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วิทยาลัยโลจสิตกิส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 



ก 
 

บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 

 
การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ในข้าราชการพลเรือนมีเป้าหมาย

สูงสุดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ

ภารกิจของรัฐและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาว่า

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ดังนั้นการปรับเปลี่ยนบทบาทด้าน

การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับส่วนราชการ  

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่จึงต้องเป็นระบบที่สร้างความคล่องตัวให้กับผู้บริหารไม่ติด

ยึดอยู่กับกฎระเบียบ และต้องเป็นระบบที่เกื้อหนุนต่อการทางานเชิงยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ในขณะเดียวกันจะต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และทาให้ข้าราชการมีความพึง

พอใจ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีเป้าหมายที่จะพัฒนา

วิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงาน มุ่งผลิตบัณฑิตแข่งขัน

กับนานาชาติได้ และสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมคีุณภาพและมีคุณธรรม พึ่งพาตนเองได้และ

ยืนอยู่อย่างสงา่งามในสังคมวิชาการ 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จึงได้ก าหนดกรอบในการจัดท าแผนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ส าหรับแผนการบริหารทรัพยากร

บุคคล ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สามารถก าหนด

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

 

วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการ

ด าเนนิงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

 2. เพื่อพัฒนาบุคคลใหม้ีความรู ้ความสามารถในด้านต่างๆ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 

 3. เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันและ

ทัศนคตทิี่ดตี่อองค์กร 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 1. ระดับความพึงพอใจของบุคคลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย (≥ 4.0) 

 2. ค่าเฉลี่ยดัชนคีวามสุขของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย: Happy work-Life (≥ 80) 

 3. ระดับความผูกพันของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย (≥ 4.0) 

 โดยแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)  สามารถสรุปโครงการ/

กิจกรรมและงบประมาณ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ  

5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ในแตล่ะด้าน 

กิจกรรมด้าน โครงการ/กิจกรรม (จ านวน) 

ระบบการสรรหา (Recruitment) 2 

ระบบการพัฒนา (Training & Development 1 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1 

ระบบการบริหารค่าตอบแทน 1 

ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 1 

ระบบการธ ารงรักษา 2 
 

 ทั้งนี้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้น าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปี โดยการจัดการเป็นแผนปฏิบัติการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถสรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่จะด าเนินการ ดังตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2563 ในแต่ละด้าน 

กิจกรรมด้าน โครงการ/กิจกรรม (จ านวน) 

ระบบการสรรหา (Recruitment) 2 

ระบบการพัฒนา (Training & Development 1 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1 

ระบบการบริหารค่าตอบแทน 1 

ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 1 

ระบบการธ ารงรักษา 2 



ค 

 

 

โดยมีแนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

น าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้อง

ให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/

กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่

ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้

เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อปรับประบวน

การ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 อย่างเป็นระบบ 

 

แนวทางการน าแผนการบรหิารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การ

ปฏิบัต ิ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย 

และโครงการ/กิจกรรมให้กับหนว่ยงานภายในวิทยาลัยฯได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ

สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ให้

เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ 

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพจิารณาการ 

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหนว่ยงานใหข้ับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี 

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/



ง 

 

 

กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

การติดตามและประเมินผลแผนการบรหิารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เพื่อให้ผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่

การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และ

สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์

ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากร

บุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกๆ ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการ

วิเคราะหผ์ลการด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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สารบัญ 

 
บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร ก 

สารบัญ จ 

ส่วนที่ 1 บทน า  

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 โครงสรา้งวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเขน 6 

 1.3 โครงสรา้งการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 7 

 1.4 ผลการด าเนนิงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 8 

 1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเขน ประจ าปี 2563  

     1.5.1 วิสัยทัศน ์(Vision) 8 

     1.5.2 พันธกิจ (Mission) 8 

     1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area) 9 

     1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 9 

     1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 9 

     1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 9 

     1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 9 

     1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 9 

     1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเขน (Development Goals) 10 

 1.6 ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเขน 11 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล  

 2.1 นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 13 

 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 14 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ในข้าราชการพลเรือนมีเป้าหมาย

สูงสุดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ

ภารกิจของรัฐและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาว่า

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ดังนั้นการปรับเปลี่ยนบทบาทด้าน

การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับส่วนราชการ  

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่จึงต้องเป็นระบบที่สร้างความคล่องตัวให้กับผู้บริหารไม่ติด

ยึดอยู่กับกฎระเบียบ และต้องเป็นระบบที่เกื้อหนุนต่อการทางานเชิงยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ในขณะเดียวกันจะต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และทาให้ข้าราชการมีความพึง

พอใจ ตลอดจนมคีุณภาพชวีิตที่ดีดว้ย  

 ส านักงานก.พ.ได้พัฒนาเครื่องมือส าหรับ “การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากร

บุคคล” หรอืที่เรยีกว่า HR Scorecard มาใช ้โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

 1. เพื่อพัฒนาระบบและสร้างกลไกการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนความ

คุ้มค่า และความพร้อมรับผิดในการบริหารทรัพยากรบุคคลสาหรับส่วนราชการ อันจะเป็นช่องทาง ใน

การให้ขอ้มูลย้อนกลับเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งจะ

ช่วยให้ส่วนราชการ สามารถบริหารกาลังคนให้เกิดประโยชน์ สูงสุดเพื่อบรรลุภารกิจและ เป้าหมาย 

ที่ตัง้ไว้  

 2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนราชการอันจะ นาไปสู่การ

พัฒนาสมรรถนะของหนว่ยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ให้สามารถ ปฏิบัติงานในฐานะ

ที่เป็นหุ้นสว่นเชงิยุทธศาสตรใ์นการบริหารราชการของสว่นราชการได้  

 3. เพื่อสร้างกลไกความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งทาหน้าที่เชิง

นโยบายด้านการบริหารกาลังคนในภาพรวม (Human Resource Policy) และ ส่วนราชการซึ่งรับผิดชอบ

ต่อยุทธศาสตร์และวิธีปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Strategy and 

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

2547 ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ในการทางาน HR Scorecard ในภาครัฐ มีองค์ประกอบ 4 ส่วน ได้แก่  

 1) มาตรฐานความส าเร็จ (Standard for Success) หมายถึง เป้าหมายสุดท้ายที่สว่นราชการต้อง

บรรลุ  
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 2) ปัจจัยที่จะนาไปสู่ความส าเร็จ (Critical Success Factors) หมายถึง นโยบายมาตรการ 

แผนงานโครงการ และการดาเนินการตา่งๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการที่จะทาให้

บรรลุมาตรฐานความส าเร็จ  

 3) มาตรวัดหรือตัวชี้วัดความส าเร็จ (Measures and Indicators) ในการดาเนินการตามนโยบาย

แผนงาน โครงการ และมาตรการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 4) ผลการดาเนนิงานที่ส่วนราชการใช้เป็นหลักฐานในการประเมินว่าได้ดาเนินการตามนโยบาย

แผนงาน โครงการ และมาตรการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลบรรลุตามมาตรฐานความส าเร็จ  

มาตรฐานความส าเร็จการบรหิารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 5 มิติ ดังน้ี  

 มิติที ่1 ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)  

 มิติที ่2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)  

 มิติที ่3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Effectiveness)  

 มิติที ่4 ความพรอ้มรับผดิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Accountability)  

 มิติที ่5 คุณภาพชวีิตการทางานและความสมดุลระหว่างชวีิตกับการทางาน  

รายละเอียดในแตล่ะมิต ิมีดังนี ้ 

 1. มิติที ่1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการ

บริหารทรัพยากรบุคคล ดังตอ่ไปนี ้ 

 1.1 ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งมีความ

สอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้  

 1.2 ส่วนราชการมีการวางแผนและบริหารกาลังคน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพกล่าวคือ“กา

ลังคนมีสมรรถนะ” ที่เหมาะสม สอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจาเป็นของส่วนราชการทั้งใน

ปัจจุบันและในอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกาลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้าน

ความตอ้งการกาลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว  

 1.3 ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพือ่จูงใจใหไ้ด้มา พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งกลุ่มขา้ราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่ง

จาเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของ ส่วนราชการ  

  1.4 ส่วนราชการ มีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับรวมทั้งมีแผนสร้าง 

ความต่อเนื่องในการบริหารราชการนอก จากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและ

สร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมใน

การทางาน  
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  5. มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน หมายถึง การที่ส่วน

ส่วนราชการที่มีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ข้าราชการและบุคลากร ดังนี้  

 5.1 ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทางานระบบงานและ

บรรยากาศการทางานตลอดจนมีการนาเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการ

ให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่  โดยไม่

สูญเสียรูปแบบการใชชี้วติส่วนตัว  

 5.2 มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม

กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความตอ้งการและสภาพของส่วนราชการ  

 5.3 มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและ

บุคลากรผูป้ฏิบัติงาน และในระหวา่งขา้ราชการและผูป้ฏิบัติงานด้วยกันเอง  

ประโยชน์ของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 1. สว่นราชการใชม้าตรฐานความส าเร็จทั้ง 5 มิติ เป็นแนวทางในการจัดท ากลยุทธ์ การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของตนเพื่อให้เกิดผลที่สะท้อนได้อย่างสมดุลทั้ง 5 มิติและใช้เป็น เกณฑ์การประเมิน

ตนเอง (Self Assessment)  

 2. การประเมินผลส าเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลจะนาไปสู่การยกระดับขีด

ความสามารถของส่วนราชการ มีการเรียนรู้และพัฒนา นาไปสู่การบริหารที่มีคุณภาพมีนวัตกรรมใน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ๆ มีการท างานให้ดีขึ้น ไม่เป็น“องค์กรน้ าเน่า” ที่ไม่ได้รับ ความเชื่อถือ

ศรัทธาจากประชาชน  

 

แนวคิดเรื่องสมรรถนะ  

 สมรรถนะ (Competency) มีความหมายตามพจนานุกรมว่า ความสามารถหรือสมรรถนะใน

ภาษาอังกฤษมีคาที่มีความหมายคล้ายกันอยู่หลายคา ได้แก่ capability, ability, proficiency, expertise, 

skill, fitness, aptitude โดยสานักงาน ก.พ. ใช้ภาษาไทยว่า “สมรรถนะ” แต่ในบาง องค์กรใช้คาว่า 

“ความสามารถ” ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจตรงกันมหาวิทยาลัยจึงใช้คาว่า สมรรถนะ สานักงาน ก.พ. ได้    

ก าหนดนิยามของสมรรถนะ คือ “คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ เป็นผลมาจากความรู้  ทักษะ/

ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทาให้บุคคลสามารถสร้างผลงาน ได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงาน

อื่นๆ ในองค์กร ” กล่าวคือการที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใด สมรรถนะหนึ่งได้มักจะต้องมีองค์ประกอบ

ของทั้งความรู้ ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะ อื่นๆ ตัวอย่างเช่นสมรรถนะการบริการที่ดี ซึ่ง

อธิบายว่า“สามารถใหบ้ริการที่ผูร้ับบริการตอ้งการได้”  
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องค์ประกอบของสมรรถนะ  

 ในเบือ้งตน้องค์ประกอบในการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่  

1. ความรู ้(Knowledge) คือ ความสามารถอธิบาย เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าง ถูกต้องและชัดเจน  

แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ รู้ความหมาย รู้ขัน้ตอน รู้ประยุกต์ใช ้ 

  2.  ทักษะ (Skill) คือ ความสามารถในการลงมือท าเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ อัน

พึง ประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวัดทักษะมี 3 ระดับ คือระดับความซับซ้อน ในการปฏิบัติ 

ระดับความหลากหลาย ระดับความสม่ าเสมอ  

 3.  พฤติกรรมหรอือุปนิสัยในการทางาน (Attribute) คือ รูปแบบการแสดงออก หรือพฤติกรรม

ของบุคคลที่สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติอยู่ ซึ่ งการแสดงออกอันพึงประสงค์ได้นั้น ขึ้นกับปัจจัย 3 

ประการ คือ ค่านิยม แนวโน้มการแสดงออก และแรงจูงใจ ซึ่งส่งผลให้องค์กร ความได้เปรียบคู่แข่งขัน 

เช่น ความกระตือรือร้น ความอดทน และขยันขันแข็งในการท างาน ค่านิยมในการยอมรับฟังความ

คิดเห็นอย่างสรา้งสรรคเ์พื่อการสรา้งนวัตกรรมใหม่ๆ และการปรับปรุงงานอย่างตอ่เนื่อง เป็นต้น  

 

สมรรถนะในระบบจ าแนกต าแหนง่  

 วัตถุประสงค์ของการก าหนดต้นแบบสมรรถนะ (Competency Model) ส าหรับระบบข้าราชการ  

พลเรือนไทยเพื่อสร้างแบบสมรรถนะ (Competency) ให้ภาคราชการพลเรือนโดย เฉพาะสาหรับใช้ใน

การบริหารและประเมินผลงานตลอดจนพัฒนาศักยภาพในระยะยาว ซึ่งในแบบสมรรถนะประกอบไป

ด้วย สมรรถนะ 3 ส่วน คือ (1) สมรรถนะหลัก สาหรับต าแหน่ง ข้าราชการพลเรือนทุกกลุ่มงาน (2) 

สมรรถนะเฉพาะประจ าสายงานซึ่งแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มงาน และ (3) สมรรถนะเฉพาะทางการ

บริหาร  

 1. สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนไทยทั้งระบบ เพื่อหล่อหลอม

ค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์รว่มกัน  

 2. สมรรถนะเฉพาะประจ าสายงาน คือสมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะสาหรับต าแหน่ง เพื่อ

สนับสนุนให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่และเสริมให้ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ให้ ได้ดี

ยิ่งขึ้น  

 3. สมรรถนะทางการบริหาร คือ สมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะส าหรับต าแหน่งบริหาร  

 

สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ก าหนดสมรรถนะบุคลากร ประกอบด้วย 3 ส่วน คอื  

 ส่วนที่ 1 สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของต าแหน่ง ของ

ข้าราชการที่ก าหนดขึ้นเพื่อ หล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันให้เป็นวัฒนธรรม
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องค์กร โดยทางสานักงาน ก.พ. ได้ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะหลักให้ข้าราชการพลเรือนทุกคนใช้

ร่วมกัน จานวน 5 สมรรถนะ ได้แก่  

 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  

 2. การวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ (Systematic Job Planning)  

 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  

 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจรยิธรรม (Integrity)  

 5. การท างานเป็นทีม (Teamwork)    
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1.2 โครงสร้างวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 

คณบด ี

วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายบรหิาร 

 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายแผนงานฯ 

 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
 
 

หัวหน้าส านักงาน 
  
  

สถานบันวิจยัและบริการวิชาการ
ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

อธิการบด ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

คณะกรรมการอ านวยการ 

คณบด ี

วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายบรหิาร 

 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายแผนงานฯ 

 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
 
 

        หัวหน้าส านักงาน 
  
  

1.งานบริการการศึกษา 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 หลักสูตรและการสอน 
1.3 ทะเบียนและประมวลผล
ข้อมูล 
1.4 การรับเข้าศึกษาตอ่ 
1.5 ผลงานทางวิชาการ 
1.6 คุณวิฒิปริญญาเอก 
  
  

2. งานคลังและพัสดุ 
2.1 การเงิน 
งบประมาณ 
2.2 บัญชี 
2.3 พัสด ุ
 

1.งานบริหารงานทั่วไป 
1.1 ธุรการ/ สารบรรณ 
1.2 ประชาสัมพันธ ์
1.3 วิเทศสัมพันธ์ 
1.4 อบรมและพัฒนา 
1.5 IT 
1.6 อาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ 
1.7 มหาวิทยาลัยสีขาว 
1.8 งานบุคลากร 

1.งานพัฒนางานวิจัย 
1.1 ผลิตผลงานวิจัย 
1.2 เผยแพร่ผลงานวิจัย 
1.3 ผลิตวารสารวิชาการ 
1.4 บริการวิชากรแก่
สังคม 
1.5 U-Ranking 
 

อธิการบด ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

1.งานนโยบาย/แผน/
ประกันคุณภาพ 
1.1 วิเคราะห์แผนงานและ
งบประมาณ 
1.2 พัฒนาระบบและ
ประเมินผลปฏิบัติราชการ 
1.3 ประกันคุณภาพ 
   
  
  
  

1.งานกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
1.1 กิจการนักศกึษา 
1.2 บริหารและสวัสดิภาพ 
1.3 แนะแนวและ
ทุนการศึกษา 
1.4 กองทุนกู้ยืม 
1.5 ศิลปวัฒนธรรม  
  

 2. งานบริการวิชาการ 
2.1 บริการวิชาการ 
2.2 งานหารายได ้
  
  

สถานบันวิจยัและ
บริการวิชาการ
ด้านโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 
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1.4 ผลการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 

 งบประมาณ 

2562 

ระบบการสรรหา 

     1.การจัดท ากรอบอัตราก าลังของบุคลากรมหาวิทยาลัย - 

     2.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - 

ระบบการพัฒนา 

     1.โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมทางวิชาชีพสายวิชาการ 15,000.00   

     2.โครงการเทคนิคการน าเสนองานโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปอย่างมอือาชีพ 15,000.00   

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     1.การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร - 

ระบบการบริหารค่าตอบแทน 

     1.การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และค่าตอบแทน 35,360,400.00 

ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

     1.การสรา้งความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชนของประกันกลุ่ม AIA 800,000 

ระบบการธ ารงรักษา 

     1.การสรา้งแรงจูงใจด้วยการจัดสรรเงินรางวัล - 

 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปี 2563 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ 

 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1. ให้การศกึษา (Educate)  

2. วิจัย (Research)  

3. บริการวิชาการ (Outreach)  

4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 
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1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลติบัณฑิต นักปฏิบัติที่มคีวามรูค้วามสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ

ความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่

ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมคีุณภาพ 

4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 

5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การ

พัฒนาสถานประกอบการและสังคม 

 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2. คุณธรรม (Morality)  

3. เครือขา่ย (Partnership)  

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้น าองค์ความรูสู้่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแหง่การเรยีนรู้สู่สากล 

 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1. W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

2. H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4. P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 
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1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (College of Logistics and 

Supply Chain Development Goals) 

1. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มคีวามรูค้วามสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้

เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

พร้อมทั้งธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มคีุณภาพ  

2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนา

หลักสูตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับความ

ต้องการตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากร

ที่พอเพียงส าหรับการสนับสนุนการเรยีนรู้ของนักศึกษา  

3. สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบ

บริหารงานวิจัยที่มปีระสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย  

4. ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ

กลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่าย

ความรว่มมอืทางวิชาการระหว่างหนว่ยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

5. พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่

ถูกต้อง มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดของ

ศาสตร์ดา้นการบริหารไปสู่กิจกรรมตา่ง ๆ ของภารกิจด้านอื่น ๆ  

6. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการด าเนินงาน พรอ้มทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และ

เป็นที่ยอมรับของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ  
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1.6 ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

     1.6.1 ตารางข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวุฒกิารศึกษา 

**ข้อมูล ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2563 

   1.6.2 ตารางข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร และต าแหน่งทางวิชาการ 

 

ล าดับ

ที ่

 

ขื่อหน่วยงาน 

ข้าราชการ  

รวม 

ขรก. 

พนง.(เงนิรายได้) รวม 

 พนง. 

(เงิน

รายได้) 

พนง.(งบประมาณ

แผ่นดิน) 

รวม 

พนง.(งบ 

ประมาณ

แผ่นดิน) 

 

ผลรวม

ทั้งหมด ผศ. รศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. อ. 

1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน 

    4   53 57 1   1 58 

**ข้อมูล ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2563 

 

 

ล าดับ

ที ่

 

ขื่อหน่วยงาน 

ข้าราชการ  

รวม 

ข้าราชการ 

พนง.(เงนิรายได้)  

รวม พนง.

(เงิน

รายได้) 

พนง.(งบประมาณ

แผ่นดิน) 

 

รวม พนง.

(งบประมาณ 

แผ่นดิน) 

ผลรวม

ทั้งหมด 

ป.ตร ี ป.โท ป.

เอก 

ป.

ตร ี

ป.โท ป.

เอก 

ป.

ตร ี

ป.โท ป.

เอก 

1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน 

     40 17 57   1 1 58 
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1.6.3 ตารางข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวุฒกิารศึกษา 

 

ล าดับที่ 

 

หน่วยงาน 

ข้าราชการ  

รวม 

พนง.(งปม.เงนิรายได้)  

รวม 

พนง.(งปม.แผ่นดนิ)  

รวม 

 

ผลรวม

ทั้งหมด 
ป.ตร ี ป.โท 

ต่ ากว่า 

ป.ตร ี
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

ต่ ากว่า 

ป.ตร ี
ป.ตร ี ป.โท 

1 วิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพ

พลายเชน 

   2 19 4  25   5 5 30 

**ข้อมูล ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2563 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารบรหิารทรัพยากรบุคคล 
 

2.1 นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน มีเป้าหมายที่จะพัฒนาวทิยาลัยให้เป็นองค์กรที่ดี สร้าง

คุณภาพชวีิตและความผาสุกในการปฏิบัติงาน มุ่งผลติบัณฑิตแขง่ขันกับนานาชาติได้ และสามารถด ารง

ชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม พึ่งพาตนเองได้และยืนอยู่อย่างสง่างามในสังคม

วิชาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ไว้ดังนี ้

 1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงให้มาเป็น

อาจารย์ และเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรใหม้ีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

 2. ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และส่งเสริมให้เข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ้น และมี

ความก้าวหน้าในสายงาน 

 3. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้เกิด

การพัฒนาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหม้ีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 5. สร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เกิดคุณภาพชีวิต และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ

ท างาน 

 6. สร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลตอบแทนกับบุคลากรที่สร้างผลงานให้วิทยาลัยตามความ

เหมาะสม  

 7. พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีเจตคติ ค่านิยม ที่มุ่งเน้นคุณภาพ 

ความรู้ความสามารถในการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรการเรียนรู้ มีบุคลิกภาพที่งดงาม และมี

จรรยาบรรณตามวิชาชีพ 

 8. สนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนพัฒนาตนเอง โดยเข้ารับการอบรม 

ประชุม สัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

 1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการ

ด าเนนิงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

 2. เพื่อพัฒนาบุคคลใหม้ีความรู ้ความสามารถในด้านต่างๆ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 

 3. เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันและ

ทัศนคตทิี่ดตี่อองค์กร 

 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้ วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

 2.2.1 ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 

 2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการ และสอดคล้อง

กับอัตราก าลังที่มอียู่ 

  2. บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและ

จรยิธรรมในการปฏิบัติงาน 

  3. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

ท างาน 

 

 2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพเอื้อตอ่การด าเนินงานที่เน้น

ผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัย

แมแ่บบที่ดขีองสังคม 

1) ระดับความพึงพอใจของ

บุ ค ล า ก ร ต่ อ ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร

ทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน (ระดับความ

พึงพอใจ) 

≥ 4.0 

2) เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิต

ที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมี

ความผูกพันกับองค์กร 

1 )  ระดับความผูกพันของ

บุคลากรต่อ วิ ทยาลั ย โลจิ สติ กส์

และซัพพลายเชน (ระดับความผูกพัน) 

≥ 4.0 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ล าดับ ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 

1 จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

3 กรกฏาคม 2562 

2 เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 จากหน่วยงานเจา้ภาพ 

3 กรกฏาคม - 11 

กรกฏาคม 2562 

3 ทบทวนและจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 

2563 

11 กรกฏาคม 2560 – 

15 สิงหาคม 2562 

4 จัดส่ง (ร่าง) จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี

งบประมาณ 2563 ให้หน่วยงานเจ้าภาพเพื่อตรวจสอบ และแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะของหนว่ยงานเจ้าภาพ 

15 สิงหาคม – 30 

สิงหาคม 2562 

5 เสนอแแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563  

ต่อคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

30 สิงหาคม – 26 

กันยายน 2562 

6 ขออนุมัติแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 8-30 กันยายน 2562  

7 เผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 1 ตุลาคม 2562 
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2.5 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

  2.5.1 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั  

กลุ่มเปา้หมาย 

 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

 

งบประมาณ 

(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

2561 

 

2562 

 

2563 

 

2564 

 

2565 
       

ระบบการสรรหา (Recruitment)          

1. การวางแผนอัตราก าลัง           

1 จัดท ากรอบ

อัตราก าลังของ

บุคลากร

มหาวทิยาลัย 

เพื่อทบทวน

และจัดท า

กรอบ

อัตราก าลัง ให้

เพยีงพอต่อ

ความตอ้งการ

อัตราก าลังของ

มหาวทิยาลัย 

ความส าเร็จใน

การจัดท า

กรอบ

อัตราก าลัง 

กรอบ

อัตราก าลัง 

- - - กรอบ

อัตราก าลัง 

บุคลากรวทิยาลัย ตุลาคม – 

กันยายน 

- งานบุคคล

วทิยาลัยฯ 

2. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง           

1 การสรรหาและ

คัดเลอืก

บุคลากร 

เพื่อสรรหาและ

คัดเลอืก

บุคลากรเข้า

ร้อยละของ

การสรรหา

บุคคลเขา้

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากรวทิยาลัย ตุลาคม – 

กันยายน 

- งานบุคคล

วทิยาลัยฯ 
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กจิกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั  

กลุ่มเปา้หมาย 

 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

 

งบประมาณ 

(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

2561 

 

2562 

 

2563 

 

2564 

 

2565 
       

ปฏบัิตงิาน ท างานได้ตาม

ประกาศ  

ระบบการพัฒนา (Training & Developmaent)             

1 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

และแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน          

1 การประเมินผล

การปฏบัิตงิาน

ของบุคลากร 

เพื่อประเมินผล

การปฏบัิตงิาน

ของบุคลากร

วทิยาลัย 

ร้อยละของ

บุคลากรท่ี

ได้รับการ 

ประเมินผล

การปฏบัิตงิาน 

100 100 100 10 

0 

100 บุคลากรวทิยาลัย ตุลาคม – 

กันยายน 

 - งานบุคคล

วทิยาลัยฯ 

ระบบการบริหารค่าตอบแทน          

1 การบริหาร

ค่าจ้าง เงนิเดอืน 

และค่าตอบแทน 

เพื่อด าเนนิการ

เลื่อนเงินเดอืน 

และค่าจา้ง

ค่าตอบแทน

ของบุคลากร 

ร้อยละ

บุคลากรท่ี

ได้รับการ

เลื่อนเงินเดอืน

และค่าจา้ง

ตามเกณฑ์  

80 80 80 80 80 บุคลากร

มหาวทิยาลัย 

ตุลาคม – 

กันยายน 

- งานบุคคล

วทิยาลัยฯ 
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กจิกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั  

กลุ่มเปา้หมาย 

 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

 

งบประมาณ 

(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

2561 

 

2562 

 

2563 

 

2564 

 

2565 
       

ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์          

1 การสร้างความรู้

ความเข้าใจใน

สิทธิประโยชน ์

ของประกันกลุ่ม 

AIA 

เพื่อให้บุคลากร

มคีวามรู้ความ

เข้าใจในสทิธิ

ประโยชนข์อง

ประกันกลุ่ม 

AIA 

ระดับความรู้

ความเข้าใจ

ของบุคลากร 

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 บุคลากรวทิยาลัย มกราคม – 

มนีาคม 

- งานบุคคล

วทิยาลัยฯ 

ระบบการธ ารงรักษา          

1 การสร้าง

แรงจูงใจด้วยการ

จัดสรรเงินรางวัล 

เพื่อด าเนนิการ

จัดสรรเงิน

รางวัลส าหรับ

บุคลากร 

ร้อยละ

บุคลากรท่ี

ได้รับการ

จัดสรรเงิน

รางวัลตาม

เกณฑ์ 

 

80 80 80 80 80 บุคลากรวทิยาลัย ธันวาคม - งานบุคคล

วทิยาลัยฯ 

2 การจัดท า

เส้นทาง

ความก้าวหนา้ 

1. โครงการ

พัฒนาผลงาน

และเพิ่ม

1. รอ้ยละ

บุคลากรท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 บุคลากรสาย

วชิาการท่ีเข้าร่วม

โครงการพัฒนา

ตุลาคม – 

กันยายน 

- งานบุคคล

วทิยาลัยฯ 
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กจิกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั  

กลุ่มเปา้หมาย 

 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

 

งบประมาณ 

(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

2561 

 

2562 

 

2563 

 

2564 

 

2565 
       

ต าแหนง่ทาง

วชิาการ 

ยื่นขอก าหนด

ต าแหนง่ทาง

วชิาการ  

ผลงานและเพิ่ม

ต าแหนง่ทาง

วชิาการ 
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2.5.2 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงคโ์ครงการ 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของ

ตัวชี้วัด 

 

กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

ผู้รับผิดชอบ 

ระบบการสรรหา (Recruitment) 

1. การวางแผนอัตราก าลัง       

1 จัดท ากรอบอัตราก าลัง

ของบุคลากร

มหาวทิยาลัย 

เพื่อทบทวนและจัดท า

กรอบอัตราก าลัง ให้

เพยีงพอต่อความ

ตอ้งการอัตราก าลังของ

มหาวทิยาลัย 

ความส าเร็จในการจัดท า

กรอบอัตราก าลัง 

กรอบ

อัตราก าลัง 

บุคลากรวทิยาลัย ตุลาคม 2562 - 

กันยายน 2563 

- งานบุคคลวิทยาลัยฯ 

2. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง       

1 การสรรหาและคัดเลือก  

บุคลากร 

เพื่อสรรหาและคัดเลือก

บุคลากรเข้าปฏบัิตงิาน 

ร้อยละของการสรรหา

บุคคลเขา้ท างานได้ตาม

ประกาศ  

≥80 บุคลากรวทิยาลัย ตุลาคม 2562 - 

กันยายน 2563 

- งานบุคคลวิทยาลัยฯ 

ระบบการพัฒนา (Training & Developmaent) 

1 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

และแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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กจิกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงคโ์ครงการ 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของ

ตัวชี้วัด 

 

กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

ผู้รับผิดชอบ 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1 การประเมินผลการ

ปฏบัิตงิานของบุคลากร 

เพื่อประเมินผลการ

ปฏบัิตงิานของบุคลากร

มหาวทิยาลัย 

ร้อยละของหนว่ยงานท่ี

ด าเนนิการประเมิน

ปฏบัิตงิาน 

100 บุคลากรวทิยาลัย ตุลาคม 2562 - 

กันยายน 2563 

- งานบุคคลวิทยาลัยฯ 

ระบบการบริหารค่าตอบแทน 

1 การบริหารค่าจ้าง 

เงินเดอืน และ

ค่าตอบแทน 

เพื่อด าเนนิการเลื่อน

เงินเดอืน และค่าจ้าง

ค่าตอบแทนของ

บุคลากร 

ร้อยละบุคลากรท่ีได้รับ

การเลื่อนเงินเดอืนและ

ค่าจ้างตามเกณฑ์  

80 บุคลากรวทิยาลัย ตุลาคม 2562 - 

กันยายน 2563 

- งานบุคคลวิทยาลัยฯ 

ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

1 การสร้างความรูค้วาม

เข้าใจในสทิธิประโยชน ์

ของประกันกลุ่ม AIA 

เพื่อให้บุคลากรมี

ความรู้ความเข้าใจใน

สิทธิประโยชนข์อง

ประกันกลุ่ม AIA 

ระดับความรู้ความเข้าใจ

ของบุคลากร 

≥3.51 บุคลากรวทิยาลัย มกราคม 2562 – 

มนีาคม 2563 

- งานบุคคลวิทยาลัยฯ 

ระบบการธ ารงรักษา 

1 การสร้างแรงจูงใจด้วย

การจัดสรรเงินรางวัล 

เพื่อด าเนนิการจัดสรร

เงินรางวัลส าหรับ

บุคลากร 

ร้อยละบุคลากรท่ีได้รับ

การจัดสรรเงินรางวัลตาม

เกณฑ์ 

80 บุคลากรวทิยาลัย ธันวาคม 2562 - กองบริหารงานบุคคล 
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ส่วนที่ 3  

แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิัติและการติดตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญ

ต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    

ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้

เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้าน.การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการ

บริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริหารงานบุคคล อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดท า 

แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/

กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที ่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพจิารณาการ 

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหนว่ยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้ม ี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 
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5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง

สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคล ประจ าปี ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 )  และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของวิทยาลัย       

โลจิสติกส์และซัพพลายเชนบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการ

ด าเนนิงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่า

ทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและ

ประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์

ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลอย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อ

น าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ข 

รายงานการประชุม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการ

บริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 



31 

 

 



32 

 

 



33 

 

 



34 

 

 



35 

 

 



36 
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ภาคผนวก ค 

ภาพกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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