
 

 

 

 

 

 
 

การพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

(อ้างอิงจาก แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

 



29 
 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในหลักการ ในครั้งที่ 9(29)/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561  และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเข้าสภาฯ อีกครั้ง 

 
 
 
 
   การจัดท าแผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย           
สวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ โดยมีเป้าประสงค์ คือ บุคลากรที่มีคุณภาพ ท างานอย่างมีความสุข มีความมั่นคงในอาชีพ และมุ่งมั่นสร้างผลงานที่มีคุณค่าแก่มหาวิทยาลัย  
โดยมีตัวชี้วัด และกระบวนการ ดังนี้  
 

ประเด็น เป้าหมาย ตาม
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์

ที่ 5  
(ปีงบประมาณ) 

ตัวชี้วัดตามแผน กระบวนการ 
2561 2562 2563 2564 

การพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถตามความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณ 

ร้อยละ 40 ของอาจารย์
ประจ าทัง้หมดที่ได้รบั
การเพิ่มพูนความ
เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขา
วิชาชีพไม่ต่ ากว่า 18 
ชั่วโมงต่อป ี

ร้อยละ 50 ของอาจารย์
ประจ าทัง้หมดที่ได้รบั
การเพิ่มพูนความ
เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขา
วิชาชีพไม่ต่ ากว่า 18 
ชั่วโมงต่อป ี

ร้อยละ 60 ของอาจารย์
ประจ าทัง้หมดที่ได้รบั
การเพิ่มพูนความ
เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขา
วิชาชีพไม่ต่ ากว่า 18 
ชั่วโมงต่อป ี

ร้อยละ 70 ของอาจารย์
ประจ าทัง้หมดที่ได้รบั
การเพิม่พูนความ
เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขา
วิชาชีพไม่ต่ ากว่า 18 
ชั่วโมงต่อป ี

1.จัดอบรมภายในส่วนงาน / 
ภายในมหาวิทยาลัย  
 
2.สนับสนุนให้ไปรับการอบรม
กับหน่วยงานภายนอก  

ร้อยละ 40 ของอาจารย์
ประจ า มผีลการสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษ 
เท่ากับ หรือเทียบเท่า 
600 คะแนน 
(TOEIC) 

ร้อยละ 60 ของอาจารย์
ประจ า มผีลการสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษ 
เท่ากับ หรือเทียบเท่า 
600 คะแนน 
(TOEIC) 

ร้อยละ 80 ของอาจารย์
ประจ า มผีลการสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษ 
เท่ากับ หรือเทียบเท่า 
600 คะแนน 
(TOEIC) 

ร้อยละ 100 ของ
อาจารย์ประจ า ม ี
ผลการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ 
เท่ากับ หรือเทียบเท่า 
600 คะแนน 
(TOEIC) 

ก าหนดให้อาจารย์ประจ าทุกคน
ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ สอบวัด
ความรูภ้าษาอังกฤษ 
เท่ากับ หรือเทียบเท่า 600 
คะแนน (TOEIC)   
 

แผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 - 2564 
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ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในหลักการ ในครั้งที่ 9(29)/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561  และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเข้าสภาฯ อีกครั้ง 

ประเด็น เป้าหมาย ตาม
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์

ที่ 5  
(ปีงบประมาณ) 

ตัวชี้วัดตามแผน กระบวนการ 
2561 2562 2563 2564 

การส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพให้แก่
อาจารย์ในการปฏิบัติงาน
เต็มเวลา หรือตาม
ข้อก าหนดของแต่ละ
หน่วยงานในหน่วยงาน
ภายในและองค์การ
ภายนอก เพื่อน าองคความรู
ที่ไดมาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 

อาจารย์ประจ า จ านวน 
3 คน จาก อาจารย์
ประจ าทัง้หมด ได้รับการ 
สนับสนนุการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพโดย
ปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา
หรือตามข้อ ก าหนดของ
แต่ละหนวยงาน ใน
หน่วยงานภายในและ 
องคการภายนอก 

อาจารย์ประจ า จ านวน 
4 คน จาก อาจารย์
ประจ าทัง้หมด ได้รับการ 
สนับสนนุการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพโดย
ปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา
หรือตามข้อก าหนดของแ 
ต่ละหนวยงาน ในหนวย
งานภายในและ 
องคการภายนอก 

อาจารย์ประจ า จ านวน 
5 คน จาก อาจารย์
ประจ าทัง้หมด ได้รับการ 
สนับสนนุการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพโดย
ปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา
หรือตามข้อก าหนดของแ 
ต่ละหนวยงาน ในหนวย
งานภายในและ 
องคการภายนอก 

อาจารย์ประจ า จ านวน 
6 คน จาก อาจารย์
ประจ าทัง้หมด ได้รับการ 
สนับสนนุการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพโดย
ปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา
หรือตามข้อก าหนดของแ 
ต่ละหนวยงาน ในหนวย
งานภายในและ 
องคการภายนอก 

มหาวิทยาลยัส่งเสริมให้อาจารย์
ไปปฏบิัติงานเต็มเวลา หรือตาม
ข้อก าหนดของแต่ละหน่วยงาน
ในหน่วยงานภายในและ
องค์การภายนอกเพื่อน าองค
ความรทูี่ไดมาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 

การสนับสนุนให้อาจารย์
จัดท า  
- บทความวิชาการ  
- ผลงานวิชาการ  
– ต าแหน่งทางวิชาการ  
- คุณวุฒิปริญญาเอก 

อาจารยประจ า รอยละ 
35 ของอาจารยประจ า
ทั้งหมดมีบทความ
วิชาการ หรือผลงานทาง
วิชาการ 

อาจารยประจ า รอยละ 
40 ของอาจารยประจ า
ทั้งหมดมีบทความ
วิชาการ หรือผลงานทาง
วิชาการ 

อาจารยประจ า รอยละ 
45 ของอาจารยประจ า
ทั้งหมดมีบทความ 
วิชาการ หรือผลงานทาง
วิชาการ 

อาจารยประจ า รอยละ 
50 ของอาจารยประจ า
ทั้งหมดมีบทความ
วิชาการ หรือผลงานทาง
วิชาการ 

1.จัดโครงการสนับสนนุภายใน
มหาวิทยาลยั  
 
2.สนับสนุนงบประมาณ  
 

อาจารยประจ าด ารงต า
แหนงทางวชิาการ
เพิ่มข้ึนรอยละ 20 ของ
อาจารยประจ าทั้งหมด 

อาจารยประจ าด ารงต า
แหนงทางวชิาการ
เพิ่มข้ึนรอยละ 30 ของ
อาจารยประจ าทั้งหมด 

อาจารยประจ าด ารงต า
แหนงทางวชิาการ
เพิ่มข้ึนรอยละ 40 ของ
อาจารยประจ าทั้งหมด 

อาจารยประจ าด ารงต า
แหนงทางวชิาการ
เพิ่มข้ึนรอยละ 50 ของ
อาจารยประจ าทั้งหมด 

1.จัดโครงการสนับสนนุภายใน
มหาวิทยาลยั  
 
2.สนับสนุนงบประมาณ  
 

รอยละ 34 ของอาจารย
ประจ า ทัง้หมดที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 35 ของอาจารย
ประจ าทัง้หมดที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละ 36 ของอาจารย
ประจ าทัง้หมดที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละ 37 ของอาจารย
ประจ าทัง้หมดที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

1.ก าหนดนโยบายการรับ
อาจารย์ใหม่ ด้วยคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเท่านั้น และก าหนด
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ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในหลักการ ในครั้งที่ 9(29)/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561  และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเข้าสภาฯ อีกครั้ง 

ประเด็น เป้าหมาย ตาม
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์

ที่ 5  
(ปีงบประมาณ) 

ตัวชี้วัดตามแผน กระบวนการ 
2561 2562 2563 2564 

อัตราเงินเดือนที่เหมาะสม 
 
2.พิจารณาการลาศึกษาต่อของ
อาจารย์ที่ยังไม่มีคุณวุฒปิริญญา
เอก และงบประมาณสนบัสนุน
ที่เหมาะสม 

การพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถตามความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณ 

รอยละ 40 ของ 
บุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมดที่ไดรับการ
เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในสาขาวิชาชพี 
ไมต่ ากวา18ชั่วโมง      
ตอป 

รอยละ 50 ของ 
บุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมดที่ไดรับการ
เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในสาขาวิชาชพี 
ไมต่ ากวา18ชั่วโมง      
ตอป 

รอยละ 60 ของ 
บุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมดที่ไดรับการ
เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในสาขาวิชาชพี 
ไมต่ ากวา18ชั่วโมง      
ตอป 

รอยละ 70 ของ 
บุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมดที่ไดรับการ
เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในสาขาวิชาชพี 
ไมต่ ากวา18ชั่วโมง      
ตอป 

1.จัดโครงการสนับสนนุภายใน
มหาวิทยาลยั  
 
2.สนับสนุนงบประมาณ  
 
3.สนับสนุนให้ไปพัฒนากบั
หน่วยงานภายนอก  

การสนับสนุนการปฏิบัติงาน
แบบข้ามสายงาน 

หนวยงานสนบัสนุนทุก
หนวยงานมีการ
สนับสนนุใหบุคลากรใน
สังกัดมีการปฏิบัตงิาน
แบบขามสายงาน 

หนวยงานสนบัสนุนทุก
หนวยงานมีการ
สนับสนนุใหบุคลากรใน
สังกัดมีการปฏิบัตงิาน
แบบขามสายงาน 

หนวยงานสนบัสนุนทุก
หนวยงานมีการ
สนับสนนุใหบุคลากรใน
สังกัดมีการปฏิบัตงิาน
แบบขามสายงาน 

หนวยงานสนบัสนุนทุก
หนวยงานมีการ
สนับสนนุใหบุคลากรใน
สังกัดมีการปฏิบัตงิาน
แบบขามสายงาน 

ผู้บังคับบัญชาคอยให้การ
สนับสนนุผูป้ฏิบัติงานใน
หน่วยงาน  

การสงเสริมสมรรถนะ และ 
สนับสนุนให้บุคลากรเตบิโต 
ตามสายอาชีพ 

ทุกหนวยงานสนบัสนุน
ใหบุคลากรจัดท าแผน 
พัฒนาตนเองรายบุคคล
และสังเคราะหเปนแผน
พัฒนาบุคลากรของ         

- - - 1.จัดท าแผนพฒันาตนเอง
รายบุคคล  
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ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในหลักการ ในครั้งที่ 9(29)/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561  และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเข้าสภาฯ อีกครั้ง 

ประเด็น เป้าหมาย ตาม
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์

ที่ 5  
(ปีงบประมาณ) 

ตัวชี้วัดตามแผน กระบวนการ 
2561 2562 2563 2564 

หนวยงาน 

มหาวิทยาลยัมีผลการ
ด าเนินงาน เป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ร้อย
ละ 70 

มหาวิทยาลยัมีผลการ
ด าเนินงาน เป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ร้อย
ละ 80 

มหาวิทยาลยัมีผลการ
ด าเนินงาน เป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ร้อย
ละ 90 

มหาวิทยาลยัมีผลการ
ด าเนินงาน เป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ร้อย
ละ 100 

มีคณะท างาน ก ากับติดตาม
อย่างเป็นรูปธรรม  
 

การจัดการความรู้ และการ
ถ่ายทอดงานในองค์การ 

มีระบบการถายทอดงาน
ระหวางบุคลากรใน 
หนวยงาน 

บุคลากรร้อยละ10มี
คู่มือปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานที่ 
มหาวิทยาลยัก าหนด 

บุคลากรร้อยละ20มี
คู่มือปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานที่ 
มหาวิทยาลยัก าหนด 

บุคลากรร้อยละ30มี
คู่มือปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานที่ 
มหาวิทยาลยัก าหนด 

ผู้บังคับบัญชาในหนว่ยงาน มี
การก าหนดข้อตกลง และ
ตัวชี้วัดอย่างชัดเจน เพื่อติดตาม
การท าคู่มือปฏิบัติงานให้เป้น
รูปธรรมของบุคลากรใน
หน่วยงาน 
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