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สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี  

เมื่อวันที ่29 กันยายน พ.ศ. 2560 



 

บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานที่มี

หนา้ที่สนับสนุนการเรียนการสอน บุคลากรนับเป็นทรัพยากรที่มคีุณค่ามากที่สุดของหน่วยงาน เนื่องจากบุคลากร

จะเป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่างๆ ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ดังนั้น การส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้

ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์และมี

ทัศนคติที่ดีจะท าให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้า และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความคล่องตัวในการบริหาร

จัดการ สถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงาน และผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน 

มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับ

และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย 

 แผนพัฒนาบุคลากร สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ของ

แผนการพัฒนาบุคลากร ดังนี้  

1. เพื่อใหบุ้คลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตามกรอบเวลาที่ก าหนด 

  2. เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้น าทางวิชาการและบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิ

บาลและมยีุทธศาสตร ์เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมส าคัญตาม

แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 ดังน้ี 

1. โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการเข้าสู่ต าแหน่งงานที่สูงขึน้ จัดขึน้ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความรู้ความเข้าใจ

และมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินการเป็นร้อยละ  ≥95.00 ของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน  หน่วยงานมีการจัดสรร

งบประมาณในการด าเนินงานไว้ 35,000 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการคือฝ่ายบริหารงานทั่วไปของสถาบัน

สร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

2. โครงการสง่เสริมการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้ 

บุคลากรของสถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชวีิตมคีุณธรรมจริยธรรม สร้างความรู้ความ

เข้าใจและส่งเสริมการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ  โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในการ

ด าเนินการเป็นร้อยละ  ≥80.00 ของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ของมหาวิทยาลัย หน่วยงานมีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานไว้ 10,000 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการคือ

ฝา่ยบริหารงานทั่วไปของสถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร จัดขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรูแ้ละ 

ทักษะภาษาอังกฤษ ที่เน้นการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงาน โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินการ

เป็นร้อยละ  ≥25.00 ของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย หน่วยงานมีการจัดสรร

ก 

ข 



 

งบประมาณในการด าเนินงานไว้ 30,000 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการคือฝ่ายภาษาต่างประเทศของสถาบัน

สร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 
 

การก ากับติดตามและประเมินผลการส าเร็จของแผนบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเครื่องมือส าคัญที่สนับสนุนให้การด าเนินงานของสถาบันฯ บรรลุ

เป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการ

ด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสม เท่าทัน

สถานการณแ์ละสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยมีแนวทาง/วิธีการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

 1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด 

แก่หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรา้งทักษะในการตดิตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 

ทุกๆ ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผดิชอบในแตล่ะโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การ

ตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรต่าง ๆ ต้องเริ่มหันมาตระหนักถึง

ความส าคัญในเรื่องของ “การบริหารจัดการคนในองค์กร” มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างคนในองค์กรให้สร้างคุณค่า การ

พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพื้นที่และระดับสากลเป็นสิ่ งที่มีความ

จ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของสถาบันสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ เพื่อใหส้ามารถน าพามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ บุคลากรจะต้องมีความ

พร้อม ทั้งความรู้ทักษะ และพฤติกรรม อีกทั้งบุคลากรต้องมีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 

ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของ

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งการพัฒนาบุคลากรสามารถท าให้บุคคลในองค์กรมี

ความก้าวหน้าและความมั่นคงในชีวิต การได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะส่งผลที่มีประโยชน์

สูงสุดขององค์กรต่อไป สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงมีแนวทางการด าเนินกิจกรรมการ

พัฒนาบุคลากร โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ที่สามารถด าเนินงานพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องและสนับสนุน

ซึ่งกันและกัน อันจะน าไปสู่การบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการ และน าผลการประเมินนั้นมาเป็นข้อพิจารณาในการ

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรปีถัดไป 

 

     ความเป็นมาของหน่วยงาน 

เหตุผลส าคัญที่ท าให้มหาวิทยาลัยจ าเป็นจะต้องเร่งขับเคลื่อนงานด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต สืบเนื่องจาก

ในภาวะปัจจุบัน มีแรงผลักดันที่ส าคัญทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการ

เปลี่ยนแปลงธรรมชาติของการท างาน ตลาดแรงงานตลอดจนโครงสร้างอายุประชากรเหล่านี้ล้วนเป็นแรงผลักดัน

ที่ส าคัญต่อความจ าเป็นที่จะต้องมีการยกระดับทักษะการท างานและการใช้ชีวิตอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งปริมาณ

ข้อมูลข่าวสารที่หมุนเวียนอยู่ในระบบสังคมโลกและสังคมของประเทศมีจ านวนมหาศาลในแต่ละวัน และการ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีกระบวนการอย่างต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุดเมื่อใดเราหยุดบริโภคข้อมูล

ข่าวสาร หมายถึงการหยุดยั้งอยู่กับที่นั้นคือการหยุดยั้งการเรียนรู้กระบวนการความก้าวหน้าทั้งสิ้นดังนั้นจึง

จ าเป็นต้องมีการสร้างสังคมฐานความรู้ด้วยการส่งเสริม “การเรียนรู้ตลอดชีวิต”   เพราะ การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป็นการศึกษาที่เกิดแบบผสมผสานขึน้ระหว่างการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

หรือการเรียนรู้จากแหล่งความรู้อื่น ๆตลอดชีวิต   ตั้งแต่เกิดจนตาย เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเต็ม

ศักยภาพใหม้ีความรู ้มทีักษะ มปีระสบการณ์เพื่อด ารงชีวิตและประกอบอาชีพในสังคมข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่า

ทันและเหมาะสม  หรอือีกนัยหนึ่ง การเรียนรู้ตลอดชวีิต (Lifelong Learning) หมายถึง  การรับรู้ความรู้ ทักษะและ

เจตคติ ตั้งแต่เกิดจนตายจากบุคคลหรือสถาบันใดๆ   โดยสามารถจะเรียนรู้ด้วยวิธีเรียนต่างๆ อย่างมีระบบ

หรือไม่มีระบบโดยตั้งใจหรือโดยบังเอิญก็ได้ ทั้งนี้เป็นการเรียนรู้ที่สามารถท าให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาตนเอง

นั่นเอง 
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ดังนัน้ ตามมตสิภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในคราวประชุมวาระพิเศษครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 17 

กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จึงมีการจัดตั้ง “สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ขึ้น โดยมี

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อสรา้งสรรคอ์งค์ความรู้ใหม่ และจัดการการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนโดยร่วมมือกับหน่วยงาน

ทั้งภายในและภายนอก เพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน 

2. เพื่อสรา้งสังคมการเรียนรู้ตลอดชวีิต บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มี

ความพรอ้มในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ 

3. เพื่อให้บริการและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ นวัตกรรมการเรียนรู้  เทคโนโลยี 

ศิลปวัฒนธรรม การสื่อสารมวลชน ทักษะชีวิต และทักษะทางสังคม ให้แก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน 

4. เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ผูเ้รียนได้สามารถพัฒนาตนเอง โดยการศึกษา อบรมทั้งใน

รายวิชา หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรรูปแบบปกติและหลักสูตรรูปแบบพิเศษ และให้

สามารถสะสมหนว่ยกิตเพื่อการศกึษาในระดับที่สูงขึน้หรอืเพื่อประกอบวิชาชีพ 

5. เพื่อด าเนินกิจการร่วมทุน รับการสนับสนุน และร่วมบริหารจัดการความรู้ตามอัธยาศัยร่วมกับ

หนว่ยงานภายนอกและบุคคลทั่วไป ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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1.2 โครงสร้างสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ฝ่ายบริหารและแผนงาน 

 

ฝ่ายกิจการพิเศษ 
 

ฝ่ายภาษาต่างประเทศ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายภาษาต่างประเทศ 

 

หัวหน้าส านักงาน 

1. ฝ่ายภาษาต่างประเทศ  
 1.1 งานภาษาต่างประเทศ  
 1.2 งานอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  
 1.3 งานบริการวิชาการ  
 

 

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
2.1 งานบริหารงานบุคคล  
2.2 งานธุรการและสารบรรณ  
2.3 งานพัสด ุ          
2.4 งานการเงิน  
2.5 งานประชาสัมพันธ์   
2.6 งานงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 3. ฝ่ายกิจการพิเศษ 
 3.1 งานด้านวิจัย  
 3.2 งานด้านการตลาด 
 3.3 งานด้าน IPTV 
 3.4 งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 3.5 งานเทียบโอน 
 3.6 งานกิจการพิเศษ 

  
    

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
2.7 งานแผนงานและงบประมาณ 
2.8 งานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
2.9 งานบริหารความเสี่ยง   
2.10 งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  
2.11 งานควบคุมภายใน  

  2.12 งานโครงการวาระส าคัญวาระปี
(Agenda)  
 2.13 งานจัดการความรู้(KM) 
 2.14 งานพัฒนาเอกลักษณ ์
 2.15 งานประกันคุณภาพ 
 2.16 งานพัฒนาระบบ 
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1.4 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

การ

บรรลุผล 
ค าอธิบายผลการด าเนินงาน  

หลักฐานประกอบการ

รายงาน 

ด้านการฝกึอบรม  

1.  โครงการพัฒนา

บุคลากร 

 บุคลากรมคีวามรู้ความ

เข้าใจและมีศกัยภาพใน

การปฏิบัติงาน 

ร้อยละของจ านวน

บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการของ สสสร. ที่

เข้าร่วมโครงการ  

≥80 100% 100% บุคลากรทกุคนในหน่วยงาน สสสร.เขา้ร่วม

โครงการพัฒนาบคุลากรทัง้ภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

เอกสารการเข้าร่วมการอบรม

โครงการพัฒนาบคุลากรที่

บุคลากรของ สสสร.เข้าร่วม 

และจดหมายตอบรับการนัด

หมายการเข้าร่วมโครงการต่างๆ

ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึน้ใน

ระบบ E-Doc 

 

2. โครงการพัฒนาทักษะ 

ของบุคลากรด้านภาษา 

และการสื่อสาร 

เพื่อพัฒนาความรู้และ 

ทักษะภาษาองักฤษ ที่ 

เน้นการสื่อสารเพื่อการ 

ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของจ านวน

บุคลากรทัง้หมดของ 

สสสร.ที่เข้าร่วม

โครงการ 

≥60 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

ระยะที่ 1: เข้าร่วมอบรมภาษาองักฤษ จ านวน 

30 ชั่วโมง กับหนว่ยงานวิเทศน์สมัพนัธ์ ระหว่าง

วันที่ 4 มกราคม – 15 มนีาคม 2560  

 

ใบเซ็นต์ชื่อการเข้าร่วมโครงการ

อบรบภาษาอังกฤษทีห่น่วยงาน 

วิเทศน์สัมพันธ ์

3 โครงการส่งเสรมิการ 

ปฏิบัติตนให้เปน็ไป 

ตามจรรยาบรรณ 

วิชาชีพ 

 

เพื่อปลูกฝังให้บคุลากร 

มีคุณธรรม จริยธรรม 

เพี่อสร้างความรู้ความ 

เข้าใจและสง่เสรมิการ 

ปฏิบัติตนให้เปน็ไป 

ตามจรรยาบรรณ 

วิชาชีพ 

ร้อยละของบุคลากร 

ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ส่งเสรมิคุณธรรม 

จริยธรรม และ 

จรรยาบรรณของ 

มหาวิทยาลัย 

≥80 100% 100% บุคลากรของ สสสร. ได้เข้ารว่มโครงการประชุม

บุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการ

ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 ในวันที ่

1 มกราคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ 

หอประชุมสุนันทานสุรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา โดยมีกองบรหิารงานบุคคล 

ส านักงานอธิการบดีเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่ของกิจกรรม

ส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ของมหาวิทยาลัย 

สรุปผลโครงการประชุม

บุคลากรเพื่อมอบนโยบายและ

แนวทางการปฏิบัตงิาน ประจ าปี

งบประมาณ 2560 

 

ใบเซ็นต์ชื่อผู้ข้าร่วมโครงการที่

กองบรหิารงานบุคคล ส านกังาน

อธิการบด ี
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 2561 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นหนว่ยงานช้ันน าในระดับอุดมศกึษาไทยที่ให้บริการทางดา้นวิชาการด้าน

ภาษาต่างประเทศและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาการ

เรียนการ 

สอนและการอบรมด้านภาษาอังกฤษ 

  2.  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

  3.  พัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ นวัตกรรมกรรมการ

เรียนรู้เทคโนโลยี แก่บุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

  4.  สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัยทุกรูปแบบแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

 - Learning to know เป็นการเรียนเพื่อรู ้

   - Learning to do เป็นการเรียนเพือ่น าไปใช้งาน 

 - Learning to live together เป็นการเรียนรูเ้พื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

 - Learning to be เป็นการเรียนรูเ้พื่อความเป็นมนุษย์ 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

1.  มีความหนึ่งเดียวกัน ( Unity) 

  2.  มีความศรัทธาเชื่อมั่นในงานในองค์กร (trust) 

  3.  มเีกียรติ สง่างาม มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมใิจ (Dignity) 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

สร้างสรรคก์ารเรียนรู ้มุ่งสู่การเป็นนักปฏิบัติ อย่างมคีุณธรรม    

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากลและส่งเสริมบริการวชิาการในหลากหลายมิติ 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1.  มีนวัตกรรม (innovation) 
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  2.  ท างานอย่างมพีลวัต (dynamic) 

  3.  เท่าทันเทคโนโลยี (Hi-Tech) 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(Development Gloats) 

1. เพื่อให้บุคลากรของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความรู้

ความเข้าใจและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

2. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมเพี่อสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริม

การปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ 

3. เพื่อพัฒนาความรูแ้ละทักษะภาษาอังกฤษ ที่เน้นการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 2 แผนการพัฒนาบุคลากร 
 

2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  

1. สง่เสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรูต้ามศักยภาพ และสอดคล้องกับภาระงาน 

ที่ได้รับมอบหมาย 

 2. พัฒนาบุคลากรใหม้ีวนิัยในการท างาน และสร้างประสทิธิภาพในการท างาน 

 3. สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร 

2.2 วัตถุประสงคข์องแผนการพัฒนาบุคลากร 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

  2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในสายงานของตน 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้ วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1: พัฒนาหนว่ยงานใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

  บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพมทีักษะ ความรู ้คุณธรรมและจริยธรรม

ในการปฏิบัติงาน 

 

2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับ

การพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงาน 

≥80.00 ≥95.00 ≥95.00 ≥95.00 ≥95.00 
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 2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.  

 2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ล าดับ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระยะเวลา 

1 จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ 2561 

4 ส.ค.2560 

2 รวบรวมข้อมูลและการจัดท า (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ 2561 

3-6 ส.ค. 2560 

3 จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 

ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ 2561 เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏบัิตกิาร 

6 ส.ค. 2560 

4 ปรับแก้ (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-

2564) และประจ าปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชวีติ 

5-10 ส.ค.2560 

5 น าเสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

และประจ าปีงบประมาณ 2561 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อ

ผู้อ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

10 ส.ค.2560 

6 จัดส่งแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

และประจ าปีงบประมาณ 2561 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้กอง

บริหารงานบุคคล 

11 ส.ค. 2560 

6 น าเสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

และประจ าปงีบประมาณ 2561 ตอ่อธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

8-30 ก.ย. 2560 

7 เผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

และประจ าปงีบประมาณ 2561 

1-31 ต.ค.2560 

8 ด าเนนิการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-

2564) และประจ าปงีบประมาณ 2561 

1 ต.ค. 2560 –  

31 ก.ย. 2561 
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ล าดับ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระยะเวลา 

9 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ 2561 

 

- รอบไตรมาสท่ี 1 20 ธ.ค.2560 

- รอบไตรมาสท่ี 2 25 ม.ีค. 2561 

- รอบไตรมาสท่ี 3 19 มิ.ย. 2561 

- รอบไตรมาสท่ี 4 20 ก.ย.2561 

10 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ 2561 ให้หนว่ยงานเจ้าภาพ 

 

- รอบไตรมาสท่ี 1 30 ธ.ค. 2560 

- รอบไตรมาสท่ี 2 31 ม.ีค. 2561 

- รอบไตรมาสท่ี 3 30 ม.ิย. 2561 

- รอบไตรมาสท่ี 4 29 ก.ย. 2561 
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2.5.1 แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560-2564)  
 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

 

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
ผู้รับผิดชอบ 

2.5.1.1 ด้านการฝกึอบรม 

1 โครงการพัฒนาความ

พร้อมของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการในการ

เข้าสู่ต าแหนง่ที่สูงขึน้ 

บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจ

และมีศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการที่ไดรั้บการพัฒนาตาม

สมรรถนะประจ าสายงาน 

≥80 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 บุคลากรของ

หน่วยงาน 

ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

2 โครงการส่งเสรมิการ

ปฏิบัติตนให้เปน็ไปตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

เพื่อปลูกฝังให้บคุลากรมี

คุณธรรมจริยธรรมเพี่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจและส่งเสรมิ

การปฏิบัติตนให้เป็นไปตาม

จรรยาบรรณ  

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม

กิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากรของ

หน่วยงาน 

ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

3 โครงการพัฒนา

ศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของ

บุคลากร 

เพื่อพัฒนาความรู้และ 

ทักษะภาษาองักฤษ ที่ 

เน้นการสื่อสารเพื่อการ

ปฏิบัติงาน 

 

 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย 

≥60 ≥25 ≥30 ≥35 ≥40 บุคลากรของ

หน่วยงาน 

ฝ่ายภาษาต่างประเทศ 
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2.5.2 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการฝกึอบรม  

1. โครงการพัฒนาความ

พร้อมของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการในการ

เข้าสู่ต าแหนง่ที่สูงขึน้ 

บุคลากรมคีวามรู้ความ

เข้าใจและมีศกัยภาพใน

การปฏิบัติงาน 

 ร้อยละของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ

ที่ไดรั้บการพัฒนาตาม

สมรรถนะประจ าสาย

งาน 

≥95.00 บุคลากรของหน่วยงาน ต.ค. 60 – ก.ย. 61 

 

35,000 ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

2. โครงการส่งเสรมิการ

ปฏิบัติตนให้เปน็ไปตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

เพื่อปลูกฝังให้บคุลากรมี

คุณธรรมจริยธรรมเพี่อ

สรา้งความรู้ความเข้าใจ

และส่งเสรมิการปฏิบตัิ

ตนให้เป็นไปตาม

จรรยาบรรณ  

ร้อยละของบุคลากรที่

เข้าร่วมกิจกรรม

ส่งเสรมิคุณธรรม 

จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของ

มหาวิทยาลัย 

≥80.00 บุคลากรของหน่วยงาน ต.ค. 60 – ก.ย. 61 10,000 ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ด้านภาษาอังกฤษของ

บุคลากร 

เพื่อพัฒนาความรู้และ 

ทักษะภาษาองักฤษ ที่ 

เน้นการสื่อสารเพื่อการ

ปฏิบัติงาน 

 

 ร้อยละของบุคลากรที่

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย 

≥25.00 บุคลากรของหน่วยงาน ต.ค. 60 – ก.ย. 61 30,000 ฝ่ายภาษาต่างประเทศ 

 

 

 

12 



 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่

การปฏิบัติ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท า

โครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร ์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน

อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมด้านแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ไปสู่การปฏิบัติได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อย่างเป็นระบบ  

 

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

2561 ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จงึก าหนดทางการน าแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-

2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ 

เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้

ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ.2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานขอ้มูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 การตดิตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมอืส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของสถาบันสร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการเรยีนรูต้ลอดชีวิต บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.

2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรอื

ความลม้เหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้

เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและ

ประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด  

แก่หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการตดิตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ.2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกๆ ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์

ผลการด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก ก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 

5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 
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ภาคผนวก ข 

  รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร 

ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบคุคล 

และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2560-2564) 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 7 สงิหาคม พ.ศ. 2560 เวลา: 14.00-16.00 น. 

ณ ห้องประชุม 3143 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

อาคาร 31 ชั้น 4 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

คร้ังที่ 4/2560 

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา:14.00-16.00 น. 

ณ ห้องประชุม 3143 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

อาคาร 31 ชั้น 4 

……………………………………………………………… 

 
ผู้มาประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน   วงศล์ีดี            ผูอ้ านวยการ 

2. อาจารย์ศลิป์ชัย   พูลคล้าย     รองผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน                   

3.  อาจารย์นฤมล    ชมโฉม      รองผูอ้ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ          

4.  นายสุพพัต   เสกทวีลาภ     กรรมการ   

5.  ว่าที่ ร.ต.หญิงหนึ่งฤทัย    สนั่นรัมย์     กรรมการ   

6.  นางสาวสโรชา   บินอับดุลเลาะ     กรรมการ   

7.  นางบุญทิน   ทองยศ      กรรมการ   

8.  นางสาวจินตนา   ด ารงสันติธรรม     กรรมการ   

9. นางสาวณัฏฐณิชา  วิทยาถาวร     กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 

     - ไม่ม ี- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

     - ไม่ม ี- 

เริ่มประชุม : เวลา 14.00 น. 
 

ประธานที่ประชุม : ผศ.ดร.กวิน  วงศ์ลีดี  ผูอ้ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ  

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

                      - ไม่ม ี- 

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

                        - ไม่ม ี- 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

   -  ไม่มี  - 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

   4.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนา

บุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 

    4.2 วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมายของการจัดท าแผนบริหารทรัพยากร

บุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 ระดับหนว่ยงาน 

    4.3 ปฏิทินการด าเนินงานคณะกรรมการจัดท า แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันสร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   5.1 พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)และประจ าปี

งบประมาณ 2561 ของสถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ   

   5.2 พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

และประจ าปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ   

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

คร้ังที่ 4/2560 

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  

ณ ห้องประชุม 3143 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

อาคาร 31 ชั้น 4 เวลา 14.00-16.00 น. 

……………………………………………………………… 

เริ่มประชุมเวลา …………………………………… 

ประธานที่ประชุม…………………………..……… 

ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

  มติท่ีประชุม 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระที่ 2      รับรองรายงานการประชุม 

   - ไม่ม ี– 
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ระเบียบวาระที่ 3      เรื่องสืบเน่ือง 

   -  ไม่ม ี -  

ระเบียบวาระที่ 4      เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

   4.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนา

บุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวติ    

                  สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน

บริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของ

สถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ  

  มติท่ีประชุม 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

................................................................................................................(เอกสารแนบท้ายวาระ) 

    4.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมายของการจัดท าแผนบริหาร

ทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ระดับหน่วยงาน 

    กองบริหารงานบุคคลในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมายของด าเนินงานการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-

2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561  ระดับหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนบริหาร

ทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 สถาบัน

สร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ จงึขอน าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ 
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แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการ

บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ท่ี มี

ประสิทธิภาพเอื้อต่อการด าเนินงานท่ี

เน้ นผลสั มฤท ธ์ิ  แล ะการก้ า วสู่

มหาวทิยาลัยแมแ่บบท่ีดขีองสังคม 

1. ระดับความพงึพอใจของบุคลากรตอ่ระบบการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวทิยาลัย (ระดับความ

พงึพอใจ) 

>4.00 

2. เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับได้รับการ

พัฒนาให้เป็นผู้น าทางวิชาการและ

บริหารงานภายใตห้ลักธรรมาภบิาล 

2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

>4.00 

 3. ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวทิยาลัย 

(ระดับความผูกพัน) 

>4.00 

 

แผนพัฒนาบุคลากร 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

1. เพื่อให้บุคลากรมคีวามก้าวหนา้ใน

สายอาชพี (Career Path) 

1. รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทาง

วชิาการ 

ร้อยละ >25 

 2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าปท่ีีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ >33 

 3. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการท่ีได้รับ

การพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน 

ร้อยละ >95 

2. เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับได้รับการ

พัฒนาให้เป็นผู้น าทางวิชาการและ

บริหารงานภายใตห้ลักธรรมาภบิาล 

4. ร้อยละของผู้บริหารท่ีได้รับการพัฒนาตามแผน ร้อยละ >80 

 มติท่ีประชุม 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

    4.3 ปฏิทินการด าเนินงานคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและ

แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 สถาบันสร้างสรรค์และ

ส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
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   สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดท าปฏิทินการด าเนินงานจัดท า

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของ

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ สถาบัน

สร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ จงึขอน าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

ล าดับ

ที ่

ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ก าหนดการ

ระยะเวลา 

1 จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ 2561 

4 ส.ค.2560 

2 รวบรวมข้อมูลและการจัดท า (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ 2561 

3-6 ส.ค. 2560 

3 จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 

ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ 2561 เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏบัิตกิาร 

6 ส.ค. 2560 

4 ปรับแก้ (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-

2564) และประจ าปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชวีติ 

5-10 ส.ค.2560 

5 น าเสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

และประจ าปีงบประมาณ 2561 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ต่อ

คณะกรรมการบริหารสถาบันสร้างสรรค์และสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

10 ส.ค.2560 

6 จัดส่งแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

และประจ าปีงบประมาณ 2561 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้กอง

บริหารงานบุคคล 

11 ส.ค. 2560 

6 น าเสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

และประจ าปงีบประมาณ 2561 ตอ่อธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

8-30 ก.ย.2560 

7 เผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

และประจ าปงีบประมาณ 2561 

1-31 ต.ค.2560 
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8 ด าเนนิการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-

2564) และประจ าปงีบประมาณ 2561 

1 ต.ค. 2560 –  

31 ก.ย. 2561 

9 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ 2561 

 

- รอบไตรมาสท่ี 1 20 ธ.ค.2560 

- รอบไตรมาสท่ี 2 25 ม.ีค. 2561 

- รอบไตรมาสท่ี 3 19 ม.ิย. 2561 

- รอบไตรมาสท่ี 4 20 ก.ย.2561 

10 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ 2561 ให้หนว่ยงานเจ้าภาพ 

 

- รอบไตรมาสท่ี 1 30 ธ.ค. 2560 

- รอบไตรมาสท่ี 2 31 ม.ีค. 2561 

- รอบไตรมาสท่ี 3 30 ม.ิย. 2561 

- รอบไตรมาสท่ี 4 29 ก.ย. 2561 

  มติท่ีประชุม 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

   เพื่อให้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันสร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต ขอน าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และ

ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชวีิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 

 



 

 

  มติท่ีประชุม 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

................................................................................................................(เอกสารแนบท้ายวาระ) 

 

   5.2 พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

และประจ าปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

   เพื่อให้จัดท าพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของ

ส านักงานอธิการบดี ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงขอ

น าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และ

ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชวีิต 

 

  มติท่ีประชุม 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

................................................................................................................(เอกสารแนบท้ายวาระ) 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

  มติท่ีประชุม 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

เลิกประชุม : เวลา 16.00 น. 

 
 

 
    (นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวร) 

             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก ค 

ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 

5 ป ี(พ.ศ.2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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