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1.1 หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มาตรา 11 ระบุดังน้ี 
“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ โดยต้อง
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ”  

การพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มุ่งการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ และให้สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมาย และ ยุทธศาสตร์ของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและของ
มหาวิทยาลัย  นอกจากน้ีคณะได้กําหนดอัตรากําลังของบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย 5 ปี
ข้างหน้า (2565 - 2569) เพ่ือใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงกําหนดอัตรากําลังที่
ต้องการเพ่ือการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนางานประจํา โดยให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่
สถาบันการศึกษากําหนด เพ่ือสามารถนําความรู้ที่ได้รับการ พัฒนาของตนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น รวมทั้งการส่งเสริม
เรื่องขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร โดยนําแนวคิดระบบสมรรถนะ (Competency System) เป็นเครื่องมือแปลงกลยุทธ์
ของคณะไปสู่การ ปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผล เพ่ือสามารถบ่งช้ีความสําเร็จ ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน 
ตามแผน ดังน้ัน เพ่ือให้การจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะวิทยาการจัดการ ตระหนักในความสําคัญของการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือใช้เป็น แนวทางในการดําเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร และเพ่ือให้บุคลาของคณะมีความรู้ความสามารถ ทักษะที่ดี
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจวิธีการทํางาน เกิดกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกับ แนวคิด กฎเกณฑ์มีทัศนคติเพ่ือเพ่ิม
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และให้สอดคล้องกับการประกัน คุณภาพการศึกษาของคณะ ซึ่งแผนบริหารทรัพยากร
บุคคลของสถาบันอุดมศึกษา อันประกอบด้วย ลักษณะ และความหมายดังต่อไปน้ี  

- แผนบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง แนวทาง กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ของสถาบันในการพัฒนา บุคลากรของสถาบัน
ตามวิชาชีพ เพ่ือธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรตลอดไป  

- บุคลากร หมายถึง อาจารย์ประจํา และบุคลากรสายสนับสนุน  

- การพัฒนาอาจารย์ประจํา หมายถึง พิจารณาจาการที่อาจารย์ประจําที่ได้รับการสนับสนุนมี โอกาสเข้าร่วมประชุม
วิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เทียบกับ บุคลากรของคณะทั้งหมด 

 

ส่วนท่ี 1  

บทนํา 



 - การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พิจารณาจากการที่บุลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับ การพัฒนาความรู้และทักษะ
ในวิชาชีพ ได้แก่ การส่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไปศึกษาต่อ ไป อบรมสัมมนาหรือดูงาน และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมท่ีมหาวิทยาลัยหรือคณะจัดขึ้นเอง โดยมี วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงได้จัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางท่ี
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์ของคณะ รวมทั้งให้ครอบคลุมถึงเป้าหมาย แนวทางการ
ดําเนินกิจกรรม และกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะ 

 ประวัติความเป็นมาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการพัฒนาควบคู่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการก่อต้ังคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้มีการพัฒนาและเปิดสอนคณะต่างๆ  จนกระทั่งได้รับจัดต้ังให้เป็นหน่วยงานระดับคณะมี
ประวัติความเป็นมาตามลําดับ ปีการศึกษา 2522 เปิดสอนวิชาหัตถกรรมศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์   โดยสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์   ปีการศึกษา 2527 เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและสาขาวิชา
เทคโนโลยีการพิมพ์ รวมท้ังคณะต้นสังกัดได้เปลี่ยนช่ือเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้ยกเลิก คณะ
อุตสาหกรรมศิลป์เน่ืองจากเกิดสภาวะครูล้นตลาด   ปีการศึกษา 2533    เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และระดับปริญญาตรี (2 ปี ต่อเน่ือง) หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม  ปี พ.ศ. 2538 ได้รับพระราชทานช่ือสถาบันใหม่จากเดิมวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราช
ภัฏซึ่งวิทยาลัยครูสวนสุนันทาได้เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา   ปีการศึกษา 2540 เปิดสอนระดับอนุปริญญา
วิทยาศาสตร์ (2 ปี) โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์    ปีการศึกษา 2541 เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (2 ปี)
โปรแกรมวิชาไฟฟ้า ปีการศึกษา 2542 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปี ต่อเน่ือง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

 ปีการศึกษา 2543 เปิดสอนระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์    

 ปีการศึกษา 2545  เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปี ต่อเน่ือง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์    

 ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปี ต่อเน่ือง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม    

 ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547   

 ปี พ.ศ. 2548 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้รับการจัดต้ังเป็นหน่วยงานระดับคณะ  ตามการประกาศการ
แบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    

 ปี พ.ศ. 2548 เปิดสอนระดับปริญญาตรี จํานวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ืองานสถาปัตยกรรม   

 ปี พ.ศ. 2549 เปิดสอนระดับปริญญาตรี จํานวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการอาคาร สาขา
เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา
ออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย    



  ปี พ.ศ.2553  เปิดสอนระดับปริญญาตรี  จํานวน 3 สาขา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจํานวน 2 
สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  สาขาวิชาตกแต่งภายในและการจัดนิทรรศการ  และหลักสูตร
ด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรด้านวิศวกรรมเป็นหลักสูตรแรกของ
มหาวิทยาลัย       

 ปี พ.ศ. 2555 เปิดสอนสาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ ระดับปริญญาตรี  และ ปิดหลักสูตรในปี 
2560    

 ปี พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต (สถบ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี  
และปี 2560   ย้ายไปจัดต้ังเป็นวิทยาลัยสถาปัตยกรรม) 

 ปี พ.ศ. 2564 ทางคณะฯดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานมากข้ึน และเป็นการบริหารจัดการอาจารย์ประจําหลักสูตรของคณะฯให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกําหนด
แผนการดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือที่หลักสูตรจะได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและสามารถเปิดการ
เรียนการสอน ได้ทันตามระยะเวลาการประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ปัจจุบันคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดสอนหลักสูตรจัดการเรียนการสอนจํานวนทั้งสิ้น  3 หลักสูตร  7 สาขาวิชา  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

 1. สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ 

 2. สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 

 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 

  3.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

  3.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 

  5.1 แขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร 

  5.2 แขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ 

  5.3 แขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 

 หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต (อบ.บ.) 

 6. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

  6.1 แขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

  6.2 แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

  7. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 



 
1.2 โครงสร้างมหาวิทยาลัย 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CH

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะกรรมการประจําคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณบดี 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดี 
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 
หัวหน้าสาขาวิชา 
1. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   
2. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต ์   
3.หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม    
4. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย         
5. หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 
6. หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร 
7. หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิต ิ   
8. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
9. หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
10.หัวหน้าสาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารและสภาพแวดล้อม 
11.หัวหน้าสาขาวิชาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ 
 

หัวหน้าสํานักงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม 

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ 



 
 
 

1.4  ผลการดําเนนิงานของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัด

ความสาํเร็จ 

เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนนิงาน 

งบประมาณ

(บาท)  

 

ผลการดําเนนิงาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

 ระบบการสรรหา (Recruitment)  

1. การวางแผนอัตรากําลงั  

1 จัดทํากรอบอัตรากําลัง
ของบุคลากรของคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  

เพื่อทบทวนและจัดทํากรอบ
อัตรากําลัง ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการอัตรากําลังของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ความสําเร็จใน
การจัดทํา
กรอบ
อัตรากําลัง 

กรอบ
อัตรากําลัง 

บุคลากรภายใน
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ตุลาคม 256434
- 
กันยายน 2564 

- √  

2. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง  

1 การสรรหาและ
คัดเลือก  บุคลากร 

เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
เข้าปฏิบัติงาน 

ร้อยละของการ
สรรหาบุคคล
เข้าทํางานได้
ตามประกาศ  

≥80 บุคลากรภายใน
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ตุลาคม 2563 -
กันยายน 2564 

- √  

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 



 
 
 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัด

ความสาํเร็จ 

เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนนิงาน 

งบประมาณ

(บาท)  

 

ผลการดําเนนิงาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรของคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  

เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  

ร้อยละของ
หน่วยงานที่
ดําเนินการ
ประเมิน
ปฏิบัติงาน 
 

100 บุคลากรภายใน
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ตุลาคม 2563 -
กันยายน 2564 

- √  

ระบบการพัฒนา (Training & Development)  

1 การฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

ร้อยละของ
บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนา 

100 บุคลากรภายใน
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ตุลาคม 2563 -
กันยายน 2564 

 

ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

 - - - - - - - - 

ระบบการธํารงรักษา

1. การจัดทําเส้นทาง
ความก้าวหน้า 



 
 
 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัด

ความสาํเร็จ 

เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนนิงาน 

งบประมาณ

(บาท)  

 

ผลการดําเนนิงาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

 การจัดทําเส้นทาง
ความก้าวหน้า 

1.โครงการพัฒนาความพร้อมของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
การเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น 

ร้อยละของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการที่ได้รับ
การพัฒนาตาม
สมรรถนะ
ประจําสายงาน

ร้อยละ≥25 บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ตุลาคม 2563 -
กันยายน 2564 

-  

  2.โครงการเพิ่มตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละของ
อาจารย์ประจํา
ที่ดํารง
ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ≥80 บุคลากรสาย
วิชาการคณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  

ตุลาคม 2563 -
กันยายน 2564 

 

 

 
 
 

 



 
 
 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 1.5.1 วิสัยทศัน์ (Vision) 

 หน่วยงานจัดการศึกษาที่มีคณุภาพและ มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 1.5.2 พนัธกิจ (Mission) 

  1.  ผลิตบัณฑิตที่เน้นทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มคีวามพร้อมในการเรียนรู้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
  2.  การวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือชุมชน 
  3.  บริการวิชาการ ให้การบริการวิชาการที่เป็นเอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทยและสืบสานวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา 
 

 1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

 1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เป็นมืออาชีพ มีปัญญา มีคุณธรรม และมีทักษะที่เช่ียวชาญ ตรง
กับความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของสังคม 
 2. สร้างสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ผลงานวิชาการ รวมท้ังการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาไทยสู่ประชาคม
อาเซียน 
 3. เผยแพร่ความรู้ การบริการวิชาการ ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปสู่ชุมชนและสังคม 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน ของชุมชนและสังคม 

 

 1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

  1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  
 2) คุณธรรม (Morality)  
 3) เครือข่าย (Partnership)  
 4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
 5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 
  

 1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 
 (Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition) 
 

 1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ 



 
 
 

 นิยามของคําสําคัญอัตลักษณ ์
 เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสยามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชํานาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเน่ือง 
 เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและถ่ายทอด
ความรู้ความชํานาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 
 มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืน มุ่งทําความดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
 1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดม่ันคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

 นิยามของคําสาํคัญเอกลักษณ์ 

 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์โบราณสถาน 
และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยสามารถ
แข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 
 1.5.8 คา่นิยมหลัก (Core Values) 

 1) W (Wisdom & Creativity)  : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  
 2) H (Happiness & Loyalty)   : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  
 3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมอื  
 4) P (Professionalism)  : ความเป็นมืออาชีพ 
 

 1.5.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ

สังคมอย่างย่ังยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
  
1.6 ข้อมูลบคุลากร 

 โครงสร้างบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จําแนกประเภทของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 



 
 
 

 1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จําแนกออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย 
 1.1  ตําแหน่งวิชาการ ซึ่งทําหน้าที่สอนและวิจัย ได้แก่   
 (1) ศาสตราจารย์  
 (2) รองศาสตราจารย์ 
 (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (4) อาจารย์ 
 (5) ตําแหน่งอ่ืนตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 1.2  ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่  
 (1)  คณบดี 
 (2)  รองคณบดี 
 (3)  หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
 (4)  หัวหน้าสาขาวิชา 
 (5)  หัวหน้าแขนงวิชา   
  1.3  ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะได้แก่ 
 (1) ชํานาญการพิเศษ 
 (2) ระดับชํานาญการ 
 (3) ระดับปฏิบัติการ  
  
 2. ลูกจ้างประจํา หมายถึง ลกูจ้างประจําที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจํา
โดยไม่มีกําหนดเวลา ตามอัตราจํานวนที่กําหนดไว้ 
             
 4. พนักงานมหาวิทยาลัย คือ พนักงานที่ได้รับการจ้างและบรรจุและแต่งต้ังให้เข้าทํางานในมหาวิทยาลัย มี 
2 ลักษณะ คือ พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) และพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ซึ่ง
จําแนกตําแหน่งพนักงานเป็นดังน้ี 
 4.1 ตําแหน่งวิชาการ ประกอบด้วย พนักงานประจําเต็มเวลา และพนักงานที่จ้างตามภารกิจ  
      ประกอบด้วยตําแหน่งต่างๆ ดังน้ี 
 (1) ศาสตราจารย์  
 (2) รองศาสตราจารย์ 
 (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (4) อาจารย์ 
 4.2 ตําแหน่งบริหาร ได้แก่ 
 (1) คณบดี 



 
 
 

 (2) รองคณบดี 
 (3) หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
 (4) หัวหน้าสาขาวิชา /หัวหน้าฝ่าย 
 4.3 ตําแหน่งสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ หรือตําแหน่งอ่ืน
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานกําหนด 
 4.3.1 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ มี 3 ระดับ ดังน้ี 
  (1)  ชํานาญการพิเศษ 
 (2) ชํานาญการ 
 (3) ปฏิบัติการ  
  

  ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีบุคลากรรวมทั้งสิ้น จํานวน 74 คน 
จําแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 55 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 19 คน ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 ตารางข้อมูลสรุปจํานวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ 

 ตาราง 1 บุคลากรสายวิชาการ ประเภทบุคลากร และคุณวุฒิการศึกษา 

               แสดงจํานวนบุคลกรสายวิชาการ จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประเภทการจ้าง         
หน่วยงาน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

ทั้งหมด 
ลาศึกษา อ.

ปฏิบัติงาน
จริง 

จํานวน อ.
ต่างชาติ 

ข้าราชการ พนง.
เงิน

รายได้ 

พนง.
เงิน

แผ่นดิน 

รวม ข้าราชการ พนง.
เงิน

รายได้

พนง.
เงิน

แผ่นดิน 

รวม ข้าราชการ พนง.เงิน
รายได้ 

พนง.เงิน
แผ่นดิน 

รวม

        

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 1 0 1 3 16 14 30 8 1 16 25 55 0 55 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

ตารางแสดงบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จําแนกตามวุฒิการศึกษาประเภทการจ้าง 
 

  ตํากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี   ปริญญาโท   
รวม

ทั้งหมด 

หน่วยงาน 

พนง.
ราชการ 

พนง.
เงิน

รายได้ 

พนง.
เงิน

แผ่นดิน

ลจ.
ประจํา

ลจ.
ชั่วคราว

รวม พนง.
ราชการ

พนง.
เงิน

รายได้

พนง.
เงิน

แผ่นดิน 

ลจ.
ประจํา

ลจ.
ชั่วคราว

รวม พนง.
ราชการ

พนง.
เงิน

รายได้

พนง.
เงิน

แผ่นดิน

ลจ.
ประจํา

ลจ.
ชั่วคราว 

รวม 

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 0 0 0 0 4 4 0 0 7 0 0 7 2 0 1 7 0 8 19 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ตารางแสดงบุคลากรสายวิชาการ ประเภทบุคลากร  และตําแหน่งทางวิชาการ 

 
ลําดับ
ที่ 

ขื่อหน่วยงาน 
ข้าราชการ

รวม 
ขรก. 

พนง.(เงินรายได้) รวม
 พนง. 
(เงิน

รายได้) 

พนง.(งบประมาณแผ่นดิน) รวม พนง.
(งบ 

ประมาณ
แผ่นดิน) 

 
ผลรวม
ทั้งหมด 

อ. ผศ. รศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ.

1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 5 4 10 14 3 0 0 17 14 13 1 28 55 
รวม   



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอน มีภารกิจในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
ของ คณะให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างย่ิง บุคลากรจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและมีทักษะใน
การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ดังน้ี คณะจึงได้จัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกระดับอย่างทั่วถึงต่อเน่ืองและเหมาะสม 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ สร้างจิตสํานึกและทัศนคติของบุคลากรให้สามารถปรับเปลี่ยนไปในทางที่พึงประสงค์ได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  

 2. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะตลอดจนมีค่านิยม 
คุณธรรม และทัศนคติที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย และรองรับการ 
เปลี่ยนแปลงในอนาคต และให้ถือว่าการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นการลงทุน เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของ 
มหาวิทยาลัย โดยมีการจัดสรรวงเงินงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะอย่างเหมาะสม และกําหนดสัดส่วนระยะเวลาในการ 
ฝึกอบรมในรอบปีงบประมาณอย่างชัดเจน 

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัย 
และส่วนงาน เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีความสอดคล้องกับความต้องการอย่าง
แท้จริง 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2.2.1. เพ่ือปรบัปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลทีม่ีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการดําเนินงานที่เน้น
ผลสมัฤทธ์ิ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม 
 2.2.2. เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมคีวามผกูพันกับองค์กร 
 
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสําเร็จและค่าเป้าหมายของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

ส่วนท่ี 2 

แผนบริหารทรยัากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569)และประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 



 

 
 
 

  2.3.1 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 
 2.3.2  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

 
  2.3.3 ตัวช้ีวัดความสําเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

   
2.4  ขั้นตอนการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ดําเนินการโดยกําหนด หน้าที่รับผิดชอบ แต่ละตําแหน่งที่สอดคล้องกับภารกิจ ลักษณะ
งาน ความจําเป็นของสถาบันอุดมศึกษา โดยการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ได้ดําเนินการดังน้ี 
 1. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทาํแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2. กําหนด หน้าที่รับผิดชอบ แต่ละตําแหน่งที่สอดคล้องกับภารกิจ ลักษณะงาน ความจําเป็นของ
สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 
 3. นําข้อมูลตามข้อ 1 คือ ความต้องการจําเป็นของบุคลากรฯ มาวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
พร้อมทั้ง ทบทวน กระบวนการพัฒนาบุคลากรรู้ที่ได้กําหนดไว้ในงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาปรับปรุงให้มีความเหมาะสม
สําหรับงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 4.  เสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคลให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 
  5.  สื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลายให้กับบุคลากรได้รับทราบ 
  6.  จัดทําระบบและติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

วัตถุประสงค์ของแผน 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัยพ
ยากรบุคคลที่มปีระสิทธิภาพเอ้ือต่อการดําเนินงาน
ที่เน้นผลสมัฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัย
แม่แบบที่ดีของสังคม 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของมหาวิทยาลัย (ระดับความพึง
พอใจ) 

≥4.0

2. เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความทุ่มเท
ในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับองค์กร 

ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัย (ระดับความผูกพัน) 

≥4.0



 

 
 
 

อย่างสมํ่าเสมอ และจัดทํารายงานเสนอต่อผู้มีอํานาจ รวมท้ังนําผลการติดตามไปปรับปรุงการดําเนินงาน 
อย่างต่อเน่ือง                 
 7.  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา และ
นําไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและกระบวนการพัฒนาต่อไป 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  2.5.1  แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  
กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา

ดําเนินงาน  
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

    2565 2566 2567 2568 2569  

1. ระบบการสรรหา   (Recruitment)    

1.1  การวางแผน
อัตรากําลัง 

     

1.1.1 จัดทํากรอบ
อัตรากําลัง
ของบุคลากร
ของ
มหาวิทยาลัย 

เพื่อทบทวนและ
จัดทํากรอบ
อัตรากําลังให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการ
อัตรากําลังของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ
ความสําเร็จใน
การจัดทํา
กรอบ
อัตรากําลัง 

100 100 100 100 100 บุคลากรภายใน
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  

ตุลาคม 65-
กันยายน 69 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง      



 

 
 
 

1.2.1 อบรมชี้แจง
หลักเกณฑ์
และกําหนด
มาตราฐาน
การ
ดําเนินงาน 
สรรหา การ
บรรจุ แต่งตั้ง 

เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงาน
บุคคลของ
หน่วยงานมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของ
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านบุคคลที่
เข้าร่วมอบรม  

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ผู้ปฎิบัติงาน
ด้านบุคคลของ
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ตุลาคม 65-
กันยายน 69 

คณบดีฝ่ายบริหาร 

1.2.2 การสรรหา 
และคัดเลือก
บุคลากร 

เพื่อสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร
เข้าปฏิบัติงาน 

ร้อยละของการ
สรรหาบุคคล
เข้าทํางานได้
ตามประกาศ 
 
 
 
 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากร
ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ตุลาคม 65-
กันยายน 69 

คณบดีฝ่ายบริหาร 

2. ระบบการพัฒนา (Training & Development)    

  

2.1 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  



 

 
 
 

     

 
3.  ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 

3.1 การ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
บุคลากร 

เพื่อประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกร
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ร้อยละของ
หน่วยงานที่
ดําเนินการ
ประเมิน
ปฏิบัติงาน 

100 100 100 100 100 บุคลากรภายใน
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ตุลาคม 65-
กันยายน69 

ฝ่ายบริหาร 

  

 
4. ระบบการประเมิน     



 

 
 
 

4.1 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

เพื่อส่งผลการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรของคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมให้ทัน
กําหนดของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละของ
บุคลากรที่
ดําเนินการประเมิน
ปฏิบัติงาน 

100 100 100 100 100 บุคลากร
ภายในคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ตุลาคม 65-
กันยายน 69 

ฝ่ายบริหาร 

5.  ระบบการธํารงรักษา   

5.1 การจดัทําเส้นทาง
ความก้าวหน้า      1. 
โครงการพัฒนาความ
พร้อมของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในการ
เข้าสู่ตําแหน่งทีสู่งขึ้น 

  ร้อยละของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่
ได้รับการพัฒนา
ตามสมรรถนะ
ประจําสายงาน 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ตุลาคม -
กันยายน 



 

 
 
 

5.2 โครงการเพิ่มตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

  ร้อยละของอาจารย์
ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 บุคลากรสาย
วิชาการคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ตุลาคม -
กันยายน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
3.1 ความสําคญัของแผนบรหิารทรพัยากรบุคคล 

 ทรัพยากรบุคคล จัดเป็นทรัพยากรที่สําคัญและมีคุณค่าทีส่ดุขององค์กร การที่องค์กรจะอยู่รอดและสามารถ
ดําเนินการให้มีความเจริญก้าวหน้าได้จะต้องอาศัยการรวมพลังของบุคลากรทุกคนในองค์กรให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ดังน้ัน การสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มสีมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์องค์กร 
ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมทีศันคติที่ดีต่อองคก์ร การจัดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถ
ร่วมมือและร่วมใจกันเป็นอย่างดีจะทําให้องค์เจริญก้าวหน้าและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และยังเป็นการเตรียมความ
พร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับและเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ     ทีจ่ะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การจัดการในทุกด้านที่เก่ียวข้องกับบุคคลในองคก์รน้ัน ๆ ใหส้ามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เต็มความสามารถของแต่ละบุคคลให้มากที่สุดทั้งในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ เพ่ือ
สร้างขวัญกําลงัใจและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดผลสําเร็จสูงสุดทั้งต่อองค์กรและต่อบุคคลากรการ
บริหารงานบุคคล คือเป็นส่วนสําคัญในการบริหารงานในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย 
การวางแผน การจัดการองค์กร การจัดคนเข้าทํางาน การสั่งการ และการควบคุมในส่วนของการจัดคนเข้าทํางานน้ันได้มี
การพัฒนาขึ้นเป็นศาสตร์ทางวิชาการที่เรียกกันว่า การบริหารงานบุคคล และพัฒนาต่อเน่ือง 
มาเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยได้รวมการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การธํารงรักษา การจ่าย
ค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการ และการจูงใจในการทํางานด้วยวิธีการต่างๆเข้าไว้ด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมี
ความสําคัญต่อองค์การ และปัจจัยหน่ึงที่ทาํให้องค์การประสบความสําเร็จ   โดยมีบทบาทสําคัญในการสรรหาทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคณุคา่มาทํางานอย่างทุ่มเทให้กับองค์การ จากความสําคัญและความจําเป็นในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยจงึกําหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคลอ้งและสนับสนุนเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการดังน้ี 
 1. ระบบการสรรหา (Recruitment) 
 2. ระบบการพัฒนา (Training & Developmaent) 
 3. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 4. ระบบการบริหารค่าตอบแทน 
 5. ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
 6. ระบบการธํารงรักษา 
3.2 วัตถุประสงค์การบริหารงานบุคคล 

3.2.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน  
 3.2.2 เพ่ือพัฒนาทกัษะทางด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ส่วนท่ี 3 

แผนบริหารทรพัยากรบุคคล 



 
 

15 
 

 3.2.3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีพฤติกรรม ทศันคติในการให้บริการท่ีดี 
3.3 กระบวนการบริหารงานบุคคล 

 3.3.1  การวางแผนอัตรากําลัง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการจัดทํากรอบอัตรากําลัง ตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 จึงกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดกรอบของตําแหน่ง อันดับเงินเดือน ของ
ตําแหน่ง และจํานวนของบุคลากรที่พึงมี รวมท้ังภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ของตําแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัย และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการ จึงได้จัดทํากรอบอัตรากําลังบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2565– 2569 โดยจําแนก สํานักงาน กอง สํานัก 
สถาบัน และคณะต่าง ๆ การจัดทําแผนกรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีดังน้ี 
  1) วิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินการจัดทํากรอบอัตรากําลัง กรอบของตําแหน่ง ภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตําแหน่ง โดยวิเคราะห์จากข้อมูลภาระงาน อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และการ
ปฏิบัติงานจริง เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และวางแนวทางการวิเคราะห์กรอบอัตรากําลัง กรอบของตําแหน่งและภาระหน้าที่ 
  2) ประชุมผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่รบัผิดชอบเก่ียวกับการจัดทํากรอบอัตรากําลัง 
เพ่ือช้ีแจงและสร้างความเข้าใจเก่ียวกับระยะเวลาในการดําเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
  3) จัดทํากรอบอัตรากําลัง 5 ปี โดยกําหนดตําแหน่งในสายงานต่าง ๆ จาํนวนตําแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคณุภาพของงาน รวมท้ังหลักเกณฑ์การวิเคราะห์กรอบอัตรากําลังตามที่ ก.พ.อ. 
กําหนด 
  4) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติกรอบอัตรากําลัง และเสนอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาต่อไป 
 3.3.2  การสรรหาและคัดเลอืกบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลโดยยึดระบบคุณธรรม (Merit 
System) ทั้งน้ี เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนดไว้ คือ 
  -  วิธีการสอบแข่งขัน 
  -  วิธีการสอบคัดเลือก 
  -  วิธีการคัดเลอืก 
 3.3.3  การฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร 

 3.3.4  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งรอบที่ 1 ในช่วงเดือน
ตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม และรอบที่ 2 ในช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน ซึ่งบุคลากรทุกคนจะต้องได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยองค์กรประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน ดังน้ี 
  3.3.4.1 บุคลากรสายวิชาการ  

3.3.4.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
(รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในภาคผนวก ง) 
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3.3.5  ความก้าวหน้าในสายงาน 

  จากการศึกษา HR Success Stories in Public Sector แบบอย่างปฏิบัติการบรหิารคนของ

สํานักวิจัยและพัฒนาระบบบุคคล สาํนักงาน ก.พ. ได้กล่าวถึง ความหมายและลักษณะของสายอาชีพ (Career 

Path) ดังนี ้

  การจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ Career Path) ของพนักงานแสดงถึงการเติบโตในสาย
อาชีพของพนักงานเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร มีส่วนช่วยในการสร้างขวัญกําลังใจและรักษาคนเก่งไว้ในองค์กร รวมท้ัง
เป็นการปูทางสู่การสร้างพนักงานที่มีคุณคา่ให้แก่องค์กรระยะยาว โดยการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพน้ีเป็น
เครื่องมือในการกําหนดความก้าวหน้าในการทํางาน ทําใหพ้นักงานทํางานอย่างมีเป้าหมาย และกําหนดหนทางไปสู่
ความสําเร็จของเป้าหมาย 
แนวคิดเก่ียวกับความก้าวหน้าในสายอาชพี 

  1. บุคคลเข้าทาํงานในองค์กรด้วยวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ มุ่งหวังค่าตอบแทนเพ่ือการ
ดํารงชีวิตของตนเองและครอบครัว มุ่งหวังความก้าวหน้าในตําแหน่งที่แสดงถึงการประสบความสําเร็จในชีวิตการทํางาน 
และการได้รับการยอมรับยกย่องในการทํางาน ดังน้ัน องค์กรจึงต้องเข้าใจความต้องการของสมาชิกและดําเนินการ
ตอบสนองอย่างเต็มที่สามารถธํารงรักษากําลังคนที่มีคุณค่าไว้กับองค์กรต่อไป  
  2. ในการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพต้องมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการทาํงานที่ชัดเจน
เป็นทิศทางมุ่งสู่ข้างหน้า โดยมีการปฏิบัติงานในระบบแผนงาน ระบบการเงิน และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้
มาตรฐานเป็นฐานรองรับ องค์กรในลักษณน้ี์ส่วนใหญ ่จึงมีรายละเอียดที่เป็นเคร่ืองมือในการบริหารและการปฏิบัติงานอยู่
แล้ว นับต้ังแต่ผังโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ระบบตําแหน่งงานท่ีบ่งบอกถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและ
คุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่ง (Job & Specification) คําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ซึ่งจะเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการกําหนดเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)         ขององค์กร เพ่ือให้สมาชิกได้มองเห็นโอกาส
ทางก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองและมุ่งมั่นพัฒนาความรู้และทกัษะในด้านต่าง ๆ ให้ประสบความสําเร็จในชีวิตด้าน
การทํางาน โดยการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองขององค์กร 
  3. กรอบแนวคดิในการดําเนินการกําหนดรูปแบบ (Model) ของการวางแผนพัฒนาทางก้าวหน้าในสาย
งาน จึงเห็นควรกําหนดโดยมุ่งวางระบบของความก้าวหน้าในสายงานที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์        
ซึ่งได้แก่ เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (Job Specification)            
ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ประกอบการมุ่งวางระบบการพัฒนาทางก้าวหน้าในสายงาน 
  ประโยชน์ของเสน้ทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

  ระดับองค์กร : เพ่ือเป็นแนวทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร
ให้มีประสทิธิภาพสูง 
  ระดับบุคคล : เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรมองเห็นทางก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร  โดยใช้
ประโยชน์ในการกําหนดเป้าหมายความต้องการเก่ียวกับอาชีพ การประเมินสมรรถนะตนเองและวางแผนพัฒนา 
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แนวทางในการสรา้งความก้าวหน้าในอาชีพ ดังนี ้

  1. สร้างทัศนคติที่ดีในการทํางาน เพราะความก้าวหน้าน้ันย่อมเกิดจากทัศนคติที่ดีต่อการทํางานของ
ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งทัศนคติโดยทั่วไปหมายถึง ความรู้สึก หรืออารมณ์ทีท่ํางานจะกระทําในทางรับหรือ
ปฏิเสธต่อบุคคล กลุม่คน สถานการณ์ หรือค่านิยมใด ๆ ดังน้ัน ทัศนคติจงึเป็นสิ่งสําคัญประการแรกควรเสริมสร้างให้
เกิดขึ้นแก่บุคคล และหน่วยงานทุกหน่วยงานในองค์กร 
  2. กําหนดมาตรฐานและสร้างเครื่องมือ สําหรับวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงาน เช่น จัดให้ระบบ
ประเมินผลงานเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน สับเปลี่ยนโยกย้ายตําแหน่งหน้าที่การงาน เป็นต้น 
เพราะการกําหนดมาตรฐานที่เช่ือถือได้ ไว้ใช้องค์กรเพ่ือประโยชน์ดังกล่าวน้ี ย่อมสามารถป้องกันความลําเอียง และข้อ
ครหาอันจะนําไปสู่การเสื่อมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรได้ 
  3. เงินเดือนและค่าจ้าง ทุกคนทํางานเพราะหวังว่าจะได้รับค่าตอบแทนในการยังชีพ และยกมาตรฐาน
การครองชีพของตน ซึ่งหมายถึงเงินเดือนมีความสัมพันธ์กับการทํางานของคนโดยตรง ดังน้ันความสัมพันธ์ที่ไม่ได้สัดส่วน
ระหว่างแรงงานกับค่าจ้าง ย่อมทําให้เกิดความไม่พอใจ 
  4. ความพึงพอใจในงานที่ทํา ความก้าวหน้าในงานเกิดขึ้นด้วยความพึงพอใจในงานที่ทาํโดยเฉพาะถ้า
งานน้ันเปิดโอกาสให้บุคคลได้ใช้ความชํานาญและความคดิริเริ่มบุคลากรจะมีความพึงพอใจในงานที่ตนเองทํา 
  5. ความเป็นหน่วยหน่ึงของงานในองค์กรหน่ึง ๆ ย่อมมีกลุ่มสังคมต่าง ๆ เกิดขึ้นภายในองค์กรน้ัน เช่น 
กลุ่มผูม้ีงานอดิเรกเดียวกัน หรือมีความสนใจเร่ืองเดียวกัน ซึ่งบุคคลหน่ึงอาจเป็นสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง และเมื่ออยู่ใน
กลุ่มทุกคนย่อมต้องการการยอมรับ และต้องการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม แมใ้นบางคร้ังบุคคลน้ันอาจจะไม่มีความสนใจงาน
ที่ทํามากนัก แต่การมีขวัญและกําลังใจดีก็ย่อมมีผลต่อการมีความก้าวหน้าในงานที่ทําอยู่ได้ 
  6. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา จะเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดขวัญกําลังใจ และมี
ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ควรเป็นความสัมพันธ์ที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความเคารพซึ่งกันและกันผู้บังคับบัญชาไม่พึง
เห็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นเคร่ืองจักรหรือเป็นคนเกียจคร้านที่ต้องคอยจํ้าจี้จ้ําไช คอยจับผิดหรือการลงโทษ แต่เป็นหน้าที่
ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องหาทางจูงใจใหผู้้ใต้บังคับบัญชาทํางานด้วยความสมัครใจและเต็มใจ 
  ลักษณะของสายอาชพี (Career Path) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

  1. สายอาชีพในแนวด่ิง (Vertical) เป็นการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตําแหน่งพนักงาน (promotion) ซึ่ง
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบจะเปลี่ยนไปตามตําแหน่งที่สูงขึ้นโดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลกัษณะ คือ 
   1.1 การเลื่อนขั้นหรือตําแหน่งจากระดับ “บริหาร” สู่ระดับ “บริหาร” (Executive to 
Executive Level) 
   1.2 การเลื่อนขั้นหรือตําแหน่งจากระดับ “พนักงาน” สูร่ะดับ “บริหาร” (Non-Executive to 
Executive Level ) 
   1.3 การเลื่อนขั้นหรือตําแหน่งจากระดับ “พนักงาน” สูร่ะดับ “พนักงานอาวุโส” (Non-
Executive to Executive Level)  
 
  2. สายอาชีพในแนวนอน (Horizontal) เป็นการโอนย้าย (Transfer) หรือสับเปลี่ยนหมนุเวียนงาน 
(Job Rotation) ทั้งน้ี ตําแหน่งงานอาจเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงโดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
   2.1 การโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานภายในหน่วยงานเดียวกัน 
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   2.2 การโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานต่างหน่วยงาน 
                    เส้นทางความก้าวหน้าบคุลากร  

  มีเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจ 
เป็นแรงจูงใจให้กับบุคลากรและเพ่ือสร้างความก้าวหน้า ความมั่นคงในหน้าที่การงานให้กับบุคลากร มีรายละเอียด ดังน้ี  
  1.  เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ  
  2. เส้นทางความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 3.3.6  ค่าตอบแทน 

 กลุ่มข้าราชการ ได้รับ 

  -  เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง (พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง) 
  -  ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลกูจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2547) 
  -  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพ่ิมการครองชีพ ช่ัวคราว
สําหรับข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 
  - เงินสวัสดิการ 
 กลุ่มลูกจ้างประจํา ได้รับ 

  -  เงินค่าจ้าง (ตามระเบียบกระทรงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2537) 
  -  ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลกูจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2547) 
  -  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว
สําหรับข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 
  - เงินสวัสดิการ 
 กลุ่มพนักงาน ได้รับ 

  -  เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เงินประจําตําแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย) 
  -  เงินสวัสดิการ 
  -  เงินค่าประสบการณ์ 
  -  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (เทียบเทียง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราวสําหรับข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 
 

 

 

กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ได้รับ 

  -  เงินเดือน 
  -  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (เทียบเคียง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราวสําหรับข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 
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 นอกจากน้ีบุคลากรที่ปฏิบัติงานตําแหน่งวิชาการ ซึ่งได้แก่ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์                    
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ยังมีสิทธิเบิกค่าสอนพิเศษ และการสอนที่เกินภาระงาน ได้ตามระเบียบและประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
  - เงินสวัสดิการ 
 3.3.7  สวัสดิการและสิทธปิระโยชน ์

  มหาวิทยาลัยมกีลุ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย ทั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราว ซึ่งระบบสวัสดิการและสทิธิประโยชน์จะแตกต่างกันไปตามประเภท
บุคลากร ซึ่งสามารถจําแนกได้ดังน้ี 
 กลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจํา ได้รับ 

  -  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจําจะได้รับตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
  -  สวัสดิการการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจําจะได้รับตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
  -  สิทธิประโยชน์ในการลา (ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราว) ได้แก่ การลาป่วย การลา
คลอดบุตร การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ (เฉพาะข้าราชการ) การลา
เข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล (เฉพาะข้าราชการ) 
  -  สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) สําหรับข้าราชการ 
  -  สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการลูกจา้ง (กสจ.) สําหรับลูกจ้างประจํา 
  -  สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรให้เข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 
  -  สิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
  -  สิทธิประโยชน์ในการน่ังรถรับส่งของมหาวิทยาลัยเพ่ือมาปฏิบัติงาน 
  -  สิทธิประโยชน์ในการทําประกันอุบัติเหตุ 
  -  สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้เพ่ือซื้อที่อยู่ตามโครงการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย และ
โครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงินต่าง ๆ 
  ข้าราชการท่ีเป็นสมาชิก กบข. จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ นอกเหนือจากเงินบําเหน็จ บํานาญ ตาม
สูตรซึ่งได้รับจากกระทรวงการคลัง ดังน้ี 
  1)  สิทธิในการรับเงินสมทบ สมาชิกจะได้รับเงินสมทบจากรัฐในจํานวนเท่ากับที่สมาชิกสะสมเป็น
ประจําทุกเดือน 
  2)  สิทธิประโยชน์ทางภาษี สมาชิกสามารถนําใบแจ้งยอดแนบพร้อมแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ  91 เพ่ือ
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมในส่วนของเงินสะสมเข้า กบข. เฉพาะที่ไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษีน้ัน 
  3)  สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ สมาชิกจะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามท่ี กบข. จะได้รับให้มีขึน้ 
 กลุ่มพนักงานราชการไดร้ับ 

 -  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มพนักงานและลูกจ้างช่ัวคราวจะได้รับตามกฎหมายประกันสังคม 
  -  สิทธิประโยชน์ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  -  สิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
  - สทิธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
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  -  สิทธิประโยชน์ในการลา ได้แก่ การลาปว่ย การลาคลอดบุตร การลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรหลังคลอด การลา
กิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียม
พล 
  -  สิทธิประโยชน์ในการทําประกันอุบัติเหตุ 
  -  สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรให้เข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 
  -  สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้เพ่ือซื้อที่อยู่ตามโครงการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย และ
โครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงินต่าง ๆ 
 กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ได้รับ 

  -  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มพนักงานและลูกจ้างช่ัวคราวจะได้รับตามกฎหมายประกันสังคม 
  -  สิทธิประโยชน์ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  -  สิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
  - สทิธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
  -  สิทธิประโยชน์ในการลา ได้แก่ การลาปว่ย การลาคลอดบุตร การลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรหลังคลอด การลา
กิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียม
พล  
  -  สิทธิประโยชน์ในการทําประกันอุบัติเหตุ 
  -  สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรให้เข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 
  -  สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้เพ่ือซื้อที่อยู่ตามโครงการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย และ
โครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงินต่าง ๆ 
 3.3.8  การเกษียณอายุราชการ การเกษียณอายุราชการและสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการพึงได้เมื่อพ้นจาก
ราชการโดยไม่มีความผิด 

 บําเหน็จบาํนาญข้าราชการ ได้แก่ 

  บําเหน็จบาํนาญปกติ  ซึ่งจะได้รับ เมื่ออกจากราชการด้วยเหตุปกติ เช่น 
 1) ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่งหรือมีคําสั่งใหอ้อก โดยไม่มีความผิดหรือออก
ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือทหารออกจากกองหนุนเบ้ียหวัด(เหตุทดแทน) 
 2)  ออกจากราชการเพราะป่วยเจ็บทุพพลภาพที่แพทย์ทางราชการรับรองว่าไม่สามารถรับราชการใน
ตําแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่ต่อไปได้ (เหตุทุพพลภาพ) 
 3)  มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ ์(เกษียณอายุ) หรือ อายุครบ 50 ปีบริบูรณแ์ล้วลาออก  
(เหตุสูงอายุ) 
 4)  หรือกรณีมเีวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ ครบ 30 บรบูิรณ์แล้ว ทางราชการสั่งให้
ออก หรือผู้ที่มเีวลาราชการครบ 25 ปี บริบูรณ์แล้ว ลาออก (เหตุรับราชการนาน)ทั้ง 4 เหตุน้ี ถ้ามีเวลาราชการ 
ไม่ถึง 10 ปี ใหไ้ด้รับบําเหน็จ ถ้ามีเวลา 10 ขึ้นไป ให้รับบํานาญหรือจะขอรับบําเหน็จก็ได้ 

ทั้งน้ีผู้ที่มีเวลาราชการครบ 10 ปี แล้วลาออก ไม่มสีิทธ์ิได้รับบําเหน็จบํานาญตามข้อที่กล่าวมาแล้วแต่ไม่มีสิทธ์ิรับบําเหน็จ  
 -  ข้าราชการท่ีถูกสั่งให้ออกจากราชการท่ีถือเสมือนว่าผู้น้ันลาออกจากราชการ มีสิทธิรบับําเหน็จบํานาญดังน้ี ถ้า
มีเวลาคํานวณบําเหน็จบํานาญ 25 ปีขึ้นไป ให้ได้รับบําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานถ้ามีอายุครบ 50 ปี และมีเวลา
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คํานวณบําเหน็จบํานาญ ครบ 10 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิรับบําเหน็จเหตุสูงอายุถ้าอายุไม่ครบ 50 ปี มีเวลาคํานวณบําเหน็จ
บํานาญครบ 10 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี ใหม้ีสิทธ์ิรับเฉพาะบําเหน็จถ้ามีเวลาคํานวณบําเหน็จบํานาญไม่ครบ 10 ปี ไมม่ีสิทธ์ิรับ
บําเหน็จบํานาญ 
บําเหน็จบาํนาญพิเศษ จะไดร้ับเม่ือ  

 1)  ข้าราชการ พลทหารกองประจําการ หรือบุคคลที่ทําหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดแล้ว ได้รับ
อันตราย พิการ เจ็บป่วยถึงทุพพลภาพ เพราะกระทําตามหน้าที่ ให้ได้รบับํานาญปกติ ทั้งบํานาญพิเศษด้วย 
 2)  ถ้าได้รับบําเหน็จบํานาญไปแล้ว หรือ พลทหารกองประจําการ หรือบุคคลที่ทําหน้าที่ทหารตามท่ี
กระทรวงกลาโหมกําหนด ได้ออกจากราชการหรือพ้นหน้าที่ไปแล้ว ภายใน 3 ปี ปรากฏชัดว่าเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพอัน
เน่ืองมาจากสาเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ก็มีสิทธ์ิได้รับบํานาญพิเศษ ถา้ตายก็ให้ทายาทได้รับบํานาญพิเศษ ทั้งน้ีให้จ่าย
ต้ังแต่วันขอ ถ้ารับบําเหน็จไปแล้วก็ให้ได้รบับํานาญพิเศษอย่างเดียว 
 3)  ผู้ได้รับอันตรายตามข้อ 1) แม้จะยังไมม่ีสิทธ์ิได้รับบํานาญปกติ ก็ใหร้ับบํานาญปกติได้ 
 4)  ผู้ได้รับอันตรายถ้าเสียชีวิตก่อนได้รับบําเหน็จบํานาญพิเศษ ให้ทายาทได้รับทั้งบําเหน็จตกทอดและบํานาญ
พิเศษด้วย 
 5)  ผู้ทําหน้าที ่ตามข้อ 1 สญูหายไป หรือเช่ือได้ว่ามีอันตรายถึงตาย เมื่อพ้นกําหนด 2 เดือนนับแต่วันสูญหายให้
สันนิษฐานว่าตายและให้ทายาทได้รับบํานาญพิเศษ 
บํานาญตกทอด  ทายาทจะได้รับเม่ือ 

 1) ข้าราชการ ตายในระหว่างรับราชการ ทายาท (ต้องอายุไม่เกิน 20 ปี เว้นแต่กําลังศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือ
เทียบเท่า แต่ต้องไม่เกิน 26 ปีหรือเว้นแต่เป็นบุคคลพิการหรือทุพพลภาพ) จะได้รับบําเหน็จตกทอดเท่ากับเงินเดือน
สุดท้าย คูณเวลาราชการ 
 2)  ตายในระหว่างได้รับบํานาญปกติ หรือมสีิทธ์ิได้รับบํานาญปกติหรือบํานาญพิเศษ ทายาทมีสิทธ์ิได้รับบําเหน็จ
ตกทอด เป็นจํานวน 30 เท่า ของบํานาญรายเดือน (ข้อยกเว้นเหมือนข้อ 1) 
 3)  บําเหน็จตกทอดรายใด คํานวณได้ยอดตํ่ากว่า 3000 บาท ให้จ่าย 3000 
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
 สมาชิกที่พ้นสภาพด้วยเหตุสูงอายุ, เหตุทดแทน, เหตุทุพพลภาพ และเหตุเสียชีวิต สมาชิกและทายาทจะได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนของเงินที่ได้รับจาก กบข. ในปีที่ได้รับเงินนั
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3.4 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสําเร็จและค่าเป้าหมายของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 3.4.1 ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 
 
 3.4.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับอัตรากําลังที่มีอยู่ 
  2. บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
  3. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทํางาน 
 
 3.4.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

 

 วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วชัด ค่าเป้าหมาย

1) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการ
ดําเนินงานที่ เ น้นผลสัมฤทธ์ิ  และการก้าวสู่
มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม 

ระดับความพึงพอใจของ
บุคล ากร ต่ อ ระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ของมหาวิทยาลัย (ระดับ
ความพึงพอใจ) 

≥ 4.0 

2) เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความทุ่มเท
ในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับองค์กร 

ระดับความผูกพันของ
บุคลากรต่อมหาวิทยาลัย 
(ระดับความผูกพัน) 

≥ 4.0 
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3.5 ขั้นตอนการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

1 กําหนดผู้รับผดิชอบ การติดตามผลการดําเนินงาน ตุลาคม งานบุคคล 
2 กําหนดปฏิทินการติดตามผลการดําเนินงาน ตุลาคม คณะกรรมการ

จัดทําแผน 

3 
กําหนดเครื่องมือการติดตามผลการดําเนินงาน ตาม
แผน 

ตุลาคม งานบุคคล 

4 ติดตามผลการดําเนินงาน มีนาคม,กันยายน งานบุคคล 
5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บริหาร มีนาคม,กันยายน งานบุคคล 
6 ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน กันยายน คณะกรรมการ

จัดทําแผน 
 



3.4  แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 

 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสาํเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 

 กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ดําเนนิงาน 

งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ระบบการสรรหา (Recruitment) 
1.การวางแผนอัตรากําลัง
1. จัดทํากรอบอัตรากําลัง

ของบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เพื่อทบทวน
และจัดทํา
กรอบ
อัตรากําลังให้
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
อัตรากําลัง
ของคณะ 

ความสําเร็จใน
การจัดทํา
กรอบ
อัตรากําลังส่ง
ให้
มหาวิทยาลัย
ดําเนินการ
ต่อไป 

กรอบ
อัตราก
ำลัง 

- - - กรอบ
อัตราก
ำลัง 

บุคลากร
คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ตุลาคม 64
– กันยายน 

65 

- งานบุคลากร 

2.การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
1. การสรรหา คัดเลือก

บุคลากร 
เพื่อสรรหา
และคัดเลือก
บุคลากรเข้า
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของ
การสรรหา
บุคคลเข้า

ทํางานได้ตาม
ประกาศ 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากร
คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ตุลาคม 64–
กันยายน 65 

- งานบุคลากร 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสาํเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 

 กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนนิงาน 

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 (บาท)

ระบบการพัฒนา (Training & Development) 
1. การฝึกอบรมและ

พัฒนาบุคลากร 
เพื่อส่งเสริม
การพัฒนา
ทักษะทาง
วิชาการและ
วิชาชีพ 

ร้อยละของ
บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนา 

100 100 100 100 100 บุคลากร
คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ตุลาคม 65 
– กันยายน 
69 

งานบุคลากร 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
คณะเทคโนโลยีอุตสา
หกรร 

เพื่อส่งผลการ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
ของคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ให้ทันกําหนด
ของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละของ
บุคลากรที่
ดําเนินการ
ประเมิน
ปฏิบัติงาน 

100 100 100 100 100 บุคลากร
คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ตุลาคม 65
– กันยายน 

69 

- งานบุคลากร 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสาํเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 

 กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนนิงาน 

งบประมาณ

(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ระบบการธาํรงรักษา

1. การจัดทําเส้นทาง
ความก้าวหน้า 

1. โครงการ
พัฒนาความ
พร้อมของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการในการ
เข้าสู่ตําแหน่ง
ที่สูงขึ้น 

ร้อยละของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการที่ได้รับ
การพัฒนาตาม
สมรรถนะ
ประจําสาย
งาน 

ร้อยละ
≥80 

ร้อยละ
≥80 

ร้อยละ
≥80 

ร้อยละ
≥80 

ร้อยละ
≥80 

บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ 
คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ตุลาคม 65
– กันยายน 

69 

- งานบุคลากร 

  2. โครงการ
เพิ่มตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละของ
อาจารย์ประจํา
ที่ดํารง
ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ
≥25 

ร้อยละ
≥25 

ร้อยละ
≥25 

ร้อยละ
≥25 

ร้อยละ
≥25 

บุคลากรสาย
วิชาการคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ตุลาคม 65
– กันยายน 

69 

- งานบุคลากร 
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3.5 แผนปฏิบตัิการด้านบริหารทรพัยากรบุคคลคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
กิจกรรม/โครงการ 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสาํเร็จ 

เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดําเนินงาน งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ระบบการสรรหา 

1.การวางแผนอัตรากําลัง
1 

 
 
 
 
 

จัดทํากรอบอัตรากําลัง
ของบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เพื่อทบทวน
และจัดทํา
กรอบ
อัตรากําลังให้
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
อัตรากําลัง
ของคณะ 

ความสําเร็จใน
การจัดทํากรอบ
อัตรากําลังส่งให้
มหาวิทยาลัย
ดําเนินการ
ต่อไป 

จํานวนบุคลากร
ของคณะ 
 
 
 
 

บุคลากรคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
  
 
 
 
 

ตุลาคม 2565 –
กันยายน 2569 
 
 
 
 
 
 

-

 

 

 

 

 

 

งานบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 

2.การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
1. การสรรหา คัดเลือก

บุคลากร 
เพื่อสรรหา
และคัดเลือก
บุคลากรเข้า
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของการ
สรรหาบุคคล
เข้าทํางานได้
ตามประกาศ 

≥80 บุคลากรคณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ตุลาคม 2565 –
กันยายน 2569 

- งานบุคลากร 
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กิจกรรม/โครงการ 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสาํเร็จ 

เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดําเนินงาน งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ระบบการพัฒนา (Training & Development)

1 

 
การฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร 

รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2565-2569
และแผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ 2564 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

เพื่อส่งผลการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรของ
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมให้
ทันกําหนดของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละของ
บุคลากรที่
ดําเนินการ
ประเมิน
ปฏิบัติงาน 

100 บุคลากรคณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
 
 
 

 

 

ตุลาคม 2565 –
กันยายน 2569 

 
 
 
 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 

งานบุคลากร 
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 มหาวิทยาลัยมีนโยบายการเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลกับการบริหารงานบุคคลโดยการนําระบบบริหาร
ทรัพยากร ( ERP: Enterprise Resource Planning) เข้ามาใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการ
บริหารงานบุคคล สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วยระบบงานต่างๆ ดังน้ี  
  1. ระบบสรรหา 
  2. ระบบทะเบียนประวัติ 
  3. ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ 
  4. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 
ระบบสรรหา 

 จั ดทํ าขึ้ น เ พ่ื อเป็นแบบแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  เ พ่ื อการวางแผนทรัพยากรองค์ กร  
(ERP: Enterprise Resource Planning) ในด้านระบบงานจัดสรรหาอัตรากําลัง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    ในการ
ออกแบบระบบของระบบงานมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
  1. เพ่ือตรวจสอบตําแหน่งงานท่ีว่างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2. เพ่ือตรวจสอบตําแหน่งงานท่ีถือครอง ในแต่ละหน่วยงาน 
 3.  เพ่ืออธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานสําหรับงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การนําเสนอรายงานในส่วนของรายงานด้านงานบุคลากรและการนําเสนอรายงานสําหรับผู้บริหาร 
  4. เพ่ือให้แนวทางในการปฏิบัติงานเก่ียวกับงานบุคลากรให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ผู้บริหารได้กําหนดไว้ 
  5. เพ่ือเป็นการลดความซ้ําซ้อนของการบันทึกข้อมูล 
  6. เพ่ือให้มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน 
  7. เพ่ือลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเน้ือที่ในการจัดเก็บเอกสาร และรายงาน
ต่าง ๆ 
  8. เพ่ือลดขั้นตอนการทํางาน และความผิดพลาดของข้อมูลในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
  9. เพ่ือความสะดวกในการจัดทํารายงานรูปแบบต่าง ๆ  
  10. เพ่ือให้สามารถนําเสนอข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 
โดยเฉพาะสําหรับผู้บริหาร 

 ส่วนท่ี 4 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับ 

การบริหารงานบุคคล
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  11. เพ่ือนําเสนอภาพของงาน และการเช่ือมโยงของข้อมูลในแต่ละงานภายในงานบุคลากร และระบบ
ที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  12. เพ่ือนําเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยยังคงยึดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  13. เพ่ือเป็นข้อมูลให้พัฒนาระบบสําหรับงานบุคลากรด้วยระบบงานคอมพิวเตอร์ใหม่ที่มีมาตรฐาน 
  14. เพ่ือเป็นคู่มือสําหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมให้มีใน
ระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องรองรับงานบุคลากร 
  15. เพ่ือให้สามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 
โดยเฉพาะสําหรับผู้บริหาร 
  16. เพ่ือให้ข้อมูลในระบบมีการเช่ือมโยงกับข้อมูลของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการปฏิบัติงาน และมีการเช่ือมโยงระหว่างระบบงานที่เก่ียวข้อง 
  17. เพ่ือแก้ปัญหาเดิมที่เคยมี และตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับงานบุคลากร 
ได้แก่ การแก้ปัญหาความซ้ําซ้อนของการบันทึกข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน การลดความ
สิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเน้ือที่ในการจัดเก็บเอกสาร และรายงานต่าง ๆ สามารถติดตามและควบคุมงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวกในการจัดทํารายงานรูปแบบต่าง ๆ 

 
ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ 

 จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นแบบแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP : 
Enterprise Resource Planning) ในด้านระบบงานประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาขึ้นเงินเดือน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการออกแบบระบบของระบบงานมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
  1. เพ่ือเก็บข้อมูลการมาปฏิบัติงาน การขอลางาน การทําล่วงเวลา  รวมถึงการคํานวณ ช่ัวโมงการมา
ปฏิบัติงาน ขาดงาน มาสาย ลางาน และ รวบรวมช่ัวโมงการทําล่วงเวลา ของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  2. เพ่ือให้แนวทางในการปฏิบัติงานเก่ียวกับงานบุคลากรให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ผู้บริหารได้กําหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นการลดความซ้ําซ้อนของการบันทึกข้อมูล 
  4. เพ่ือให้มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน 
  5. เ พื่อลดความสิ้น เปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ  และเน้ือที่ในการจัดเก็บเอกสาร และ
รายงานต่าง ๆ 
  6. เพ่ือลดขั้นตอนการทํางานและความผิดพลาดของข้อมูลในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
  7. เพ่ือความสะดวกในการจัดทํารายงานรูปแบบต่าง ๆ  
  8. เพ่ือให้สามารถนําเสนอข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 
โดยเฉพาะสําหรับผู้บริหาร 
  9. เพ่ือนําเสนอภาพของงาน และการเช่ือมโยงของข้อมูลในแต่ละงานภายในงานบุคลากร และระบบท่ี
เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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  10. เพ่ือนําเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยยังคงยึดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  11. เพ่ือเป็นข้อมูลให้พัฒนาระบบสําหรับงานบุคลากรด้วยระบบงานคอมพิวเตอร์ใหม่ที่มีมาตรฐาน 
  12. เพ่ือเป็นคู่มือสําหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมให้มีใน
ระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องรองรับงานบุคลากร 
  13. เพ่ือให้สามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 
โดยเฉพาะสําหรับผู้บริหาร 
  14. เพ่ือให้ข้อมูลในระบบมีการเช่ือมโยงกับข้อมูลของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการปฏิบัติงาน และมีการเช่ือมโยงระหว่างระบบงานที่เก่ียวข้อง 
  15 เพ่ือแก้ปัญหาเดิมที่เคยมี และตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงานบุคลากร 
ได้แก่ การแก้ปัญหาความซํ้าซ้อนของการบันทึกข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน การลด
ความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเน้ือที่ในการจัดเก็บเอกสาร และรายงานต่างๆ สามารถติดตามและ
ควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวกในการจัดทํารายงานรูปแบบต่างๆ 
 

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นแบบแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP : 
Enterprise Resource Planning) ในด้านระบบงานทะเบียนประวัติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการ
ออกแบบระบบของระบบงานมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
  1. เพ่ือเก็บข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงคํานวณคะแนนประเมินผลและหาเกณฑ์ การ
ประเมินผลของบุคลากร   เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร 
  2. เพ่ือให้แนวทางในการปฏิบัติงานเก่ียวกับงานบุคลากรให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ผู้บริหารได้กําหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นการลดความซ้ําซ้อนของการบันทึกข้อมูล 
  4. เพ่ือให้มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน 
  5. เพ่ือลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเน้ือที่ในการจัดเก็บเอกสาร และรายงาน
ต่าง ๆ 
  6. เพ่ือลดขั้นตอนการทํางาน และความผิดพลาดของข้อมูลในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
  7. เพ่ือความสะดวกในการจัดทํารายงานรูปแบบต่าง ๆ 
  8. เพ่ือให้สามารถนําเสนอข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 
โดยเฉพาะสําหรับผู้บริหาร 
  9. เพ่ือนําเสนอภาพของงาน และการเชื่อมโยงของข้อมูลในแต่ละงานภายในงานบุคลากร และระบบที่
เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  10. เพ่ือนําเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยยังคงยึดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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  11. เพ่ือเป็นข้อมูลให้พัฒนาระบบสําหรับงานบุคลากรด้วยระบบงานคอมพิวเตอร์ใหม่ที่มีมาตรฐาน 
  12. เพ่ือเป็นคู่มือสําหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมให้มีใน
ระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องรองรับงานบุคลากร 
  13. เพ่ือให้สามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 
โดยเฉพาะสําหรับผู้บริหาร 
  14. เพ่ือให้ข้อมูลในระบบมีการเช่ือมโยงกับข้อมูลของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการปฏิบัติงาน และมีการเช่ือมโยงระหว่างระบบงานที่เก่ียวข้อง 
  15. เพ่ือแก้ปัญหาเดิมที่เคยมี และตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับงานบุคลากร 
ได้แก่ การแก้ปัญหาความซํ้าซ้อนของการบันทึกข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วนการลดความ
สิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเน้ือที่ในการจัดเก็บเอกสารและรายงานต่าง ๆ สามารถติดตามและควบคุมงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวกในการจัดทํารายงานรูปแบบต่าง ๆ 
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  นําแผนการบรหิารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้
ความสําคัญต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมให้สําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กําหนด
วัตถุประสงค์ ดังน้ี 
  1. เพ่ือเสริมสรา้งความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในเรือ่งการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมด้านการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือปรับกระบวนการ และกลไกการ
บริหารจัดการการนําการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่าง
เป็นระบบ 

  

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

     งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบติั 

 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกําหนดทางการนําแผนการบริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัติ ดังน้ี  

 1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับแผนบริหารทรัพยากรบุคลากร ระยะ5 ปี (พ.ศ.2565-พ.ศ.2569)และแผน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างเป็นระบบ  

 2. ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากร ได้ทราบถึง
รายละเอียดโครงการการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ5 ปี (พ.ศ.2565-พ.ศ.2569)และแผนประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  

 3. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับโครงการท่ีกําหนด  

 4. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กําหนดไว้ และนําไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 5. ขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทําฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจาก

 

ส่วนท่ี 5 

แนวทางการนําแผนสู่การปฏิบติั และการ

ติดตามประเมินผล
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ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ข อ ง ห น่ ว ย ง า น  ว่ า ส า ม า ร ถ ต อ บ ส น อ ง ต่ อ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง 
แผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี (พ .ศ .2565-พ .ศ .2569) และแผนประจําปีงบประมาณ พ .ศ .  2565  
รวมท้ังสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

5.2 การติดตามและประเมินผลแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-พ.ศ.2569) และแผน 

     ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

  การติดตามประเมินผลเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่จะสนับสนุนให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย บรรลุ
เป้าประสงค์ตามท่ีกําหนดไว้ในแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-พ.ศ.2569) และแผนประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  เ พ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสําเร็จ หรือความล้มเหลวของการดําเนินงาน และ
นําไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถ
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายได้ โดยคณะฯมีการจัดประชุมเพ่ือรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ
ตามแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นระยะๆ และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแต่ละโครงการหลังจากเสร็จสิ้น
โครงการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 5/2564 

ร่างแผนปฏิบติัการปี งบ 2565 
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ภาคผนวก ข 

อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ 5 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2569 

และ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก ค 

แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการจัดทํา 

แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2569 

และ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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