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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไดรับการอนุมตั ิจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ค ณ ะ เท ค โน โล ยี อุ ต ส าห ก ร ร ม เป น ห น ว ย งาน ภ าย ใต ก ารกํ ากั บ ข อ งม ห าวิ ท ย า ลั ย ราช ภั ฏ
สวนสุ นั น ทา ดํ า เนิ น การตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร ข องมหาวิ ท ยาลั ย มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการจั ด การเรี ย น
การสอนและตอบสนองนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ทั้ ง นี้ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
เป น ส วนสํ าคัญ ยิ่งในการขับ เคลื่ อนกิ จกรรมตาง ๆ เพื่ อตอบสนองพัน ธกิจ ของมหาวิท ยาลัย ใหส ามารถทัดเทีย มกับ
หนวยงานอื่นและสามารถแขงขัน
วัตถุประสงคในการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคลากรฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรมีความกาวหนา
ในสายอาชีพ (Career Path) ตามกรอบเวลาที่กําหนด และเพื่อใหผูบริหารทุกระดับไดรับการพัฒนาใหเปนผูนําทาง
วิชาการและบริหารงานภายใตหลักธรรมาภิบาล ตามนโนบายของตัวชี้วัดและเปาหมายตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดมีการทบทวนโครงสรางการแบงสวนงานภายในตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
โ ด ย บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น ไ ด มี ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร กํ า ห น ด ข อ ง ข า ย ง า น ใ น แ ต ล ะ ตํ า แ ห น ง
แล ะร ว ม กั น กํ า ห น ด ราย ล ะเอี ยด ต างๆ เพื่ อ ให ได ม าซึ่ ง ข อ มู ล ป ระก อ บ ก ารจั ด ทํ าก รอ บ อั ต รากํ า ลั ง
ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับภาระงานที่ปฏิบัติจริง ทั้งนี้ ขอมูลในการจัดทํากรอบอัตรากําลังดังกลาวถึงแมจะ
ไม ค ร บ ถ ว น ส ม บู ร ณ เท า ที่ ค ว ร แ ต ก็ ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ ใ ช เป น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ดํ า เนิ น ก า ร จั ด ทํ า
กรอบโครงสร า งของหน ว ยงานได และหวั งเป น อย างยิ่ งว าจะใช เป น ข อ มู ล ในการจั ด ทํ ากรอบอั ต รากํ าลั งในระดั บ
มหาวิทยาลัยตอไปในอนาคต

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. พลัง วงษธนสุภรณ)
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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สวนที่ 1 บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ระบุดังนี้
“สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตอง
รับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนามาประยุกตใชในการปฏิ บัติราชการไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน
ในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์”
การพั ฒ นาบุ ค ลากรคณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มุ งการพั ฒ นาสมรรถนะหลั ก ของบุ ค ลากร รวมทั้ งเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ห น าที่ และให ส อดคล อ งกั บ พั น ธกิ จ เป าหมาย และ ยุ ท ธศาสตรข อง คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะไดกําหนดอัตรากําลังของบุคลากรในปจจุบัน รวมทั้งที่ตองการใน
อนาคตอยางนอย 5 ปขางหนา (2560 – 2564) เพื่อใชในการวางแผนความตองการดานบุ คลากรของมหาวิทยาลั ย
รวมถึงกําหนดอัตรากําลังที่ตองการเพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรและการพัฒนางานประจํา โดยใหไดรับการ
ฝกอบรมตามเกณฑ ที่สถาบั น การศึกษากํ าหนด เพื่ อสามารถนํ าความรูที่ได รับ การ พั ฒ นาของตนใหมีป ระสิทธิภ าพ
เพิ่มขึ้น รวมทั้งการสงเสริมเรื่องขวัญและกําลังใจแกบุคลากร โดยนําแนวคิดระบบสมรรถนะ (Competency System)
เปนเครื่องมือแปลงกลยุทธของคณะไปสูการ ปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผล เพื่อสามารถบงชี้ความสําเร็จ ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงาน ตามแผน ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 บรรลุ วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะวิทยาการจัดการ ตระหนักในความสําคัญของการ
จัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใชเปน แนวทางในการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากร และเพื่อใหบุคลาของ
คณะมีความรูความสามารถ ทักษะที่ดีเพื่ อใหผูปฏิ บัติงานมีความรูความเขาใจวิธีการทํางาน เกิดกระบวนการเรียนรู
เกี่ยวกับ แนวคิด กฎเกณฑมีทัศนคติเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และใหสอดคลองกับการประกัน คุณภาพ
การศึกษาของคณะ ซึ่งแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันอุดมศึกษา อันประกอบดวย ลักษณะ และความหมาย
ดังตอไปนี้
- แผนบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง แนวทาง กลยุทธหรือยุทธศาสตรของสถาบันในการพัฒนา บุคลากร
ของสถาบันตามวิชาชีพ เพื่อธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูคูองคกรตลอดไป
- บุคลากร หมายถึง อาจารยประจํา และบุคลากรสายสนับสนุน
- การพัฒนาอาจารยประจํา หมายถึง พิจารณาจาการที่อาจารยประจําที่ไดรับการสนับสนุนมี โอกาสเขารวม
ประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ เทียบกับ บุคลากรของคณะทั้งหมด
- การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พิจารณาจากการที่บุลากรสายสนับสนุนวิชาการไดรับ การพัฒนาความรู
และทักษะในวิชาชีพ ไดแก การสงบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไปศึกษาตอ ไป อบรมสัมมนาหรือดูงาน และการเขา
รับการฝกอบรมที่มหาวิทยาลัยหรือคณะจัดขึ้นเอง โดยมี วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงไดจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นเพื่อเปน
แนวทางที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตรของคณะ รวมทั้งใหครอบคลุมถึงเปาหมาย
แนวทางการดําเนินกิจกรรม และกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะ
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ประวัติความเปนมาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการพัฒนาควบคูกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการกอตั้งคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดมีการพัฒนาและเปดสอนคณะตางๆ จนกระทั่งไดรับจัดตั้งใหเปนหนวยงานระดับคณะมี
ประวัติความเปนมาตามลําดับ ปการศึกษา 2522 เปดสอนวิชาหัตถกรรมศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป โดยสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร ปการศึกษา 2527 เปดสอนหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสรางและสาขาวิชา
เทคโนโลยี การพิ มพ รวมทั้ งคณะต น สั งกั ดไดเปลี่ย นชื่อ เป น คณะวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี และได ย กเลิก คณะ
อุตสาหกรรมศิลปเนื่องจากเกิดสภาวะครูลนตลาด ปการศึกษา 2533 เปดสอนระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และระดับปริญญาตรี (2 ป ตอเนื่อง) หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชางอุตสาหกรรม ป พ.ศ. 2538 ไดรับพระราชทานชื่อสถาบันใหมจากเดิมวิทยาลัยครูเปนสถาบันราช
ภัฏซึ่งวิทยาลัยครูสวนสุนันทาไดเปลี่ยนเปนสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ปการศึกษา 2540 เปดสอนระดับอนุปริญญา
วิทยาศาสตร (2 ป) โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส ปการศึกษา 2541 เปดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร (2 ป)
โปรแกรมวิชาไฟฟา ปการศึกษา 2542 เปดสอนระดับปริญญาตรี (2 ป ตอเนื่อง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรมและแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ปการศึกษา 2543 เปดสอนระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการพิมพ ปการศึกษา 2545 เปดสอน
ระดับปริญญาตรี (2 ป ตอเนื่อง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส ปการศึกษา 2546 เปดสอนระดับปริญญาตรี (2 ป ตอเนื่อง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม ป พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาไดเปลี่ยน
สถานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามการประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ป
พ.ศ. 2548 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรับการจัดตั้งเปนหนวยงานระดับคณะ ตามการประกาศการแบ งสวน
ราชการมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา ป พ.ศ. 2548 เป ด สอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี จํ านวน 2 สาขาวิช า ได แ ก
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิชาคอมพิวเตอรเพื่องานสถาปตยกรรม ป พ.ศ. 2549 เปดสอน
ระดับปริญญาตรี จํานวน 5 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการจัดการอาคาร สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนา
มัย สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย ป พ.ศ.
2553 เป ด สอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 3 สาขา ได แก หลั กสู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต จํานวน 2 สาขาวิช า คื อ
สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ สาขาวิชาตกแตงภายในและการจัดนิทรรศการ และหลักสูตรดานวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ซึ่งเปนหลักสูตรดานวิศวกรรมเปนหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัย ป
พ.ศ. 2555 เป ด สอนสาขาวิช ามาตรวิทยาและระบบคุ ณ ภาพ ระดั บ ปริญ ญาตรี ป . พ.ศ. 2557 เปด สอนหลักสู ต ร
สถาปตยกรรมบัณฑิต (สถบ.) สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร หลักสูตร 5 ป และ
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนใหกับ
นักศึกษาของคณะรวมทั้งสิ้น 12 สาขาวิชา 6 แขนงวิชา ดังนี้
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ระดับปริญญาตรี
1. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่องานสถาปตยกรรม
4. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
5. สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย
6. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
7. สาขาวิชาการออกแบบตกแตงภายในและนิทรรศการ
8. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
9. สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
10.สาขาวิชาสถาปตยกรรม
11.สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
11.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
11.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
11.3 แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
12.สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ
12.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ
12.2 แขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ
12.3 แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ
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1.2 โครงสรางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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1.3 โครงสรางการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
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1.4 ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

1.5 ขอมูลพื้นฐานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.5.1 วิสัยทัศน (Vision)
หนวยงานจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบั ณฑิตที่เนนทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีความพรอมในการเรียนรูทันตอการ
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
2. การวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนและสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือชุมชน
3. บริการวิชาการ ใหการบริการวิชาการที่เปน เอตทัคคะ ที่ตอบและแกปญหาของสังคม โดยการมีสวนรวมกับ
ชุมชนทองถิ่น และสังคม
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทยและสืบสานวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา
1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณฑิตดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหเปนมืออาชีพ มีปญญา มีคุณธรรม และมีทักษะที่เชี่ยวชาญ ตรง
กับความตองการและเปนที่พึงพอใจของสังคม
2. สรางสิ่งประดิษฐ งานวิจัย ผลงานวิชาการ รวมทั้งการประยุกตใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาไทยสูประชาคม
อาเซียน
3. เผยแพรความรู การบริการวิชาการ ทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปสูชุมชนและสังคม
4. สงเสริม สนับสนุน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีพื้นบาน ของชุมชนและสังคม
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1.5.4 เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือขาย (Partnership)
4) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา “ความเปนแบบอยางที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร”
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
เคารพผูอาวุโส มีความสามัคคี
1.5.6 อัตลักษณ (Identity)
นักปฏิบัติมืออาชีพ
1.5..7 เอกลักษณ (Uniqueness)
เนนความเปนวัง ปลูกฝงการเรียนรู
1.5.8 คานิยมหลัก (Core Values)
- F (Fast) หมายถึง การปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว ตรงตอเวลา
- I (Inspiration) หมายถึง การสรางแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน
- T (Teamwork) หมายถึง การปฏิบัติงานเปนทีม
1.5.9 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts)
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิชาการ ตีพิมพ เผยแพร และสิทธิทางปญญา
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธและเชื่อมโยงเครือขาย
ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ
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สวนที่ 2
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป ( พ.ศ. 2563 – 2564 )
และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 นโยบายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนหนวยงานจัดการเรียนการสอน มีภารกิจในการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของ คณะให
สอดคลองกับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง บุคลากรจะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม ดังนี้ คณะจึงไดจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
1. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกกลุม ทุกระดับอยางทั่วถึงตอเนื่องและเหมาะสม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ สรางจิตสํานึกและทัศนคติของบุคลากรใหสามารถปรับเปลี่ยนไปในทางที่พึงประสงคไดอยาง
เหมาะสม รวมทั้งการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม
2. สงเสริมให มีการฝกอบรมและพั ฒ นาบุคลากรโดยมุงใหมีความรูความสามารถ ทักษะตลอดจนมีคานิย ม
คุณ ธรรม และทั ศนคติ ที่ถูกต อง ทั น สมัย สามารถนํามาปรับ ใชในการปฏิบัติงานที่ไดรับ มอบหมาย และรองรับ การ
เปลี่ ยนแปลงในอนาคต และให ถือวาการฝ กอบรมและพั ฒ นาบุ คลากรเป น การลงทุ น เพื่ อความเจริ ญ ก าวหน าของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการจัดสรรวงเงินงบประมาณไวเปนการเฉพาะอยางเหมาะสม และกําหนดสัดสวนระยะเวลาในการ
ฝกอบรมในรอบปงบประมาณอยางชัดเจน
3. สงเสริมและสนับสนุนใหมีความรวมมือในการสรางเครือขายการพัฒนาบุคลากร ระหวางมหาวิทยาลัย และ
สวนงาน เพื่อให การพั ฒ นาบุ คลากรในมหาวิทยาลัยเปน ไปอยางทั่ วถึงและมี ความสอดคลองกับ ความต องการอยาง
แทจริง
2.2 วัตถุประสงคของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. เพื่ อปรับ ปรุงและพั ฒ นาระบบการบริห ารทรัพยากรบุคคลที่มีป ระสิ ทธิภ าพเอื้ อตอการดําเนิน งานที่เนน
ผลสัมฤทธิ์ และการกาวสูมหาวิทยาลัยแมแบบที่ดีของสังคม
2.3 ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมายของหนวยงาน
2.3.1 ยุทธศาสตร
ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน มิติการพัฒนาองคการ
2.3.2 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีและอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน
2.3.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
2560
2561
2563
2563
1. ระดั บ ความพึ งพอใจของบุ คลากรต อระบบ
≥4
≥4
≥4
≥4
การบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน
3. ระดับ ความผูกพั น ของบุคลากรในทุกระดั บ
≥4
≥4
≥4
≥4
ของมหาวิทยาลัย

2564
≥4
≥4
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2.4 ขั้นตอนการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมไดดําเนินการโดยกําหนด หนาที่รับผิดชอบ แตละตําแหนงที่สอดคลองกับ
ภารกิ จ ลักษณะงาน ความจําเป น ของสถาบั น อุดมศึกษา โดยการจัด ทําแผนบริห ารทรัพยากรบุ คคลของคณะฯ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดดําเนินการดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
2. กํ าหนด หน าที่ รับ ผิดชอบ แตละตําแหนงที่สอดคลองกับภารกิจ ลักษณะงาน ความจําเปน ของ
สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายงาน
3. นํ าขอมู ลตามข อ 1 คื อ ความตองการจําเปน ของบุคลากรฯ มาวิเคราะหและจัดทําแผนบริห าร
ทรัพยากรบุคคลพรอมทั้ง ทบทวน กระบวนการพัฒนาบุคลากรรูที่ไดกําหนดไวในงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาปรับปรุง
ใหมีความเหมาะสมสําหรับงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. เสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคลใหผูบริหารใหความเห็นชอบ
5. สื่อสารขอมูลตาง ๆ ผานชองทางที่หลากหลายใหกับบุคลากรไดรับทราบ
6. จั ด ทํ า ระบบและติ ด ตามความก า วหน า การดํ า เนิ น งานตามแผนบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
อย า งสม่ํ า เสมอ และจั ด ทํ า รายงานเสนอต อ ผู มี อํ า นาจ รวมทั้ ง นํ า ผลการติ ด ตามไปปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งาน
อยางตอเนื่อง
7. จั ด ทํ า รายงานสรุ ป ผลการดําเนิ น งานตามแผนบริห ารทรัพ ยากรบุ คคล เสนอต อผู บ ริห ารเพื่ อ
พิจารณา และนําไปเปนขอมูลในการพัฒ นา/ปรับปรุงแผนบริหารทรัพยากรบุ คคลและกระบวนการพั ฒ นาบุคลากร
สําหรับปตอไป

สวนที่ 3 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 ความสําคัญของระบบบริหารงานบุคคล
ทรัพยากรบุคคล จัดเปนทรัพยากรที่สําคัญและมีคุณคาที่สุดขององคกร การที่องคกรจะอยูรอดและสามารถ
ดําเนินการใหมีความเจริญกาวหนาไดจะตองอาศัยการรวมพลังของบุคลากรทุกคนในองคกรใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
ดังนั้น การสนับสนุนใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคลองตามเปาหมายและยุทธศาสตรองคกร
ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคและมีทัศนคติที่ดีตอองคกร การจัดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสามารถ
รวมมือและรวมใจกันเปนอยางดีจะทําใหองคเจริญกาวหนาและเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง และยังเปนการเตรียมความ
พรอมของบุคลากร ใหสามารถรองรับและเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต
การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การจัดการในทุกดานที่เกี่ยวของกับบุคคลในองคกรนั้น ๆ ใหสามารถ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เต็มความสามารถของแตละบุคคลใหมากที่สุดทั้งในการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ
เพื่อสรางขวัญกําลังใจและความกาวหนาในการปฏิบัติงานอันจะกอใหเกิดผลสําเร็จสูงสุดทั้งตอองคกรและตอบุคคลากร
การบริหารงานบุคคล คือเปนสวนสําคัญในการบริหารงานในองคกร ซึ่งประกอบดวย
การวางแผน การจัดการองคกร การจัดคนเขาทํางาน การสั่งการ และการควบคุมในสวนของการจัดคนเขาทํางานนั้นได
มีการพัฒนาขึ้นเปนศาสตรทางวิชาการที่เรียกกันวา การบริหารงานบุคคล และพัฒนาตอเนื่อง
มาเปนการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยไดรวมการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การธํารงรักษา การจาย
คาตอบแทน การจัดสวัสดิการ และการจูงใจในการทํางานดวยวิธีการตางๆเขาไวดวย การบริหารทรัพยากรมนุษยจึงมี
ความสําคัญตอองคการ และปจจัยหนึ่งที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จ โดยมีบทบาทสําคัญในการสรรหาทรัพยากร
มนุษยที่มีคุณคามาทํางานอยางทุมเทใหกับองคการ จากความสําคัญและความจําเปนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยจึงกําหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหสอดคลองและสนับสนุนเปาประสงคและยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการดังนี้
1. ระบบการสรรหา (Recruitment)
2. ระบบการพัฒนา (Training & Developmaent)
3. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. ระบบการบริหารคาตอบแทน
5. ระบบการใหสวัสดิการและสิทธิประโยชน
6. ระบบการธํารงรักษา
3.2

วัตถุประสงคการบริหารงานบุคคล
3.2.1 เพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน
3.2.2 เพื่อพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2.3 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีพฤติกรรม ทัศนคติในการใหบริการที่ดี

3.3

กระบวนการบริหารงานบุคคล
3.3.1 การวางแผนอัตรากําลัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการจัดทํากรอบอัตรากําลัง ตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 จึงกําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดกรอบของตําแหนง อันดับเงินเดือน ของ
ตําแหนง และจํานวนของบุคลากรที่พึงมี รวมทั้งภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ของตําแหนงและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัย และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบง
สวนราชการ จึงไดจัดทํากรอบอัตรากําลังบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2560– 2564 โดยจําแนก สํานักงาน กอง
สํานัก สถาบัน และคณะตาง ๆ การจัดทําแผนกรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีดังนี้
1) วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินการจัดทํากรอบอัตรากําลัง กรอบของตําแหนง
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง โดยวิเคราะหจากขอมูลภาระงาน อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของแตละ
หนวยงาน และการปฏิบัติงานจริง เพื่อใชในการวิเคราะหและวางแนวทางการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง กรอบของ
ตําแหนงและภาระหนาที่
2) ประชุมผูบริหารและเจาหนาที่ของหนวยงานตาง ๆ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทํากรอบ
อัตรากําลัง เพื่อชี้แจงและสรางความเขาใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ ที่หนวยงานรับผิดชอบ
3) จัดทํากรอบอัตรากําลัง 4 ป โดยกําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ จํานวนตําแหนงให
เหมาะสมกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน รวมทั้งหลักเกณฑการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง
ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
4) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติกรอบอัตรากําลัง และเสนอสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตอไป
3.3.2 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลโดยยึดระบบคุณธรรม (Merit
System) ทั้งนี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนดไว คือ
- วิธีการสอบแขงขัน
- วิธีการสอบคัดเลือก
- วิธีการคัดเลือก
3.3.3 การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
3.3.4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละ 2 ครั้งรอบที่ 1 ในชวง
เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม และรอบที่ 2 ในชวงเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน ซึ่งบุคลากรทุกคนจะตองไดรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยองคกรประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน ดังนี้
4.1 บุคลากรสายวิชาการ
4.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
(รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในภาคผนวก ง)
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3.3.5 ความกาวหนาในสายงาน
จากการศึกษา HR Success Stories in Public Sector แบบอยางปฏิบัติการบริหารคนของ
สํานักวิจัยและพัฒนาระบบบุคคล สํานักงาน ก.พ. ไดกลาวถึง ความหมายและลักษณะของสายอาชีพ (Career
Path) ดังนี้
การจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ Career Path) ของพนักงานแสดงถึงการเติบโตในสาย
อาชีพของพนักงานเมื่อเขามาปฏิบัติงานในองคกร มีสวนชวยในการสรางขวัญกําลังใจและรักษาคนเกงไวในองคกร
รวมทั้งเปนการปูทางสูการสรางพนักงานที่มีคุณคาใหแกองคกรระยะยาว โดยการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสาย
อาชีพนี้เปนเครื่องมือในการกําหนดความกาวหนาในการทํางาน ทําใหพนักงานทํางานอยางมีเปาหมาย และกําหนด
หนทางไปสูความสําเร็จของเปาหมาย
แนวคิดเกี่ยวกับความกาวหนาในสายอาชีพ
1. บุคคลเขาทํางานในองคกรดวยวัตถุประสงคหลัก 3 ประการ คือ มุงหวังคาตอบแทนเพื่อ
การดํารงชีวิตของตนเองและครอบครัว มุงหวังความกาวหนาในตําแหนงที่แสดงถึงการประสบความสําเร็จในชีวิตการ
ทํ างาน และการได รั บ การยอมรั บ ยกย อ งในการทํ างาน ดังนั้ น องคก รจึงต อ งเขาใจความต องการของสมาชิ กและ
ดําเนินการตอบสนองอยางเต็มที่สามารถธํารงรักษากําลังคนที่มีคุณคาไวกับองคกรตอไป
2. ในการบริหารองคกรที่มีประสิทธิภาพตองมีวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายในการทํางาน
ที่ชัดเจนเปนทิศทางมุงสูขางหนา โดยมีการปฏิบัติงานในระบบแผนงาน ระบบการเงิน และระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ไดมาตรฐานเปนฐานรองรับ องคกรในลักษณนี้สวนใหญ จึงมีรายละเอียดที่เปนเครื่องมือในการบริหารและการ
ปฏิบั ติงานอยูแลว นั บตั้งแตผังโครงสรางองคกร (Organization Chart) ระบบตําแหน งงานที่บ งบอกถึงหนาที่ความ
รับผิดชอบและคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนง (Job & Specification) คําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ซึ่ง
จะเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดเสนทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path)
ขององคกร เพื่อใหสมาชิกได
มองเห็ น โอกาสทางก า วหน า ในสายอาชี พ ของตนเองและมุ งมั่ น พั ฒ นาความรูแ ละทั ก ษะในด านต าง ๆ ให ป ระสบ
ความสําเร็จในชีวิตดานการทํางาน โดยการสนับสนุนอยางตอเนื่องขององคกร
3. กรอบแนวคิ ด ในการดําเนิ น การกําหนดรูป แบบ (Model) ของการวางแผนพั ฒ นาทาง
ก า วหน า ในสายงาน จึ ง เห็ น ควรกํ าหนดโดยมุ งวางระบบของความก า วหน า ในสายงานที่ ยั ง ไม ค รบถ ว นสมบู ร ณ
ซึ่ ง ได แ ก เส น ทางก า วหน า ในสายอาชี พ (Career Path) และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตํ า แหน ง (Job Specification)
ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ประกอบการมุงวางระบบการพัฒนาทางกาวหนาในสายงาน
ประโยชนของเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path)
ระดับองคกร : เพื่อเปนแนวทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการสงเสริม และพัฒนา
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพสูง
ระดับบุคคล : เพื่อใหบุคลากรขององคกรมองเห็นทางกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร โดยใช
ประโยชนในการกําหนดเปาหมายความตองการเกี่ยวกับอาชีพ การประเมินสมรรถนะตนเองและวางแผนพัฒนา
แนวทางในการสรางความกาวหนาในอาชีพ ดังนี้
1. สรางทัศนคติที่ดีในการทํางาน เพราะความกาวหนานั้นยอมเกิดจากทัศนคติที่ดีตอการทํางานของ
ผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชา ซึ่งทัศนคติโดยทั่วไปหมายถึง ความรูสึก หรืออารมณที่ทํางานจะกระทําในทางรับหรือ
ปฏิเสธตอบุคคล กลุมคน สถานการณ หรือคานิยมใด ๆ ดังนั้น ทัศนคติจึงเปนสิ่งสําคัญประการแรกควรเสริมสรางให
เกิดขึ้นแกบุคคล และหนวยงานทุกหนวยงานในองคกร
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2. กําหนดมาตรฐานและสรางเครื่องมือ สําหรับวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงาน เชน จัดใหระบบ
ประเมินผลงานเพื่อประโยชนในการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน สับเปลี่ยนโยกยายตําแหนงหนาที่การงาน เปนตน
เพราะการกําหนดมาตรฐานที่เชื่อถือได ไวใชองคกรเพื่อประโยชนดังกลาวนี้ ยอมสามารถปองกันความลําเอียง และขอ
ครหาอันจะนําไปสูการเสื่อมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรได
3. เงินเดือนและคาจาง ทุกคนทํางานเพราะหวังวาจะไดรับคาตอบแทนในการยังชีพ และยกมาตรฐาน
การครองชีพของตน ซึ่งหมายถึงเงินเดือนมีความสัมพันธกับการทํางานของคนโดยตรง ดังนั้นความสัมพันธที่ไมไดสัดสวน
ระหวางแรงงานกับคาจาง ยอมทําใหเกิดความไมพอใจ
4. ความพึงพอใจในงานที่ทํา ความกาวหนาในงานเกิดขึ้นดวยความพึงพอใจในงานที่ทําโดยเฉพาะถา
งานนั้นเปดโอกาสใหบุคคลไดใชความชํานาญและความคิดริเริ่มบุคลากรจะมีความพึงพอใจในงานที่ตนเองทํา
5. ความเปนหนวยหนึ่งของงานในองคกรหนึ่ง ๆ ยอมมีกลุมสังคมตาง ๆ เกิดขึ้นภายในองคกรนั้น เชน
กลุมผูมีงานอดิเรกเดียวกัน หรือมีความสนใจเรื่องเดียวกัน ซึ่งบุคคลหนึ่งอาจเปนสมาชิกกลุมใดกลุมหนึ่ง และเมื่ออยูใน
กลุมทุกคนยอมตองการการยอมรับ และตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม แมในบางครั้งบุคคลนั้นอาจจะไมมีความสนใจ
งานที่ทํามากนัก แตการมีขวัญและกําลังใจดีก็ยอมมีผลตอการมีความกาวหนาในงานที่ทําอยูได
6. ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา จะเปนสิ่งจูงใจใหเกิดขวัญกําลังใจ และมี
ความกาวหนาในอาชีพการงาน ควรเปนความสัมพันธที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันผูบังคับบัญชาไม
พึงเห็นผูใตบังคับบัญชาเปนเครื่องจักรหรือเปนคนเกียจครานที่ตองคอยจ้ําจี้จ้ําไช คอยจับผิดหรือการลงโทษ แตเปน
หนาที่ของผูบังคับบัญชาที่จะตองหาทางจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาทํางานดวยความสมัครใจและเต็มใจ
ลักษณะของสายอาชีพ (Career Path) สามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ
1. สายอาชี พในแนวดิ่ ง (Vertical) เปน การเลื่อนขั้น หรือเลื่อนตําแหนงพนักงาน (promotion) ซึ่ง
บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบจะเปลี่ยนไปตามตําแหนงที่สูงขึ้นโดยสามารถแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ คือ
1.1 การเลื่ อ นขั้ น หรื อ ตํ า แหน ง จากระดั บ “บริ ห าร” สู ร ะดั บ “บริ ห าร” (Executive to
Executive Level)
1.2 การเลื่อนขั้นหรือตําแหนงจากระดับ “พนักงาน” สูระดับ “บริหาร” (Non-Executive
to Executive Level )
1.3 การเลื่อ นขั้ น หรือ ตําแหน งจากระดับ “พนั กงาน” สู ระดั บ “พนั กงานอาวุโส” (NonExecutive to Executive Level)
2. สายอาชีพในแนวนอน (Horizontal) เปนการโอนยาย (Transfer) หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
(Job Rotation) ทั้งนี้ ตําแหนงงานอาจเปลี่ยนแปลงหรือไมเปลี่ยนแปลงโดยสามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ
2.1 การโอนยายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานภายในหนวยงานเดียวกัน
2.2 การโอนยายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานตางหนวยงาน
เสนทางความกาวหนาบุคลากร
มีเสนทางความกาวหนาของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเปนขวัญกําลังใจ
เปนแรงจูงใจใหกับบุคลากรและเพื่อสรางความกาวหนา ความมั่นคงในหนาที่การงานใหกับบุคลากร มีรายละเอียด ดังนี้
1. เสนทางความกาวหนาของบุคลากรสายวิชาการ
2. เสนทางความกาวหนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
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3.3.6 คาตอบแทน
กลุมขาราชการ ไดรับ
- เงินเดือน เงินประจําตําแหนง (พระราชกฤษฎีกา วาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง)
- คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2547)
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว
สําหรับขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2548)
- เงินสวัสดิการ
กลุมลูกจางประจํา ไดรับ
- เงินคาจาง (ตามระเบียบกระทรงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537)
- คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2547)
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
สําหรับขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2548)
- เงินสวัสดิการ
กลุมพนักงาน ไดรับ
- เงินเดือน เงินประจําตําแหนง (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เงินประจําตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย)
- เงินสวัสดิการ
- เงินคาประสบการณ
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (เทียบเทียง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวสําหรับขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2548)
กลุมลูกจางชั่วคราว ไดรับ
- เงินเดือน
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (เทียบเคียง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวสําหรับขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2548)
นอกจากนี้บุคลากรที่ปฏิบัติงานตําแหนงวิชาการ ซึ่งไดแก อาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย ศาสตราจารย ยังมีสิทธิเบิกคาสอนพิเศษ และการสอนที่เกินภาระงาน ไดตามระเบียบและประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
- เงินสวัสดิการ
3.3.7 สวัสดิการและสิทธิประโยชน
มหาวิทยาลัยมีกลุมบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย ทั้งขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ซึ่งระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชนจะแตกตางกันไป
ตามประเภทบุคลากร ซึ่งสามารถจําแนกไดดังนี้
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กลุมขาราชการและลูกจางประจํา ไดรับ
- สวัสดิการคารักษาพยาบาลกลุมขาราชการและลูกจางประจําจะไดรับตามระเบียบกระทรวงการคลัง
- สวัสดิการการเบิกคาการศึกษาของบุตรกลุมขาราชการและลูกจางประจําจะไดรับตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
- สิทธิประโยชนในการลา (ของขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว) ไดแก การลาปวย การลา
คลอดบุตร การลากิจสวนตัว การลาพักผอน การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย (เฉพาะขาราชการ) การลา
เขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล (เฉพาะขาราชการ)
- สิทธิประโยชนในการเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) สําหรับขาราชการ
- สิทธิประโยชนในการเปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการลูกจาง (กสจ.) สําหรับลูกจางประจํา
- สิทธิประโยชนในการไดรับการจัดสรรใหเขาพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
- สิทธิประโยชนในการสมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย
- สิทธิประโยชนในการนั่งรถรับสงของมหาวิทยาลัยเพื่อมาปฏิบัติงาน
- สิทธิประโยชนในการทําประกันอุบัติเหตุ
- สิทธิประโยชนในการไดรับการจัดสรรเงินกูเพื่อซื้อที่อยูตามโครงการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย และ
โครงการที่เปนความรวมมือระหวางรัฐกับสถาบันการเงินตาง ๆ
ขาราชการที่เปนสมาชิก กบข. จะไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ นอกเหนือจากเงินบําเหน็จ บํานาญ ตาม
สูตรซึ่งไดรับจากกระทรวงการคลัง ดังนี้
1) สิทธิในการรับเงินสมทบ สมาชิกจะไดรับเงินสมทบจากรัฐในจํานวนเทากับที่สมาชิกสะสมเปน
ประจําทุกเดือน
2) สิทธิประโยชนทางภาษี สมาชิกสามารถนําใบแจงยอดแนบพรอมแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ 91 เพื่อ
ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมในสวนของเงินสะสมเขา กบข. เฉพาะที่ไมเกิน 300,000 บาท ในปภาษีนั้น
3) สิทธิประโยชนอื่น ๆ สมาชิกจะไดรับสวัสดิการตาง ๆ ตามที่ กบข. จะไดรับใหมีขึ้น
กลุมพนักงานราชการไดรับ
- สวัสดิการคารักษาพยาบาลกลุมพนักงานและลูกจางชั่วคราวจะไดรับตามกฎหมายประกันสังคม
- สิทธิประโยชนในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
- สิทธิประโยชนในการสมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย
- สิทธิประโยชนในการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
- สิทธิประโยชนในการลา ไดแก การลาปวย การลาคลอดบุตร การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรหลังคลอด การ
ลากิจสวนตัว การลาพักผอน การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการ
เตรียมพล
- สิทธิประโยชนในการทําประกันอุบัติเหตุ
- สิทธิประโยชนในการไดรับการจัดสรรใหเขาพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
- สิทธิประโยชนในการไดรับการจัดสรรเงินกูเพื่อซื้อที่อยูตามโครงการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย และ
โครงการที่เปนความรวมมือระหวางรัฐกับสถาบันการเงินตาง ๆ
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กลุมพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางชั่วคราว ไดรับ
- สวัสดิการคารักษาพยาบาลกลุมพนักงานและลูกจางชั่วคราวจะไดรับตามกฎหมายประกันสังคม
- สิทธิประโยชนในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
- สิทธิประโยชนในการสมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย
- สิทธิประโยชนในการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
- สิทธิประโยชนในการลา ไดแก การลาปวย การลาคลอดบุตร การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรหลังคลอด การ
ลากิจสวนตัว การลาพักผอน การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการ
เตรียมพล
- สิทธิประโยชนในการทําประกันอุบัติเหตุ
- สิทธิประโยชนในการไดรับการจัดสรรใหเขาพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
- สิทธิประโยชนในการไดรับการจัดสรรเงินกูเพื่อซื้อที่อยูตามโครงการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย และโครงการ
ที่เปนความรวมมือระหวางรัฐกับสถาบันการเงินตาง ๆ
3.3.8 การเกษียณอายุราชการ การเกษียณอายุราชการและสิทธิประโยชนที่ขาราชการพึงไดเมื่อพนจาก
ราชการโดยไมมีความผิด
บําเหน็จบํานาญขาราชการ ไดแก
บําเหน็จบํานาญปกติ ซึ่งจะไดรับ เมื่ออกจากราชการดวยเหตุปกติ เชน
1) ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงหรือมีคําสั่งใหออก โดยไมมีความผิดหรือ
ออกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือทหารออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด(เหตุทดแทน)
2) ออกจากราชการเพราะปวยเจ็บทุพพลภาพที่แพทยทางราชการรับรองวาไมสามารถรับราชการใน
ตําแหนงหนาที่ซึ่งปฏิบัติอยูตอไปได (เหตุทุพพลภาพ)
3) มีอายุครบ 60 ป บริบูรณ (เกษียณอายุ) หรือ อายุครบ 50 ปบริบูรณแลวลาออก
(เหตุสูงอายุ)
4) หรือกรณีมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ ครบ 30 บริบูรณแลว ทางราชการสั่งให
ออก หรือผูที่มีเวลาราชการครบ 25 ป บริบูรณแลว ลาออก (เหตุรับราชการนาน)ทั้ง 4 เหตุนี้ ถามีเวลาราชการ
ไมถึง 10 ป ใหไดรับบําเหน็จ ถามีเวลา 10 ขึ้นไป ใหรับบํานาญหรือจะขอรับบําเหน็จก็ได
ทั้งนี้ผูที่มีเวลาราชการครบ 10 ป แลวลาออก ไมมีสิทธิ์ไดรับบําเหน็จบํานาญตามขอที่กลาวมาแลวแตไมมีสิทธิ์รับ
บําเหน็จ
- ขาราชการที่ถูกสั่งใหออกจากราชการที่ถือเสมือนวาผูนั้นลาออกจากราชการ มีสิทธิรับบําเหน็จ
บํานาญดังนี้ ถามีเวลาคํานวณบําเหน็จบํานาญ 25 ปขึ้นไป ใหไดรับบําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานถามี
อายุครบ 50 ป และมีเวลาคํานวณบําเหน็จบํานาญ ครบ 10 ปขึ้นไป ใหมีสิทธิรับบําเหน็จเหตุสูงอายุถาอายุไม
ครบ 50 ป มีเวลาคํานวณบําเหน็จบํานาญครบ 10 ป แตไมถึง 25 ป ใหมีสิทธิ์รับเฉพาะบําเหน็จถามีเวลา
คํานวณบําเหน็จบํานาญไมครบ 10 ป ไมมีสิทธิ์รับบําเหน็จบํานาญ
บําเหน็จบํานาญพิเศษ จะไดรับเมื่อ
1) ขาราชการ พลทหารกองประจําการ หรือบุคคลที่ทําหนาที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดแลว ไดรับ
อันตราย พิการ เจ็บปวยถึงทุพพลภาพ เพราะกระทําตามหนาที่ ใหไดรับบํานาญปกติ ทั้งบํานาญพิเศษดวย
2) ถาไดรับบําเหน็จบํานาญไปแลว หรือ พลทหารกองประจําการ หรือบุคคลที่ทําหนาที่ทหารตามที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด ไดออกจากราชการหรือพนหนาที่ไปแลว ภายใน 3 ป ปรากฏชัดวาเจ็บปวยหรือทุพพลภาพ
อันเนื่องมาจากสาเหตุในระหวางปฏิบัติหนาที่ ก็มีสิทธิ์ไดรับบํานาญพิเศษ ถาตายก็ใหทายาทไดรับบํานาญพิเศษ ทั้งนี้ให
จายตั้งแตวันขอ ถารับบําเหน็จไปแลวก็ใหไดรับบํานาญพิเศษอยางเดียว
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3) ผูไดรับอันตรายตามขอ 1) แมจะยังไมมีสิทธิ์ไดรับบํานาญปกติ ก็ใหรับบํานาญปกติได
4) ผูไดรับอันตรายถาเสียชีวิตกอนไดรับบําเหน็จบํานาญพิเศษ ใหทายาทไดรับทั้งบําเหน็จตกทอดและบํานาญ
พิเศษดวย
5) ผูทําหนาที่ ตามขอ 1 สูญหายไป หรือเชื่อไดวามีอันตรายถึงตาย เมื่อพนกําหนด 2 เดือนนับแตวันสูญหาย
ใหสันนิษฐานวาตายและใหทายาทไดรับบํานาญพิเศษ
บํานาญตกทอด ทายาทจะไดรับเมื่อ
1) ขาราชการ ตายในระหวางรับราชการ ทายาท (ตองอายุไมเกิน 20 ป เวนแตกําลังศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือ
เทียบเทา แตตองไมเกิน 26 ปหรือเวนแตเปนบุคคลพิการหรือทุพพลภาพ) จะไดรับบําเหน็จตกทอดเทากับเงินเดือน
สุดทาย คูณเวลาราชการ
2) ตายในระหวางไดรับบํานาญปกติ หรือมีสิทธิ์ไดรับบํานาญปกติหรือบํานาญพิเศษ ทายาทมีสิทธิ์ไดรับ
บําเหน็จตกทอด เปนจํานวน 30 เทา ของบํานาญรายเดือน (ขอยกเวนเหมือนขอ 1)
3) บําเหน็จตกทอดรายใด คํานวณไดยอดต่ํากวา 3000 บาท ใหจาย 3000
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สมาชิกที่พนสภาพดวยเหตุสูงอายุ, เหตุทดแทน, เหตุทุพพลภาพ และเหตุเสียชีวิต สมาชิกและทายาทจะไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในสวนของเงินที่ไดรับจาก กบข. ในปที่ไดรับเงินนั้น
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3.4 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค
โครงการ

ระบบการสรรหา (Recruitment)
1.การวางแผนอัตรากําลัง
1. จัดทํากรอบอัตรากําลังของ เพื่อทบทวน
บุคลากรคณะเทคโนโลยี และจัดทํา
อุตสาหกรรม
กรอบ
อัตรากําลังให
เพียงพอตอ
ความตองการ
อัตรากําลัง
ของคณะ
2.การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง
1. การสรรหา คัดเลือก
เพื่อสรรหา
บุคลากร
และคัดเลือก
บุคลากรเขา
ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

เปาหมายของตัวชี้วัด
2560

ความสําเร็จใน กรอบ
การจัดทํากรอบ อัตรากํา
อัตรากําลังสงให ลัง
มหาวิทยาลัย
ดําเนินการ
ตอไป

รอยละของการ
สรรหาบุคคล
เขาทํางานได
ตามประกาศ

≥80

2561

2563

2563

-

-

-

≥80

≥80

≥80

2564

กลุม
เปาหมาย

ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ดําเนินงาน
(บาท)

กรอบ บุคลากรคณะ ตุลาคม 60 –
อัตรากํา เทคโนโลยี
กันยายน 64
ลัง
อุตสาหกรรม

≥80

บุคลากรคณะ ตุลาคม 60–
เทคโนโลยี
กันยายน 64
อุตสาหกรรม

-

งานบุคลากร

-

งานบุคลากร

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ระบบการพัฒนา (Training & Development)
1. การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
1. การประเมินผลการ
เพื่อสงผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ประเมินผลการ
คณะเทคโนโลยี
ปฏิบัติงานของ
อุตสาหกรรม
บุคลากรของ
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมให
ทันกําหนดของ
มหาวิทยาลัย

เปาหมายของตัวชี้วัด
2560

2561

2563

2563

2564

กลุม
เปาหมาย

ระยะเวลา งบประมาณ
ดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
(บาท)

รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564
และแผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ 2560
รอยละของ
บุคลากรที่
ดําเนินการ
ประเมิน
ปฏิบัติงาน

100

100

100

100

100

บุคลากรคณะ ตุลาคม 60 –
เทคโนโลยี
กันยายน 64
อุตสาหกรรม

-

งานบุคลากร
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

เปาหมายของตัวชี้วัด

กลุม
เปาหมาย

ระยะเวลา งบประมาณ
ดําเนินงาน
(บาท)
ผูรับผิดชอบ

2560

2561

2563

2563

2564

รอยละของ
รอยละ
บุคลากรสาย
≥80
สนับสนุน
วิชาการทีไ่ ดรับ
การพัฒนาตาม
สมรรถนะ
ประจําสายงาน

รอยละ
≥80

รอยละ
≥80

รอยละ
≥80

รอยละ
≥80

บุคลากรสาย ตุลาคม 60 –
สนับสนุน
กันยายน 64
วิชาการ คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

-

งานบุคลากร

รอยละของ
รอยละ
อาจารยประจํา ≥25
ที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ

รอยละ
≥25

รอยละ
≥25

รอยละ
≥25

รอยละ
≥25

บุคลากรสาย
วิชาการคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

-

งานบุคลากร

ระบบการธํารงรักษา
1. การจัดทําเสนทาง
ความกาวหนา

1.โครงการ
พัฒนาความ
พรอมของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการในการ
เขาสูตําแหนงที่
สูงขึ้น
2.โครงการเพิ่ม
ตําแหนงทาง
วิชาการ

ตุลาคม 60 –
กันยายน 64

24

3.5 แผนปฏิบัติการดานบริหารทรัพยากรบุคคลคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม/โครงการ
ระบบการสรรหา
1.การวางแผนอัตรากําลัง
1 จัดทํากรอบอัตรากําลัง
ของบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2.การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง
1. การสรรหา คัดเลือก
บุคลากร

วัตถุประสงค
โครงการ
เพื่อทบทวน
และจัดทํา
กรอบ
อัตรากําลังให
เพียงพอตอ
ความตองการ
อัตรากําลังของ
คณะ

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

เปาหมายของ
ตัวชี้วัด

ความสําเร็จใน
การจัดทํากรอบ กรอบอัตรากําลัง
อัตรากําลังสงให
มหาวิทยาลัย
ดําเนินการตอไป

เพื่อสรรหาและ รอยละของการ
คัดเลือก
สรรหาบุคคลเขา
บุคลากรเขา
ทํางานไดตาม
ปฏิบัติงาน
ประกาศ

≥80

กลุมเปาหมาย

บุคลากรคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

บุคลากรคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน

ตุลาคม 2561 –
กันยายน 2563

ตุลาคม 2561 –
กันยายน 2563

งบประมาณ

-

-

ผูรับผิดชอบ

งานบุคลากร

งานบุคลากร
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

เปาหมายของ
ตัวชี้วัด

กลุมเปาหมาย

ระยะเวลาดําเนินงาน

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

-

งานบุคลากร

ระบบการพัฒนา (Training & Development)
1 การฝกอบรมและพัฒนา รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
บุคลากร
และแผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ 2563
ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
1. การประเมินผลการ
เพื่อสงผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ประเมินผลการ
ของคณะเทคโนโลยี
ปฏิบัติงานของ
อุตสาหกรรม
บุคลากรของ
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมให
ทันกําหนดของ
มหาวิทยาลัย

รอยละของ
บุคลากรที่
ดําเนินการ
ประเมิน
ปฏิบัติงาน

100

บุคลากรคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ตุลาคม 2561 –
กันยายน 2563

26

กิจกรรม/โครงการ
2

การจัดทําเสนทาง
ความกาวหนา

วัตถุประสงค
โครงการ
1.โครงการ
พัฒนาความ
พรอมของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการในการ
เขาสูตําแหนงที่
สูงขึ้น
2.โครงการเพิ่ม
ตําแหนงทาง
วิชาการ

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

เปาหมายของ
ตัวชี้วัด

กลุมเปาหมาย

ระยะเวลาดําเนินงาน

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

รอยละของ
รอยละ≥80
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการทีไ่ ดรับ
การพัฒนาตาม
สมรรถนะประจํา
สายงาน

บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ตุลาคม 61 – กันยายน 62

-

งานบุคลากร

รอยละของ
รอยละ≥25
อาจารยประจําที่
ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ ตุลาคม 61 – กันยายน 62
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

-

ฝายวิชาการ

สวนที่ 4 แนวทางการนําแผนสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
นําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสูการปฏิบัติเปนตองใหความสําคัญตอ
การบริห ารจั ด การเพื่ อให เกิ ด การประสานความรว มมื อในการจัดทํ าโครงการ/กิจ กรรมใหสํ าเร็จ ตามวัต ถุป ระสงค
ยุทธศาสตร และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งไดกําหนดวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อเสริมสรางความรู และความเขาใจรวมกันของหนวยงานตางๆ ในเรื่องการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ดานการการบริห ารทรัพยากรบุ คคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อปรับ กระบวนการ และกลไกการบริห าร
จัดการการนําการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให มีการติ ดตามประเมิ นผลการบริห ารทรัพยากรบุ คคล ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 อยางเป น
ระบบ
4.1 แนวทางการนําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ไปสูการปฏิบัติดังนี้
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงกําหนดทางการนําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ไปสูการปฏิบัติ ดังนี้
1. สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดทํา
แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย และโครงการ/กิจกรรมใหกับหนวยงาน
ได ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนั บสนุ นการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางที่กําหนด
3. สงเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับแผนที่กําหนดไว และนําไปสูการพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรได
อยางมีประสิทธิภาพ
4. สรางกลไกประสานงานภายในกับหนวยงานใหขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมใหมีความกาวหนาอยางตอเนื่อง
และมีการแลกเปลี่ยนขอมูล จัดเก็บ เผยแพร และถายทอดความรูซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
เปนเครื่องมือในการสื่อสาร พรอมจัดทําฐานขอมูลใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดงาย
ติดตาม ตรวจสอบผลที่ไดรับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหนวยงาน วาสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงค
ของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสามารถประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรม
4.2 การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
การติ ด ตาม ประเมิ น ผลเป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ที่ จ ะสนั บ สนุ น ให ก ารดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย
บรรลุเปาประสงคตามที่กําหนดไวในแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใหผูบริหารและ
ผู ป ฏิ บั ติงานทราบถึ งความสํ า เร็ จ หรื อ ความล มเหลวของการดํ าเนิ น งาน และนํ าไปสูก ารปรับ เปลี่ย นแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคใหเหมาะสมเทาทันสถานการณ และสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได โดย
จัดทําระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
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1. พั ฒ นาองค ค วามรู แ ละเสริ ม สร า งความเข า ใจเรื่ อ งการติ ด ตามประเมิ น ผลและกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด
แกห นวยงานที่ เกี่ย วข อง เพื่ อสรางทักษะในการติดตามประเมิน ผลและสามารถนํ ามาใชป ระโยชน รวมกั นอยางเป น
รูปธรรม
2. พั ฒ นาระบบข อมู ล สารสนเทศเพื่ อสนั บ สนุ น การดําเนิน งานตามแผนบริ ห ารทรั พยากรบุ คคล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 อยางตอเนื่อง
3. กําหนดใหมีการติดตามความกาวหนาของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุก
ๆ ไตรมาส พรอมใหผูรับผิดชอบในแตละโครงการ/กิจกรรมทําการวิเคราะหผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการตัดสินใจ
ของผูบริหาร
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ภาคผนวก
ก คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป
( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข รายงานการประชุมที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป
( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ค ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป
( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
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ภาคผนวก ก
คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระยะ 5 ป ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ภาคผนวก ข
รายงานการประชุมที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป ( พ.ศ. 2560 – 2564 )
และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ภาคผนวก ค
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ภาคผนวก ง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
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