แผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5ปี
(พ.ศ.2565 -2569)
และแผนประจำปีงบประมาณ 2565

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี
17 กันยายน 2564
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ส่วนที่ 1 ส่วนนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ในข้าราชการพลเรือนมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัต ิงานได้อ ย่ างเต็ มศักยภาพและมีป ระสิทธิภาพเกิด ผลสัมฤทธิ์ต ่อ ภารกิจของรัฐ และ
ตอบสนองความต้อ งการของประชาชนตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก รไทย พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ดังนั้นการปรับเปลี่ยนบทบาทด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลในภาคราชการจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับส่วนราชการ
ระบบการบริห ารทรั พ ยากรบุ ค คลแนวใหม่ จึ ง ต้ อ งเป็ นระบบที่ ส ร้ า งความคล่ อ งตั ว ให้ กั บ
ผู้บริหารไม่ติดยึดอยู่กับกฎระเบียบ และต้องเป็นระบบที่เกื้อหนุนต่อการทำงานเชิงยุทธศาสตร์บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ในขณะเดียวกัน จะต้อ งเป็น ระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็น ธรรม และทำให้
ข้าราชการมีความพึงพอใจ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
สำนักงานก.พ.ได้พัฒนาเครื่องมือสำหรับ “การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล”
หรือที่เรียกว่า HR Scorecard มาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาระบบและสร้างกลไกการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนความ
คุ้มค่า และความพร้อมรับผิดในการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับส่วนราชการ อันจะเป็นช่องทาง ใน
การให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งจะ
ช่วยให้ส่วนราชการ สามารถบริหารกำลังคนให้เกิดประโยชน์ สูงสุดเพื่อบรรลุภารกิจและ เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนราชการอันจะ นำไปสู่การ
พัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ให้สามารถ ปฏิบัติงานในฐานะ
ที่เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของส่วนราชการได้
3. เพื่อสร้างกลไกความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งทำหน้าที่เชิง
นโยบายด้านการบริหารกำลังคนในภาพรวม (Human Resource Policy) และ ส่วนราชการซึ่งรับผิดชอบ
ต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละวิ ธ ี ป ฏิ บ ัต ิ ด ้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (Human Resource Strategy and
Operation) ที่ประชุม ก.พ. ได้เห็นชอบกับแนวทางการนำ HR Scorecard มาใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม
2547 ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ในการทำงาน HR Scorecard ในภาครัฐ มีองค์ประกอบ 4 ส่วน ได้แก่
1) มาตรฐานความสำเร็จ (Standard for Success) หมายถึง เป้าหมายสุดท้ายที่ส่วน
ราชการต้องบรรลุ
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2) ปั จ จั ย ที ่ จ ะนำไปสู ่ ค วามสำเร็ จ (Critical Success Factors) หมายถึ ง นโยบาย
มาตรการ แผนงานโครงการ และการดำเนิน การต่างๆ ด้านการบริหารทรัพ ยากรบุค คลของส่วน
ราชการที่จะทำให้บรรลุมาตรฐานความสำเร็จ
3) มาตรวัดหรือตัวชี้วัดความสำเร็จ (Measures and Indicators) ในการดำเนินการตาม
นโยบายแผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
4) ผลการดำเนินงานที่ส่วนราชการใช้เป็นหลักฐานในการประเมินว่าได้ดำเนินการตาม
นโยบายแผนงาน โครงการ และมาตรการด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลบรรลุ ต ามมาตรฐาน
ความสำเร็จ
มาตรฐานความสำเร็จการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 5 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational
Efficiency)
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Effectiveness)
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Accountability)
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการทำงานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
รายละเอียดในแต่ละมิติ มีดังนี้
1. มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้
1.1 ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งมี
ความสอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
1.2 ส่วนราชการมีก ารวางแผนและบริหารกำลั งคน ทั้งในเชิงปริมาณและคุ ณ ภาพ
กล่าวคือ“กำลังคนมีสมรรถนะ”ที่เหมาะสม สอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจำเป็น
ของส่ ว นราชการทั ้ ง ในปั จ จุ บ ั น และในอนาคต มี ก ารวิ เ คราะห์ ส ภาพกำลั ง คน (Workforce
Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการกำลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว
1.3 ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อจูงใจให้ได้มา พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือ
สมรรถนะสูง ซึ่งจำเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของ ส่วนราชการ
1.4 ส่วนราชการ มีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับรวมทั้งมีแผน
สร้าง ความต่ อ เนื่ อ งในการบริหารราชการนอก จากนี้ย ังรวมถึงการที่ผู้น ำปฏิบ ัต ิต นเป็ น
แบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทั้งในเรื่องของผลการ
ปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทำงาน
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2. มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง กิจกรรมและ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional Activities) มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
2.1 กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหา
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรม
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา
2.2 ส่วนราชการมีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง
เที่ยงตรง ทันสมัย และนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการได้จริง
2.3 สัดส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรม และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ
งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ มีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร
(HR Productivity) ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money)
2.4 มีการนำเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR
Automation)
3. มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง นโยบาย แผนงาน
โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้
3.1 การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย
พันธกิจของส่วนราชการ (Retention)
3.2 ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานต่อนโยบายแผนงาน
โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
3.3 การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development and Knowledge
Management)เพื่อพัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ
การบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ
3.4 การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจำแนก
ความแตกต่างและจัดลำดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล
4. มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วนราชการ
จะต้อง
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4.1
รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลตลอดจนการดำเนินการด้านวินัยโดยคำนึงถึงหลักความสามารถและผลงานหลัก
คุณธรรมหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน
4.2
มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งนี้จะต้อง
กำหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
5. มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน หมายถึง การที่ส่วน
ส่วนราชการที่มีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการและบุคลากร ดังนี้
5.1 ข้ า ราชการและผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ สภาพแวดล้ อ มในการทำงาน
ระบบงานและบรรยากาศการทำงานตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการ
บริหารราชการและการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้
ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว
5.2 มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับ
ตามกฎหมาย ซึง่ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ
5.3 มี ก ารส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ อ ั น ดี ร ะหว่ า งฝ่ า ยบริ ห ารของส่ ว นราชการ กั บ
ข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง
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1.2 โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
อธิการบดี
คณะกรรมการอำนวยการ
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม

คณบดี
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดี

รองคณบดี

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร

หัวหน้าสำนักงาน

6

1.3 โครงสร้างองค์กรวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
อธิการบดี

คณะกรรมการอำนวยการ
วิทยาลัยการจัดการอตสาหกรรมบริการ

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม

คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยการจัดการอตสาหกรรมบริการ

คณบดี
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานและประกัน

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการ
หัวหน้าสำนักงาน

หัวหน้าสาขา/ประธานหลักสูตร
หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการบิน (นานาชาติ)
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (นานาชาติ)
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (สองภาษา)
หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ
(นานาชาติ)
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการ

ประธานหลักสูตร
การจัดการท่องเที่ยว
และบริการ
ประธานหลักสูตร
คณิตศาสตร์ศึกษา

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

หัวหน้าฝ่าย
บริการการ
การศึกษา

หัวหน้าฝ่าย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ

1.งานบริหารงาน
ทั่วไป
2.งานหลักสูตร
และการสอน
3.งานทะเบียน
และวัดผล
4.งานรับเข้า
ศึกษาต่อ
5.งานวิเทศสัมพันธ์

1.งานวิเคาะห์แผนงานและ
งบประมาณ
2.งานพัฒนาระบบและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
3.งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
7 ดตามงบประมาณ
4.งานติ
และสารสนเทศ

หัวหน้าฝ่าย
คลังและพัสดุ

1.งานบริหาร
งบประมาณ
2.การเงิน
3.งานบัญชี
4.งานพัสดุ

หัวหน้าฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป

หัวหน้าฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

1.งานธุรการและ
สารบรรณ
2.งานประชาสัมพันธ์
3.งานอาคารสถานที่
4.งานบุคลากร
5.งานฝึกอบรมและ
พัฒนา
6.งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. งานผลิตผลงานวิจยั
2. งนวารสารวิชาการ
3. งานบริการวิชาการ
แก่สังคม
4. งานจัดหารายได้
5. งานรับรอง
สมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

หัวหน้าฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
1. งานกิจกรรม
นักศึกษาและศิษย์เก่า
2. งานทุนการศึกษา
3. งานวินัยนักศึกษา
4. งานกีฬาและส่งเสริม
สุขภาพ
5. งานศิลปวัฒนธรรม

1.4 ผลการดำเนินงานของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดำเนินงาน
บรรลุ ไม่บรรลุ

ระบบการสรรหา (Recruitment)
1. การวางแผนอัตรากำลัง
1

จัดทำกรอบอัตรากำลัง
ของบุคลากร
มหาวิทยาลัย

เพื่อทบทวนและจัดทำ
กรอบอัตรากำลัง ให้
เพียงพอต่อความต้องการ
อัตรากำลังของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละความสำเร็จใน
การจัดทำกรอ บอัตรา
กำลัง

100

บุคลากรใน
วิทยาลัย

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

-

√

ร้อยละของการสรรหา
บุคคลเข้าทำงานได้ตาม
ประกาศ

≥80

บุคลากรใน
วิทยาลัย

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

-

√

ร้อยละของหน่วยงานที่
ดำเนินการประเมิน
ปฏิบัติงาน

100

บุคลากรใน
วิทยาลัย

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

-

√

2. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
1

การสรรหาและคัดเลือก เพื่อสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร
บุคลากรเข้าปฏิบัติงาน

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

เพื่อประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย

1

กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เพื่อดำเนินการเลื่อน
เงินเดือน และค่าจ้าง
ค่าตอบแทนของบุคลากร

ร้อยละบุคลากรที่ได้รับ
การเลื่อนเงินเดือนและ
ค่าจ้างตามเกณฑ์

100

เพื่อให้บุคลากร

ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมตรวจสุขภาพ
ประจำปี

เพื่อดำเนินการจัดสรรเงิน
รางวัลสำหรับบุคลากร

ร้อยละบุคลากรที่ได้รับ
การจัดสรรเงินรางวัล
ตามเกณฑ์

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดำเนินงาน
บรรลุ ไม่บรรลุ

ระบบการบริหารค่าตอบแทน
1

การบริหารค่าจ้าง
เงินเดือน และ
ค่าตอบแทน

บุคลากรใน
วิทยาลัย

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

-

√

≥80

บุคลากร วิทยาลัย ตุลาคม 2563 ที่ลงทะเบียนเข้ารับ กันยายน 2564
การตรวจสุขภาพ

-

√

100

บุคลากรวิทยาลัย

-

√

ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
1

การตรวจสุขภาพ
ประจำปี

ระบบการธำรงรักษา
1.

การสร้างแรงจูงใจ

1

การสร้างแรงจูงใจด้วย
การจัดสรรเงินรางวัล

2

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เพื่อเป็นการส่งเสริม
ยกย่อง เป็นขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

ร้อยละความสำเร็จของ
กิจการการคัดเลือก
บุคลากรดีเด่น

≥80

คณะกรรมการ
ดำเนินงาน

พฤศจิกายน 2563
– มกราคม 2564

-

√

รอยละของประกาศที่
ไดรับการปรับปรุง

≥80

ขาราชการฯ
สายสนับสนุน
วิชาการ

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

-

√

2

การคัดเลือกบุคลากร
ดีเด่น

2.

การจัดทำเสนทางความกาวหนา

1

การปรับปรุงประกาศ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ
ประเมินฯ เพื่อแตงตั้ง
ขาราชการฯ ใหดำรง
ตำแหนงที่สูงขึ้น

เพื่อทบทวนและปรับปรุง
ประกาศมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการประเมินฯ เพื่อ
แตงตั้งขาราชการฯ ใหดำรง
ตำแหนงที่สูงขึ้น

3

ผลการดำเนินงาน
บรรลุ ไม่บรรลุ

1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (วกอ.) มีชื่อภาษาอังกฤษ “College of Hospitality
Industry Management”(CHM.) เป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จากนโยบายการนำหลักสูตรในศาสตร์เดียวกันให้อยู่ในสังกัดเดียวกัน จึง
ยุ บ เลิก วิท ยาลั ยนานาชาติและนำหลั กสูต รนานาชาติทั้งหมดจำนวน 4 หลัก สูต ร 6 สาขาวิชา คือ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการท่อ งเที่ยว และสาขาวิชาการจั ด การ
โรงแรม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตร 2 ภาษา) และหลักสูตรครุศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ควบรวมกับหลักสูตรภาษาไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จำนวน 2 หลักสูตร 3 สาขาวิชา คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา ได้แก่
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่
พัก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งหลักสูตรศิลป
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุ น ั น ทาและมหาวิท ยาลั ย นอร์ มอลยูน นาน เปิด สอนนัก ศึก ษาชาวจี นแบบ Joint Venture 2+2
Bachelor's Degree Program
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการดำเนินงานตามพันธกิจ 4 ประการ คือ การสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความสอดคล้อง
กันของหลักสูตรและการปรับปรุงโครงสร้างการจัดการเรียนการสอน มีการบูรณาการบุคลากรสาย
วิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เข้าด้วยกันเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และตามตัวชี้วัด
ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมาย และมุ่งสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ ให้
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
สถานที่ตั้ง
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีสถานที่ตั้งดังนี้
1. อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม อาคารเลขที่ 111/5 ถนน
ศาลายา-บางภาษี ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร. 034 964 946
2. อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
1.5.1 วิสัยทัศน (Vision)
มหาวิทยาลัยแมแบบที่ดีของสังคม
(Smart Archetype University of the Society)
4

1.5.2 พันธกิจ (Mission)
ใหการศึกษา
(To offer education)

ผลิตบัณฑิตที่เนนองคความรูเปนเอตทัคคะ ฝกหัดครู ปลูกฝงประชาชนใหสามารถ
เรียนรูในระดับสูง มีความเปนมนุษยที่รับผิดชอบตออนาคตของโลกที่มีแนวโนม
เปนนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการทาทาย โดยไมกลัวลมเหลว
วิจัย
มุงมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตรที่เปนเอตทัคคะ ที่สามารถนำไปใช
(To conduct research) ใหเกิดผลประโยชนไดเพื่อความสงบสุข และความเจริญรุงเรือง ผานการแสวงหา
ดวยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปดวยความคิดสรางสรรค
บริการวิชาการ
การสงมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่ตอบและแกปญหาของสังคม โดย
(To provide academic การมีสวนรวมกับชุมชนทองถิ่น และสังคม
services)
ทำนุบำรุงศิลปะและ
การสงเสริมและสนับสนุ นศิล ปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร าง
แมแบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาใหเปนที่ยกยองและชื่นชมของมนุษยชาติ
วัฒนธรรม
(To conserve arts and
culture)
1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา (Produce Graduates with Front Row Quality)
2) ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและสังคม (Provide Academic Services
and Transfer Technology to Communities and International Society)
3) อนุรักษ พัฒนาใหบริการเปนศูนยกลางทางดานศิลปวัฒนธรรม และธำรงรักษา สืบสานความ
เปนไทย (Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and
Culture Service Center and Sustain the Thainess)
4) วิจัย สรางนวัตกรรมและองคความรู (Conduct Research, Create Innovation and
Develop Knowledge for Society)
5) เปนมหาวิทยาลัยที่มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ และเนนใหเครือขายมีสวนรวม
(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on
Network Participation)
1.5.4 เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือขาย (Partnership)
4) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา “ความเปนแบบอยางที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร”
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1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอาวุโส
(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition)
1.5.6 อัตลักษณ (Identity)
เปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ
นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ
เปนนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสยามารถดานวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความ
มุงมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใชหลักวิชาการดวยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝศึกษาเรียนรู และพัฒนา
ตนเองใหมีความกาวหนาอยางตอเนื่อง
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห สามารถสื่อสารและ
ถายทอดความรูความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใชระบบเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู
ชุมชนและสังคม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักแบงปน ชวยเหลือผูอื่น มุงทำความดี
ที่เปนประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ
1.5.7 เอกลักษณ (Uniqueness)
เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยึดมั่นคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล
นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ
เนนความเปนวัง หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเปนวังสวนสุนันทา เนนการอนุรักษ
โบราณสถาน และเผยแพร แหล งเรี ย นรู  ข อมูล ศิล ปวัฒ นธรรมด านตา งๆ โดยเฉพาะศิล ปวัฒ นธรรมกรุ ง
รัตนโกสินทร
เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่มีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
ทันสมัยสามารถแขงขันไดในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรูของผูรับบริการไดอยาง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
1.5.8 คานิยมหลัก (Core Values)
1) W (Wisdom & Creativity)
2) H (Happiness & Loyalty)
3) I (Integration & Collaboration)
4) P (Professionalism)

: ปญญาและความคิดสรางสรรค
: ความผาสุกและความภักดีในองคกร
: บูรณาการ และความรวมมือ
: ความเปนมืออาชีพ

1.5.9 เปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)
เปาหมายที่ 1 : สรางเอตทัคคะเพื่อใหไดรับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุงที่จะผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต เพื่อสูการเปนเอตทัคคะที่ไดรั บการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
เปาหมายที่ 2 : สรางผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุงที่จะผลิตผล
งานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการของแหลง
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ทุน เผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนำไปใชประโยชนเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูเพื่อการ
บริการวิชาการแกสังคม
เปาหมายที่ 3 : สรางเครือขายมีสวนรวมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุงที่จะสรางเครือขาย
ความรวมมือที่หลากหลายทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อใหมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธท่ีดี
กับมหาวิทยาลัย
เปาหมายที่ 4 : สรางภาพลักษณเพื่อใหเปนที่รูจักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุงที่จะพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองตอความเปนนานาชาติ และสรางชื่อเสียงใหเปนที่รูจักและยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
1.6 ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จำแนกประเภทของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย
1.1 ตำแหน่งวิชาการ ซึ่งทำหน้าที่สอนและวิจัย ได้แก่
(1) ศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์ (พิเศษ)
(2) รองศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ (พิเศษ)
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ)
(4) อาจารย์
(5) ตำแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ. กำหนด
1.2 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่
(1) อธิการบดี
(2) รองอธิการบดี
(3) คณบดี
(4) หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(5) ผู้ช่วยอธิการบดี
(6) รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ
(7) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงาน
วิทยาเขต ผู้อำนวยการกอง หรือ หัวหน้าหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่ากองตามที่ ก.พ.อ. กำหนด
(8) ตำแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ.กำหนด
1.3 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะได้แก่
(1) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
(2) ระดับเชี่ยวชาญ
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(3) ชำนาญการพิเศษ
(4) ระดับชำนาญการ
(5) ระดับปฏิบตั ิการ
(6) ระดับอื่นตามที่ ก.พ.อ.กำหนด
1.4 ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่
(1) ชำนาญงานพิเศษ
(2) ชำนาญงาน
(3) ปฏิบัติงาน
2. ลูกจ้างประจำ หมายถึง ลูกจ้างประจำที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อปฏิบัติงานที่มี
ลักษณะประจำโดยไม่มีกำหนดเวลา ตามอัตราจำนวนที่กำหนดไว้
3. พนักงานราชการ หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทน
จากงบประมาณ แผ่นดิน เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการพนักงานราชการ
มี 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
3.1 พนักงานราชการทั่วไป ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเป็นงานประจำ
ทั่วไปของส่วนราชการในด้านงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทั่วไป งานวิชาชีพเฉพาะหรืองาน
เชี่ยวชาญเฉพาะ
3.2 พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้
หรือตามความเชียวชาญมากเป็นพิเศษเพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นเฉพาะเรื่องของ
ส่วนราชการหรือมีความจำเป็นต้องใช้บุคคลในลักษณะดังกล่าว
ตำแหน่งพนักงานราชการกำหนดตำแหน่งโดยจำแนกเป็นกลุ่มงานตามลักษณะและผลผลิตของ
งาน ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มงานบริการ
(2) กลุ่มงานเทคนิค
(3) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(4) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
(5) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(6) กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
4. พนักงานมหาวิทยาลัย คือ พนักงานที่ได้รับการจ้างและบรรจุและแต่งตั้งให้เข้าทำงานใน
มหาวิทยาลัย มี 2 ลักษณะ คือ พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) และพนักงาน
มหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ซึ่งจำแนกตำแหน่งพนักงานเป็นดังนี้
4.1 ตำแหน่งวิชาการ ประกอบด้วย พนักงานประจำเต็มเวลา และพนักงานที่จ้างตามภารกิจ
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ประกอบด้วยตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
(1) ศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์ (พิเศษ)
(2) รองศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ (พิเศษ)
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ)
(4) อาจารย์/หรือตำแหน่งอื่นตามที่คุณกรรมการบริหารพนักงานกำหนด
4.2 ตำแหน่งบริหาร ได้แก่
(1) อธิการบดี
(2) รองอธิการบดี
(3) คณบดี
(4) รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(5) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักวิทยาเขต ผู้อำนวยการกอง
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานนะ เทียบเท่ากองตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงาน
กำหนด
(6) หัวหน้าสาขาวิชา /หัวหน้าฝ่าย
4.3 ตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือ
ตำแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานกำหนด
4.3.1 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มี 5 ระดับ ดังนี้
(1) เชี่ยวชาญพิเศษ
(2) เชี่ยวชาญ
(3) ชำนาญการพิเศษ
(4) ชำนาญการ
(5) ปฏิบัติการ
4.3.2 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไป มี 3 ระดับ ดังนี้
(1) ชำนาญงานพิเศษ
(2) ชำนาญงาน
(3) ปฏิบัติงาน
ปัจจุบันวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น จำนวน 90 คน
จำแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 64 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 19 คน ดังนี้
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ตารางข้อมูลสรุปจำนวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ
ตาราง 1 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามหน่วยงาน ประเภทบุคลากร และคุณวุฒิการศึกษา
ลำดับที่

ขาราชการ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ขื่อหนวยงาน

1

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

3

-

2

พนง.(เงินรายได)
ป.ตรี
ป.โท ป.เอก

รวม
ขาราชการ

5

13

31

18

รวม พนง.
(เงินรายได)

62

พนง.(งบประมาณแผนดิน)
ป.ตรี
ป.โท ป.เอก

1

8

4

รวม พนง.
(งบประมาณ
แผนดิน)

ผลรวมทั้งหมด

13

83

ตาราง 2 บุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามหน่วยงาน ประเภทบุคลากร และตำแหน่งทางวิชาการ

ลำดับที่
1

ขื่อหนวยงาน
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

ขาราชการ
อ.
ผศ. รศ.
4

1

-

รวม
ขรก.

อ.

5

38

พนง.(เงินรายได)
ผศ. รศ.
6

10

3

ศ.

รวม
พนง.
(เงินรายได)

-

31

พนง.(งบประมาณแผนดิน)
อ.
ผศ.
รศ.
11

1

-

รวม พนง.
(งบ
ประมาณ
แผนดิน)
12

ผลรวม
ทั้งหมด
64

ส่วนที่ 2 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
2.1 ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคล จัดเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่าที่สุดขององค์กร การที่องค์กรจะอยู่
รอดและสามารถดำเนินการให้มีความเจริญก้าวหน้าได้จะต้องอาศัยการรวมพลังของบุคลากรทุกคนใน
องค์กรให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น การสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะ
สอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์องค์กร ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีทัศนคติท่ีดี
ต่อองค์กร การจัดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถร่วมมือและร่วมใจกันเป็นอย่างดีจะทำ
ให้องค์เจริญก้าวหน้าและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร
ให้สามารถรองรับและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การจัดการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในองค์กรนั้น
ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภพ เต็มความสามารถของแต่ละบุคคลให้มากที่สุดทั้งในการ
เพิ่ มพู น ความรู ้ ความสามารถ เพื่ อ สร้างขวัญ กำลังใจและความก้าวหน้าในการปฏิบ ัต ิงานอัน จะ
ก่อให้เกิดผลสำเร็จสูงสุดทั้งต่อองค์กรและต่อบุคคลากรการบริหารงานบุคคล คือเป็นส่วนสำคัญใน
การบริหารงานในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย
การวางแผน การจัดการองค์กร การจัดคนเข้าทำงาน การสั่งการ และการควบคุมในส่วนของการจัด
คนเข้าทำงานนั้นได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นศาสตร์ทางวิชาการที่เรียกกันว่า การบริหารงานบุคคล และ
พั ฒ นาต่ อเนื่ อ ง มาเป็ นการบริหารทรัพ ยากรมนุษ ย์ โดยได้รวมการพัฒนา การประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทน การธำรงรักษา การจัดสวัสดิการ และการจูงใจในการทำงานด้วย
วิธีการต่างๆเข้าไว้ด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสำคัญต่อองค์การ และปัจจัยหนึ่งที่ทำให้
องค์การประสบความสำเร็จ โดยมีบทบาทสำคัญในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ามาทำงาน
อย่างทุ่มเทให้กับองค์การ
จากความสำคั ญ และความจำเป็ นในการบริหารทรัพ ยากรบุ คคล มหาวิท ยาลั ย จึงกำหนด
แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องและสนับสนุนเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย โดยมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. ระบบการสรรหา
2. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. ระบบการบริหารค่าตอบแทน
4. ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
5. ระบบการธำรงรักษา
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2.2 ระบบการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management System)
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏสวนสุ น ั นทา ใช้ระบบบริหารงานบุค คล ตามกฎหมาย โดยแยกตาม
ประเภทของบุคลากร ได้แก่
1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 กฎกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศ ก.พ.อ.
2. ลูกจ้างประจำ มีระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
3. พนักงานราชการ มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ
4. พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่ วคราว มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แบ่งระบบบริหารงานบุคคล ออกเป็น 6 ระบบใหญ่
คือ
1) ระบบการสรรหา (Recruitment)
2) ระบบการพัฒนา (Training & Developmaent)
3) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4) ระบบการบริหารค่าตอบแทน 5) ระบบการ
ให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 6) ระบบการธำรงรักษา ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล และแนวปฏิบัติโดยสังเขป ดังนี้
2.2.1. ระบบการสรรหา (Recruitment)
1. การวางแผนอัตรากำลัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการจัดทำกรอบอัตรากำลัง ตามพระราชบัญญัติข้าราชการ
พลเรือนในสถาบั น อุ ด มศึก ษา พ.ศ. 2547 จึงกำหนดให้ส ภาสถาบัน อุด มศึก ษากำหนดกรอบของ
ตำแหน่ ง อั น ดั บ เงินเดือ น ของตำแหน่ ง และจำนวนของบุค ลากรที่พ ึงมี รวมทั ้งภาระหน้าที่ ค วาม
รับผิดชอบ ของตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัย และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ จึงได้จัดทำ
กรอบอัตรากำลังบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559 – 2562 โดยจำแนก สำนักงาน กอง สำนัก
สถาบัน และคณะ วิทยาลัยต่าง ๆ การจัดทำแผนกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มีดังนี้
1. วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ผลการดำเนิ น การจั ด ทำกรอบอั ต รากำลั ง กรอบของตำแหน่ ง
ภาระหน้าที่ ค วามรั บ ผิด ชอบของตำแหน่ ง โดยวิเ คราะห์จากข้อ มูล ภาระงาน อำนาจหน้าที่ ค วาม
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และการปฏิบัติงานจริง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแนวทางการ
วิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง กรอบของตำแหน่งและภาระหน้าที่
2. ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำกรอบ
อัตรากำลั ง เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ย วกับ ระยะเวลาในการดำเนิน งานในเรื่อ งต่าง ๆ ที่
หน่วยงานรับผิดชอบ
12

3. จัดทำกรอบอัตรากำลั ง 4 ปี โดยกำหนดตำแหน่งในสายงานต่าง ๆ จำนวนตำแหน่ งให้
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน รวมทั้งหลักเกณฑ์การวิเคราะห์
กรอบอัตรากำลังตามที่ ก.พ.อ. กำหนด
4. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติกรอบอัตรากำลัง และเสนอสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาต่อไป
2. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลโดยยึดระบบคุณธรรม
(Merit System) ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2547 และหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
กำหนดไว้ คือ
วิธีการสอบแข่งขัน
วิธีการสอบคัดเลือก
วิธีการโอนย้าย
เมื่อ ได้บุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการข้างต้นแล้วแต่กรณีแล้ว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการ
บรรจุ/จ้าง แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และดำเนินการในส่วน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป จนกระทั่งพ้นสภาพการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2.2.2. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง ตามรอบการประเมิน คือ
รอบที่ 1 ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม และ
รอบที่ 2 ในช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน
ซึ่งบุคลากรทุกคนจะต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
สายงาน ดังนี้
1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับสายวิชาการ
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับสายสนับสนุนวิชาการ
3. แบบประเมินผลงานปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร
2.2.3. ระบบการบริหารค่าตอบแทน
กลุ่มข้าราชการ ได้รับ
- เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง (พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง)
ค่ า ตอบแทนนอกเหนื อ จากเงิ น เดื อ น (ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547)
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- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548)
- เงินสวัสดิการ
กลุ่มลูกจ้างประจำ ได้รับ
- เงินค่าจ้าง (ตามระเบียบกระทรงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537)
- ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547)
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548)
- เงินสวัสดิการ
กลุ่มพนักงาน ได้รับ
- เงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เงิน
ประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย)
- เงินสวัสดิการ
- เงินค่าประสบการณ์
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (เทียบเทียง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548)
กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ได้รับ
- เงินเดือน
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (เทียบเคียง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548)
นอกจากนี้บุคลากรที่ปฏิบัติงานตำแหน่งวิชาการ ซึ่งได้แก่ อาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ยังมีสิทธิเบิกค่าสอนพิเศษ และการสอนที่เกินภาระงาน ได้ตาม
ระเบียบฯ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
- เงินสวัสดิการ
2.2.4. ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีกลุ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย ทั้ง
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งระบบสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์จะแตกต่างกันไปตามประเภทบุคลากร ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้
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กลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจำ ได้รับ
- สวั ส ดิ ก ารค่ า รั ก ษาพยาบาลกลุ ่ ม ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งประจำจะได้ ร ั บ ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง
- สวัสดิการการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกลุ่มข้าราชการและลูก จ้างประจำจะได้รั บ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง
- สิทธิประโยชน์ในการลา (ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว) ได้แก่ การลาป่วย
การลาคลอดบุตร การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
(เฉพาะข้าราชการ) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล (เฉพาะข้าราชการ)
- สิทธิประโยชน์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นการเป็ น สมาชิ ก กองทุ น บำเหน็ จ บำนาญข้ า ราชการ (กบข.) สำหรั บ
ข้าราชการ
- สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการลูกจ้าง (กสจ.) สำหรับลูกจ้างประจำ
- สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรให้เข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
- สิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
- สิทธิประโยชน์ในการทำประกันอุบัติเหตุ
- สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นการได้ ร ั บ การจั ด สรรเงิ น กู ้ เ พื ่ อ ซื ้ อ ที ่ อ ยู ่ ต ามโครงการสวั ส ดิ ก ารของ
มหาวิทยาลัย และโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงินต่าง ๆ
ข้าราชการที่ เ ป็ น สมาชิก กบข. จะได้รับ สิท ธิป ระโยชน์ต ่าง ๆ นอกเหนือ จากเงิน บำเหน็ จ
บำนาญ ตามสูตรซึ่งได้รับจากกระทรวงการคลัง ดังนี้
1. สิทธิในการรับเงินสมทบ สมาชิกจะได้รับเงินสมทบจากรัฐในจำนวนเท่ากับที่สมาชิกสะสม
เป็นประจำทุกเดือน
2. สิทธิประโยชน์ทางภาษี สมาชิกสามารถนำใบแจ้งยอดแนบพร้อมแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ 91
เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมในส่วนของเงินสะสมเข้า กบข. เฉพาะที่ไม่เกิน 300,000 บาท ในปี
ภาษีนั้น
3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ สมาชิกจะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่ กบข. จะได้รับให้มีขึ้น
กลุ่มพนักงานราชการ ได้รับ
- สวั ส ดิ ก ารค่ า รั ก ษาพยาบาลกลุ ่ ม พนั ก งานและลู ก จ้ า งชั ่ ว คราวจะได้ ร ั บ ตามกฎหมาย
ประกันสังคม
- สิทธิประโยชน์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- สิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
- สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
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- สิทธิประโยชน์ในการลา ได้แก่ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรหลัง
คลอด การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ การลาเข้ารับการ
ตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
- สิทธิประโยชน์ในการทำประกันอุบัติเหตุ
- สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรให้เข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
- สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นการได้ ร ั บ การจั ด สรรเงิ น กู ้ เ พื ่ อ ซื ้ อ ที ่ อ ยู ่ ต ามโครงการสวั ส ดิ ก ารของ
มหาวิทยาลัย และโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงินต่าง ๆ
กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ได้รับ
- สวั ส ดิ ก ารค่ า รั ก ษาพยาบาลกลุ ่ ม พนั ก งานและลู ก จ้ า งชั ่ ว คราวจะได้ ร ั บ ตามกฎหมาย
ประกันสังคม
- สิทธิประโยชน์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- สิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
- สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สิทธิประโยชน์ในการลา ได้แก่ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร
หลังคลอด การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ การลาเข้ารับ
การ
ตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
- สิทธิประโยชน์ในการทำประกันอุบัติเหตุ
- สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรให้เข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
- สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นการได้ ร ั บ การจั ด สรรเงิ น กู ้ เ พื่ อ ซื ้ อ ที ่ อ ยู ่ ต ามโครงการสวั ส ดิ ก าร
ของมหาวิทยาลัย และโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงินต่าง ๆ
2.2.5. ระบบการธำรงรักษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการธำรงรักษาบุคลากรโดยการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ของบุ ค คลให้ ส ู ง ยิ ่ ง ขึ ้ น เพื ่ อ ให้ บ ุ ค ลากรอยู ่ ก ั บ มหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งมี ค ุ ณ ค่ า และมี แ ผนพั ฒ นา
ความก้าวหน้าในงานอาชีพของผู้ซึ่งมีศักยภาพสูง เพื่อให้บุคลากรมีความรักมหาวิทยาลัยและรักงานที่
ทำ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจทำงานเต็มความสามารถ ผลิตผลงานที่ดีออกมา ให้ความเป็นธรรมและ
ยอมรับในผลงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดี
1. ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดให้มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เป็นแรงจูงใจให้กับบุคลากร
และเพื่อสร้างความก้าวหน้า ความมั่นคงในหน้าที่การงานให้กับบุคลากร มีรายละเอียด ดังนี้
ก. เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ
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บุคลากรสายวิชาการสามารถทำผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ ดังนี้
1. ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1.1 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)
1.2 แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ.04)
1.3 ผลการสอน ประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอน(ผศ.)/เอกสารคำสอน(รศ.)/
เอกสารหรือสื่อการสอน(ศ.) จำนวน 5 เล่ม (ใช้ประกอบการประเมินผลการสอน)
1.4 ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย
1.4.1 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เสนอขอฉบับสมบูรณ์ จำนวน 10 เล่ม พร้อม
สำเนาวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์จำนวน 1 ชุด และ
1.4.2 ตำรา หรือ หนังสือ หรือ บทความทางวิชาการ จำนวน 10 เล่ม
2. เสนอต่อคณบดีที่ตนสังกัดเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการที่เสนอขอ
3. คณบดีน ำเสนอต่ อ อธิก ารบดีโ ดยส่งเอกสารที่ฝ่ายเลขานุก ารคณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ
4. คณะกรรมการ ก.พ.ต. ออกคำสั ่ ง แต่ ง ตั ้ ง คณะอนุ ก รรมการประเมิ น ผลการสอน
(รายละเอียดดูจากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การสอนของ
ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ)
5. คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน รายงานผลประเมินผลการสอน ต่อ คณะกรรมการ
ก.พ.ต.
6. คณะกรรมการ ก.พ.ต. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้
6.1 ประธานกรรมการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ก.พ.ต.
6.2 กรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ จำนวนสามถึ ง ห้ า คน (ต้ อ งคั ด สรรจากบั ญ ชี ร ายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กำหนด โดยต้องเป็นบุคคลภายนอกสถาบันที่ผู้ขอสังกัด
7. ฝ่ายเลขานุการ ฯ ก.พ.ต.จะส่งเอกสารการประเมินให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง
วิชาการซึ่งประกอบด้วย
7.1 แบบประวัติผู้เสนอขอ ก.พ.อ.03 หรือ ก.พ.อ.04
7.2 งานวิจัย หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น และ
7.3 ตำราหรือหนังสือหรือบทความทางวิชาการ
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8. ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการที่ส่งกลับมายังมหาวิทยาลัย
อาจเป็นได้ 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 ผลการประเมินของกรรมการเป็นเอกฉันท์
กรณี ท ี ่ 2 ผลการประเมิ น ของกรรมการไม่ เ อกฉั นท์ (ทั ้ ง 2 กรณี จ ะต้ อ ง
ดำเนินการนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาพอสมควร)
9. ฝ่ายเลขานุการ ฯ จะนัดคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อ ร่วม
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง การตัดสินจะใช้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด
10. ฝ่ายเลขานุการฯ นำผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ก.พ.ต. เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการตัดสิน
11. ฝ่ายเลขานุการฯ บันทึกข้อความเสนออธิการบดี เพื่อเสนอต่อสภาวิชาการพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
12. ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ / ไม่อนุมัติ
13. มหาวิทยาลัยออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. ในสาขาที่เสนอขอ
14. มหาวิทยาลัยนำเรื่องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับสภา
มหาวิทยาลัยมีมติ
15. กรณีที่สภามหาวิทยาลัยไม่อนุมัติ มหาวิทยาลัยจะแจ้งต่อผู้เสนอขอพร้อมด้วยเหตุผล
ข. เส้นทางความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เส้นทางความก้าวหน้าสำหรับบุคลากรสานสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ มี
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลันราช
ภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรง
ตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2555 ดังนี้
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นให้พิจารณาองค์ประกอบ ดังนี้
1) การประเมินค่างาน
2) ผลสัมฤทธิ์ของงาน
3) ความรู้ความสามารถ ทักษะสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน
4) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1. หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นกำหนดตามประเภทต่างๆ ดังนี้
1.1 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้
1.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่
1.1.2 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน
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1.1.3 สมรรถนะทางการบริหาร
1.2. ตำแหน่ งประเภททั ่ ว ไป ระดับ ชำนาญงานและชำนาญงานพิ เ ศษ ต้อ งประเมิ น ตาม
องค์ประกอบ ดังนี้
1.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่
1.2.2. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน
1.2.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญงานหรือชำนาญงานพิเศษ ได้แก่
(ก) คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม
(ข) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ
พัฒนางานในหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง
1.2.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการ
พิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ก. กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง
3.1 ระดับชำนาญการ
3.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่
3.1.2. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน
3.1.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการ ได้แก่
(ก) คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม และ
(ข) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงการพัฒนางานในหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง
3.1.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.2 ระดับชำนาญการพิเศษ
3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่
3.2.2 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งทีจ่ ะประเมิน
3.2.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการพิเศษ ได้แก่
(ก) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนา
งานของหน่วยงานอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง และ
(ข) ผลงานวิจัยหรือผลงานลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ
3.2.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.3 ระดับเชี่ยวชาญ
3.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่
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3.3.2. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ที่จะประเมิน
3.3.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการพิเศษ ได้แก่
(ก) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะอื่น ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ และ
(ข) งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง
3.3.4 การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพ
บริการต่อสังคม เช่น การให้ความเห็น คำแนะนำหรือเสนอแนะ การให้คำปรึกษาแนะนำ การอบรมและ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือการ
พัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้น ๆ
3.3.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.4 ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
3.4.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่
3.4.2. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะทีจ่ ำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน
3.4.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ได้แก่
(ก) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะอื่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ
พัฒนางานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ และ
(ข) งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง
3.4.4 การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพ
บริการต่อสังคม เช่น การให้ความเห็น คำแนะนำหรือเสนอแนะ การให้คำปรึกษาแนะนำ การอบรมและ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือการ
พัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้น ๆ
3.4.5 ความเป็ น ที่ ย อมรับ ในงานด้านนั้น ๆ หรือ วงวิชาการ หรือ วิชาชีพ หมายถึง
ผลงานได้รับการยอมรับ ยกย่อง หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือผลการปฏิบัติงานสนับสนุน งาน
บริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพ หรือในงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับชาติ
หรือระดานาชาติ
3.4.6 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข. กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานหรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้
วิชาชีพ
1. ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ที่
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานหรือหัวหน้าหน่วยงาน
20

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ และแนวคิดในการพัฒนา
ปรับปรุงงานในตำแหน่งใหม่
1.2 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน
1.3 สมรรถนะทางการบริหาร
1.4 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการต้องมีคู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม
1.5 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการพิเศษต้องมีผลงานเชิงวิเคราะห์หรือผลงาน
เชิงสังเคราะห์ หรือผลงานวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่หรือหน่วยงานอย่างน้อยหนึ่ง
เล่ม/เรื่อง
1.6 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญต้องมีผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือผลงานเชิง
สังเคราะห์อย่างน้อยหนึ่งเล่ม และผลงานวิจัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานใน
หน้าทีห่ รือหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย
ผลงานที่นำเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต้องมีเงื่อนไข ดังนี้
1. ต้องมิใช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและการฝึกอบรม
2. ต้องมิใช่ผลงานเดิมที่เคยใช้ในการประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นมาแล้ว
3. กรณีทเี่ ป็นผลงานร่วมต้องระบุการมีส่วนร่วมและมีคำรับรองจากผู้มีส่วนร่วม
ตาราง แสดงตำแหน่ง ประเภท สายงานและความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัย
(เส้นทางความก้าวหน้าสายสนับสนุนวิชาการ)
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ประเภท
ผูบริหาร
วิชาชีพเฉพาะ
วิชาชีพเฉพาะ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
เชี่ยวชาญเฉพาะ

สายงาน
ผูบริหาร
วิทยาการคอมพิวเตอร
นิติการ
วิเคราะหนโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
บริหารงานทั่วไป
วิชาการพัสดุ
ตรวจสอบภายใน
วิชาการเงินและบัญชี
การประชาสัมพันธ
วิจัย
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
วิชาการศึกษา
วิศวกรรม
บรรณารักษ
วิจัย
วิชาการโสตทัศนศึกษา
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ชื่อตำแหนง
ผอ.กอง/ผอ.สำนักงานอธิการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นิติกร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
บุคลากร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ
นักตรวจสอบภายใน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักประชาสัมพันธ
เจาหนาที่วิจัย
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
นักวิชาการศึกษา
วิศวกร
บรรณารักษ
นักวิจัย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Career Path
ผอ.กอง/ผอ.สำนักงานอธิการ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ-ชำนาญการ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

ลำดับ
18
19
20
21
22

ประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป

สายงาน
วิเทศสัมพันธ
ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร
ผูปฏิบัติงานหองสมุด
ชางไฟฟา

ชื่อตำแหนง
นักวิเทศสัมพันธ
ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร
ผูปฏิบัติงานหองสมุด
ชางไฟฟา

Career Path
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงานพิเศษ
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงานพิเศษ
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงานพิเศษ
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงานพิเศษ

หมายเหตุ : รายละเอียดตำแหน่งอื่น ๆ ระบุใน Job description ภาระงานพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา เล่มที่ 1-3

2. การเกษียณอายุราชการ
การเกษียณอายุราชการและสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการพึงได้เมื่อพ้นจากราชการโดยไม่มี
ความผิดบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ได้แก่
บำเหน็จบำนาญปกติ ซึ่งจะได้รับ เมื่ออกจากราชการด้วยเหตุปกติ เช่น
1) ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตำแหน่งหรือมีคำสั่งให้ออก โดยไม่มีความผิด
หรือออกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือทหารออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด
(เหตุทดแทน)
2) ออกจากราชการเพราะป่วยเจ็บทุพพลภาพที่แพทย์ทางราชการรับรองว่าไม่สามารถรับ
ราชการในตำแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่ต่อไปได้ (เหตุทุพพลภาพ)
3) มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ (เกษียณอายุ) หรือ อายุครบ 50 ปีบริบูรณ์แล้วลาออก (เหตุ
สูงอายุ)
4) หรือกรณีมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ ครบ 30 บริบูรณ์แล้ว ทางราชการ
สั่งให้ออก หรือผู้ที่มีเวลาราชการครบ 25 ปี บริบูรณ์แล้ว ลาออก (เหตุรับราชการนาน)
ทั้ง 4 เหตุนี้ ถ้ามีเวลาราชการ ไม่ถึง 10 ปี ให้ได้รับบำเหน็จ ถ้ามีเวลา 10 ขึ้นไป ให้รับบำนาญ
หรือจะขอรับบำเหน็จก็ได้
ทั้งนี้ผู้ที่มีเวลาราชการครบ 10 ปี แล้วลาออก ไม่มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญตามข้อที่กล่าวมา
แล้วแต่ไม่มีสิทธิ์รับบำเหน็จ
- ข้าราชการที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการที่ถือเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ มีสิทธิรับ
บำเหน็จบำนาญดังนี้
ถ้ามีเวลาคำนวณบำเหน็จบำนาญ 25 ปีขึ้นไป ให้ได้รับบำเหน็จบำนาญเหตุรับราชการนาน
ถ้ามีอายุครบ 50 ปี และมีเวลาคำนวณบำเหน็จบำนาญ ครบ 10 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิรับ
บำเหน็จเหตุสูงอายุ
ถ้าอายุไม่ครบ 50 ปี มีเวลาคำนวณบำเหน็จบำนาญครบ 10 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี ให้มีสิทธิ์รับ
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เฉพาะบำเหน็จถ้ามีเวลาคำนวณบำเหน็จบำนาญไม่ครบ 10 ปี ไม่มีสิทธิ์รับบำเหน็จบำนาญ
บำเหน็จบำนาญพิเศษ จะได้รับเมื่อ
1) ข้าราชการ พลทหารกองประจำการ หรือบุคคลที่ทำหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหม
กำหนดแล้ว ได้รับอันตราย พิการ เจ็บป่วยถึงทุพพลภาพ เพราะกระทำตามหน้าที่ ให้ได้รับบำนาญปกติ
ทั้งบำนาญพิเศษด้วย
2) ถ้าได้รับบำเหน็จบำนาญไปแล้ว หรือ พลทหารกองประจำการ หรือบุคคลที่ทำหน้าที่ทหาร
ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ได้ออกจากราชการหรือพ้นหน้าที่ไปแล้ว ภายใน 3 ปี ปรากฏชัดว่า
เจ็บป่วยหรือทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ก็มีสิทธิ์ได้รับบำนาญพิเศษ ถ้า
ตายก็ให้ทายาทได้รับบำนาญพิเศษ ทั้งนี้ให้จ่ายตั้งแต่วันขอ ถ้ารับบำเหน็จไปแล้วก็ให้ได้รับบำนาญ
พิเศษอย่างเดียว
3) ผู้ได้รับอันตรายตามข้อ 1) แม้จะยังไม่มสี ิทธิ์ได้รับบำนาญปกติ ก็ให้รับบำนาญปกติได้
4) ผู้ได้รับอันตรายถ้าเสียชีวิตก่อนได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษ ให้ทายาทได้รับทั้งบำเหน็จตก
ทอดและบำนาญพิเศษด้วย
5) ผู้ทำหน้าที่ ตามข้อ 1 สูญหายไป หรือเชื่อได้ว่ามีอันตรายถึงตาย เมื่อพ้นกำหนด 2 เดือนนับ
แต่วันสูญหายให้สันนิษฐานว่าตายและให้ทายาทได้รับบำนาญพิเศษ
บำเหน็จตกทอด ทายาทจะได้รับเมื่อ
1) ข้าราชการ ตายในระหว่างรับราชการ ทายาท (ต้องอายุไม่เกิน 20 ปี เว้นแต่กำลังศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่เกิน 26 ปีหรือเว้นแต่เป็นบุคคลพิการหรือทุพพลภาพ) จะ
ได้รับบำเหน็จตกทอดเท่ากับเงินเดือนสุดท้าย คูณเวลาราชการ
2) ตายในระหว่างได้รับบำนาญปกติ หรือมีสิทธิ์ได้รับบำนาญปกติหรือบำนาญพิเศษ ทายาทมีสิทธิ์
ได้รับบำเหน็จตกทอด เป็นจำนวน 30 เท่า ของบำนาญรายเดือน (ข้อยกเว้นเหมือนข้อ 1)
3) บำเหน็จตกทอดรายใด คำนวณได้ยอดต่ำกว่า 3000 บาท ให้จ่าย 3000
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สมาชิกที่พ้นสภาพด้วยเหตุสูงอายุ, เหตุทดแทน, เหตุทุพพลภาพ และเหตุเสียชีวิต สมาชิกและ
ทายาทจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนของเงินที่ได้รับจาก กบข. ในปีที่ได้รับเงินนั้น
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงานมหาวิทยาลัยมี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่คอยดูแลพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
กองทุนดังกล่าว
2.3 วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. เพื่อช่วยให้บุคลากรใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถปฎิบัติงานของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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2. เพื่อช่วยให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. เพื่อช่วยคัดสรรบุคลากรทีม่ ีคุณภาพ และมีแรงจูงใจให้ผู้มีศักยภาพเข้ามาปฎิบัติงาน
4. เพื่อยกระดับความสามารถ และสร้างความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของบุคลากร
5. เพื่อพัฒนา และธำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าให้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 3 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 ความสำคัญของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
การวางแผน (Planning) คือการวางวัตถุประสงค์ การกำหนดเป้าหมาย การสร้างกลยุทธ์
และการตัดสินใจสรรหาแนวทางในการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแผนงานอาจมีความแตกต่างกันในด้าน
ระยะเวลา เช่น แผนระยะยาว หรือแผนระยะสั้น เป็นต้น ตลอดจนมีความแตกต่างกันตามหน้าที่ทาง
ธุรกิจ เช่น แผนการเงิน แผนการตลาด หรือแผนการผลิต เป็นต้น
การจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารจะนำหลักการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ใน
การที่จะทำให้องค์การมีบุคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมงานอย่างเพียงพอและต่อเนื่องเพื่อให้องค์ ก าร
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ดังนั้นนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถจะต้องสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และทักษะต่างๆ เข้ามา
ประกอบในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพและยังประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์การ บุคลากร และสังคมส่วนรวมได้ นอกจากนี้การจัดการทรัพยากรบุคคลที่ประสบความสำเร็จ
จะต้องอาศัยขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนมากมาย โดยขั้นตอนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในงานทรัพยากรบุคคลคือ
การวางแผน (Planning) ผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) ที่กว้างไกลสามารถเข้าใจสถานการณ์และ
วิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานและความ
ต้องการด้านบุ ค ลากรขององค์ ก าร เพื่ อที่จะสามารถวางแผนทรัพ ยากรบุค คล หรือ การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning : HRP) ได้อย่างรอบคอบ รัดกุม มีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละช่วงเวลาได้
ดังนั้นจากความหมายของการวางแผนที่กล่าวมา ทำให้เราสามารถกล่าวได้ว่า “การ
วางแผนทรั พยากรบุ คคล คือกระบวนการที่ใ ช้ค าดการณ์ค วามต้องการด้านทรัพยากรบุค คลของ
องค์การ อันจะส่งผลถึงการกำหนดวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรและการตอบสนองต่อปัจจัย
แวดล้อม ตั้งแต่ก่อนบุคลากรเข้าร่วมงานกับองค์การ ขณะปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ จนกระทั่งเขาต้อง
พ้นออกจากองค์การ เพื่อให้องค์การใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นหลักประกันว่าองค์การจะมีบุคลากร
ที่มีคุณภาพอยางเพียงพออยู่เสมอ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of Work
Life : QWL) ที่เหมาะสม สามารถปฏิบั ติงานได้อ ย่ างมีประสิท ธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้อ งกั บ
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วั ต ถุ ป ระสงค์ ร วมขององค์ ก าร โดยมี เ ป้ า หมายสำคั ญ เพื ่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ ความมั ่ น คง และการ
เจริญเติบโตขององค์การ บุคลากร และสังคม”
จากความสำคั ญ และความหมายดั ง กล่ า วข้ า งต้ น มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ จ ั ด ทำแผนบริ ห าร
ทรั พ ยากรบุ ค คลขึ้น เพื่ อ เป็ นแนวทางการบริ ห ารจัด การ และพัฒนาทรัพ ยากรบุค คล การสร้ า ง
ความก้าวหน้า และธำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าไว้กับมหาวิทยาลัยต่อไป
3.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีเป้าหมายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่ดี สร้าง
คุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงาน และมุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับมหาวิทยาลัย
อันดับ 15 ของประเทศ และมหาวิทยาลัยอันดับ 150 ของเอเชีย เป็นชุมชนวิชาการที่ผลิตบัณฑิตแข่งขัน
กับนานาชาติได้ และสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม
พึ่งพาตนเองได้และยืนอยู่อย่างสง่างามในสังคมวิชาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัย
จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไว้ดังนี้
1. วางแผนกำลังคนอย่างเหมาะสมตามกรอบภารกิจ
2. กำหนดกระบวนการคัดเลือกคนเข้าสู่ตำแหน่งด้วยระบบคุณธรรม และดำเนินการด้วย
ความเป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดบุคคลที่มีศักยภาพสูงเข้ามา
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
4. พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เอื้อ
ต่อการทำงาน และมีความถูกต้องสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการได้รับการศึกษา
ต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุ ลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยการจัดให้มีสถานที่ทำงานที่เอื้อ
ต่อการทำงาน และสถานที่ออกกำลังกาย รวมทั้งกิจกรรมการออกกำลังกาย
9. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุค ลากรให้มีค ุณภาพชีวิตและสวัส ดิก ารที่ดีอ ั นจะ
นำไปสู่ความจงรักภักดีองค์กร
10. กระจายอำนาจในการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่หน่วยงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน
การบริหาร
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11. ปรับกระบวนการทำงานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
12. สร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลกับบุคลากร
3.3 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการ
ดำเนินงาน
ที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม
2. เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
3. เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันและ
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
3.4 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย
3.4.1 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
3.4.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับ
อัตรากำลังที่มีอยู่
2. บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
3. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน
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3.4.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงคของแผน
1) เพื ่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบการบริ ห าร
ทรั พ ยากรบุ ค คลที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเอื ้ อ ต อ การ
ดำเนิ น งานที ่ เ น น ผลสั ม ฤทธิ ์ และการก า วสู
มหาวิทยาลัยแมแบบที่ดีของสังคม

ตัวชี้วชัด
ระดั บ ความพึ ง พอใจของ
บุ ค ลากรต อ ระบบการ
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ของมหาวิ ท ยาลั ย (ระดั บ
ความพึงพอใจ)
2) เพื่อใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความทุมเท ระดับความผูกพันของ
ในการปฏิบัติงาน และมีควมผูกพันกับองคกร
บุคลากรตอมหาวิทยาลัย
(ระดับความผูกพัน)

คาเปาหมาย
≥ 4.0

≥ 4.0

3.5 ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ลำดับ
กิจกรรม
1 กำหนดผูรับผิดชอบ การติดตามผลการ
ดำเนินงาน
2 กำหนดปฏิทินการติดตามผลการดำเนินงาน

4

กำหนดเครื่องมือการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผน
ติดตามผลการดำเนินงาน

5

สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตอผูบริหาร

6

ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

3
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ระยะเวลา
ตุลาคม

ผูรับผิดชอบ
ผูอำนวยการกอง
บริหารงานบุคคล
ตุลาคม
คณะกรรมการ
จัดทำแผน
ตุลาคม
ผูอำนวยการกอง
บริหารงานบุคคล
มีนาคม,กันยายน ผูอำนวยการกอง
บริหารงานบุคคล
มีนาคม,กันยายน ผูอำนวยการกอง
บริหารงานบุคคล
กันยายน
คณะกรรมการ
จัดทำแผน

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3.6.1 แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

เปาหมายของตัวชี้วัด

กลุมเปาหมาย

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

2561

2562 2563 2564 2564

รอยละ
ความสำเร็จ
ในการจัดทำ
กรอบ
อัตรากำลัง

100

100

100

100

100

คณะกรรมการในวิทยาลัย

ตุลาคม –
กันยายน

-

คณบดี

รอยละของ
ผูปฏิบัติงาน
ดานบุคคลที่
เขารวมอบรม

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

ผูปฏิบัติงานดานบุคคล ของวิทยาลัย

ตุลาคม –
กันยายน

-

คณบดี

ระบบการสรรหา (Recruitment)
1. การวางแผนอัตรากำลัง
1 จัดทำกรอบ
อัตรากำลังของ
บุคลากร
มหาวิทยาลัย

เพื่อทบทวน
และจัดทำ
กรอบ
อัตรากำลัง ให
เพียงพอตอ
ความตองการ
อัตรากำลัง
ของ
มหาวิทยาลัย

2. การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง
1 อบรมชี้แจง
หลักเกณฑและ
กำหนด
มาตรฐาน การ

เพื่อให
ผูปฏิบัติงาน
บุคคลของ
หนวยงานมี
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กิจกรรม/โครงการ

ดำเนินงาน
สรรหา การ
บรรจุ แตงตั้ง
2 การสรรหาและ
คัดเลือก
บุคลากร

วัตถุประสงค
โครงการ
ความรู ความ
เขาใจ ในการ
ปฏิบัติงาน
เพื่อสรรหา
และคัดเลือก
บุคลากรเขา
ปฏิบัติงาน

ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
1 การ
เพื่อ
ประเมินผล ประเมินผล
การ
การ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ของบุคลากร
มหาวิทยาลัย
ระบบการบริหารคาตอบแทน
1 การบริหาร
คาจาง
เงินเดือน และ
คาตอบแทน

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

เปาหมายของตัวชี้วัด

กลุมเปาหมาย

2561

2562 2563 2564 2564

รอยละของ
การสรรหา
บุคคลเขา
ทำงานไดตาม
ประกาศ

≥80

≥80

รอยละของ
หนวยงานที่
ดำเนินการ
ประเมิน
ปฏิบัติงาน

100

100 100 100 100

100

100

เพื่อดำเนินการ รอยละ
เลื่อนเงินเดือน บุคลากรที่
และคาจาง
ไดรบั การ
เลื่อน

≥80

100

≥80

100
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≥80

100

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

บุคลากรในวิทยาลัย

ตุลาคม –
กันยายน

บุคลากรในวิทยาลัย

ตุลาคม –
กันยายน

บุคลากรในวิทยาลัย

ตุลาคม –
กันยายน

งบประมาณ
(บาท)

-

-

ผูรับผิดชอบ

คณบดี

คณบดี

-

คณบดี

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

คาตอบแทน
ของบุคลากร

เงินเดือนและ
คาจางตาม
เกณฑ

เปาหมายของตัวชี้วัด

กลุมเปาหมาย

2561

2562 2563 2564 2564

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

ระบบการใหสวัสดิการและสิทธิประโยชน
1 การสรางความรู
ความเขาใจใน
สิทธิประโยชน
กองทุน
ประกันสังคม

เพื่อให
บุคลากรมี
ความรูความ
เขาใจในสิทธิ
ประโยชนของ
กองทุน
ประกันสังคม

รอยละของ
บุคลากรที่เขา
รวมอบรม

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

บุคลากร วิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตน

เพื่อเปนขวัญ
กำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
ใหกับบุคลากร
เพื่อเปนการ
สงเสริม

รอยละบุคลากร
ที่ไดรับการ
จัดสรรเงิน
รางวัลตาม
เกณฑ

100

100

100

100

100

บุคลากรวิทยาลัย

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

คณะกรรมการดำเนินงาน

มกราคม –
มีนาคม

-

คณบดี

ธันวาคม

-

คณบดี

พศจิกายน –
มกราคม

-

คณบดี

ระบบการธำรงรักษา
1. การสรางแรงจูงใจ
1 การจัดสรรเงิน
รางวัล
2 การคัดเลือก
บุคลากรดีเดน

รอยละ
ความสำเร็จ
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

ยกยอง เปน
ขวัญและ
กำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร

ของกิจการ
การคัดเลือก
บุคลากร
ดีเดน

เปาหมายของตัวชี้วัด
2561

กลุมเปาหมาย

2562 2563 2564 2564

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

2. การจัดทำเสนทางความกาวหนา
1

การปรับปรุงขอบังคับ
และประกาศเกี่ยวกับ
การเขาสูตำแหนงที่
สูงขึ้นของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ

2 การจัดทำกรอบ
อัตรากำลังการ
เขาสูตำแหนง
ของบุคลากร
สายสนับสนุน
วิชาการ
3 โครงการพัฒนา
ผลงานและเพิ่ม
ตำแหนงทาง
วิชาการ

เพื่อทบทวนและ
ปรับปรุงประกาศ
เกี่ยวกับการเขาสู
ตำแหนงของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน

เพื่อให
มหาวิทยาลัยมี
กรอบ
อัตรากำลังการ
เขาสุตำแหนง
ของบุคลากร

รอยละของ
ประกาศที่
ไดรับการ
ปรับปรุง

≥80

-

-

-

-

พนักงานวิทยาลัย

ตุลาคม –
กันยายน

-

คณบดี

รอยละของ
หนวยงานที่
จัดสงกรอบ
อัตรากำลังการ
เขาสูตำแหนง
ของบุคลากร
สายวิชาการ
รอยละบุคลากร
ที่เขารวม
โครงการยื่นขอ
กำหนด

100

100

100

100

100

พนักงานวิทยาลัย

ตุลาคม –
กันยายน

-

คณบดี

≥20

≥20

≥20

≥20

≥20

บุคลากรสายวิชาการทีเ่ ขารวมโครงการพัฒนาผลงาน ตุลาคม –
และเพิ่มตำแหนงทางวิชาการ
กันยายน

-

กองบริการ
การศึกษา
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

เปาหมายของตัวชี้วัด
2561

กลุมเปาหมาย

2562 2563 2564 2564

ตำแหนงทาง
วิชาการ
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ระยะเวลา
ดำเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

ส่วนที่ 4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยมีนโยบายการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับการบริหารงานบุคคลโดยการ
นำระบบบริ ห ารทรั พ ยากร ( ERP: Enterprise Resource Planning) เข้ า มาใช้ เ พื ่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคล สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจ
ได้อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วยระบบงานต่างๆ ดังนี้
1. ระบบสรรหา
2. ระบบทะเบียนประวัติ
3. ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ
4. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระบบสรรหา
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแบบแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนทรัพยากร
องค์กร (ERP: Enterprise Resource Planning) ในด้านระบบงานจัดสรรหาอัตรากำลัง ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการออกแบบระบบของระบบงานมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อตรวจสอบตำแหน่งงานที่ว่างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. เพื่อตรวจสอบตำแหน่งงานที่ถือครอง ในแต่ละหน่วยงาน
3. เพื่ออธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานสำหรับงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การนำเสนอรายงานในส่วนของรายงานด้านงาน
บุคลากรและการนำเสนอรายงานสำหรับผู้บริหาร
4. เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคลากรให้มีความคล่องตัว
รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบายที่
ผู้บริหารได้กำหนดไว้
5. เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนของการบันทึกข้อมูล
6. เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน
7. เพื่อลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเนื้อที่ในการจัดเก็บ
เอกสาร และรายงานต่าง ๆ
8. เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และความผิดพลาดของข้อมูลในการรับ-ส่ง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
9. เพื่อความสะดวกในการจัดทำรายงานรูปแบบต่าง ๆ
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10. เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้
อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง โดยเฉพาะสำหรับผู้บริหาร
11. เพื่อนำเสนอภาพของงาน และการเชื่อมโยงของข้อมูลในแต่ละงานภายใน
งานบุคลากร และระบบที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
12. เพื่อนำเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยยังคงยึดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
13. เพื ่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ให้ พ ั ฒ นาระบบสำหรั บ งานบุ ค ลากรด้ ว ยระบบงาน
คอมพิวเตอร์ใหม่ที่มีมาตรฐาน
14. เพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบข้อมูลที่
ต้องจัดเตรียมให้มีในระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องรองรับงานบุคลากร
15. เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่าง
รวดเร็ว และถูกต้อง โดยเฉพาะสำหรับผู้บริหาร
16. เพื่อให้ข้อมูลในระบบมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน และมีการเชื่อมโยงระหว่างระบบงานที่เกี่ยวข้อง
17. เพื่อแก้ปัญหาเดิมที่เคยมี และตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับงานบุคลากร ได้แก่ การแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนของการบันทึกข้อมูล การจัดเก็บ
ข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน การลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ
และเนื้อที่ในการจั ดเก็บเอกสาร และรายงานต่ าง ๆ สามารถติดตามและควบคุ มงานให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวกในการจัดทำรายงานรูปแบบต่าง ๆ
ระบบทะเบียนประวัติ
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแบบแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากร
องค์ ก ร (ERP: Enterprise Resource Planning) ในด้ า นระบบงานทะเบี ย นประวั ต ิ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการออกแบบระบบของระบบงานมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
เพื่อเก็บประวัติรายละเอียดการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา
1. เพื่ออธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานสำหรับงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การนำเสนอรายงานในส่วนของรายงานด้านงาน
บุคลากรและการนำเสนอรายงานสำหรับผู้บริหาร
2. เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคลากรให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว
ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ผู้บริหารได้
กำหนดไว้
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3. เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนของการบันทึกข้อมูล
4. เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน
5. เพื่อลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสาร
และรายงานต่างๆ
6. เพื่ อ ลดขั ้น ตอนการทำงาน และความผิด พลาดของข้อ มูล ในการรับ -ส่ งข้ อ มู ล
ระหว่างหน่วยงาน
7. เพื่อความสะดวกในการจัดทำรายงานรูปแบบต่าง ๆ
8. เพื่ อ ให้ส ามารถนำเสนอข้อ มูล มาวิเ คราะห์ หรือ ประกอบการตัด สิน ใจได้อ ย่ าง
รวดเร็ว และถูกต้อง โดยเฉพาะสำหรับผู้บริหาร
9. เพื่ อ นำเสนอภาพของงาน และการเชื่อ มโยงของข้อ มูล ในแต่ล ะงานภายในงาน
บุคลากร และระบบที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
10. เพื่อนำเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยยังคงยึดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา
11. เพื่อเป็นข้อมูลให้พัฒนาระบบสำหรับงานบุคลากรด้วยระบบงานคอมพิวเตอร์ใหม่ที่
มีมาตรฐาน
12. เพื่ อ เป็ นคู ่ มือ สำหรั บ ผู้บ ริหารและผู้ป ฏิบ ัต ิงาน ในการตรวจสอบข้อ มูล ที่ต ้อง
จัดเตรียมให้มีในระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องรองรับงานบุคลากร
13. เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง โดยเฉพาะสำหรับผู้บริหาร
14. เพื่ อ ให้ข ้อ มู ล ในระบบมีก ารเชื่ อ มโยงกับ ข้ อ มูล ของหน่ว ยงานอื ่น ๆ ที่มีค วาม
เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน และมีการเชื่อมโยงระหว่างระบบงานที่เกี่ยวข้อง
15. เพื่อแก้ปัญหาเดิมที่เคยมี และตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับงานบุคลากร ได้แก่ การแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนของการบันทึกข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลให้
เป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน การลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเนื้อ
ที ่ ใ นการจั ด เก็ บ เอกสาร และรายงานต่ า ง ๆ สามารถ ติ ด ตามและควบคุ ม งานให้ มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวกในการจัดทำรายงานรูปแบบต่าง ๆ
ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแบบแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนทรัพยากร
องค์กร (ERP : Enterprise Resource Planning) ในด้านระบบงานประเมินผลการปฏิบัติงานและ
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การพิจารณาขึ้นเงินเดือน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการออกแบบระบบของ
ระบบงานมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเก็บข้อมูลการมาปฏิบัติงาน การขอลางาน การทำล่วงเวลา รวมถึงการ
คำนวณ ชั่วโมงการมาปฏิบัติงาน ขาดงาน มาสาย ลางาน และ รวบรวมชั่วโมงการทำล่วงเวลา
ของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคลากรให้มีความคล่องตัว
รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบายที่
ผู้บริหารได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนของการบันทึกข้อมูล
4. เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน
5. เพื่อลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเนื้อที่ในการจัดเก็บ
เอกสาร และรายงานต่าง ๆ
6. เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและความผิดพลาดของข้อมูลในการรับ-ส่งข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน
7. เพื่อความสะดวกในการจัดทำรายงานรูปแบบต่าง ๆ
8. เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้
อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง โดยเฉพาะสำหรับผู้บริหาร
9. เพื่อนำเสนอภาพของงาน และการเชื่อมโยงของข้อมูลในแต่ละงานภายใน
งานบุคลากร และระบบที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
10. เพื่อนำเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยยังคงยึดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
11. เพื ่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ให้ พ ั ฒ นาระบบสำหรั บ งานบุ ค ลากรด้ ว ยระบบงาน
คอมพิวเตอร์ใหม่ที่มีมาตรฐาน
12. เพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบข้อมูลที่
ต้องจัดเตรียมให้มีในระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องรองรับงานบุคลากร
13. เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่าง
รวดเร็ว และถูกต้อง โดยเฉพาะสำหรับผู้บริหาร
14. เพื่อให้ข้อมูลในระบบมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน และมีการเชื่อมโยงระหว่างระบบงานที่เกี่ยวข้อง
15 เพื่อแก้ปัญหาเดิมที่เคยมี และตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับงานบุคลากร ได้แก่ การแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนของการบันทึกข้อมูล การจัดเก็บ
36

ข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน การลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ
และเนื้อ ที่ ใ นการจั ด เก็ บ เอกสาร และรายงานต่างๆ สามารถติด ตามและควบคุมงานให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวกในการจัดทำรายงานรูปแบบต่างๆ
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแบบแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนทรัพยากร
องค์ ก ร (ERP : Enterprise Resource Planning) ในด้ า นระบบงานทะเบี ย นประวั ต ิ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการออกแบบระบบของระบบงานมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื ่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล การประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง าน รวมถึ ง คำนวณคะแนน
ประเมินผลและหาเกณฑ์ การประเมินผลของบุคลากร เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับ
ผู้บริหาร
2. เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคลากรให้มีความคล่องตัว
รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบายที่
ผู้บริหารได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนของการบันทึกข้อมูล
4. เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน
5. เพื่อลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเนื้อที่ในการจัดเก็บ
เอกสาร และรายงานต่าง ๆ
6. เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และความผิด พลาดของข้อ มูลในการรั บ -ส่ง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
7. เพื่อความสะดวกในการจัดทำรายงานรูปแบบต่าง ๆ
8. เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้
อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง โดยเฉพาะสำหรับผู้บริหาร
9. เพื่อนำเสนอภาพของงาน และการเชื่อมโยงของข้อมูลในแต่ละงานภายใน
งานบุคลากร และระบบที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
10. เพื่อนำเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยยังคงยึดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
11. เพื ่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ให้ พ ั ฒ นาระบบสำหรั บ งานบุ ค ลากรด้ ว ยระบบงาน
คอมพิวเตอร์ใหม่ที่มีมาตรฐาน
12. เพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบข้อมูลที่
ต้องจัดเตรียมให้มีในระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องรองรับงานบุคลากร
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13. เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่าง
รวดเร็ว และถูกต้อง โดยเฉพาะสำหรับผู้บริหาร
14. เพื่อให้ข้อมูลในระบบมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน และมีการเชื่อมโยงระหว่างระบบงานที่เกี่ยวข้อง
15. เพื่อแก้ปัญหาเดิมที่เคยมี และตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับงานบุคลากร ได้แก่ การแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนของการบันทึกข้อมูล การจัดเก็บ
ข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วนการลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ
และเนื้อ ที่ ใ นการจั ด เก็ บ เอกสารและรายงานต่าง ๆ สามารถติด ตามและควบคุมงานให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวกในการจัดทำรายงานรูปแบบต่าง ๆ
ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการวางแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนา
องค์ ก ร (EPR) ในด้ า นระบบเครื ่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ เพื ่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการเสนอขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ในการออกแบบระบบงานมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกต้องมากขึ้น
2. เพื ่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล ในการได้ รั บ เครื ่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ข องบุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
3. เพื่อลดข้อผิดพราดของข้อมูลในการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
4. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบและครบถ้วน
5. เพื่อลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และพื้นที่ในการจัดเก็บ
เอกสารและระบบงานต่าง ๆ
6. เพื่ อ ให้ส ามารถนำข้อ มูล มาเคราะห์หรือ ประกอบการตัด สิน ใจได้อ ย่ าง
รวดเร็วและถูกต้อง
7. เพื่อเป็นข้อมูลในระบบที่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลของแต่ละหน่วยงานและ
สามารถรับรู้ข้อมูลได้
8. เพื่อแก้ปัญหาข้อมูลเดิมที่เคยมีและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานบุคลากร
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ส่วนที่ 5 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
การนำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - พ.ศ.2569) และแผนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ ต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิด
การประสานความร่ ว มมื อ ในการจั ด ทำโครงการ/กิ จ กรรมให้ ส ำเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ยุ ท ธศาสตร์ และเป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งมีการ
พัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผล ในทาง
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่อง
การบริหารงานบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-พ.ศ.2569) และแผนการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
2. เพื่อปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการ การนำแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-พ.ศ.2569) และแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ5 ปี (พ.ศ.2565พ.ศ.2569) และแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างเป็นระบบ
5.1 แนวทางการนำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-พ.ศ.2569) และ
แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบตั ิ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนการบริหารงานบุคคลไปสู่
การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนบริหารทรัพยากรบุคลากร ระยะ5 ปี (พ.ศ.
2565-พ.ศ.2569)และแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างเป็นระบบ
2. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรม
ให้กับบุคลากร ได้ทราบถึงรายละเอียดโครงการการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล ระยะ5 ปี (พ.ศ.2565-พ.ศ.2569)และแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ
3. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ
โครงการที่กำหนด
4. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการ
สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้
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ประโยชน์ ไ ด้ง่ าย ติด ตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ
หน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของ
แผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-พ.ศ.2569) และแผนประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
5.2 การติดตามและประเมินผลแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565พ.ศ.2569) และแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การติด ตามประเมิ น ผลเป็น เครื ่อ งมือ สำคั ญ ที่ จ ะสนับ สนุน ให้ก ารดำเนิน งานของ
มหาวิทยาลัย บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2565-พ.ศ.2569) และแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ทราบถึงความสำเร็จ หรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนว
ทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถ
บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยคณะฯมีการจัดประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติงานในโครงการต่างๆตามแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นระยะๆ และจัดทำรายงานสรุปผล
การดำเนินงานของแต่ละโครงการหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
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คำสั่ง วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่
/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
---------------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ
๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔) เพื่อเป็นแผนชี้นำการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี และนำไปสู่
การปฏิบัติในแผนระยะ ๕ ปี ประกอบกับสภาพแวดล้อมในยุคปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จึงต้องมีการ
ดำเนินการทบทวนเป้าประสงค์ แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ให้ทันการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยการจัดการอุตสหกรรมบริการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการย่อยดังนี้
คณะกรรมการอำนวยการ
๑. ผศ. ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา
ประธานกรรมการ
๒. รศ. ทัศนีย์ ศิริวรรณ
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์
กรรมการ
๔. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแก้ว
กรรมการ
๕. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
กรรมการ
๖. อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา
กรรมการ
๗. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. กำหนดนโยบายในการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานแผน
๒. ส่งเสริม และสนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำในเรื่องต่าง ๆ แก่คณะกรรมการดำเนินงาน
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๓. กำกับ ดูแล ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คณะกรรมการดำเนินงาน
๑. คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๖๖๙) และ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. รศ. ทัศนีย์ ศิริวรรณ
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ ดร. กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์
กรรมการ
๓. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแก้ว
กรรมการ
๔. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
กรรมการ
๕. อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา
กรรมการ
๖. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๗. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพรช
กรรมการ
๘. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๙. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๑๐. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๑๑. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๑๒. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๑๓. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน
กรรมการ
๑๔. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม
กรรมการ
๑๕. นางสาวอลิสา พจนารถ
กรรมการ
๑๖. นายเชาว์ฤทธิ์ พินิจ
กรรมการ
๑๗. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรมการ
๑๘. นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ์
กรรมการ
๑๙. นายอรรคพล ธรรมบุตร
กรรมการและเลขานุการ
๒๐. นางสาวจินตนา ทิพย์รัตน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
๑. อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
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๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวโยษิตา สมเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์เครือข่าย
๑. อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วชั รวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวโยษิตา สมเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ
๑. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแก้ว
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๖. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
๙. นายภัทราวุธ สีรวิสุทธ์
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัตน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัตกิ ารด้านการวิจัย
๑. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแก้ว
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
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๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นายภัทราวุธ สีรวิสุทธ์
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัตน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๖. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน
กรรมการ
๑๐. นางสาวอลิสา พจนารถ
กรรมการ
๑๑. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม
กรรมการและเลขานุการ
๗. คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน
กรรมการ
๑๐. นางสาวอลิสา พจนารถ
กรรมการ
๑๑. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม
กรรมการและเลขานุการ
๘. คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
๑. รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ
ประธานกรรมการ
๒. นายเชาว์ฤทธิ์ พินิจ
กรรมการ
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๓. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร์
๔. นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง
๕. นายอรรคพล ธรรมบุตร
๖. นางสาวจินตนา ทิพรัตน์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๙. คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๑. รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอลิสา พจนารถ
กรรมการ
๓. นายเชาว์ฤทธิ์ พินิจ
กรรมการ
๔. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรมการ
๕. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม
กรรมการ
๖. นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ์
กรรมการ
๗. นายอรรคพล ธรรมบุตร
กรรมการและเลขานุการ
๘. นางสาวจินตนา ทิพรัตน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. คณะกรรมการจัดทำแผนจัดการความรู้
๑. รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๓. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวจินตนา ทิพรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
๑๑. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน
กรรมการ
๓. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม
กรรมการ
๔. นายเชาว์ฤทธิ์ พินิจ
กรรมการ
๕. นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง
กรรมการ
๖. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร์
กรรมการ
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๗. นายเอกชัย ด้วงเอี้ยง
กรรมการ
๘. นายเมธาวัฒน์ แสงใส
กรรมการและเลขานุการ
๙. นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัตน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
กรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพรช
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สจุ ริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์นตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน
กรรมการ
๑๐. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม
กรรมการ
๑๑. นางสาวอลิสา พจนารถ
กรรมการ
๑๒. นายเชาว์ฤทธิ์ พินิจ
กรรมการ
๑๓. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรมการ
๑๔. นายภัทราวธ สีรวิสุทธิ์
กรรมการ
๑๕. นายอรรคพล ธรรมบุตร
กรรมการ
๑๖. นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนิ่ม
กรรมการและเลขานุการ
๑๓. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม
กรรมการ
กรรมการ
๓. นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ์
๔. นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง
กรรมการ
๕. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรรมการ
๖. นายเอกชัย ด้วงเอี้ยง
กรรมการและเลขานุการ
๑๔. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง
๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน
กรรมการ
๓. นายเชาว์ฤทธิ์ พินิจ
กรรมการ
๔. นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง
กรรมการ
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๕. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร์

กรรมการและเลขานุการ

๑๕. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑. อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา
ประธานกรรมการ
๒. นายเทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวโยษิตา สมเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
๑. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแก้ว
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นายภัทราวุธ สีรวิสุทธ์
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัตน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
๑. อาจารย์ ดร. กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวนิชย์
กรรมการ
๓. นางสาวอลิสา พจนารถ
กรรมการ
๔. นายรัชตะสรณ์ จันทรวรศิษย์
กรรมการและเลขานุการ
๕. นายมานิต ศรีวัง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์วิทยาลัย ฯ
๑. อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา
ประธานกรรมการ
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๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๖. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวโยษิตา สมเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบตั ิการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพิชชาภา โหลสกุล
กรรมการ
๓. นายเอกชัย ด้วงเอี้ยง
กรรมการ
๔. นายเมธาวัฒน์ แสงใส
กรรมการ
๕. นางสาวฐิตารีย์ จิตประทุม
กรรมการและเลขานุการ
๒๐. คณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. รศ. ทัศนีย์ ศิริวรรณ
ประธานกรรมการ
๒. นายเชาว์ฤทธิ์ พินิจ
กรรมการ
๓. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร์
กรรมการ
๔. นายอรรคพล ธรรมบุตร
กรรมการและเลขานุการ
๕. นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
๑. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)
๒. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
๔. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการย่อยตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. ควบคุม ดูแล และดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน ฯ ด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
๖. แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม
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สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(ผศ. ดร. อาณัติ ต๊ะปินตา)
รักษาราชการแทนคณบดี
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

50

