
รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมการบรกิาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 



คํานํา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดดําเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร และเปาประสงค เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให

ทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน ในปงบประมาณ 2563 ไดมกีารจัดโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพ 

มาตรฐาน และสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ตามเปาประสงคของ

มหาวทิยาลัย อันดับ 1 ของราชภัฏ อันดับ 15 ของประเทศ และอันดับ 150 ของเอเชยี สําหรับปงบประมาณปงบประมาณ 

2563 มีแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ดําเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากรรวม 5 โครงการ จากการดําเนินงานการ

อบรมพัฒนาบุคลากรในโครงการจะมีรูปแบบการอบรมที่หลากหลาย เชน การเสวนา การบรรยาย การอภิปราย การ

ปฏิบัติการ การศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ เปนตน ดังนั้น เพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหรกกรรมบริการ จึงไดสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2563 

เพื่อนําไปเปนขอมูล และแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรในปงบประมาณตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการดําเนินการตามแผนพฒันาบุคลากร วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทา ประจาํป 2563 

 ความเปนมา 

         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดดําเนินการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงค

ของมหาวิทยาลัยไว และในการดําเนินการใหบรรลุซึ ่ง ปรัชญา วิสัยทัศน  พันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคของ

มหาวิทยาลัยไดนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะตองดําเนินการตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว โดยเนนยุทธศาสตรเป

นประเด็นสําคัญที่จะตองขับเคลื่อนใหบรรลุตามเปาประสงคของมหาวิทยาลัยใหได และยุทธศาสตรหนึ่งที่สําคัญ คือ 

ยุทธศาสตรที่ 1พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน ซึ่งเปนปจจัยที่จะเปนกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัยใหกาวไปสูความสําเร็จ ซึ่งถือเปนภารกิจหลักประการหนึ่งท่ีมหาวิทยาลัยจะตองสรางบุคลากรภายในทุก

คนใหมคีุณภาพรวมท้ังการพัฒนากระบวนการทางความคิดของผูบริหาร ซึ่งเปนภารกิจท่ีสําคัญในการบริหารและ 

เกี่ยวของกับงานทุกฝาย จึงเปนภาระหนาที่ที่ตองปฏิบัติของผูบริหารและผูรับผิดชอบงานดานบุคคล โดยเฉพาะที่ตองมุ

งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับบุคลากร เพื่อทําใหบุคลากรในหนวยงานเปนทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพ อันจะสงผล

สําเร็จตอเปาหมายของหนวยงานและของมหาวิทยาลัย ดวยการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารงานบุคคลที่ตองปฏบัิตอิยูตลอดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับบุคลากร ใหกาวหนา และทันตอโลก โดยอาศัยผลท่ี

ไดรับจากการไดรับการสนับสนุนในการพัฒนา และการท่ีมหาวิทยาลัยไดรับทราบปญหาท่ีเกิดขึน้ภายในหนวยงานซึ่งตองมี

การวเิคราะหสาเหตุ ปญหาวาเกดิจากอะไรเพื่อนํามาใชประกอบ การพจิารณาวางแผนพัฒนาบุคลากรพรอมท้ังเสริมสราง

ความสามารถดวยการสนับสนุนใหบุคลากรหาความรเูพิ่มเตมิโดยการสนับสนุนทุนการศึกษา การจัดทําผลงานทางวิชาการ 

การฝกอบรม ฯ ซึ่งเปนกระบวนการท่ีจะทําใหมกีารเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม ความรูความสามารถและทัศนคติของ 

บุคลากรเพื่อใหสามารถปฏบัิตงิานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

          การพัฒนาบุคลากรทั้งตําแหนงวิชาการและตําแหนงสนับสนุนวิชาการ จะเปนสวนสําคัญที่จะชวยนํามหาวิทยาลัย

ไปสูวสิัยทัศนท่ีกําหนด กองบริหารงานบุคคล จึงจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขึ้น โดยมีความมุงหมายสวนหนึ่งเพื่อใหสอดคล

องกับแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการที ่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดและให สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 1 ของ

มหาวทิยาลัยท่ีกําหนดไววา ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน 

          แนวทางการดําเนินกิจกรรม และโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่ง

ข้อมูลที่ใชในการกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรจะไดมาจากนโยบายของอธิการบดีในการบริหารงานมหาวิทยาลัย และจาก

การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรใน 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

วัตถุประสงค 

         1 เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตรมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อันจะนําไปสูปรัชญา วสิัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 

และวัตถุประสงคท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

         2 เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีคุณลักษณะที่พงึประสงค นัน้คอื 



              - มคีุณภาพ มีความรักองคกร มงุมั่นต้ังใจปฏบัิตหินาที่ตามภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย 

              - ไดรับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล 

              - มคีวามพงึพอใจในการทํางาน 

              - มคีวามรูและทักษะในงานท่ีปฏบัิติ 

              - มคีวามมงุมั่นในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหนาที่ใหมคีุณภาพสูงสุด 

              - มจีิตสํานกึความเปนชาวสวนสุนันทา 

          3 เพื่อสอดรับกับการดําเนินการจัดการองคความรูของหนายงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลยั และนําองค์ความรูท่ีได

จากการจัดการความรูมาใชในการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหเกิดการใชประโยชนอยางกวางขวางและคุมคา 

เปาหมายของการดาํเนินงานตามแผน  

ผูบริหาร บุคลากรสายวชิาการ และสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดมกีารพัฒนาตนเอง โดยไดรับ

การฝกอบรม สัมมนา หรือดูงาน ทัง้ในประเทศและตางประเทศ มีจํานวนไมนอยกวารอยละ 100 ของบุคลากรท้ังหมด 

การดําเนินกจิกรรมการพัฒนาบุคลากร 

          1 สงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ไดเขารับการอบรม ประชุม สัมมนาและศึกษาดูงาน

ท้ังภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

          2 สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยประจําสามารถพัฒนาเทคนิควธีิการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

          3 สงเสริมการจัดการความรูภายในหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อใหสามารถนําความรูจากการปฏิบัติจริง 

จากการฝกฝน และจากประสบการณที่แอบแผงอยูในตัวบุคคล มาใชใหเปนประโยชนเพื่อการพัฒนาบุคลากรและการ

พัฒนางาน  

          4 จัดโครงการสัมมนาเพื ่อพัฒนาศักยภาพด านการบริหารและภาวะผู นําสําหรับผู บริหาร ทุกระดับของ

มหาวทิยาลัยและหนวยงาน 

          5 นําแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะมาใชในการพัฒนาบุคลากรโดยเนนการประเมินสมรรถนะเพื่อการพัฒนาเปนราย

บุคคล และสงเสริมการพัฒนาผูบังคับบัญชาระดับตน และระดับกลางใหสามารถกําหนดความจําเปนที่จะรับการพัฒนา

ของผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคลได 

          6 พัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏบัิตงิานแทนกันไดโดยสงเสริมการจัดทําคูมอืการปฏบัิตงิาน 

          7 สงเสริมใหหนวยงานปรับปรุงกระบวนงานใหบริการท่ีสําคัญใหสั้น กระชับ โดยเนนการผลิตผลงานท่ีรวมเร็วและ

ถูกตอง 

          8 สอดแทรกเนือ้หาเกี่ยวกับการสรางจิตสํานกึความเปนชาวสวนสุนันทา ไวในหลักสูตรการสัมมนาและฝกอบรม 

 

แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

          วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดใหการสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร

ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหสามารถปฏบัิตงิานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยมีแนวทางดังนี้ 



        1 ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม/สัมมนา เพื่อใหความรูกับบุคลากรภายในวิทยาลัยโดยวิทยาลัยจะทําการสํารวจ

ความตองการของหนวยงาน และบุคลากร วาสนใจที่จะฝกอบรม/สัมมนา เพื่อคนหาความรูเกี่ยวกับเรื่องใด และอีกสวน

หนึ่งมหาวทิยาลัยจะทําการพจิารณาวาบุคลากรควรจะไดรับการฝกอบรม / สัมมนาในเร่ืองใด โดยงานบุคคล ซึ่งมีหนาท่ีใน

การจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร จะดําเนินการเก็บขอมูลความตองการของบุคลากรและของมหาวิทยาลัยที่ไดรับมา แล

วจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเสนอทานอธิการบดีเพื่อขออนุมัต ิ

        2 สนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับการฝกอบรม/สัมมนา ภายนอกมหาวทิยาลัยโดยจัดสงคลากรไปเขารับ

การฝกอบรม/สัมมนา หลักสูตรระยะสั้น ณ สถาบันภายนอกมหาวทิยาลัย ทัง้ในประเทศและตางประเทศ 

การพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากร  

          มีวัตถุประสงคหลักเพื่อตองการใหบุคลากรที่เขารับการพัฒนาตนเองมีศักยภาพ และนํามาปฏิบัติงานในหนาที่ให

เกิดผลดีตอมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวยมติขิองการพัฒนาบุคลากรท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 

          1 การพัฒนาผูบริหารระดับสูง (Executive development) ซึ่งไดแก ตําแหนงผูบริหารในระดับ คณบดี รองคณบดี 

หัวหน้าสำนักงาน เนื่องจากผูบริหารระดับสูงนี้มีความสําคัญตอการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

ดังนั้น การพัฒนาผูบริหารระดับสูงใหมีความรูในเรื่องของการใช 4 วิจารณญาณ ภาวะผูนําในการตัดสินใจ ( decision 

making) และการมคีวามคิดริเร่ิมสรางสรรค (creative thinking) จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ท้ังน้ีรวมถึงการพัฒนาใหมีความรู

ความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีความสามารถในการสร างบรรยากาศ

และความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏบัิตงิานท้ังหลายในวิทยาลัยดวย 

          2 การพัฒนาผูบริหารระดับกลาง และระดับตน การพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย ในระดับนี้มุงเนนถึงผูดํารงตํา

แหนงในระดับหัวหนาสาขา หัวหนาฝ่าย รวมท้ังผูปฏบัิต ิท้ังน้ี ก็โดยตระหนักวาผูบริหารระดับสูงจะไมสามารถบริหารงานใน

วทิยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ถามิไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับกลาง และระดับตน ซึ่งเปนผูท่ีรอบรูงานในสาย

งานของตนด ีดังนัน้ จึงมคิวรละเลยท่ีจะใหการพัฒนาแกผูบริหารระดับนี้ใหมคีวามรูความสามารถในการบริหารหลาย ๆ ด

านของสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งในดานการบริหารทั่วไป การบริหารการคลัง และการบริหารงานบุคคล สวนสายวิชาการ

ใหเพิ่มพูนความรูความสามารถในดานวชิาการ ดานการสอน เปนตน 

         3 การพัฒนาผูปฏิบัติงานระดับลาง และระดับเจาหนาที่ คนงาน ผูปฏิบัติงานในระดับนี้นับวามีความสําคัญตอการ

ดําเนนิงานของวิทยาลัยอยางมาก เชนเดียวกับผูบริหารท้ังสองระดับท่ีกลาวมาขางตนโดยเฉพาะอยางยิ่งผูปฏิบัติการระดับ

นี้ หากไดมีการรวมตัวกันแลวจะเปนกลุมที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอยางมาก ฉะนั้นจึงควรที่จะไดมี

การพิจารณาใหการพัฒนาฝกอบรมโดยพยายามสรางทัศนคติใหเกิดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน จิตสํานึกในการให

บริการ รวมท้ังพัฒนาฝมอืหรือทักษะในการทํางานแกผูปฏบัิตงิานระดับน้ีดวย 

 



การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

 ในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยนั้น จะมีคณะกรรมการในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ซึ่ง

ประกอบดวย คณบดี รองคณบดีฝายบริหาร หัวหน้าสาขา หัวหนาสํานักงาน และหัวหนาฝ่าย เปนคณะกรรมการ ในการ

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และควบคุม ดูแล กํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ

วิทยาลัย ซึ่งในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เปนแผนหลักในการนํามาดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม/สัมมนา เพื่อ

พัฒนาการบริหารจัดการ และทักษะ วิชาชพีในการบริหาร การปฏบัิตงิาน และการปฏบัิตตินใหกับบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ในทุกระดับ ซึ่งเปนแผนท่ีไดรับการอนุมัตจิากสภามหาวิทยาลัย และรับผิดชอบในการดําเนนิการโดยงานบุคคล มุงสงเสริม

ใหบุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และนํามหาวิทยาลัยสู เปาหมายที่วางไว โดยมีกระบวนการปฏิบัติงานการ

พัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

          1. ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร(การอบรม/สัมมนา)บุคลากรของวิทยาลัย 

               1.1 ฝ่ายบุคคลจัดทําแบบสํารวจความตองการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานและ 

               1.2 ศกึษาสมรรถนะของบุคลากร 

          2. วางแผนพัฒนาบุคลากร 

              2.1 ศกึษาวเิคราะหยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย สมรรถนะของตําแหนง และความตองการจากแบบสํารวจความต

องการพัฒนาบุคลากร เพื่อจัดทําแผนงานโครงการพัฒนา บุคลากรของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ 

              2.2 สงแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรใหหนวยงานตางๆ เพื่อใหบุคลากรเตรียมตัวในการเขารวมโครงการ 

และประกันความซับซอนการจัดกิจกรรมโครงการกับหนวยงาน 

              2.3 นําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปเสนอคณะกรรมการบริหารวทิยาลัย 

          3. ดําเนนิการฝกอบรม/พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร 

              3.1 จัดทําโครงการฝกอบรมเพื่อเสนออธิการบดีอนุมัติ 

              3.2 ประชาสัมพันธโครงการและกําหนดการอบรม เพ่ือใหหนวยงานสงบุคลากรเขารวมโครงการ 

              3.3 ดําเนนิการจัดอบรมตามโครงการท่ีกําหนด 

              3.4 สรุปผลการดําเนนิการฝกอบรมของโครงการ 

          4. ประเมิน/ประชุม แผนพัฒนาบุคลากร 

              4.1 ประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

             4.2 ทบทวนและประชุมแผนพัฒนาบุคลากรในปตอไป 

         5. การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2563 

 

ในการพัฒนาการจัดการดานการฝกอบรม/สัมมนาที่ได้เข้าร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2563 งาน

บุคคลไดดําเนนิการสรุปผลโครงการอบรม จํานวน 5 โครงการ ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 



         1. สรุปโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้นมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา ประจําปงบประมาณ 2563วันท่ี 20 มนีาคม 2563 ณ หองประชุมชอแกวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา 

         2. สรุปโครงการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏบัิตงิาน ประจําปงบประมาณ2563 วันจันทร

ท่ี 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ทาง Facebook Live กลุม บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

         3. สรุปโครงการประชุมรับทราบนโยบายการทําผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น วันที่ 1กรกฎาคม 

2563 ณ หองประชุมชอแกว อาคาร 31 ชัน้ 5  

       4. สรุปโครงการประชุม กบม. สัญจร และการกําหนดทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัย ระหวางวันท่ี 13 –15 กรกฎาคม 

2563 ณ หองประชุมหาดทรายแกรนด โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

       5. สรุปโครงการเสริมสรางความสัมพันธของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี ในระหวางวันที่ 1 – 3 กันยายน 2563 

ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 

 


