ก

แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (2560-2564)
และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 เป็น
หน่ ว ยงานที่ ด าเนิ น การจั ด การเรีย นการสอน ท าการวิ จั ย ส่ ง เสริม วิ ช าการและให้ บ ริ ก ารวิช าการ
ทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นศูนย์วิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่อาจารย์และนักศึกษา
ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบันอยู่ในการบริหารงาน
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน โสมณวัตร ตาแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการ
บริก ารจัด การที่ มีค วามสอดคล้ องเชื่อ มโยงสอดคล้อ งกั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ สวนสุ นัน ทา มี ก าร
ก าหนดอั ต ลั ก ษณ์ คื อ เป็ น องค์ ก รด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซั พ พลายเชนที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ สู่ ส ากลและ
เอกลักษณ์ มุ่งเน้นคุณธรรม นาวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ โดยแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560 – 2564 ) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 บทน า ประกอบด้ ว ย ประวั ติ วิ ท ยาลั ย โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซั พ พลายเชน โครงสร้ า ง
หน่วยงาน โครงสร้างการ บริหารจัดการ และผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบันฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี
1. ระดับบันฑิตศึกษา
1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2. ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)
2.1 สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
2.1.1 แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
2.1.2 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
2.1.3 แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ
2.1.4 แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
2.1.5 แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง
2.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2.4 สาขาวิชาการจัดการสาหรับธุรกิจออนไลน์
โดยกาหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาวิทยาลัย 5 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีกลยุทธ์หลักที่ใช้ในการ
ขับเคลื่อนแผนฯ ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการกาหนด
วิสัยทัศน์ จุดประสงค์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม สรุปได้
ดังนี้

ข
1.วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
2.พันธกิจ (Mission)
1. ให้การศึกษา (Educate)
2. วิจัย (Research)
3. บริการวิชาการ (Outreach)
4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)
3. ภารกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่
ตรงต่อความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
2. ผลิตและพัฒนาผูป้ ระกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก
3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
แก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
4. อนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม
5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่
การพัฒนาสถานประกอบการและสังคม
4. เสาหลัก (Pillar)
1. ทุนความรู้ (Knoeledge Capital)
2. คุณธรรม (Moral)
3. เครือข่าย (Partnership)
4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
5. วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้ าวุโส
6 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ
7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้นาองค์ความรูส้ ู่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ
ส่วนที่ 2 แผนการพัฒนาบุ คลากร วิทยาลัยมีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนให้มปี ระสิทธิภาพ เพิ่มสมรรถนะของบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น โดยกาหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ มี ค วามรู้ ทั ก ษะและทั ศ นคติ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ค่าเป้าหมาย
≥ 98.00

3. แผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด้านการศึกษาต่อ
1.1 กิจกรรมทาแผนการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาต่อ/การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ด้านการฝึกอบรม
2.1 โครงการอบรมทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป (SPSS, AMOS, Lisrel)
2.2 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนขั้นพืน้ ฐาน
ส่ ว นที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่ ก ารปฏิ บั ติแ ละการติดตามประเมินผล เพื่อ ให้เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผลอย่ า งเป็ น รูป ธรรม จึ ง มี ก ารก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบั ติ ก าร
ประจาปีไปสู่การปฏิบัติ สรุปดังนี้
สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
จัดทาแนวทางการสื่อสารและประชาสั มพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/
กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดาเนินงานตาม
แผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ผลั ก ดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้ส อดคล้องกับ แนวทางที่
กาหนด ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กาหนดไว้ และนาไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จั ดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดย
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้งา่ ย
ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้ง
สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร
2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร
2.3 ยุ ท ธศาสตร์ เป้ า ประสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ และค่ า เป้ า หมายของ
วิทยาลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร์
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2.3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร
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2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี
2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถื อเป็นกุญแจสาคัญที่จะนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ เนื่องจาก
บุค ลากร จะเป็นผู้ผลั ก ดั นให้ภารกิ จต่างๆ ของมหาวิ ท ยาลัย และวิท ยาลัย ให้สาเร็ จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ ดังนัน้ องค์กรจาเป็นจะต้องมีการกาหนดกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยให้มี
ความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ “วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการ
ผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ” เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ตลอดจนมีทัศนคติ
ที่ดตี ่อองค์กร
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมี
ศักยภาพสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงาน และผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัย มหาวิทยาลัย สังคม
และประเทศชาติ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับ และเป็นผู้นาการ
เปลี่ย นแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิ ด ขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีก ด้วย วิท ยาลัยจึงได้จัดทาแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจาปีงบประมาณ 2563 ให้สอดรับกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย โดยกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากร ที่มงุ่ เน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถหลักให้แก่บุคลากร โดยนา
แนวความคิดการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสาเร็จมาใช้ ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.2 โครงสร้างวิทยาลัย
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะกรรมการอานวยการ
คณบดี
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ

หัวหน้าสานักงาน
1.งานบริหารงานทั่วไป
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
2. งานคลังและพัสดุ
2.1 การเงิน งบประมาณ
2.2 บัญชี
2.3 พัสดุ

1.งานบริการการศึกษา
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 หลักสูตรและการสอน
1.3 ทะเบียนและประมวลผล
ข้อมูล
1.4 การรับเข้าศึกษาต่อ
1.5 ผลงานทางวิชาการ
1.6 คุณวิฒิปริญญาเอก

1.งานพัฒนางานวิจัย
1.1 ผลิตผลงานวิจัย
1.2 เผยแพร่ผลงานวิจัย
1.3 ผลิตวารสารวิชาการ
1.4 บริการวิชากรแก่
สังคม
1.5 U-Ranking
2. งานบริการวิชาการ
2.1 บริการวิชาการ
2.2 งานหารายได้

1.งานนโยบาย/แผน/ประกัน
คุณภาพ
1.1 วิเคราะห์แผนงานและ
งบประมาณ
1.2 พัฒนาระบบและ
ประเมินผลปฏิบัติราชการ
1.3 ประกันคุณภาพ

1.งานกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
1.1 กิจการนักศึกษา
1.2 บริหารและสวัสดิภาพ
1.3 แนะแนวและ
ทุนการศึกษา
1.4 กองทุนกูย้ มื
1.5 ศิลปวัฒนธรรม

1.งานศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง
1.1 กากับ บริหารจัดการ
ศูนย์ฯ จ.ชลบุรี และศูนย์ฯ
จ.ระนอง
2. งานโครงการภาคพิเศษ
2.1 กากับ บริหารจัดการ
โครงการภาคพิเศษ ป.ตรี
3. งานโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการ ป.ตรี
4. งานโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานต่างประเทศ
5. งานวิเทศสัมพันธ์

สถานบันวิจัยและ
บริการวิชาการ
ด้านโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน

3
1.4 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ข้อมูลโครงการที่จัดทาปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือน ตุลาคม 62- กันยายน 63)
1. โครงการปลูก จิตส านึก ในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและหลักธรรมาภิบาล สาหรับ
บุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้โครงการกากับ
องค์การที่ดี
2. โครงการอบรมการออกแบบและจัดทา Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
1. ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
3. ด้านการบริการวิชาการ
4. ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและความเป็นไทย
5. ด้านบริหารจัดการ
1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มคี วามรูค้ วามสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ
ความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก
3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่
ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
4. อนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม
5. วิจัย และสร้างองค์ความรู้ใ นการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่ก าร
พัฒนาสถานประกอบการและสังคม
1.5.4 เสาหลัก (Pillar)
1. ทุนความรู้
2. คุณธรรม
3. เครือข่าย
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4. ความเป็นมืออาชีพ
5. วัฒนธรรม ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้ าวุโส
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ
1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้นาองค์ความรูส้ ู่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ
1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (College of Logistics and Supply Chain
Development Goals)
1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มีความรูค้ วามสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่ อ สร้ า งบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและสามารถปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้งธารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มคี ุณภาพ
2) พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและความพอเพี ย ง โดยการพั ฒ นา
หลักสูตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้อง
กับความต้องการตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
พร้อมทั้งหาทรัพยากรที่พอเพียงสาหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
3) สร้างผลงานวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารงานวิจัยที่มปี ระสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย
4) ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการที่ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น และ
กลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิ จัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิด
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการนาวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่
ถูกต้อง มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตของชุมชน ผ่าน
แนวคิดของศาสตร์ดา้ นการบริหารไปสู่กิจกรรมต่างๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ
6) พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในการดาเนินงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็น
มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
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ส่วนที่ 2 แผนการพัฒนาบุคลากร
2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
1.พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีป ระสิทธิภาพ สามารถดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงให้มาเป็น
อาจารย์ และเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น
2.ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และส่งเสริมให้เข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ้น และมีความก้าวหน้า
ในสายงาน
3.สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
5.สร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เกิดคุณภาพชีวิต และความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทางาน
6.สร้ างแรงจู งใจ และให้ร างวั ล ตอบแทนกั บ บุ คลากรที่ สร้ างผลงานให้วิ ท ยาลั ย ตามความ
เหมาะสม
7.พั ฒนาบุ ค ลากรทั้ง สายวิ ชาการและสายสนั บ สนุ นให้มี เ จตคติ ค่ านิ ย ม ที่มุ่ งเน้น คุณ ภาพ
ความรู้ความสามารถในการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรการเรียนรู้ มีบุคลิกภาพที่งดงาม และมี
จรรยาบรรณตามวิชาชีพ
8.สนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนพัฒนาตนเอง โดยเข้ารับการอบรม
ประชุม สัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาบุคลากร
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในสายงานของตน
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของวิทยาลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ มี ค วามก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ มี ทั ก ษะ ความรู้ คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
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2.3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1.ร้ อ ยละของบุ ค ลากรสายวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การเพิ่ ม พู น ศั ก ยภาพทางวิ ช าการใน
สาขาวิชาของตนเอง

≥ 98.00

2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร

ลาดับ

ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการ

ระยะเวลา

1

เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ 2564 จากหน่วยงานเจ้าภาพ
จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ 2564
ทบทวนและจัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ
2564
จัดส่ง (ร่าง) จัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี
งบประมาณ 2563 ให้หน่วยงานเจ้าภาพเพื่อตรวจสอบ และแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานเจ้าภาพ

10 กันยายน 2563

2
3
4

18 กันยายน 2563
22 กันยายน 2563
22-30 กันยายน
2563

5

เสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2564
ต่อคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

6 ตุลาคม 2563

6

ขออนุมัตแิ ผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2564

15 ตุลาคม 2563

7

เผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2564

15 ตุลาคม 2563

8

ดาเนินการตามแผลบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ
2564

15 ตุลาคม 2563-

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5
ปี (พ.ศ.2560-2564)ประจาปีงบประมาณ 2564 ให้กองบริหารงาน
บุคคล รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

31 มีนาคม 2563

9

กันยายน 2564

20 กันยายน 2564
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2.5 แผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564)
2.5.1 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (2560-2564)
เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัด
กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
ความสาเร็จ 2560 2561 2562 2563 2564 เป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564
1. กิจกรรมทา 1.เพื่อส่งเสริม 1.ร้อยละของ
50
50
70
80
90 อาจารย์ ,
หัวหน้า
แผนการ
และสนับสนุน บุคลากรที่
บุคลากร
สานักงาน
พัฒนาคุณวุฒิ ให้บุคลากร
คณะกรรมกา
การศึกษาต่อ สายวิชาการได้ รอนุมัติ
ศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น
2. การพัฒนา
1.เพื่อพัฒนา 1.ร้อยละของ
90
95
95
100 100 อาจารย์ ,
หัวหน้า
ศักยภาพ
ศักยภาพ
บุคลากรสาย
บุคลากร
สานักงาน
บุคลากรสาย บุคลากรสาย วิชาการที่
วิชาการและ วิชาการ
ได้รับการ
สายสนับสนุน
เพิ่มพูน
2.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพทาง 90
95
95
100 100
ศักยภาพ
วิชาการใน
บุคลากรสาย
สาขาวิชาของ
สนับสนุน
ตนเอง
วิชาการ
กิจกรรม/
โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

9
กิจกรรม/
โครงการ

3. การพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนับสนุน

วัตถุประสงค์
โครงการ

1.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรสาย
วิชาการ
2.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัด
กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
ความสาเร็จ 2560 2561 2562 2563 2564 เป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564
2.ร้อยละ
บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนาตาม
สมรรถนะ
ประจาสาย
งาน
1.ร้อยละของ
90
95
95
100 100 อาจารย์ ,
หัวหน้า
บุคลากรสาย
บุคลากร
สานักงาน
วิชาการที่
ได้รับการ
เพิ่มพูน
ศักยภาพทาง 90
95
95
100 100
วิชาการใน
สาขาวิชาของ
ตนเอง
2.ร้อยละ
บุคลากรที่
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กิจกรรม/
โครงการ

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์
โครงการ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัด
กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
ความสาเร็จ 2560 2561 2562 2563 2564 เป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564
ได้รับการ
พัฒนาตาม
สมรรถนะ
ประจาสาย
งาน

(1) หน่วยงานจัดการศึกษา หมายถึง คณะ วิทยาลัย ต้องมีกิจกรรม/โครงการตามกลุ่มเครือข่าย จานวน 5 กลุ่มเครือข่าย
(2) หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา หมายถึง สานัก ศูนย์ สถาบัน ดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตามกลุ่มเครือข่าย จานวน 1 เครือข่าย หรือมากกว่า
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม/โครงการ
1.

โครงการอบรม
จริยธรรมและ
คุณธรรมทาง
วิชาชีพสาย
วิชาการ

2.

โครงการไคเซ็น
เพื่อการปรับปรุง
งานและเพิ่ม
ผลผลิตสู่
ความสาเร็จ
ขององค์กร

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละการรับรู้ดา้ น
จริยธรรมและ
คุณธรรมของบุคลากร
สายวิชาการ

ร้อยละ
90

บุคลกรสาย
วิชาการ

ต.ค.63 –
ก.ย.64

15,000
บาท

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร และ
หัวหน้าสานักงาน

1.ร้อยละบุคลากรสาย
สนั บ สนุ น วิ ช าการที่
ผ่านการอบรม
2. ระดับความรู้ค วาม
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ไค
เซ็ น ในการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทางาน

ร้อยละ
90

บุคลกร
สายสนับสนุน
วิชาการ

ต.ค.63 –
ก.ย.64

15,000
บาท

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร และ
หัวหน้าสานักงาน

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่อ สร้ า งการรับรู้ ปลู กฝั ง ให้ บุคลากรสาย
วิชาการให้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ ให้มีศักยภาพในการเป็นต้นแบบที่ดี
ด้ า นศี ล ธรรม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง มี ค วามผิ ด รั บ ชอบต่ อ องค์ ก ร และ
นักศึกษา
1.เพื่อพัฒนาสายสนับสนุน ในด้านแนวความคิด
ในด้านการจัดทาไคเซ็นเพื่อการพัฒนาองค์กร
2.เพื่อให้เข้าใจกระบวนการไคเซ็นเพื่อนามาเป็น
เครื่องมือในการปรับปรุงงาน
3.เพื่อให้สายสนับสนุนสามารถประยุกต์ความรู้สู่
การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรในการ
สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาองค์กร

≥4.51
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล
การนาแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) ,ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ
ในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยที่กาหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านพัฒนาบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. เพื่อปรับ กระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนาแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มกี ารติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่าง
เป็นระบบ

3.1 แนวทางการน าแผนการพั ฒนาบุ ค ลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกาหนดทางการนาแผนการพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
จัดทาแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เ พื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/
กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดาเนินงานตาม
แผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกั บแนวทางที่
กาหนด
3. ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ง านที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนที่ ก าหนดไว้ และน าไปสู่ ก ารพิ จ ารณาการ
สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้ า งกลไกประสานงานภายในกั บ หน่ ว ยงานให้ ขั บ เคลื่ อ นโครงการ/กิ จ กรรมให้ มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน
และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ ย
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5. ติด ตาม ตรวจสอบผลที่ ไ ด้ รับ จากการด าเนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรมของหน่ ว ยงาน ว่ า
สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะสนับสนุนให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในแผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการดาเนินงาน และนาไปสู่การ
ปรับ เปลี่ย นแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไ ขปัญ หาอุป สรรคให้เ หมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และ
สามารถบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทาระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกาหนดตัวชี้วัด
แก่ หน่ว ยงานที่เ กี่ ย วข้อง เพื่อสร้างทัก ษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนามาใช้ป ระโยชน์
ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างต่อเนื่อง
3. กาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ
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