
  

   

 
 

 

 

 

แผนพัฒนาบุคลากร 

ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2565 – 2569 )  

และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สำนักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส 
ไดรับการอนุมตัิจากอธกิารบดี 

                                 เมื่อวันท่ี 30 กันยายน ๒๕๖๔ 



  

 

บทสรุปผู้บรหิาร 
สำนักวชิาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรยีนรู้อเิล็กทรอนกิส์ นำโดย อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ

ผู้อำนวยการสำนักวชิาการศกึษาทั่วไปฯได้ช้ีแจงนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานของสำนักวิชาการศึกษา

ทั่วไปฯ ที่สอดรับกับกรอบแผนยุทธศาสตร์ระยะ 15 ป ี(พ.ศ.2560-2574) ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จะมุ่งให้มหาวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ” และแผนยุทธศารตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 -

2569) และประจำปีงบประมาณ 2565 ของมหาวิทยาลัย โดยมีวิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของ

สังคม” โดยไดก้ำหนดกรอบและทศิทางของสำนักวชิาการศกึษาทั่วไปฯ ดังนี้  

 วสิัยทัศน์ “การเป็นผู้นำแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรยีนรูก้ารศกึษาทั่วไป”  

 พันธกิจ  

        1) สรา้งเสรมิการจัดการเรียนการสอนหมวดวชิาศกึษาทั่วไประดับปปรญิญาตรี  

       2) สรา้งเสรมิการวจัิยและพัฒนานวัตกรรมการเรยีนรู้ดว้ยสื่ออเิล็กทรอนกิส์  

       3) สร้างเสริมการบรกิารวชิาการตามความตอ้งการของหน่วยงานและชุมชน ค่านยิม การใช้

นวัตกรรมอเิล็กทรอนกิส์ เป็นสื่อการเรยีนรู้ 

 แนวทางการพัฒนาองค์กร  

       นโยบายดา้นที่ 1 พัฒนำกระบวนการจัดการเรยีนการสอนเพื่อสร้างบัณฑติตามหลักปรัชญาวิชาศึกษา

ทั่วไป  

       นโยบายดา้นที่ 2 พัฒนาและส่งเสรมิความเขม้แข็งทางวชิาการและวิจัยในแนวทางที่ยั่งยนื  

       นโยบายดา้นที่ 3 พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรยีนรูก้ารศกึษาทั่วไปต่อการ  

ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0  

       นโยบายด้านที่ 4 พัฒนำและส่งเสริมบุคลากรในทุกด้าน เน้นการเพิ่มศักยภาพและความก้าวหน้า ใน

วชิาชีพ ดว้ยระบบคุณธรรมและยุตธิรรม  

       นโยบายด้านที่ 5 ส่งเสริมการบริการวิชาการและสร้างภำคีเครือข่ายทางการศึกษา ทั้งภาครัฐ และ

เอกชน รวมถงึกลุ่มชุมชน  

       ทั้งนี ้ได้ดำเนินการบริหารงานสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ตามโครงสร้างองค์กรของสำนักวิชา

การศกึษาทั่วไปฯเพื่อขับเคลื่อนวสิัยทัศน์ของสำนักวิชาการศกึษาทั่วไปฯ ที่ว่า “การเป็นผู้นำแห่งการสร้างสรรค์ 

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้การศึกษาทั ่วไป”และพันธ์กิจของสำนักวิชาการศึกษาทั ่วไปฯ ทั ้ง 3 ข้อ 

ประกอบด้วย ข้อที่ 1 สร้างเสริมการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี ข้อ 2 

สรา้งเสรมิการวจัิย และพัฒนำนวัตกรรมการเรยีนรูด้ว้ยสื่ออเิล็กทรอนกิส์ ขอ้ 3 สรา้งเสรมิการบริการวิชาการ

ตามความตอ้งการของ หน่วยงานและชุมชน ใหบ้รรลุวัตถุประสงค์และเปา้หมายนำโดยคณะ 



  

ผู้บรหิาร และการมสี่วนร่วมของบุคลากรทุกคนไดร่้วมกันกำหนดแนวทางการดำเนนิงานให้

ตอบสนองนโยบยของหน่วยงานและมหาวทิยาลัย 

สำหรับรายละเอียดโดยสรุปของแผนโครงการและกิจกรรมต่างๆที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการด้าน

การพัฒนาบุคลากร สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 5 ปี ( พ.ศ. 

2565 - 2569 )  และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยการดำเนินงานของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและ

นวัตกรรมการเรยีนรูอ้เิล็กทรอนกิส์จะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามเปา้หมาย ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ 

ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

ตามแผนการดำเนินงานประจำปี ให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็น

เลิศ (EdPEx) ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองนโยบายของ

มหาวทิยาลัย 
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2569) และแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการ

เรียนการสอนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบระบบกลุ่ม

ใหญ่ผสมผสานกับการเรียนระบบ E-Learning พร้อมทั้งสำนัก ฯ ยังเป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบ E-

Learning ในการบริหารจัดการเรียนการสอน และการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอน

ในทุกรายวชิาของหมวดรายวชิาการศกึษาทั่วไป และการสอนแบบออนไลน์ 

เพื่อเป็นการตอบสนองตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคลากร สำนักวิชาการศึกษา

ทั่วไปฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแผนการพัฒนาบุคลากร ที่ได้พัฒนาจากความรู้ความสามารถของ

บุคลากร และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาตนเอง ในการบริหารจัดการเรียน

การสอน และการผลติสื่อการเรยีนรู้อเิล็กทรอนกิส์ประกอบการสอน จงึไดจั้ดทำแผนโครงการแผนพัฒนา

บุคลากร เพื่อเป็นเครื่องมอืในการดำเนนิงานและตดิตามประเมนิผลให้มปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

 

1.2 โครงสร้างองค์กรสำนักวชิาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการเรยีนรู้อเิล็กทรอนิกส์ 
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1.3 โครงสร้างภาระงานและการบรหิารงานสำนักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการ 

เรยีนรู้อเิล็กทรอนิกส์ 
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1.4 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป(ีพ.ศ.2565-2569และแผนพัฒนาบุคลากร 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

 

  

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาท่ัวไปฯ 

รายละเอยีดแผน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการดำเนนิงาน 

ดำเนินงานตามแผนพัฒนา

บุคลากร ประจำปี 

งบประมาณ 2564  จำนวน 2 

ด้านได้แก่ 

1. โครงการเข้าสู่ตำแหน่งที่

สูงขึ้นของบุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการ ม ี2 กจิกรรม  

ไดแ้ก ่

1.1 เผยแพร่ เกณฑ์ กฎ ระเบยีบ 

เขา้สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ทาง e-office 

1.2 ส่งบุคลากรเขา้ร่วมอบรม

การเขยีนค่าประเมนิค่างาน

ชำนาญการ (ตำแหน่งที่สูงขึ้น) 

    2.1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

เตรยีมความพร้อมในการสอบ 

SSRU – TEP   

 

 

 

 

 

 

 

 

-รอ้ยละของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการเขา้

สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น  

 

จำนวนบุคลากรเขา้ร่วม

อบรม 

-รอ้ยละของบุคลากรที่

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวทิยาลัย 

-จำนวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 10 

 

 

 

5 คน 

 

≥70 

 

 

 

 

32 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.24 

 

 

 

5 

 

100.00 

 

 

 

 

32 คน 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐาน สำนักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.5.1 วสิัยทัศน์ (Vision) 

        การเปนผูนำแหงการสรางสรรคนวัตกรรมการจัดการเรียนรูการศึกษาท่ัวไป 
1.5.2 พันธกจิ (Mission) 

 จัดการเรยีนการสอนหมวดวิชาการศกึษาทั่วไประดับปริญญาตรภีาคปกต ิวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการเรยีนรูด้ว้ยสื่ออเิล็กทรอนกิส์ และบรกิารวชิาการตามความตอ้งการของหน่วยงานและชุมชน 

1.5.3 ภารกจิหลัก (Key result area) 

           1) จัดการเรียนการสอนในรายวิชาศกึษาทั่วไป เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศกึษาให้เป็นบัณฑิต

ในอุดมคตไิทย 

        2) บรกิารวชิาการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรยีนรูต้ามความตอ้งการของหน่วยงานและชุมชน 

        3) การวจัิยและพัฒนาการนวัตกรรมการการเรยีนรูด้ว้ยสื่ออเิล็กทรอนกิส์ 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

          1) ทุนความรู ้(Knowledge Capital) 

 2) คุณธรรม (Morality) 

 3) เครอืข่าย (Partnership) 

 4) ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism) 

 5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวถิขีองรัตนโกสนิทร์” 

 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 ทำใหถู้กตอ้งตัง้แต่ครัง้แรก 
 

1.5.6 อัตลกัษณ์ (Identity) 

 คล่องแคล่ว ทันสมัย กำกับการเรียนรูไ้ด้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นบัณฑิตในอดุม

คตไิทย 
 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

  จัดการเรยีนการเรยีนรูด้ว้ยนวัตกรรมร่วมสมัย 

 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 ความถูกตอ้ง เที่ยงธรรม และการมสี่วนร่วม 
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1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวทิยาลัย (University Development Gloals) 

เป้าหมายท่ี 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวทิยาลัยมุ่งที่จะผลติบัณฑิตที่มี

คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ

ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที ่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลาง

แห่งการเรยีนรูเ้พื่อการบรกิารวชิาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ ่งที ่จะสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดกีับมหาวทิยาลัย 

เป้าหมายท่ี 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ

ในระดับชาตแิละนานาชาต ิ 
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ส่วนที่ 2 แผนการพฒันาบุคลากร 

 

2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 

 1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถ สร้างจิตสำนึกและทัศนคติของบุคลากรให้สามารถปรับเปลี่ยนไปในทางที่พึงประสงค์ได้

อย่างเหมาะสม รวมทัง้การเป็นผู้มคีุณธรรม จรยิธรรม 

  2.  ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งให้มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ 

ตลอดจนมีค่านิยมคุณธรรม และทัศนคติที่ถูกต้องทันสมัย สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับ

มอบหมาย และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และให้ถือว่าการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นการ

ลงทุน เพื่อความกา้วหนา้ของสำนักฯ โดยมกีารจัดสรรวงเงนิงบประมาณไวเ้ป็นอย่างเหมาะสม และกำหนด

สัดส่วนระยะเวลาในการฝึกอบรมในรอบปงีบประมาณอย่างชัดเจน 

  3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร ระหว่าง

มหาวิทยาลัยและส่วนงาน เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างทั ่วถึงและมีความ

สอดคลอ้งกับความตอ้งการอย่างแทจ้รงิ 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาบุคลากร 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะทางวชิาการของบุคลากรสายวชิาการ 

2. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาสมรรถนะในการปฏบิัตงิานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

3. เพื่อส่งเสรมิใหบุ้คลากรของมหาวทิยาลัยมคีวามกา้วหนา้ในสายงานของตน 

4. เพื่อปลูกฝังใหบุคลากรปฏบิัตติน ครองตน ปฏบิัตงิานภายใตห้ลักธรรมาภบิาลและจรรยาบรรณ

ของมหาวทิยาลัย 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

          

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

รอ้ยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ≥72 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เขา้สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 1 คน 
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2.4 ข้ันตอนการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ปฏิทินการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ ผลลัพท/ผลผลิต 

1 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรและดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

กันยายน 2564 หนวยงาน คำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการระดับ
หนวยงาน 

2 จัดทำ (ราง) เลมแผนพัฒนาบุลากร 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กันยายน 2564 คณะกรรมการฯ (ราง) เลมแผนพัฒนา
บุคลากร ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

3 จัดสง (ราง) เลมแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให
กองบริหารงานบุคคลพิจารณาและให
ขอเสนอแนะ 

ตุลาคม 2564 หนวยงาน (ราง) แผนพัฒนา
บุคลากรท่ีไดรับการ
ตรวจสอบพรอม
ขอเสนอแนะ 

4 เสนอแผนพัฒนาบุคลากร ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตอ
คณะกรรมการของหนวยงานเพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบ 

 
 
 

ใหหนวยงานพิจารณา
ตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการฯ  

มติท่ีประชุม
คณะกรรมการฯ 

5 เสนอแผนพัฒนาบุคลากร ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตออธิการบดี
เพ่ือพิจารณา ใหความเห็นชอบและ
อนุมัติแผน 

 หนวยงาน แผนพัฒนาบุคลากร
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ท่ีไดรับ
การอนุมัติจาก
อธิการบดี 

6 จัดสงเลมแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให
กองบริหารงานบุคคล 

ภายใน 29 กันยายน 
2565 

หนวยงาน  
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2.5 แผนการพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 – 2569) และประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.5.1 ดา้นการศกึษาต่อ 

2.5.2 ดา้นการเข้าสู่ตำแหน่งประจำสายงานที่สูงขึ้น 

2.5.3 ดา้นการฝึกอบรม 
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2.5.1 แผนปฏบิัตกิารด้านพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2565 - พ.ศ.2569) และประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

 

 

 

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาท่ัวไปฯ 

รายละเอยีดแผน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการดำเนนิงาน 

ดำเนินงานตามแผนพัฒนา

บุคลากร ประจำปี 

งบประมาณ 2565  เพื่อให้

บุคลากรมคุีณภาพสูง ท้ัง

ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ

ในการปฏบิัตงิาน 

ตลอดจนมความก้าวหน้าใน

สายอาชพี ได้แก่ 

1. โครงการเข้าสู่ตำแหน่งที่

สูงขึ้นของบุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการ  

   1.1 จำนวนบุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการที่เขา้สู่

ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ

ดา้นภาษาอังกฤษของ

บุคลากร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-บุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการเขา้สู่ตำแหน่งที่

สูงขึ้น  

-รอ้ยละของบุคลากรที่

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวทิยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 คน 

 

 

≥72 
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2.5.2 แผนปฏบัิติการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าห

มาย 

ระยะเวลา

ดำเนนิงาน งบประมาณ  
 

ผู้รับผิดชอบ 

65 66 67 68 69   

 

65 66 67 68 69 
 

1.  โครงการเขา้

สู่ตำแหน่งท่ี

สูงขึ้นของ

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วชิาการ 

- เพื่อสงเสริม

และสนับสนุน

ใหบุ้คลากรสาย

สนับสนุนเขา้สู่

ตำแหน่งท่ี

สูงขึ้น 

 

1.5.2 
จำนวน
บุคลากร
สาย
สนับสนนุ
วิชาการท่ี
เขาสู
ตำแหนงท่ี
สูงข้ึน 
 

 

1 

คน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

คน 

1 

คน 

1 

คน 

1  

คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากร

สาย

วชิาการ

และสาย

สนับสนุน

วชิาการ 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

2565 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ฝ่าย

บริหารงาน

ท่ัวไป 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าห

มาย 

ระยะเวลา

ดำเนนิงาน งบประมาณ  
 

ผู้รับผิดชอบ 

65 66 67 68 69   

 

65 66 67 68 69 
 

2. โครงการ

พัฒนา

ศักยภาพดา้น

ภาษาอังกฤษ

ของบุคลากร 
 

1.  เพื่อพัฒนา

ศักยภาพดา้น

ภาษาอังกฤษ

ใหก้ับบุคลากร 

1.5.3 รอย
ละของ
บุคลากรท่ี
ผานเกณฑ
มาตรฐาน
ภาษาอังกฤ
ษของ
มหาวิทยาลั
ย 

≥72 ≥72 ≥72 ≥72 ≥72 บุคลากร

สาย

วชิาการ 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

2565 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ฝ่าย

บริหารงาน

ท่ัวไป 
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2.5.2 แผนปฏบิัตกิารพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

1 โครงการเขา้สู่

ตำแหน่งที่สูงขึ้นของ

บุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการ 

- เพื่อสร้างความรูค้วาม

เขา้ใจ กฎ ระเบยีบ เขา้สู่

ตำแหน่งที่สูงขึ้นของ

บุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการ 

- เพื่อผลักดันบุคลากร

ผ่านเกณฑ์เข้าสู่ตำแหน่งที่

สูงขึ้นของบุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการ 

- 1.5.2 จำนวน

บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
ท่ีเขาสูตำแหนงท่ี
สูงข้ึน  

1 คน ผู้บรหิารและ

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วชิาการ 

ตลอด

ปงีบประมาณ 

2565 

50,000.- นางจันทรที อัตพุฒ 
ฝายบริหารงานท่ัวไป  

2 โครงการพัฒนา

ศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของ

บุคลากร 

 

1.  เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ดา้นภาษาอังกฤษใหก้ับ

บุคลากร 

 

- 1.5.3 รอยละ

ของบุคลากรท่ี
ผานเกณฑ
มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย 

≥72 ผู้บรหิารและ

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วชิาการ 

ตลอด

ปงีบประมาณ

2565 

60,000.- นางจิตรกันยา ปมปา 
ฝายบริหารงานท่ัวไป 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏบัิติและการติดตามประเมนิผล 
การนำแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 -พ.ศ.2569) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการ

จัดทำโครงการ/กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 

เพื่อใหเ้กดิผลในทางปฏบิัตไิดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งไดก้ำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. สรา้งความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกบัแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2565 -พ.ศ.2569) และประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื ่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ 

เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่

จะสนับสนุนการดำเนนิงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหเ้กดิผลในทางปฏบิัต ิ

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคลอ้งกับแนวทางที่กำหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร พรอ้มจัดทำฐานขอ้มูลใหส้ามารถเขา้ถงึและใช้ประโยชน์ไดง่้าย 

 

3.1 แนวทางการนำแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2565 -พ.ศ.2569) และประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปสู่การปฏบิัติ 

เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จงึกำหนดทางการนำแผนการพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏบิัต ิดังนี้ 

         1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดทำ

แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับ

หน่วยงาน ไดท้ราบถงึบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหเ้กดิผลในทางปฏบิัต ิ

           2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคลอ้งกับแนวทางที่กำหนด 

          3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

          4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมใหม้ีความก้าวหนา้อยา่ง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร พรอ้มจัดทำฐานขอ้มูลใหส้ามารถเขา้ถงึและใช้ประโยชน์ไดง่้าย 
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           5. ตดิตาม ตรวจสอบผลที่ไดรั้บจากการดำเนินงานโครงการ/กจิกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทัง้สามารถ

ประเมนิผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

และประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื ่องมือสำคัญที ่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย                       

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้บริหาร

และผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนว

ทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตาม

เปา้หมายได ้โดยจัดทำระบบการตดิตามและประเมนิผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู ้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื ่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี ้วัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง

เป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างต่อเนื่อง  

3. กำหนดใหม้ีการตดิตามความก้าวหน้าของแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ทุกๆ ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่

การตัดสนิใจของผู้บรหิาร 
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ภาคผนวก 
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คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจดัทำแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป ี( พ.ศ. 2565 – 2569 )  

และประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GE |The Office of General Education and Innovative Electronic Learning(http://www.gen-ed.ssru.ac.th) 
 



 

GE |The Office of General Education and Innovative Electronic Learning(http://www.gen-ed.ssru.ac.th) 
 



 

GE |The Office of General Education and Innovative Electronic Learning(http://www.gen-ed.ssru.ac.th) 
 



 

GE |The Office of General Education and Innovative Electronic Learning(http://www.gen-ed.ssru.ac.th) 
 

 



 

GE |The Office of General Education and Innovative Electronic Learning(http://www.gen-ed.ssru.ac.th) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ข. บันทกึขอ้ความขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ป ี(2565 – 2569) แผนปฏบิัติการดา้นต่างๆ และ

แผนปฏบิัตกิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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