รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คํานํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดดําเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร และเปาประสงค เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน ในปงบประมาณ 2563 ไดมีการจัดโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐาน และสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิ ชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ตามเปาประสงคของ
มหาวิทยาลัย อันดับ 1 ของราชภัฏ อันดับ 15 ของประเทศ และอันดับ 150 ของเอเชีย สําหรับปงบประมาณปงบประมาณ
2563 มีแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ดําเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากรรวม 5 โครงการ จากการดําเนินงานการ
อบรมพัฒนาบุคลากรในโครงการจะมีรูปแบบการอบรมที่หลากหลาย เชน การเสวนา การบรรยาย การอภิปราย การ
ปฏิบัติการ การศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ เปนตน ดังนั้น เพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหรกกรรมบริการ จึงไดสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒ นาบุคลากร ปงบประมาณ 2563
เพื่อนําไปเปนขอมูล และแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรในปงบประมาณตอไป

ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ประจําป 2563
ความเปนมา
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดดําเนินการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงค
ของมหาวิ ทยาลั ย ไว และในการดํ าเนิ น การใหบรรลุซึ ่ ง ปรั ชญา วิ ส ั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ เปาหมายและวัต ถุประสงคของ
มหาวิทยาลัยไดนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะตองดําเนินการตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว โดยเนนยุทธศาสตรเป
นประเด็นสําคัญที่จะตองขับเคลื่อนใหบรรลุตามเปาประสงคของมหาวิทยาลัยใหได และยุทธศาสตรหนึ่งที่สําคัญ คือ
ยุทธศาสตรที่ 1พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน ซึ่งเปนปจจัยที่จะเปนกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยใหกาวไปสูความสําเร็จ ซึ่งถือเปนภารกิจหลักประการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจะตองสรางบุคลากรภายในทุก
คนใหมีคุณภาพรวมทั้งการพัฒนากระบวนการทางความคิดของผูบริหาร ซึ่งเปนภารกิจที่สําคัญในการบริหารและ
เกี่ยวของกับงานทุกฝาย จึงเปนภาระหนาที่ที่ตองปฏิบัติของผู บริหารและผู รับผิดชอบงานดานบุคคล โดยเฉพาะที่ต องมุ
งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับบุคลากร เพื่อทําใหบุคลากรในหนวยงานเปนทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพ อันจะสงผล
สําเร็จตอเปาหมายของหนวยงานและของมหาวิทยาลัย ดวยการพัฒนาบุค ลากร ซึ่งเปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารงานบุคคลที่ตองปฏิบัตอิ ยูตลอดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับบุคลากร ใหกาวหนา และทันตอโลก โดยอาศัยผลที่
ไดรับจากการไดรับการสนับสนุนในการพัฒนา และการที่มหาวิทยาลัยไดรับทราบปญหาที่เกิดขึน้ ภายในหนวยงานซึ่งตองมี
การวิเคราะหสาเหตุ ปญหาวาเกิดจากอะไรเพื่อนํามาใชประกอบ การพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากรพรอมทั้งเสริมสราง
ความสามารถดวยการสนับสนุนใหบุคลากรหาความรูเพิ่มเติมโดยการสนับสนุนทุนการศึกษา การจัดทําผลงานทางวิชาการ
การฝกอบรม ฯ ซึ่งเปนกระบวนการที่จะทําใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรูความสามารถและทัศนคติของ
บุคลากรเพื่อใหสามารถปฏิบัตงิ านไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
การพัฒนาบุคลากรทั้งตําแหนงวิชาการและตําแหนงสนับสนุนวิชาการ จะเปนสวนสําคัญที่จะชวยนํามหาวิทยาลัย
ไปสูวสิ ัยทัศนที่กําหนด กองบริหารงานบุคคล จึงจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขึ้น โดยมีความมุงหมายสวนหนึ่งเพื่อใหสอดคล
องกับแนวทางการพั ฒนาการปฏิ บัต ิ ราชการที ่ส ํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดและให สอดคลองกั บยุ ทธศาสตรที ่ 1 ของ
มหาวิทยาลัยที่กําหนดไววา ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน
แนวทางการดําเนินกิจกรรม และโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่ง
ข้อมูลที่ใชในการกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรจะไดมาจากนโยบายของอธิการบดีในการบริหารงานมหาวิทยาลัย และจาก
การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2563
วัตถุประสงค
1 เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อันจะนําไปสูปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย
และวัตถุประสงคที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2 เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค นัน้ คือ

- มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่นตั้งใจปฏิบัตหิ นาที่ตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย
- ไดรับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล
- มีความพึงพอใจในการทํางาน
- มีความรูและทักษะในงานที่ปฏิบัติ
- มีความมุงมั่นในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหนาที่ใหมีคุณภาพสูงสุด
- มีจิตสํานึกความเปนชาวสวนสุนันทา
3 เพื่อสอดรับกับการดําเนินการจัดการองคความรูของหนายงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย และนําองค์ความรูที่ได
จากการจัดการความรูมาใชในการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหเกิดการใชประโยชนอยางกวางขวางและคุมคา
เปาหมายของการดําเนินงานตามแผน
ผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดมีการพัฒนาตนเอง โดยไดรับ
การฝกอบรม สัมมนา หรือดูงาน ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ มีจํานวนไมนอยกวารอยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด
การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
1 สงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ไดเขารับการอบรม ประชุม สัมมนาและศึกษาดูงาน
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2 สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยประจําสามารถพัฒนาเทคนิควิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3 สงเสริมการจัดการความรูภายในหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อใหสามารถนําความรูจากการปฏิบัติจริง
จากการฝกฝน และจากประสบการณที่แอบแผงอยู ในตัวบุคคล มาใชใหเปนประโยชนเพื่อการพัฒนาบุคลากรและการ
พัฒนางาน
4 จั ด โครงการสั ม มนาเพื ่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพด านการบริ ห ารและภาวะผู น ํ า สํ า หรั บ ผู บ ริ ห าร ทุ ก ระดั บ ของ
มหาวิทยาลัยและหนวยงาน
5 นําแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะมาใชในการพัฒนาบุคลากรโดยเนนการประเมินสมรรถนะเพื่อการพัฒนาเปนราย
บุคคล และสงเสริมการพัฒนาผู บังคับบัญชาระดับตน และระดับกลางใหสามารถกําหนดความจําเปนที่จะรับการพัฒนา
ของผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคลได
6 พัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัตงิ านแทนกันไดโดยสงเสริมการจัดทําคูมอื การปฏิบัตงิ าน
7 สงเสริมใหหนวยงานปรับปรุงกระบวนงานใหบริการที่สําคัญใหสั้น กระชับ โดยเนนการผลิตผลงานที่รวมเร็วและ
ถูกตอง
8 สอดแทรกเนือ้ หาเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกความเปนชาวสวนสุนันทา ไวในหลักสูตรการสัมมนาและฝกอบรม
แนวทางการพัฒนาบุคลากร
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดใหการสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร
ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหสามารถปฏิบัตงิ านไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยมีแนวทางดังนี้

1 ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม/สัมมนา เพื่อใหความรูกับบุคลากรภายในวิทยาลัยโดยวิทยาลัยจะทําการสํารวจ
ความตองการของหนวยงาน และบุคลากร วาสนใจที่จะฝกอบรม/สัมมนา เพื่อคนหาความรู เกี่ยวกับเรื่องใด และอีกสวน
หนึ่งมหาวิทยาลัยจะทําการพิจารณาวาบุคลากรควรจะไดรับการฝกอบรม / สัมมนาในเรื่องใด โดยงานบุคคล ซึ่งมีหนาที่ใน
การจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร จะดําเนินการเก็บขอมูลความตองการของบุคลากรและของมหาวิทยาลัยที่ไดรับมา แล
วจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเสนอทานอธิการบดีเพื่อขออนุมัติ
2 สนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับการฝกอบรม/สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัยโดยจัดสงคลากรไปเขารับ
การฝกอบรม/สัมมนา หลักสูตรระยะสั้น ณ สถาบันภายนอกมหาวิทยาลัย ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ
การพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากร
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อตองการใหบุคลากรที่เขารับการพัฒนาตนเองมีศักยภาพ และนํามาปฏิบัติงานในหนาที่ให
เกิดผลดีตอมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวยมิตขิ องการพัฒนาบุคลากรที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1 การพัฒนาผูบริหารระดับสูง (Executive development) ซึ่งไดแก ตําแหนงผูบริหารในระดับ คณบดี รองคณบดี
หัวหน้าสำนักงาน เนื่องจากผูบริหารระดับสูงนี้มีความสําคัญตอการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยทั้งหมด
ดังนั้น การพัฒนาผู บริหารระดับสูงใหมีความรู ในเรื่องของการใช 4 วิจารณญาณ ภาวะผู นําในการตัดสินใจ ( decision
making) และการมีความคิดริเริ่มสรางสรรค (creative thinking) จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ทั้งนีร้ วมถึงการพัฒนาใหมีความรู
ความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีความสามารถในการสร างบรรยากาศ
และความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบัตงิ านทั้งหลายในวิทยาลัยดวย
2 การพัฒนาผูบริหารระดับกลาง และระดับตน การพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย ในระดับนี้มุ งเนนถึงผู ดํารงตํา
แหนงในระดับหัวหนาสาขา หัวหนาฝ่าย รวมทั้งผูปฏิบัติ ทั้งนี้ ก็โดยตระหนักวาผูบริหารระดับสูงจะไมสามารถบริหารงานใน
วิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ถามิไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับกลาง และระดับตน ซึ่งเปนผูที่รอบรูงานในสาย
งานของตนดี ดังนัน้ จึงมิควรละเลยที่จะใหการพัฒนาแกผูบริหารระดับนี้ใหมีความรูความสามารถในการบริหารหลาย ๆ ด
านของสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งในดานการบริหารทั่วไป การบริหารการคลัง และการบริหารงานบุคคล สวนสายวิชาการ
ใหเพิ่มพูนความรูความสามารถในดานวิชาการ ดานการสอน เปนตน
3 การพัฒนาผูปฏิบัติงานระดับลาง และระดับเจาหนาที่ คนงาน ผูปฏิบัติงานในระดับนี้นับวามีความสําคัญตอการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยอยางมาก เชนเดียวกับผูบริหารทั้งสองระดับที่กลาวมาขางตนโดยเฉพาะอยางยิ่งผูปฏิบัติการระดับ
นี้ หากไดมีการรวมตัวกันแลวจะเปนกลุมที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอยางมาก ฉะนั้นจึงควรที่จะไดมี
การพิจารณาใหการพัฒนาฝกอบรมโดยพยายามสรางทัศนคติใหเกิดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน จิตสํานึกในการให
บริการ รวมทั้งพัฒนาฝมือหรือทักษะในการทํางานแกผูปฏิบัตงิ านระดับนีด้ วย

การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยนั้น จะมีคณะกรรมการในการจัดทําแผนพัฒนาบุ คลากร ซึ่ง
ประกอบดวย คณบดี รองคณบดีฝายบริหาร หัวหน้าสาขา หัวหนาสํานักงาน และหัวหนาฝ่าย เปนคณะกรรมการ ในการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และควบคุม ดูแล กํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ
วิทยาลัย ซึ่งในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เปนแผนหลักในการนํามาดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม/สัมมนา เพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการ และทักษะ วิชาชีพในการบริหาร การปฏิบัตงิ าน และการปฏิบัตติ นใหกับบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ในทุกระดับ ซึ่งเปนแผนที่ไดรับการอนุมัตจิ ากสภามหาวิทยาลัย และรับผิดชอบในการดําเนินการโดยงานบุคคล มุ งสงเสริม
ใหบุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และนํามหาวิทยาลัยสู เปาหมายที่วางไว โดยมีกระบวนการปฏิบัติงานการ
พัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร(การอบรม/สัมมนา)บุคลากรของวิทยาลัย
1.1 ฝ่ายบุคคลจัดทําแบบสํารวจความตองการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานและ
1.2 ศึกษาสมรรถนะของบุคลากร
2. วางแผนพัฒนาบุคลากร
2.1 ศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย สมรรถนะของตําแหนง และความตองการจากแบบสํารวจความต
องการพัฒนาบุคลากร เพื่อจัดทําแผนงานโครงการพัฒนา บุคลากรของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับแผนปฏิบัตริ าชการ
2.2 สงแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรใหหนวยงานตางๆ เพื่อใหบุคลากรเตรียมตัวในการเขารวมโครงการ
และประกันความซับซอนการจัดกิจกรรมโครงการกับหนวยงาน
2.3 นําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปเสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
3. ดําเนินการฝกอบรม/พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร
3.1 จัดทําโครงการฝกอบรมเพื่อเสนออธิการบดีอนุมัติ
3.2 ประชาสัมพันธโครงการและกําหนดการอบรม เพื่อใหหนวยงานสงบุคลากรเขารวมโครงการ
3.3 ดําเนินการจัดอบรมตามโครงการที่กําหนด
3.4 สรุปผลการดําเนินการฝกอบรมของโครงการ
4. ประเมิน/ประชุม แผนพัฒนาบุคลากร
4.1 ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
4.2 ทบทวนและประชุมแผนพัฒนาบุคลากรในปตอไป
5. การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2563
ในการพัฒนาการจัดการดานการฝกอบรม/สัมมนาที่ได้เข้าร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2563 งาน
บุคคลไดดําเนินการสรุปผลโครงการอบรม จํานวน 5 โครงการ ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

1. สรุปโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้นมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ประจําปงบประมาณ 2563วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ หองประชุมชอแกวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา
2. สรุปโครงการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัตงิ าน ประจําปงบประมาณ2563 วันจันทร
ที่ 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 ระหวางวันที่ 13 –15 กรกฎาคม
2563 ณ หองประชุมหาดทรายแกรนด โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
5. สรุปโครงการเสริมสรางความสัมพันธของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี ในระหวางวันที่ 1 – 3 กันยายน 2563
ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

