
 

รายงานการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบ 12  เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



 

 

1.4 ผลการด าเนินงานแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์โครงการ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท)  

 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ระบบการสรรหา (Recruitment) 

1.1 การวางแผนอัตราก าลัง       

1.1.
1 

จัดท ากรอบอัตราก าลัง
ของบุคลากรสถาบัน
สร้างสรรค์และส่งเสริม
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

เพื่อทบทวนและจัดท า
กรอบอัตราก าลัง ให้
เพียงพอต่อความต้องการ
อัตราก าลังของสถาบัน
สร้างสรรค์และส่งเสริม
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

ร้อยละความส าเรจ็ในการ
จัดท ากรอบอัตราก าลัง 

100 บุคลากรสถาบัน
สร้างสรรค์และส่งเสริม
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

ตุลาคม 2562- 
กันยายน 2563 

- ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป
และแผนงาน 

2.1 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง       

2.1 อบรมช้ีแจงหลักเกณฑ์
และก าหนดมาตรฐาน การ
ด าเนินงาน สรรหา การ
บรรจุ แต่งตั้ง  

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานบุคคล
ของหน่วยงานมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานด้าน
บุคคลที่เข้าร่วมอบรม 

≥80 ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล 
ของสถาบันสร้างสรรค์
และส่งเสรมิการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

ตุลาคม 2562- 
กันยายน 2563 

- ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป
และแผนงาน 

2.2 การสรรหาและคดัเลือก  
บุคลากร 

เพื่อสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรเข้าปฏิบตัิงาน 

ร้อยละของการสรรหาบุคคล
เข้าท างานได้ตามประกาศ  

≥80 สถาบันสร้างสรรค์และ
ส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

ตุลาคม 2562- 
กันยายน 2563 

- ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป
และแผนงาน 

2.ระบบการพัฒนา (Training & Development)       

3.1 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
และแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 



 
 

3.ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน       

3.1 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละของหน่วยงานท่ี
ด าเนินการประเมิน
ปฏิบัติงาน 
 

100 บุคลากรสถาบัน
สร้างสรรค์และส่งเสริม
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต

และแผนงาน
มหาวิทยาลยั 

ตุลาคม 2562- 
กันยายน 2563 

 - ผู้ประเมิน 

4.ระบบการบริหารค่าตอบแทน       

4.1 การบริหารค่าจ้าง 
เงินเดือน และคา่ตอบแทน 

เพื่อด าเนินการเลื่อน
เงินเดือน และคา่จ้าง
ค่าตอบแทนของบุคลากร 

ร้อยละบคุลากรที่ไดร้ับการ
เลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง
ตามเกณฑ์  

100 บุคลากรสถาบัน
สร้างสรรค์และส่งเสริม
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต

และแผนงาน
มหาวิทยาลยั 

ตุลาคม 2562- 
กันยายน 2563 

- กองบริหารงานบุคคล 

5.ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์       

5.1 การสร้างความรู้ความ
เข้าใจในสิทธิประโยชน์ 
กองทุนประกันสังคม 

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในสิทธิ
ประโยชน์ของกองทุน
ประกันสังคม 
 

ร้อยละของ บุคลากรที่เข้า
ร่วมอบรม 

≥80 บุคลากรสถาบัน
สร้างสรรค์และส่งเสริม
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต
และแผนงาน
มหาวิทยาลยัที่ข้ึน
ทะเบียนเป็น
ผู้ประกันตน 

มกราคม – 
มีนาคม 2563 

- กองบริหารงานบุคคล 

6.ระบบการธ ารงรักษา       

6.1 การสร้างแรงจูงใจ        

6.1.
1 

การสร้างแรงจูงใจด้วยการ
จัดสรรเงินรางวัล 

เพื่อด าเนินการจัดสรรเงิน
รางวัลส าหรับบุคลากร 

ร้อยละบคุลากรที่ไดร้ับการ
จัดสรรเงินรางวัลตามเกณฑ ์
 

100 บุคลากรสถาบัน
สร้างสรรค์และส่งเสริม
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

ธันวาคม 2562 - ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป
และแผนงาน 



6.1.
2 

การคัดเลือกบุคลากรดเีด่น เพื่อเป็นการส่งเสรมิ 
ยกย่อง เป็นขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

ร้อยละความส าเรจ็ของ
กิจการการคดัเลือกบุคลากร
ดีเด่น 

≥80 บุคลากรสถาบัน
สร้างสรรค์และส่งเสริม
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

พฤศจิกายน 2562 – 
มกราคม 2563 

- คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

6.2 การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้า       

6.2.
1 

การปรับปรุงข้อบังคับและ
ประกาศเกีย่วกับการเข้าสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

เพื่อทบทวนและปรับปรุง
ประกาศเกีย่วกับการเข้าสู่
ต าแหน่งของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ร้อยละของประกาศที่ได้รับ
การปรับปรุง 

≥80 บุคลากรสถาบัน
สร้างสรรค์และส่งเสริม
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

ตุลาคม 2562- 
กันยายน 2563 

- กองบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

การ

บรรลุผล 
ค าอธิบายผลการด าเนินงาน  

หลักฐานประกอบการ

รายงาน 

ด้านการฝกึอบรม  

1. โครงการพัฒนาบคุลากร

สู่มืออาชีพ 

 บุคลากรมคีวามรู้ความ

เข้าใจและมีศกัยภาพใน

การปฏิบัติงาน 

ร้อยละของจ านวน

บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการของ สสสร. ที่

เข้าร่วมโครงการ  

≥95 100% บรรลุ บุคลากรทกุคนในหน่วยงาน สสสร.เขา้ร่วม

โครงการพัฒนาบคุลากรทัง้ภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

เอกสารการเข้าร่วมการอบรม

โครงการพัฒนาบคุลากรที่

บุคลากรของ สสสร.เข้าร่วม 

และจดหมายตอบรับการนัด

หมายการเข้าร่วมโครงการต่างๆ

ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึน้ใน

ระบบ E-Office 

 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ

ด้านภาษาอังกฤษของ

บุคลากร 

เพื่อพัฒนาความรู้และ 

ทักษะภาษาองักฤษ ที ่

เน้นการสื่อสารเพื่อการ 

ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของจ านวน

บุคลากรทัง้หมดของ 

สสสร.ที่เข้าร่วม

โครงการ 

≥30 

 

 

 

100% 

 

 

 

บรรลุ 

 

 

ระยะที่ 1: เข้าร่วมอบรมภาษาองักฤษ จ านวน 

30 ชั่วโมง กับสถาบันสรา้งสรรค์และส่งเสรมิ

การเรียนรู้ตลอดชีวติ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 

ใบเซ็นต์ชื่อการเข้าร่วมโครงการ

อบรมภาษาอังกฤษทีห่น่วยงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


