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ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําป 2563 

 ความเปนมา 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดดําเนินการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และ

วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยไว และในการดําเนินการใหบรรลุซึ่ง ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 

และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยไดนั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะตองดําเนินการตามยุทธศาสตรท่ี

กําหนดไว โดยเนนยุทธศาสตรเปนประเด็นสําคัญที ่จะตองขับเคลื ่อนใหบรรลุตามเปาประสงคของ

มหาวิทยาลัยใหได และยุทธศาสตรหนึ ่งที ่สําคัญ คือ ยุทธศาสตรที ่ 1พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน

เอตทัคคะอยางยั่งยืน ซึ่งเปนปจจัยที่จะเปนกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหกาวไปสู

ความสําเร็จ ซึ่งถือเปนภารกิจหลักประการหนึ ่งที่มหาวิทยาลัยจะตองสรางบุคลากรภายในทุกคนใหมี

คุณภาพรวมทั้งการพัฒนากระบวนการทางความคิดของผูบริหาร  ซึ่งเปนภารกิจท่ีสําคัญในการบริหารและ

เก่ียวของกับงานทุกฝาย จึงเปนภาระหนาที่ที่ตองปฏิบัติของผูบริหารและผูรับผิดชอบงานดานบุคคล โดย

เฉพาะที่ตองมุงปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับบุคลากร เพื่อทําใหบุคลากรในหนวยงานเปนทรัพยากรมนุษยที่มี

ประสิทธิภาพ อันจะสงผลสําเร็จตอเปาหมายของหนวยงานและของมหาวิทยาลัย ดวยการพัฒนาบุคลากร ซึ่ง

เปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ตองปฏิบัติอยูตลอดเวลาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับ

บุคลากร ใหกาวหนา และทันตอโลก โดยอาศัยผลที่ไดรับจากการไดรับการสนับสนุนในการพัฒนา  และการที่

มหาวิทยาลัยไดรับทราบปญหาที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานซึ่งตองมีการวิเคราะหสาเหตุ ปญหาวาเกิดจากอะไร 

เพ่ือนํามาใชประกอบ การพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากรพรอมทั ้งเสริมสรางความสามารถดวยการ

สนับสนุนใหบุคลากรหาความรูเพิ่มเติมโดยการสนับสนุนทุนการศึกษา การจัดทําผลงานทางวิชาการ การ

ฝกอบรม ฯ ซึ่งเปนกระบวนการท่ีจะทําใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรูความสามารถและทัศนคติของ

บุคลากรเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

การพัฒนาบุคลากรทั้งตําแหนงวิชาการและตําแหนงสนับสนุนวิชาการ จะเปนสวนสําคัญที่จะชวยนํา

มหาวิทยาลัยไปสูวิสัยทัศนที่กําหนด กองบริหารงานบุคคล จึงจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขึ้น โดยมีความมุง

หมายสวนหนึ่งเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

และใหสอดคลองกับยุทธศาสตรที ่ 1  ของมหาวิทยาลัยที ่กําหนดไววา ยุทธศาสตรที ่ 1  พัฒนา

มหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน 
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 แนวทางการดําเนินกิจกรรม และโครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ.

2563 ซึ่งขอมูลที่ใชในการกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรจะไดมาจากนโยบายของอธิการบดีในการบริหารงาน

มหาวิทยาลัย และจากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

วัตถุประสงค 

 1  เพ่ือสนับสนุนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อันจะนําไปสูปรัชญา วิสัยทัศน 

พันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงคที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 2  เพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีคุณลักษณะที่พึงประสงค นั้นคือ  

 -  มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย 

 -  ไดรับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล 

 -  มีความพึงพอใจในการทํางาน 

 -  มีความรูและทักษะในงานที่ปฏิบัติ 

 -  มีความมุงม่ันในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหนาที่ใหมีคณุภาพสูงสุด 

 -  มีจิตสํานึกความเปนชาวสวนสุนันทา 

 3 เพื่อสอดรับกับการดําเนินการจัดการองคความรูของหนายงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย และนําองค

ความรูที่ไดจากการจัดการความรูมาใชในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหเกิดการใชประโยชนอยางกวางขวางและคุมคา 

เปาหมายของการดําเนินงานตามแผน 

 ผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดมีการ

พัฒนาตนเอง โดยไดรับการฝกอบรม สัมมนา หรือดูงาน ทั้งในประเทศและตางประเทศ  มีจํานวนไมนอยกวารอย

ละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด 

การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

 1 สงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ไดเขารับการอบรม ประชุม สัมมนา 

และศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 2 สนบัสนุนและสงเสริมใหอาจารยประจําสามารถพัฒนาเทคนิควิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั 

 3 สงเสริมการจัดการความรูภายในหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อใหสามารถนําความรูจากการ

ปฏิบัติจริง จากการฝกฝน และจากประสบการณที่แอบแผงอยูในตัวบุคคล มาใชใหเปนประโยชนเพ่ือการพัฒนา

บุคลากรและการพัฒนางาน 
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 4  จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการบริหารและภาวะผูนําสําหรับผูบริหาร  ทุกระดับ

ของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน 

 5  นําแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะมาใชในการพัฒนาบุคลากรโดยเนนการประเมินสมรรถนะเพื่อการ

พัฒนาเปนรายบุคคล และสงเสริมการพัฒนาผูบังคับบัญชาระดับตน และระดับกลางใหสามารถกําหนดความ

จําเปนที่จะรับการพัฒนาของผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคลได 

 6 พัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานแทนกันไดโดยสงเสริมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

 7 สงเสริมใหหนวยงานปรับปรุงกระบวนงานใหบริการที่สําคัญใหสั้น กระชับ โดยเนนการผลิตผลงาน

ที่รวมเร็วและถูกตอง 

 8 สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกความเปนชาวสวนสุนันทา ไวในหลักสูตรการสัมมนา

และฝกอบรม 

 

แนวทางการพัฒนาบุคลากร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดใหการสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือให

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  โดยมีแนวทางดังนี้ 

1 ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม/สัมมนา เพ่ือใหความรูกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยโดย

มหาวิทยาลัยจะทําการสํารวจความตองการของหนวยงาน และบุคลากร วาสนใจที่จะฝกอบรม/สัมมนา เพื่อ

คนหาความรูเกี่ยวกับเรื่องใด และอีกสวนหนึ่งมหาวิทยาลัยจะทําการพิจารณาวาบุคลากรควรจะไดรับการ

ฝกอบรม / สัมมนาในเรื่องใด  โดยกองบริหารงานบุคคล ซึ่งมีหนาท่ีในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร จะ

ดําเนินการเก็บขอมูลความตองการของบุคลากรและของมหาวิทยาลัยที่ไดรับมา แลวจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

เสนอทานอธิการบดีเพ่ือขออนุมัติ  

2 สนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับการฝกอบรม/สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัยโดยจัดสง

บุคลากรไปเขารับการฝกอบรม/สัมมนา หลักสูตรระยะสั้น ณ สถาบันภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ 

 

การพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากร มีวัตถุประสงคหลักเพื่อตองการใหบุคลากรที่เขารับการพัฒนาตนเองมีศักยภาพ และ

นํามาปฏิบัติงานในหนาที่ใหเกิดผลดีตอมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวยมิติของการพัฒนาบุคลากรที่สําคัญ  3 

ประการ คือ 

1  การพัฒนาผูบริหารระดับสูง (Executive development) ซึ่งไดแก ตําแหนงผูบริหารในระดับ 

อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ผูอํานวยการ

โรงเรียนสาธิต และประธานศูนยใหการศึกษา เน่ืองจากผูบริหารระดับสูงนี้มีความสําคัญตอการดําเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ดังนั้น การพัฒนาผูบริหารระดับสูงใหมีความรูในเรื่องของการใช
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วิจารณญาณ  ภาวะผูนําในการตัดสินใจ ( decision making) และการมีความคิดริเริ่มสรางสรรค (creative 

thinking) จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงการพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการประสานงานทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีความสามารถในการสรางบรรยากาศและความสัมพันธอันดี

ระหวางผูปฏิบัติงานท้ังหลายในมหาวิทยาลัยดวย 

2  การพัฒนาผูบริหารระดับกลาง และระดับตน การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในระดับนี ้

มุงเนนถึงผูดํารงตําแหนงในระดับหัวหนากอง หัวหนางาน รวมทั้งผูปฏิบัติ ทั้งนี้ ก็โดยตระหนักวาผูบริหาร

ระดับสูงจะไมสามารถบริหารงานในมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ถามิไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร

ระดับกลาง และระดับตน ซึ่งเปนผูที่รอบรูงานในสายงานของตนดี ดังนั้น จึงมิควรละเลยที่จะใหการพัฒนาแก

ผูบริหารระดับนี้ใหมีความรูความสามารถในการบริหารหลาย ๆ ดานของสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งในดานการ

บริหารทั่วไป การบริหารการคลัง และการบริหารงานบุคคล  สวนสายวิชาการใหเพ่ิมพูนความรูความสามารถ

ในดานวิชาการ ดานการสอน เปนตน 

3 การพัฒนาผูปฏิบัติงานระดับลาง และระดับเจาหนาที่ คนงาน  ผูปฏิบัติงานในระดับนี้นับวา 

มีความสําคัญตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอยางมาก เชนเดียวกับผูบริหารทั้งสองระดับที่กลาวมาขางตน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปฏิบัติการระดับนี้ หากไดมีการรวมตัวกันแลวจะเปนกลุมท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงาน

ของมหาวิทยาลัยอยางมาก ฉะนั้นจึงควรที่จะไดมีการพิจารณาใหการพัฒนาฝกอบรมโดยพยายามสรางทัศนคติ

ใหเกิดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน จิตสํานึกในการใหบริการ รวมทั้งพัฒนาฝมือหรือทักษะในการทํางาน

แกผูปฏิบัติงานระดับนี้ดวย 

การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

 ในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยนั้น จะมีคณะกรรมการในการจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งประกอบดวยรองอธิการบดีฝายบริหาร หัวหนาสํานักงานอธิการบดี ผูเชี่ยวชาญดาน

พัฒนาบุคลากร ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล ผูอํานวยการกองกลาง หัวหนางานธุรการ และหัวหนางาน

การเจาหนาที่ เปนคณะกรรมการ ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และควบคุม ดูแล กํากับ ติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เปนแผน

หลักในการนํามาดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ และทักษะ วิชาชีพ 

ในการบริหาร การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนใหกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยในทุกระดับ ซึ่งเปนแผนที่ไดรับ

การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และรับผิดชอบในการดําเนินการโดยงานฝกอบรมและพัฒนา กองบริหารงาน

บุคคล สํานักงานอธิการบดี มุงสงเสริมใหบุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และนํามหาวิทยาลัยสู

เปาหมายท่ีวางไว โดยมีกระบวนการปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
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1. ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร(การอบรม/สัมมนา)บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

1.1 กองบริหารงานบุคคลจัดทําแบบสํารวจความตองการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานและ 

1.2 ศึกษาสมรรถนะของบุคลากร 

2. วางแผนพัฒนาบุคลากร 

2.1 ศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย สมรรถนะของตําแหนง และความตองการจากแบบ

สํารวจความตองการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือจัดทําแผนงานโครงการพัฒนา    บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 

2.2 สงแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรใหหนวยงานตางๆ เพ่ือใหบุคลากรเตรียมตัวในการเขา

รวมโครงการ และประกันความซับซอนการจัดกิจกรรมโครงการกับหนวยงาน 

2.3 นําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

3. ดําเนินการฝกอบรม/พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร 

3.1 จัดทําโครงการฝกอบรมเพ่ือเสนออธิการบดีอนุมัติ 

3.2 ประชาสัมพันธโครงการและกําหนดการอบรม เพ่ือใหหนวยงานสงบุคลากรเขารวมโครงการ 

3.3 ดําเนินการจัดอบรมตามโครงการที่กําหนด 

3.4 สรุปผลการดําเนินการฝกอบรมของโครงการ 

4. ประเมิน/ประชุม แผนพัฒนาบุคลากร 

4.1 ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

4.2 ทบทวนและประชุมแผนพัฒนาบุคลากรในปตอไป 

5. การพัฒนาบุคลากรตามแผนพฒันาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2563 

ในการพัฒนาการจัดการดานการฝกอบรม/สัมมนา ประจําปงบประมาณ 2563 งานฝกอบรมและพัฒนา กอง

บริหารงานบุคคลไดดําเนินการสรุปผลโครงการอบรม จํานวน 5 โครงการ ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม 

ดังนี้ 

 1. สรุปโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพ่ือเขาสูตําแหนงที่สูงข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปงบประมาณ 2563วันที่  20 มีนาคม 2563 ณ หองประชุมชอแกว  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 2. สรุปโครงการประชุมบุคลากรเพ่ือมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 

2563 วันจันทรที่   1  มิถุนายน  2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ทาง Facebook Live กลุม บุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 3. สรุปโครงการประชุมรับทราบนโยบายการทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเขาสูตําแหนงที่สูงข้ึน วันที่ 1 

กรกฎาคม 2563 ณ หองประชุมชอแกว อาคาร 31 ชั้น 5 
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 4. สรุปโครงการประชุม กบม. สัญจร และการกําหนดทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัย ระหวางวันที่  13 – 

15  กรกฎาคม 2563 ณ  หองประชุมหาดทรายแกรนด โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 5. สรุปโครงการเสริมสรางความสัมพันธของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี ในระหวางวันที่ 1 – 3  

กันยายน  2563 ณ  หองแกรนดบอลรูม  โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี

  

 

 



สรุปโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปงบประมาณ 2563 

วันที่  20 มีนาคม 2563 

ณ หองประชมุชอแกว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

หลักการและเหตุผล  

“ทรัพยากรบุคคล” เปนทรัพยากรที่มีความสําคัญยิ่งตอมหาวิทยาลัย  เนื่องจากการบริหารจัดการ 

และการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยจะสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับ “บุคคล” ซึ่งเปนกลไกสําคัญยิ่ง     ท่ี

มหาวิทยาลัยจะตองขับเคลื่อนศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในมหาวิทยาลัยใหสูงข้ึน  มหาวิทยาลัยได

ตระหนักถึงความสําคัญในการเติบโตในสายอาชีพของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือเปดโอกาสให

พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ สงผลใหพนักงานมหาวิทยาลัยทํางานอยางมี

เปาหมาย ปฏิบัติงานอยางมีความสุข การที่จะสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยสงเสริม

และสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหพัฒนาตนตามสมรรถนะประจําสายงาน  ตามตัวชี้วัดรอยละ

ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะประจําสายงาน  ดังนั้นเพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรูและเขาใจ ในการเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น  มหาวิทยาลัยจึงจัดโครงการ

อบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพ่ือเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น  (การเขียนประเมินคางาน/

การเขียนเสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนง/คูมือการปฏิบัติงาน )   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ประจําป

งบประมาณ 2563 
ในการนี้  เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายมหาวิทยาลัย และประโยชนในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ   กองบริหารงานบุคคลจึงกําหนดจัดโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

เพ่ือเขาสูตําแหนงที่สูงข้ึน  (การเขียนประเมินคางาน/การเขียนเสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนง/คูมือการ

ปฏิบัติงาน )   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประจําปงบประมาณ 2563 เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมให

บุคลากรของมหาวิทยาลัย    มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับกระบวนการและขั้นตอนในการกาวสูตําแหนงท่ี

สูงขึ้น เทคนิคการเขียนประเมินคางาน/การเขียนเสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนง/คูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือใช

เปนเอกสารประกอบการขอรับการประเมินเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน    

 

วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือใหบุคลากรที่เขาอบรมมีความรู ความเขาใจ ในระเบียบ ประกาศ ขอบังคบัและแนวทางการ

จัดทําเอกสารเพ่ือเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น 

           2.2  เพ่ือใหบุคลากรที่เขาอบรมมีความรู ความเขาใจ การเขียนประเมินคางาน/การเขียนเสนอ ขอ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนง/คูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือใชเปนเอกสารเสนอเขาสูตําแหนงที่ สูงข้ึน 

                   



2.3  เพ่ือพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน  ใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และเกิด       

ประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย 

            

วันและเวลาดําเนินการ     

 วันที่  20  มีนาคม  2563  

 

สถานท่ีดําเนินโครงการ 

ณ หองประชุมชอแกว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

สรุปการดําเนินงานตามแผน 

     ลาชากวาแผน                             ตามแผน         เร็วกวาแผน 

 

สาระสําคัญ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดําเนินการจัดโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการเพ่ือเขาสูตําแหนงที่สูงข้ึน   ประจําปงบประมาณ 2563  ในการนี้เพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ไดรับความรู ความเขาใจ อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานและมหาวิทยาลัย  

โดยมีอาจารยสมปอง  วิชุพงษ  ผูเชี่ยวชาญดานฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร และนายชํานิ  นิลอรุณ   

ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล และบรรยายพิเศษเรื่องประกาศ หลักเกณฑ คุณสมบัติ  และวิธีการเขาสู

ตําแหนงที่สูงข้ึน เทคนิคการเขียนประเมินคางาน/การเขียนเสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนง/ คูมือการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใหบุคลากรที่เขาอบรมมีความรู ความเขาใจ ในระเบียบ 

ประกาศ ขอบังคับ และแนวทางการจัดทําเอกสารเขาสูตําแหนงที่สูงข้ึน 

กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ 

 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วิธีการดําเนินงาน 

1.จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

2.ประสานผูทรงคุณวุฒิเปนวิทยากรบรรยาย 

3.ดําเนินการอบรมตามโครงการ 

4.สรุประเมินผลการดําเนินโครงการ 

 



 

รูปแบบการอบรม 

- บรรยาย/อภิปราย 

- แบงกลุมปฏิบัติการ            

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรที่เขาอบรม มีความรู ความเขาใจ ประกาศ ระเบียบ เกณฑเขาสูตําแหนงที่สูงข้ึน และ     

เกณฑการประเมินเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

        2. บุคลากรมีความรู ความเขาใจ เทคนิคและวิธีการเขียนการประเมินคางาน/คูมือการปฏิบัติงาน 

               เพ่ือใชเปนเอกสารเสนอเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

3. บุคลากรที่เขาอบรมไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณกับผูเขาอบรมและวิทยากร 

               ผูทรงคุณวุฒิ  

 4. เกิดความรวมมือ ความสามัคคี และกอใหเกิดประโยชนตอผูเขารวมโครงการและ 

               มหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูล 

1. เพ่ือประเมินความพอใจของบุคลากรที่มีตอเนื้อหาการอบรมและตอวิทยากร 

2. เพ่ือนําผลการประเมินมาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการอบรมของงานฝกอบรมและ

พัฒนาบุคลากรใหตรงกับความตองการและเปนประโยชนตอผูเขารับการอบรมใหมากที่สุด 

 

ระเบียบวิธีการประเมิน 

กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 32 คน  

 

งบประมาณ  

 คาใชจายในการดําเนินโครงการจะขอเบิกจากเงินงบประมาณของกองบริหารงานบุคคล  

จํานวน  20,000 บาท  ( สองหมื่นบาทถวน) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

  คาอาหารวางถาดจํานวน  50* 80 บาท  เปนเงิน 4,000 บาท 

  คาอาหารวางกลองจํานวน 50 *100 บาท  เปนเงิน 5,000 บาท 

  คาวิทยากร 2 คน     เปนเงนิ 10,000 บาท 

  คาใชจายอ่ืนๆ     เปนเงิน   1,000 บาท  

   รวมเปนเงิน                                      20,000 บาท 

หมายเหต ุ ขอถ่ัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

 



 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปงบประมาณ 2563 

วันที่  20 มีนาคม 2563 

ณ หองประชมุชอแกว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบเสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

ระดับ........................... 

โดย ...................(วิธีปกติ หรือ วิธีพิเศษ) ................ 

ของนาย/นาง/นางสาว............................. 

สังกัด ................................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

สวนที่ ๑ ขอมูลเบื้องตนของผูขอรับการประเมิน 

 

๑. ประวัติสวนตัว 

๑.๑ ชื่อ – สกุล ............................................. 

๑.๒ ตําแหนง ............................................      ประเภท ................................................................  

 ระดับตําแหนง  .................................      ประเมินเพ่ือแตงตั้งในระดับ    

 ตําแหนง ....................... 

๑.๓ สังกัด  ...................................................................................................................................... 

๑.๔ อัตราเงินเดือนปจจุบัน .....................  บาท      

 

 ๒. ประวัติการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามลําดับ) 

                  คุณวุฒ ิ     สาขา               พ.ศ.                             สถานศกึษา 

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

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

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

๓. ประวัติการทํางาน  

       พ.ศ.     ตําแหนง                        สังกัด 

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

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

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

 

 ๔. ประวัติการอบรม 

      ระยะเวลา        วัน/เดือน/ป  หลักสูตรการอบรม/ดูงาน/จัดโดย 

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

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

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

 

 



 ๕. ภาระหนาที่ความรับผดิชอบของตําแหนงที่จะประเมิน (ยอนหลัง ๓ ป) 

              ๑.  .........................................................................................................................................................................  

               ๒.   ........................................................................................................................................................................ 

               ๓.  ......................................................................................................................................................................... 

 

 ๖. รายชื่อผลงานท่ีเสนอขอรับการประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น 

 ๑. …………………………………………………………………………………………….. 

 ๒. …………………………………………………………………………………………….. 

 ๓. …………………………………………………………………………………………….. 

 

๗. ผลงานท่ีแสดงความเปนผูชาํนาญงาน ผูชํานาญงานพิเศษ ผูชํานาญการ ผูชํานาญการพิเศษ 

ผูเชี่ยวชาญหรือผูเชี่ยวชาญพเิศษ (ใหระบุเฉพาะตําแหนงที่เสนอขอแตงตั้ง) 

 

 ๗.๑ ผลงานที่เสนอขอแตงตั้งเปนผูชาํนาญงาน (ตองมีคูมือการปฏิบัติงานหลักอยางนอย ๑ เลม) 

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

 

 ๗.๒ ผลงานที่เสนอขอแตงตั้งเปนผูชาํนาญงานพเิศษ (ตองมีคูมือการปฏิบัติงานหลักอยางนอย ๑ 

เลม และผลงานเชิงวิเคราะหซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานในหนาที่อยางนอย ๑ เรื่อง) 

                ๗.๒.๑ …………………………………………………………………………………………………………………….. 

                ๗.๒.๒ …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 ๗.๓ ผลงานที่เสนอขอแตงตั้งเปนผูชาํนาญการ (ตองมีคูมือการปฏิบัติงานหลักอยางนอย ๑ เลม 

และผลงานเชิงวิเคราะหหรือสังเคราะหหรืองานวิจัยซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานในหนาที่อยางนอย ๑ 

เรื่อง) 

                ๗.๓.๑ …………………………………………………………………………………………………………………….. 

                ๗.๓.๒ …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 ๗.๔ ผลงานที่เสนอขอแตงตั้งเปนผูชาํนาญการพิเศษ (ตองมีผลงานเชิงวิเคราะหหรือสังเคราะหซึ่ง

แสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานของหนวยงานอยางนอย ๑ เรื่อง และงานวิจัยหรือผลงานลักษณะอื่นที่เปน

ประโยชนตอหนวยงานอยางนอย ๑ เรื่อง) 

                ๗.๔.๑ …………………………………………………………………………………………………………………….. 

                ๗.๔.๒ …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 ๗.๕ ผลงานที่เสนอขอแตงตั้งเปนผูเชี่ยวชาญ (ตองมีผลงานเชิงวิเคราะหหรือสังเคราะหหรือผลงาน

ลักษณะอ่ืนซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอยางนอย ๑ เรื่อง และงานวิจัยซึ่งไดรับการ

ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติอยางนอย ๑ เรื่อง) 

                ๗.๕.๑ …………………………………………………………………………………………………………………….. 

                ๗.๕.๒ …………………………………………………………………………………………………………………….. 

                ๗.๕.๓ การใชความรูความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพบริการ

ตอสังคม ........…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 ๗.๖ ผลงานที่เสนอขอแตงตั้งเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษ (ตองมีผลงานเชิงวิเคราะหหรือสังเคราะหหรือ

ผลงานลักษณะอ่ืนซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอยางนอย ๑ เรื่อง และงานวิจัยซึ่งไดรับ

การตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติอยางนอย ๑ เรื่อง) 

                ๗.๖.๑ …………………………………………………………………………………………………………………….. 

                ๗.๖.๒ …………………………………………………………………………………………………………………….. 

                ๗.๖.๓ การใชความรูความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพบริการ

ตอสังคม ........…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                ๗.๖.๔ ความเปนที่ยอมรับในงานดานตางๆ หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 

 ........…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ผลงานทุกประเภทใหเสนอโดยเขียนตามหลักการของการเขียนเอกสารอางอิง อันประกอบดวยชื่อผู

แตง ป พ.ศ. ซื่อเรื่อง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน กรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคนใหผูเขียนรวมสงหลักฐาน

รับรองวามีสวนรวมในผลงานเทาใดมาประกอบการพิจารณาดวย 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหนงท่ีครองอยู  

ตัวชี้วัดผลงาน ระบเุอกสารหรือกรณอีางอิง 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

พิจารณาจากงานที่ปฏิบัติไดผลผลิตตามเปาหมาย และ

เกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค 

 

๑. งานตามบทบาทหนาที่ของตาํแหนง 

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

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

๒. งานที่ไดรับมอบหมาย 

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

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

๓. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงงานในหนาที่ที่

รับผิดชอบ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ ๓ ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

            ๓.๑ ความรู ความสามารถ และทักษะ  

 

รายการประเมิน ระบุเอกสารหรือกรณีอางอิง 

๑. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการ

ปฏิบัติงานในตําแหนง 

        ……………………………………………………………….….. 

………………………………………………………….…………………. 

๒. ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 

        ……………………………………..……………………….….. 

……………………………………………………………………………. 

 

๓. ทักษะ 

    ๓.๑ การใชคอมพิวเตอร 

        ……………………………………..……………………….….. 

……………………………………………………………………………. 

    ๓.๒ การใชภาษาอังกฤษ 

        ……………………………………..……………………….….. 

……………………………………………………………………………. 

    ๓.๓ การคํานวณ 

        ……………………………………..……………………….….. 

……………………………………………………………………………. 

    ๓.๔ การจัดการขอมูล 

        ……………………………………..……………………….….. 

……………………………………………………………………………. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

           



 ๓.๒ สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 

รายการประเมิน ระบุเอกสารหรือกรณีอางอิง 

๑. สมรรถนะหลัก 

๑.๑ การมุงผลสัมฤทธิ ์

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

๑.๒ บริการที่ด ี

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

๑.๓ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

๑.๔ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม 

      และจริยธรรม 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

๑.๕ การทํางานเปนทีม 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

 

๒. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

๒.๑ การคิดวิเคราะห 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

๒.๒ การมองภาพองครวม 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

 

 

 



๒.๓ การใสใจและพัฒนาผูอ่ืน 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

๒.๔ การสั่งการตามอํานาจหนาที ่

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

๒.๕ การสืบเสาะหาขอมูล 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

๒.๖ ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

๒.๗ ความเขาใจผูอื่น 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

๒.๘ ความเขาใจองคกรและระบบราชการ 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

๒.๙ การดําเนินการเชิงรุก 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

๒.๑๐ การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

๒.๑๑ ความมั่นใจในตนเอง 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

๒.๑๒ ความยืดหยุนผอนปรน 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

 

 



๒.๑๓ ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

๒.๑๔ สุนทรียภาพทางศิลปะ 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

๒.๑๕ ความผูกพันที่มีตอมหาวิทยาลัย 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

๒.๑๖ การสรางสัมพันธภาพ 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

 

 

ขาพเจา................................................................................ขอรับรองวาขอความดังกลาวเปนความ

จริงทุกประการ และขาพเจารับทราบแลววาหากตรวจสอบพบเมื่อใดก็ตามวามีการกระทําอันทุจริต การแจง

หรือระบุการมีสวนรวมในผลงานไมตรงกับความเปนจริง หรือการลอกเลียนผลงานของผูอ่ืน หรือนําผลงานของ

ผูอื่นมาอางวาเปนผลงานของตัวเอง หรือมีการกระทําอันเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา อันกฎหมายระบุ

วาเปนความผิด ขาพเจายินดีรับการลงโทษตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคบัที่เก่ียวของ 

 

(ลงชื่อ).....................................................................ผูเสนอขอแตงตั้ง 

        (....................................................................) 

                 ......../............................/......... 

                           (วัน/เดอืน/ป) 

 

 

 

 

 



สวนที่ ๔ ความเห็นของผูบังคับบัญชา 

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

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

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

  

(ลงชื่อ).....................................................................ผูบังคับบัญชา 

        (....................................................................) 

ตําแหนง................................................................... 

                 ......../............................/......... 

                           (วัน/เดอืน/ป) 

สวนที่ ๕ สําหรับเจาหนาที่ 

 การตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

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

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

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

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

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

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

 สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

 (  ) มีคุณสมบัติครบถวน 

 (  ) ขาดคุณสมบัต ิเนื่องจาก......................................................................................................... 

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

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

(ลงชื่อ).....................................................................ผูตรวจสอบ 

        (....................................................................) 

ตําแหนง................................................................... 

         (หัวหนางาน/ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาที่) 

                 ......../............................/......... 

                           (วัน/เดอืน/ป) 



 

 

 

 

 



สรุปโครงการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน  

ประจําปงบประมาณ 2563 

วันจันทรที่  1  มิถนุายน  2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ทาง Facebook Live กลุม บุคลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

 

หลักการและเหตุผล 

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดจัดโครงการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

เพ่ือสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับนโยบาย ยุทธศาสตรและแนวทางการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย ทั้งใน

ดานการปรับโครงสรางมหาวิทยาลัย มาตรฐานการกําหนดภาระงาน รวมถึงแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน นับวามีความสําคัญและความจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่จะตองดําเนินการให

บุคลากรเกิดความรู และมีความเขาใจที่ตรงกัน เพ่ือใหสามารถนําแนวทางตามนโยบายมาปฏิบัติงานไดอยาง

ถูกตอง        เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเกิดจิตสํานึกรวมที่จะชวยกันพัฒนาใหเปนไปตาม

นโยบาย เปาประสงค และแผนงานที่สําคัญของมหาวิทยาลัย ดวยมหาวิทยาลัยได กําหนดแนวทางในการ

ปฏิบัติงานที่บาน (Work from Home) ของบุคลากร เพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  

(COVID-19) โดยประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการ

เฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 5) : การปฏิบัติงานที่บาน 

(Work from Home) กําหนดใหทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงฯ วางแผน ซักซอม และเตรียมการใหเกิดการ

ทํางานท่ีบาน (Work from Home) เพ่ือลดการเดินทาง ลดการสัมผัสเชื้อใหมากที่สุดและใหเกิดความราบรื่น

ตอการดําเนินงาน ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดใหมีการประชุมบุคลากรเพ่ือมอบนโยบาย ในวันพฤหัสบดี

ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ผานระบบออนไลน เพ่ือเปนการประกันการแพรกระจาย 

มหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงกําหนดใหมี เพ่ือชี้แจงนโยบายในการปฏิบัติงานใหบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัยทุกคนรับทราบ และนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหเต็ม

ศักยภาพ เกิดความรูความเขาใจ  และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย อันจะกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา และการนํามหาวิทยาลัยไปสูการเปนมหาวิทยาลัยแมแบบที่ดีของสังคม  

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหบุคลากรรับทราบนโยบาย แผนงานที่สําคัญ และทิศทางดาํเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ประจําป 2563 

 2. เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงาน 

       3. เพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร   

                  4. เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได

อยางเต็มศักยภาพ                 



 

วันและเวลาดําเนินการ 

วันจันทรที่  1  มิถุนายน  2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 

สถานท่ีดําเนินโครงการ 

ทาง Facebook Live กลุม บคุลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สรุปการดําเนินงานตามแผน 

     ลาชากวาแผน                             ตามแผน         เร็วกวาแผน 

 

สาระสําคัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดจัดใหมีการประชุมมอบนโยบายประจําป ครั้งที่ 2 แกบุคลากร

สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งมหาวิทยาลัย ดวยการจัดการประชุมแบบออนไลน โดยมีสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองบริหารงานบุคคล เปนหนวยงานหลักในการจัดและดําเนินการ 

รองศาสตราจารย ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา เปนประธานในการประชุม และมอบนโยบายในการบริหารและปฏิบัติงานในการรวมกันขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัย ซึ่งในสถานการณปจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงลวนไดรับผลกระทบทั้งจากสภาพทาง

จํานวนประชากรผูเรียนที่ลดลง การไดรับการสนับสนุนงบประมาณแผนดิน ซึ่งมีแนวโนมการปรับลด

งบประมาณแผนดินจากรัฐบาลอยางตอเนื่องมาโดยตลอด มหาวิทยาลัยจึงตองพ่ึงพาตนเองใหได นอกจากนี้ 

งบวิจัยจากภาครัฐก็ถูกปรับลดลง การแขงขันสูงข้ึน 

อยางไรก็ตามแมมหาวิทยาลัยของเราจะมีระบบของการพึ่งพาตนเองโดยการจัดหารายได แตวิกฤต

การระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ทําใหมหาวิทยาลัยตองปรับเปลี่ยนใหสอดรับกับสถานการณ แม

โอกาสในการสรางรายไดเพ่ิมในขณะนี้ยังไมเอ้ืออํานวย แตมหาวิทยาลัยก็ไดมีมาตรการในการควบคุมการใช

จายใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ในสวนของคณะ และหนวยงานตางๆ ขอความรวมมือใหบุคลากรทุกคนระดมกําลังอยางแข็งขัน ใน

การประชาสัมพันธหลักสูตร การเรียนการสอน โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลนใหเขาถึงกลุมเปาหมาย ซึ่ง

ตองทําอยางตอเนื่องไปตลอด ผูบริหาร อาจารยและบุคลากรตองมีหนาที่ในการเปนนักประชาสัมพันธดวย 

เพ่ือชวยกันผลักดันใหมหาวิทยาลัยของเรากาวผานไปได เราจะไมท้ิงกัน 

จากนั้น รองศาสตราจารย ดร.สมเดช รุงศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ ได

มอบแนวทางเรื่อง New Normal University ซึ่งงานทางดานวิชาการก็ตองมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ 

การจัดการเรียนการสอนออนไลนจะตองถูกนํามาใชอยางเต็มที่ นโยบายมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการทบทวน

เรื่องการ ปด – ปรับ – เปด หลักสูตรตางๆ ใหสอดคลองกับความเปนจริง ตองสรางหลักสูตร 2 ภาษา 



สนับสนุนผลักดันใหมีการนําเสนองานวิจัยตางประเทศของนักศึกษา การประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา

โดยมีนักศึกษาของเราเปนเครือขายเพ่ือเขาถึงกลุมเปาหมาย และ บทบาทของอาจารยหัวหนาสาขาวิชาจะตอง

มีหนาที่ในการระดมความคิดกับอาจารยในสาขา วาทําอยางไรจึงจะยืนหยัดอยูไดในสถานการณวิกฤตินี้ 

เมื่อจบแลว การประชุมในหัวขอตอไปคือ SSRU Next และการออกแบบประเมินการปฏิบัติราชการ 

โดยรองศาสตราจารย ดร.วิทยา เมฆขํา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ ซึ่ง

ไดกลาวถึงแนวทางการพัฒนาอาจารย และบุคลากร เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน และจะไดมี

การทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะไดใหผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน ไดรวมกันระดม

ความคิดเห็น เพ่ือใหไดระบบการประเมินที่เที่ยงตรงมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 

จากนั้น เปนเรื่องการบริหารและพัฒนาดานกายภาพ และการคลัง โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชา 

พงษเพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร ซึ่งทานไดกลาวถึงมาตรการในการเฝาระวังการระบาด

ของไวรัสโคโรนา COVID-19 ซึ่งมหาวิทยาลัยไดจัดและดําเนินการอยางเต็มกําลัง ตั้งแตการคัดกรอง การเวน

ระยะหาง และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการตางๆ ของหนวยงาน สําหรับในสวนของงานทางดาน

กายภาพและสาธารณูปการอ่ืนๆ ที่เปนสวนสําคัญ เชน ระบบการจัดการพ้ืนที่ ไฟฟา ประปา และภูมิทัศนนั้น 

ไดขอความรวมมือใหทุกภาคสวนไดชวยกันดูแลรักษา นอกเหนือจากที่สวนกลางไดบริการจัดการดูแล และการ

จัดการจราจรขอใหปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด นอกจากนี้ ระบบการเบิกจาย จะไดใหแนวทางในการ

ดําเนินการดวยความรวดเร็ว และเบิกจายตามระเบียบอยางถูกตอง 

เมื่อจบแลว ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนนาถ มีนะนันทน รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการ

นักศึกษา ไดกลาวถึงเรื่อง We’ re inspired together ความสําเร็จของการจัดและดําเนินการดานกิจกรรม

ของนักศึกษา ทั้งที่เปนกิจกรรมปกติ และกิจกรรมในระบบออนไลน การสนับสนุนใหนักศึกษาไดเปนสวนหนึ่ง

ของกิจกรรมจิตอาสา การชวยเหลือดูแลนักศึกษาทั้งในดานสุขอนามัย การชวยเหลือนักศึกษาจากวิกฤต ิ

COVID-19 ทั้งการจัดสวัสดิการพบการติดเชื้อ จาย 10,000 บาท เสียชีวิต จาย 100,000 บาท การระดม

ทุนการศึกษาชวยเหลือนักศึกษา ขอใหทานผูบริหาร อาจารย และบุคลากรทุกฝาย ไดชวยเสริมสรางแรง

บันดาลใจใหแกนักศึกษาของเราไดประสบความสําเร็จอยางสมบูรณในชีวิตตอไป 

และสุดทาย รองศาสตราจารย ดร.ธนสุวิทย ทับหิรัญรักษ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิจัย

และพัฒนา ไดพบกับที่ประชุมในหัวขอ คิดจากฐานโตจากราก เปาหมายในการขับเคลื่อนองคกรในปจจุบันนี้ 

ตองคิดใหม ทําใหม ตองเนนการยืนหยัดอยูไดดวยศักยภาพของตนเอง กาวขามกับดักการทํางานเดิมๆ สูการ

สรางคุณคาใหแกสังคมและประเทศโดยไมตองพ่ึงงบประมาณภาครัฐ 

อาจารยและบุคลากรตองพรอมปรับตัวเขาสูรูปแบบของการบริการวิชาการระดับประเทศ มีองค

ความรูที่จับตองได เรงความรวมมือกับหนวยงานเอกชนและทองถ่ิน สรางเครือขายเพ่ือรวมทํางานวิจัย พัฒนา 



big data เพื่อใหนําไปสูงานบริการที่มีจุดขายในที่สุด เพ่ือสรางศักยภาพและเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของ

ความสําเร็จอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต 

ซึ่งทั้งหมดท่ีผูบริหารทุกทานไดประชุมสรางความเขาใจตอบุคลากรในวันนี้ อาจกลาวสรุปไดวา การ

ปรับตัวดี จะทําใหเราอยูรอดไดในทุกสถานการณ 

 

ตัวชีว้ัดรอยละความสําเร็จ  

   1. รอยละของบุคลากรที่เขารวมอบรม/สัมมนาตอกลุมเปาหมาย (รอยละ80) ผลที่ได 80.84 

          2.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการจัดโครงการอบรม/สัมมนา (ระดับ4) ผลที่ได 4.72 

 

วัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูล 

1. เพ่ือประเมินความพอใจของบุคลากรที่มีตอเนื้อหาการอบรมและตอวิทยากร 

2. เพ่ือนําผลการประเมินมาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการอบรมของงานฝกอบรมและ

พัฒนาบุคลากรใหตรงกับความตองการและเปนประโยชนตอผูเขารับการอบรมใหมากที่สุด 

 

ระเบียบวิธีการประเมิน 

1. กลุมตัวอยาง ไดแก พนักงานมหาวิทยาลัยลักษณะประจํา สายวิชาการ และสายสนับสนุน

วิชาการจํานวน 1,947 คน มีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 1,574 คน คิดเปนรอยละ 80.84 

2. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล งานฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรไดแจกและเก็บแบบสอบถามในวันที่มีการ

ประชุม 

 

 

หลักเกณฑการแปลผล 

การแปลผลคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรมีหลักเกณฑ ดังนี ้

 คาเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายความวา  มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

 คาเฉลี่ย 3.50-4.49  หมายความวา  มีระดับความพึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายความวา  มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายความวา  มีระดับความพึงพอใจนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายความวา  มีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

 

 

 



 

ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตารางที ่1  แสดงขอมูลเกี่ยวกับผูเขารวมกิจกรรม  

ขอมูลเกี่ยวกับผูเขารวมกิจกรรม จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ 

   - หญิง 1,014 64.40 

   - ชาย 560 35.60 

รวม 1,574 100.0 

 

จากตาราง ขอมูลเกี่ยวกับผูเขารวมกิจกรรม พบวามีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1,574 คน เปนเพศ  

หญิง1,014 คน มีคาเฉลี่ย 64.40 เปนเพศชาย 560 คน มีคาเฉลี่ย 35.60 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 2 “ความคิดเห็นที่มีตอการประชุม”  

หัวขอ X 
ระดับความพึง

พอใจ 

1. พิธีเปดและมอบนโยบาย  

โดย รองศาสตราจารย ดร.ชุติกาญจน  ศรีวิบูลย (รักษาราชการแทนอธิการบดี) 
4.81 มากที่สุด 

2.“New Normal University”  

โดย รองศาสตราจารย ดร.สมเดช รุงศรีสวัสดิ์ (รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝาย

วิชาการ) 

4.73 มากที่สุด 

3. “SSRU Next และแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ”  

โดย รองศาสตราจารย ดร.วิทยา  เมฆขํา   

(รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ) 

4.80 มากที่สุด 

4. “การบริหารและพัฒนาดานกายภาพ การเงินและการคลัง”                                 

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชา  พงษเพ็ง           

(รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร) 

4.65 มากที่สุด 

5. "We' re inspired together"                                   

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนนาถ  มีนะนันทน              

(รักษาราชการแทนรองอธิการบดฝีายกิจการนักศึกษา)       

4.64 มากที่สุด 

6.“คิดจากฐาน โตจากราก” 

โดย รองศาสตราจารย ดร.ธนสุวิทย  ทับหิรัญรักษ                                        

(รักษาราชการแทนรองอธิการบดฝีายวจิัยและพัฒนา)     

4.64 มากที่สุด 

7. เน้ือหาการใหความรูตรงกับความตองการและความสนใจของทาน 4.70 มากที่สุด 

8. ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได 4.69 มากที่สุด 

9. ทานคิดวาเนื้อหาการประชุมครัง้นี้เปนประโยชนตอบุคลากร 4.76 มาก 

10. การเปดโอกาสใหผูอบรมซักถาม 4.57 มาก 

11. ความพึงพอใจของทานตอการจัดการประชุม 4.72 มากที่สุด 

รวม 4.70 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอการประชุม สายสนับสนุนวิชาการ พบวามีผูตอบแบบสอบถาม 

เปนจํานวน 1,574 คน ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.70 เม่ือพิจารณาเปน

รายดาน พบวา พิธีเปดและมอบนโยบายอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.81 รองลงมา “SSRU Next และ

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ” อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.80  และ ทานคิดวาเนื้อหาการประชุม

ครั้งนี้เปนประโยชนตอบุคลากร อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.76 ตามลําดับ 

 



ผลการประชุม 

ในการประชุมครั้งนี้มีบุคลากร จํานวน 1,574 คน บุลากรความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีกําหนด นโยบาย  แผนงานที่สําคัญ และทิศทางดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และ

สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ 

  

ขอเสนอแนะขอคิดเห็นจากผูเขาประชุม  

 - ทาน รศ.ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย รักษาราชการแทนอธิการบดี และผูบริหารทุกทานบรรยายการ

นําเสนอไดดีมาก และยินดีขอมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ชื่นชมการดําเนินงานการประชุมครับ ทีม

ผูบริหารมีวิสัยทัศนที่เยี่ยมยอดในการนําพามหาวิทยาลัยกาวไปขางหนา เอกสาร PowerPoint โหลดไดจากท่ี

ไหนครับ 

- การจัดการนําเสนอนโยบายรูปแบบ Online แบบนี้ เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน และกับ

การกาวเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัลในอนาคต New Normal University 

-ชื่นชมวิธีการ Live ชอบการประชุมลักษณะนี้คะการประชุมแบบนี้เปนประโยชนมากคะ การประชุม

แบบออนไลนไมติดขัด เสียงชัดเจน ผูฟงมีชองทางในการถามคาํถามสามารถอานรายละเอียดไดชัดเจนกวาการ

ประชุมแบบปกติ ชอบใหจัดในรูปแบบออนไลนเพราะชัดเจน สามารถเขารวมไดทุกที่ ประหยัดเงินและเวลา 

อยากใหจัดรูปแบบนี้ไปตลอด เพราะดีกวาการประชุมที่ผานๆมามากทั้งดานเนื้อหา ความชัดเจน อยางเชนการ

นําเสนอพาวเวอรพอยในหองประชุมสมัยกอนปญหาคือมองไมเห็นบนจอ ปริ้นทแจกอาจารยเจาหนาที่ก็เปลือง

งบประมาณ แตพอเปลี่ยนเปนออนไลนเห็นชัดอานชัดจากจอของตัวเอง ใหบรรยากาศไมแตกตางจากการ

ประชุมท่ีหอประชุมสุนันทานุสรณ และสามารถอานรายละเอียดประกอบการบรรยายไดชัดเจนกวา สามารถ

ติดตามยอนหลังไดดวย ขอบคุณที่คง fblive สําหรับการดูยอนหลัง 

- การประชุมออนไลนทําใหบุคลากรสามารถเขาถึงไดสะดวก และยังชวยใหบุคลากรกลาที่จะถาม

คําถามมากกวาการประชุมแบบเดิม ทั้งยังสามารถท้ิงคําถามไวแลวตอบกลับภายหลังไดอีกดวย การจัดการ

ประชุม Online ทาง Facebook Live เขาถึงการประชุมไดงายและสะดวกตอผูเขารวมประชุมทุกทาน ชอบ

ใหจัดในรูปแบบออนไลนเพราะชัดเจน สามารถเขารวมไดทุกที่ ประหยัดเงินและเวลา อยากใหจัดรูปแบบนี้ไป

ตลอดคะเพราะดีกวาการประชุมที่ผานๆมามากทั้งดานเนื้อหา ความชัดเจน อยางเชนการ 

-ไดรับทราบนโยบาย new normal เพื่อเปนแนวทางในการปรับตนเองตามการเปลี่ยนแปลง และ

ระบบการประชุมออนไลนดีมาก ลื่นไหล ชัดเจน ไมติดขัด ขอบพระคุณผูบริหารทุกทาน และหนวยงานที่

เก่ียวของทั้งหมดคะ 

- การประชุมแบบออนไลนมีความสะดวกมากคะ ตัดปญหาเรื่องสถานที่ ถาใชอาคารกีฬาเสียงจะกอง 

ทําใหฟงไมชัดเจน การจัดการประชุมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ตลอดจนมีความสะดวกในการเขาถึง 

ตองการใหในครั้งตอไป  

  

 



ภาพโครงการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน  

ประจําปงบประมาณ 2563 

วันจันทรที่  1  มิถนุายน  2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ทาง Facebook Live กลุม บุคลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

 
สวนสุนันทา จัดประชุมมอบนโยบายประจําปี 

เน้นการปรับตัวดี..ทําให้เราอยู่รอด 





 

 



สรุปโครงการประชุมรับทราบนโยบายการทําผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

ณ หองประชมุชอแกว อาคาร 31 ชั้น 5 





 

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย รักษาราชการ

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนประธานพรอมมอบนโยบายการทําผลงานทางวิชาการเพ่ือ

เขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น ในโครงการอบรมเพ่ือเรงผลักดันและเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดทําผลงานทาง

วิชาการแกบุคลากรสายวิชาการ จัดโดยกองบริหารงานบุคคล ณ หองประชุมชอแกว อาคาร 31 ชั้น 5 



สรุปโครงการประชุม กบม. สัญจร และการกําหนดทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัย 

ระหวางวันที่  13 – 15  กรกฎาคม 2563 

ณ  หองประชุมหาดทรายแกรนด โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 

หลักการและเหตุผล  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีพันธกิจที่สําคัญคอื การผลิตบัณฑิตสรางและพัฒนาองคความรูและ

นวัตกรรม บริการวิชาการแกสังคมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการสงเสริมวิชาชีพครูยังตองมีบทบาท

สําคัญในการตอบสนอง ชี้นํา แจงเตือนและแกปญหาใหกับชุมชนและสังคมจึงเปนเสมือนสมองขุมกําลังทาง

วิชาการและจิตวิญญาณของสังคมการที่มหาวิทยาลัยจะสามารถดําเนินภารกิจตามบทบาทหนาที่ดังกลาวให

บรรลุผลไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยจําเปนตองมีความคลองตัวและมีความอิสระในการ

ดําเนินงานทั้งดานการบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ และบริหารทรัพยากรตางๆและมีเสรีภาพทาง

วิชาการเพื่อสามารถคิดคน แสวงหาความรูความจริงเพ่ือการสรางสรรคนวัตกรรมและพัฒนาความ

เจริญกาวหนาทางวิทยาการใหกับชุมชนและสังคม ตลอดจนประเทศชาติที่จะสามารถแขงขันกับนานาประเทศ

ทั้งนี้ควบคูกับความรับผิดชอบ ที่มหาวิทยาลัยพึงมีตอสังคมและประเทศชาติภายใตการกํากับและตรวจสอบ

โดยรัฐและประชาชน 

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจัดโครงการประชุม กบม. สัญจร และการกําหนดทิศทางพัฒนา

มหาวิทยาลัยในระหวางวันที่ 13 – 15  กรกฎาคม 2563  ณ  หองประชุมหาดทรายแกรนด โรงแรมลองบีช 

ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือใหการประชุมดังกลาว บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดและวัตถุประสงค เพ่ือนําไปสู

การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

เพ่ือเปนการติดตามความกาวหนาการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ใหการพัฒนา

มหาวิทยาลัยมีทิศทางและแนวทางดําเนินงานที่ชัดเจน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2563 

2 . กํ าหน ดทิ ศท างยุ ท ธศาสตรมห าวิ ท ยาลั ย และ จัด ทํ าแผนป ฏิ บั ติ ราชการ  ป ระจํ าป   

              งบประมาณ 2564 

3. รายงานผลความกาวหนา โครงการพัฒนาบุคลากรและการจัดการเรียนการสอน  รูปแบบออนไลน 

SSRU Next (คณะครศุาสตร) 

4. จัดทําตัวบงชี้และเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563    

  

วันและเวลาดําเนินการ     

 ระหวางวันท่ี  13 – 15  กรกฎาคม 2563 



 

สถานท่ีดําเนินโครงการ 

ณ  หองประชุมหาดทรายแกรนด โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี

 

สรุปการดําเนินงานตามแผน 

     ลาชากวาแผน                             ตามแผน         เร็วกวาแผน 

 

สาระสําคัญ 

 สวนสุนันทาจัดประชุม กบม.ครั้งท่ี 7/2563 (สัญจร)  

วันที่  13 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กบม. ครั้งท่ี 7 /2563 (สัญจร) เพ่ือกําหนดทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัย ณ 

หองประชุมหาดทรายแกรนด โรงแรมลองบีช ชะอํา จ.เพชรบุรี โดยมี รองศาสตราจารย ดร.ชุติกาญจน ศรี

วิบูลย รักษาราชการแทนอธิการบดี พรอมดวยผูบริหารเขารวมประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช 

เกิดวิชัย เปนวิทยากรบรรยายพิเศษหัวขอ “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21” 

 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย รักษาราชการ

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(สัญจร) ครั้งที่ 7 /2563 และการกําหนดทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัย โดยไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย 

ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย บรรยายนโยบายกับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 ณ หองประชุมหาดทราย

แกรนด โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย รักษาราชการ

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนประธานการรวมระดมความคิดในการจัดทํา (ราง) แบบ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ) ปงบประมาณ 2564 ณ หองประชุมหาดทรายแกรนด โรงแรม

ลองบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

  วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนประธานการประชุมจัดทํา (ราง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

(สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ชวงบายเปนการพิจารณา (ราง) แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 - 2564) แผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 และการถายทอดตัวชี้วัดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับมหาวิทยาลัยลงสู



หนวยงาน จากนั้นเปนการแจงกรอบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) และงบประมาณ

แผนดิน (เฉพาะงบลงทุน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ หองประชุมหาดทรายแกรนด โรงแรมลองบีช 

ชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี

  วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนประธานการพิจารณาการจัดทํา (ราง) ตัวบงชี้และเกณฑประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการพิจารณารูปแบบ

การคํานวณจุดคุมทุน (Break Even Point) ของหลักสูตร ณ หองประชุมหาดทรายแกรนด โรงแรมลองบีช 

ชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี

โปรดเกลา “ฤๅเดช” นายกสภาฯ “สวนสุนันทา” 

ลั่นกลอง “จัดการเรียนการสอน on line เต็มรูปแบบ” 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม แตงตั้งรองศาสตราจารย ดร.

ฤๅเดช เกิดวิชัย ดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ไดนําความกราบบังคมทูลทรงพระกรุณา  ซึ่งไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหดํารง

ตําแหนงดังกลาวตั้งแตวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 137 ตอนพิเศษ 

160ง ในวันที่  13 กรกฎาคม 2563 รับสนองพระบรมราชโองการโดยนายสมคิด จตุศรีพิทักษ  รอง

นายกรัฐมนตร ี

รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณเปนลนพน แถลงในการประชุมยุทธศาสตรการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในยุคโควิด-19 วา สวนสุนัน

ทาจะตองเตรียมความพรอมอยางจริงจังในการปฏิวัติรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยใหทัน

ยุคทันสมัยของการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล การแพรระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 หรือโรคอ่ืนๆ ที่อาจจะ

เกิดขึ้นอีกในอนาคต การแขงขันทางการศึกษาอยางเขมขน จํานวนนักศึกษาที่ลดลงอันเนื่องมาจากผลของ

ประชากรศาสตรและการเพ่ิมจํานวนของมหาวิทยาลัย คุณภาพการศึกษา ความรวดเร็ว ความนาสนใจ และ

การตอบสนองความตองการของผูเรียนจะเปนตัวตัดสินการดํารงอยูของมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอน 

on line อยางเต็มรูปแบบ ที่ไมใชแคเพียงการสอนผานชองทาง on line  ตามที่หลายคนยังเขาใจผิดจํานวน

มาก เพราะ on line โดยผานโปรแกรม zoom หรือ google meet หรืออื่นๆ เปนเพียงแคโครงสรางพ้ืนฐาน

ที่ชวยในการสนับสนุนการเรียนการสอน แตหัวใจสําคัญอยูท่ีคุณภาพของเนื้อหาวิชาที่สอน  ความนาสนใจของ

วิชาและวิธีการศึกษา วิธีการถายทอด การเขาถึง การเขาเรียน และการวัดผลประเมินผล จะตองสามารถทําได



ทุกที่ทุกเวลา และที่สําคัญที่สุดจะตองนําเอาความรูท่ีเรียนไปใชในการดํารงชีพในสังคมไดอยางมีคุณภาพและ

คุณธรรม 

รองศาสตราจารย ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ขานรับนโยบายดังกลาว ขีดเสนตายปการศึกษา 2564 ตองจัดการเรียนการสอน on line เต็มรูปแบบ

อยางมีคุณภาพตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยฯแถลง ขณะนี้ไดเตรียมระบบโครงสรางพื้นฐานที่จะเอ้ืออํานวย

ตอการจัดการเรียนการสอน on line เต็มรูปแบบ จัดอบรมการสรางเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนใหนาสนใจแก

อาจารยทุกคนในมหาวิทยาลัย เตรียมความพรอมบุคลากรสายสนับสนุน หนวยงานที่จะรับผิดชอบการผลิต

และการบริหารการจัดการเรียนการสอน on line เรงสรางความเขาใจกับอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาให

มีทัศนคตแิละปรับโหมดเขาสูการเรียนการสอน on line เต็มรูปแบบตอไป 

“การจัดการเรียนการสอน on line เต็มรูปแบบ ตามนโยบายของนายกสภามหาวิทยาลัยจะประสบ

ความสําเร็จได ทุกองคาพยพในมหาวิทยาลัย บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมทั้งนักศึกษา 

ผูปกครอง และผูสนใจ จะตองมีความรูความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน พรอมที่จะขับเคลื่อนการศึกษาใน

รูปแบบใหมปกติ หรือ New Normal Learning ผานระบบ on line อยางมืออาชีพ มีการปรับแตงและ

สรางสรรคบทเรียนใหนาสนใจ ชวนติดตาม และนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง หลักการสําคัญในการจัดการ

เรียนการสอน on line เต็มรูปแบบ อยูที่คําสามคํา คุณภาพ คุณคา และศักดิ์ศรี กลาวคือคุณภาพของ

เนื้อหาวิชาและวิธีการเรียนการสอน คุณคาของเนื้อหาวิชาที่สามารถนําไปใชประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต 

และสุดทายศักดิ์ศรีของการไดเรียนผานระบบนี้จะตองไมดอยกวาการเรียนในชั้นเรียน สังคมตองเชื่อมั่นและให

ความไววางใจกับผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาดวยรูปแบบนี้” รองศาสตราจารย ดร.สมเดช รุงศรีสวัสดิ์ รักษา

ราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลาวเพ่ิมเติมในที่สุด 



























 

 

 

 

 

 



 

กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ 

 ผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 85 คน  

วิธีการดําเนินงาน 

 1. จัดทําโครงการและเสนออนุมัติโครงการการประชุม 

 2. ดําเนินการจัดประชุมตามโครงการ 

 3. สรุปผลการรายงานโครงการประชุม กบม. สัญจร และการกําหนดทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัย 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 1. การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 

 2 . ทิ ศ ท า ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ จั ด ทํ า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร  ป ร ะ จํ า ป   

    งบประมาณ 2564 

 3. รายงานผลความกาวหนา โครงการพัฒนาบุคลากรและการจัดการเรียนการสอน 

   รูปแบบออนไลน SSRU Next (คณะครุศาสตร) 

 4. ตัวบงชี้และเกณฑประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563    

 

  

 

 

 

 

 



วัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูล 

1. เพ่ือประเมินความพอใจของบุคลากรที่มีตอเนื้อหาการอบรมและตอวิทยากร 

2. เพ่ือนําผลการประเมินมาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการอบรมของงานฝกอบรมและ

พัฒนาบุคลากรใหตรงกับความตองการและเปนประโยชนตอผูเขารับการอบรมใหมากที่สุด 

 

ระเบียบวิธีการประเมิน 

1. กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 85 คน 

มีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 129 คน คิดเปนรอยละ 100 

2. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล งานฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรไดแจกและเก็บแบบสอบถามในวันที่มีการ

ประชุม 

 

งบประมาณ  

 งบประมาณในการดําเนินการเบิกจายจากเงินงบประมาณของกองนโยบายและแผนสํานักงาน

อธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

 เงนินอกงบประมาณ คาสมัคร(AP414) และคาลงทะเบียนบัณฑิต (AP417) 

และเงินกองทุนทั่วไปภาคปกติ : กองนโยบายและแผน 

 จํานวนเงิน  755,000 บาท  (เจ็ดแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน)  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

คาหองพัก (160x1600 )   เปนเงิน    256,000 บาท   

 คาอาหารกลางวัน (160x350x3)   เปนเงนิ     168,000  บาท 

 คาอาหารเย็น(160x400x2)    เปนเงนิ     128,000   บาท 

 คาอาหารวาง (160x100x6)   เปนเงนิ       96,000  บาท 

คาหองประชุม      เปนเงิน       30,000   บาท 

 คาจัดทําเอกสาร     เปนเงนิ        20,000   บาท  

 คาน้ํามันเชื้อเพลิง     เปนเงนิ        34,000   บาท 

 คาใชจายอ่ืนๆ     เปนเงิน         25,000  บาท 

รวมเงิน                     755,000 บาท 

 หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยตามความเปนจริงทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 



หลักเกณฑการแปลผล 

การแปลผลคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรมีหลักเกณฑ ดังนี ้

 คาเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายความวา  มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

 คาเฉลี่ย 3.50-4.49  หมายความวา  มีระดับความพึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายความวา  มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายความวา  มีระดับความพึงพอใจนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายความวา  มีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

 

ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตารางที ่1  ความคิดเห็นที่มีตอการอบรม”  

หัวขอ X 
ระดับความพึง

พอใจ 

พิธีเปดและบรรยายพิเศษ 5 มากที่สุด 

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2563 และรายงานผลความกาวหนา

โครงการพัฒนาบุคลากรและการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน SSRU Next   
5 มากที่สุด 

การพิจารณา (ราง) แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนปฏิบัติ                 

การประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564“ 
5 มากที่สุด 

การถายทอดตัวชี้วัดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับมหาวิทยาลัยลงสูหนวยงาน 5 มากที่สุด 

กรอบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได)  และงบประมาณแผนดิน 

(เฉพาะงบลงทุน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
5 มากที่สุด 

การจัดทํา (ราง) ตัวบงชี้และเกณฑประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 

2563 
5 มากที่สุด 

การพิจารณารูปแบบการคํานวณจุดคุมทุน (Break Even Point) ของหลักสูตร 5 มากที่สุด 

รายงานความกาวหนาการจดัทํา (ราง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการทั้งสายวิชาการ

และสายสนับสนุนวิชาการ 
5 มากที่สุด 

ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได 5 มากที่สุด 

ทานคิดวาเนื้อหาการอบรมครั้งน้ีเปนประโยชนตอบุคลากร 5 มากที่สุด 

การเปดโอกาสใหผูอบรมซักถาม 5 มากที่สุด 

ความพึงพอใจของทานตอการจัดการอบรม 5 มากที่สุด 

รวม 5 มากที่สุด 

 



จากตาราง ความคิดเห็นที่มีตอการอบรม พบวามีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 129 คน ภาพรวม

ผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 5.00 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกหัวขอทุกดานอยู

ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 5.00  

ผลการประชุม 

ในการประชุมครั้งนี้มีบุคลากร จํานวน 129 คน ผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 ทิศทาง

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2564 รายงานผลความกาวหนา 

โครงการพัฒนาบุคลากรและการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน SSRU Next (คณะครุศาสตร) และตัว

บงชี้และเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563 สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชใน

การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ 

  

ขอเสนอแนะขอคิดเห็นจากผูเขาประชุม 

1. ทานอธิการพูดไดชัดเจน 

2. เปนโครงการที่ดี ควรจัดแบบตอเนื่องอยางนี้ตอไป 

 

 

 

 

 

 



สรุปโครงการเสริมสรางความสัมพันธของบุคลากรสํานักงานอธิการบด ี

ในระหวางวันที่ 1 – 3  กนัยายน  2563 

ณ  หองแกรนดบอลรูม  โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 

หลักการและเหตุผล  

ตามที่มหาวิทยาลัย ไดมีนโยบายในการเสริมสรางความสัมพันธของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี    

ตามยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน ซึ่งเปนปจจัยที่จะเปนกลไกในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหกาวไปสูความสําเร็จ ซึ่งถือเปนภารกิจหลักประการหนึ่ งที่

มหาวิทยาลัยจะตองสรางบุคลากรภายในทุกคนใหมีคุณภาพรวมท้ังการพัฒนากระบวนการทางความคิด  ซึ่ง

เปนภารกิจที่สําคัญในการบริหารและเก่ียวของกับงานทุกฝาย  โดยเฉพาะที่ตองมุงปฏิบัติในกิจกรรมที่เก่ียวกับ

บุคลากร เพ่ือทําใหบุคลากรในสํานักงานอธิการบดีเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลสําเร็จตอ

เปาหมายของมหาวิทยาลัย  บุคลากรของสํานักงานอธิการบดี ทุกคน ทุกฝายนั้นมีความสําคัญในบทบาท

หนาที่ของตน กลาวคือ บุคลากรสํานักงานอธิการบดีเปนกําลังสําคัญหรือเปนฟนเฟองที่จะตองชวยกัน

ขับเคลื่อนงานของมหาวิทยาลัย  ใหดําเนินตอไปไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบรรลุตาม

ยุทธศาสตร วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนด การเสริมสรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจนความรูสึกมีคุณคา

ในบทบาทหนาที่หรือในงานที่ตนปฏิบัตินั้นเปนสิ่งสําคัญและควรเสริมสรางใหเกิดกับบุคลากรทุกคน โดยพบวา

ปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญของการเกิดความรูสึกรักและผูกพันในองคกรคือการมีความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อน

รวมงานในองคกรเดียวกัน และการรูสึกถึงการไดรับความสําคัญจากองคกรและผูนําองคกร ดังนั้น สํานักงาน

อธิการบดีจึงโครงการเสริมสรางความสัมพันธของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี ในระหวางวันที่  1 – 3  

กันยายน  2563 ณ  โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีความสุข มี

คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ มีการเรียนรู มีการสื่อสารเชื่อมโยงที่ดี  มีขวัญ

กําลังใจที่ดี   มีแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และมีทัศนคติที่ดีตองานพรอมทั้งมีความสามัคคีใน

องคกร ใหเปนองคกรที่มีชีวิต   

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางความสัมพันธของบุคลากรภายในสํานักงานอธิการบดี 

2. เพ่ือใหบุคลากร ปฏิบัติงานอยางมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติงาน

อยางมืออาชีพ มีขวัญกําลังใจที่ดี มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

                           

วันและเวลาดําเนินการ     

 ระหวางวันที่ 1 – 3  กันยายน  2563  

 



สถานท่ีดําเนินโครงการ 

ณ  โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี

 

สรุปการดําเนินงานตามแผน 

     ลาชากวาแผน                             ตามแผน         เร็วกวาแผน 

 

สาระสําคัญ 

 สวนสุนันทาจัดโครงการเสริมความสัมพันธรวมกันบุคลากร สนอ.รวมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู

เปาหมายเดียวกัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองบริหารงานบุคคล จัดโครงการเสริมสรางความสัมพันธ ของ

บุคลากรสํานักงานอธิการบดี (สนอ.) ตั้งแตวันที่ 1 - 3 กันยายน 2563 ณ หองประชุมแกรนดบอลรูม โรงแรม

ลองบีช ชะอํา จ.เพชรบุรี  โดยในวันแรก รศ.ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนประธานเปดโครงการ   

โดยในวันแรกอบรม รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา บรรยายพิเศษเรื่อง "ทํางานอยางไรใหประสบความสําเร็จ" จากนั้น การบรรยายหัวขอ "ทํางานอยางไรให

นายรัก เพ่ือนฝูงชอบ  ลูกนองชื่นชม" โดย รองศาสตราจารย ดร.สมเดช รุงศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทนรอง

อธิการบดีฝายวิชาการ เปนวิทยากร  

นอกจากนี้ ยังไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชา พงษเพ็ง รักษาราชการแทนรอง

อธิการบดีฝายบริหาร  บรรยายหัวขอ "เดินตามรอยเทาชาง : ประสบการณการทํางานกับผูยิ่งใหญ" ตอดวย 

การบรรยายเรื่อง "วิธีสรางสุขในการทํางาน" โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัติ ตะปนตา คณบดีคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และปดทายการบรรยายในวันแรก โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมสัน โสมณวัตร  

คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ในหัวขอ "ปรับตัว ปรับงาน เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการทํางาน" 

โครงการครั้งนี้  จัดข้ึนเพื่อสรางความสัมพันธรวมกันอยางมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรม มีจิต

สาธารณะและปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ  เพื่อรวมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสูเปาหมายเดียวกันตอไป 

สวนสุนันทาจัดโครงการสรางสัมพันธบุคลากร สนอ. นายกสภาแนะ 10 ขอ ทํางานใหประสบความสําเร็จ 

1 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เปนวิทยากร บรรยายพิเศษหัวขอ ทํางานอยางไรใหประสบความสําเร็จ ในโครงการเสริมสรางความสัมพันธ



ของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี ณ โรงแรมลองบีช อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี จัดโดย กองบริหารงานบุคคล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีบุคลากรในสังกัดสํานักงานอธิการบดีเขารวมนับรอย 

สาระสําคัญของเนื้อหา ทานวิทยากรไดกลาวตอนหนึ่งวา ชวงชีวิตที่ดีที่สุดและมีคุณคามากที่สุด คือ 

ชวงชีวิตในการทํางาน  พรอมกันนี้ ยังไดเผยเคล็ดลับ ขอสรุปการทํางาน 10 ประการ จากประสบการณชีวิต 

ประกอบดวย   

1.ตองเขาใจคุณคาของงานที่ทําอยางถองแท  

2.มีสติกับงานที่ทํา 

3.มีเปาหมายในการทํางาน โดยมีความฝนและจินตนาการเปนน้ําหลอเลี้ยง 

4.พยายามพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา อยาหยุดอยูกับที่ เพราะถาหยุดอยูกับที่เราจะลาหลังทันที 

5.สรางความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน โดยการหาจุดพอดีระหวางการทํางานและการใชชีวิต 

6.เรียนรูกับเพ่ือนรวมงานาหรือผูรูอยูเสมอ เพื่อคนหามุมมองใหมๆ ใหการทํางาน 

7.หาโอกาสใหตัวเองเสมอ ดวยการสรางความหวัง เพ่ือความเจริญกาวหนาในชีวิต 

8.มองโลกในแงบวกและสื่อสารกัน  การมองโลกในแงบวกนั้น จะสรางบรรยากาศที่ดีและทําใหเรามีความสุข 

9.จงรูจักการเปนผูให ซึ่งในทางคุณธรรมทางพุทธศาสนา ไดกําหนดประเภทของการใหไว 3 ประการ คือ การ

ใหวัตถุทาน การใหความรูหรือวิทยาทาน และการใหอภัย ท่ีเรียกวา อภัยทาน  

นอกจากนี้ การใหที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การใหโอกาส การรูจักเปนผูใหเหลานี้  เปนบันไดขั้น

หนึ่งของความสําเร็จในการทํางาน 

10. เมื่อเราทํางานกับมนุษย ดังนั้นการทํางานก็คือการเขาสังคมอยางหนึ่ง ซึ่งตองรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา 

และเคารพนับถือ ซึ่งกันและกัน เพ่ือใหงานสําเร็จลงได 

ทั้ง 10 ประการที่กลาวมานี้ ลวนเปนแนวทางในการทํางานใหประสบความสําเร็จทั้งสิ้น 

 

 



สวนสุนันทาเสริมสรางความสัมพันธบุคลากรวันที่สอง 

อธิการบดีย้ํา ปรับตัว ปรับใจ ในการทํางานเปนกระบวนทัศนสูความสําเร็จอยางยั่งยืน 

วันที่  2 กันยายน 2563 วันที่สองของการอบรมโครงการเสริมสรางความสัมพันธของบุคลากร

สํานักงานอธิการบดี  เปนการบรรยายพิเศษเรื่อง “ปรับตัว ปรับใจสูกระบวนทัศนใหมในการทํางาน” โดย รอง

ศาสตราจารย ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

โดยใจความสําคัญตอนหนึ่งที่สําคัญ ทานไดกลาววา กาวใหมของสวนสุนันทา ตองเริ่มจากหนวยเล็กๆ 

คือที่ตัวเรากอน บุคลากรทุกคนตองเขาใจในพันธกิจของหนวยงาน และพุงเปาไปที่ตัวชี้วัดความสําเร็จ ปญหา

ใดๆ ที่เกิดข้ึน ตองรีบหาทางแกไขทันที และระมัดระวังอยาใหเกิดซ้ํา นอกจากนี้ การปรับปรุงพัฒนาตนเอง ใน

สิ่งสําคัญสามประการ คือการปรับตัวใหมีความรูความเขาใจในหนาที่ที่รับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบตอ

องคกร และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเกิดการพัฒนาไปสูความสําเร็จ  สิ่งเหลานี้ เปนสวนสําคัญที่ทําใหองคกร

เจริญกาวหนา บุคลากรมีศักยภาพ กอใหเกิดองคกรแหงความผาสุกอยางแทจริง โดยเริ่มท่ีตัวเราเองเปนสําคัญ  

และกอใหเกิดความสําเร็จอยางยั่งยืน 

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายเรื่อง “การเขียนหนังสือราชการ” โดย นางสาวสุพิชฌาย กลิ่นหอม จาก

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนวิทยากรใหความรู 

จากนั้น เปนการสรุปการเสริมสรางความสัมพันธของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี โดย ผูอํานวยการ

สํานักงานอธิการบดี และผูอํานวยการกองคลัง 

สวนสุนันทาเสริมสรางความสัมพันธบุคลากรวันท่ีสาม ศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา

สิ่งแวดลอมแหลมผักเบ้ียอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จ  

 รอยละ 80 ของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมโครงการเสริมสรางความสัมพันธของบุคลากร

สํานักงานอธิการบดี ผลที่ได 96.57 

   

 

 

 

 



วัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูล 

1. เพ่ือประเมินความพอใจของบุคลากรที่มีตอเนื้อหาการอบรมและตอวิทยากร 

2. เพ่ือนําผลการประเมินมาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการอบรมของงานฝกอบรมและ

พัฒนาบุคลากรใหตรงกับความตองการและเปนประโยชนตอผูเขารับการอบรมใหมากที่สุด 

 

ระเบียบวิธีการประเมิน 

กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรสํานักงานอธิการบดี  จํานวน 175 คน มีผู เขาอบรมตอบ

แบบสอบถามทั้งสิ้น 169 คน คิดเปนรอยละ 96.57 

 

วิธีดําเนินการ 

1. ศึกษาจากผลความตองการปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือนําผลมาจัดกิจกรรม 

2. จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการอบรม 

3. ดําเนินการจัดอบรมตามโครงการ 

4. สรุปผลและรายงานผูบริหาร  
 

 

วิธีการอบรม 

บรรยายใหความรูความเขาใจเก่ียวกับนโยบายและแผนงานท่ีสําคัญ ที่สอดคลองกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พรอมทั้งทํากิจกรรมเพ่ือสรางความคุนเคยใหเกิดความสัมพันธของบุคลากร

สํานักงานอธิการบดี และพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 

ผลการประชุม 

ในการประชุมครั้งนี้มีบุคลากร จํานวน 169 คน บุคลากรปฏิบัติงานอยางมีความสุข มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ มีการเรียนรู มีการสื่อสารเชื่อมโยงที่ดี  มีขวัญกําลังใจที่ดี   

มีแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และมีทัศนคติท่ีดีตองานพรอมทั้งมีความสามัคคีในองคกร ใหเปน

องคกรที่มีชีวิต   

  

 

 

 

 

 

 



ภาพโครงการเสริมสรางความสัมพันธของบุคลากรสํานักงานอธิการบด ี

ในระหวางวันที่ 1 – 3  กนัยายน  2563 

ณ  หองแกรนดบอลรูม  โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
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