แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564

ก

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การพั ฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ในข้าราชการพลเรือนมีเป้าหมาย
สูงสุดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2540 พระราชบัญ ญั ติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ดังนั้นการปรับเปลี่ยนบทบาทด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับส่วนราชการ
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่จึงต้องเป็นระบบที่สร้างความคล่องตัวให้กับผู้บริหารไม่ติด
ยึดอยู่กับกฎระเบียบ และต้องเป็นระบบที่เกื้อหนุนต่อการทางานเชิงยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ในขณะเดียวกันจะต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และทาให้ข้าราชการมีความพึง
พอใจ ตลอดจนมีคุณ ภาพชีวิตที่ ดีด้วย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีเป้าหมายที่จะพัฒนา
วิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงาน มุ่งผลิตบัณฑิตแข่งขัน
กับนานาชาติได้ และสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม พึ่งพาตนเองได้และ
ยืนอยู่อย่างสง่างามในสังคมวิชาการ
วิ ท ยาลั ย โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซั พ พลายเชน จึ ง ได้ ก ำหนดกรอบในการจั ด ทำแผนการบริ ห าร
ทรั พ ยากรบุ ค คล ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2565) และ ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 ตาม
ยุท ธศาสตร์ที่ 1 พั ฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน สำหรับแผนการบริหารทรัพยากร
บุ ค คล ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) และ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 สามารถกำหนด
วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้
วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการ
ดำเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขี องสังคม
2. เพื่ อพั ฒ นาบุค คลให้มีค วามรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ และสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
3. เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันและ
ทัศนคติที่ดตี ่อองค์กร

ข
ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย
1. ระดับความพึงพอใจของบุคคลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย (≥ 4.0)
2. ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย: Happy work-Life (≥ 80)
3. ระดับความผูกพันของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย (≥ 4.0)
โดยแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) สามารถสรุปโครงการ/
กิจกรรมและงบประมาณ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ
5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) ในแต่ละด้าน
กิจกรรมด้าน
ระบบการสรรหา (Recruitment)
ระบบการพัฒนา (Training & Development
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระบบการบริหารค่าตอบแทน
ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ระบบการธำรงรักษา

โครงการ/กิจกรรม (จำนวน)
2
1
1
1
1
2

ทั้งนี้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้นำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2561 -2565) เพื่ อ แปลงไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นแต่ ล ะปี โดยการจั ด การเป็ น แผนปฏิ บั ติ ก าร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถสรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่จะดำเนินการ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ในแต่ละด้าน
กิจกรรมด้าน
โครงการ/กิจกรรม (จำนวน)
ระบบการสรรหา (Recruitment)
2
ระบบการพัฒนา (Training & Development
1
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1
ระบบการบริหารค่าตอบแทน
1
ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
1
ระบบการธำรงรักษา
2

ค
โดยมีแนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
นำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้อง
ให้ ค วามสำคั ญ ต่ อ การบริห ารจั ด การเพื่ อให้ เกิ ด การประสานความร่วมมื อ ในการจั ด ทำโครงการ/
กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่
กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อปรับประบวน
การ และกลไกการบริหารจัดการการนำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 อย่างเป็นระบบ
แนวทางการนำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การ
ปฏิบัติ
เพื่ อให้บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั งกล่ าว จึ งกำหนดทางการนำแผนการบริห ารทรัพ ยากรบุ คคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย
และโครงการ/กิจกรรมให้กับหน่วยงานภายในวิทยาลัยฯ ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่
จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่
กำหนด
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการ
สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้ า งกลไกประสานงานภายในกั บ หน่ ว ยงานให้ ขั บ เคลื่ อ นโครงการ/กิ จ กรรมให้ มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน
และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้
สามารถเข้าถึ งและใช้ป ระโยชน์ได้ ง่าย ติ ดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับ จากการดำเนิ นงานโครงการ/

ง
กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุป ระสงค์ของแผนการบริหารทรัพยากรบุ คคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่
การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และ
สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัด
แก่ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ สร้างทัก ษะในการติด ตามประเมิ นผลและสามารถนำมาใช้ป ระโยชน์
ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างต่อเนื่อง
3. กำหนดให้ มี ก ารติ ด ตามความก้ าวหน้ า ของแผนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุ ก ๆ ไตรมาส พร้ อ มให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะโครงการ/กิ จ กรรมทำการ
วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร

จ

สารบัญ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 โครงสร้างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
1.4 ผลการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเขน ประจำปี 2565
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area)
1.5.4 เสาหลัก (Pillar)
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)
1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Development Goals)
1.6 ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.1 นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
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ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
การพั ฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ในข้าราชการพลเรือนมีเป้าหมาย
สูงสุดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2540 พระราชบัญ ญั ติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิ น พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ดังนั้นการปรับเปลี่ยนบทบาทด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับส่วนราชการ
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่จึงต้องเป็นระบบที่สร้างความคล่องตัวให้กับผู้บริหารไม่ติด
ยึดอยู่กับกฎระเบียบ และต้องเป็นระบบที่เกื้อหนุนต่อการทางานเชิงยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ในขณะเดียวกันจะต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และทาให้ข้าราชการมีความพึง
พอใจ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีดว้ ย
สำนัก งานก.พ.ได้พั ฒ นาเครื่องมือสำหรับ “การพั ฒ นาสมรรถนะการบริห ารทรัพ ยากร
บุคคล” หรือที่เรียกว่า HR Scorecard มาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่ อพั ฒนาระบบและสร้างกลไกการประเมิ นประสิทธิ ภาพและประสิ ทธิผลตลอดจนความ
คุ้มค่า และความพร้อมรับผิดในการบริหารทรัพยากรบุคคลสาหรับส่วนราชการ อันจะเป็นช่องทาง ในการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งจะช่วยให้
ส่วนราชการ สามารถบริหารกาลังคนให้เกิดประโยชน์ สูงสุดเพื่อบรรลุภารกิจและ เป้าหมาย ที่ตงั้ ไว้
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนราชการอันจะ นาไปสู่การ
พัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ให้สามารถ ปฏิบัติงานในฐานะ
ที่เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของส่วนราชการได้
3. เพื่อสร้างกลไกความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งทาหน้าที่เชิง
นโยบายด้านการบริหารกาลังคนในภาพรวม (Human Resource Policy) และ ส่วนราชการซึ่งรับผิดชอบ
ต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (Human Resource Strategy and
Operation) ที่ประชุม ก.พ. ได้เห็นชอบกับแนวทางการนา HR Scorecard มาใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม
2547 ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ในการทางาน HR Scorecard ในภาครัฐ มีองค์ประกอบ 4 ส่วน ได้แก่
1) มาตรฐานความสำเร็จ (Standard for Success) หมายถึง เป้าหมายสุดท้ายที่ส่วนราชการ
ต้องบรรลุ
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2) ปั จ จั ย ที่ จ ะนาไปสู่ ค วามสำเร็ จ (Critical Success Factors) หมายถึ ง นโยบายมาตรการ
แผนงานโครงการ และการดาเนินการต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการที่จะทาให้
บรรลุมาตรฐานความสำเร็จ
3) มาตรวัดหรือตัวชี้วัดความสำเร็จ (Measures and Indicators) ในการดาเนินการตามนโยบาย
แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
4) ผลการดาเนินงานที่ส่วนราชการใช้เป็นหลักฐานในการประเมินว่าได้ดาเนินการตามนโยบาย
แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลบรรลุตามมาตรฐานความสำเร็จ
มาตรฐานความสำเร็จการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 5 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Effectiveness)
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Accountability)
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการทางานและความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทางาน
รายละเอียดในแต่ละมิติ มีดังนี้
1. มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้
1.1 ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งมีความ
สอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้
1.2 ส่วนราชการมีการวางแผนและบริหารกาลังคน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพกล่าวคือ “กา
ลังคนมีสมรรถนะ” ที่เหมาะสม สอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจาเป็นของส่วนราชการทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกาลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้าน
ความต้องการกาลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว
1.3 ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพ ยากรบุคคล
เพื่อจูงใจให้ได้มา พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผูป้ ฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่ง
จาเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของ ส่วนราชการ
1.4 ส่ ว นราชการ มี แผนการสร้างและแผนการพั ฒ นาผู้บ ริหารทุ ก ระดั บ รวมทั้ งมี แผนสร้าง
ความต่อเนื่องในการบริหารราชการนอก จากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมใน
การทางาน
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5. มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน หมายถึง การที่ส่วน
ส่วนราชการที่มีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการและบุคลากร ดังนี้
5.1 ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทางานระบบงานและ
บรรยากาศการทางานตลอดจนมีก ารนาเทคโนโลยีก ารสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและ
การให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผูป้ ฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่
สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวติ ส่วนตัว
5.2 มีการจัดสวัสดิก ารและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิก ารภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ
5.3 มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและ
บุคลากรผูป้ ฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการและผูป้ ฏิบัติงานด้วยกันเอง
ประโยชน์ของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ส่วนราชการใช้มาตรฐานความสำเร็จทั้ง 5 มิติ เป็นแนวทางในการจัดทำกลยุทธ์ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของตนเพื่อให้เกิดผลที่สะท้อนได้อย่างสมดุลทั้ง 5 มิติ และใช้เป็นเกณฑ์การประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment)
2. การประเมิ น ผลสำเร็ จ ของการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลจะนาไปสู่ ก ารยกระดั บ ขี ด
ความสามารถของส่วนราชการ มีการเรียนรู้และพัฒนานำไปสู่การบริหารที่มีคุณภาพมีนวัตกรรมใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ ๆ มีการทำงานให้ดีขนึ้ ไม่เป็น“องค์กรน้ำเน่า” ที่ไม่ได้รับ ความเชื่อถือ
ศรัทธาจากประชาชน
แนวคิดเรื่องสมรรถนะ
สมรรถนะ (Competency) มีค วามหมายตามพจนานุ ก รมว่า ความสามารถหรือสมรรถนะใน
ภาษาอังกฤษมีคาที่มีความหมายคล้ายกันอยู่หลายคา ได้แก่ capability, ability, proficiency, expertise,
skill, fitness, aptitude โดยสานั ก งาน ก.พ. ใช้ ภ าษาไทยว่า “สมรรถนะ” แต่ ในบาง องค์ ก รใช้ค าว่ า
“ความสามารถ” ดั งนั้น เพื่อให้เข้าใจตรงกันมหาวิทยาลัย จึงใช้คาว่า สมรรถนะ สานัก งาน ก.พ. ได้
กำหนดนิ ย ามของสมรรถนะ คื อ “คุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง พฤติ ก รรมที่ เ ป็ น ผลมาจากความรู้ ทั ก ษะ/
ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทาให้บุคคลสามารถสร้างผลงาน ได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงาน
อื่ น ๆ ในองค์ ก ร ” กล่ า วคื อ การที่ บุ ค คลจะแสดงสมรรถนะใด สมรรถนะหนึ่ ง ได้ มั ก จะต้ อ งมี
องค์ประกอบของทั้งความรู้ ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะ อื่น ๆ ตัวอย่างเช่นสมรรถนะการ
บริการที่ดี ซึ่งอธิบายว่า“สามารถให้บริการที่ผรู้ ับบริการต้องการได้”
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องค์ประกอบของสมรรถนะ
ในเบือ้ งต้นองค์ประกอบในการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
1. ความรู้ (Knowledge) คือ ความสามารถอธิบาย เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าง ถูกต้องและชัดเจน
แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ รู้ความหมาย รู้ขนั้ ตอน รู้ประยุกต์ใช้
2. ทัก ษะ (Skill) คือ ความสามารถในการลงมือทำเรื่องใดเรื่องหนึ่ งให้เกิด ผลผลิต ผลลัพธ์
อันพึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวัดทักษะมี 3 ระดับ คือระดับความซับซ้อน ในการปฏิบัติ
ระดับความหลากหลาย ระดับความสม่ำเสมอ
3. พฤติกรรมหรืออุปนิสัยในการทางาน (Attribute) คือ รูปแบบการแสดงออก หรือพฤติกรรม
ของบุ ค คลที่ ส อดคล้ อ งกั บ งานที่ ป ฏิ บั ติ อ ยู่ ซึ่ งการแสดงออกอั น พึ งประสงค์ ได้ นั้ น ขึ้ น กั บ ปั จ จั ย 3
ประการ คือ ค่านิยม แนวโน้มการแสดงออก และแรงจูงใจ ซึ่งส่งผลให้องค์กร ความได้เปรียบคู่แข่งขัน
เช่น ความกระตือรือร้น ความอดทน และขยันขันแข็งในการทำงาน ค่านิย มในการยอมรับ ฟังความ
คิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
สมรรถนะในระบบจำแนกตำแหน่ง
วัตถุประสงค์ ของการกำหนดต้นแบบสมรรถนะ (Competency Model) สำหรับระบบข้าราชการ
พลเรือนไทยเพื่ อสร้างแบบสมรรถนะ (Competency) ให้ ภาคราชการพลเรือนโดย เฉพาะสำหรับใช้ ใน
การบริหารและประเมินผลงานตลอดจนพัฒนาศักยภาพในระยะยาว ซึ่งในแบบสมรรถนะประกอบไปด้วย
สมรรถนะ 3 ส่วน คือ (1) สมรรถนะหลัก สำหรับตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนทุกกลุ่มงาน (2) สมรรถนะ
เฉพาะประจำสายงานซึ่งแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มงาน และ (3) สมรรถนะเฉพาะทางการบริหาร
1. สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนไทยทั้งระบบ เพื่อหล่อหลอม
ค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน
2. สมรรถนะเฉพาะประจำสายงาน คือสมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสาหรับตำแหน่ง เพื่อสนับสนุน
ให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่และเสริมให้ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ให้ได้ดียิ่งขึน้
3. สมรรถนะทางการบริหาร คือ สมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับตำแหน่งบริหาร
สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดสมรรถนะบุคลากร ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของตำแหน่ง ของ
ข้าราชการที่กำหนดขึ้นเพื่อ หล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันให้เป็นวัฒนธรรม
องค์ กร โดยทางสานัก งาน ก.พ. ได้กำหนดมาตรฐานสมรรถนะหลักให้ข้าราชการพลเรือนทุก คนใช้
ร่วมกัน จานวน 5 สมรรถนะ ได้แก่
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1. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
2. การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Job Planning)
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)
5. การทำงานเป็นทีม (Teamwork)
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1.2 โครงสร้างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
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1.4 ผลการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
งบประมาณ
2564
ระบบการสรรหา
1. การจัดทำกรอบอัตรากำลังของบุคลากรมหาวิทยาลัย
2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ระบบการพัฒนา
1. โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมทางวิชาชีพสายวิชาการ
15,000.00
2. โครงการไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิตสู่ความสำเร็จขององค์กร
15,000.00
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบการบริหารค่าตอบแทน
1. การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และค่าตอบแทน
35,360,400.00
ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
1. การสร้างความรูค้ วามเข้าใจในสิทธิประโยชนของประกันกลุ่ม AIA
684,906.49
ระบบการธำรงรักษา
1. การสร้างแรงจูงใจด้วยการจัดสรรเงินรางวัล
1.5 ข้อมูลพื้นฐาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปี 2565
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
1. ให้การศึกษา (Educate)
2. วิจัย (Research)
3. บริการวิชาการ (Outreach)
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)

8
1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรง
ต่อความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
2. ผลิ ต และพั ฒ นาผู้ ป ระกอบอาชีพ ด้ านโลจิส ติก ส์และซัพ พลายเชนที่ สนองตอบต่ อการ
เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก
3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่
ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
4. อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม
5. วิจัย และสร้างองค์ ค วามรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติก ส์และซัพ พลายเชนสู่ก าร
พัฒนาสถานประกอบการและสังคม
1.5.4 เสาหลัก (Pillar)
1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2. คุณธรรม (Morality)
3. เครือข่าย (Partnership)
4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตี ามวิถีของรัตนโกสินทร์”
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้ าวุโส
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ
1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้นำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรูส้ ู่สากล
1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1. W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2. H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
4. P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ
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1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (College of Logistics and
Supply Chain Development Goals)
1. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มคี วามรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
พร้อมทั้งธํารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มคี ุณภาพ
2. พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและความพอเพี ย ง โดยการพั ฒ นา
หลักสูตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับความ
ต้องการตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากร
ที่พอเพียงสําหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
3. สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภ าค เพื่อพัฒ นาระบบ
บริหารงานวิจัยที่มปี ระสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย
4. ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการที่ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น และ
กลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5. พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการนำวัฒนธรรมท้ องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่
ถูกต้อง มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดของ
ศาสตร์ด้านการบริหารไปสู่กิจกรรมต่าง ๆ ของภารกิจด้านอืน่ ๆ
6. พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ก่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และ
เป็นที่ยอมรับของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
1.5.10 นโยบายในการบริหารและพัฒนาวิทยาลัยฯ
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้
ก้าวไปสู่ความสำเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ
2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อนำไปสู่
ความผาสุกและคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองค์กร
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ
4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อุปกรณ์ บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พั ฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิ
การศึก ษาและผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ค วามสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนำไปใช้ใ น
ชีวิตประจำวันได้
6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิ ดขึ้น
2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1) พัฒนาสาขาวิชาไปสู่ค วามเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้ง
ในระดับประเทศและระดับสากล
2)

ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิท ยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วม

ในการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ
3)

ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร
4)

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา มีคุณธรรม

จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
5)

พัฒ นานัก ศึก ษาให้เ ป็น บัณ ฑิต ที่มีค วามรู้ค วามสามารถด้า นเทคโนโลยีแ ละการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี และบุคลิกภาพที่สง่างามสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
6)

พัฒ นานัก ศึก ษาให้เ ป็น บัณ ฑิ ต ที ่ม ีพ รสวรรค์แ ละความสามารถพิเ ศษที ่โ ดดเด่น

นอกจากศาสตร์ที่ศึกษา
3. นโยบายด้านการวิจัย
1) มุ่ง เน้น ผลิต งานวิจ ัย ที ่เ ป็น การสร้า งองค์ค วามรู้ใ หม่แ ละพัฒ นาเป็น นวัต กรรมที ่
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
3) สร้างให้นัก ศึก ษาตั้งแต่ระดับ ปริญ ญาตรีถึงปริญ ญาเอกมีขีดความสามารถในด้าน
การวิจัยและสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้
4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
1) ส่งเสริมให้มีก ารบริก ารวิช าการที่เชื่อมโยงกับ งานวิจัย และเกิด การบูรณาการกับ
การเรียนการสอน
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2) สร้า งเครือ ข่า ยกับ องค์ก รภาครัฐ และเอกชนในการให้บ ริก ารวิช าการ เพื ่อ แก้ไ ข
ปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย
5. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา
2) ส่ง เสริม และสนับ สนุน การวิจ ัย ค้น คว้า เพื ่อ เป็น ศูน ย์ ก ลางแห่ง การเรีย นรู้ท าง
วัฒนธรรม
3) สนับ สนุน ให้มีก ารสร้า งเครือ ข่า ยทางวัฒ นธรรมแลกเปลี่ย นเพื่อ การอนุรัก ษ์แ ละ
เผยแพร่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
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1.6 ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.6.1 ตารางข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวุฒกิ ารศึกษา
ข้าราชการ
ลำดับ
ที่
1

พนง.(เงินรายได้)

ขื่อหน่วยงาน
ป.ตรี

ป.โท

ป.
เอก

พนง.(งบประมาณ
ผลรวม
รวม พนง.
รวม พนง.
แผ่นดิน)
ทั้งหมด
(งบประมาณ
(เงิน
ป. ป.โท ป.
ป. ป.โท ป.
แผ่นดิน)
ตรี
เอก รายได้) ตรี
เอก
35 21
56
1
1
56

รวม
ข้าราชการ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน

**ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

1.6.2 ตารางข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามประเภทบุคลากร และตำแหน่งทางวิชาการ
ข้าราชการ
ลำดับที่

ขื่อหน่วยงาน
ผศ.

1

พนง.(เงินรายได้)

วิทยาลัยโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน

**ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

รศ.

อ.

รวม
ขรก.

ผศ. รศ.
6

ศ.

อ.
50

รวม
พนง.
(เงิน
รายได้)
56

พนง.(งบประมาณ
แผ่นดิน)
ผศ. รศ.
อ.
1

รวม
พนง.(งบ ผลรวม
ประมาณ ทั้งหมด
แผ่นดิน)
1
56
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1.6.3 ตารางข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวุฒกิ ารศึกษา
ข้าราชการ
ลำดับ
ที่
1

หน่วยงาน

ป.ตรี

วิทยาลัยโลจิ
สติกส์และซัพ
พลายเชน

**ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

ป.โท

พนง.(งปม.เงินรายได้)
รวม

ต่ำกว่า
ป.ตรี
3

ป.ตรี

ป.โท

25

11

ป.เอก

รวม
34

พนง.(งปม.แผ่นดิน)
ต่ำกว่า
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
4

รวม
4

ผลรวม
ทั้งหมด
34
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารบริหารทรัพยากรบุคคล
2.1 นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีเป้าหมายที่จะพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่ดี สร้าง
คุณภาพชีวติ และความผาสุกในการปฏิบัติงาน มุ่งผลิตบัณฑิตแข่งขันกับนานาชาติได้ และสามารถดำรง
ชีพ อยู่ ในสั งคมได้อ ย่ างมีคุ ณ ภาพและมีคุณ ธรรม พึ่ งพาตนเองได้ และยืนอยู่ อย่ างสง่างามในสั งคม
วิชาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ไว้ดังนี้
1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงให้มาเป็น
อาจารย์ และเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น
2. ส่ งเสริม ให้บุ ค ลากรสายวิ ชาการได้ รับ คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริญ ญาเอก และส่ งเสริม ให้เข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งส่ งเสริมให้บุคลากรสายสนั บ สนุนวิ ชาการได้รับ คุณ วุฒิ ที่สูงขึ้น และมี
ความก้าวหน้าในสายงาน
3. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
5. สร้างวั ฒ นธรรมขององค์ ก รให้ เกิ ด คุ ณ ภาพชีวิ ต และความสมดุ ล ระหว่างชี วิ ต กั บ การ
ทำงาน
6. สร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลตอบแทนกับบุคลากรที่สร้างผลงานให้วิทยาลัยตามความ
เหมาะสม
7. พัฒ นาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีเจตคติ ค่านิยม ที่มุ่งเน้นคุณภาพ
ความรู้ความสามารถในการจัด การความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรการเรียนรู้ มีบุคลิกภาพที่งดงาม และมี
จรรยาบรรณตามวิชาชีพ
8. สนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนพัฒนาตนเอง โดยเข้ารับการอบรม
ประชุม สัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร บุคคลที่มีประสิทธิภาพเอื้อตอการ
ดําเนินงานที่เนน ผลสัมฤทธิ์ และวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์
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2. เพื่อใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความทุ มเทในการ ปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับ
องคกร
2.3 ยุ ท ธศาสตร์ เป้ า ประสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ตั ว ชี้ วั ด ความสำเร็ จ และค่ า เป้ า หมายของ
มหาวิทยาลัย
2.2.1 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้ องการ และสอดคล้อง
กับอัตรากำลังที่มอี ยู่
2. บุค ลากรทุก ระดั บ มีความก้าวหน้ าในสายอาชีพ มีทัก ษะ ความรู้ คุณ ธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
3. บุ ค ลากรมี คุ ณ ภาพชี วิต การทำงานที่ ดี และอยู่ ในสภาพแวดล้ อ มที่ เอื้ อ ต่ อ การ
ทำงาน
2.3.3 ตัวชีว้ ัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของแผน
ตัวชี้วัด
1) เพื่อปรับ ปรุงและพั ฒ นาระบบ
ก า ร บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ที่ มี
ประสิทธิภาพเอื้อตอการดําเนินงานที่เนน
ผลสัมฤทธิ์ และวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัต
ลักษณ์
2) เพื่อใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีความทุมเทในการ ปฏิบัติงาน และมี
ความผูกพันกับองคกร

ค่าเป้าหมาย

1) ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ตอระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลของวิทยาลัย (ระดับ ความพึง
พอใจ)

≥ 4.0

1) ระดับความผูกพันของบุคลากร
ตอวิทยาลัย (ระดับความ
ผูกพัน)

≥ 4.0
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2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

ลำดับ

ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบตั ิการ

ระยะเวลา

1

เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ 2565 จากหน่วยงานเจ้าภาพ
จัดทำคำสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ 2565
ทบทวนและจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ
2565

10 กันยายน 2564

2
3

4

18 กันยายน 2564
22 กันยายน 2564

จัดส่ง (ร่าง) จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี
งบประมาณ 2565 ให้หน่วยงานเจ้าภาพเพื่อตรวจสอบ และแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานเจ้าภาพ

22-30 กันยายน

5

เสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
ต่อคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

6 ตุลาคม 2564

6

ขออนุมัตแิ ผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

6 ตุลาคม 2564

7

เผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

6 ตุลาคม 2564

8

ดำเนินการตามแผลบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ
2565

6 ตุลาคม 2564-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5
ปี (พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กองบริหารงาน
บุคคล รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

31 มีนาคม 2564

9

2564

กันยายน 2565

20 กันยายน 2565
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2.5 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
2.5.1 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
เป้าหมายของตัวชี้วดั
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย
2561

2562

2563

2564

-

-

-

≥80

≥80

≥80

2565

ระยะเวลา งบประมาณ
ดำเนินงาน
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

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

เพื่อทบทวน
และจัดทำ
กรอบ
อัตรากำลัง ให้
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
อัตรากำลังของ
มหาวิทยาลัย
2. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
1 การสรรหาและ
คัดเลือก
บุคลากร

ความสำเร็จใน
กรอบ
การจัดทำ
อัตรากำลัง
กรอบ
อัตรากำลัง

เพื่อสรรหาและ ร้อยละของ
คัดเลือก
การสรรหา
บุคลากรเข้า
บุคคลเข้า

≥80

กรอบ
บุคลากรวิทยาลัย
อัตรากำลัง

≥80

บุคลากรวิทยาลัย

ตุลาคม –
กันยายน

-

งานบุคคล
วิทยาลัยฯ

ตุลาคม –
กันยายน

-

งานบุคคล
วิทยาลัยฯ
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เป้าหมายของตัวชี้วดั
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

ปฏิบัตงิ าน

ทำงานได้ตาม
ประกาศ

กลุ่มเป้าหมาย
2561

2562

2563

2564

2565

ระยะเวลา งบประมาณ
ดำเนินงาน
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ระบบการพัฒนา (Training & Developmaent)
1 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
และแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1 การประเมินผล
การปฏิบัตงิ าน
ของบุคลากร

เพื่อประเมินผล
การปฏิบัตงิ าน
ของบุคลากร
วิทยาลัย

ร้อยละของ
บุคลากรที่
ได้รับการ
ประเมินผล
การปฏิบัตงิ าน

100

100

100

10
0

100

ร้อยละ
บุคลากรที่
ได้รับการ
เลื่อนเงินเดือน
และค่าจ้าง
ตามเกณฑ์

80

80

80

80

80

บุคลากรวิทยาลัย ตุลาคม –
กันยายน

-

งานบุคคล
วิทยาลัยฯ

ระบบการบริหารค่าตอบแทน
1 การบริหาร
ค่าจ้าง เงินเดือน
และค่าตอบแทน

เพื่อดำเนินการ
เลื่อนเงินเดือน
และค่าจ้าง
ค่าตอบแทน
ของบุคลากร

บุคลากร
มหาวิทยาลัย

ตุลาคม –
กันยายน

-

งานบุคคล
วิทยาลัยฯ
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เป้าหมายของตัวชี้วดั
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา งบประมาณ
ดำเนินงาน
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

2565

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

บุคลากรวิทยาลัย มกราคม –
มีนาคม

-

งานบุคคล
วิทยาลัยฯ

ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
1 การสร้างความรู้
ความเข้าใจใน
สิทธิประโยชน์
ของประกันกลุ่ม
AIA

เพื่อให้บุคลากร ระดับความรู้
มีความรู้ความ ความเข้าใจ
เข้าใจในสิทธิ
ของบุคลากร
ประโยชน์ของ
ประกันกลุ่ม
AIA

ระบบการธำรงรักษา
1 การสร้าง
เพื่อดำเนินการ
แรงจูงใจด้วยการ จัดสรรเงิน
จัดสรรเงินรางวัล รางวัลสำหรับ
บุคลากร

ร้อยละ
บุคลากรที่
ได้รับการ
จัดสรรเงิน
รางวัลตาม
เกณฑ์

80

80

80

80

80

บุคลากรวิทยาลัย ธันวาคม

-

งานบุคคล
วิทยาลัยฯ

2

1. ร้อยละ
บุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ

≥20

≥20

≥20

≥20

≥20

บุคลากรสาย ตุลาคม –
วิชาการที่เข้าร่วม กันยายน
โครงการพัฒนา

-

งานบุคคล
วิทยาลัยฯ

การจัดทำ
เส้นทาง
ความก้าวหน้า

1. โครงการ
พัฒนาผลงาน
และเพิ่ม
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เป้าหมายของตัวชี้วดั
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

ตำแหน่งทาง
วิชาการ

ยื่นขอกำหนด
ตำแหน่งทาง
วิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย
2561

2562

2563

2564

2565

ระยะเวลา งบประมาณ
ดำเนินงาน
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ผลงานและเพิ่ม
ตำแหน่งทาง
วิชาการ

2.5.2 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เป้าหมาย
ของ
ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

-

งานบุคคลวิทยาลัยฯ

ระบบการสรรหา (Recruitment)
1. การวางแผนอัตรากำลัง
1

จัดทำกรอบอัตรากำลัง
ของบุคลากร
มหาวิทยาลัย

เพือ่ ทบทวนและจัดทำ ความสำเร็จในการจัดทำ
กรอบอัตรากำลัง ให้
กรอบอัตรากำลัง
เพียงพอต่อความ
ต้องการอัตรากำลังของ
มหาวิทยาลัย

กรอบ
อัตรากำลัง

บุคลากรวิทยาลัย
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เป้าหมาย
ของ
ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

≥80

บุคลากรวิทยาลัย

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

-

งานบุคคลวิทยาลัยฯ

2. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
1

การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร

เพื่อสรรหาและคัดเลือก ร้อยละของการสรรหา
บุคลากรเข้าปฏิบัตงิ าน บุคคลเข้าทำงานได้ตาม
ประกาศ

ระบบการพัฒนา (Training & Developmaent)
1

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
และแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1

การประเมินผลการ
ปฏิบัตงิ านของบุคลากร

เพื่อประเมินผลการ
ร้อยละของหน่วยงานที่
ปฏิบัตงิ านของบุคลากร ดำเนินการประเมิน
มหาวิทยาลัย
ปฏิบัตงิ าน

100

บุคลากรวิทยาลัย

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

80

บุคลากรวิทยาลัย

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

-

งานบุคคลวิทยาลัยฯ

ระบบการบริหารค่าตอบแทน
1

การบริหารค่าจ้าง
เงินเดือน และ
ค่าตอบแทน

เพื่อดำเนินการเลื่อน
เงินเดือน และค่าจ้าง
ค่าตอบแทนของ
บุคลากร

ร้อยละบุคลากรที่ได้รับ
การเลื่อนเงินเดือนและ
ค่าจ้างตามเกณฑ์

37,400,100

งานบุคคลวิทยาลัยฯ
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เป้าหมาย
ของ
ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
1

การสร้างความรู้ความ
เข้าใจในสิทธิประโยชน์
ของประกันกลุ่ม AIA

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจใน
สิทธิประโยชน์ของ
ประกันกลุ่ม AIA

ระดับความรู้ความเข้าใจ
ของบุคลากร

≥3.51

บุคลากรวิทยาลัย

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

-

งานบุคคลวิทยาลัยฯ

เพื่อดำเนินการจัดสรร
เงินรางวัลสำหรับ
บุคลากร

ร้อยละบุคลากรที่ได้รับ
การจัดสรรเงินรางวัลตาม
เกณฑ์

80

บุคลากรวิทยาลัย

ธันวาคม 2563

-

กองบริหารงานบุคคล

ระบบการธำรงรักษา
1

การสร้างแรงจูงใจด้วย
การจัดสรรเงินรางวัล
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ส่วนที่ 3
แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การนำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสำคัญ
ต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่
กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการ
บริห ารจั ด การการนำแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการบริ ห ารทรัพ ยากรบุ ค คล ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มกี ารติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริหารงานบุคคล อย่างเป็นระบบ

3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติ
เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั งกล่ า ว จึ ง กำหนดทางการนำแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดทำ
แนวทางการสื่ อ สารและประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ สร้างความเข้า ใจในภารกิ จ เป้ าหมาย และโครงการ/
กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนั บสนุนการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่
กำหนด
3. ส่ งเสริ ม การปฏิ บั ติ งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนที่ ก ำหนดไว้ และนำไปสู่ ก ารพิ จ ารณาการ
สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้ า งกลไกประสานงานภายในกั บ หน่ ว ยงานให้ ขั บ เคลื่ อ นโครงการ/กิ จ กรรมให้ มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน
และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย
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5. ติ ด ตาม ตรวจสอบผลที่ ได้ รับ จากการดำเนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรมของหน่ วยงาน ว่ า
สามารถตอบสนองต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านการบริ ห ารทรัพ ยากรบุ ค คล รวมทั้ ง
สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ประจำปี ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
การติด ตาม ประเมิน ผลเป็น เครื่อ งมื อสำคั ญ ที่ จ ะสนั บ สนุ น ให้ ก ารดำเนิ น งานของวิท ยาลั ย
โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซั พ พลายเชนบรรลุ เป้ าประสงค์ ต ามที่ ก ำหนดไว้ในแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านการบริ ห าร
ทรัพ ยากรบุ ค คลเพื่ อ ให้ ผู้ บ ริห ารและผู้ ป ฏิบั ติ งานทราบถึ งความสำเร็จหรือความล้ มเหลวของการ
ดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่า
ทั น สถานการณ์ และสามารถบรรลุ ผ ลสำเร็ จ ตามเป้ า หมายได้ โดยจั ด ทำระบบก ารติ ด ตามและ
ประเมินผล ดังนี้
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัด
แก่ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ สร้างทัก ษะในการติด ตามประเมิ นผลและสามารถนำมาใช้ป ระโยชน์
ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้า ของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อ
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แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (2561-2565)
และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 เป็นหน่วยงานที่
ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ทำการวิจัย ส่งเสริมวิชาการและให้บริการวิชาการทางด้านโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน เป็นศูนย์วิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่อาจารย์และนักศึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบันอยู่ในการบริหารงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน โสมณวัตร
ตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการบริการจัดการที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงสอดคล้อง
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการกำหนดอัตลักษณ์ คือ เป็นองค์กรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่
มีความเป็นเลิศสู่สากลและเอกลักษณ์ มุ่งเน้นคุณธรรม นำวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ โดยแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565 ) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนํา ประกอบด้วย ประวัติวิทยาลัยโลจิสติกส์ แ ละซัพพลายเชน โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการ บริห ารจัดการ และผลการดําเนินงานที่ผ่ านมา ซึ่งวิทยาลั ยโลจิส ติกส์ และซัพพลายเชน มี
หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบันฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี
1. ระดับบันฑิตศึกษา
1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2. ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)
2.1 สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
2.1.1 แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
2.1.2 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
2.1.3 แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ
2.1.4 แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
2.1.5 แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง
2.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2.4 สาขาวิชาการจัดการสำหรับธุรกิจออนไลน์
โดยกำหนดเป้ าหมายหลั ก ในการพั ฒ นาวิท ยาลั ย 5 ด้ าน ซึ่ งแต่ล ะด้ านมี ก ลยุ ท ธ์ห ลั ก ที่ ใช้ในการ
ขับเคลื่อนแผนฯ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการกําหนดวิสัยทัศน์
จุดประสงค์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม สรุปได้ดังนี้
1.วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
2.พันธกิจ (Mission)
1. ให้การศึกษา (Educate)
2. วิจัย (Research)
3. บริการวิชาการ (Outreach)
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)

3. ภารกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. ผลิ ตและพั ฒ นาผู้ ป ระกอบอาชีพ ด้านโลจิส ติ กส์ และซัพ พลายเชนที่ ส นองตอบต่ อการ
เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก
3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่
ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
4. อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม
5. วิจั ย และสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ ด้านโลจิส ติกส์ และซัพ พลายเชนสู่ การ
พัฒนาสถานประกอบการและสังคม
4. เสาหลัก (Pillar)
1. ทุนความรู้ (Knoeledge Capital)
2. คุณธรรม (Moral)
3. เครือข่าย (Partnership)
4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
5. วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส
6 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ
7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้นำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ
ส่วนที่ 2 แผนการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยมีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มสมรรถนะของบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยกำหนด
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ค่าเป้าหมาย
≥ 98.00

3. แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้านการศึกษาต่อ
1.1 กิจกรรมทำแผนการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาต่อ/การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ด้านการฝึกอบรม
2.1 โครงการ การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการออกข้อสอบคู่ขนาน
2.2 โครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ปฏิบัติการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ/
ชำนาญการพิเศษ)

ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีการกำหนดแนวทางการนำแผนปฏิบัติการประจำปีไปสู่การปฏิบัติ สรุปดังนี้
สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดทำแนว
ทางการสื่อสารและประชาสัมพัน ธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้ กับ
หน่ ว ยงาน ได้ท ราบถึงบทบาทความรั บ ผิ ดชอบของตนที่จ ะสนั บสนุน การดำเนิน งานตามแผนการพั ฒ นา
บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ผลักดัน ระบบงบประมาณ และการพัฒ นาสมรรถภาพบุคลากรให้ สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด
ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย
ติ ด ตาม ตรวจสอบผลที่ ได้ รั บ จากการดำเนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรมของหน่ ว ยงาน ว่ า สามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุป ระสงค์ของแผนการพัฒ นาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสามารถ
ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
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ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ เนื่องจากบุคลากร จะ
เป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น องค์กร
จำเป็นจะต้องมีการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยให้มีความรู้ความสามารถ มีส มรรถนะ
สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ “วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ ” เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
มหาวิ ท ยาลั ย และวิ ท ยาลั ย จึ งจำเป็ น ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรอย่ างต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี
ศักยภาพสูงขึ้น สามารถปฏิบั ติงาน และผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัย มหาวิทยาลัย สังคม และ
ประเทศชาติ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ต่ า ง ๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในปั จ จุ บั น และอนาคตอี ก ด้ ว ย วิท ยาลั ย จึ ง ได้ จั ด ทำแผนพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ที่มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากร
บุคคลและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถหลักให้แก่บุคลากร โดยนำแนวความคิดการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ
มาใช้ ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.2 โครงสร้างวิทยาลัย
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
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1.4 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ข้อมูลโครงการที่จัดทำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือน ตุลาคม 63- กันยายน 64)
1. โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมทางวิชาชีพสายวิชาการ
2. โครงการไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิตสู่ความสำเร็จขององค์กร
1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
1. ให้การศึกษา (Educate)
2. วิจัย (Research)
3. บริการวิชาการ (Outreach)
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)
1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางอาเซียนและสังคมโลก
3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน
สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
4. อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม
5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนาสถาน
ประกอบการและสังคม
1.5.4 เสาหลัก (Pillar)
1. ทุนความรู้
2. คุณธรรม
3. เครือข่าย
4. ความเป็นมืออาชีพ
5. วัฒนธรรม ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ
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1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้นำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ
1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (College of Logistics and Supply Chain Development
Goals)
1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
สร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
พร้อมทั้งธํารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ
2) พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่ มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับความต้องการ
ตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากรที่
พอเพียงสําหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
3) สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒ นาระบบบริหาร
งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย
4) ให้บริการทางวิชาการที่มี คุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและกลุ่มเป้า หมาย ให้
เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการนําวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ ให้เกิดความรู้ที่ถูกต้อง มี
การสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดของศาสตร์
ด้านการบริหารไปสู่กิจกรรมต่างๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ
6) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การดําเนินงาน พร้อมทั้งพัฒ นาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่
ยอมรับของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
1.5.10 นโยบายในการบริหารและพัฒนาวิทยาลัยฯ
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
1) เร่งรัด และสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒ นาคณาจารย์แ ละบุค ลากรทุก คนให้ก้า ว
ไปสู่ความสำเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ

4
2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอั นน่าภูมิใจเพื่อนำไปสู่ความ
ผาสุกและคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองค์ กร
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ
4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้ านการเรียนการสอนให้กั บ นัก ศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุป กรณ์
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5) ส่ง เสริม และสนับ สนุน ให้ค ณาจารย์ได้พัฒ นาในเส้น ทางวิ ช าชีพ ทั้ง ในด้านวุฒ ิก ารศึ ก ษา
และผลงานวิช าการ รวมทั้งความรู้ค วามสามารถในการใช้ภ าษาอังกฤษและนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในตัว
ที่ดี พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1) พัฒ นาสาขาวิช าไปสู่ค วามเป็น เอตทัค คะเพื่อ เพิ่ม ขีด ความสามารถในการแข่ง ขัน ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล
2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่ว มในการ
จัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ
3) ยกระดับ การเรีย นการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือ ข่ า ยกับ สถาบัน การศึก ษาใน
ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร
4) มุ ่ง เน้น ผลิต บัณ ฑิต ให้เ ป็น ผู ้ที ่ม ีค วามรู้ล ึก ซึ ่ง ในศาสตร์ที ่ส ำเร็จ การศึก ษา มีค ุณ ธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
5) พัฒ นานัก ศึก ษาให้เ ป็น บัณ ฑิต ที ่ ม ีค วามรู ้ค วามสามารถด้า นเทคโนโลยีแ ละการใช้
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี และบุคลิกภาพที่สง่างามสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
6) พัฒ นานัก ศึก ษาให้เป็น บัณ ฑิ ต ที่มีพ รสวรรค์แ ละความสามารถพิเศษที่โ ดดเด่น นอกจาก
ศาสตร์ที่ศึกษา
3. นโยบายด้านการวิจัย
1) มุ่ง เน้น ผลิต งานวิจั ย ที่เป็น การสร้างองค์ค วามรู้ ใหม่แ ละพัฒ นาเป็น นวัต กรรมที่ส ามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัย
และสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้
4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียน
การสอน
2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นำไปสู่การพึ่ งพาตนเองได้
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3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย
5. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรี ยนรู้ทางวัฒนธรรม
3) สนับ สนุน ให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒ นธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
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ส่วนที่ 2 แผนการพัฒนาบุคลากร
2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
1.พัฒ นาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงให้มาเป็นอาจารย์
และเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น
2.ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้รับคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก และส่งเสริมให้เข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ้น และมีความก้าวหน้าในสายงาน
3.สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
วิทยาลัยอย่างยั่งยืน
4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
5.สร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เกิดคุณภาพชีวิต และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
6.สร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลตอบแทนกับบุคลากรที่สร้างผลงานให้วิทยาลัยตามความเหมาะสม
7.พัฒ นาบุ คลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้ มีเจตคติ ค่านิยม ที่มุ่งเน้นคุณ ภาพ ความรู้
ความสามารถในการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรการเรียนรู้ มีบุค ลิกภาพที่งดงาม และมีจรรยาบรรณตาม
วิชาชีพ
8.สนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนพัฒนาตนเอง โดยเข้ารับการอบรม ประชุม
สัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาบุคลากร
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอื้อตอการ
ดําเนินงานที่เนนผลสัมฤทธิ์ และมหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มอี ัตลักษณ์
2. เพื่อใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความทุมเทในการ ปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับองคกร
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของวิทยาลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน
2.3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1. ระดั บ ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากร ตอระบบการบริ ห ารทรั พ ยากร บุ ค คลของ
มหาวิทยาลัย (ระดับ ความพึงพอใจ)
2. ระดับความผูกพันของบุคลากร ตอมหาวิทยาลัย (ระดับความ ผูกพัน)

≥ 4.0
≥ 4.0
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2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

ลำดับ
1
2
3
4

ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการ
เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ 2565 จากหน่วยงานเจ้าภาพ
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ 2565
ทบทวนและจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ
2565
จัดส่ง (ร่าง) จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ
2565 ให้หน่วยงานเจ้าภาพเพื่อตรวจสอบ และแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของหน่วยงานเจ้าภาพ

ระยะเวลา
10 กันยายน 2564
18 กันยายน 2564
22 กันยายน 2564
22-30 กันยายน 2564

5

เสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
ต่อคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

6 ตุลาคม 2564

6

ขออนุมัตแิ ผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

15 ตุลาคม 2564

7

เผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

15 ตุลาคม 2564

8

ดำเนินการตามแผลบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

15 ตุลาคม 2564กันยายน 2565

9

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กองบริหารงานบุคคล
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

31 มีนาคม 2565
20 กันยายน 2565
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2.5 แผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2565)
2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (2561-2565)
กิจกรรม/โครงการ
1. กิจกรรมทำ
แผนการพัฒนา
คุณวุฒิ
การศึกษาต่อ
2. การพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนับสนุน

เป้าหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

1.เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้
บุคลากรสาย
วิชาการได้ศึกษา
ต่อในระดับสูง
ขึ้น
1.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรสาย
วิชาการ

1.ร้อยละของ
บุคลากรที่
คณะกรรมการ
อนุมัติ

50

1.ร้อยละของ
บุคลากรสาย
วิชาการที่ได้รับ
การเพิ่มพูน
ศักยภาพทาง
วิชาการใน
สาขาวิชาของ
ตนเอง
2.ร้อยละ
บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนาตาม

2.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ

2561 2562

กลุม่
2565 เป้าหมาย

2563

2564

50

70

80

90

อาจารย์ ,
บุคลากร

90

95

95

100

100

อาจารย์ ,
บุคลากร

90

95

95

100

100

2561

งบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ
256
256
2563
2565
2
4
หัวหน้า
สำนักงาน

หัวหน้า
สำนักงาน
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กิจกรรม/โครงการ

3. การพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนับสนุน

วัตถุประสงค์
โครงการ

1.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรสาย
วิชาการ
2.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
สมรรถนะ
ประจำสายงาน
1.ร้อยละของ
บุคลากรสาย
วิชาการที่ได้รับ
การเพิ่มพูน
ศักยภาพทาง
วิชาการใน
สาขาวิชาของ
ตนเอง
2.ร้อยละ
บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนาตาม
สมรรถนะ
ประจำสายงาน

เป้าหมายของตัวชี้วัด
2561 2562

2563

2564

กลุม่
2565 เป้าหมาย

90

95

95

100

100

90

95

95

100

100

2561

งบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ
256
256
2563
2565
2
4

อาจารย์ ,
บุคลากร

หมายเหตุ (1) หน่วยงานจัดการศึกษา หมายถึง คณะ วิทยาลัย ต้องมีกิจกรรม/โครงการตามกลุ่มเครือข่าย จำนวน 5 กลุ่มเครือข่าย
(2) หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา หมายถึง สำนัก ศูนย์ สถาบัน ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตามกลุ่มเครือข่าย จำนวน 1 เครือข่าย หรือมากกว่า

หัวหน้า
สำนักงาน
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2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรม/โครงการ
1.

2.

3.

โครงการ การ
สร้างแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดย
ใช้เทคนิคการออก
ข้อสอบคู่ขนาน
โครงการพัฒนา
ทักษะการใช้
โปรแกรม
Microsoft Excel
Basic to Advance
โครงการการ
พัฒนาการเขียน
หนังสือ/ตำรา
สำหรับการยื่นขอ
ตำแหน่งทาง
วิชาการ

เป้าหมาย
ของตัวชี้วดั

กลุ่มเป้าหมาย

1.ร้ อ ย ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย
วิชาการที่เข้าร่วมการอบรม
2. ร้อยละจำนวนแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบคู่ขนาน

ร้อยละ
90

บุคลกรสาย
วิชาการ

1.ร้ อ ย ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย
วิชาการที่เข้าร่วมการอบรม
2. ระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานโปรแกรม
Microsoft Excel
1.ร้ อ ย ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย
วิชาการที่เข้าร่วมการอบรม
2. ระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียน การผลิต
และการเผยแพร่ตำรา
หนังสือวิชาการ

ร้อยละ
90

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มคี วามรู้ ความเข้าใน
การเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมตามระดับ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้สามารถสร้าง และ
ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพื่อให้มปี ระสิทธิภาพ
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้ ง านโปรแกรม Microsoft Excel ขั้ น พื้ น ฐาน และ
ประยุกต์ใช้ในระดับขัน้ Advance
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรูท้ ี่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ านให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน้
1. เพื่อสร้างความรู้ และประสบการณ์ในการเขียน การ
ผลิตตำรา และหนังสือวิชาการรูปแบบต่าง ๆ และการ
เผยแพร่ผลงาน
2. เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการเขียน การผลิต และ
การเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการ
3. เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
คณาจารย์ในเรื่องการเขียน การผลิต และการเผยแพร่
ตำรา หนังสือวิชาการ

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.64 – ก.ย.65

100,000
บาท

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

บุคลกรสาย ต.ค.64 – ก.ย.65
วิชาการ และ
สายสนับสนุน
วิชาการ

50,000
บาท

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

100,000
บาท

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ร้อยละ
50

≥4.51
ร้อยละ
90

≥4.51

บุคลกรสาย
วิชาการ

ต.ค.64 – ก.ย.65
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กิจกรรม/โครงการ
4.

โครงการอบรม
บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง
ที่สูงขึ้น
(ปฏิบัตกิ ารเข้าสู่
ตำแหน่งชำนาญ
การ/ชำนาญการ
พิเศษ)

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.เพื่อให้บุคลากรที่เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและแนว ทางการจัดทำ
เอกสารเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
2. เพื่อพัฒนาตนเองให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของ
มหาวิทยาลัย

1.ร้ อ ยละของบุ ค ลากรสาย
วิชาการที่ ได้ รับการเพิ่ม พู น
ศั ก ยภาพทางวิ ช าการใน
ส า ข า วิ ช า ข อ ง ต น เอ ง
2.ร้ อ ยละบุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ
การพั ฒ นาตามสมรรถนะ
ประจำสายงาน

เป้าหมาย
ของตัวชี้วดั
ร้อยละ
90
ร้อยละ 95

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

ต.ค.64 – ก.ย.65
บุคลกร
สายสนับสนุน
วิชาการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

30,000
บาท

หัวหน้าสำนักงาน
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การนำแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ,ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำ
โครงการ/กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่
กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด้านพัฒนาบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. เพือ่ ปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มีการติดตามประเมิ นผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างเป็น
ระบบ

3.1 แนวทางการนำแผนการพั ฒ นาบุ คลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ
เพือ่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนการพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดทำ
แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับ
หน่ ว ยงาน ได้ท ราบถึงบทบาทความรั บ ผิ ดชอบของตนที่จ ะสนั บสนุน การดำเนิน งานตามแผนการพั ฒ นา
บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้ อ งกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับ หน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้ มีความก้าวหน้า
อย่ างต่อเนื่ อง และมีการแลกเปลี่ ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สาร พร้อ มจั ด ทำฐานข้ อ มู ล ให้ ส ามารถเข้ าถึ งและใช้
ประโยชน์ได้ง่าย
5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับ จากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุป ระสงค์ของแผนการพัฒ นาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้ งสามารถ
ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การติ ด ตาม ประเมิ น ผลเป็ น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ที่ จ ะสนั บ สนุ น ให้ ก ารดำเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย
บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้ มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนว
ทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ และเสริ ม สร้ างความเข้าใจเรื่อ งการติ ด ตามประเมิ น ผลและกำหนดตั ว ชี้ วั ด
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติด ตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง
เป็นรูปธรรม
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับ สนุนการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างต่อเนื่อง
3. กำหนดให้ มีก ารติดตามความก้ าวหน้าของแผนการพั ฒ นาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ทุกๆ ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อ
นำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุลากร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
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ภาคผนวก ข
รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำพัฒนาบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2565
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ภาคผนวก ข
รายงานการประชุมทที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ
แผนด้านแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565
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ภาคผนวก ค
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ
แผนด้านพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565
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