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วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา 

ได้รับอนุมัติจากอธกิารบดี 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นหน่วยงานที่จัดต้ังเมื่อวันที่  9 มีนาคม 2557 เป็น

หน่วยงานที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ท าการวิจัย ส่งเสริมวิชาการและให้บริการวิชาการ

ทางดา้นโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นศูนย์วิจัยและฝึกประสบการณว์ิชาชีพแก่อาจารย์และนักศึกษา

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบันอยู่ในการบริหารงาน

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน โสมณวัตร ต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการ

บริการจัดการที่มีความสอดคล้องเช่ือมโยงสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการ

ก าหนดอัตลักษณ์ คือ เป็นองค์กรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีความเป็นเลิศสู่สากลและ

เอกลักษณ์ มุ่งเนน้คุณธรรม น าวิชาการ เช่ียวชาญวิชาชีพ โดยแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี  ( พ.ศ. 

2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย 3 สว่น คือ 

ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย ประวัติวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โครงสร้าง

หน่วยงาน โครงสร้างการ บรหิารจัดการ และผลการด าเนนิงานที่ผ่านมา ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบันฑิตศึกษาและระดับปรญิญาตรี 

 

1. ระดับบันฑิตศกึษา  

1.1 หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1.2 หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

2. ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) 

2.1 สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 

2.1.1 แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 

3.1.2 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลกี 

3.1.3 แขนงวิชาการจัดการโซอุ่ปทานธุรกิจอาหารและบรกิาร 

3.1.4 แขนงวิชาการจัดการการขนสง่สินค้าทางอากาศ 

3.1.5 แขนงวิชาการจัดการการขนสง่ 

2.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

โดยก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาวิทยาลัย 5 ดา้น ซึ่งแต่ละด้านมีกลยุทธ์หลักที่ใช้ในการ

ขับเคลื่อนแผนฯ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการก าหนด

วิสัยทัศน์ จุดประสงค์ พันธกจิ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม สรุปได้

ดังน้ี 
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1.วิสัยทัศน์ (Vision) 

 วิทยาลัยต้นแบบดา้นโลจิสติกส์ เพ่ือการผลิตนักปฏิบัตอิย่างมอือาชีพ 

 

2.พันธกจิ (Mission) 

 1. ให้การศึกษา (Educate)  

 2. วิจัย (Research)  

 3. บรกิารวิชาการ (Outreach)  

 4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 

3. ภารกิจหลัก (Key result area) 

 1. ผลติบัณฑิต นักปฏิบัตทิี่มีความรูค้วามสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่

ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 2. ผลติและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพดา้นโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

 3. ให้บรกิารวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

แก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 

 4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสูส่ังคม 

 5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่

การพัฒนาสถานประกอบการและสังคม 

 

4. เสาหลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู้ 

 2. คุณธรรม 

 3. เครอืข่าย 

 4. ความเป็นมืออาชีพ 

 5. วัฒนธรรม ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถขีองรัตนโกสนิทร์” 

 

5. วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏิบัตตินในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

 

6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 
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7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผูน้ าองค์ความรู้สู่การปฏิบัต ิพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

 

8 ค่านยิมหลัก (Core Values) 

 1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  

 2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

 3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  

 4) P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชีพ 

 

ส่วนที่ 2 แผนการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยมีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรทั้งสาย

วิชาการและสายสนับสนุนให้มีประสทิธิภาพ เพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

มากขึน้ โดยก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตามกรอบเวลาที่ก าหนด 

1.2 เพ่ือให้ผู้บริการทุกระดับไดรั้บการพัฒนาให้เป็นผู้น าทางวิชาการและบรหิารงานภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาล 

2. ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 
 

3. แผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ด้านการศึกษาต่อ 

1.1 กิจกรรมท าแผนการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาต่อ  งบประมาณ - 

ด้านการฝึกอบรม 

2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  งบประมาณ 400,000 บาท 

2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษของบุคลากร งบประมาณ  200,000 บาท  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ≥ 25.00 

2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒปิรญิญาเอก ≥ 33.00 

3.ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ ได้ รับการพัฒนา

สมรรถนะประจ าสายงาน 

≥ 95.00 

4.ร้อยละของผู้บรหิารที่ไดรั้บการพัฒนาตามแผน ≥ 80.00 



ง 
 

 

2.3 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร : อบรมเชงิปฏิบัตกิาร การบริหารจัดการ

องค์ความรู้สู่ความสุขในการท างานส าหรับบุคลากร งบประมาณ  300,000 บาท 

 
  

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีการก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีไปสู่การปฏิบัต ิสรุปดังน้ี 

สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 โดย

จัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/

กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตาม

แผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

สง่เสริมการปฏิบัตงิานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเน่ือง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดย

อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึง

และใช้ประโยชน์ไดง้่าย 

ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 รวมทั้ง

สามารถประเมินผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  
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สารบัญ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  

สารบัญ  

ส่วนที่ 1 บทน า  

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 โครงสร้างวิทยาลัย 1 

 1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 2 

 1.4 ผลการด าเนนิงานดา้นการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2557 - 2560 3 

 1.5 ข้อมูลพ้ืนฐานวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

     1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 3 

     1.5.2 พันธกจิ (Mission) 3 

     1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area) 3 

     1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 3 

     1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 4 

     1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 4 

     1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 4 

     1.5.8 ค่านยิมหลัก (Core Values) 4 

     1.5.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 4 

ส่วนที่ 2 แผนการพัฒนาบุคลากร  

 2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 6 

 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลากร 6 

 2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายขอ ง

วิทยาลัย 

 

  2.3.1 ยุทธศาสตร์ 6 

  2.3.2 เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ 6 

  2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 7 

 2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 7 

 2.5 แผนการพัฒนาบุคลากร  

   2.5.1 แผนการพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 )  

   2.5.2 แผนการพัฒนาบุคลากรระยะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

8 

10 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 3.1 แนวทางการน าแผนการพัฒนาบุคลากร (ระยะ 5 ปี/ ปี 61) ไปสู่การปฏิบัต ิ 11 

 3.2 การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากร (ระยะ 5 ปี/ ปี 61) 12 

ภาคผนวก  

      ภาคผนวก ก ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

16 

      ภาคผนวก ข รายงานการประชุมเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

21 

      ภาคผนวก ค ภาพกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

26 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ เน่ืองจาก

บุคลากร   จะเป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ส าเร็จลุล่วงตาม

วัตถุประสงค์ ดังน้ัน องค์กรจ าเป็นจะต้องมีการก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยให้มี

ความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ

วิทยาลัย ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์ และมีทัศนคตทิี่ดีต่อมหาวิทยาลัย  

 มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือให้

บุคลากรมีศักยภาพสูงขึ้น สามารถปฏิบั ติงาน และผลิตผลงานที่ เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับ 

และเป็นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึน้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย วิทยาลัยจึงได้จัดท า

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีงบประมาณ 2559 ให้สอด

รับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนาบุคลากร ที่มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถหลักให้แก่

บุคลากร โดยน าแนวความคิดการบริหารงานเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จมาใช้ ในการวางแผนการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล  

 

 

1.2 โครงสร้างวิทยาลัย 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 

คณบดี 

วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

  

รองคณบดี 

ฝ่ายวชิาการ 

 

 

รองคณบดี 

ฝ่ายบริหาร 

  

  

รองคณบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

  

  

รองคณบดี 

ฝ่ายแผนงานฯ 

 

 

รองคณบดี 

ฝ่ายวจิัยและพัฒนา 

  

  
หัวหน้าส านักงาน 

  

  

1.งานบรกิารการศึกษา 

1.1 งานบรหิารงานทั่วไป 

1.2 หลักสูตรและการสอน 

1.3 ทะเบียนและประมวลผล

ข้อมูล 

1.4 การรับเข้าศึกษาต่อ 

1.5 ผลงานทางวิชาการ 

1.6 คุณวุฒิปริญญาเอก 

  

  
2. งานคลังและพัสดุ 

2.1 การเงิน 

งบประมาณ 

2.2 บัญชี 

2.3 พัสด ุ

2 . 4 

สวัสดิการ 

1.งานบรหิารงานทั่วไป 

1.1 ธุรการ/ สารบรรณ 

1.2 ประชาสัมพันธ์ 

1.3 วิเทศสัมพันธ์ 

1.4 อบรมและพัฒนา 

1.5 IT 

1.6 อาคารสถานที่และ

ยานพาหนะ 

1.7 มหาวิทยาลัยสีขาว 

1.8 งานบุคลากร 

 

1.งานพัฒนางานวิจัย 

1.1 ผลิตผลงานวิจัย 

1.2 เผยแพรผ่ลงานวิจัย 

1.3 ผลิต

วารสารวิชาการ 

1.4 บรกิารวิชากรแก่

สังคม 

1.5 U-Ranking 

 

อธกิารบดี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.ง า นน โ ยบ าย / แ ผน /

ประกันคุณภาพ 

1.1 วิเคราะห์แผนงานและ

งบประมาณ 

1 .2  พัฒนาระบบและ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ป ฏิ บั ติ

ราชการ 

1.3 ประกันคุณภาพ 

   

  

  

  

1.งานกิจการนักศึกษา

และศิลปวัฒนธรรม 

1.1 กิจการนักศึกษา 

1.2 บริหารและสวัสดิ

ภาพ 

1 . 3  แ น ะ แ น ว แ ล ะ

ทุนการศึกษา 

1.4 กองทุนกู้ยืม 

1.5 ศิลปวัฒนธรรม  

   2. งานบรกิารวิชาการ 

2.1 บริการวิชาการ 

2.2 งานหารายได้ 

  

  

สถาบันธุรกิจซัพ

พลายเชน 

2 
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1.4 ผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

(ข้อมูลโครงการที่จัดท าปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือน ตุลาคม 59- กันยายน 60) 

1. โครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือสอบ TOEIC/TOEFL วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

2. โครงการพัฒนาทักษะดา้นคอมพิวเตอร์ Excel ส าหรับบุคลากร 

3. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลัยต้นแบบดา้นโลจสิติกส์ เพ่ือการผลิตนักปฏิบัตอิย่างมอือาชีพ 

 

1.5.2 พันธกจิ (Mission) 

 1. ให้การศึกษา (Educate)  

 2. วิจัย (Research)  

 3. บรกิารวิชาการ (Outreach)  

 4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 
 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลติบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ

ความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิต 

2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

3. ให้บรกิารวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพดา้นโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน 

สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 

4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสูส่ังคม 

5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพดา้นโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนา

สถานประกอบการและสังคม 
   

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ (Knoeledge Capital) 

2. คุณธรรม (Moral) 

3. เครอืข่าย (Partnership) 

4. ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism) 

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถขีองรัตนโกสนิทร์” 
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1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏิบัตตินในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

  1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 

 

  1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผูน้ าองค์ความรู้สู่การปฏิบัต ิพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

 

1.5.8 ค่านยิมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชีพ 

 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (University Development Gloals) 

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้เพ่ือสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ พร้อมทั้งธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ  

2) พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนา

หลักสูตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพ่ิมศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับความ

ต้องการตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรยีนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากร

ที่พอเพียงส าหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา  

3) สร้างผลงานวิจัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพ่ือพัฒนาระบบ

บรหิารงานวิจัยที่มีประสทิธิภาพ ให้เกิดทักษะดา้นการวิจัย  

4) ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ

กลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่าย

ความรว่มมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
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5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่

ถูกต้อง มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดของ

ศาสตร์ด้านการบรหิารไปสู่กจิกรรมต่างๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ  

6) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการด าเนนิงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และ

เป็นที่ยอมรับของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ  
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ส่วนที่ 2 แผนการพัฒนาบุคลากร 
 

2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  

1.พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงให้มาเป็น

อาจารย์ และเพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัตงิานมากขึน้ 

2.สง่เสริมให้บุคลากรสายวิชาการไดรั้บคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก และส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการ รวมทั้งสง่เสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดรั้บคุณวุฒิที่สูงขึน้ และมีความก้าวหน้า

ในสายงาน 

3.สนับสนุนให้เกิดความรว่มมือระหว่างบุคลากรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาวิทยาลัยอย่างย่ังยืน 

4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

5.สร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เกิดคุณภาพชีวิต และความสมดุลระหว่างชวีิตกับการท างาน 

6.สร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลตอบแทนกับบุคลากรที่สร้างผลงานให้วิทยาลัยตามความ

เหมาะสม  

7.พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีเจตคติ ค่านิยม ที่มุ่งเน้นคุณภาพ 

ความรู้ความสามารถในการจัดการความรู้ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรการเรียนรู้ มีบุคลิกภาพที่งดงาม และมี

จรรยาบรรณตามวิชาชีพ 

8.สนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนพัฒนาตนเอง โดยเข้ารับการอบรม 

ประชุม สัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาบุคลากร 

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนสมรรถนะทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 

2.เพ่ือสง่เสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัตงิานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

3.เพ่ือสง่เสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในสายงานของตน 

 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 
 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัตงิาน 
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2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

ล าดับ ข้ันตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 

1 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 

2561 

3 กรกฏาคม 

2560 

2 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 

2561 

3-11 กรกฏาคม 

2560 

3 จัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 และแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานเจ้าภาพ 

11 กรกฏาคม-15 

สงิหาคม 2560 

4 จัดส่ง (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 ให้กับ

หน่วยงานเจ้าภาพเพ่ือตรวจสอบ 

15 สงิหาคม 

2560 

5 เสนอแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561ต่อคณะกรรมการ

อ านวยการเพ่ือพิจารณา 

1-30 กันยายน 

2560 

6 ขออนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 1-30 กันยายน 

2560  

7 เผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 1 ตุลาคม 2560 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ≥ 25.00 

2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒปิรญิญาเอก ≥ 33.00 

3.ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ ได้ รับการพัฒนา

สมรรถนะประจ าสายงาน 

≥ 95.00 

4.ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพ่ิมพูนศักยภาพทาง

วิชาการในสาขาวิชาของตนเอง 

≥ 85.00 
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แผนการพัฒนาบุคลากร  

 

2.5.1 แผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) 

 

กจิกรรม/

โครงการ 

วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

 ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 

งบประ

มาณ 

ผู้รับผดิ

ชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

ด้านการศึกษาต่อ 

1. กิจกรรมท า

แผนการ

พัฒนา

คุณวุฒิ

การศึกษา

ต่อ 

1.เพ่ือสง่เสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรสายวิชาการไดศึ้กษาต่อใน

ระดับสูงขึน้ 

1.ร้อยละของบุคลากร

ที่เข้าศึกษาต่อตามแผน 

50 60 

 

 

 

70 80 90 อาจารย์ ,

บุคลากร 

ต.ค. 59 – 

ก.ย. 60 

- หัวหน้า

ส านัก 

งาน 

ด้านการฝึกอบรม 

1. การพัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากรสาย

วิชาการและ

สาย

สนับสนุน 

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย

วิชาการ 

2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ 

1.ร้อยละของบุคลากร

สายวิชาการที่ไดรั้บ

การเพ่ิมพูนศักยภาพ

ทางวิชาการใน

สาขาวิชาของตนเอง 

2.ร้อยละบุคลากรที่

ได้รับการพัฒนาตาม

สมรรถนะประจ าสาย

90 

 

 

 

 

90 

90 

 

 

 

 

90 

90 

 

 

 

 

90 

90 

 

 

 

 

90 

90 

 

 

 

 

90 

อาจารย์ ,

บุคลากร 

ต.ค. 59 – 

ก.ย. 60 

341,50

0 

หัวหน้า

ส านัก 

งาน 

8 
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กจิกรรม/

โครงการ 

วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

 ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 

งบประ

มาณ 

ผู้รับผดิ

ชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

งาน 

2. โครงการ

พัฒนา

ศักยภาพ

ดา้น

ภาษาอังกฤ

ษของ

บุคลากร 

1. เพ่ือเพ่ิมความรูภ้าษาอังกฤษให้กับ

บุคลากร             

2. เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการ

ใช้ทักษะการอ่านและไวยากรณ์ของ

บุคลากร 

3. เพ่ือสามารถน าความรู้ และทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษไปสอบวัดความรู้

ในท างานให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

1.จ านวนบุคลากรที่เข้า

ร่วมอบรม (ร้อยละ) 

2.ความพึงพอใจของ

บุคลากรต่อกิจกรรมที่

จัด (ระดับ) 

80 

 

4.00 

90 

 

4.31 

100 

 

5.00 

 

100 

 

5.00 

100 

 

5.00 

อาจารย์ ,

บุคลากร 

ต.ค. 59 – 

ก.ย. 60 

100,00

0 

หัวหน้า

ส านัก 

งาน 

3. โครงการ

พัฒนาทักษะ

ดา้น

คอมพิวเตอร์ 

Excel 

ส าหรับ

บุคลากร 

1. ทราบวิธกีารใช้งานโปรแกรม 

Microsoft Excel   

2. มีความรูพ้ื้นฐานในการใช้โปรแกรม 

Microsoft Excel 2013 และทราบถึง

ประโยชนน์ของการใช้งานโปรแกรม 

Microsoft Excel 

3.  สามารถน าโปรแกรม Microsoft 

Excel 2013 ไปประยุกต์กับงานดา้น

การสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ไดอ้ย่าง

ถูกต้อง 

1.จ านวนบุคลากรที่เข้า

ร่วมอบรม (ร้อยละ) 

2.ความพึงพอใจของ

บุคลากรต่อกิจกรรมที่

จัด (ระดับ) 

80 

 

4.00 

90 

 

4.31 

100 

 

5.00 

 

100 

 

5.00 

100 

 

5.00 

อาจารย์ ,

บุคลากร 

ต.ค. 59 – 

ก.ย. 60 

30,000 หัวหน้า

ส านัก 

งาน 

9 
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2.5.2 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

ด้านการศึกษาต่อ 

1. กิจกรรมท า

แผนการพัฒนา

คุณวุฒกิารศึกษา

ต่อ 

1.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสาย

วิชาการไดศึ้กษาต่อในระดับสูงขึน้ 

 

1.ร้อยละของ

บุคลากรที่

คณะกรรมการ

อนุมัติ 

      50 อาจารย์ ,บุคลากร ต.ค. 60 – ก.ย. 

61 

-  หัวหน้า

ส านักงาน 

ด้านการฝึกอบรม  

1 โ ค ร ง ก า ร เ พ่ิ ม

ต า แ ห น่ ง ท า ง

วิ ช า ก า ร  ( ต า ร า 

หนังสือ  เอกสาร

ประกอบการสอน) 

1.เพ่ือสง่เสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 

1. จ านวนบุคลากรที่

เข้าร่วมอบรม (คน) 

 

2. จ านวนอาจารย์ที่

ข อ ต า แ ห น่ ง ท า ง

วิชาการ 

95 

 

 

2 

อาจารย์ ต.ค. 60 – ก.ย. 

61 

200,000  รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

10 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

2. 1.1 โค ร งก ารอบรม

บุ ค ล า ก ร ส า ย

สนับสนุนวิชาการ

เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง

ที่สูงขึน้(ปฏิบัติการ

เ ข้ า สู่ ต า แ ห น่ ง

ช า น า ญ ก า ร /

ช ำนำญกำรพิเศษ) 

1.เพ่ือให้บุคลากรที่เข้าอบรมมีความรู ้ความ

เข้าใจ ในระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและ

แนว ทางการจัดท า เอกสารเ พ่ือ เข้ าสู่

ต าแหน่งที่สูงขึน้  

2. เ พ่ือสร้างความตระหนักในบทบาท 

หน้าที่ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและ

พัฒนาทีมงาน ให้สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเกิดประโยชน์

สูงสุด 

3 เพ่ือพัฒนาตนเองให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น

ของมหาวิทยาลัย 

1 . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง

บุ ค ล า ก ร ส า ย

วิชาการที่ได้รับการ

เพ่ิมพูนศักยภาพทาง

วิชาการในสาขาวิชา

ข อ ง ต น เ อ ง 

2.ร้อยละบุคลากรที่

ได้รับการพัฒนาตาม

สมรรถนะประจ า

สายงาน 

90 

 

 

 

 

 

95 

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

ต.ค. 60 – ก.ย. 

61 

400,000 หัวหน้า

ส านักงาน 

3. โครงการพัฒนา

ศักยภาพดา้น

ภาษาอังกฤษของ

บุคลากร 

1. เพ่ือเพ่ิมความรูภ้าษาอังกฤษให้กับ

บุคลากร             

2. เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการใช้

ทักษะการอ่านและไวยากรณ์ของบุคลากร 

3. เพ่ือสามารถน าความรู้ และทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษไปสอบวัดความรูใ้นท างานให้มี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

1.จ านวนบุคลากรที่

เข้าร่วมอบรม (คน) 

2.ความพึงพอใจของ

บุคลากรต่อกิจกรรม

ที่จัด (ระดับ) 

 

 

 

70 

 

4.00 

อาจารย์ ,บุคลากร ต.ค. 60 – ก.ย. 

61 

200,000  หัวหน้า

ส านักงาน 

4. โครงการ 1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนาการ 1.จ านวนบุคลากรที่ 70 อาจารย์ ,บุคลากร ต.ค. 60 – ก.ย. 300,000 หัวหน้า

11 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

เสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตที่ดี

ของบุคลากร : 

อบรมเชงิ

ปฏิบัตกิาร การ

บรหิารจัดการองค์

ความรูสู้ค่วามสุข

ในการท างาน 

บริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการ

ท างาน  

2. สร้างนักสร้างสุของค์กรที่มีศักยภาพและ

ความเข้มแข็งในการวัดคุณภาพชีวิตและ

ความสุข สร้างแผนและด าเนินกิจกรรมสร้าง

เสริมความสุขของคนและองค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

เข้าร่วมอบรม (คน) 

2.ความพึงพอใจของ

บุคลากรต่อกิจกรรม

ที่จัด (ระดับ) 

 

4.51 

61 ส านักงาน 

12 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมนิผล 
 

การน าแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) ,ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ไปสู่การปฏิบัตเิป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือ

ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมกีารพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่าง

เป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัตไิด้อยา่งเป็นรูปธรรม ซึ่งไดก้ าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเร่ืองการ

ด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมดา้นพัฒนาบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. เพ่ือปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัตไิด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้มกีารติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่าง

เป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ 
 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนการพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ 

ดังน้ี 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย

จัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/

กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตาม

แผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ไดง้่าย 



14 
 

 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รวมทั้งสามารถประเมินผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  

 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

2561 
 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย                       

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพ่ือให้

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การ

ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และ

สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได ้โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเร่ืองการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน

อย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างต่อเน่ือง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561  ทุกๆ ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนนิงาน เพ่ือน าไปสูก่ารตัดสินใจของผู้บรหิาร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการ 

ด้านการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) 

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

รายงานการประชุมเกีย่วขอ้งกับการจัดท าแผนปฏบิตัิการ 

ด้านการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ค 

ภาพกิจกรรมที่เกีย่วข้องกบัการจัดท าแผนปฏบิัติการ 

ด้านการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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