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ส่วนท่ี 1 ส่วนนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 การบรหิารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ในข้าราชการพลเรือนมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 

พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ดังนั้นการปรับเปลี่ยนบทบาทด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลในภาคราชการจงึมจุีดมุ่งหมายเพื่อสรา้งความเข้มแข็งใหก้ับส่วนราชการ 

 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่จึงต้องเป็นระบบที่สร้างความคล่องตัวให้กับ

ผู้บริหารไม่ติดยึดอยู่กับกฎระเบียบ และต้องเป็นระบบที่เกื้อหนุนต่อการทำงานเชิงยุทธศาสตร์บรรลุ

เป้าหมายที่ตั ้งไว้ในขณะเดียวกันจะต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และทำให้

ขา้ราชการมคีวามพงึพอใจ ตลอดจนมคีุณภาพชีวติที่ดดีว้ย 

 สำนักงานก.พ.ได้พัฒนาเครื่องมือสำหรับ “การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล” 

หรอืที่เรียกว่า HR Scorecard มาใช้ โดยมวีัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. เพื่อพัฒนาระบบและสร้างกลไกการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนความ

คุ้มค่า และความพร้อมรับผิดในการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับส่วนราชการ อันจะเป็นช่องทาง ใน

การใหข้อ้มูลย้อนกลับเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งจะ

ช่วยให้ส่วนราชการ สามารถบริหารกำลังคนให้เกิดประโยชน์ สูงสุดเพื่อบรรลุภารกิจและ เป้าหมาย 

ที่ตัง้ไว ้

 2. เพื่อสรา้งความเขม้แข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลใหก้ับส่วนราชการอันจะ นำไปสู่การ

พัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ใหส้ามารถ ปฏบิัตงิานในฐานะ

ที่เป็นหุน้ส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการบรหิารราชการของส่วนราชการได ้

 3. เพื่อสร้างกลไกความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งทำหน้าที่เชิง

นโยบายด้านการบริหารกำลังคนในภาพรวม (Human Resource Policy) และ ส่วนราชการซึ่งรับผิดชอบ

ต่อยุทธศาสตร์และวิธีปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   (Human Resource Strategy and 

Operation) ที่ประชุม ก.พ. ได้เห็นชอบกับแนวทางการนำ HR Scorecard มาใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 

2547 ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ในการทำงาน HR Scorecard ในภาครัฐ มอีงค์ประกอบ 4 ส่วน ไดแ้ก ่

  1)  มาตรฐานความสำเร็จ  (Standard for Success)  หมายถงึ   เปา้หมายสุดทา้ยที่ส่วน

ราชการตอ้งบรรลุ 
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  2) ปัจจ ัยท ี ่จะนำไปส ู ่ความสำเร ็จ (Critical Success Factors) หมายถ ึง นโยบาย

มาตรการ แผนงานโครงการ และการดำเนินการต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน

ราชการที่จะทำใหบ้รรลุมาตรฐานความสำเร็จ 

  3) มาตรวัดหรือตัวชี้วัดความสำเร็จ (Measures and Indicators) ในการดำเนินการตาม

นโยบายแผนงาน โครงการ และมาตรการดา้นการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

  4) ผลการดำเนินงานที่ส่วนราชการใช้เป็นหลักฐานในการประเมินว่าได้ดำเนนิการตาม

นโยบายแผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลบรรลุตามมาตรฐาน

ความสำเร็จ 

 มาตรฐานความสำเร็จการบรหิารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 5 มติ ิดังน้ี 

  มติทิี่ 1 ความสอดคลอ้งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 

                    มติทิี่ 2 ประสทิธภิาพของกระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคล (HR Operational    

                     Efficiency) 

  มติทิี่ 3 ประสทิธผิลของการบรหิารทรัพยากรบุคคล (HRM Effectiveness) 

  มติทิี่ 4 ความพรอ้มรับผิดดา้นการบรหิารทรัพยากรบุคคล (Accountability) 

  มติทิี่ 5 คุณภาพชีวติการทำงานและความสมดุลระหว่างชีวติกับการทำงาน 

รายละเอยีดในแต่ละมิต ิมดีังนี้ 

1. มติท่ีิ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถงึ การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการ

บรหิารทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้ 

1.1 ส่วนราชการมนีโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งมี

ความสอดคลอ้งและสนับสนุนใหส้่วนราชการบรรลุพันธกจิ เปา้หมาย และวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว ้

1.2 ส่วนราชการมีการวางแผนและบริหารกำลังคน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

กล่าวคือ“กำลังคนมีสมรรถนะ”ที่เหมาะสม สอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจำเป็น

ของส่วนราชการทั ้งในปัจจุบันและในอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกำลังคน (Workforce 

Analysis) สามารถระบุช่องว่างดา้นความตอ้งการกำลังคนและมแีผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว 

1.3 ส่วนราชการมนีโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดา้นการบรหิารทรัพยากร

บุคคลเพื่อจูงใจให้ได้มา พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือ

สมรรถนะสูง ซึ่งจำเป็นต่อความคงอยู่และขดีความสามารถในการแข่งขันของ ส่วนราชการ 

1.4 ส่วนราชการ มีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับรวมทั้งมีแผน

สร้าง ความต่อเนื ่องในการบริหารราชการนอก จากนี้ยังรวมถึงการที่ผู ้นำปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทั้งในเรื่องของผลการ

ปฏบิัตงิานและพฤตกิรรมในการทำงาน 
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      2. มติท่ีิ 2 ประสทิธภิาพของกระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคล หมายถงึ กิจกรรมและ

กระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional Activities) มลีักษณะ

ดังต่อไปนี้ 

2.1 กจิกรรมและกระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหา 

คัดเลอืก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขัน้ เลื่อนตำแหน่ง การโยกยา้ย และกจิกรรม

ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มคีวามถูกตอ้งและทันเวลา 

2.2 ส่วนราชการมรีะบบฐานขอ้มูลดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มคีวามถูกตอ้ง

เที่ยงตรง ทันสมัย และนำมาใช้ประกอบการตัดสนิใจและการบรหิารทรัพยากรบุคคลของส่วน

ราชการไดจ้รงิ 

2.3 สัดส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรม และกระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคลต่อ

งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ มคีวามเหมาะสม  และสะทอ้นผลติภาพของบุคลากร  

(HR Productivity)   ตลอดจนความคุม้ค่า (Value for Money) 

2.4 มกีารนำเทคโนโลยแีละเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในกจิกรรมและกระบวนการ

บรหิารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบรหิารและการบรกิาร (HR 

Automation) 

3. มติท่ีิ 3 ประสทิธผิลของการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถงึ นโยบาย แผนงาน 

โครงการและมาตรการดา้นการบรหิารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ก่อใหเ้กดิผลดังต่อไปนี้ 

3.1 การรักษาไวซ้ึ่งข้าราชการและผู้ปฏบิัติงานซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุเปา้หมาย  

พันธกจิของส่วนราชการ (Retention) 

3.2 ความพงึพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏบิัตงิานต่อนโยบายแผนงาน 

โครงการและมาตรการดา้นการบรหิารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

3.3 การสนับสนุนใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ส่งเสรมิให้ม ี

การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารและความรู ้ (Development and Knowledge 

Management)เพื่อพัฒนาขา้ราชการและผู้ปฏบิัติงานให้มทีักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ

การบรรลุภารกจิและเปา้หมายของส่วนราชการ 

3.4 การมรีะบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เนน้ประสทิธภิาพ

ประสทิธผิลและความคุ้มค่า มรีะบบและวธิกีารประเมนิผลการปฏบิัตงิานที่สามารถจำแนก

ความแตกต่างและจัดลำดับผลการปฏบิัตงิานของขา้ราชการและผู้ปฏบิัตงิานไดอ้ย่างมี

ประสทิธผิล 

 

4. มติท่ีิ 4 ความพร้อมรับผดิด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล หมายถงึ การที่ส่วนราชการ 

จะตอ้ง 
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4.1 รับผิดชอบต่อการตัดสนิใจและผลของการตัดสนิใจดา้นการบรหิารทรัพยากร

บุคคลตลอดจนการดำเนนิการดา้นวินัยโดยคำนงึถงึหลักความสามารถและผลงานหลัก

คุณธรรมหลักนติธิรรมและหลักสทิธมินุษยชน 

4.2 มคีวามโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคลทัง้นี้จะตอ้ง

กำหนดใหค้วามพรอ้มรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกจิกรรมดา้นการ

บรหิารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

 

5. มติท่ีิ 5 คุณภาพชวีติและความสมดุลระหว่างชวีิตกับการทำงาน  หมายถงึ การที่ส่วน

ส่วนราชการที่มนีโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวติของ

ขา้ราชการและบุคลากร ดังนี้ 

5.1 ข้าราชการและผู ้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ระบบงานและบรรยากาศการทำงานตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการ

บรหิารราชการและการใหบ้รกิารแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสรมิใหข้า้ราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้

ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสยีรูปแบบการใช้ชีวติส่วนตัว 

5.2  มกีารจัดสวัสดกิารและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเตมิที่ไม่ใช่สวัสดกิารภาคบังคับ

ตามกฎหมาย ซึง่มคีวามเหมาะสม สอดคลอ้งกับความตอ้งการและสภาพของส่วนราชการ 

5.3 มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อ ันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับ

ขา้ราชการและบุคลากรผู้ปฏบิัตงิาน และในระหว่างขา้ราชการและผู้ปฏบิัติงานดว้ยกันเอง
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1.2 โครงสร้างการบรหิารของวิทยาลยัการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธกิารบดี 

คณะกรรมการอำนวยการ 

วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร 

คณะกรรมการบริหาร 

วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร 

รองอธิการบดี 

ฝ่ายวทิยาเขตนครปฐม 

คณบดี 

รองคณบดี 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

หัวหนา้สาขาวชิา/ประธานหลักสูตร หัวหนา้สำนักงาน 

รองคณบดี 

ฝ่ายกจิการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

รองคณบดี 

ฝ่ายวจัิยและบรกิารวชิาการ 

รองคณบดี 

ฝ่ายวชิาการ 

รองคณบดี 

ฝ่ายบริหาร 
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1.3 โครงสร้างองค์กรวทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร 

 

 

 

 

 

 

 

อธกิารบด ี
คณะกรรมการอำนวยการ 

วทิยาลัยการจัดการอตสาหกรรมบรกิาร 

คณบดี 

รองอธิการบดีวทิยาเขตนครปฐม 

 
คณะกรรมการบริหาร 

วทิยาลัยการจัดการอตสาหกรรมบรกิาร 

รองคณบด ี

ฝ่ายแผนงานและประกัน

 

รองคณบด ี

ฝ่ายบรหิาร 

รองคณบด ี

ฝ่ายวชิาการ 

รองคณบด ี

ฝ่ายวจัิยและบรกิาร

 

รองคณบด ี

ฝ่ายกิจการนักศกึษาและ

 

หัวหนา้สำนักงาน หัวหนา้สาขา/ประธานหลักสตูร 

หัวหน้าฝ่าย 

กจิการนักศึกษาและ 

ศิลปวัฒนธรรม 

หัวหน้าฝ่าย 

วจัิยและบรกิาร 

วชิาการ 

หัวหน้าฝ่าย 

คลังและพัสดุ 

หัวหน้าฝ่าย 

แผนงานและ 

ประกันคุณภาพ 

หัวหน้าฝ่าย 

บริการการ 

การศึกษา 

หัวหน้าฝ่าย 

บรหิารงาน

ท่ัวไป 

1. งานกิจกรรม

นักศกึษาและศษิย์เก่า 

2. งานทุนการศกึษา 

3. งานวนัิยนักศกึษา 

4. งานกีฬาและส่งเสรมิ

สุขภาพ 

5. งานศลิปวัฒนธรรม 

 

1. งานผลิตผลงานวจิยั 

2. งนวารสารวชิาการ 

3. งานบรกิารวชิาการ

แก่สังคม 

4. งานจัดหารายได้ 

5. งานรับรอง

สมรรถนะของบุคคล

ตามมาตรฐานวชิาชพี 

ประธานหลักสูตร   

การจัดการท่องเท่ียว

และบรกิาร 

หัวหน้าสาขาวชิาธรุกิจการบิน (นานาชาติ) 

1.งานบรหิารงาน

ท่ัวไป 

2.งานหลักสูตร

และการสอน 

3.งานทะเบียน 

และวัดผล 

4.งานรับเขา้ 

ศกึษาต่อ 

5.งานวเิทศสัมพันธ ์

1.งานวเิคาะห์แผนงานและ

งบประมาณ 

2.งานพัฒนาระบบและ

ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

3.งานประกันคุณภาพ

การศกึษา 

4.งานติดตามงบประมาณ 

และสารสนเทศ 

1.งานบรหิาร

งบประมาณ 

2.การเงนิ 

3.งานบัญช ี

4.งานพัสดุ 

1.งานธุรการและ

สารบรรณ 

2.งานประชาสัมพันธ ์

3.งานอาคารสถานท่ี 

4.งานบุคลากร 

5.งานฝกึอบรมและ

พัฒนา 

6.งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หัวหน้าสาขาวชิาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) 

หัวหน้าสาขาวชิาการจัดการท่องเท่ียว (นานาชาติ) 

หัวหน้าสาขาวชิาธรุกิจดิจทัิลระหว่างประเทศ  

(นานาชาติ) 

หัวหน้าสาขาวชิาคณิตศาสตร ์(สองภาษา) 

หัวหน้าสาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม 

การท่องเท่ียวและบรกิาร 

หัวหน้าสาขาวชิาการจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก 

ประธานหลักสูตร

คณิตศาสตร์ศกึษา 
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1.4  ผลการดำเนนิงานของแผนบรหิารทรัพยากรบุคคล ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

 

กิจกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงคโ์ครงการ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

 

กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ดำเนนิงาน 

งบประมาณ 

(บาท)  

 

ผลการดำเนนิงาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ระบบการสรรหา (Recruitment)  

1. การวางแผนอัตรากำลัง        

1 จัดทำกรอบอัตรากำลัง

ของบุคลากร

มหาวทิยาลัย 

เพื่อทบทวนและจัดทำ

กรอบอัตรากำลัง ให้

เพยีงพอต่อความต้องการ

อัตรากำลังของ

มหาวทิยาลัย 

 

ร้อยละความสำเร็จใน

การจัดทำกรอ บอัตรา

กำลัง 

100 บุคลากรใน

วทิยาลัย 

ตุลาคม 2563 - 

กันยายน 2564 

- √  

2. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง        

1 การสรรหาและคัดเลอืก  

บุคลากร 

เพื่อสรรหาและคัดเลอืก

บุคลากรเขา้ปฏบัิตงิาน 

ร้อยละของการสรรหา

บุคคลเขา้ทำงานไดต้าม

ประกาศ  

≥80 บุคลากรใน

วทิยาลัย 

ตุลาคม 2563 - 

กันยายน 2564 

- √  

ระบบการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน       

1 การประเมนิผลการ

ปฏบัิติงานของบุคลากร 

เพื่อประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ของบุคลากรมหาวทิยาลัย 

ร้อยละของหน่วยงานที่

ดำเนนิการประเมนิ

ปฏบิัตงิาน 

100 บุคลากรใน

วทิยาลัย 

ตุลาคม 2563 - 

กันยายน 2564 

- √  
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กิจกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงคโ์ครงการ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

 

กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ดำเนนิงาน 

งบประมาณ 

(บาท)  

 

ผลการดำเนนิงาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

 

ระบบการบรหิารค่าตอบแทน       

1 การบริหารค่าจา้ง 

เงนิเดอืน และ

ค่าตอบแทน 

เพื่อดำเนินการเลื่อน

เงนิเดอืน และค่าจา้ง

ค่าตอบแทนของบุคลากร 

ร้อยละบุคลากรท่ีไดรั้บ

การเลื่อนเงนิเดอืนและ

ค่าจา้งตามเกณฑ์  

 

100 บุคลากรใน

วทิยาลัย 

ตุลาคม 2563 - 

กันยายน 2564 

- √  

ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์        

1 การตรวจสุขภาพ

ประจำปี 

เพื่อใหบุ้คลากร 

 

ร้อยละของบุคลากรท่ี

เขา้ร่วมตรวจสุขภาพ

ประจำปี 

≥80 บุคลากร วทิยาลัย

ท่ีลงทะเบียนเขา้รับ

การตรวจสุขภาพ 

ตุลาคม 2563 - 

กันยายน 2564 

- √  

ระบบการธำรงรักษา       

1. การสร้างแรงจูงใจ        

1 การสร้างแรงจูงใจดว้ย

การจัดสรรเงนิรางวัล 

 

 

 

เพื่อดำเนนิการจดัสรรเงนิ

รางวัลสำหรับบุคลากร 

ร้อยละบุคลากรท่ีไดรั้บ

การจัดสรรเงนิรางวัล

ตามเกณฑ์ 

 

100 บุคลากรวทิยาลัย ตุลาคม 2563 - 

กันยายน 2564 

- √  
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กิจกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงคโ์ครงการ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

 

กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ดำเนนิงาน 

งบประมาณ 

(บาท)  

 

ผลการดำเนนิงาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

2 การคัดเลอืกบุคลากร

ดเีด่น 

เพื่อเป็นการส่งเสริม 

ยกย่อง เป็นขวัญและ

กำลังใจในการปฏบัิติงาน

ของบุคลากร 

 

ร้อยละความสำเร็จของ

กจิการการคัดเลอืก

บุคลากรดเีด่น 

≥80 คณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

พฤศจกิายน 2563 

– มกราคม 2564 

- √  

2. การจัดทำเสนทางความกาวหนา        

1 การปรับปรุงประกาศ
มหาวิทยาลยัเก่ียวกับการ
ประเมินฯ เพ่ือแตงตั้ง
ขาราชการฯ ใหดำรง
ตำแหนงท่ีสูงข้ึน 

เพ่ือทบทวนและปรับปรุง
ประกาศมหาวิทยาลยั
เก่ียวกับการประเมินฯ เพ่ือ
แตงตั้งขาราชการฯ ใหดำรง
ตำแหนงท่ีสูงข้ึน 

รอยละของประกาศท่ี
ไดรับการปรับปรุง 

≥80 ขาราชการฯ  
สายสนับสนุน

วิชาการ 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

- √  



4 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (วกอ.) มีชื่อภาษาอังกฤษ “College of Hospitality 

Industry Management”(CHM.) เป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จากนโยบายการนำหลักสูตรในศาสตร์เดยีวกันใหอ้ยู่ในสังกัดเดยีวกัน จึง

ยุบเลิกวิทยาลัยนานาชาติและนำหลักสูตรนานาชาติทั ้งหมดจำนวน 4 หลักสูตร 6 สาขาวิชา คือ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3 

สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการ

โรงแรม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติสาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตร 2 ภาษา) และหลักสูตรครุศาสตรม

หาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ควบรวมกับหลักสูตรภาษาไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ จำนวน 2 หลักสูตร 3 สาขาวิชา คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  2 สาขาวิชา ได้แก่ 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่

พัก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งหลักสูตรศิลป 

ศาสตรบัณฑติสาขาวชิาการจัดการท่องเที่ยวและบรกิาร เป็นความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน เปิดสอนนักศึกษาชาวจีนแบบ Joint Venture 2+2 

Bachelor's Degree Program 

 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการดำเนินงานตามพันธกิจ 4 ประการ คือ การสอน การ

วจัิย การบรกิารวิชาการ และการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนงึถึงความสอดคล้อง

กันของหลักสูตรและการปรับปรุงโครงสร้างการจัดการเรียนการสอน มีการบูรณาการบุคลากรสาย

วิชาการ  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เขา้ดว้ยกันเพื่อใหก้ารดำเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564   และตามตัวช้ีวัด

ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมาย และมุ่งสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ ให้

เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

 สถานท่ีตั้ง 

 วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิารมสีถานที่ตัง้ดังนี้ 

1. อาคารวทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร วิทยาเขตนครปฐม อาคารเลขที่ 111/5 ถนน

ศาลายา-บางภาษ ีตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม 73170 โทร. 034 964 946 

2. อาคาร 36 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสติ เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร 10300 

 1.5.1 วิสัยทัศน (Vision) 

 มหาวิทยาลัยแมแบบท่ีดีของสังคม 
 (Smart Archetype  University of the Society) 
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 1.5.2 พันธกิจ (Mission) 
 

ใหการศึกษา 
(To offer education) 

ผลิตบัณฑิตท่ีเนนองคความรูเปนเอตทัคคะ ฝกหัดครู ปลูกฝงประชาชนใหสามารถ
เรียนรูในระดับสูง มีความเปนมนุษยที่รับผิดชอบตออนาคตของโลกที่มีแนวโนม
เปนนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการทาทาย โดยไมกลัวลมเหลว  

วิจัย 
(To conduct research) 

มุงมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตรที่เปนเอตทัคคะ ที่สามารถนำไปใช
ใหเกิดผลประโยชนไดเพื่อความสงบสุข และความเจริญรุงเรือง ผานการแสวงหา
ดวยการวิจัยทางวิชาการท่ีอุดมไปดวยความคิดสรางสรรค 

บริการวิชาการ 
(To provide academic 

services) 

การสงมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่ตอบและแกปญหาของสังคม โดย
การมีสวนรวมกับชุมชนทองถ่ิน และสังคม  

ทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

(To conserve arts and 
culture) 

การสงเสริมและสนับสนุนศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสราง
แมแบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาใหเปนท่ียกยองและชื่นชมของมนุษยชาต ิ

 
 1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 
 1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพระดับแนวหนา (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) เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ 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) ท่ีวา “ความเปนแบบอยางท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร”   
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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 เช่ียวชาญการส่ือสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
 นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ 
 เปนนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสยามารถดานวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความ
มุงมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใชหลักวิชาการดวยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝศึกษาเรียนรู และพัฒนา
ตนเองใหมีความกาวหนาอยางตอเนื่อง 
 เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห สามารถสื่อสารและ
ถายทอดความรูความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใชระบบเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู
ชุมชนและสังคม 
 มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม รูจักแบงปน ชวยเหลือผูอ่ืน มุงทำความดี
ท่ีเปนประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
 1.5.7 เอกลักษณ (Uniqueness) 
 เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยึดม่ันคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล 
 นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ 
 เนนความเปนวัง หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเปนวังสวนสุนันทา เนนการอนุรักษ
โบราณสถาน และเผยแพรแหลงเรียนรู ขอมูลศิลปวัฒนธรรมดานตางๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร 
 เปนองคกรแหงการเรียนรูสู สากล หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่มีแหลงเรียนรูที ่หลากหลาย
ทันสมัยสามารถแขงขันไดในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรูของผูรับบริการไดอยาง
ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 
 1.5.8 คานิยมหลัก (Core Values) 
 1) W (Wisdom & Creativity)  : ปญญาและความคิดสรางสรรค  
 2) H (Happiness & Loyalty)   : ความผาสุกและความภักดีในองคกร  
 3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรวมมือ  
 4) P (Professionalism)  : ความเปนมืออาชีพ 
 
 1.5.9 เปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 
 เปาหมายที่ 1 : สรางเอตทัคคะเพื่อใหไดรับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุงที่จะผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต เพื่อสูการเปนเอตทัคคะที่ไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ
 เปาหมายท่ี 2 : สรางผลงานวิชาการ วิจัย เพ่ือการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุงท่ีจะผลิตผล
งานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการของแหลง
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ทุน เผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนำไปใชประโยชนเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูเพื่อการ
บริการวิชาการแกสังคม 
 เปาหมายท่ี 3 : สรางเครือขายมีสวนรวมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุงที่จะสรางเครือขาย
ความรวมมือที่หลากหลายทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อใหมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธที่ดี
กับมหาวิทยาลัย 
 เปาหมายที่ 4 : สรางภาพลักษณเพื่อใหเปนที่รูจักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุงที่จะพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองตอความเปนนานาชาติ และสรางชื่อเสียงใหเปนที่รูจักและยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
1.6 ข้อมูลบุคลากร 

 โครงสร้างบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดจ้ำแนกประเภทของบุคลากรของมหาวทิยาลัย ดังนี้ 

 1. ข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกออกเป็น 4 ประเภท ประกอบดว้ย 

  1.1  ตำแหน่งวชิาการ ซึ่งทำหนา้ที่สอนและวิจัย ไดแ้ก่   

   (1) ศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์ (พเิศษ) 

   (2) รองศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ (พเิศษ) 

   (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พเิศษ) 

   (4) อาจารย์ 

   (5) ตำแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ. กำหนด 

  1.2  ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ไดแ้ก่  

   (1) อธกิารบด ี 

   (2) รองอธกิารบด ี 

   (3) คณบด ี 

   (4) หัวหนา้หน่วยงานที่เรยีกช่ืออย่างอื่นที่มฐีานะเทยีบเท่าคณะ 

   (5) ผู้ช่วยอธกิารบดี 

         (6) รองคณบดหีรอืรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรยีกช่ืออย่างอื่นที่ม ี  

              ฐานะเทยีบเท่าคณะ 

                           (7) ผู้อำนวยการสำนักงานอธกิารบด ีผู้อำนวยการสำนักงาน 

     วทิยาเขต ผู้อำนวยการกอง หรอื หัวหน้าหน่วยงานที่ เรยีกช่ืออย่างอื่นที่มี

ฐานะเทยีบเท่ากองตามที่ ก.พ.อ. กำหนด 

   (8) ตำแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ.กำหนด 

  1.3  ตำแหน่งประเภทวชิาชพีเฉพาะหรอืเชี่ยวชาญเฉพาะได้แก่ 

   (1) ระดับเช่ียวชาญพเิศษ 

   (2) ระดับเช่ียวชาญ 
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   (3) ชำนาญการพเิศษ 

   (4) ระดับชำนาญการ 

   (5) ระดับปฏบิตักิาร 

   (6) ระดับอื่นตามที่ ก.พ.อ.กำหนด 

 1.4 ตำแหน่งประเภทท่ัวไป ได้แก่ 

   (1) ชำนาญงานพเิศษ 

   (2) ชำนาญงาน 

   (3) ปฏบิัตงิาน 

 

 2. ลูกจ้างประจำ หมายถงึ ลูกจ้างประจำที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดนิ เพื่อปฏบิัตงิานที่มี

ลักษณะประจำโดยไม่มกีำหนดเวลา ตามอัตราจำนวนที่กำหนดไว้ 

 3. พนักงานราชการ หมายถงึ บุคคลซึ่งไดรั้บการจา้งตามสญัญาจ้างโดยไดรั้บค่าตอบแทน

จากงบประมาณ แผ่นดนิ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏบิัตงิานใหก้ับส่วนราชการพนักงานราชการ

ม ี2 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

 3.1 พนักงานราชการทั่วไป ไดแ้ก่ พนักงานราชการซึ่งปฏบิัตงิานในลักษณะเป็นงานประจำ

ทั่วไปของส่วนราชการในดา้นงานบรกิาร งานเทคนคิ งานบรหิารทั่วไป งานวชิาชีพเฉพาะหรืองาน

เช่ียวชาญเฉพาะ 

 3.2 พนักงานราชการพเิศษ ไดแ้ก่ พนักงานราชการซึ่งปฏบิัตงิานในลักษณะที่ตอ้งใช้ความรู้

หรอืตามความเชียวชาญมากเป็นพเิศษเพื่อปฏบิัตงิานในเรื่องที่มคีวามสำคัญและจำเป็นเฉพาะเรื่องของ

ส่วนราชการหรอืมคีวามจำเป็นตอ้งใช้บุคคลในลักษณะดังกล่าว 

          ตำแหน่งพนักงานราชการกำหนดตำแหน่งโดยจำแนกเป็นกลุ่มงานตามลักษณะและผลผลติของ

งาน ดังต่อไปนี้ 

  (1) กลุ่มงานบรกิาร 

  (2) กลุ่มงานเทคนคิ  

  (3) กลุ่มงานบรหิารทั่วไป 

  (4) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

  (5) กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ 

  (6) กลุ่มงานเช่ียวชาญพเิศษ        

 4. พนักงานมหาวทิยาลัย คอื พนักงานที่ไดรั้บการจา้งและบรรจุและแต่งตั้งใหเ้ขา้ทำงานใน

มหาวทิยาลัย ม ี2 ลักษณะ คอื พนักงานมหาวทิยาลัย (งบประมาณแผ่นดนิ) และพนักงาน

มหาวทิยาลัย (งบประมาณเงนิรายได)้ ซึ่งจำแนกตำแหน่งพนักงานเป็นดังนี้ 

 4.1 ตำแหน่งวชิาการ ประกอบดว้ย พนักงานประจำเต็มเวลา และพนักงานที่จ้างตามภารกจิ  
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 ประกอบดว้ยตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 

   (1) ศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์ (พเิศษ) 

  (2) รองศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ (พเิศษ) 

  (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พเิศษ) 

  (4) อาจารย์/หรอืตำแหน่งอื่นตามที่คุณกรรมการบรหิารพนักงานกำหนด 

 4.2 ตำแหน่งบริหาร ไดแ้ก่ 

  (1) อธกิารบดี 

  (2) รองอธกิารบด ี

  (3) คณบด ี

(4) รองคณบดหีรอืรองหัวหนา้หน่วยงานที่เรยีกอย่างอื่นที่มฐีานะเทยีบเท่าคณะ 

  (5) ผู้อำนวยการสำนักงานอธกิารบด ีผู้อำนวยการสำนักวทิยาเขต ผู้อำนวยการกอง 

หรอืหัวหนา้หน่วยงานที่เรยีกช่ืออย่างอื่นที่มฐีานนะ  เทยีบเท่ากองตามที่คณะกรรมการบรหิารพนักงาน

กำหนด   

  (6) หัวหนา้สาขาวิชา /หัวหนา้ฝ่าย 

 4.3 ตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ ไดแ้ก่ประเภททั่วไป วชิาชีพเฉพาะ หรอืเช่ียวชาญเฉพาะ หรอื

ตำแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการบรหิารพนักงานกำหนด 

 4.3.1 พนักงานมหาวทิยาลัยประเภทวชิาชีพเฉพาะหรอืเช่ียวชาญเฉพาะ ม ี5 ระดับ ดังนี้ 

  (1) เช่ียวชาญพเิศษ 

  (2) เช่ียวชาญ 

  (3) ชำนาญการพเิศษ 

  (4) ชำนาญการ 

  (5) ปฏบิัตกิาร 

 4.3.2 พนักงานมหาวทิยาลัยประเภททั่วไป ม ี3 ระดับ ดังนี้ 

  (1) ชำนาญงานพเิศษ 

  (2) ชำนาญงาน 

  (3) ปฏบิัตงิาน 

  

  ปัจจุบันวทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิารมบีุคลากรรวมทัง้สิ้น จำนวน 90 คน 

จำแนกเป็นบุคลากรสายวชิาการ จำนวน 64 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 19 คน ดังนี้
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ตารางข้อมูลสรุปจำนวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ 

 

ตาราง 1 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวชิาการ จำแนกตามหน่วยงาน ประเภทบุคลากร และคุณวุฒกิารศกึษา 

 

 
ลำดับท่ี 

 
ข่ือหนวยงาน 

ขาราชการ  
รวม 

ขาราชการ 

พนง.(เงินรายได)  
รวม พนง.
(เงินรายได) 

พนง.(งบประมาณแผนดิน)  
รวม พนง.

(งบประมาณ 
แผนดิน) 

ผลรวมท้ังหมด 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

1 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ - 3 2 5 13 31 18 62 1 8 4 13 83 

 

 

ตาราง 2 บุคลากรสายวชิาการ จำแนกตามหน่วยงาน ประเภทบุคลากร และตำแหน่งทางวชิาการ 

 
ลำดับท่ี 

 
ข่ือหนวยงาน 

ขาราชการ  
รวม 
ขรก. 

พนง.(เงินรายได) รวม 
 พนง. 

(เงินรายได) 

พนง.(งบประมาณแผนดิน) รวม พนง.
(งบ 

ประมาณ
แผนดิน) 

 
ผลรวม
ท้ังหมด 

อ. ผศ. รศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. 

1 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 4 1 - 5 38 6 3 - 31 11 1 - 12 64 



11 

 

ส่วนที่ 2 ระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล 
2.1 ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 ทรัพยากรบุคคล จัดเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่าที่สุดขององค์กร การที่องค์กรจะอยู่

รอดและสามารถดำเนินการใหม้คีวามเจริญก้าวหน้าได้จะต้องอาศัยการรวมพลังของบุคลากรทุกคนใน

องค์กรใหส้ำเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนัน้ การสนับสนุนใหบุ้คลากรมคีวามรู ้ความสามารถ มีสมรรถนะ

สอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์องค์กร ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีทัศนคตทิี่ดี

ต่อองค์กร การจัดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถร่วมมือและร่วมใจกันเป็นอย่างดีจะทำ

ให้องค์เจริญก้าวหน้าและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการเตรียมความพรอ้มของบุคลากร 

ใหส้ามารถรองรับและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ     ที่จะเกดิขึ้นทัง้ในปัจจุบันและอนาคต 

 การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การจัดการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในองค์กรนั้น 

ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภพ เต็มความสามารถของแต่ละบุคคลให้มากที่สุดทั้งในการ

เพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอันจะ

ก่อให้เกิดผลสำเร็จสูงสุดทั้งต่อองค์กรและต่อบุคคลากรการบริหารงานบุคคล คือเป็นส่วนสำคัญใน

การบรหิารงานในองค์กร ซึ่งประกอบดว้ย 

การวางแผน การจัดการองค์กร การจัดคนเข้าทำงาน การสั่งการ และการควบคุมในส่วนของการจัด

คนเข้าทำงานนั้นได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นศาสตร์ทางวิชาการที่เรียกกันว่า การบริหารงานบุคคล และ

พัฒนาต่อเนื ่อง   มาเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยได้รวมการพัฒนา การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทน การธำรงรักษา การจัดสวัสดิการ และการจูงใจในการทำงานด้วย

วธิกีารต่างๆเข้าไว้ดว้ย การบรหิารทรัพยากรมนุษย์จึงมคีวามสำคัญต่อองค์การ และปัจจัยหนึ่งที่ทำให้

องค์การประสบความสำเร็จ   โดยมีบทบาทสำคัญในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ามาทำงาน

อย่างทุ่มเทใหก้ับองคก์าร 

 จากความสำคัญและความจำเป็นในการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยจึงกำหนด

แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องและสนับสนุนเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของ

มหาวทิยาลัย โดยมรีะบบการบรหิารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

 1. ระบบการสรรหา  

 2. ระบบการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 

 3. ระบบการบรหิารค่าตอบแทน 

 4. ระบบการใหส้วัสดกิารและสทิธปิระโยชน์ 

 5. ระบบการธำรงรักษา 
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2.2 ระบบการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management System) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใช้ระบบบริหารงานบุคคล ตามกฎหมาย โดยแยกตาม

ประเภทของบุคลากร ไดแ้ก ่

 1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. 2547 กฎกระทรวงศกึษาธกิาร  และประกาศ ก.พ.อ.  

 2. ลูกจา้งประจำ มรีะเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยลูกจา้งประจำของส่วนราชการ  

 3. พนักงานราชการ มรีะเบยีบสำนักนายกรัฐมนตร ีว่าดว้ยพนักงานราชการ 

 4. พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยพนักงาน

มหาวทิยาลัย  

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แบ่งระบบบริหารงานบุคคล ออกเป็น 6 ระบบใหญ่ 

คอื    1) ระบบการสรรหา (Recruitment)  

             2) ระบบการพัฒนา (Training & Developmaent)  

            3) ระบบการประเมนิผลการปฏบิัติงาน 4) ระบบการบรหิารค่าตอบแทน 5) ระบบการ

ใหส้วัสดกิารและสทิธปิระโยชน์ 6) ระบบการธำรงรักษา ซึ่งประกอบดว้ยกระบวนการบรหิารทรัพยากร

บุคคล และแนวปฏบิัตโิดยสังเขป ดังนี้ 

2.2.1. ระบบการสรรหา (Recruitment) 

  1. การวางแผนอัตรากำลัง 

 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มกีารจัดทำกรอบอัตรากำลัง ตามพระราชบัญญัตขิา้ราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 จึงกำหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดกรอบของ

ตำแหน่ง อันดับเงินเดือน ของตำแหน่ง และจำนวนของบุคลากรที่พึงมี รวมทั้งภาระหน้าที ่ความ

รับผิดชอบ ของตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งส่วน

ราชการในมหาวิทยาลัย และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ จึงได้จัดทำ

กรอบอัตรากำลังบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559 – 2562 โดยจำแนก สำนักงาน กอง สำนัก 

สถาบัน และคณะ วทิยาลัยต่าง ๆ การจัดทำแผนกรอบอัตรากำลังของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มดีังนี้ 

 1. วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการจัดทำกรอบอัตรากำลัง กรอบของตำแหน่ง 

ภาระหน้าที ่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง โดยวิเคราะห์จากข้อมูลภาระงาน อำนาจหน้าที ่ความ

รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และการปฏิบัติงานจริง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแนวทางการ

วเิคราะห์กรอบอัตรากำลัง กรอบของตำแหน่งและภาระหนา้ที่ 

 2. ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำกรอบ

อัตรากำลัง เพื่อชี ้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการดำเนินงานในเรื ่องต่าง ๆ ที่

หน่วยงานรับผิดชอบ 
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 3. จัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี โดยกำหนดตำแหน่งในสายงานต่าง ๆ จำนวนตำแหน่งให้

เหมาะสมกับภาระหนา้ที่ความรับผิดชอบ ปรมิาณและคุณภาพของงาน รวมทัง้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์

กรอบอัตรากำลังตามที่ ก.พ.อ. กำหนด 

 4. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติกรอบอัตรากำลัง และเสนอสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษาต่อไป 

  2. การสรรหา บรรจุ แต่งตัง้ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลโดยยึดระบบคุณธรรม 

(Merit System) ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 

2547 และหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 

กำหนดไว ้คอื 

  วธิกีารสอบแข่งขัน 

  วธิกีารสอบคัดเลอืก 

  วธิกีารโอนยา้ย 

 เมื่อ ได้บุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการข้างต้นแล้วแต่กรณีแล้ว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการ

บรรจุ/จา้ง แต่งตัง้บุคคลดังกล่าวเข้าปฏบิัตงิานในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และดำเนินการในส่วน

อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งต่อไป จนกระทั่งพน้สภาพการเป็นบุคลากรของมหาวทิยาลัย 

 2.2.2. ระบบการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อย

ปลีะ 2 ครัง้ ตามรอบการประเมนิ คอื  

  รอบที่ 1 ในช่วงเดอืนตุลาคม ถงึ เดอืนมนีาคม และ 

  รอบที่ 2 ในช่วงเดอืนเมษายน ถงึ เดอืนกันยายน  

ซึ่งบุคลากรทกุคนจะตอ้งไดรั้บการประเมนิผลการปฏบิัติงาน โดยใช้แบบประเมนิผลการปฏิบัติงานตาม

สายงาน ดังนี้ 

  1. แบบประเมนิผลการปฏบิัตงิานสำหรับสายวชิาการ 

  2. แบบประเมนิผลการปฏบิัตงิานสำหรับสายสนับสนุนวชิาการ 

  3. แบบประเมินผลงานปฏบิัตงิานสำหรับผู้บรหิาร 

  2.2.3. ระบบการบรหิารค่าตอบแทน 

 กลุ่มขา้ราชการ ได้รับ 

 - เงนิเดอืน เงนิประจำตำแหน่ง (พระราชกฤษฎกีา ว่าดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจำตำแหน่ง) 

ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว ่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงนิเดอืนของขา้ราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547) 
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 - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มการครองชีพ 

ช่ัวคราวสำหรับขา้ราชการและลูกจา้งประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 

 - เงนิสวัสดกิาร 

 กลุ่มลูกจา้งประจำ ไดรั้บ 

 - เงนิค่าจ้าง (ตามระเบยีบกระทรงการคลังว่าดว้ยลูกจ้างประจำของสว่นราชการ พ.ศ. 2537) 

 - ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงนิเดอืนของขา้ราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547) 

 - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มการครองชีพ

ช่ัวคราวสำหรับขา้ราชการและลูกจา้งประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 

 - เงนิสวัสดกิาร 

 กลุ่มพนักงาน ไดรั้บ 

 - เงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เงิน

ประจำตำแหน่งพนักงานมหาวทิยาลัย) 

 - เงนิสวัสดกิาร 

 - เงินค่าประสบการณ ์

 - เงนิเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (เทยีบเทยีง ตามระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มการ

ครองชีพช่ัวคราวสำหรับขา้ราชการและลูกจา้งประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 

 กลุ่มลูกจา้งช่ัวคราว ไดรั้บ 

 - เงนิเดอืน 

 - เงนิเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (เทยีบเคยีง ตามระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มการ

ครองชีพช่ัวคราวสำหรับขา้ราชการและลูกจา้งประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 

 นอกจากนี้บุคลากรที่ปฏบิัตงิานตำแหน่งวชิาการ ซึ่งไดแ้ก่ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ยังมีสิทธิเบิกค่าสอนพิเศษ และการสอนที่เกินภาระงาน ได้ตาม

ระเบยีบฯ และประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 - เงนิสวัสดกิาร 

 2.2.4. ระบบสวัสดกิารและสทิธปิระโยชน์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีกลุ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย ทั้ง

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งระบบสวัสดกิาร

และสทิธปิระโยชน์จะแตกต่างกันไปตามประเภทบุคลากร ซึ่งสามารถจำแนกไดด้ังนี้ 
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กลุ่มขา้ราชการและลูกจา้งประจำ ไดรั้บ 

 - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ ่มข้าราชการและลูกจ้างประจำจะได้รับตามระเบ ียบ

กระทรวงการคลัง 

 - สวัสดิการการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจำจะได้รับตาม

ระเบยีบกระทรวงการคลงั 

 - สิทธิประโยชน์ในการลา (ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว) ได้แก่ การลาป่วย 

การลาคลอดบุตร การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

(เฉพาะขา้ราชการ) การลาเขา้รับการตรวจเลอืกหรอืเขา้รับการเตรยีมพล (เฉพาะขา้ราชการ) 

 - สทิธปิระโยชน์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 

 - สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สำหรับ

ขา้ราชการ 

 - สทิธปิระโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดกิารลูกจา้ง (กสจ.) สำหรับลูกจา้งประจำ 

 - สทิธปิระโยชน์ในการไดรั้บการจัดสรรใหเ้ขา้พักที่พักอาศัยของมหาวทิยาลัย 

 - สทิธปิระโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 - สทิธปิระโยชน์ในการทำประกันอุบัตเิหตุ 

 - สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู ้เพื ่อซื ้อที ่อยู ่ตามโครงการสวัสดิการของ

มหาวทิยาลัย และโครงการที่เป็นความร่วมมอืระหว่างรัฐกับสถาบันการเงนิต่าง ๆ 

 ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ นอกเหนือจากเงินบำเหน็จ 

บำนาญ ตามสูตรซึ่งไดรั้บจากกระทรวงการคลัง ดังนี้ 

 1. สิทธิในการรับเงินสมทบ สมาชิกจะได้รับเงินสมทบจากรัฐในจำนวนเท่ากับที่สมาชิกสะสม

เป็นประจำทุกเดอืน 

 2. สิทธิประโยชน์ทางภาษี สมาชิกสามารถนำใบแจ้งยอดแนบพร้อมแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ  91 

เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมในส่วนของเงินสะสมเข้า กบข. เฉพาะที่ไม่เกิน 300,000 บาท ในปี

ภาษนัีน้ 

 3. สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ สมาชิกจะไดรั้บสวัสดกิารต่าง ๆ ตามที่ กบข. จะไดรั้บใหม้ขีึ้น 

 กลุ่มพนักงานราชการ ไดรั้บ 

 - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ ่มพนักงานและลูกจ้างชั ่วคราวจะได้ร ับตามกฎหมาย

ประกันสังคม 

 - สทิธปิระโยชน์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 

 - สทิธปิระโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 - สทิธปิระโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
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 - สิทธิประโยชน์ในการลา ได้แก่ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรหลัง

คลอด การลากจิส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพธิีฮัจย์ การลาเข้ารับการ

ตรวจเลอืกหรือเขา้รับการเตรยีมพล 

 - สทิธปิระโยชน์ในการทำประกันอุบัตเิหตุ 

 - สทิธปิระโยชน์ในการไดรั้บการจัดสรรใหเ้ขา้พักที่พักอาศัยของมหาวทิยาลัย 

 - สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู ้เพื ่อซื ้อที ่อยู ่ตามโครงการสวัสดิการของ

มหาวทิยาลัย และโครงการที่เป็นความร่วมมอืระหว่างรัฐกับสถาบันการเงนิต่าง ๆ 

 กลุ่มพนักงานมหาวทิยาลัยและลูกจา้งช่ัวคราว ไดรั้บ 

 - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ ่มพนักงานและลูกจ้างชั ่วคราวจะได้ร ับตามกฎหมาย

ประกันสังคม 

 - สทิธปิระโยชน์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 

 - สทิธปิระโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 - สทิธปิระโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

 - สทิธปิระโยชน์ในการลา ไดแ้ก่ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลาเพื่อเลี้ยงดบูุตร 

หลังคลอด การลากจิส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรอืลาไปประกอบพธิฮีัจย์ การลาเข้ารับ

การ 

ตรวจเลอืกหรอืเขา้รับการเตรยีมพล  

 - สทิธปิระโยชน์ในการทำประกันอุบัตเิหตุ 

 - สทิธปิระโยชน์ในการได้รับการจัดสรรใหเ้ขา้พักที่พักอาศัยของมหาวทิยาลัย 

 - สิทธ ิประโยชน์ในการได้ร ับการจัดสรรเง ินก ู ้ เพ ื่อซ ื ้อท ี ่อย ู ่ตามโครงการสวัสด ิการ                

ของมหาวทิยาลัย และโครงการที่เป็นความร่วมมอืระหว่างรัฐกับสถาบันการเงนิต่าง ๆ 

 2.2.5. ระบบการธำรงรักษา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการธำรงรักษาบุคลากรโดยการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

ของบุคคลให้สูงยิ ่งข ึ ้น  เพื ่อให้บ ุคลากรอยู ่ก ับมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณค่า และมีแผนพัฒนา

ความก้าวหน้าในงานอาชีพของผูซ้ึ่งมีศักยภาพสูง เพื่อให้บุคลากรมีความรักมหาวิทยาลัยและรักงานที่

ทำ  ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจทำงานเต็มความสามารถ  ผลติผลงานที่ดอีอกมา  ใหค้วามเป็นธรรมและ

ยอมรับในผลงานของบุคลากรที่ปฏบิัตงิานดี 

 1. ความกา้วหนา้ในสายงานอาชีพ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดให้มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เป็นแรงจูงใจให้กับบุคลากร 

และเพื่อสรา้งความกา้วหนา้ ความม่ันคงในหนา้ที่การงานใหก้ับบุคลากร มรีายละเอยีด ดังนี้  

  ก. เสน้ทางความก้าวหนา้ของบุคลากรสายวชิาการ  
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  บุคลากรสายวิชาการสามารถทำผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

ตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกีารแต่งตั้งบุคลากรใหด้ำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทาง

วชิาการของอาจารย์ ดังนี้  

 1. ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวชิาการจัดเตรยีมเอกสารดังต่อไปนี้ 

  1.1 แบบคำขอรับการพจิารณากำหนดตำแหน่งทางวชิาการ (ก.พ.อ.03)  

  1.2 แบบเสนอแต่งตัง้บุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ.04) 

  1.3 ผลการสอน ประกอบด้วย  เอกสารประกอบการสอน(ผศ.)/เอกสารคำสอน(รศ.)/

เอกสารหรอืสื่อการสอน(ศ.) จำนวน  5 เล่ม (ใช้ประกอบการประเมนิผลการสอน) 

  1.4 ผลงานทางวชิาการ ประกอบดว้ย 

  1.4.1  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เสนอขอฉบับสมบูรณ์  จำนวน 10 เล่ม พร้อม

สำเนาวารสารที่ไดรั้บการตพีมิพ์จำนวน 1 ชุด  และ 

  1.4.2  ตำรา หรอื หนังสอื หรอื บทความทางวชิาการ จำนวน 10 เล่ม  

 2. เสนอต่อคณบดทีี่ตนสังกัดเพื่อพจิารณาคุณสมบัตแิละผลงานทางวชิาการที่เสนอขอ 

 3. คณบดีนำเสนอต่ออธิการบดีโดยส่งเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา

ตำแหน่งทางวชิาการ  

 4. คณะกรรมการ ก.พ.ต. ออกคำสั ่งแต่งต ั ้ง คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

(รายละเอียดดูจากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล

การสอนของ 

ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ) 

 5. คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน รายงานผลประเมินผลการสอน ต่อ คณะกรรมการ 

ก.พ.ต. 

 6. คณะกรรมการ ก.พ.ต.  แต่งตัง้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อทำหนา้ที่ประเมนิผลงานทาง

วชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งมอีงค์ประกอบ ดังนี้ 

  6.1 ประธานกรรมการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ ก.พ.ต. 

    6.2 กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสามถึงห้าคน (ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อ

ผู้ทรงคุณวุฒทิี่ ก.พ.อ.กำหนด โดยตอ้งเป็นบุคคลภายนอกสถาบันที่ผู้ขอสังกัด 

 7. ฝ่ายเลขานุการ ฯ ก.พ.ต.จะส่งเอกสารการประเมินให้ผู ้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง

วชิาการซึ่งประกอบดว้ย  

     7.1  แบบประวัตผู้ิเสนอขอ ก.พ.อ.03 หรอื ก.พ.อ.04 

     7.2  งานวจัิย หรอื ผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น และ 

     7.3  ตำราหรอืหนังสอืหรอืบทความทางวิชาการ 
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 8.  ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการที่ส่งกลับมายังมหาวิทยาลัย

อาจเป็นได ้2 กรณ ีคอื 

                กรณทีี่ 1  ผลการประเมินของกรรมการเป็นเอกฉันท์ 

                กรณีที ่ 2  ผลการประเมินของกรรมการไม่เอกฉันท์ (ทั ้ง 2 กรณีจะต้อง

ดำเนนิการนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒปิระเมนิผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตอ้งใช้เวลาพอสมควร) 

 9. ฝ่ายเลขานุการ ฯ จะนัดคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อร่วม

พจิารณาอกีครัง้หนึ่ง การตัดสนิจะใช้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด 

 10. ฝ่ายเลขานุการฯ นำผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ก.พ.ต. เพื่อพิจารณา

ใหค้วามเห็นเกี่ยวกับผลการตัดสนิ 

 11. ฝ่ายเลขานุการฯ บันทึกข้อความเสนออธิการบดี เพื่อเสนอต่อสภาวิชาการพิจารณาให้

ความเห็นชอบ 

 12. ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอต่อสภามหาวทิยาลัยพจิารณาอนุมัต ิ/ ไม่อนุมัต ิ

 13. มหาวทิยาลัยออกคำสั่งแต่งตัง้ใหด้ำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. ในสาขาที่เสนอขอ 

 14. มหาวิทยาลัยนำเรื่องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับสภา

มหาวทิยาลัยมมีต ิ

 15. กรณทีี่สภามหาวทิยาลัยไม่อนุมัต ิมหาวทิยาลัยจะแจง้ต่อผู้เสนอขอพรอ้มดว้ยเหตุผล 

 ข. เสน้ทางความกา้วหนา้บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 เสน้ทางความกา้วหน้าสำหรับบุคลากรสานสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะ มี

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลันราช

ภัฏสวนสุนันทา  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรง

ตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2555 ดังนี้ 

  หลักเกณฑ์การแต่งตัง้พนักงานใหด้ำรงตำแหน่งสูงขึ้นใหพ้ิจารณาองค์ประกอบ ดังนี้ 

 1) การประเมนิค่างาน 

 2) ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 3) ความรูค้วามสามารถ ทักษะสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน 

 4) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ 

เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพเิศษ 

 

1. หลักเกณฑ์การประเมนิพนักงานใหด้ำรงตำแหน่งสูงขึ้นกำหนดตามประเภทต่างๆ ดังนี้ 

           1.1 ตำแหน่งประเภทผู้บรหิาร ตอ้งประเมนิตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

                   1.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ 

                   1.1.2 ความรูค้วามสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน 



19 

 

                   1.1.3 สมรรถนะทางการบรหิาร 

             1.2. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานและชำนาญงานพิเศษ ต้องประเมินตาม

องค์ประกอบ ดังนี้ 

                   1.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ 

                   1.2.2. ความรูค้วามสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมนิ 

                   1.2.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญงานหรอืชำนาญงานพเิศษ ไดแ้ก ่

                                 (ก) คู่มอืปฏบิัตงิานหลักอย่างนอ้ยหนึ่งเล่ม 

                                 (ข) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ

พัฒนางานในหนา้ที่อย่างนอ้ยหนึ่งเรื่อง 

                   1.2.4 จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

             1.3 ตำแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะหรอืเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการ

พเิศษ ระดับเช่ียวชาญ ระดับเช่ียวชาญพเิศษ  

                                        ก. กรณปีฏบิัตงิานเฉพาะดา้นหรอืเฉพาะทาง 

                      3.1 ระดับชำนาญการ 

                  3.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ 

                  3.1.2. ความรูค้วามสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน 

                  3.1.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการ ไดแ้ก ่

                                        (ก) คู่มอืปฏบิัตงิานหลักอย่างนอ้ยหนึ่งเล่ม และ 

                                        (ข) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็น

ถงึการพัฒนางานในหนา้ที่อย่างนอ้ยหนึ่งเรื่อง 

                 3.1.4 จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

                    3.2 ระดับชำนาญการพเิศษ 

                 3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ 

                 3.2.2 ความรูค้วามสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมนิ 

                 3.2.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการพเิศษ ไดแ้ก ่

                                (ก) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนา

งานของหน่วยงานอย่างนอ้ยหนึ่งเรื่อง และ  

                                (ข) ผลงานวิจัยหรือผลงานลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

อย่างนอ้ยหนึ่งเรื่อง/รายการ 

  3.2.4 จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

      3.3 ระดับเช่ียวชาญ 

  3.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ 
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  3.3.2. ความรูค้วามสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง 

ที่จะประเมนิ 

  3.3.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการพเิศษ ไดแ้ก ่

    (ก) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะอื่น ซึ่ง

แสดงใหเ้ห็นถงึการพัฒนางานของมหาวทิยาลัยอย่างนอ้ยหนึ่งเรื่อง/รายการ และ 

    (ข) งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

อย่างนอ้ยหนึ่งเรื่อง 

  3.3.4 การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบรกิารวิชาการ หรืองานวิชาชีพ

บรกิารต่อสังคม เช่น การใหค้วามเห็น คำแนะนำหรอืเสนอแนะ การใหค้ำปรกึษาแนะนำ การอบรมและ

เผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนคิและวธิกีารในการแกไ้ขปัญหาหรือการ

พัฒนางานสนับสนุน งานบรกิารวชิาการหรอืงานวชิาชีพนั้น ๆ  

  3.3.4 จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ   

 3.4 ระดับเช่ียวชาญพเิศษ 

  3.4.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ 

  3.4.2. ความรูค้วามสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมนิ 

  3.4.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เช่ียวชาญพเิศษ ไดแ้ก่ 

  (ก) ผลงานเชิงวเิคราะห์ หรอืสังเคราะห์ หรอืผลงานลักษณะอื่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ

พัฒนางานของมหาวทิยาลัยอย่างนอ้ยหนึ่งเรื่อง/รายการ และ 

  (ข) งานวจัิยซึ่งไดรั้บการตพีมิพ์เผยแพร่ในระดับชาตหิรอืนานาชาตอิย่างนอ้ยหนึ่งเรื่อง 

  3.4.4 การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบรกิารวิชาการ หรืองานวิชาชีพ

บรกิารต่อสังคม เช่น การใหค้วามเห็น คำแนะนำหรอืเสนอแนะ การใหค้ำปรกึษาแนะนำ การอบรมและ

เผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนคิและวธิกีารในการแกไ้ขปัญหาหรือการ

พัฒนางานสนับสนุน งานบรกิารวชิาการหรอืงานวชิาชีพนั้น ๆ  

  3.4.5 ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั ้น ๆ หรือวงวิชาการ หรือวิชาชีพ หมายถึง 

ผลงานได้รับการยอมรับ ยกย่อง หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือผลการปฏิบัติงานสนับสนุน งาน

บริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพ หรือในงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับชาติ

หรอืระดานาชาต ิ

  3.4.6 จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ   

  ข. กรณปีฏบิัตหินา้ที่หัวหนา้งานหรอืหัวหน้าหน่วยงานที่มลีักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้

วชิาชีพ 

  1. ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ที่

ปฏบิัตหินา้ที่หัวหนา้งานหรอืหัวหนา้หน่วยงาน 
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  1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ และแนวคิดในการพัฒนา

ปรับปรุงงานในตำแหน่งใหม่ 

  1.2 ความรูค้วามสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมนิ 

  1.3 สมรรถนะทางการบรหิาร 

  1.4  ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการตอ้งมคีู่มอืปฏบิัตงิานหลักอย่างนอ้ยหนึ่งเล่ม 

  1.5 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการพิเศษต้องมีผลงานเชิงวิเคราะห์หรือผลงาน

เชิงสังเคราะห์ หรือผลงานวิจัย ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่หรือหน่วยงานอย่างน้อยหนึ่ง

เล่ม/เรื่อง 

  1.6 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี ่ยวชาญต้องมีผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือผลงานเชิง

สังเคราะห์อย่างน้อยหนึ่งเล่ม และผลงานวิจัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานใน

หนา้ทีห่รอืหน่วยงานหรอืมหาวทิยาลัย 

ผลงานที่นำเสนอเพื่อประกอบการพจิารณาตอ้งมเีงื่อนไข ดังนี้ 

     1. ตอ้งมใิช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาและการฝึกอบรม 

     2. ตอ้งมใิช่ผลงานเดมิที่เคยใช้ในการประเมนิแต่งตั้งใหด้ำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นมาแลว้ 

     3. กรณทีี่เป็นผลงานร่วมตอ้งระบุการมสี่วนร่วมและมคีำรับรองจากผู้มีส่วนร่วม 

ตาราง แสดงตำแหน่ง ประเภท สายงานและความกา้วหนา้ของพนักงานมหาวทิยาลัย  

 

(เสน้ทางความกา้วหนา้สายสนับสนุนวิชาการ) 

ลำดับ ประเภท สายงาน ชื่อตำแหนง Career Path 
1 ผูบริหาร ผูบริหาร ผอ.กอง/ผอ.สำนักงานอธิการ ผอ.กอง/ผอ.สำนักงานอธิการ 
2 วิชาชีพเฉพาะ วิทยาการคอมพิวเตอร นักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญพิเศษ 
3 วิชาชีพเฉพาะ นิติการ นิติกร ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญพิเศษ 
4 เช่ียวชาญเฉพาะ วิเคราะหนโยบายและแผน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 
5 เช่ียวชาญเฉพาะ บริหารงานบุคคล บุคลากร ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 
6 เช่ียวชาญเฉพาะ บริหารงานท่ัวไป เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 
7 เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการพัสด ุ นักวิชาการพัสด ุ ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 
8 เช่ียวชาญเฉพาะ ตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 
9 เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 
10 เช่ียวชาญเฉพาะ การประชาสัมพันธ นักประชาสัมพันธ ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 
11 เช่ียวชาญเฉพาะ วิจัย เจาหนาท่ีวิจัย ปฏิบัติการ-ชำนาญการ 
12 เช่ียวชาญเฉพาะ แนะแนวการศึกษาและอาชีพ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 
13 เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 
14 เช่ียวชาญเฉพาะ วิศวกรรม วิศวกร ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญพิเศษ 
15 เช่ียวชาญเฉพาะ บรรณารักษ บรรณารักษ ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญพิเศษ 
16 เช่ียวชาญเฉพาะ วิจัย นักวิจัย ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญพิเศษ 
17 เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญพิเศษ 
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ลำดับ ประเภท สายงาน ชื่อตำแหนง Career Path 
18 เช่ียวชาญเฉพาะ วิเทศสัมพันธ นักวิเทศสัมพันธ ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญพิเศษ 
19 ท่ัวไป ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน-ชำนาญงานพิเศษ 
20 ท่ัวไป ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ปฏิบัติงาน-ชำนาญงานพิเศษ 
21 ท่ัวไป ผูปฏิบัติงานหองสมุด ผูปฏิบัติงานหองสมุด ปฏิบัติงาน-ชำนาญงานพิเศษ 
22 ท่ัวไป ชางไฟฟา ชางไฟฟา ปฏิบัติงาน-ชำนาญงานพิเศษ 

 
หมายเหต ุ: รายละเอยีดตำแหน่งอื่น ๆ ระบุใน Job description ภาระงานพนักงานสายสนบัสนุนวชิาการ ตำแหนง่ประเภทวชิาชพีเฉพาะ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา เล่มที่ 1-3 

 

2. การเกษยีณอายุราชการ 

  การเกษียณอายุราชการและสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการพึงได้เมื่อพ้นจากราชการโดยไม่มี

ความผิดบำเหน็จบำนาญขา้ราชการ ไดแ้ก ่

บำเหน็จบำนาญปกต ิ ซึ่งจะไดรั้บ เมื่ออกจากราชการดว้ยเหตุปกต ิเช่น 

1) ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรอืยุบตำแหน่งหรอืมคีำสั่งใหอ้อก โดยไม่มคีวามผิด

หรือออกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือทหารออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด

(เหตุทดแทน) 

2)  ออกจากราชการเพราะป่วยเจ็บทุพพลภาพที่แพทย์ทางราชการรับรองว่าไม่สามารถรับ

ราชการในตำแหน่งหนา้ที่ซึ่งปฏบิัตอิยู่ต่อไปได ้(เหตุทุพพลภาพ) 

3)  มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ (เกษียณอายุ) หรือ อายุครบ 50 ปีบริบูรณ์แล้วลาออก (เหตุ

สูงอายุ) 

4)  หรอืกรณมีีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ ครบ 30 บรบิูรณ์แลว้ ทางราชการ

สั่งใหอ้อก หรอืผู้ที่มเีวลาราชการครบ 25 ป ีบรบิูรณ์แลว้ ลาออก (เหตุรับราชการนาน)  

ทั้ง 4 เหตุนี้ ถ้ามีเวลาราชการ ไม่ถึง 10 ปี ให้ได้รับบำเหน็จ ถ้ามีเวลา 10 ขึ้นไป ให้รับบำนาญ

หรอืจะขอรับบำเหน็จก็ได ้ 

ทัง้นี้ผู้ที่มเีวลาราชการครบ 10 ป ีแลว้ลาออก ไม่มสีทิธิ์ไดรั้บบำเหน็จบำนาญตามข้อที่กล่าวมา

แลว้แต่ไม่มสีิทธิ์รับบำเหน็จ  

-  ข้าราชการที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการที่ถือเสมือนว่าผู้นั ้นลาออกจากราชการ มีสิทธิรับ

บำเหน็จบำนาญดังนี้ 

ถ้ามีเวลาคำนวณบำเหน็จบำนาญ 25 ปีขึ้นไป ให้ได้รับบำเหน็จบำนาญเหตุรับราชการนาน 

ถา้มอีายุครบ 50 ป ีและมเีวลาคำนวณบำเหน็จบำนาญ ครบ 10 ปขีึ้นไป ใหม้สีทิธรัิบ 

บำเหน็จเหตุสูงอายุ 

ถา้อายุไม่ครบ 50 ป ีมเีวลาคำนวณบำเหน็จบำนาญครบ 10 ป ีแต่ไม่ถงึ 25 ป ีใหม้สีทิธิ์รับ 
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เฉพาะบำเหน็จถา้มเีวลาคำนวณบำเหน็จบำนาญไม่ครบ 10 ป ีไม่มสีทิธิ์รับบำเหน็จบำนาญ 

บำเหน็จบำนาญพเิศษ จะไดรั้บเมื่อ  

1)  ขา้ราชการ พลทหารกองประจำการ หรอืบุคคลที่ทำหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหม

กำหนดแลว้ ไดรั้บอันตราย พกิาร เจ็บป่วยถงึทุพพลภาพ เพราะกระทำตามหนา้ที่ ใหไ้ดรั้บบำนาญปกต ิ

ทัง้บำนาญพเิศษดว้ย 

2)  ถา้ไดรั้บบำเหน็จบำนาญไปแลว้ หรอื พลทหารกองประจำการ หรอืบุคคลที่ทำหน้าที่ทหาร

ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ไดอ้อกจากราชการหรือพน้หนา้ที่ไปแลว้ ภายใน 3 ป ีปรากฏชัดว่า

เจ็บป่วยหรอืทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุในระหว่างปฏบิัตหินา้ที่ ก็มสีทิธิ์ไดรั้บบำนาญพเิศษ ถ้า

ตายก็ใหท้ายาทไดรั้บบำนาญพเิศษ ทัง้นี้ใหจ่้ายตัง้แต่วันขอ ถา้รับบำเหน็จไปแลว้ก็ใหไ้ดรั้บบำนาญ

พเิศษอย่างเดยีว 

3)  ผู้ไดรั้บอันตรายตามขอ้ 1) แมจ้ะยังไม่มสีทิธิ์ไดรั้บบำนาญปกต ิก็ใหรั้บบำนาญปกตไิด ้

 4)  ผู้ไดรั้บอันตรายถา้เสยีชีวติก่อนไดรั้บบำเหน็จบำนาญพเิศษ ใหท้ายาทไดรั้บทัง้บำเหน็จตก

ทอดและบำนาญพเิศษดว้ย 

5)  ผู้ทำหนา้ที่ ตามขอ้ 1 สูญหายไป หรอืเช่ือไดว้่ามีอันตรายถงึตาย เมื่อพน้กำหนด 2 เดอืนนับ

แต่วันสูญหายใหส้ันนษิฐานว่าตายและใหท้ายาทไดรั้บบำนาญพเิศษ 

 

บำเหน็จตกทอด  ทายาทจะไดรั้บเมื่อ 

1) ขา้ราชการ ตายในระหว่างรับราชการ ทายาท (ตอ้งอายุไม่เกนิ 20 ป ีเวน้แต่กำลังศึกษา

ระดับอุดมศกึษาหรอืเทยีบเท่า แต่ตอ้งไม่เกนิ 26 ปหีรอืเวน้แต่เป็นบุคคลพกิารหรอืทุพพลภาพ) จะ

ไดรั้บบำเหน็จตกทอดเท่ากับเงนิเดอืนสุดทา้ย คูณเวลาราชการ 

2)  ตายในระหว่างไดรั้บบำนาญปกต ิหรอืมสีทิธิ์ไดรั้บบำนาญปกตหิรอืบำนาญพเิศษ ทายาทมสีทิธิ์

ไดรั้บบำเหน็จตกทอด เป็นจำนวน 30 เท่า ของบำนาญรายเดอืน (ขอ้ยกเวน้เหมือนขอ้ 1) 

3)  บำเหน็จตกทอดรายใด คำนวณไดย้อดต่ำกว่า 3000 บาท ให้จ่าย 3000  

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 

 สมาชิกที่พน้สภาพดว้ยเหตุสูงอายุ, เหตุทดแทน, เหตุทุพพลภาพ และเหตุเสยีชีวติ สมาชิกและ

ทายาทจะไดรั้บยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาในส่วนของเงนิที่ไดรั้บจาก กบข. ในปทีี่ไดรั้บเงนินัน้ 

 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อเกษยีณอายุราชการ หรอืลาออกจากงานมหาวทิยาลัยมี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่คอยดูแลพนักงานมหาวทิยาลัยซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ

กองทุนดังกล่าว 

2.3 วัตถุประสงค์ของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 1. เพื่อช่วยใหบุ้คลากรใชทั้กษะ ความรู ้ความสามารถปฎบัิตงิานของตนไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพและประสิทธิผล 
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 2. เพื่อช่วยใหม้หาวทิยาลัยดำเนินงานบรรลุผลตามเปา้หมายที่กำหนดไว ้

 3. เพื่อช่วยคัดสรรบคุลากรทีม่คีุณภาพ และมแีรงจูงใจใหผู้้มศัีกยภาพเขา้มาปฎบิัติงาน 

 4. เพื่อยกระดับความสามารถ และสรา้งความพึงพอใจในการปฎบิัตงิานของบุคลากร 

 5. เพื่อพัฒนา และธำรงรักษาบุคลากรที่มคีุณค่าใหป้ฎิบัตงิานในมหาวทิยาลัย 

 

ส่วนท่ี 3  แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.1 ความสำคัญของแผนบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 การวางแผน (Planning) คือการวางวัตถุประสงค์ การกำหนดเป้าหมาย การสร้างกลยุทธ์ 

และการตัดสนิใจสรรหาแนวทางในการดำเนนิกจิกรรม เพื่อใหอ้งค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ

เปา้หมายที่ตอ้งการได้อย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล โดยแผนงานอาจมคีวามแตกต่างกันในด้าน

ระยะเวลา เช่น แผนระยะยาว หรือแผนระยะสั้น เป็นต้น ตลอดจนมีความแตกต่างกันตามหน้าที่ทาง

ธุรกจิ เช่น แผนการเงิน แผนการตลาด หรอืแผนการผลติ เป็นตน้ 

 การจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารจะนำหลักการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ใน

การที่จะทำให้องค์การมีบุคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมงานอย่างเพียงพอและต่อเนื่องเพื่อให้องค์การ

สามารถปฏบิัตงิานไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ ประสทิธผิล และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นนักบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถจะต้องสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และทักษะต่างๆ เข้ามา

ประกอบในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพและยังประโยชน์สูงสุดต่อ

องค์การ บุคลากร และสังคมส่วนรวมได้ นอกจากนี้การจัดการทรัพยากรบุคคลที่ประสบความสำเร็จ

จะต้องอาศัยขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนมากมาย โดยขั้นตอนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในงานทรัพยากรบุคคลคือ 

การวางแผน (Planning) ผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) ที่กว้างไกลสามารถเข้าใจสถานการณ์และ

วิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานและความ

ต้องการด้านบุคลากรขององค์การ เพื่อที ่จะสามารถวางแผนทรัพยากรบุคคล หรือการวางแผน

ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning : HRP) ได้อย่างรอบคอบ รัดกุม มีประสิทธิภาพ และ

สอดคลอ้งกับความตอ้งการในแต่ละช่วงเวลาได้ 

             ดังนั้นจากความหมายของการวางแผนที่กล่าวมา ทำให้เราสามารถกล่าวได้ว่า “การ

วางแผนทรัพยากรบุคคล คือกระบวนการที่ใช้คาดการณ์ความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลของ

องค์การ อันจะส่งผลถึงการกำหนดวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรและการตอบสนองต่อปัจจัย

แวดล้อม ตั้งแต่ก่อนบุคลากรเข้าร่วมงานกับองค์การ ขณะปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ จนกระทั่งเขาต้อง

พน้ออกจากองค์การ เพื่อใหอ้งค์การใช้เป็นแนวทางปฏบิัตแิละเป็นหลักประกันว่าองค์การจะมีบุคลากร

ที่มคีุณภาพอยางเพยีงพออยู่เสมอ ตลอดจนเพื่อใหบุ้คลากรมคีุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of Work 

Life : QWL) ที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับ
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วัตถุประสงค์รวมขององค์การ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื ่อประสิทธิภาพ ความมั ่นคง และการ

เจรญิเตบิโตขององค์การ บุคลากร และสังคม” 

 จากความสำคัญ และความหมายดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำแผนบริหาร

ทรัพยากรบุคคลขึ้น เพื ่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการ และพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้าง

ความกา้วหนา้ และธำรงรักษาบุคลากรที่มคีุณค่าไวก้ับมหาวทิยาลัยต่อไป 

 

3.2 นโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีเป้าหมายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่ดี สร้าง

คุณภาพชีวติและความผาสุกในการปฏบิัตงิาน และมุ่งที่จะเป็นมหาวทิยาลัยราชภัฏอันดับมหาวทิยาลัย 

อันดับ 15 ของประเทศ และมหาวทิยาลัยอันดับ 150 ของเอเชีย เป็นชุมชนวชิาการที่ผลิตบัณฑิตแข่งขัน

กับนานาชาตไิด ้และสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมคีุณภาพและมคีุณธรรม  

พึ่งพาตนเองได้และยืนอยู่อย่างสง่างามในสังคมวิชาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัย

จงึไดก้ำหนดนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล ไวด้ังนี้ 

 1. วางแผนกำลังคนอย่างเหมาะสมตามกรอบภารกจิ 

 2. กำหนดกระบวนการคดัเลอืกคนเขา้สู่ตำแหน่งดว้ยระบบคุณธรรม และดำเนนิการดว้ย 

ความเป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มปีระสทิธิภาพ สามารถดงึดูดบุคคลที่มีศักยภาพสูงเข้ามา

ปฏบิัตงิานในมหาวทิยาลัย 

 4. พัฒนาระบบจัดเก็บขอ้มูลทะเบยีนประวัตบิุคลากร การประเมนิผลการปฏบิัตริาชการที่เอื้อ 

ต่อการทำงาน และมคีวามถูกตอ้งสามารถนำไปประกอบการตัดสนิใจไดอ้ย่างรวดเร็ว 

 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการได้รับการศึกษา

ต่อ 

ในระดับที่สูงขึ้น 

 6. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหบุ้คลากรพัฒนาตนเอง และส่งเสรมิการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

 7. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหบ้คุลากรมคีวามกา้วหนา้ในสายงาน  

 8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยการจัดให้มีสถานที่ทำงานที่เอื้อ

ต่อการทำงาน และสถานที่ออกกำลังกาย รวมทัง้กจิกรรมการออกกำลังกาย 

   9. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตและสวัสดิการที่ดีอันจะ 

นำไปสู่ความจงรักภักดอีงค์กร 

 10. กระจายอำนาจในการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่หน่วยงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน

การบรหิาร 
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 11. ปรับกระบวนการทำงานในหน่วยงานให้มปีระสทิธภิาพ เป็นไปในทศิทางเดยีวกัน และเกดิ

ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

 12. สรา้งแรงจูงใจ และใหร้างวัลกับบุคลากร 

3.3 วัตถุประสงค์ของแผนบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบรหิารทรัพยากรบุคคลที่มปีระสทิธภิาพเอื้อต่อการ

ดำเนนิงาน 

ที่เนน้ผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

 2. เพื่อพัฒนาบุคคลให้มคีวามรู ้ความสามารถในดา้นต่างๆ และสามารถปฏบิัตงิานไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ รวมถงึการพัฒนาคุณภาพผลการปฏบิัติงาน การปรับปรุงผลการปฏบิัตงิาน 

 3. เพื่อใหบุ้คลากรมคีุณภาพชีวติที่ด ีมคีวามทุ่มเทในการปฏบิัตงิาน และมคีวามผูกพันและ

ทัศนคตทิี่ดตี่อองค์กร 

 

3.4 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวทิยาลัย 

 3.4.1 ยุทธศาสตร์ 

        ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยนื 

 3.4.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

        1. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามความตอ้งการ และสอดคลอ้งกับ

อัตรากำลังที่มอียู่ 

        2. บุคลากรทุกระดับมีความกา้วหนา้ในสายอาชีพ มทีักษะ ความรู้ คุณธรรมและ

จรยิธรรมในการปฏบิัติงาน 

        3. บุคลากรมีคุณภาพชีวติการทำงานที่ด ีและอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการทำงาน 
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3.4.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

 
 วัตถุประสงคของแผน ตัวช้ีวชัด คาเปาหมาย 
1) เพื ่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที ่มีประสิทธิภาพเอื ้อตอการ
ดำเน ินงานที ่ เน นผลสัมฤทธ ิ ์  และการกาวสู
มหาวิทยาลัยแมแบบท่ีดีของสังคม 

ระดับความพึงพอใจของ
บ ุ คลากรต  อระบบการ
บร ิหารทร ัพยากรบ ุคคล
ของมหาวิทยาลัย (ระดับ
ความพึงพอใจ) 

≥ 4.0 

2) เพ่ือใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความทุมเท
ในการปฏิบัติงาน และมีควมผูกพันกับองคกร 

ระดับความผูกพันของ
บุคลากรตอมหาวิทยาลัย 
(ระดับความผูกพัน) 

≥ 4.0 

 
3.5 ข้ันตอนการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1 กำหนดผูรับผิดชอบ การติดตามผลการ

ดำเนินงาน 
ตุลาคม ผูอำนวยการกอง

บริหารงานบุคคล 
2 กำหนดปฏิทินการติดตามผลการดำเนินงาน ตุลาคม คณะกรรมการ 

จัดทำแผน 

3 
กำหนดเครื่องมือการติดตามผลการดำเนินงาน 
ตามแผน 

ตุลาคม ผูอำนวยการกอง
บริหารงานบุคคล 

4 ติดตามผลการดำเนินงาน มีนาคม,กันยายน ผูอำนวยการกอง
บริหารงานบุคคล 

5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตอผูบริหาร มีนาคม,กันยายน ผูอำนวยการกอง
บริหารงานบุคคล 

6 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน กันยายน คณะกรรมการ 
จัดทำแผน 
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แผนบรหิารทรัพยากรบุคคล วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร 

  3.6.1 แผนปฏบิัตกิารด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565-2569) 

 

 
กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค

โครงการ 

 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เปาหมายของตัวชี้วัด  
กลุมเปาหมาย 

 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท)  

 
ผูรับผิดชอบ 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

 
2564 

       

ระบบการสรรหา (Recruitment)          

1. การวางแผนอัตรากำลัง           

1 จัดทำกรอบ
อัตรากำลังของ
บุคลากร
มหาวิทยาลยั 

เพ่ือทบทวน
และจัดทำ
กรอบ
อัตรากำลัง ให
เพียงพอตอ
ความตองการ
อัตรากำลัง
ของ
มหาวิทยาลยั 
 

รอยละ
ความสำเร็จ
ในการจัดทำ
กรอบ
อัตรากำลัง 

100 100 100 100 100 คณะกรรมการในวิทยาลยั ตุลาคม – 
กันยายน 

- คณบด ี

2. การสรรหา บรรจุ แตงต้ัง           

1 อบรมช้ีแจง
หลักเกณฑและ
กำหนด
มาตรฐาน การ

เพ่ือให
ผูปฏิบัติงาน
บุคคลของ
หนวยงานมี

รอยละของ
ผูปฏิบัติงาน
ดานบุคคลท่ี
เขารวมอบรม 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ผูปฏิบัติงานดานบุคคล ของวิทยาลัย  ตุลาคม – 
กันยายน 

- คณบด ี
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กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค

โครงการ 

 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เปาหมายของตัวชี้วัด  
กลุมเปาหมาย 

 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท)  

 
ผูรับผิดชอบ 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

 
2564 

       

ดำเนินงาน 
สรรหา การ
บรรจุ แตงตั้ง  

ความรู ความ
เขาใจ ในการ
ปฏิบัติงาน 

2 การสรรหาและ
คัดเลือก
บุคลากร 

เพ่ือสรรหา
และคัดเลือก
บุคลากรเขา
ปฏิบัติงาน 

รอยละของ
การสรรหา
บุคคลเขา
ทำงานไดตาม
ประกาศ  

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากรในวิทยาลัย ตุลาคม – 
กันยายน 

- คณบด ี

ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

          

1 การ
ประเมินผล
การ
ปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

เพ่ือ
ประเมินผล
การ
ปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
มหาวิทยาลัย 

รอยละของ
หนวยงานท่ี
ดำเนินการ
ประเมิน
ปฏิบัติงาน 
 

100 100 100 100 100 บุคลากรในวิทยาลัย ตุลาคม – 
กันยายน 

 - คณบดี 

ระบบการบริหารคาตอบแทน          

1 การบริหาร
คาจาง 
เงินเดือน และ
คาตอบแทน 

เพ่ือดำเนินการ
เลื่อนเงินเดือน 
และคาจาง

รอยละ
บุคลากรท่ี
ไดรับการ
เลื่อน

100 100 100 100 100 บุคลากรในวิทยาลัย ตุลาคม – 
กันยายน 

- คณบด ี
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กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค

โครงการ 

 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เปาหมายของตัวชี้วัด  
กลุมเปาหมาย 

 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท)  

 
ผูรับผิดชอบ 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

 
2564 

       

คาตอบแทน
ของบุคลากร 

เงินเดือนและ
คาจางตาม
เกณฑ  
 

ระบบการใหสวัสดิการและสิทธิประโยชน          

1 การสรางความรู
ความเขาใจใน
สิทธิประโยชน 
กองทุน
ประกันสังคม 

เพ่ือให
บุคลากรมี
ความรูความ
เขาใจในสิทธิ
ประโยชนของ
กองทุน
ประกันสังคม 

รอยละของ 
บุคลากรท่ีเขา
รวมอบรม 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากร วิทยาลัยท่ีข้ึนทะเบียนเปนผูประกันตน มกราคม – 
มีนาคม 

- 
 
 
 
 
 
 
 

คณบด ี

ระบบการธำรงรักษา          

1. การสรางแรงจูงใจ          

1 การจัดสรรเงิน
รางวัล 

เพ่ือเปนขวัญ
กำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
ใหกับบุคลากร 

รอยละบุคลากร
ที่ไดรับการ
จัดสรรเงิน
รางวัลตาม
เกณฑ 

100 100 100 100 100 บุคลากรวิทยาลัย ธันวาคม - คณบด ี

2 การคัดเลือก
บุคลากรดีเดน 

เพ่ือเปนการ
สงเสริม 

รอยละ
ความสำเร็จ

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 คณะกรรมการดำเนินงาน พศจิกายน – 
มกราคม 

- คณบด ี
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กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค

โครงการ 

 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เปาหมายของตัวชี้วัด  
กลุมเปาหมาย 

 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท)  

 
ผูรับผิดชอบ 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

 
2564 

       

ยกยอง เปน
ขวัญและ
กำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 

ของกิจการ
การคัดเลือก
บุคลากร
ดีเดน 

 
 
 
 
 

2. การจัดทำเสนทางความกาวหนา          

1 การปรับปรุงขอบังคับ
และประกาศเก่ียวกับ
การเขาสูตำแหนงที่
สูงข้ึนของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

เพื่อทบทวนและ
ปรับปรุงประกาศ
เกี่ยวกบัการเขาสู
ตำแหนงของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

รอยละของ
ประกาศท่ี
ไดรับการ
ปรับปรุง 

≥80 - - - - พนักงานวิทยาลัย ตุลาคม – 
กันยายน 

- คณบด ี

2 การจัดทำกรอบ
อัตรากำลังการ
เขาสูตำแหนง
ของบุคลากร
สายสนับสนุน
วิชาการ 

เพ่ือให
มหาวิทยาลยัมี
กรอบ
อัตรากำลังการ
เขาสุตำแหนง
ของบุคลากร 

รอยละของ
หนวยงานที่
จัดสงกรอบ
อัตรากำลังการ
เขาสูตำแหนง
ของบุคลากร
สายวิชาการ 

100 100 100 100 100 พนักงานวิทยาลัย ตุลาคม – 
กันยายน 

- คณบด ี

3 โครงการพัฒนา
ผลงานและเพ่ิม
ตำแหนงทาง
วิชาการ 

 รอยละบุคลากร
ที่เขารวม
โครงการยื่นขอ
กำหนด

≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 บุคลากรสายวิชาการท่ีเขารวมโครงการพัฒนาผลงาน
และเพ่ิมตำแหนงทางวิชาการ 

ตุลาคม – 
กันยายน 

- กองบรกิาร
การศึกษา 
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กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค

โครงการ 

 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เปาหมายของตัวชี้วัด  
กลุมเปาหมาย 

 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท)  

 
ผูรับผิดชอบ 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

 
2564 

       

ตำแหนงทาง
วิชาการ 
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ส่วนที่ 4  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศกับการบรหิารงานบุคคล 

 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับการบริหารงานบุคคลโดยการ

นำระบบบร ิหารทร ัพยากร (  ERP: Enterprise Resource Planning) เข ้ามาใช ้ เพ ื ่อให ้ เก ิด

ประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคล สามารถนำไปประกอบการตัดสนิใจ

ไดอ้ย่างรวดเร็ว ประกอบดว้ยระบบงานต่างๆ ดังนี้  

  1. ระบบสรรหา 

  2. ระบบทะเบยีนประวัติ 

  3. ระบบลงเวลาปฏบิัตริาชการ 

  4. ระบบประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 

           5. ระบบเครื่องราชอสิรยิาภรณ ์

ระบบสรรหา 

 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแบบแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนทรัพยากร

องค์กร (ERP: Enterprise Resource Planning) ในดา้นระบบงานจัดสรรหาอัตรากำลัง ของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    ในการออกแบบระบบของระบบงานมวีัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. เพื่อตรวจสอบตำแหน่งงานที่ว่างของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 2. เพื่อตรวจสอบตำแหน่งงานที่ถอืครอง ในแต่ละหน่วยงาน 

 3.  เพื่ออธบิายภาพรวมการปฏบิัตงิานสำหรับงานบุคลากรของมหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมถงึขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน การนำเสนอรายงานในส่วนของรายงานดา้นงาน

บุคลากรและการนำเสนอรายงานสำหรับผู้บรหิาร 

  4. เพื่อใหแ้นวทางในการปฏิบัตงิานเกี่ยวกับงานบุคลากรใหม้คีวามคล่องตัว 

รวดเร็ว ถูกตอ้ง และเป็นมาตรฐานเดยีวกัน และส่งเสริมใหม้กีารปฏบิัตงิานตามนโยบายที่

ผู้บรหิารไดก้ำหนดไว้ 

  5. เพื่อเป็นการลดความซำ้ซอ้นของการบันทกึขอ้มูล 

  6. เพื่อใหม้กีารจัดเก็บขอ้มูลเป็นไปอย่างมรีะบบ และครบถว้น 

  7. เพื่อลดความสิ้นเปลอืงในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเนื้อที่ในการจัดเก็บ

เอกสาร และรายงานต่าง ๆ 

  8. เพื่อลดขัน้ตอนการทำงาน และความผิดพลาดของข้อมูลในการรับ-ส่ง

ขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน 

  9. เพื่อความสะดวกในการจัดทำรายงานรูปแบบต่าง ๆ  
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  10. เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้

อย่างรวดเร็ว และถูกตอ้ง โดยเฉพาะสำหรับผู้บรหิาร 

  11. เพื่อนำเสนอภาพของงาน และการเชื่อมโยงของข้อมูลในแต่ละงานภายใน

งานบุคลากร และระบบที่เกี่ยวขอ้งของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  12. เพื่อนำเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง 

และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยยังคงยึดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

  13. เพ ื ่อเป ็นข ้อมูลให้พ ัฒนาระบบสำหรับงานบุคลากรด้วยระบบงาน

คอมพวิเตอร์ใหม่ที่มมีาตรฐาน 

  14. เพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบข้อมูลที่

ตอ้งจัดเตรยีมใหม้ใีนระบบงาน และระบบคอมพวิเตอร์ที่ตอ้งรองรับงานบุคลากร 

  15. เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่าง

รวดเร็ว และถูกตอ้ง โดยเฉพาะสำหรับผู้บรหิาร 

  16. เพื่อใหข้อ้มูลในระบบมกีารเช่ือมโยงกับขอ้มูลของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความ

เกี่ยวขอ้งกับกระบวนการปฏบิัตงิาน และมกีารเช่ือมโยงระหว่างระบบงานที่เกี่ยวขอ้ง 

  17. เพื่อแก้ปัญหาเดิมที่เคยมี และตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้องกับงานบุคลากร ได้แก่ การแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนของการบันทึกข้อมูล การจัดเก็บ

ข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน การลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ 

และเนื้อที ่ในการจัดเก็บเอกสาร และรายงานต่าง ๆ สามารถติดตามและควบคุมงานให้มี

ประสทิธภิาพมากขึ้น สะดวกในการจัดทำรายงานรูปแบบต่าง ๆ 

ระบบทะเบยีนประวัต ิ

 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแบบแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากร

องค ์กร (ERP: Enterprise Resource Planning) ในด ้านระบบงานทะเบ ียนประว ัต ิ  ของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการออกแบบระบบของระบบงานมวีัตถุประสงค์ ดังนี้ 

เพื่อเก็บประวัติรายละเอียดการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา 

 1. เพื่ออธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานสำหรับงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การนำเสนอรายงานในส่วนของรายงานด้านงาน

บุคลากรและการนำเสนอรายงานสำหรับผู้บรหิาร 

 2. เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคลากรให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว 

ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ผู้บริหารได้

กำหนดไว ้
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 3. เพื่อเป็นการลดความซำ้ซอ้นของการบันทกึขอ้มูล 

 4. เพื่อใหม้กีารจัดเก็บขอ้มูลเป็นไปอย่างมรีะบบ และครบถว้น 

 5. เพื่อลดความสิ้นเปลอืงในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสาร 

และรายงานต่างๆ 

 6. เพื ่อลดขั ้นตอนการทำงาน และความผิดพลาดของข้อมูลในการรับ-ส่งข้อมูล

ระหว่างหน่วยงาน 

 7. เพื่อความสะดวกในการจัดทำรายงานรูปแบบต่าง ๆ  

 8. เพื ่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่าง

รวดเร็ว และถกูตอ้ง โดยเฉพาะสำหรับผู้บรหิาร 

 9. เพื ่อนำเสนอภาพของงาน และการเชื ่อมโยงของข้อมูลในแต่ละงานภายในงาน

บุคลากร และระบบที่เกี่ยวขอ้งของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 10. เพื่อนำเสนอแนวทางในการปฏบิัติงานใหม้คีวามคล่องตัว รวดเร็ว ถูกตอ้ง และเป็น

มาตรฐานเดียวกัน โดยยังคงยึดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา 

 11. เพื่อเป็นขอ้มูลใหพ้ัฒนาระบบสำหรับงานบุคลากรดว้ยระบบงานคอมพิวเตอร์ใหม่ที่

มมีาตรฐาน 

 12. เพื ่อเป็นคู ่มือสำหรับผู ้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบข้อมูลที่ต้อง

จัดเตรยีมใหม้ใีนระบบงาน และระบบคอมพวิเตอร์ที่ตอ้งรองรับงานบุคลากร 

 13. เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว 

และถูกตอ้ง โดยเฉพาะสำหรับผู้บรหิาร 

 14. เพื ่อให้ข้อมูลในระบบมีการเชื ่อมโยงกับข้อมูลของหน่วยงานอื ่น ๆ ที ่มีความ

เกี่ยวขอ้งกับกระบวนการปฏบิัตงิาน และมีการเช่ือมโยงระหว่างระบบงานที่เกี่ยวขอ้ง 

 15. เพื่อแกป้ัญหาเดิมที่เคยม ีและตอบสนองความตอ้งการของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

กับงานบุคลากร ได้แก่ การแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนของการบันทึกข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลให้

เป็นไปอย่างมรีะบบ และครบถว้น การลดความสิ้นเปลอืงในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเนื้อ

ที ่ในการจัดเก็บเอกสาร และรายงานต่าง ๆ สามารถติดตามและควบคุมงานให้มี

ประสทิธภิาพมากข้ึน สะดวกในการจัดทำรายงานรูปแบบต่าง ๆ 

 

ระบบลงเวลาปฏบิัตริาชการ 

 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแบบแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนทรัพยากร

องค์กร (ERP : Enterprise Resource Planning) ในด้านระบบงานประเมินผลการปฏิบัติงานและ
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การพิจารณาขึ้นเงินเดือน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการออกแบบระบบของ

ระบบงานมวีัตถุประสงค์ ดังนี้ 

  1. เพื่อเก็บขอ้มูลการมาปฏบิัตงิาน การขอลางาน การทำล่วงเวลา  รวมถงึการ

คำนวณ ช่ัวโมงการมาปฏบิัตงิาน ขาดงาน มาสาย ลางาน และ รวบรวมช่ัวโมงการทำล่วงเวลา 

ของบุคลากรอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

  2. เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคลากรให้มีความคล่องตัว 

รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบายที่

ผู้บรหิารไดก้ำหนดไว ้

  3. เพื่อเป็นการลดความซำ้ซอ้นของการบันทกึขอ้มูล 

  4. เพื่อใหม้กีารจัดเก็บขอ้มูลเป็นไปอย่างมรีะบบ และครบถว้น 

  5. เพื่อลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเนื้อที่ในการจัดเก็บ

เอกสาร และรายงานต่าง ๆ 

  6. เพื่อลดขัน้ตอนการทำงานและความผิดพลาดของขอ้มูลในการรับ-ส่งข้อมูล

ระหว่างหน่วยงาน 

  7. เพื่อความสะดวกในการจัดทำรายงานรูปแบบต่าง ๆ  

  8. เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้

อย่างรวดเร็ว และถูกตอ้ง โดยเฉพาะสำหรับผู้บรหิาร 

  9. เพื่อนำเสนอภาพของงาน และการเชื่อมโยงของข้อมูลในแต่ละงานภายใน

งานบุคลากร และระบบที่เกี่ยวขอ้งของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  10. เพื่อนำเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง 

และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยยังคงยึดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

  11. เพ ื ่อเป ็นข ้อมูลให้พ ัฒนาระบบสำหรับงานบุคลากรด้วยระบบงาน

คอมพวิเตอร์ใหม่ที่มีมาตรฐาน 

  12. เพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบข้อมูลที่

ตอ้งจัดเตรยีมใหม้ใีนระบบงาน และระบบคอมพวิเตอร์ที่ตอ้งรองรับงานบุคลากร 

  13. เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่าง

รวดเร็ว และถูกตอ้ง โดยเฉพาะสำหรับผู้บรหิาร 

  14. เพื่อใหข้อ้มูลในระบบมกีารเช่ือมโยงกับข้อมูลของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความ

เกี่ยวขอ้งกับกระบวนการปฏบิัตงิาน และมกีารเช่ือมโยงระหว่างระบบงานที่เกี่ยวขอ้ง 

  15 เพื่อแก้ปัญหาเดิมที่เคยมี และตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้องกับงานบุคลากร ได้แก่ การแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนของการบันทึกข้อมูล การจัดเก็บ
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ข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน การลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ 

และเนื้อที ่ในการจัดเก็บเอกสาร และรายงานต่างๆ สามารถติดตามและควบคุมงานให้มี

ประสทิธภิาพมากขึ้น สะดวกในการจัดทำรายงานรูปแบบต่างๆ 

 

ระบบประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 

 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแบบแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนทรัพยากร

องค ์กร (ERP : Enterprise Resource Planning) ในด ้านระบบงานทะเบ ียนประว ัต ิ  ของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการออกแบบระบบของระบบงานมวีัตถุประสงค์ ดังนี้ 

  1. เพื ่อเก็บข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงคำนวณคะแนน

ประเมินผลและหาเกณฑ์ การประเมินผลของบุคลากร   เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับ

ผู้บรหิาร 

  2. เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคลากรให้มีความคล่องตัว 

รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบายที่

ผู้บรหิารไดก้ำหนดไว ้

  3. เพื่อเป็นการลดความซำ้ซอ้นของการบันทกึขอ้มูล 

  4. เพื่อใหม้กีารจัดเก็บขอ้มูลเป็นไปอย่างมรีะบบ และครบถว้น 

  5. เพื่อลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเนื้อที่ในการจัดเก็บ

เอกสาร และรายงานต่าง ๆ 

  6. เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และความผิดพลาดของข้อมูลในการรับ-ส่ง

ขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน 

  7. เพื่อความสะดวกในการจัดทำรายงานรูปแบบต่าง ๆ 

  8. เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้

อย่างรวดเร็ว และถูกตอ้ง โดยเฉพาะสำหรับผู้บรหิาร 

  9. เพื่อนำเสนอภาพของงาน และการเชื่อมโยงของข้อมูลในแต่ละงานภายใน

งานบุคลากร และระบบที่เกี่ยวขอ้งของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  10. เพื่อนำเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง 

และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยยังคงยึดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

  11. เพ ื ่อเป ็นข ้อมูลให้พ ัฒนาระบบสำหรับงานบุคลากรด้วยระบบงาน

คอมพวิเตอร์ใหม่ที่มมีาตรฐาน 

  12. เพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบข้อมูลที่

ตอ้งจัดเตรยีมใหม้ใีนระบบงาน และระบบคอมพวิเตอร์ที่ต้องรองรับงานบุคลากร 
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  13. เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่าง

รวดเร็ว และถูกตอ้ง โดยเฉพาะสำหรับผู้บรหิาร 

  14. เพื่อใหข้อ้มูลในระบบมกีารเช่ือมโยงกับข้อมูลของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความ

เกี่ยวขอ้งกับกระบวนการปฏบิัตงิาน และมกีารเช่ือมโยงระหว่างระบบงานที่เกี่ยวขอ้ง 

  15. เพื่อแก้ปัญหาเดิมที่เคยมี และตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้องกับงานบุคลากร ได้แก่ การแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนของการบันทึกข้อมูล การจัดเก็บ

ข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วนการลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ 

และเนื้อที ่ในการจัดเก็บเอกสารและรายงานต่าง ๆ สามารถติดตามและควบคุมงานให้มี

ประสทิธภิาพมากขึ้น สะดวกในการจัดทำรายงานรูปแบบต่าง ๆ 

 

ระบบเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 

 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการวางแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนา

องค ์กร (EPR) ในด ้านระบบเคร ื ่องราชอ ิสร ิยาภรณ์ เพ ื ่อเป ็นข ้อม ูลในการเสนอขอ

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ของบุคลากรในมหาวทิยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา ในการออกแบบระบบงานมวีัตถุประสงค์ ดังนี้ 

  1. เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างมี

ประสทิธภิาพและถูกตอ้งมากขึ้น 

  2.  เพื ่อเก็บข้อมูลในการได้รับเครื ่องราชอิสร ิยาภรณ์ของบุคลากรใน

มหาวทิยาลัยสวนสุนันทา   

3. เพื่อลดขอ้ผิดพราดของขอ้มูลในการเสนอขอเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 

  4. เพื่อใหก้ารจัดเก็บขอ้มูลเป็นไปอย่างมรีะบบและครบถว้น 

  5. เพื่อลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และพื้นที่ในการจัดเก็บ

เอกสารและระบบงานต่าง ๆ  

  6. เพื ่อให้สามารถนำข้อมูลมาเคราะห์หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่าง

รวดเร็วและถูกตอ้ง 

  7. เพื่อเป็นข้อมูลในระบบที่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลของแต่ละหน่วยงานและ

สามารถรับรูข้อ้มูลได้ 

  8. เพื่อแก้ปัญหาข้อมูลเดิมที่เคยมีและสามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้ปฏบิัตงิานที่เกี่ยวขอ้งกับงานบุคลากร 
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ส่วนที่ 5 แนวทางการนำแผนสู่การปฏบัิติ และการติดตามประเมนิผล 
การนำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - พ.ศ.2569) และแผนประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ ต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิด

การประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้สำเร ็จตามวัตถุประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที ่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการ

พัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผล ในทาง

ปฏบิัตไิดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งไดก้ำหนดวัตถุประสงค์ 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

ปฏบิัตไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

 3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ5 ปี (พ.ศ.2565-

พ.ศ.2569) และแผนประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างเป็นระบบ  

5.1 แนวทางการนำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-พ.ศ.2569) และ

แผนประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏบิตั ิ

 เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จงึกำหนดทางการนำแผนการบริหารงานบุคคลไปสู่

การปฏบิัต ิดังนี้  

 1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนบริหารทรัพยากรบุคลากร ระยะ5 ปี (พ.ศ.

2565-พ.ศ.2569)และแผนประจำปงีบประมาณ 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

ในทางปฏบิัต ิ 

 3. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

โครงการที่กำหนด  

 4. ส่งเสรมิการปฏบิัตงิานที่สอดคลอ้งกับแผนที่กำหนดไว ้และนำไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

 5. ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้
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ประโยชน์ได้ง่าย ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ

หน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของ 

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

พ.ศ. 2565 รวมทัง้สามารถประเมนิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

5.2 การติดตามและประเมินผลแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-

พ.ศ.2569) และแผนประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  

  การติดตามประเมินผลเป็นเครื ่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัย บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.

2565-พ.ศ.2569) และแผนประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อใหผู้้บรหิารและผู้ปฏิบัติงาน

ทราบถึงความสำเร็จ หรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนว

ทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถ

บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยคณะฯมกีารจัดประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าของการ

ปฏบิัตงิานในโครงการต่างๆตามแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นระยะๆ และจัดทำรายงานสรุปผล 

การดำเนนิงานของแต่ละโครงการหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
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คำสั่ง วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที่            /๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 

และจัดทำแผนปฏบิัตกิารประจำปงีบประมาณ 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

ดำเนนิการทบทวนเปา้ประสงค์ แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ / กจิกรรม ตัวช้ีวัด และเปา้หมาย ใหท้ันการ

เปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น  

          เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย  

วิทยาลัยการจัดการอุตสหกรรมบริการ  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏบิัตกิารระยะ ๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) และจัดทำแผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ และแผนปฏบิัตกิารย่อยดังนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการ 

๑. ผศ. ดร.อาณัต ิต๊ะปนิตา   ประธานกรรมการ 

๒. รศ. ทัศนยี์ ศริวิรรณ    กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์ กรรมการ 

๔. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแกว้   กรรมการ 

๕. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม   กรรมการ 

๖. อาจารย์พมินภัทร์ พันทนา   กรรมการ 

๗. นางสาวนันทพัชร์ ลลีาอัมพรสนิ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 

๑. กำหนดนโยบายในการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนนิงานแผน 

๒. ส่งเสรมิ และสนับสนุน ใหค้ำปรกึษา แนะนำในเรื่องต่าง ๆ แก่คณะกรรมการดำเนนิงาน 
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๓. กำกับ ดูแล ตดิตาม ใหข้อ้เสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนนิงาน 

ใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

๑. คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๖๖๙) และ 

    แผนปฏบิัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  ๑. รศ. ทัศนยี์ ศิรวิรรณ    ประธานกรรมการ 

  ๒. อาจารย์ ดร. กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์  กรรมการ 

  ๓. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแกว้   กรรมการ 

  ๔. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม   กรรมการ 

  ๕. อาจารย์พมินภัทร์ พันทนา   กรรมการ 

  ๖. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณชิย์  กรรมการ 

  ๗. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพรช  กรรมการ 

                  ๘.  อาจารย์ ดร. ศิรเิพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

  ๙. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสนิพานทอง  กรรมการ 

  ๑๐. อาจารย์สุจรติรา รมิดุสติ   กรรมการ 

  ๑๑. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด  กรรมการ 

  ๑๒. อาจารย์ลอืชัย ทิพย์รังษี   กรรมการ 

  ๑๓. นางสาวนันทพัชร์ ลลีาอัมพรสนิ  กรรมการ 

  ๑๔. นางสาวฐติารยี์ จิตรประทุม   กรรมการ 

          ๑๕. นางสาวอลิสา พจนารถ   กรรมการ 

  ๑๖. นายเชาวฤ์ทธิ์ พนิจิ    กรรมการ 

          ๑๗. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง   กรรมการ 

๑๘. นายภัทราวุธ สรีวสิุทธิ์   กรรมการ 

 ๑๙. นายอรรคพล ธรรมบุตร   กรรมการและเลขานุการ 

๒๐. นางสาวจนิตนา ทพิย์รัตน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏบิัติการด้านกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 

๑. อาจารย์พมินภัทร์ พันทนา   ประธานกรรมการ 

๒. อาจารยเ์ทพลักษณ์ โกมลวณชิย์  กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร  กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศริเิพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจรติรา รมิดุสติ   กรรมการ 
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๗. อาจารย์เนตรนภา เหลอืงสอาด  กรรมการ 

๘. อาจารย์ลอืชัย ทพิย์รังษ ี   กรรมการ 

๙. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง   กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวโยษติา สมเจรญิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏบิัตกิารด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์เครอืข่าย 

๑. อาจารย์พมินภัทร์ พันทนา   ประธานกรรมการ 

๒. อาจารยเ์ทพลักษณ์ โกมลวณชิย์   กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร.ศริเิพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วชัรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจรติรา รมิดุสติ   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลอืงสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลอืชัย ทพิย์รังษี    กรรมการ 

๙. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวโยษติา สมเจรญิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัตกิารด้านบรกิารวชิาการ  

๑. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแกว้   ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณชิย์   กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศริเิพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์สุจรติรา ริมดุสติ   กรรมการ 

๖. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลอืงสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลอืชัย ทพิย์รังษี    กรรมการ 

๙. นายภัทราวุธ สรีวสิุทธ ์    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวธีวัตน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

๕. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏบิัตกิารด้านการวิจัย 

๑. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแกว้   ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณชิย์   กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศริเิพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 
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๖. อาจารย์สุจรติรา รมิดุสิต   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลอืงสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลอืชัย ทพิย์รังษี    กรรมการ 

๙. นายภัทราวุธ สรีวสิุทธ์    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐.นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวธีวัตน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

๖. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 

๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม    ประธานกรรมการ 

๒. อาจารยเ์ทพลักษณ์ โกมลวณชิย์   กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศริเิพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจรติรา รมิดุสติ   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลอืงสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลอืชัย ทพิย์รังษ ี   กรรมการ 

๙. นางสาวนันทพัชร์ ลลีาอัมพรสนิ   กรรมการ 

๑๐. นางสาวอลสิา พจนารถ   กรรมการ 

๑๑. นางสาวฐติารยี์ จิตรประทุม   กรรมการและเลขานุการ 

๗. คณะกรรมการจัดทำแผนบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม    ประธานกรรมการ 

๒. อาจารยเ์ทพลักษณ์ โกมลวณชิย์   กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศริเิพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจรติรา รมิดุสติ   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลอืงสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลอืชัย ทพิย์รังษ ี   กรรมการ 

๙. นางสาวนันทพัชร์ ลลีาอัมพรสนิ   กรรมการ 

๑๐. นางสาวอลสิา พจนารถ   กรรมการ 

๑๑. นางสาวฐติารยี์ จิตรประทุม   กรรมการและเลขานุการ 

๘. คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

๑. รศ.ทัศนยี์ ศิรวิรรณ    ประธานกรรมการ 

๒. นายเชาวฤ์ทธิ์ พนิจิ    กรรมการ 
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๓. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร์   กรรมการ 

๔. นายสุรศักดิ์ ดาวเรอืง    กรรมการ 

๕. นายอรรคพล ธรรมบุตร    กรรมการและเลขานุการ 

๖. นางสาวจนิตนา ทพิรัตน์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ๙. คณะกรรมการจัดทำแผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

๑. รศ.ทัศนยี์ ศิรวิรรณ    ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวอลสิา พจนารถ    กรรมการ 

๓. นายเชาวฤ์ทธิ์ พนิจิ    กรรมการ 

๔. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง    กรรมการ 

๕. นางสาวฐติารยี์ จิตรประทุม   กรรมการ 

๖. นายภัทราวุธ สรีวสิุทธิ ์    กรรมการ 

๗. นายอรรคพล ธรรมบุตร    กรรมการและเลขานุการ 

๘. นางสาวจนิตนา ทพิรัตน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๐. คณะกรรมการจัดทำแผนจัดการความรู้ 

๑. รศ.ทัศนยี์ ศิรวิรรณ    ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๓. อาจารยเ์ทพลักษณ์ โกมลวณชิย์   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร.ศริเิพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจรติรา รมิดุสติ   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลอืงสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลอืชัย ทพิย์รังษี    กรรมการ 

๙. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวจนิตนา ทพิรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 

๑๑. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัตกิารด้านปรับปรุงภูมทัิศน์และสิ่งแวดล้อม 

๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม    ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนันทพัชร์ ลลีาอัมพรสนิ   กรรมการ 

๓. นางสาวฐติารยี์ จิตรประทุม   กรรมการ 

๔. นายเชาวฤ์ทธิ์ พนิจิ    กรรมการ 

๕. นายสุรศักดิ์ ดาวเรอืง    กรรมการ 

๖. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร์   กรรมการ 
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๗. นายเอกชัย ดว้งเอี้ยง    กรรมการ 

๘. นายเมธาวัฒน์ แสงใส    กรรมการและเลขานุการ 

๙. นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัตน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๒. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏบิัตกิารด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม   กรรมการ 

๒. อาจารยเ์ทพลักษณ์ โกมลวณชิย์  กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพรช  กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศริเิพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สจุรติรา รมิดุสติ   กรรมการ 

๗. อาจารย์นตรนภา เหลอืงสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลอืชัย ทพิย์รังษี   กรรมการ 

๙. นางสาวนันทพัชร์ ลลีาอัมพรสนิ  กรรมการ 

๑๐. นางสาวฐติารยี์ จิตรประทุม   กรรมการ 

๑๑. นางสาวอลสิา พจนารถ   กรรมการ 

๑๒. นายเชาวฤ์ทธิ์ พนิจิ    กรรมการ 

๑๓. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง   กรรมการ 

๑๔. นายภัทราวธ สรีวสิุทธิ์    กรรมการ 

๑๕. นายอรรคพล ธรรมบุตร   กรรมการ 

๑๖. นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนิ่ม   กรรมการและเลขานุการ 

๑๓. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏบิัตกิารด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม    ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวฐติารยี์ จิตรประทุม   กรรมการ 

๓. นายภัทราวุธ สรีวสิุทธิ์    กรรมการ 

๔. นายสุรศักดิ์ ดาวเรอืง    กรรมการ 

๕. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง    กรรรมการ 

๖. นายเอกชัย ดว้งเอี้ยง    กรรมการและเลขานุการ 

๑๔. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏบิัตกิารด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง 

๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม    ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนันทพัชร์ ลลีาอัมพรสนิ   กรรมการ 

๓. นายเชาวฤ์ทธิ์ พนิจิ    กรรมการ 

๔. นายสุรศักดิ์ ดาวเรอืง    กรรมการ 
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๕. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร์   กรรมการและเลขานุการ 

 

๑๕. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏบิัตกิารด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๑. อาจารย์พมินภัทร์ พันทนา   ประธานกรรมการ 

๒. นายเทพลักษณ์ โกมลวณชิย์   กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศริเิพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจรติรา รมิดุสติ   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลอืงสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลอืชัย ทพิย์รังษ ี   กรรมการ 

๙. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวโยษติา สมเจรญิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๖. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏบิัตกิารด้านการจัดหารายได้ 

๑. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแกว้   ประธานกรรมการ 

๒. อาจารยเ์ทพลักษณ์ โกมลวณชิย์   กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศริเิพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจรติรา รมิดุสติ   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลอืงสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลอืชัย ทพิย์รังษี    กรรมการ 

๙. นายภัทราวุธ สรีวสิุทธ ์    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวธีวัตน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

๑๗. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสาขาวชิาสู่เอตทัคคะ 

๑. อาจารย์ ดร. กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์  ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวนชิย์   กรรมการ 

๓. นางสาวอลสิา พจนารถ    กรรมการ 

๔. นายรัชตะสรณ์ จันทรวรศษิย์   กรรมการและเลขานุการ 

๕. นายมานติ ศรวีัง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๘. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏบิัตกิารด้านการพัฒนาเอกลักษณ์วทิยาลัย ฯ  

๑. อาจารย์พมินภัทร์ พันทนา   ประธานกรรมการ 
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๒. อาจารยเ์ทพลักษณ์ โกมลวณชิย์   กรรมการ 

๓. อาจารย์ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศริเิพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์สุจรติรา รมิดุสติ   กรรมการ 

๖. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลอืงสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลอืชัย ทพิย์รังษ ี   กรรมการ 

๙. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวโยษติา สมเจรญิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๙. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏบิตักิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม    ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวพชิชาภา โหลสกลุ   กรรมการ 

๓. นายเอกชัย ดว้งเอี้ยง    กรรมการ 

๔. นายเมธาวัฒน์ แสงใส    กรรมการ 

๕. นางสาวฐติารยี์ จิตประทุม   กรรมการและเลขานุการ 

๒๐. คณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๑. รศ. ทัศนยี์ ศิรวิรรณ    ประธานกรรมการ 

 ๒. นายเชาว์ฤทธิ์ พนิจิ    กรรมการ 

 ๓. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร์   กรรมการ 

 ๔. นายอรรคพล ธรรมบุตร    กรรมการและเลขานุการ 

 ๕. นายสุรศักดิ์ ดาวเรอืง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าท่ี  

  ๑. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 

๒. จัดทำแผนปฏิบัตกิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓. นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัตกิารประจำป ี

    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมการบรหิารวทิยาลัยฯ เพื่อพจิารณา 

๔. ดำเนนิการจัดทำแผนปฏิบัตกิารย่อยตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

 ๕. ควบคุม ดูแล และดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน ฯ ดา้นต่าง ๆ ใหม้ปีระสทิธิภาพ 

 ๖. แกไ้ขปัญหาที่อาจเกดิขึ้นในการจัดกจิกรรม  
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       สั่ง   ณ  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  

        

 

             (ผศ. ดร. อาณัติ ต๊ะปินตา) 

                         รักษาราชการแทนคณบด ี

        วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร 

          มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 


	1.4  ผลการดำเนินงานของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
	ส่วนที่ 3  แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
	3.1 ความสำคัญของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
	การวางแผน (Planning) คือการวางวัตถุประสงค์ การกำหนดเป้าหมาย การสร้างกลยุทธ์ และการตัดสินใจสรรหาแนวทางในการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแผนงานอาจมีความแตกต่างกันในด้านระ...
	การวางแผน (Planning) คือการวางวัตถุประสงค์ การกำหนดเป้าหมาย การสร้างกลยุทธ์ และการตัดสินใจสรรหาแนวทางในการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแผนงานอาจมีความแตกต่างกันในด้านระ...
	การจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารจะนำหลักการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการที่จะทำให้องค์การมีบุคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมงานอย่างเพียงพอและต่อเนื่องเพื่อให้องค์การสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดัง...
	ดังนั้นจากความหมายของการวางแผนที่กล่าวมา ทำให้เราสามารถกล่าวได้ว่า “การวางแผนทรัพยากรบุคคล คือกระบวนการที่ใช้คาดการณ์ความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การ อันจะส่งผลถึงการกำหนดวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรและการตอบสนองต่อปัจจัยแว...
	จากความสำคัญ และความหมายดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการ และพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างความก้าวหน้า และธำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าไว้กับมหาวิทยาลัยต่อไป
	3.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีเป้าหมายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงาน และมุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับมหาวิทยาลัย
	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีเป้าหมายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงาน และมุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับมหาวิทยาลัย
	อันดับ 15 ของประเทศ และมหาวิทยาลัยอันดับ 150 ของเอเชีย เป็นชุมชนวิชาการที่ผลิตบัณฑิตแข่งขันกับนานาชาติได้ และสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม
	พึ่งพาตนเองได้และยืนอยู่อย่างสง่างามในสังคมวิชาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไว้ดังนี้
	1. วางแผนกำลังคนอย่างเหมาะสมตามกรอบภารกิจ
	2. กำหนดกระบวนการคัดเลือกคนเข้าสู่ตำแหน่งด้วยระบบคุณธรรม และดำเนินการด้วย
	ความเป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้
	3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดบุคคลที่มีศักยภาพสูงเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
	4. พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เอื้อ
	ต่อการทำงาน และมีความถูกต้องสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
	5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการได้รับการศึกษาต่อ
	ในระดับที่สูงขึ้น
	6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
	7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน
	8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยการจัดให้มีสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการทำงาน และสถานที่ออกกำลังกาย รวมทั้งกิจกรรมการออกกำลังกาย
	9. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตและสวัสดิการที่ดีอันจะ นำไปสู่ความจงรักภักดีองค์กร
	10. กระจายอำนาจในการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่หน่วยงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร
	11. ปรับกระบวนการทำงานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
	12. สร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลกับบุคลากร
	3.3 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
	1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการดำเนินงาน
	ที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม
	2. เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
	3. เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
	3.4 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
	3.4.1 ยุทธศาสตร์
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
	3.4.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
	1. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับอัตรากำลังที่มีอยู่
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