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แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 

 

ตุลาคม 2561 



 
 

2 

แผนงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
โครงการหลัก วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย งบประมาณ  

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนา ปรับปรุง แผน/นโยบายและระบบด้านการบริหารงานบุคคลเชงิยุทธศาสตร์ 
โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ 

 เพื่อให้มหาวิทยาลยัมี
แผนหรือกรอบ
อัตราก าลัง 2562-2565 
และใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารอัตราก าลัง
ของมหาวิทยาลัย 

มีประกาศค่างานกลางของ
งานสนับสนุนวิชาการ ของ
มหาวิทยาลยั 
 

1ฉบับ  โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ: การ
ทบทวนภาระงาน และก าหนดมาตรฐาน 
การสอนของบุคลากรสายวิชาการ/ก าหนด
มาตรฐานการท างานแตล่ะงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน/ก าหนดค่างาน
กลาง 

5,000 
 

กันยาน 2561 
 

สุภัทรา 
สรวรรธก ์

  
 

มีแผนหรือกรอบอัตราก าลัง 
2562-2565 ที่ได้รับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 

 

ต้นฉบับ 
1 ฉบับ 

 โครงการจดัท ากรอบอัตราก าลัง    
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
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โครงการหลัก วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย งบประมาณ  

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศและกระบวนการการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ 

 มหาวิทยาลยัมีระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานบุคคล 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการสารสนเทศการ
บริหารงานบุคคล 
 

>3.51  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานบุคคล 

•  ส ารวจความต้องการใช้งานข้อมูล 
สารสนเทศของผู้บรหิารทุกระดับ 

•  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานบุคคล (จัดหาsoftware) 

•  พัฒนา/ปรับปรุง ระบบสารสนเทศ เป็น
แบบ Real time 

 ปรับปรุง server/hardware และ
maintenance ระบบและส่วนเช่ือมต่อ
ฐานข้อมูล(การสแกนนิ้ว/การจัดท าบัตร)  

 อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศการบริหารงานบุคคล 

  

1,500,000 
 

กันยาน 2561 
- 

มีนาคม 2562 

สุภัทรา 
เอ้ืองฟ้า 

  วุฒิการศึกษาอาจารย์
ระดับปริญญาเอกเป็นไป
ตามกรอบอัตราก าลัง 

 
 

ร้อยละอาจารย์ประจ า
สถาบันที่ด ารงต าแหน่ง  
ทางวิชาการ 

ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 50 

 โครงการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ า 

กองทุน
พัฒนา

บุคลากร 

กันยาน 2561 
- 

ตุลาคม 2562 

ศูนย์พัฒนา
อาจารย์ 
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โครงการหลัก วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย งบประมาณ  

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ 

 บุคลากรสายวิชาการ 
อาจารย์ และ สาย
สนับสนุนมสีมรรถนะการ
ท างาน  ตามบทบาท
หน้าท่ีและภาระงาน 

 ผู้บริหารได้รับการพัฒนา
ตามบทบาทหน้าท่ีและ
ภาระงาน และกรอบ
สมรรถนะส าหรับผู้บรหิาร 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับ
การพัฒนาตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 

ร้อยละ 55  โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร 
 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย ์
 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร     

สายสนบัสนุน 

2,033,600 
500,000 

1,272,000 
106,000 
142,000 

4,053,600 

กันยาน 2561 
- 

ตุลาคม 2562 

งานพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมือ

อาชีพ 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิผลและมีประสทิธิภาพ 
โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ 

 มหาวิทยาลยัมีระบบการ
จัดการความรู้ เพื่อพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร 

ร้อยละ ของบุคลากร        
ที่สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศ
เพื่อการจัดการความรู้     
ต่อยอดความรู้พัฒนา     
งานประจ า 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80  โครงการพัฒนาระบบการจัดการ 
    ความรู้ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กันยาน 2561 
- 

ตุลาคม 2562 

กองกลาง 
งานพัฒนา

อาจารย์และ
บุคลากรมือ

อาชีพ 



 
 

5 

 
โครงการหลัก วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย งบประมาณ  

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ 

 บุคลากรของมหาวิทยาลัย
มีขวัญและก าลังใจท่ีดี ใน
การท างาน 

ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิต
การท างานของบุคลากร 
(ผูกกับกิจกรรมสมัพันธ์) 

>3.50  โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตการท างาน
ส าหรับบคุลากร 

 ส ารวจสภาพการ ความจ าเป็น ของ   
ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน ของบุคลากร 

 จัดโครงการ และจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร
มหาวิทยาลยัตามผลการส ารวจสภาพการ 
ความจ าเป็นของปัจจัยที่ช่วยสนับสนุน
คุณภาพชีวิตในการท างาน ของบคุลากร 

 การประเมินค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิต
การท างานของบุคลากร 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กันยาน 2561 
- 

ตุลาคม 2562 

ปราณี 
ปิยาภรณ์ 
ธนภณ 

 

  เพื่อส่งเสริมบุคลากรทุก
ประเภท ให้มีส่วนร่วม   
ในการพัฒนาองค์กร   
ด้านการบริการ ด้าน
การศึกษา ด้านการ
บริการชุมชน 

1.จ านวนเครือข่ายภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
ที่มีการด าเนินกิจกรรม บค. 
 
2.ร้อยละของจ านวน
กิจกรรมสัมพันธ์เพื่อกระชับ 
ความสัมพันธ์ของบุคลากร
ทั้งหมด        
 
 

5 
เครือข่าย 

 
 

ร้อยละ 80 จาก
โครงการ

ทั้งหมดตาม
แผน 

 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงาน
บริหารบุคคล(เครือข่ายงานบุคคล/ศึกษา
ดูงาน/Benchmark) 

 โครงการกิจกรรมสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์(ปีใหม่/เกษยีณ/
ลอยกระทง/วันเด็ก/วันส าคญัทาง
ศาสนา/วันเจ้าฟ้า/วันส าคญัทางราชการ) 

43,800 
 

กันยาน 2561 
- 

ตุลาคม 2562 

สุภัทรา 
ธนภณ 

 
สุภัทรา 
ปราณี 

ปิยาภรณ์ 
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โครงการหลัก วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย งบประมาณ  

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ 

 เพื่อให้มีระบบบริหารผล
การปฏิบัติงาน และ
วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  ท่ีมี
ประสิทธิผลเชื่อมโยงกับ
ผลตอบแทน 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

>3.50  โครงการสัมมนาเพื่อทบทวนระบบ      
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 พัฒนาระบบการประเมิน ที่สะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานและสมรรถนะที่ท าได้แท้จริง 
สะท้อนความโปร่งใส เป็นธรรม น าไปสู่
การพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลไดอ้ย่าง
แท้จริง 

 ประเมินผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กันยาน 2561 
- 

ตุลาคม 2562 

สุภัทรา 

โครงการกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่สัญญาแต่ละระยะของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ 

 เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ 
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานและสนับสนุน 
การเข้าสูส่ัญญาแตล่ะระยะ
ของบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การอบรมตามโครงการ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ80 

 โครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน(2/ครั้ง) 

60,000 
(1)49,000 
(2)106,000 

 
 

กันยาน 2561- 
ตุลาคม 2562 

งานพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรมือ

อาชีพ 

 

 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การอบรมตามโครงการ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ80 

 หลักสตูรการพัฒนาคุณลักษณะและ
จรรยาบรรณของคณาจารย์และบคุลากร
(-/ครั้ง) 

 
 

170,000 
 

กันยาน 2561- 
ตุลาคม 2562 

งานพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรมือ

อาชีพ 
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โครงการหลัก วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย งบประมาณ  

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ 

 เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ 
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานและสนับสนุน 
การเข้าสูส่ัญญาแตล่ะระยะ
ของบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การอบรมตามโครงการ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ80 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:การวิเคราะห์
งานเพื่อก าหนดต าแหน่งและเส้นทาง
ความก้าวหน้าสายอาชีพ (2/ครั้ง) 

 (1)98,000 
(2)98,000 

 

กันยาน 2561- 
ตุลาคม 2562 

งานพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรมือ

อาชีพ 

 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การอบรมตามโครงการ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ80 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:การจัดท า
คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)  

91,000 
 

กันยาน 2561- 
ตุลาคม 2562 

เปลี่ยนเป็นงาน
พัฒนาอาจารย์ฯ 

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการปฏิบัติงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใส เป็นธรรมมีเจตจ านงในการบริหารทีส่จุริต 
โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ 

 เพื่อให้เกิดพร้อมความ
รับผิดในการปฏิบตัิงาน
และน าข้อผดิพลาดไป
ด าเนินการจัดท าแผน
ป้องกันไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดหรือแผน
แก้ไขข้อผิดพลาด        
ที่เกิดขึ้นต่อไป 

 
 
 
 
 
 

ผลประเมินคะแนน ITA 
เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดในแผนปฏบิัติการ 
แต่ละปีงบประมาณ(ตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี 
มหาวิทยาลยัราชภฏั             
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์) 

เพิ่มขึ้น       
ร้อยละ 2 
จากป ี61 

 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ (ตามแผนปฏิบตัิการ 
ประจ าปมีหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) 

 การบรรยายรูปแบบการประเมินITA-62 

 การบรรยายรูปแบบองค์กรโปร่งใส 62 

28,000 
 
 
 

 
28,000 

 

34,000 
 

กันยาน 2561 
- 

ตุลาคม 2562 

สุภัทรา 
ธนภณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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โครงการหลัก วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย งบประมาณ  

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ 

 เพื่อให้มหาวิทยาลยั/
หน่วยงานภายในมีระเบียบ 
ข้อบังคับด้านคุณธรรม 
และจริยธรรม/การอบรม/
การพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสาย
สนับสนุน ท่ีเหมาะสมตาม
ยุคสมยั 

ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนา ปรับปรุงระเบียบ 
ข้อบังคับด้านคุณธรรมและ 
จริยธรรม/การอบรม/การ
พัฒนา 

ระดับ 4  โครงการประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบตัิการ 
เพื่อจัดท าระเบียบ ข้อบังคับด้านคณุธรรม
และจริยธรรม (การประมวลจรยิธรรม)  

 โครงการอบรม/การพัฒนาคณุธรรม     
และจริยธรรมของบุคลากรทั้งสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน 

 โครงการระบบก ากับ ตดิตาม พฤติกรรม  
ที่มีจริยธรรมของการด าเนินงานของ
องค์กร(EdPex) 
- (เวทีคุณธรรม/คูม่ือ 900 เล่ม/

นิทรรศการคุณธรรม จริยธรรม) 
  เปลี่ยนเป็นการจดัท า 
- แผ่นพับ 
- ประชาพิจารณ์ 

35,000 
 
 
 

60,000 
 
 

150,000 
ใช้เงิน

โครงการ
EdPex 

-แผ่นพับ 
- ประชาพิจารณ์ 

 

กันยาน 2561 
- 

ตุลาคม 2562 

สุภัทรา 
ธนภณ 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ 

 เพื่อให้มหาวิทยาลยัมี
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ทีส่่งผลให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลยัทุกประเภท 
มีความผาสุก มีความพึง
พอใจเพิ่มขึ้น 

ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร ์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากร 

ระดับ 4  โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต ท่ีส่งผลให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกประเภท      
มีความผาสุก มีความพึงพอใจ 
 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ี

ส่งผลให้บุคลากรของมหาวิทยาลยัทุก
ประเภท มีความผาสุก มคีวามพึง
พอใจเพิ่มขึ้น 

60,000 
 

กันยาน 2561 
- 

ตุลาคม 2562 

ปราณี 
ปิยาภรณ์ 
ธนภณ 

 


