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รายงานผลการดำเนินงาน 

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2560-2564) 

และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

วิทยาลัยโลจสิตกิส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 

 
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 และสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม พึ่งพาตนเองได้และ

ยืนอยู่อย่างสง่างามในสังคมวิชาการ 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จึงได้กำหนดกรอบในการจัดทำแผนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน สำหรับแผนการบริหารทรัพยากร

บุคคล ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สามารถกำหนด

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

 

วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการ

ดำเนนิงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

 2. เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ และสามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสทิธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 

 3. เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันและ

ทัศนคตทิี่ดตี่อองค์กร 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

 1. ระดับความพึงพอใจของบุคคลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย (≥ 4.0) 

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

 3. ระดับความผูกพันของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย (≥ 4.0) 

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

กิจกรรมและงบประมาณ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ  

5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ในแต่ละด้าน 

กิจกรรมด้าน โครงการ/กิจกรรม (จำนวน) 

ระบบการสรรหา (Recruitment) 2 

ระบบการพัฒนา (Training & Development 1 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1 

ระบบการบริหารค่าตอบแทน 1 

ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 1 

ระบบการธำรงรักษา 2 
 

 ทั้งนี้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้นำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปี โดยการจัดการเป็นแผนปฏิบัติการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถสรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่จะดำเนินการ ดังตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2564 ในแต่ละด้าน 

กิจกรรมด้าน โครงการ/กิจกรรม (จำนวน) 

ระบบการสรรหา (Recruitment) 2 

ระบบการพัฒนา (Training & Development 1 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1 

ระบบการบริหารค่าตอบแทน 1 

ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 1 

ระบบการธำรงรักษา 2 



ง 

 

 

โดยมีแนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

นำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้อง

ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/

กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่

กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้

เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อปรับประบวน

การ และกลไกการบริหารจัดการการนำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 อย่างเป็นระบบ 

 

แนวทางการนำแผนการบรหิารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การ

ปฏิบัต ิ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย 

และโครงการ/กิจกรรมใหก้ับหน่วยงานภายในวิทยาลัยฯได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ

สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 ให้

เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ 

กำหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการ 

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับ เคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/



จ 

 

 

กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

การติดตามและประเมินผลแผนการบรหิารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่

การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และ

สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์

ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากร

บุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างต่อเนื่อง  

3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกๆ ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการ

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของผูบ้ริหาร 
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สารบัญ 

 
บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร ก 

สารบัญ จ 

ส่วนที่ 1 บทนำ  

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 โครงสรา้งวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 5 

 1.3 โครงสรา้งการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 6 

 1.4 ผลการดำเนนิงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 7 

 1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเขน ประจำปี 2564  

     1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 8 

     1.5.2 พันธกิจ (Mission) 8 

     1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area) 8 

     1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 8 

     1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 8 

     1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 9 

     1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 9 

     1.5.8 ค่านยิมหลัก (Core Values) 9 

     1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Development Goals) 9 

 1.6 ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 11 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล  

 2.1 นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 13 

 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 14 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

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  

 สำนักงานก.พ.ได้พัฒนาเครื่องมือสำหรับ “การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากร

บุคคล” หรอืที่เรยีกว่า HR Scorecard มาใช ้โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

 1. เพื่อพัฒนาระบบและสร้างกลไกการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนความ

คุ้มค่า และความพร้อมรับผิดในการบริหารทรัพยากรบุคคลสาหรับส่วนราชการ อันจะเป็นช่องทาง ใน

การใหข้้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งจะ

ช่วยให้ส่วนราชการ สามารถบริหารกาลังคนให้เกิดประโยชน์ สูงสุดเพื่อบรรลุภารกิจและ เป้าหมาย 

ที่ตัง้ไว้  

 2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนราชการอันจะ นาไปสู่การ

พัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ใหส้ามารถ ปฏิบัติงานในฐานะ

ที่เป็นหุ้นส่วนเชงิยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของส่วนราชการได้  

 3. เพื่อสร้างกลไกความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล  ซึ่งทาหน้าที่เชิง

นโยบายด้านการบริหารกาลังคนในภาพรวม (Human Resource Policy) และ ส่วนราชการซึ่งรับผดิชอบ

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) มาตรฐานความสำเร็จ (Standard for Success) หมายถึง เป้าหมายสุดท้ายที่ส่วนราชการ

ต้องบรรลุ  
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 2) ปัจจัยที่จะนาไปสู่ความสำเร็จ  (Critical Success Factors) หมายถึง นโยบายมาตรการ 

แผนงานโครงการ และการดาเนินการต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการที่จะทาให้

บรรลุมาตรฐานความสำเร็จ  

 3) มาตรวัดหรือตัวชี้วัดความสำเร็จ (Measures and Indicators) ในการดาเนินการตามนโยบาย

แผนงาน โครงการ และมาตรการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 4) ผลการดาเนินงานที่ส่วนราชการใช้เป็นหลักฐานในการประเมินว่าได้ดาเนินการตามนโยบาย

แผนงาน โครงการ และมาตรการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลบรรลุตามมาตรฐานความสำเร็จ  

มาตรฐานความสำเร็จการบรหิารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 5 มิติ ดังน้ี  

 มิติที ่1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)  

 มิติที ่2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)  

 มิติที ่3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Effectiveness)  

 มิติที ่4 ความพรอ้มรับผดิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Accountability)  

 มิติที ่5 คุณภาพชวีิตการทางานและความสมดุลระหว่างชีวติกับการทางาน  

รายละเอียดในแต่ละมิติ มีดังนี ้ 

 1. มิติท่ี 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการ

บริหารทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้  

 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

เพื่อจูงใจให้ได้มา พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผูป้ฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่ง

จาเป็นต่อความคงอยู่และขดีความสามารถในการแข่งขันของ 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

บรรยากาศการทางานตลอดจนมีการนาเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและ    

การให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผูป้ฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่

สูญเสียรูปแบบการใชชี้วติส่วนตัว  

 5.2 มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม

กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความตอ้งการและสภาพของส่วนราชการ  

 5.3 มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและ

บุคลากรผูป้ฏิบัติงาน และในระหว่างขา้ราชการและผูป้ฏิบัติงานด้วยกันเอง  

ประโยชน์ของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 1. ส่วนราชการใช้มาตรฐานความสำเร็จทั้ง 5 มิติ เป็นแนวทางในการจัดทำกลยุทธ์ การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของตนเพื่อให้เกิดผลที่สะท้อนได้อย่างสมดุลทั้ง 5 มิติและใช้เป็น เกณฑ์การประเมิน

ตนเอง (Self Assessment)  

 2. การประเมินผลสำเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลจะนาไปสู่การยกระดับขีด

ความสามารถของส่วนราชการ มีการเรียนรู้และพัฒนา นาไปสู่การบริหารที่มีคุณภาพมีนวัตกรรมใน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ ๆ มีการทำงานให้ดีขึน้ ไม่เป็น“องค์กรน้ำเน่า” 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    

กำหนดนิยามของสมรรถนะ คือ “คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ เป็นผลมาจากความรู้  ทักษะ/

ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทาให้บุคคลสามารถสร้างผลงาน ได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงาน

อื่น ๆ ในองค์กร ” กล่าวคือการที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใด สมรรถนะหนึ่งได้มักจะต้องมี

องค์ประกอบของทั้งความรู้ ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะ อื่น ๆ ตัวอย่างเช่นสมรรถนะการ

บริการที่ดี ซึ่งอธิบายว่า“สามารถใหบ้ริการที่ผูร้ับบริการตอ้งการได้”  
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องค์ประกอบของสมรรถนะ  

 ในเบือ้งตน้องค์ประกอบในการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่  

1. ความรู ้(Knowledge) คือ ความสามารถอธิบาย เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าง ถูกต้องและชัดเจน  

แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ รู้ความหมาย รู้ขัน้ตอน รู้ประยุกต์ใช้  

  2.  ทักษะ (Skill) คือ ความสามารถในการลงมือทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์       

อันพึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวัดทักษะมี 3 ระดับ คือระดับความซับซ้อน ในการปฏิบัติ 

ระดับความหลากหลาย ระดับความสม่ำเสมอ  

 3.  พฤติกรรมหรอือุปนิสัยในการทางาน (Attribute) คือ รูปแบบการแสดงออก หรือพฤติกรรม

ของบุคคลที่สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติอยู่ ซึ่งการแสดงออกอันพึงประสงค์ได้ นั้น ขึ้นกับปัจจัย 3 

ประการ คือ ค่านิยม แนวโน้มการแสดงออก และแรงจูงใจ ซึ่งส่งผลให้องค์กร ความได้เปรียบคู่แข่งขัน 

เช่น ความกระตือรือร้น ความอดทน และขยันขันแข็งในการทำงาน ค่านิยมในการยอมรับฟังความ

คิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เพื่อการสรา้งนวัตกรรมใหม่ๆ และการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น  

 

สมรรถนะในระบบจำแนกตำแหน่ง  

 วัตถุประสงค์ของการกำหนดต้นแบบสมรรถนะ (Competency Model) สำหรับระบบข้าราชการ  

พลเรือนไทยเพื่อสร้างแบบสมรรถนะ (Competency) ให้ภาคราชการพลเรือนโดย เฉพาะสาหรับใช้ใน

การบริหารและประเมินผลงานตลอดจนพัฒนาศักยภาพในระยะยาว ซึ่งในแบบสมรรถนะประกอบไป

ด้วย สมรรถนะ 3 ส่วน คือ (1) สมรรถนะหลัก สาหรับตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนทุกกลุ่มงาน (2) 

สมรรถนะเฉพาะประจำสายงานซึ่งแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มงาน และ (3) สมรรถนะเฉพาะทางการ

บริหาร  

 1. สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนไทยทั้งระบบ เพื่อหล่อหลอม

ค่านยิมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน  

 2. สมรรถนะเฉพาะประจำสายงาน คือสมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสาหรับตำแหน่ง เพื่อ

สนับสนุนให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่และเสริมให้ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ให้ได้ดี

ยิ่งขึ้น  

 3. สมรรถนะทางการบริหาร คือ สมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับตำแหน่งบริหาร  

 

สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดสมรรถนะบุคลากร ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  

 ส่วนที่ 1 สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของตำแหน่ง ของ

ข้าราชการที่กำหนดขึ้นเพื่อ หล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันให้เป็นวัฒนธรรม
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องค์กร โดยทางสานักงาน ก.พ. ได้กำหนดมาตรฐานสมรรถนะหลักให้ข้าราชการพลเรือนทุกคนใช้

ร่วมกัน จานวน 5 สมรรถนะ ได้แก่  

 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  

 2. การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Job Planning)  

 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  

 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจรยิธรรม (Integrity)  

 5. การทำงานเป็นทีม (Teamwork)    
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1.2 โครงสร้างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

 

 

คณะกรรมการอำนวยการ 

คณบด ี

วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายบรหิาร 

 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายแผนงานฯ 

 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 

      หวัหน้าสำนักงาน 
  
  

สถานบันวิจยัและบริการวิชาการ
ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

อธิการบด ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

รองคณบด ี

ฝ่ายกิจการพิเศษ 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 

คณะกรรมการอำนวยการ 

คณบด ี

วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายบรหิาร 

 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายแผนงานฯ 

 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 

หัวหน้าสำนักงาน 
  
  

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

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 

รองคณบด ี

ฝ่ายกิจการพิเศษ 
 
 

1.งานศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง 
1.1 กำกับ บริหารจัดการ
ศูนย์ฯ จ.ชลบุรี และศูนย์ฯ 
จ.ระนอง 
2. งานโครงการภาคพิเศษ 
2.1 กำกับ บริหารจัดการ
โครงการภาคพิเศษ ป.ตรี 
3. งานโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการ ป.ตรี 
4. งานโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการกบั
หน่วยงานตา่งประเทศ 
5. งานวิเทศสัมพันธ ์
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1.4 ผลการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 

 งบประมาณ 

2563 

ระบบการสรรหา 

     1.การจัดทำกรอบอัตรากำลังของบุคลากรมหาวิทยาลัย - 

     2.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - 

ระบบการพัฒนา 

     1.โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมทางวิชาชีพสายวิชาการ 15,000.00   

     2.โครงการเทคนิคการนำเสนองานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอย่างมอือาชีพ 15,000.00   

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     1.การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร - 

ระบบการบริหารค่าตอบแทน 

     1.การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และค่าตอบแทน 37,360,400.00 

ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

     1.การสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชนของประกันกลุ่ม AIA 800,000 

ระบบการธำรงรักษา 

     1.การสร้างแรงจูงใจด้วยการจัดสรรเงินรางวัล - 

 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปี 2564 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ 

 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1. ให้การศึกษา (Educate)  

2. วิจัย (Research)  

3. บริการวิชาการ (Outreach)  

4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 
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1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรง

ต่อความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่

ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมคีุณภาพ 

4. อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 

5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การ

พัฒนาสถานประกอบการและสังคม 

 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2. คุณธรรม (Morality)  

3. เครือข่าย (Partnership)  

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้นำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแห่งการเรยีนรู้สู่สากล 

 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1. W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์  

2. H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  

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

Supply Chain Development Goals) 

1. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มคีวามรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้

เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

พร้อมทั้งธํารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มคีุณภาพ  

2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนา

หลักสูตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับความ

ต้องการตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากร

ที่พอเพียงสําหรับการสนับสนุนการเรยีนรู้ของนักศึกษา  

3. สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบ

บริหารงานวิจัยที่มปีระสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย  

4. ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณ ภาพเพื่ อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ

กลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่าย

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

5. พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการนำวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่

ถูกต้อง มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดของ

ศาสตร์ด้านการบริหารไปสู่กิจกรรมต่าง ๆ ของภารกิจด้านอื่น ๆ  

6. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการดําเนินงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และ

เป็นที่ยอมรับของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ  
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1.6 ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

     1.6.1 ตารางข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวุฒกิารศึกษา 

**ข้อมูล ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2563 

   1.6.2 ตารางข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามประเภทบุคลากร และตำแหน่งทางวิชาการ 

 

ลำดับ

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 วิทยาลยัโลจิสติกส์และ    

ซัพพลายเชน 

    3   49 52 1   1 53 

**ข้อมูล ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2563 

 

 

ลำดับ

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 วิทยาลยัโลจิสติกส์และ     

ซัพพลายเชน 

     34 18 52   1 1 53 
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1.6.3 ตารางข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวุฒกิารศึกษา 

 

ลำดับ

ท่ี 

 

หน่วยงาน 

ข้าราชการ  

รวม 

พนง.(งปม.เงนิรายได้)  

รวม 

พนง.(งปม.แผ่นดนิ)  

รวม 

 

ผลรวม

ท้ังหมด 
ป.ตร ี ป.โท 

ต่ำกว่า 

ป.ตร ี
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

ต่ำกว่า 

ป.ตร ี
ป.ตร ี ป.โท 

1 วิทยาลัยโล     

จิสติกส์และ      

ซัพพลายเชน 

   2 19 4  25   6 6 31 

**ข้อมูล ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2563 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารบรหิารทรัพยากรบุคคล 
 

2.1 นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีเป้าหมายที่จะพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่ด ีสร้าง

คุณภาพชีวติและความผาสุกในการปฏิบัติงาน มุ่งผลิตบัณฑิตแข่งขันกับนานาชาติได้ และสามารถดำรง

ชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม พึ่งพาตนเองได้และยืนอยู่อย่างสง่างามในสังคม

วิชาการ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจงึได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ไว้ดังนี ้

 1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงให้มาเป็น

อาจารย์ และเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรใหม้ีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

 2. ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และส่งเสริมให้เข้าสู่

ตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ้น และมี

ความก้าวหน้าในสายงาน 

 3. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้เกิด

การพัฒนาวิทยาลัยอย่างยั่งยนื 

 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหม้ีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 5. สร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เกิดคุณภาพชีวิต และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ

ทำงาน 

 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

ดำเนนิงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

 2. เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 

 3. เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันและ

ทัศนคตทิี่ดตี่อองค์กร 

 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้ วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

 2.2.1 ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 

 2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการ และสอดคล้อง

กับอัตรากำลังที่มอียู่ 

  2. บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและ

จรยิธรรมในการปฏิบัติงาน 

  3. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

ทำงาน 

 

 2.3.3 ตัวชีว้ัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพเอื้อต่อการดำเนินงานที่เน้น

ผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัย

แม่แบบที่ดขีองสังคม 

1) ระดับความพึงพอใจของบุคลากร

ต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน (ระดับความพึงพอใจ) 

≥ 4.0 

2) เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิต

ที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมี

ความผูกพันกับองค์กร 

1) ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

(ระดับความผูกพัน) 

≥ 4.0 
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2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ลำดับ ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 

1 จัดทำคำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจำปีงบประมาณ 2564 

3 สิงหาคม 2563 

2 เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจำปีงบประมาณ 2564 จากหน่วยงานเจ้าภาพ 

1-10 กันยายน 2563 

3 ทบทวนและจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 

2564 

15 กันยายน 2563 

4 จัดส่ง (ร่าง) จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี

งบประมาณ 2564 ให้หน่วยงานเจ้าภาพเพื่อตรวจสอบ และแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานเจ้าภาพ 

 21 กันยายน 2563 

5 เสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564  

ต่อคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

30 กันยายน 2563 

6 ขออนุมัตแิผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 1 ตุลาคม 2563  

7 เผยแพรแ่ผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 1 ตุลาคม 2563 

8 ดำเนนิการตามแผลบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 

2564 

ตุลาคม 2563-

กันยายน2564 

9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 

ปี (พ.ศ.2560-2564)ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กองบริหารงาน

บุคคล รอบ 6 เดอืน และรอบ 12 เดือน 

31 มนีาคม 2564 

20 กันยายน 2564 
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2.5 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

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

 

 

กจิกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั  

กลุ่มเปา้หมาย 

 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

 

งบประมาณ 

(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

2561 

 

2562 

 

2563 

 

2564 

 

2565 
       

ระบบการสรรหา (Recruitment)          

1. การวางแผนอัตรากำลัง           

1 จัดทำกรอบ

อัตรากำลังของ

บุคลากร

มหาวทิยาลัย 

เพื่อทบทวน

และจัดทำ

กรอบ

อัตรากำลัง ให้

เพยีงพอต่อ

ความตอ้งการ

อัตรากำลังของ

มหาวทิยาลัย 

ความสำเร็จใน

การจัดทำ

กรอบ

อัตรากำลัง 

กรอบ

อัตรากำลัง 

- - - กรอบ

อัตรากำลัง 

บุคลากรวทิยาลัย ตุลาคม – 

กันยายน 

- งานบุคคล

วทิยาลัยฯ 

2. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง           

1 การสรรหาและ

คัดเลอืก

เพื่อสรรหาและ

คัดเลอืก

ร้อยละของ

การสรรหา

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

กันยายน 

- งานบุคคล

วทิยาลัยฯ 
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กจิกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั  

กลุ่มเปา้หมาย 

 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

 

งบประมาณ 

(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

2561 

 

2562 

 

2563 

 

2564 

 

2565 
       

บุคลากร บุคลากรเข้า

ปฏบัิตงิาน 

บุคคลเขา้

ทำงานได้ตาม

ประกาศ  

ระบบการพัฒนา (Training & Developmaent)             

1 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

และแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน          

1 การประเมินผล

การปฏบัิตงิาน

ของบุคลากร 

เพื่อประเมินผล

การปฏบัิตงิาน

ของบุคลากร

วทิยาลัย 

ร้อยละของ

บุคลากรท่ี

ได้รับการ 

ประเมินผล

การปฏบัิตงิาน 

100 100 100 10 

0 

100 บุคลากรวทิยาลัย ตุลาคม – 

กนัยายน 

 - งานบุคคล

วทิยาลัยฯ 

ระบบการบริหารค่าตอบแทน          

1 การบริหาร

ค่าจ้าง เงนิเดอืน 

และค่าตอบแทน 

เพื่อดำเนนิการ

เลื่อนเงินเดอืน 

และค่าจา้ง

ค่าตอบแทน

ของบุคลากร 

ร้อยละ

บุคลากรท่ี

ได้รับการ

เลื่อนเงินเดอืน

และค่าจา้ง

80 80 80 80 80 บุคลากร

มหาวทิยาลัย 

ตุลาคม – 

กันยายน 

- งานบุคคล

วทิยาลัยฯ 
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กจิกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั  

กลุ่มเปา้หมาย 

 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

 

งบประมาณ 

(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

2561 

 

2562 

 

2563 

 

2564 

 

2565 
       

ตามเกณฑ์  

ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์          

1 การสร้างความรู้

ความเข้าใจใน

สิทธิประโยชน์ 

ของประกันกลุ่ม 

AIA 

เพื่อให้บุคลากร

มคีวามรู้ความ

เข้าใจในสทิธิ

ประโยชน์ของ

ประกันกลุ่ม 

AIA 

ระดับความรู้

ความเข้าใจ

ของบุคลากร 

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

มนีาคม 

- งานบุคคล

วทิยาลัยฯ 

ระบบการธำรงรักษา          

1 การสร้าง

แรงจูงใจด้วยการ

จัดสรรเงินรางวัล 

เพื่อดำเนนิการ

จัดสรรเงิน

รางวัลสำหรับ

บุคลากร 

ร้อยละ

บุคลากรท่ี

ได้รับการ

จัดสรรเงิน

รางวัลตาม

เกณฑ์ 

 

80 80 80 80 80 บุคลากรวทิยาลัย ธันวาคม - งานบุคคล

วทิยาลัยฯ 

2 การจัดทำ

เส้นทาง

1. โครงการ

พัฒนาผลงาน

1. รอ้ยละ

บุคลากรท่ีเข้า

≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 บุคลากรสาย

วชิาการท่ีเข้าร่วม

ตุลาคม – 

กันยายน 

- งานบุคคล

วทิยาลัยฯ 
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กจิกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั  

กลุ่มเปา้หมาย 

 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

 

งบประมาณ 

(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

2561 

 

2562 

 

2563 

 

2564 

 

2565 
       

ความก้าวหนา้ และเพิ่ม

ตำแหน่งทาง

วชิาการ 

ร่วมโครงการ

ยื่นขอกำหนด

ตำแหน่งทาง

วชิาการ  

โครงการพัฒนา

ผลงานและเพิ่ม

ตำแหน่งทาง

วชิาการ 
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2.5.2 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงคโ์ครงการ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของ

ตัวชี้วัด 

 

กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

ผูร้ับผดิชอบ 

ระบบการสรรหา (Recruitment) 

1. การวางแผนอัตรากำลัง       

1 จัดทำกรอบอัตรากำลัง

ของบุคลากร

มหาวทิยาลัย 

เพื่อทบทวนและจัดทำ

กรอบอัตรากำลัง ให้

เพยีงพอต่อความ

ตอ้งการอัตรากำลังของ

มหาวทิยาลัย 

ความสำเร็จในการจัดทำ

กรอบอัตรากำลัง 

กรอบ

อัตรากำลัง 

บุคลากรวทิยาลัย ตุลาคม 2563 - 

กันยายน 2564 

- งานบุคคลวิทยาลัยฯ 

2. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง       

1 การสรรหาและคัดเลือก  

บุคลากร 

เพื่อสรรหาและคัดเลือก

บุคลากรเข้าปฏบัิตงิาน 

ร้อยละของการสรรหา

บุคคลเขา้ทำงานได้ตาม

ประกาศ  

≥80 บุคลากรวทิยาลัย ตุลาคม 2563 - 

กันยายน 2564 

- งานบุคคลวิทยาลัยฯ 

ระบบการพัฒนา (Training & Developmaent) 

1 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

และแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 
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กจิกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงคโ์ครงการ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของ

ตัวชี้วัด 

 

กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

ผูร้ับผดิชอบ 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1 การประเมินผลการ

ปฏบัิตงิานของบุคลากร 

เพื่อประเมินผลการ

ปฏบัิตงิานของบุคลากร

มหาวทิยาลัย 

ร้อยละของหน่วยงานท่ี

ดำเนนิการประเมิน

ปฏบัิตงิาน 

100 บุคลากรวทิยาลัย ตุลาคม 2563 - 

กันยายน 2564 

- งานบุคคลวิทยาลัยฯ 

ระบบการบริหารค่าตอบแทน 

1 การบริหารค่าจ้าง 

เงินเดอืน และ

ค่าตอบแทน 

เพื่อดำเนนิการเลื่อน

เงินเดอืน และค่าจ้าง

ค่าตอบแทนของ

บุคลากร 

ร้อยละบุคลากรท่ีได้รับ

การเลื่อนเงินเดอืนและ

ค่าจ้างตามเกณฑ์  

80 บุคลากรวทิยาลัย ตุลาคม 2563 - 

กันยายน 2564 

- งานบุคคลวิทยาลัยฯ 

ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

1 การสร้างความรู้ความ

เข้าใจในสทิธิประโยชน์ 

ของประกันกลุ่ม AIA 

เพื่อให้บุคลากรมี

ความรู้ความเข้าใจใน

สิทธิประโยชน์ของ

ประกันกลุ่ม AIA 

ระดับความรู้ความเข้าใจ

ของบุคลากร 

≥3.51 บุคลากรวทิยาลัย ตุลาคม 2563 - 

กันยายน 2564 

- งานบุคคลวิทยาลัยฯ 

ระบบการธำรงรักษา 

1 การสร้างแรงจูงใจด้วย

การจัดสรรเงินรางวัล 

เพื่อดำเนนิการจัดสรร

เงินรางวัลสำหรับ

บุคลากร 

ร้อยละบุคลากรท่ีได้รับ

การจัดสรรเงินรางวัลตาม

เกณฑ์ 

80 บุคลากรวทิยาลัย ธันวาคม 2563 - กองบริหารงานบุคคล 
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2.6 รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.6.1 วัตถุประสงค์ของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

         1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการ

ดำเนนิงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

 2. เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 

 3. เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันและ

ทัศนคตทิี่ดตี่อองค์กร 
 

2.6.2 วัตถุประสงค์ของแผนการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมคีวามก้าวหน้า 

ในสายอาชีพ   วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการดำเนินการสรุปรายงานผลการประเมิน

ความสำเร็จตามตัวชีว้ัดของแผน ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติด้านแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 

งบประมาณ 2564 จำนวน 2 ตัวชี้วัด โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพเอื้อต่อการดำเนินงานที่เน้น

ผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัย

แม่แบบที่ดขีองสังคม 

1) ระดับความพึงพอใจของบุคลากร

ต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน (ระดับความพึงพอใจ) 

≥ 4.0 

2) เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิต

ที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมี

ความผูกพันกับองค์กร 

1) ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

(ระดับความผูกพัน) 

≥ 4.0 
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วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ตอบวัตถุประสงค์   สรุปดังนี้ 
 

 

กจิกรรม/โครงการ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน 

1. การวางแผนอัตรากำลัง 

1 จัดทำกรอบอัตรากำลัง

ของบุคลากร

มหาวทิยาลัย 

ความสำเร็จในการ

จัดทำกรอบอัตรากำลัง 

กรอบอัตรากำลัง วิทยาลัยได้เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยในการทำแผนอัตรากำลัง ระยะ 4 ปี (  

พ.ศ. 2559-2562) ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย โดย

วทิยาลัยได้มีการจัดโครงสร้างที่เหมาะสม เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

และโครงสร้างภาระงาน  ได้ดำเนินการตามแผนกรอบอัตรากำลังท่ีควรมีของ

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในแต่ละส่วนงานตามท่ีสภา

มหาวทิยาลัยกำหนด   

2. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 

1 การสรรหาและคัดเลือก  

บุคลากร 

ร้อยละของการสรรหา

บุคคลเขา้ทำงานได้ตาม

ประกาศ 

≥80 การดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้ดำเนินการสอดคล้องตามแผน

อัตรากำลัง  โดยวิทยาลัยกำหนดให้สายวิชาการต้องมีคุณวุฒิ ท่ีสำเร็จ

การศึกษาในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ท่ีมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ด้าน 

โลจิสติกส์ และมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะตามท่ีวิทยาลัยต้องการ 

สำหรับ บุคลากรสายสนับสนุนกำหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะ

ตำแหน่ง มีคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามท่ี

หน่วยงานต้องการ ตามข้อบังคับข้อบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่า

ด้วยการบริหารและการดำเนินงานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พ.ศ.

๒๕๕๘ และตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  
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กจิกรรม/โครงการ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน 

 

 

 

ระบบการพัฒนา (Training & Developmaent) 

1 การฝึกอบรมและพัฒนา

บุคลากร 

  การพัฒนาบุคลากร  วิทยาลัยจัดทำแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เป็นประจำทุกปี จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-

2564 และแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยสอดคล้อง

ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อเป็นแนวทางในการ

พัฒนาบุคลากรและผลักดันการดำเนินงานด้านบุคลากรของวิทยาลัยให้บรรลุ

เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ตลอดจนดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง

และพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เช่น จัดอบรมพัฒนาขีดความสามารถแก่

อาจารย์ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ  การสนับสนุนทุนการศกึษาต่อท่ี

สูงขึ้นแก่อาจารย์ สนับสนุนให้อาจารย์นำเสนอผลงานวิจัย ให้ทุนสนับสนุนการ

วจิัย/งานสร้างสรรค์ และตพีมิพ์ผลงาน เป็นต้น   

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1 การประเมินผลการ

ปฏบัิตงิานของบุคลากร 

ร้อยละของหน่วยงานท่ี

ดำเนนิการประเมิน

ปฏบัิตงิาน 

100 วิทยาลัยมีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย

กำหนดสัดส่วน KPI ของบุคลากรให้ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิของงาน ร้อยละ 

70 และความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  ร้อยละ 30 โดย

กำหนดให้มีคณะกรรมการประเมินท่ีเป็นบุคลากรในส่วนงานเดียวกับผู้รับการ
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กจิกรรม/โครงการ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน 

ประเมิน อย่างน้อยจะต้องมีผู้บังคับบัญชาเป็นกรรมการด้วย ส่งผลให้การ

ประเมินสะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างแท้จริง และนำผลการ

ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรได้กรณีบุคลากรผู้ใดท่ีมีผล

การวิเคราะห์ ที่ต่ำกว่าระดับท่ีคาดหวัง ให้บุคลากรผู้นั้นจัดทำแผนการพัฒนา

ตนเอง (IDP) ปีละหนึ่งคร้ังตามปีงบประมาณ  โดยให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นให้       

คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำแผนดังกล่าว   

     ท้ังนี้บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยได้กำหนดเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำ

และนำมาใชป้ระกอบการประเมินผลการปฏบัิติงานในส่วนของตัวช้ีวัดผลงานท่ี

มคี่านำ้หนักรอ้ยละ 70 โดยให้แบ่งเป็นภาระงานตามข้อตกลงท่ีเป็นน้ำหนักร้อย

ละงานประจำและงานตามกลยุทธ์หรือแผนงานโครงการ ร้อยละ 40 และภาระ

งานขั้นต่ำและผลงานทางวิชาการท่ีเกิดขึ้นในรอบปีท่ีผ่านมาตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการกำหนดภาระงานขั้นต่ำวิชาการของคณาจารย์

ประจำร้อยละ 30 

ระบบการบริหารค่าตอบแทน 

1 การบริหารค่าจ้าง 

เงินเดอืน และ

ค่าตอบแทน 

ร้อยละบุคลากรท่ีได้รับ

การเลื่อนเงินเดอืนและ

ค่าจ้างตามเกณฑ ์

80 วทิยาลัยมกีารเลื่อนเงินเดอืนและค่าจ้างท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ เพื่อเป็นขวัญและ

กำลังใจในการทำงาน 

ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

1 การสร้างความรู้ความ ระดับความรู้ความ ≥3.51 มหาวิทยาลัย และวิทยาลัย จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่
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กจิกรรม/โครงการ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน 

เข้าใจในสทิธิประโยชน์ 

ของประกันกลุ่ม AIA 

เข้าใจของบุคลากร บุคลากร เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่บุคลากร เช่น ประกันสุขภาพ

กลุ่ม  ประกันโควิด-19   เงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย กองทุนสำรอง

เลีย้งชีพ เป็นต้น 

 

 

ระบบการธำรงรักษา 

1 การสร้างแรงจูงใจด้วย

การจัดสรรเงินรางวัล 

ร้อยละบุคลากรท่ีได้รับ

การจัดสรรเงินรางวัล

ตามเกณฑ์ 

80 วทิยาลัยมกีารการจัดสรรเงินรางวัลตามเกณฑ์ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ เพื่อเป็น

ขวัญและกำลงัใจในการทำงาน เช่น โบนัสประจำป ีการไปศึกษาดูงาน

ต่างประเทศ เป็นต้น 

 



ก 

 

 
 

รายงานผลการดำเนินงาน 

แผนปฏิบัตกิารด้านพัฒนาบุคลากร 

ระยะ 5 ปี (2560-2564)  

และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  



บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 
 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเมื่ อวันที่ 9 มีนาคม 2557 เป็น

หน่วยงานที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ทำการวิจัย ส่งเสริมวิชาการและให้บริการวิชาการ

ทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นศูนย์วิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่อาจารย์และนักศึกษา

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบันอยู่ในการบริหารงาน

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน โสมณวัตร ตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการ

บริการจัดการที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการ

กำหนดอัตลักษณ์ คือ เป็นองค์กรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ มีความเป็นเลิศสู่สากลและ

เอกลักษณ์ มุ่งเน้นคุณธรรม นำวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ โดยแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี  ( พ.ศ. 

2560 – 2564 ) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่  1 บทนํา ประกอบด้วย ประวัติวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โครงสร้าง

หน่วยงาน โครงสร้างการ บริหารจัดการ และผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบันฑติศกึษาและระดับปริญญาตรี 

1. ระดับบันฑิตศกึษา  

1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

2. ระดับปริญญาตร ี(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) 

2.1 สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 

2.1.1 แขนงวชิาธุรกิจพาณชิยนาวี 

2.1.2 แขนงวชิาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

2.1.3 แขนงวชิาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ 

2.1.4 แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสนิค้าทางอากาศ 

2.1.5 แขนงวชิาการจัดการการขนส่ง 

2.2 สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 

2.4 สาขาวิชาการจัดการสำหรับธุรกิจออนไลน์ 

โดยกำหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาวิทยาลัย 5 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีกลยุทธ์หลักที่ใช้ในการ

ขับเคลื่อนแผนฯ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการกําหนด

วิสัยทัศน์ จุดประสงค์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม สรุปได้

ดังนี้ 
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1.วิสัยทัศน์ (Vision) 

 วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ 

2.พันธกิจ (Mission) 

 1. ให้การศกึษา (Educate)  

 2. วจิัย (Research)  

 3. บริการวิชาการ (Outreach)  

 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 

3. ภารกิจหลัก (Key result area) 

 1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่

ตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

 2. ผลิตและพัฒนาผูป้ระกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

 3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

แก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมคีุณภาพ 

 4. อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 

 5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่

การพัฒนาสถานประกอบการและสังคม 

4. เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู ้(Knoeledge Capital) 

2. คุณธรรม (Moral) 

3. เครือข่าย (Partnership) 

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

5. วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้นำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแห่งการเรยีนรู้สู่สากล 

8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์  

 2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  



 3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  

 4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

 

ส่วนที่ 2 แผนการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยมีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรทั้งสาย

วิชาการและสายสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มสมรรถนะของบุคลากรใหม้ีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

มากขึ้น โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค ์

 เพื่ อให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้  ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

2. ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

 
 

3. แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ด้านการศึกษาต่อ 

1.1 กิจกรรมทำแผนการพัฒนาคุณวุฒิการศกึษาต่อ/การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ   

ด้านการฝึกอบรม 

2.1 โครงการอบรมทักษะการใชโ้ปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS, AMOS, Lisrel)  

2.2 โครงการเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนขั้นพืน้ฐาน  

 
  

ส่วนที่  3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีการกำหนดแนวทางการนำแผนปฏิบัติการ

ประจำปีไปสู่การปฏิบัติ สรุปดังนี้ 

สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 โดย

จัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/

กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตาม

แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

กำหนด 

ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ≥ 98.00 



สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดย

อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึง

และใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้ง

สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

  

บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร  

สารบัญ  

ส่วนที่ 1 บทนำ  

 1.1 หลักการและเหตุผล  

 1.2 โครงสรา้งวิทยาลัย  

 1.3 โครงสรา้งการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)  

 1.4 ผลการดำเนนิงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  

 1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564  

     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 ค่านยิมหลัก (Core Values)  

     1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (Development Goals)  

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร  

 2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  

 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร  

 2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของวิทยาลัย  

  2.3.1 ยุทธศาสตร์  

  2.3.2 เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์  

  2.3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย  

 2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร  

 2.5 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร  

  2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี  

  2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564  

 2.6 รายงานผลการดำเนนิตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร  



ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  

 3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ไปสู่การปฏิบัติ  

 3.2 การตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร  

ภาคผนวก  

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร  

 รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร  

 ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร  



ส่วนที่ 1 บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ เนื่องจาก

บุคลากร  จะเป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ให้สำเร็จลุล่วงตาม

วัตถุประสงค์ ดังนั้น องค์กรจำเป็นจะต้องมีการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยให้มี

ความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ “วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการ

ผลตินักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ” เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ตลอดจนมทีัศนคติ

ที่ดตี่อองค์กร 

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมี

ศักยภาพสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงาน และผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัย มหาวิทยาลัย สังคม 

และประเทศชาติ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับ และเป็นผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย วิทยาลัยจึงได้จัดทำแผนพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ  2563 ให้สอดรับกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

บุคลากร ที่มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถหลักให้แก่บุคลากร โดยนำ

แนวความคิดการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จมาใช้ ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 

1.2 โครงสร้างวิทยาลัย 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

คณะกรรมการอำนวยการ 

คณบด ี

วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายบรหิาร 

 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายแผนงานฯ 

 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 

หัวหน้า
สำนักงาน 

  
  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 

รองคณบด ี

ฝ่ายกิจการพิเศษ 
 
 

1.งานศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง 
1.1 กำกับ บริหารจัดการ
ศูนย์ฯ จ.ชลบุรี และศูนย์ฯ 
จ.ระนอง 
2. งานโครงการภาคพิเศษ 
2.1 กำกับ บริหารจัดการ
โครงการภาคพิเศษ ป.ตรี 
3. งานโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการ ป.ตรี 
4. งานโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการกบั
หน่วยงานตา่งประเทศ 
5. งานวิเทศสัมพันธ ์
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1.4 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

(ข้อมูลโครงการที่จัดทำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือน ตุลาคม 62- กันยายน 63) 

1. โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมทางวิชาชีพสายวิชาการ 
  2.  โครงการเทคนิคการนำเสนองานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอย่างมืออาชีพ 
 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1. ด้านผลลัพธ์ผูเ้รียน 

2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

3. ด้านการบริการวชิาการ 

4. ด้านศลิปะและวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

5. ด้านบริหารจัดการ 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อความ

ต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 

2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลง

ทางอาเซียนและสังคมโลก 

3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน สังคม 

และประชาคมอาเซียนอย่างมคีุณภาพ 

4. อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 

5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนาสถาน

ประกอบการและสังคม 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ 

2. คุณธรรม 

3. เครือข่าย 

4. ความเป็นมืออาชีพ 

5. วัฒนธรรม ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวิถีของรัตนโกสินทร์” 
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1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

   1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

      1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้นำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแห่งการเรยีนรู้สู่สากล 

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 เป้ าหมายการพัฒนาวิทยาลัย  (College of Logistics and Supply Chain Development 

Goals) 

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ

สร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

พร้อมทั้งธํารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มคีุณภาพ  

2) พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนาหลักสูตรให้มี

มาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับความต้องการ

ตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากรที่

พอเพียงสําหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา  

3) สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบบริหาร

งานวิจัยที่มปีระสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย  

4) ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิด

การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทาง

วิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการนําวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่ถูกต้อง มี

การสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดของศาสตร์

ด้านการบริหารไปสู่กิจกรรมต่างๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ  
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6) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การดําเนินงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของ

ประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ  
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ส่วนที่ 2 แผนการพฒันาบุคลากร 
 

2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  

1.พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงให้มาเป็นอาจารย์ และ

เพิ่มสมรรถนะของบุคลากรใหม้ีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

2.ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และส่งเสริมให้เข้าสู่ตำแหน่งทาง

วิชาการ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ้น และมีความก้าวหน้าในสายงาน 

3.สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนา

วิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหม้ีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

5.สร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เกิดคุณภาพชีวติ และความสมดุลระหว่างชีวติกับการทำงาน 

6.สร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลตอบแทนกับบุคลากรที่สร้างผลงานให้วิทยาลัยตามความเหมาะสม  

7.พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีเจตคติ ค่านิยม ที่มุ่งเน้นคุณภาพ ความรู้

ความสามารถในการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรการเรียนรู้ มีบุคลิกภาพที่งดงาม และมีจรรยาบรรณตาม

วิชาชีพ 

8.สนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนพัฒนาตนเอง โดยเข้ารับการอบรม ประชุม 

สัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาบุคลากร 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

3. เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหนา้ในสายงานของตน 

 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของวทิยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวทิยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู ้คุณธรรมและจริยธรรมในการ 

ปฏิบัติงาน 
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2.3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 

 

ลำดับ ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 

1 จัดทำคำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจำปีงบประมาณ 2564 

14 กันยายน 2563 

2 เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจำปีงบประมาณ 2564 จากหน่วยงานเจ้าภาพ 

10-14 กันยายน 2563 

3 ทบทวนและจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 

2564 

10-14 กันยายน 2563 

4 จัดส่ง (ร่าง) จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี

งบประมาณ 2563 ให้หน่วยงานเจ้าภาพเพื่อตรวจสอบ และแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานเจ้าภาพ 

21-28 กันยายน 

2563 

5 เสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 

ต่อคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

28  กันยายน  -        

1 ตุลาคม 2563 

6 ขออนุมัตแิผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 28  กันยายน  -        

1 ตุลาคม 2563  

7 เผยแพรแ่ผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 1 ตุลาคม 2564 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการใน

สาขาวิชาของตนเอง 

≥ 98.00 
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2.5 แผนการพัฒนาบคุลากร ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564)  

2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (2560-2564) 

กิจกรรม/

โครงการ 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชีว้ัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอ

บ 2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

1. กิจกรรมทำ

แผนการ

พัฒนาคุณวุฒิ

การศกึษาต่อ 

1.เพื่อส่งเสริม

และสนับสนุน

ให้บุคลากร

สายวิชาการได้

ศกึษาต่อใน

ระดับสูงขึ้น 

1.ร้อยละของ

บุคลากรที่

คณะกรรมกา

รอนุมตัิ 

50 50 

 

 

 

70 80 90 อาจารย์ ,

บุคลากร 

   

   

หัวหนา้

สำนักงาน 

2. การพัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากรสาย

วิชาการและ

สายสนับสนุน 

1.เพื่อพัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากรสาย

วิชาการ 

2.เพื่อพัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วิชาการ 

1.ร้อยละของ

บุคลากรสาย

วิชาการที่

ได้รับการ

เพิ่มพูน

ศักยภาพทาง

วิชาการใน

สาขาวิชาของ

ตนเอง 

2.รอ้ยละ

บุคลากรที่

90 

 

 

 

90 

95 

 

 

 

95 

95 

 

 

 

95 

100 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

100 

อาจารย์ ,

บุคลากร 

   

   

หัวหนา้

สำนักงาน 
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กิจกรรม/

โครงการ 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชีว้ัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอ

บ 2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

ได้รับการ

พัฒนาตาม

สมรรถนะ

ประจำสาย

งาน 

3. การพัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากรสาย

วิชาการและ

สายสนับสนุน 

1.เพื่อพัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากรสาย

วิชาการ 

2.เพื่อพัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วิชาการ 

1.ร้อยละของ

บุคลากรสาย

วิชาการที่

ได้รับการ

เพิ่มพูน

ศักยภาพทาง

วิชาการใน

สาขาวิชาของ

ตนเอง 

2.รอ้ยละ

บุคลากรที่

ได้รับการ

พัฒนาตาม

สมรรถนะ

90 

 

 

 

 

90 

95 

 

 

 

 

95 

95 

 

 

 

 

95 

100 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

100 

อาจารย์ ,

บุคลากร 

   

   

หัวหน้า

สำนักงาน 
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กิจกรรม/

โครงการ 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชีว้ัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอ

บ 2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

ประจำสาย

งาน 

หมายเหต ุ (1) หน่วยงานจัดการศกึษา หมายถึง คณะ วิทยาลัย ต้องมกีิจกรรม/โครงการตามกลุ่มเครอืข่าย จำนวน 5 กลุ่มเครอืข่าย  

  (2) หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา หมายถงึ สำนัก ศูนย์ สถาบัน ดำเนนิการจัดกิจกรรม/โครงการตามกลุ่มเครอืข่าย จำนวน 1 เครือข่าย หรือมากกว่า 
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการอบรม

จรยิธรรมและ

คุณธรรมทาง

วชิาชีพสาย

วชิาการ 

1. เพื่อสร้างการรับรู้ ปลูกฝัง ให้ บุคลากรสาย

วิชาการให้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ ให้มีศักยภาพในการเป็นต้นแบบท่ีดี

ด้ านศีลธรรม คุณ ธรรม จ ริยธรรม อย่ าง

ต่อเนื่อง มีความผิดรับชอบต่อองค์กร และ

นักศกึษา 

ร้อยละการรับรู้ดา้น

จรยิธรรมและ

คุณธรรมของบุคลากร

สายวชิาการ 

ร้อยละ 

90 

บุคลกรสาย

วชิาการ 

ต.ค.63 – 

ก.ย.64 

15,000 

บาท 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร และ 

หัวหน้าสำนักงาน 

2. โครงการไคเซ็น

เพื่อการปรับปรุง

งานและเพิ่ม

ผลผลิตสู่

ความสำเร็จ       

ขององค์กร 

1.เพื่อพัฒนาสายสนับสนุนในด้านแนวความคิด

ในดา้นการจัดทำไคเซ็นเพื่อการพัฒนาองค์กร 

2.เพื่อให้เข้าใจกระบวนการไคเซ็นเพื่อนำมาเป็น

เครื่องมือในการปรับปรุงงาน 

3.เพื่อให้สายสนับสนุนสามารถประยุกต์ความรู้สู่

การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรในการ

สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาองค์กร 

1.ร้อยละบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการท่ี

ผ่านการอบรม 

2. ระดับความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการใช้

ไคเซ็นในการปรับปรุง

กระบวนการทำงาน 

ร้อยละ 

90 

 

≥4.51 

บุคลกร 
สายสนบัสนุน

วิชาการ 

ต.ค.63 – 

ก.ย.64 

15,000 

บาท 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร และ 

หัวหน้าสำนักงาน 
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2.6 รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร 

2.6.1 วัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาบุคลากร 

         เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสาย

อาชีพ 
 

2.6.2 วัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาบุคลากร 

เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมคีวามก้าวหน้าในสาย 

อาชีพ   วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการดำเนินการสรุปรายงานผลการประเมินความสำเร็จตาม

ตัวชี้วัดของแผนและโครงการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติด้านแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ  

2564 จำนวน 1 ตัวชีว้ัด โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 

 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนสมรรถนะทาง
วิชาการ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ประสิทธิภาพกิจกรรม/โครงการที่ตอบวัตถุประสงค์ และประเมินผลการดำเนินงาน 
สรุปดังนี้ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วดั ผลการประเมนิ 

โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมทางวิชาชพีสายวิชาการ 

ร้อยละการรับรู้ดา้นจรยิธรรมและคุณธรรมของบุคลากรสาย

วชิาการ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

โครงการไคเซ็นเพ่ือการปรับปรุงงานและเพ่ิมผลผลิตสู่ความสำเร็จขององค์กร 
1. ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการท่ีผ่านการอบรม 

2. ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ไคเซ็นในการ

ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

ร้อยละ 90 

≥4.51 

ร้อยละ 100 
 

         4.53 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการใน

สาขาวิชาของตนเอง 

≥ 98.00 



 

 

14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
รายงานผลโครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมทางวิชาชีพสายวิชาการ 
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ประทบัเวลา ชือ่-นามสกลุ

1. ผลการวเิคราะหก์ารด าเนนิงาน

ตวัชีว้ดัที1่-10 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2. มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสในการปฏบิตังิาน

3. การด าเนนิการตามมาตรการ

สง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใส

ภายในหนว่ยงาน

7/6/2021 18:26:49 ชลุกีร บญุถนอม รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 18:27:29 สรติา พลูสวน รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 18:27:43 อมรศักดิ ์แสงทอง รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 18:28:06 อนัญญา บรรยงพศิทุธิ์ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 18:28:09 อาจารย์กติตอิ าพล สดุประเสรฐิ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 18:28:49 อนัญญา บรรยงพศิทุธิ์ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 18:28:56 สนุทร ีพัชรประทปี รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 18:28:59 ผศ.ดร.วริยิา บญุมาเลศิ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 18:29:30 นายปิตพิจน ์แซเ่ล็ก รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 18:29:34 นางสาวกรรณกิาร์ ศรีพนมวรรณ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 18:29:56 ปัจจัย อนิทรนอ้ย รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 18:30:00 ยุพารัตน ์บญุวงษ์ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 18:30:15 นางสาวกรรณนกิา วชิยักุล รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 18:32:01 นางสาวอรุณรัตน ์เขมน้การไถ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 18:32:03 ดาราวรรณ พวงบบุผา รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 18:34:15 น.ส. บษุยมาศ ผยุมูลตรี รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 18:35:12 วรรณี  สทุธใจดี รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 18:36:35 นุตชิยั เชาวดี รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 18:37:49 ดร.ทมน ีสขุใส รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 18:38:14 กฤศญา  จันทร์ดแสง รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 18:38:20 ปภัสสร ดวงฤทธิ์ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 18:39:24 วรฤทัย กุลแพทย์ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 18:39:49 ศรีไพร  ศรีพนมวรรณ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 18:47:08 นาย ฐกร ธรรมประทปี รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 18:47:11 สนุทร ีพฒุวิร รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 18:49:55 ศศวิมิล วอ่งวไิล รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 18:52:06 บณุยาพร  ภูท่อง รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 18:52:16 นาย อานนท ์บณุยะเสน รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 18:54:04 นอ้งสม้ ศรีสวสัดิ์ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 18:54:42 น.ส.นุชร ี ทองค า รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 18:57:14 อัมพกิา   เลา่ประวตัชิยั รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 18:59:07 นายปกรณ์ยศ วทิยานันตนารมย์ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 19:07:09 พรพรรณา เลา่ประวตัชิยั รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 19:07:45 ปิยมาส กลา้แข็ง รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 19:07:46 ชติพงษ์ อัยสานนท์ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 19:10:38 ยงยุธ นอ้ยศรี รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 19:10:49 ไกรวทิย ์สนิธคุ ามูล รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 19:13:42 อนุช  นามภญิโญ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 19:13:51 นางสาวธัญญพร  มนิาบรูณ์ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 19:17:48 กานตน์ภัส ช า้เกตุ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 19:27:13 พรพมิล มนตรีวฒัน์ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 19:27:41 สราวธุ พฒุนวล รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 19:31:11 ธันย ์ชยัทร รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 19:31:24 นางศรีศรนิทร ์สขุสทุธิ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 19:32:17 ชณชิา หมอยาดี รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 19:35:28 พงษืเทพ ภเูดช รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 19:37:54 ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบตัิ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 19:38:14 ปิยนุช ทองมาก รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 19:39:00 วทัญญ ูชภัูกตร์ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 19:40:20 นายจัตตรุงค ์เพลนิหดั รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 19:40:27 พทุธวิฒัน ์ไวยวฒุธินาภมูิ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 19:40:28 ภัค กริะนันทวฒัน์ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 19:44:25 รัชนีวรรณ สจุรติ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 19:45:45 ชลธชิา จันทร์แสง รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 19:50:45 ปิยะอร ศรีวรรณ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 19:50:57 ศภุมติร ศรีสวสัดิ์ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 20:00:13 ถวลัย ์สังขสจุติ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 20:13:04 รุง้อัมพร เบญจกาญจน์ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 20:13:10 วรีเชษฐ ์มั่งแวน่ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 20:26:12 ดร.สดุารัตน ์ พมิลรัตนกานต์ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 20:35:20 พชิญพ์สิทุธิ ์ทศิอาจ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/6/2021 21:24:13 แววมยุรา ค าสขุ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/7/2021 8:59:16 อภศิษิฐ ์ทองใบอ่อน รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/7/2021 9:39:55 จฑุาทพิย ์บญุประสพ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/7/2021 9:41:54 สนุสิา ทองใบอ่อน รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/7/2021 10:03:50 ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/7/2021 10:38:48 วนัทนีย ์ เมฆวไิล รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/7/2021 10:55:23 ดร.ธนะสาร พานขิยากรณ์ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/7/2021 11:34:46 อัญชล ีหรัิญแพทย์ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/7/2021 11:35:34 วราภรณ์ วมิุกตะลพ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/7/2021 12:21:28 มะโน ปราชญาพพัิฒน์ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/7/2021 13:29:45 ธนวฒัน ์วเิศษสนิธุ์ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/7/2021 16:28:07 ศริอิร สนองค์ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/7/2021 16:26:29 ดร.ฉัตรรัตน ์โหตระไวศยะ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/7/2021 22:24:51 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวตัร รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/8/2021 8:23:13 ผศ.ดร ปรีชา วรารัตน์ไชย รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/8/2021 9:21:34 นายพรเกยีรต ิภักดวีงศเ์ทพ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/8/2021 10:19:56 ดร.วศิวะ อุนยะวงษ์ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/8/2021 11:18:18 อ สวุฒัน ์นวลขาว รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/8/2021 13:16:40 มาธสุร แข็งขัน รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/8/2021 16:15:02 สทิธชิยั พนิธมุา รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/8/2021 16:15:02 ดร จักรพรรณ คงธนะ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

7/8/2021 16:15:02 เพ็ญพักตร ์กณิศรี รับทราบ รับทราบ รับทราบ  
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ภาคผนวก 
โครงการไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิตสู่ความสำเร็จขององค์กร 
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