


ค ำน ำ 

ด้วยงานบริหารและการวางแผน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นความส าคัญของการมีแผนพัฒน า
บุคลากรในภาพรวม ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์มีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ และ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งระบุรายละเอียด
ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องไว้ ได้แก่ 

 “แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง แนวทาง กลยุทธ์ หรือ ยุทธศาสตร์ของสถาบันในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันตามสาขาวิชาชีพ เพ่ือธ ารงรักษาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรตลอดไป” 

 “บุคลากร หมายถึง ผู้ปฏิบัติงาน สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” 

 “การพัฒนาบุคลากร พิจารณาจากการที่บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ” ได้แก่ การส่งบุคลากร 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ไปศึกษาต่อ ไปอบรม สัมมนาหรือดูงานและการเข้ารับการฝึกอบรมที่สถาบันจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จะเป็นส่วนช่วยส าคัญท่ีจะน ามหาวิทยาลัยไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนด “มหำวิทยำลัยต้นแบบแห่งกำรผลิตครู พัฒนำศักยภำพมนุษย์ โดยยึดหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้ำงนวัตกรรม เพื่อพัฒนำท้องถิ่นให้ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” งานบริหารและการวางแผน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เสนอ
แผนพัฒนาบุคลากรฉบับนี้ โดยมีความมุ่งหมายส่วนหนึ่งเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากร และการประกันคุณภาพการศึกษาจากการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ พ .ศ.2563 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 













วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้บุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นั่นคือ 
  - มีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งม่ันตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่ก าหนด 
  - ได้รับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล 
  - มีความพึงพอใจในการท างาน 
  - มีความรู้และทักษะในงานที่ปฏิบัติ 
  - มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ให้มีคุณภาพสูงสุด 
  - มีจิตบริการ  
 2.2 เพ่ือสอดรับกับการด าเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และน าองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาใช้ใน
การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและคุ้มค่า 
 
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกร 
 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน : งานบริหารและการวางแผน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ด าเนินการติดตามประเมินผลปีละ 1 
ครั้ง โดยขอให้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป 

เป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

 4.1 บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ได้ไปเข้าร่วมประชุมวิชาการ สัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ ในแต่ละ
ปีงบประมาณ มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับจ านวนบุคลากรทั้งหมด  

  4.2 บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา หรือดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ (อย่างน้อยรายละ 2 ครั้ง) ในแต่ละ
ปีงบประมาณ มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 



แนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร 
 5.1 ส่งเสริมให้ บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้เข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และดูงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 5.2 ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในด้านการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
 5.3 ด าเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาบุคลากร 
ให้มีความรู้ จากการปฏิบัติจริง จากการฝึกฝน และจากประสบการณ์ที่แอบแฝงอยู่ในตัวบุคคล มาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาบุคลากรและการ
พัฒนางาน 
 5.4 ส่งเสริมเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและภาวะผู้น าส าหรับผู้บริหารทุกระดับของกองบริการการศึกษา 
 5.5 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถท าการวิจัยเรื่องที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ 
 5.6 ใช้หลักการมอบหมายงานควบคู่กับการมอบอ านาจในการปฏิบัติงาน (Empowerment) เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนาศักยภาพใน
การท างานเพ่ิมขึ้น 
 5.7 น าแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ (Competency) มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร โดยเน้นการประเมินสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาเป็นรายบุคคล 
และส่งเสริมการพัฒนาผู้บังคับบัญชาระดับต้น และระดับกลางให้สามารถก าหนดความจ าเป็นที่จะรับการพัฒนา (Training Needs) ของผู้ใต้บังคับบัญชา
เป็นรายบุคคลได้ 
 5.8 พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้โดยส่งเสริมการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard operating procedure) 
 5.9 ส่งเสริมให้หน่วยงานปรับปรุงกระบวนงานให้บริการที่ส าคัญให้สั้น กระชับ โดยเน้นการผลิตผลงานที่รวดเร็วและถูกต้อง 
 5.10 จัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ สร้างทักษะด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานจัดขึ้นเองอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
และส่งเสริมให้แต่ละงานจัดให้แก่บุคลากรในสังกัดเพ่ือให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนา (Training Needs) เฉพาะของแต่ละงานภายในกอง
บริการการศึกษา 
 5.11 สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ไว้ในหลักสูตรการสัมมนาและฝึกอบรมในการจัดประชุม สัมมนาของ
หน่วยงาน 
 5.12 กระตุ้นให้เกิดจิตส านึก โดยจัดกิจกรรมที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจเป็นกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม การ
แต่งกาย หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือ สังคม 



ยุทธศำสตร์ 1 
การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

ยุทธศำสตร์ 2 
การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ 3 
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ยุทธศำสตร์ 4 
การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ยุทธศำสตร์ 5 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร  
เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และความต้องการของบุคลากรของ

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ดังนี้  
 



กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ 2553 

ล ำดับ เร่ือง/กิจกรรม ผู้เข้ำอบรม วันที่จัด ผู้รับผิดชอบ 
สำยวิชำกำร  

1 เรื่อง อาจารยผ์ู้สอน GE 1  อำจำรย์ 8 พ.ย. 62 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอือาชีพ 
2 เรื่อง พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ ครั้งท่ี 1 อำจำรย์ 12 พ.ย. 62 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอือาชีพ 
3 เรื่อง Train the Trainer for Deep Learning อำจำรย์ 8 ม.ค. 63 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอือาชีพ 
4 เรื่อง เพื่อนชวนเพ่ือนสอน Deep Learning อำจำรย์ 25 ม.ค. 63 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอือาชีพ 
5 เรื่อง อบรมเทคนิคการเรยีนแบบมีส่วนร่วม (Collaborative Learning) อำจำรย์ 22 ม.ค. 63 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอือาชีพ 
6 เรื่อง พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ ครั้งท่ี 2 อำจำรย์ 28 ม.ค. 63 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอือาชีพ 
7 เรื่อง อบรมวิธีการคดิเพื่อก าหนดผลการเรยีนรู้ (Design Thinking for Learning Outcome) อำจำรย์ 21 ก.พ. 63 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอือาชีพ 
8 เรื่อง Deep Learning Skill Comp (ต่างจังหวัด) อำจำรย์ 25-27 มี.ค. 63 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอือาชีพ 
9 เรื่อง อบรมเรื่องเครื่องมือวัดผลการเรียนการสอน (Assessment Tools) อำจำรย์ 3 มี.ค. 63 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอือาชีพ 
10 เรื่อง อบรมเทคนิคการเรยีนโดยใช้ผู้เรยีนเป็นหลัก (Active Learning) อำจำรย์ 11 มี.ค. 63 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอือาชีพ 
11 เรื่อง โครงการอบรมเพื่อการเป็นอาจารย์ที่ดี (To be a good Thacher) อำจำรย์ 3 เม.ย. 63 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอือาชีพ 
12 เรื่อง พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ ครั้งที 3 อำจำรย์ 8 เม.ย. 63 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอือาชีพ 
13 เรื่อง Introduction for PSF รุ่น 1 อำจำรย์ 28 เม.ย. 63 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอือาชีพ 
14 เรื่อง Introduction for PSF รุ่น 2 อำจำรย์ 29 เม.ย. 63 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอือาชีพ 
15 เรื่อง Introduction for PSF รุ่น 3 อำจำรย์ 30 เม.ย. 63 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอือาชีพ 

16 การเพิ่มสมรรถนะการวิจัยในการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น อำจำรย์ เม.ย.-พ.ค.63 
อ.สุทธิดา  แก้วมุงคุณ 
อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ ์

17 การพัฒนาศักยภาพการท าผลงานวิจัยของอาจารย ์ อำจำรย์ เม.ย.-มิ.ย. 63 
อ.สุทธิดา  แก้วมุงคุณ 
อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ ์

18 กิจกรรม เตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร ์ อำจำรย์ เม.ย.-มิ.ย.63 อ.ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ 
19 การพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อจดทะเบียนอนสุิทธิบัตร อำจำรย์ เม.ย.-มิ.ย.63 อ.ดร.อภิชัย คณุีพงษ์ 

20 
ประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจดัการเรียนรู้และการสอน PSF ส าหรับ
อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร ์

อำจำรย์   
อ.ศศิวิมล จันทร์มาล ี
อ.ปัณณฑ ต ตันธนปัญญากร 
น.ส.พัชรพร เรียงวงษ์ 

21 
ประชุมเชิงปฏิบัติการปรบัปรุงหลกัสูตรอิงสมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ ส าหรับอาจารย์
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

อำจำรย์  มิ.ย. 63 
อ.ศศิวิมล จันทร์มาล ี
อ.ปัณณฑ ต ตันธนปัญญากร 
น.ส.พัชรพร เรียงวงษ์ 

22 การพัฒนาสมรรถนะ วิจัยชุมชนท้องถิ่น ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย อำจำรย์  พ.ค. 63 อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษอ์.สุทธิดา  แก้วมุงคุณ 



สำยสนับสนนุวิชำกำร 
1 เรื่อง จัดท าคู่มือปฏิบตัิงานหลักเพือ่เข้าสู่ระยะและเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน บุคลำกร 12-13 ธ.ค. 62 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอือาชีพ 
2 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน (Excel) บุคลำกร 16-17 ธ.ค. 62 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอือาชีพ 
3 เรื่อง R2R  บุคลำกร 5-6 ก.พ. 63 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอือาชีพ 
4 เรื่อง การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนแบบประเมินค่างาน บุคลำกร 21-22 พ.ค. 63 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอือาชีพ 

5 
เรื่อง พัฒนาสมรรถนะเพื่อความเป็นเลิศ (เทคนิคการบริการด้วยใจ, ท างานเป็นทีมอย่างมือ
อาชีพ, เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กร) 

บุคลำกร 18-20 ธ.ค. 62 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอือาชีพ 

6 กิจกรรม ประชุมจดัท าแผนพัฒนาบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ไม่ใช้งบประมาณ) อำจำรย์ และบุคลำกร พ.ค 63 รองคณบดฝี่ายบริหารและการวางแผน 
7 กิจกรรม อบรมเรื่องส านักงานสีเขยีว อำจำรย์ และบุคลำกร  พ.ย. 62 รองคณบดฝี่ายบริหารและการวางแผน 

8 กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบตักิารเรื่องวิธีการประเมินผลโครงการ อำจำรย์ และบุคลำกร  มี.ค. 63 
รองคณบดฝี่ายบริหารและการวางแผน 
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกลุชัย  

9 กิจกรรม การประชุมพัฒนาระบบ และจัดท า infographic เรื่องธรรมาภิบาล อำจำรย์ และบุคลำกร 8 ม.ค. 63 หัวหน้าส านักงาน 

10 กิจกรรม โครงการจดัท า Green office อำจำรย์ และบุคลำกร   
อ.ลัณฉกร ประทุมรัตน ์
อ.เจียระไน ปฐมโรจนสกุล 



 

งบประมำณ 

 งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร มาจาก งบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคลากรตามโครงการที่
รับผิดชอบ โดยถัวจ่ายจากงบด าเนินการปกติ 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 หากมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามประเมินผลและน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี คาดว่าจะท าให้บุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จะได้รับการพัฒนาและสามารถพัฒนาตนเอง จนสามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้พัฒนาก้าวหน้าตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่อง 

 


