัตรำก ำลังของ
มหำวิทยำลยั 
 

ร้อยละ
ควำมส ำเร็จใน
กำรจัดท ำกรอบ
อัตรำก ำลัง 

100 100 100 100 100 บุคลำกรสถำบัน
สร้ำงสรรค์และ

ส่งเสริมกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ตุลำคม 63– 
กันยำยน 64 

- ฝ่ำยบรหิำรงำน
ทั่วไปและแผนงำน 

1.2 กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง           

1.2.1 อบรมช้ีแจง
หลักเกณฑ์และ
ก ำหนดมำตรฐำน 
กำรด ำเนินงำน 
สรรหำ กำรบรรจุ 
แต่งตั้ง  

เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงำน
บุคคลของ
หน่วยงำนมี
ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ ในกำร
ปฏิบัติงำน 

ร้อยละของ
ผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนบุคคลทีเ่ข้ำ
ร่วมอบรม 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 บุคลำกรสถำบัน
สร้ำงสรรค์และ

ส่งเสริมกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

 ตุลำคม 63– 
กันยำยน 64 

- กองบริหำรงำน
บุคคล 

1.2.2 กำรสรรหำและ
คัดเลือกบุคลำกร 

เพื่อสรรหำและ
คัดเลือก
บุคลำกรเข้ำ
ปฏิบัติงำน 

ร้อยละของกำร
สรรหำบุคคล
เข้ำท ำงำนได้
ตำมประกำศ  

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 บุคลำกรสถำบัน
สร้ำงสรรค์และ

ส่งเสริมกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ตุลำคม 63– 
กันยำยน 64 

- กองบริหำรงำน
บุคคล 

16 

18 



 

 

2.ระบบการพัฒนา (Training & Development)             

2.1 กำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
และแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564 

3.ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน           

3.1 กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร 

เพื่อประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร
มหำวิทยำลยั 

ร้อยละของ
หน่วยงำนท่ี
ด ำเนินกำร
ประเมิน
ปฏิบัติงำน 
 

100 100 100 100 100 บุคลำกรสถำบัน
สร้ำงสรรค์และ

ส่งเสริมกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ตุลำคม 63– 
กันยำยน 64 

 - กองบริหำรงำน
บุคคล 

4.ระบบการบริหารค่าตอบแทน          

4.1 กำรบริหำรค่ำจ้ำง 
เงินเดือน และ
ค่ำตอบแทน 

เพื่อด ำเนินกำร
เลื่อนเงินเดือน 
และค่ำจำ้ง
ค่ำตอบแทนของ
บุคลำกร 

ร้อยละบคุลำกร
ที่ได้รับกำร
เลื่อนเงินเดือน
และค่ำจำ้งตำม
เกณฑ์  
 

100 100 100 100 100 บุคลำกรสถำบัน
สร้ำงสรรค์และ

ส่งเสริมกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ตุลำคม 63– 
กันยำยน 64 

- กองบริหำรงำน
บุคคล 

5.ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์          

5.1 กำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจในสิทธิ
ประโยชน์ กองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อให้บุคลำกรมี
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจในสิทธิ
ประโยชน์ของ
กองทุน
ประกันสังคม 

ร้อยละของ 
บุคลำกรที่เข้ำ
ร่วมอบรม 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 บุคลำกรสถำบัน
สร้ำงสรรค์และ

ส่งเสริมกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่ข้ึน
ทะเบียนเป็น
ผู้ประกันตน 

มกรำคม – 
มีนำคม 2564 

- กองบริหำรงำน
บุคคล 

6.ระบบการธ ารงรักษา          

6.1 กำรสร้ำงแรงจูงใจ          

6.1.1 กำรจัดสรรเงิน
รำงวัล 

เพื่อเป็นขวัญ
ก ำลังใจในกำร

ร้อยละบคุลำกร
ที่ได้รับกำร

100 100 100 100 100 บุคลำกรสถำบัน
สร้ำงสรรค์และ

ธันวำคม 63 - กองบริหำรงำน
บุคคล 



 

 

ปฏิบัติงำนให้กับ
บุคลำกร 

จัดสรรเงิน
รำงวัลตำม
เกณฑ ์

ส่งเสริมกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

6.1.2 กำรคัดเลือก
บุคลำกรดีเด่น 

เพื่อเป็นกำร
ส่งเสริม 
ยกย่อง เป็นขวัญ
และก ำลังใจใน
กำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร 
 

ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ
ของกิจกำรกำร
คัดเลือก
บุคลำกรดีเด่น 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 บุคลำกรสถำบัน
สร้ำงสรรค์และ

ส่งเสริมกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

พศจิกำยน 63 
– มกรำคม 
64 

- กองบริหำรงำน
บุคคล 

6.2 กำรจัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ          

6.2.1 กำรปรับปรุง
ข้อบังคับและ
ประกำศเกีย่วกับ
กำรเข้ำสูต่ ำแหน่ง
ที่สูงข้ึนของ
บุคลำกรสำย
สนับสนุนวิชำกำร 

เพื่อทบทวนและ
ปรับปรุง
ประกำศเกีย่วกับ
กำรเข้ำสู่
ต ำแหน่งของ
บุคลำกรสำย
สนับสนุน 

ร้อยละของ
ประกำศท่ีได้รับ
กำรปรับปรุง 

≥80 - - - - บุคลำกรสถำบัน
สร้ำงสรรค์และ

ส่งเสริมกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ตุลำคม 63 – 
กันยำยน 64 

- กองบริหำรงำน
บุคคล 

6.2.2 กำรจัดท ำกรอบ
อัตรำก ำลังกำรเข้ำ
สู่ต ำแหน่งของ
บุคลำกรสำย
สนับสนุนวิชำกำร 

เพื่อให้
มหำวิทยำลยัมี
กรอบอัตรำก ำลัง
กำรเข้ำสุ่
ต ำแหน่งของ
บุคลำกร 

ร้อยละของ
หน่วยงำนท่ี
จัดส่งกรอบ
อัตรำก ำลังกำร
เข้ำสู่ต ำแหน่ง
ของบุคลำกร
สำยวิชำกำร 

100 100 100 100 100 ฝ่ำยบรหิำรงำน
ทั่วไปและแผนงำน 

ตุลำคม 63– 
กันยำยน 64 

- ฝ่ำยบรหิำรงำน
ทั่วไปและแผนงำน 

 

 

 

 

 



 

 

2.5.2 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

กิจกรรม/โครงการ 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท)  

 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ระบบการสรรหา (Recruitment) 

1.1 กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง       

1.1.
1 

จัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง
ของบุคลำกรสถำบัน
สร้ำงสรรค์และส่งเสริม
กำรเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

เพื่อทบทวนและจัดท ำ
กรอบอัตรำก ำลัง ให้
เพียงพอต่อควำมต้องกำร
อัตรำก ำลังของสถำบัน
สร้ำงสรรค์และส่งเสริม
กำรเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

ร้อยละควำมส ำเรจ็ในกำร
จัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง 

100 บุคลำกรสถำบัน
สร้ำงสรรค์และส่งเสริม
กำรเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

ตุลำคม 2563- 
กันยำยน 2564 

- ฝ่ำยบรหิำรงำนท่ัวไป
และแผนงำน 

2.1 กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง       

2.1 อบรมช้ีแจงหลักเกณฑ์
และก ำหนดมำตรฐำน กำร
ด ำเนินงำน สรรหำ กำร
บรรจุ แต่งตั้ง  

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนบุคคล
ของหน่วยงำนมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ ในกำร
ปฏิบัติงำน 

ร้อยละของผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
บุคคลที่เข้ำร่วมอบรม 

≥80 ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนบุคคล 
ของสถำบันสร้ำงสรรค์
และส่งเสรมิกำรเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

ตุลำคม 2563 - 
กันยำยน 2564 

- ฝ่ำยบรหิำรงำนท่ัวไป
และแผนงำน 

2.2 กำรสรรหำและคดัเลือก  
บุคลำกร 

เพื่อสรรหำและคัดเลือก
บุคลำกรเข้ำปฏิบตัิงำน 

ร้อยละของกำรสรรหำบุคคล
เข้ำท ำงำนได้ตำมประกำศ  

≥80 สถำบันสร้ำงสรรค์และ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

ตุลำคม 2563 - 
กันยำยน 2564 

- ฝ่ำยบรหิำรงำนท่ัวไป
และแผนงำน 

2.ระบบการพัฒนา (Training & Development)       

3.1 กำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
และแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

3.ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน       

3.1 กำรประเมินผลกำร เพื่อประเมินผลกำร ร้อยละของหน่วยงำนท่ี 100 บุคลำกรสถำบัน ตุลำคม –  - ผู้ประเมิน 
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ปฏิบัติงำนของบุคลำกร ปฏิบัติงำนของบุคลำกร
มหำวิทยำลยั 

ด ำเนินกำรประเมิน
ปฏิบัติงำน 
 

สร้ำงสรรค์และส่งเสริม
กำรเรยีนรู้ตลอดชีวิต

และแผนงำน
มหำวิทยำลยั 

กันยำยน 

4.ระบบการบริหารค่าตอบแทน       

4.1 กำรบริหำรค่ำจ้ำง 
เงินเดือน และคำ่ตอบแทน 

เพื่อด ำเนินกำรเลื่อน
เงินเดือน และคำ่จ้ำง
ค่ำตอบแทนของบุคลำกร 

ร้อยละบคุลำกรที่ไดร้ับกำร
เลื่อนเงินเดือนและค่ำจ้ำง
ตำมเกณฑ์  

100 บุคลำกรสถำบัน
สร้ำงสรรค์และส่งเสริม
กำรเรยีนรู้ตลอดชีวิต

และแผนงำน
มหำวิทยำลยั 

ตุลำคม 2563– 
กันยำยน 2564 

- กองบริหำรงำนบุคคล 

5.ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์       

5.1 กำรสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจในสิทธิประโยชน์ 
กองทุนประกันสังคม 

เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในสิทธิ
ประโยชน์ของกองทุน
ประกันสังคม 
 

ร้อยละของ บุคลำกรที่เข้ำ
ร่วมอบรม 

≥80 บุคลำกรสถำบัน
สร้ำงสรรค์และส่งเสริม
กำรเรยีนรู้ตลอดชีวิต
และแผนงำน
มหำวิทยำลยัที่ข้ึน
ทะเบียนเป็น
ผู้ประกันตน 

มกรำคม 2563– 
มีนำคม 2564 

- กองบริหำรงำนบุคคล 

6.ระบบการธ ารงรักษา       

6.1 กำรสร้ำงแรงจูงใจ        

6.1.
1 

กำรสร้ำงแรงจูงใจด้วยกำร
จัดสรรเงินรำงวัล 

เพื่อด ำเนินกำรจัดสรรเงิน
รำงวัลส ำหรับบุคลำกร 

ร้อยละบคุลำกรที่ไดร้ับกำร
จัดสรรเงินรำงวัลตำมเกณฑ ์
 

100 บุคลำกรสถำบัน
สร้ำงสรรค์และส่งเสริม
กำรเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

ธันวำคม 2564 - ฝ่ำยบรหิำรงำนท่ัวไป
และแผนงำน 

6.1.
2 

กำรคัดเลือกบุคลำกรดเีด่น เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิ 
ยกย่อง เปน็ขวัญและ
ก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร 

ร้อยละควำมส ำเรจ็ของ
กิจกำรกำรคดัเลือกบุคลำกร
ดีเด่น 

≥80 บุคลำกรสถำบัน
สร้ำงสรรค์และส่งเสริม
กำรเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

พฤศจิกำยน 2563 – 
มกรำคม 2564 

- คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน 

6.2 กำรจัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ       



 

 

6.2.
1 

กำรปรับปรุงข้อบังคับและ
ประกำศเกีย่วกับกำรเข้ำสู่
ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้นของ
บุคลำกรสำยสนับสนุน
วิชำกำร 

เพื่อทบทวนและปรับปรุง
ประกำศเกีย่วกับกำรเข้ำสู่
ต ำแหน่งของบุคลำกรสำย
สนับสนุน 

ร้อยละของประกำศที่ได้รับ
กำรปรับปรุง 

≥80 บุคลำกรสถำบัน
สร้ำงสรรค์และส่งเสริม
กำรเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

ตุลำคม 2563 – 
กันยำยน 2564 

- กองบริหำรงำนบุคคล 

 



 

 

 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

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

2564 ไปสู่การปฏิบัติ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อใหเ้กิดการประสานความรว่มมือ

ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้

ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

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

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติ

การบริหารทัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

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

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อย่างเป็นระบบ  

 

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

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 

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

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

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความ

เข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตาม

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

ในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ได้งา่ย 



 

 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

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

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนการบรหิารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 การตดิตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมอืส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของสถาบัน

สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการบริหาร

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

ผูป้ฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนว

ทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคใหเ้หมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จ

ตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด  

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน

อย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากร

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

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

2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกๆ ไตรมาส พร้อมให้ผูร้ับผิดชอบในแต่ละโครงการ/

กิจกรรมท าการวิเคราะหผ์ลการด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาคผนวก ก       

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบรหิารทรัพยากรบุคคล 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข       

รายงานการประชมุที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนบริหารทรพัยากรบุคคล 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบคุคล 

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

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทร์ท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา: 14.00-16.00 น. 

ณ ห้องประชุม 3143 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

อาคาร 31 ชั้น 4 



 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

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

ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

คร้ังที่ 3/2563 

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา:14.00-16.00 น. 

ณ ห้องประชุม 3143 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

อาคาร 31 ชั้น 4 

……………………………………………………………… 

 
ผู้มาประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน   วงศล์ีดี            ผูอ้ านวยการ 

     2.  ว่าที่ ร.ต.หญิงหนึ่งฤทัย    สนั่นรัมย์     กรรมการ 

3.  นางสาวจินตนา   ด ารงสันติธรรม     กรรมการ 

4.  นายสุพพัต   เสกทวีลาภ     กรรมการ   

5.  นางบุญทิน   ทองยศ      กรรมการ 

6.  นายพงศักดิ์   รุ่งสง      กรรมการ 

7.  นางจติรกันยา   ปิมปา      กรรมการ 

8.  นายศิวพงษ์   อ้อพงษ์               กรรมการ  

9. นางสาวณัฏฐณิชา  วิทยาถาวร     กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 

     - ไม่ม ี- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

     - ไม่ม ี- 

เริ่มประชุม : เวลา 14.00 น. 
 

ประธานที่ประชุม : ผศ.ดร.กวิน  วงศ์ลีดี  ผูอ้ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต  

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

                      - ไม่ม ี– 

 



 

 

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

                        - ไม่ม ี- 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

   -  ไม่มี  - 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

   4.1 ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ

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

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

    4.2 วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมายของการจัดท าแผนบริหาร

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

ระดับหนว่ยงาน 

    4.3 ปฏิทินการด าเนินงานคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

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

สร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

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

ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของสถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชวีิต   

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

และประจ าปีงบประมาณ 2564 ของสถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชวีิต  

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

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

ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

คร้ังที่ 3/2563 

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  

ณ ห้องประชุม 3143 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

อาคาร 31 ชั้น 4 เวลา 14.00-16.00 น. 

……………………………………………………………… 

เริ่มประชุมเวลา: 14.00-16.00 น. 

ประธานที่ประชุม: ผศ.ดร.กวิน  วงศ์ลดีี  ผูอ้ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชวีิต  

ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

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

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

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

  มติท่ีประชุม 

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

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

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

ระเบียบวาระที่ 2      รับรองรายงานการประชุม 

   - ไม่ม ี– 

ระเบียบวาระที่ 3      เรื่องสืบเน่ือง 

   -  ไม่ม ี - 

ระเบียบวาระที ่4      เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

  4.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนา

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

ส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ    



 

 

                  สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า

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

2564 ของสถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชวีิต  

  มติท่ีประชุม 

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

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

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

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

    4.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมายของการจัดท าแผน

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

งบประมาณ 2564 ระดับหน่วยงาน 

    กองบริหารงานบุคคลในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ คา่เป้าหมายของด าเนินงานการจัดท าแผนบรหิารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 

ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2564  ระดับหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการ

จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจ าปี

งบประมาณ 2564 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อ

ทราบ 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

ระดับมหาวิทยาลัย 

1. เพื่ อพัฒ นาศั กยภาพและเพิ่ มพู น

สมรรถนะทางวิชาการของบุคลากรสาย

วิชาการ   

 

 

 

 

 

ร้อยละของ

บุคลากรที่ได้รับ

การพัฒนา 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 

 

 

 

 

 

≥ 30 

2. เพิ่งส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะใน

ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ขอ งบุ ค ล าก รส าย

สนับสนุนวิชาการ  

3 . เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม ให้ บุ ค ล า ก ร ข อ ง

มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในสายงาน

ของตน  

4. เพื่ อปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติตน 

ครองตนภายใต้หลักธรรมาภิบาล และ

จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย 



 

 

ระดับหน่วยงาน 

1. เพื่ อพัฒ นาศั กยภาพและเพิ่ มพู น

สมรรถนะทางวิชาการของบุคลากรสาย

วิชาการ   

 

 

 

 

 

ร้อยละของ

บุคลากรที่ได้รับ

การพัฒนา 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 

 

 

 

 

 

≥ 10 

2. เพิ่งส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะใน

ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ขอ งบุ ค ล าก รส าย

สนับสนุนวิชาการ  

3 . เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม ให้ บุ ค ล า ก ร ข อ ง

มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในสายงาน

ของตน  

4. เพื่ อปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติตน 

ครองตนภายใต้หลักธรรมาภิบาล และ

จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย 

 มติท่ีประชุม 

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

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

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

    4.3 ปฏิทินการด าเนินงานคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

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

สร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

   สถาบันสร้างสรรค์และสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต ได้จัดท าปฏิทนิการด าเนินงาน

จัดท าแผนบรหิารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ 

2564 ของสถาบันสรา้งสรรคแ์ละส่งเสรมิการเรียนรูต้ลอดชีวติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

สถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ จงึขอน าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ 

ล าดับ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระยะเวลา 

1 จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 

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

20 ก.ค.2563 

2 รวบรวมข้อมูลและการจัดท า (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 

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

3-6 ส.ค. 2563 



 

 

ล าดับ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระยะเวลา 

3 จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 

ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ 2564 เพื่อพจิารณารา่งแผนปฏบัิตกิาร 

6 ส.ค. 2563 

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

2564) และประจ าปีงบประมาณ 2564 ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชวีติ 

5-10 ส.ค.2563 

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

และประจ าปีงบประมาณ 2564 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อ

ผู้อ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

10 ส.ค.2563 

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

และประจ าปีงบประมาณ 2564 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้กอง

บริหารงานบุคคล 

11 ส.ค. 2563 

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

และประจ าปงีบประมาณ 2564 ตอ่อธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

8-30 ก.ย. 2563 

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

และประจ าปงีบประมาณ 2564 

1-31 ต.ค.2563 

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

2564) และประจ าปงีบประมาณ 2564 

1 ต.ค. 2563  

31 ก.ย. 2564 

9 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 

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

 

- รอบไตรมาสท่ี 1 20 ธ.ค.2563 

- รอบไตรมาสท่ี 2 25 ม.ีค. 2564 

- รอบไตรมาสท่ี 3 19 ม.ิย. 2564 

- รอบไตรมาสท่ี 4 20 ก.ย.2564 

10 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 

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

 



 

 

ล าดับ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระยะเวลา 

- รอบไตรมาสท่ี 1 30 ธ.ค. 2563 

- รอบไตรมาสท่ี 2 31 ม.ีค. 2564 

- รอบไตรมาสท่ี 3 30 ม.ิย. 2564 

- รอบไตรมาสท่ี 4 29 ก.ย. 2564 

 

 มติท่ีประชุม 

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

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

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

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

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

และประจ าปีงบประมาณ 2564 ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

   เพื่อให้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของสถาบัน

สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สถาบันสร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขอน าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร 

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

เรียนรูต้ลอดชวีิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  มติท่ีประชุม 

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

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

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

 

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

และประจ าปีงบประมาณ 2564 ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

  เพื่อให้จัดท าพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชีวิตส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สถาบันสร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จงึขอน าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากร



 

 

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

การเรียนรูต้ลอดชวีิต 

  มติท่ีประชุม 

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

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

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

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

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

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

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

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

  มติท่ีประชุม 

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

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

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

เลกิประชุม : เวลา 16.00 น. 

 
    (นำงสำวณัฏฐณิชำ วิทยำถำวร) 

             ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค       

ภาพกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ค าสั่งอนุมัตแิผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560-2564) 

และแผนปฎบิัตกิารต่าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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