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ผลการด าเนินงานส านักงานพฒันาบุคคล ตามแผนพฒันามหาวทิยาลัยรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
 ส ำนกังำนพฒันำบุคคลไดเ้ปล่ียนสถำนะจำก ฝ่ำยพฒันำบุคคล  เป็นส ำนกังำนบุคคล เม่ือวนัท่ี  
1 ตุลำคม 2564 ด ำเนินกำรตำมแผนพฒันำมหำวทิยำลยั 2560-2564  ท่ีไดด้ ำเนินกำรมำสำมำรถสรุปประเด็น
ส ำคญัไดด้งัต่อไปน้ี 
 
เร่ืองที ่1 : โครงการ Competency  
 ส ำนกังำนพฒันำบุคคล ไดด้ ำเนินกำรเก่ียวกบัโครงกำร Competency  อยำ่งต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 ท่ีไดน้ ำ
ระบบ Competency Gap Assessment (กำรประเมินช่องวำ่งควำมสำมำรถ) มำท ำกำรประเมินบุคลำกรสำยงำน
สนบัสนุน  และเน่ืองจำกด ำเนินกำรต่อเน่ืองมำ 5 ปีแลว้  ในปีกำรศึกษำ 2564 น้ี  ส ำนกังำนพฒันำบุคคลไดข้อ   
 

1) งดท ำกำรประเมินช่องวำ่งควำมสำมำรถของบุคลำกรสำยสนบัสนุน ในปีกำรศึกษำ 2564   
เน่ืองจำกส ำนกังำนพฒันำบุคคลจะท ำกำรปรับปรุงค ำอธิบำย และรำยละเอียดควำมหมำยของ
สมรรถนะทั้ง 143 สมรรถนะ 

2) ใชก้ำรพฒันำตำมสมรรถนะหลกั Core Competency และสมรรถนะร่วมของเจำ้หนำ้ท่ี   
เน่ืองจำกเป็นควำมจ ำเป็นเร่งด่วน และเพิ่มเติมกำรพฒันำหลกัสูตรดำ้นภำษำต่ำงประเทศใหก้บั
อำจำรยแ์ละเจำ้หนำ้ท่ี  ตลอดจนหลกัสูตรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ  เพื่อใหเ้ขำ้กบัสถำนกำรณ์ 
กำรเปล่ียนแปลง Covid-19  

 
 น ำมำจดัท ำเป็นแผนพฒันำบุคลำกรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 โดยส ำนกังำนพฒันำบุคคล ใช้
เคร่ืองมือกำรพฒันำ  คือ 1. กำรอบรมในชั้นเรียน 2. กำรอบรมออนไลน์  3. Coaching 4.On the Job Training 
เพื่อใหบุ้คลำกรไดรั้บควำมรู้ เพิ่มพูนทกัษะในกำรท ำงำนตำม KPI 5.4 วำ่ดว้ยเร่ืองของบุคลำกรสำยสนบัสนุน
จ ำเป็นตอ้งเขำ้รับกำรอบรม/สัมมนำเพิ่มพูนทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบังำน 
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กำรประเมินตวัช้ีวดัตำมแผนพฒันำบุคลำกร  ปี 2560-2564 

 ตวัช้ีวดัเชิงปริมำณ 

ร้อยละของบุคลำกรสำยสนบัสนุนไดรั้บกำรฝึกอบรม/สัมมนำ เม่ือเทียบจำกผลกำรประเมินช่องวำ่ควำมสำมำรถ 
(Competency Gap Assessment)  ในปีกำรศึกษำ 2564 

รำยช่ือสมรรถนะ จ ำนวนบุคลำกรท่ีตอ้ง
ไดรั้บกำรพฒันำ 

จ ำนวนคนเขำ้อบรม 
 

คิดเป็นร้อยละ 

ธรรมำธิปไตย 325 222 68.31 
กำรท ำงำนเป็นทีม 274 299 109.12 
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 288 347 120.49 
ควำมรับผดิชอบในงำน 210 392 186.67 
จิตส ำนึกในกำรใหบ้ริกำร  208 325 156.25 
หมำยเหตุ  

1) ประเมินสมรรถนะไดไ้ม่ครบทุกหน่วยงำน และมีกำรเปล่ียนโครงสร้ำงหน่วยงำน และหวัหนำ้งำน 
     ผูท้  ำกำรประเมินในแต่ละปี 
2) รำยช่ือคนมำอบรม ไม่ตรงกบัรำยช่ือติดลบ ไม่สำมำรถบงัคบัใหเ้ขำ้อบรมได ้เพรำะไม่มีบทลงโทษ 
    วำ่ไม่เขำ้อบรมแลว้จะมีผลอยำ่งไร และเม่ือมำอบรมแลว้ไม่พฒันำ  ประเมินสมรรถนะแลว้ติดลบ 
    ตวัเดิม ในปีถดัไปเชิญมำอบรมเร่ืองเดิม หรือหวัหนำ้งำนควรพฒันำดว้ยวธีิกำรอ่ืน ๆ  
3) กำรประเมินสมรรถนะ ไม่แน่ใจวำ่ประเมินตำมควำมเป็นจริงหรือไม่   
      3.1) บุคลำกรกลวัวำ่จะน ำผลกำรประเมินไปผกูติดกบักำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนประจ ำปี  
             บำงหน่วยงำนไม่เห็นควำมส ำคญัของกำรประเมิน 
      3.2) บุคลำกรรู้สึกวำ่เป็นกำรเพิ่มภำระงำนท่ีตอ้งท ำทุกปี ก็จะประเมินแบบไม่มี GAP หรือ 
             ประเมินเหมือนเดิม นอกจำกน้ีตวัช้ีวดักำรประเมินเป็นนำมธรรมผูป้ระเมินจะตอ้งประยกุต ์
             กบังำนในแต่ละส่วนงำนเอง ท ำใหผ้ลกำรประเมินไม่สำมำรถวดัไดอ้ยำ่งแทจ้ริง 
4) ในปีน้ี ส ำนกังำนพฒันำบุคคล ไม่ท ำกำรประเมินสมรรถนะ และก ำลงัด ำเนินกำรปรับแกไ้ขตวับ่งช้ี 
    พฤติกรรมของแต่ละสมรรถนะใหเ้หมำะสม เพื่อใหอ่้ำนเขำ้ใจไดง่้ำยและเป็นรูปธรรมมำกข้ึน 
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เร่ืองที ่2 : การจัดท าระบบสารสนเทศส าหรับงานฝึกอบรม  
                 ส ำนกังำนพฒันำบุคคล ไดด้ ำเนินกำรเก่ียวกบัโครงกำรกำรจดัท ำระบบสำรสนเทศส ำหรับงำน
ฝึกอบรมอนัเน่ืองมำจำกส ำนกังำนพฒันำบุคคลตอ้งกำรจดัท ำฐำนขอ้มูลกำรจดัเก็บขอ้มูลกำรพฒันำบุคลำกร   
จึงไดข้อควำมอนุเครำะห์จำกฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ  เพื่อจดัท ำระบบดงักล่ำว  ปัจจุบนัฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศไดด้ ำเนินกำรแลว้เสร็จในระยะท่ี 1  แต่ระบบยงัไม่ถูกน ำไปใชไ้ด ้ เน่ืองจำกฐำนขอ้มูลบุคลำกรมี 
กำรเปล่ียนแปลงยงัไม่สำมำรถ update ขอ้มูลบุคลำกรใหค้รบถว้นได ้  อีกทั้ง มหำวทิยำลยัยงัคงด ำรงนโยบำย
กำรกำรจดัท ำโครงกำรพฒันำระบบสำรสนเทศสู่องคก์รอจัฉริยะ   ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ  จึงขอให้
ส ำนกังำนพฒันำบุคคล รอใชร้ะบบฐำนขอ้มูลจำกโครงกำรฯ ดงักล่ำว  
 
เร่ืองที ่3 : โครงการอบรมภาษาต่างประเทศตาม KPI 5.5 

  ส ำนกังำนพฒันำบุคคล ไดด้ ำเนินกำรเก่ียวกบัโครงกำรอบรมภำษำต่ำงประเทศตำม KPI 5.5  วำ่
ดว้ยเร่ืองของบุคลำกรสำยสนบัสนุนจ ำเป็นตอ้งอบรม/สัมมนำเพิ่มพูนทกัษะดำ้นภำษำต่ำงประเทศไม่นอ้ยกวำ่  
1 คร้ังต่อปี  ซ่ึงในปีกำรศึกษำ 2564  ส ำนกังำนพฒันำบุคคล ไดจ้ดัโครงกำรอบรมภำษำต่ำงประเทศ จ ำนวน 3
โครงกำร  ดงัน้ี   

1) โครงกำรฝึกอบรม หลกัสูตร “ภำษำองักฤษเพื่อกำรติดต่อประสำนงำนภำยในองคก์ร”    
วนัท่ี 1 มีนำคม 2564 

2) โครงกำรฝึกอบรมออนไลน์ หลกัสูตร “English Online for Admin Staff” ภำษำองักฤษออนไลน์
ส ำหรับบุคลำกร HRD001 และ HRD002  ระหวำ่งเดือนกนัยำยน 2564 – มกรำคม 2565 

3) โครงกำรอบรมหลกัสูตร Business English for IT Service Staff  วนัท่ี 14 กนัยำยน 2564 
(หลกัสูตรเฉพำะบุคลำกรศูนยบ์ริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ) 

 
เร่ืองที ่4 : เร่ืองอ่ืนๆ  
      1)  ตลอดปีกำรศึกษำ 2564  ส ำนกังำนพฒันำบุคคล ยงัไดมี้ภำรกิจและหนำ้ท่ีในกำรให้ควำม 

             ร่วมมือในกำรจดัอบรมสมัมนำร่วมกบัหน่วยงำนอ่ืนๆ ดงัน้ี 

- หลกัสูตรกำรใชอุ้ปกรณ์ระบบเสียง  และระบบแสง ของศำลำดนตรีสุริยเทพ   
- โครงกำรรับฟังธรรมะ เร่ืองควำมโชคดีท่ีเกิดเป็นมนุษย ์และนัง่สมำธิ (Online)  

ของวทิยำลยัเภสัชศำสตร์ 
- หลกัสูตร NFT งำนวิจยั งำนสร้ำงสรรค ์และกำรคุม้ครองทรัพยสิ์นทำงปัญญำ ของ

ส ำนกังำนทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 
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2) ร่วมออกแบบหลกัสูตรฝึกอบรมพฒันำใหก้บัหน่วยงำนภำยในมหำวทิยำลยั เช่น หลกัสูตร

เฉพำะส ำหรับกำรรับสมัครนักศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ  คือ  
2.1) โครงกำรฝึกอบรม หลักสูตร Smart Service GRAD Team ของบัณฑิตวิทยำลัย  

2.2) โครงกำรพฒันำบุคลำกรดำ้นกำรผลิตส่ือกำรเรียนกำรสอนและกำรสร้ำงภำพลกัษณ์ 
                องคก์ร Smart Creative Team 

3) จดัท ำโครงกำรพฒันำอำจำรย ์ผำ่นโครงกำรฝึกอบรมหลกัสูตร 4 หลกัสูตร ดงน้ีั 

3.1) โครงกำรฝึกอบรม หลกัสูตร “กำรพฒันำทกัษะกำรสอนโดยใชภ้ำษำต่ำงประเทศส ำหรับ 
อำจำรย ์English as a Medium of Instruction (EMI) ” วนัท่ี 11 มีนำคม – 6 พฤษภำคม 
2565 

3.2) โครงกำรฝึกอบรมหลกัสูตรกำรพฒันำทกัษะทำงวชิำกำรดว้ยภำษำต่ำงประเทศ  
 Academic  English For International Conference วนัท่ี 8 มีนำคม – 26 เมษำยน 2565 

3.3) โครงกำรพฒันำอำจำรย ์Workshop : Online & Hybrid Classroom Development  
วนัท่ี 23 กรกฎำคม วนัท่ี 6 และ 16 สิงหำคม 2565 

3.4)  โครงกำรอบรมหลกัสูตรกำรส่ือสำรแบบโดนใจในยคุ New Normal (Online)  
วนัท่ี 12 ตุลำคม 2564 

-------------------------------------- 
 

 
 
 

 
         
 


