ก

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

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ข

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การพั ฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ในข้าราชการพลเรือนมีเป้าหมาย
สูงสุดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2540 พระราชบัญ ญั ติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ดังนั้นการปรับเปลี่ยนบทบาทด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับส่วนราชการ
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่จึงต้องเป็นระบบที่สร้างความคล่องตัวให้กั บผู้บริหารไม่ติด
ยึดอยู่กับกฎระเบียบ และต้องเป็นระบบที่เกื้อหนุนต่อการทางานเชิงยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ในขณะเดียวกันจะต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และทาให้ข้าราชการมีความพึง
พอใจ ตลอดจนมีคุณ ภาพชีวิตที่ดีด้วย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซั พพลายเชน 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. 2560 – 2564 ) และ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ตาม
ยุท ธศาสตร์ที่ 1 พั ฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน สำหรับแผนการบริหารทรัพยากร
บุ ค คล ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 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 มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมี ความผูกพันและ
ทัศนคติที่ดตี ่อองค์กร

ค
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
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. 2560 - 2564) เพื่ อ แปลงไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นแต่ ล ะปี โดยการจั ด การเป็ น แผนปฏิ บั ติ ก าร
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
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. 2564 เพื่อปรับประบวน
การ และกลไกการบริหารจัดการการนำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 อย่างเป็นระบบ
แนวทางการนำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การ
ปฏิบัติ
เพื่ อให้บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั งกล่ าว จึงกำหนดทางการนำแผนการบริห ารทรัพ ยากรบุ คคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย
และโครงการ/กิจกรรมให้กับหน่วยงานภายในวิทยาลัยฯได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ
สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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/

จ
กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุป ระสงค์ของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนิน งานตามแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างต่อเนื่อง
3. กำหนดให้ มี ก ารติ ด ตามความก้ าวหน้ า ของแผนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุ ก ๆ ไตรมาส พร้ อ มให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะโครงการ/กิ จ กรรมทำการ
วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของผูบ้ ริหาร

ฉ

สารบัญ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 โครงสร้างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
1.4 ผลการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเขน ประจำปี 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 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 ติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 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. เพื่อพัฒนาระบบและสร้างกลไกการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนความ
คุ้มค่า และความพร้อมรับผิดในการบริหารทรัพยากรบุคคลสาหรับส่วนราชการ อันจะเป็นช่องทาง ใน
การให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งจะ
ช่วยให้ส่วนราชการ 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 และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อจูงใจให้ได้มา พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผูป้ ฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่ง
จาเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของ ส่วนราชการ
1.4 ส่ ว นราชการ มี แผนการสร้างและแผนการพั ฒ นาผู้บ ริหารทุ ก ระดั บ รวมทั้ งมี แผนสร้าง
ความต่อเนื่องในการบริหารราชการนอก จากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้ นาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและ
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 เป็นแนวทางในการจั ดทำกลยุทธ์ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของตนเพื่อให้เกิดผลที่สะท้อนได้อย่างสมดุลทั้ง 5 มิติและใช้เป็น เกณฑ์การประเมิน
ตนเอง (Self Assessment)
2. การประเมิ น ผลสำเร็ จ ของการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลจะนาไปสู่ ก ารยกระดั บ ขี ด
ความสามารถของส่วนราชการ มีการเรียนรู้และพัฒนา นาไปสู่ การบริหารที่มีคุณภาพมีนวัตกรรมใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ ๆ มีการทำงานให้ดีขนึ้ ไม่เป็น“องค์กรน้ำเน่า” ที่ไม่ได้รับ ความเชื่อถือ
ศรัทธาจากประชาชน
แนวคิดเรื่องสมรรถนะ
สมรรถนะ (Competency) มีค วามหมายตามพจนานุก 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 ความสามารถในการลงมือทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผลผลิต 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 ได้นั้ 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
วัตถุประสงค์ของการกำหนดต้นแบบสมรรถนะ (Competency Model) สำหรับระบบข้าราชการ
พลเรือนไทยเพื่อสร้างแบบสมรรถนะ (Competency) ให้ภาคราชการพลเรือนโดย เฉพาะสาหรับใช้ใน
การบริหารและประเมินผลงานตลอดจนพัฒนาศัก ยภาพในระยะยาว ซึ่งในแบบสมรรถนะประกอบไป
ด้วย สมรรถนะ 3 ส่วน คือ (1) สมรรถนะหลัก สาหรับตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนทุกกลุ่มงาน (2)
สมรรถนะเฉพาะประจำสายงานซึ่งแตกต่างกั นในแต่ละกลุ่มงาน และ (3) สมรรถนะเฉพาะทางการ
บริหาร
1. สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนไทยทั้งระบบ เพื่อหล่อหลอม
ค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน
2. สมรรถนะเฉพาะประจำสายงาน คื อ สมรรถนะที่ ก ำหนดเฉพาะสาหรั บ ตำแหน่ ง เพื่ อ
สนับสนุนให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่และเสริมให้ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ให้ได้ดี
ยิ่งขึ้น
3. สมรรถนะทางการบริหาร คือ สมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับตำแหน่งบริหาร
สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดสมรรถนะบุคลากร ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของตำแหน่ง ของ
ข้าราชการที่กำหนดขึ้นเพื่อ หล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันให้เป็นวัฒนธรรม

5
องค์ กร โดยทางสานัก งาน ก.พ. ได้กำหนดมาตรฐานสมรรถนะหลักให้ข้าราชการพลเรือนทุก คนใช้
ร่วมกัน จานวน 5 สมรรถนะ ได้แก่
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
2. การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Job Planning)
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)
5. การทำงานเป็นทีม (Teamwork)
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1.2 โครงสร้างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะกรรมการอำนวยการ
คณบดี
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ

หัวหน้าสำนักงาน

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ

สถานบันวิจยั และบริการวิชาการ
ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะกรรมการอำนวยการ
คณบดี
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

1.งานบริหารงานทั่วไป
1.1 ธุรการ/ สารบรรณ
1.2 ประชาสัมพันธ์
1.3 วิเทศสัมพันธ์
1.4 อบรมและพัฒนา
1.5 IT
1.6 อาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ
1.7 มหาวิทยาลัยสีขาว
1.8 งานบุคลากร
2. งานคลังและพัสดุ
2.1 การเงิน
งบประมาณ
2.2 บัญชี
2.3 พัสดุ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ

หัวหน้าสำนักงาน

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

1.งานพัฒนางานวิจัย
1.1 ผลิตผลงานวิจัย
1.2 เผยแพร่ผลงานวิจัย
1.3 ผลิตวารสารวิชาการ
1.4 บริการวิชากรแก่
สังคม
1.5 U-Ranking
2. งานบริการวิชาการ
2.1 บริการวิชาการ
2.2 งานหารายได้

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

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

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
ร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานต่างประเทศ
5. งานวิเทศสัมพันธ์

สถานบันวิจยั และ
บริการวิชาการ
ด้านโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน
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1.4 ผลการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
งบประมาณ
2563
ระบบการสรรหา
1.การจัดทำกรอบอัตรากำลังของบุคลากรมหาวิทยาลัย
2.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ระบบการพัฒนา
1.โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมทางวิชาชีพสายวิชาการ
2.โครงการเทคนิคการนำเสนองานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอย่างมืออาชีพ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบการบริหารค่าตอบแทน
1.การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และค่าตอบแทน
ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
1.การสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชนของประกันกลุ่ม AIA
ระบบการธำรงรักษา
1.การสร้างแรงจูงใจด้วยการจัดสรรเงินรางวัล

1.5 ข้อมูลพื้นฐาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปี 2564
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)

15,000.00
15,000.00
37,360,400.00
800,000
-
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1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรง
ต่อความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
2. ผลิ ตและพั ฒ นาผู้ป 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 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
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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
หลักสูตรให้มีมาตรฐานและคุ ณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับความ
ต้องการตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากร
ที่พอเพียงสําหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
3. สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิ ภาค 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. พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการนำวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่
ถูกต้อง มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดของ
ศาสตร์ด้านการบริหารไปสู่กิจกรรมต่าง ๆ ของภารกิจด้านอื่น 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
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1.6 ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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
34 18
52
1
1
53

รวม
ข้าราชการ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน

**ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2563

1.6.2 ตารางข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามประเภทบุคลากร และตำแหน่งทางวิชาการ
ข้าราชการ
ลำดับ
ที่
1

พนง.(เงินรายได้)

ขื่อหน่วยงาน
ผศ.
วิทยาลัยโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน

**ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2563

รศ.

อ.

รวม
ขรก.

ผศ. รศ.
3

ศ.

อ.
49

รวม
พนง.
(เงิน
รายได้)
52

พนง.(งบประมาณ
แผ่นดิน)
ผศ. รศ.
อ.
1

รวม
พนง.(งบ ผลรวม
ประมาณ ทั้งหมด
แผ่นดิน)
1
53
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1.6.3 ตารางข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวุฒกิ ารศึกษา
ข้าราชการ
ลำดับ
ที่
1

หน่วยงาน

ป.ตรี

วิทยาลัยโล
จิสติกส์และ
ซัพพลายเชน

**ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2563

ป.โท

พนง.(งปม.เงินรายได้)
รวม

ต่ำกว่า
ป.ตรี
2

ป.ตรี

ป.โท

19

4

ป.เอก

รวม
25

พนง.(งปม.แผ่นดิน)
ต่ำกว่า
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
6

รวม
6

ผลรวม
ทั้งหมด
31
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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 รั บ คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริญ ญาเอก และส่ งเสริม ให้เข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งส่ งเสริมให้บุคลากรสายสนับ สนุนวิชาการได้รับ 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
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการ
ดำเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขี องสังคม
2. เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
3. เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีค วามผูกพันและ
ทัศนคติที่ดตี ่อองค์กร
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 ความสามารถตรงตามความต้องการ และสอดคล้อง
กับอัตรากำลังที่มอี ยู่
2. บุค ลากรทุก ระดั บ มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 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) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพเอื้อต่อการดำเนินงานที่เน้น
ผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัย
แม่แบบที่ดขี องสังคม
2) เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมี
ความผูกพันกับองค์กร

ค่าเป้าหมาย

1) ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชน (ระดับความพึงพอใจ)

≥ 4.0

1) ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
(ระดับความผูกพัน)

≥ 4.0

15
2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

ลำดับ
1
2
3
4

ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ระยะเวลา

จัดทำคำสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 3 สิงหาคม 2563
ประจำปีงบประมาณ 2564
เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 1-10 กันยายน 2563
ประจำปีงบประมาณ 2564 จากหน่วยงานเจ้าภาพ
ทบทวนและจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 15 กันยายน 2563
2564
จัดส่ง (ร่าง) จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี
21 กันยายน 2563
งบประมาณ 2564 ให้หน่วยงานเจ้าภาพเพื่อตรวจสอบ และแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานเจ้าภาพ

5

เสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
ต่อคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

6

ขออนุมัตแิ ผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564

1 ตุลาคม 2563

7

เผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564

1 ตุลาคม 2563

8

ดำเนินการตามแผลบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ
2564

ตุลาคม 2563-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5
ปี (พ.ศ.2560-2564)ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กองบริหารงาน
บุคคล รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

31 มีนาคม 2564

9

30 กันยายน 2563

กันยายน2564

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

ความสำเร็จใน
กรอบ
การจัดทำ
อัตรากำลัง
กรอบ
อัตรากำลัง

เพื่อสรรหาและ ร้อยละของ
คัดเลือก
การสรรหา

≥80

กรอบ
บุคลากรวิทยาลัย
อัตรากำลัง

≥80

บุคลากรวิทยาลัย

ตุลาคม –
กันยายน

-

งานบุคคล
วิทยาลัยฯ

ตุลาคม –
กันยายน

-

งานบุคคล
วิทยาลัยฯ
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เป้าหมายของตัวชี้วดั
กิจกรรม/โครงการ

บุคลากร

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

บุคลากรเข้า
ปฏิบัตงิ าน

บุคคลเข้า
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

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

ตามเกณฑ์

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

≥20

≥20

≥20

≥20

≥20

บุคลากรสาย ตุลาคม –
วิชาการที่เข้าร่วม กันยายน

-

งานบุคคล
วิทยาลัยฯ

การจัดทำ
เส้นทาง

1. โครงการ
พัฒนาผลงาน
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เป้าหมายของตัวชี้วดั
กิจกรรม/โครงการ

ความก้าวหน้า

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

และเพิ่ม
ตำแหน่งทาง
วิชาการ

ร่วมโครงการ
ยื่นขอกำหนด
ตำแหน่งทาง
วิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย
2561

2562

2563

2564

2565
โครงการพัฒนา
ผลงานและเพิ่ม
ตำแหน่งทาง
วิชาการ

ระยะเวลา งบประมาณ
ดำเนินงาน
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
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2.5.2 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เป้าหมาย
ของ
ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผูร้ ับผิดชอบ

ระบบการสรรหา (Recruitment)
1. การวางแผนอัตรากำลัง
1

จัดทำกรอบอัตรากำลัง
ของบุคลากร
มหาวิทยาลัย

เพื่อทบทวนและจัดทำ ความสำเร็จในการจัดทำ
กรอบอัตรากำลัง ให้
กรอบอัตรากำลัง
เพียงพอต่อความ
ต้องการอัตรากำลังของ
มหาวิทยาลัย

กรอบ
อัตรากำลัง

บุคลากรวิทยาลัย

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

-

งานบุคคลวิทยาลัยฯ

เพื่อสรรหาและคัดเลือก ร้อยละของการสรรหา
บุคลากรเข้าปฏิบัตงิ าน บุคคลเข้าทำงานได้ตาม
ประกาศ

≥80

บุคลากรวิทยาลัย

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

-

งานบุคคลวิทยาลัยฯ

2. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
1

การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร

ระบบการพัฒนา (Training & Developmaent)
1

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
และแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564
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กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย
ของ
ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

100

ร้อยละบุคลากรที่ได้รับ
การเลื่อนเงินเดือนและ
ค่าจ้างตามเกณฑ์

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจใน
สิทธิประโยชน์ของ
ประกันกลุ่ม AIA
เพื่อดำเนินการจัดสรร
เงินรางวัลสำหรับ
บุคลากร

วัตถุประสงค์โครงการ

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผูร้ ับผิดชอบ

บุคลากรวิทยาลัย

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

-

งานบุคคลวิทยาลัยฯ

80

บุคลากรวิทยาลัย

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

-

งานบุคคลวิทยาลัยฯ

ระดับความรู้ความเข้าใจ
ของบุคลากร

≥3.51

บุคลากรวิทยาลัย

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

-

งานบุคคลวิทยาลัยฯ

ร้อยละบุคลากรที่ได้รับ
การจัดสรรเงินรางวัลตาม
เกณฑ์

80

บุคลากรวิทยาลัย

ธันวาคม 2563

-

กองบริหารงานบุคคล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1

การประเมินผลการ
ปฏิบัตงิ านของบุคลากร

เพื่อประเมินผลการ
ร้อยละของหน่วยงานที่
ปฏิบัตงิ านของบุคลากร ดำเนินการประเมิน
มหาวิทยาลัย
ปฏิบัตงิ าน

ระบบการบริหารค่าตอบแทน
1

การบริหารค่าจ้าง
เงินเดือน และ
ค่าตอบแทน

เพื่อดำเนินการเลื่อน
เงินเดือน และค่าจ้าง
ค่าตอบแทนของ
บุคลากร

ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
1

การสร้างความรู้ความ
เข้าใจในสิทธิประโยชน์
ของประกันกลุ่ม AIA

ระบบการธำรงรักษา
1

การสร้างแรงจูงใจด้วย
การจัดสรรเงินรางวัล
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2.6 รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.6.1 วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. เพื่ อ ปรับ ปรุ งและพั ฒ นาระบบการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเอื้ อ ต่ อ การ
ดำเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขี องสังคม
2. เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
3. เพื่อให้บุคลากรมีคุณ ภาพชีวิตที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันและ
ทัศนคติที่ดตี ่อองค์กร
2.6.2 วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการดำเนินการสรุปรายงานผลการประเมิน
ความสำเร็จตามตัวชีว้ ัดของแผน ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้
1)
ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติด้านแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ 2564 จำนวน 2 ตัวชี้วัด โดยมีผลการประเมิน ดังนี้
วัตถุประสงค์ของแผน
1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพเอื้อต่อการดำเนินงานที่เน้น
ผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัย
แม่แบบที่ดขี องสังคม
2) เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมี
ความผูกพันกับองค์กร

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1) ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชน (ระดับความพึงพอใจ)

≥ 4.0

1) ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
(ระดับความผูกพัน)

≥ 4.0
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วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ตอบวัตถุประสงค์ สรุปดังนี้

กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน

ความสำเร็จในการ
จัดทำกรอบอัตรากำลัง

กรอบอัตรากำลัง

วิทยาลั ย ได้ เข้ าร่วมกั บ มหาวิทยาลั ย ในการทำแผนอั ต รากำลั ง ระยะ 4 ปี (
พ.ศ. 2559-2562) ที่ส อดคล้ องกั บเป้ าหมายการพั ฒ นามหาวิทยาลั ย โดย
วิทยาลัยได้มีการจัดโครงสร้างที่เหมาะสม เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
และโครงสร้างภาระงาน ได้ดำเนินการตามแผนกรอบอัตรากำลัง ที่ควรมีของ
บุ ค ลากรสายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น ในแต่ ล ะส่ ว นงานตามที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยกำหนด

ร้อยละของการสรรหา
บุคคลเข้าทำงานได้ตาม
ประกาศ

≥80

การดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้ดำเนินการสอดคล้องตามแผน
อั ต รากำลั ง โดยวิ ท ยาลั ย กำหนดให้ ส ายวิ ช าการต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ที่ ส ำเร็ จ
การศึกษาในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ที่มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ด้าน
โลจิสติกส์ และมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะตามที่ วิทยาลัยต้องการ
สำหรับ บุคลากรสายสนับสนุนกำหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตำแหน่ง มีคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่
หน่วยงานต้องการ ตามข้อบังคับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่า
ด้วยการบริหารและการดำเนินงานวิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน พ.ศ.
๒๕๕๘ และตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. การวางแผนอัตรากำลัง
1

จัดทำกรอบอัตรากำลัง
ของบุคลากร
มหาวิทยาลัย

2. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
1

การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร
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กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน

ระบบการพัฒนา (Training & Developmaent)
1

การฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร

การพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยจัดทำแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป็นประจำทุกปี จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25602564 และแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยสอดคล้อง
ตามแผนพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฎ สวนสุ นั น ทา เพื่ อ เป็ น แนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรและผลักดันการดำเนินงานด้านบุคลากรของวิทยาลัยให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ตลอดจนดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง
และพั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ เช่ น จั ด อบรมพั ฒ นาขี ด ความสามารถแก่
อาจารย์ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อที่
สูงขึ้นแก่อาจารย์ สนับสนุนให้อาจารย์นำเสนอผลงานวิจัย ให้ทุนสนับสนุนการ
วิจัย/งานสร้างสรรค์ และตีพมิ พ์ผลงาน เป็นต้น

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1

การประเมินผลการ
ปฏิบัตงิ านของบุคลากร

ร้อยละของหน่วยงานที่
ดำเนินการประเมิน
ปฏิบัตงิ าน

100

วิทยาลัยมีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย
กำหนดสัดส่วน KPI ของบุคลากรให้ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ
70 และความสามารถหรื อ สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง าน ร้ อ ยละ 30 โดย
กำหนดให้มีคณะกรรมการประเมินที่เป็นบุคลากรในส่วนงานเดียวกับผู้รับการ
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กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน

ประเมิน อย่ างน้อ ยจะต้อ งมี ผู้บังคั บบัญ ชาเป็ นกรรมการด้วย ส่ งผลให้ การ
ประเมินสะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างแท้จริง และนำผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒ นาบุคลากรได้กรณี บุคลากรผู้ใดที่มีผล
การวิเคราะห์ ที่ต่ำกว่าระดับที่คาดหวัง ให้บุคลากรผู้นั้นจัดทำแผนการพัฒนา
ตนเอง (IDP) ปีละหนึ่งครั้งตามปีงบประมาณ โดยให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นให้
คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำแผนดังกล่าว
ทั้งนี้บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยได้ก ำหนดเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ ำ
และนำมาใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนของตัวชีว้ ัดผลงานที่
มีค่าน้ำหนักร้อยละ 70 โดยให้แบ่งเป็นภาระงานตามข้อตกลงที่เป็นน้ำหนักร้อย
ละงานประจำและงานตามกลยุทธ์หรือแผนงานโครงการ ร้อยละ 40 และภาระ
งานขั้ น ต่ ำและผลงานทางวิชาการที่ เกิ ด ขึ้ น ในรอบปี ที่ ผ่ านมาตามข้ อ บั งคั บ
มหาวิท ยาลั ย เกี่ ย วกั บ การกำหนดภาระงานขั้น ต่ ำ วิชาการของคณาจารย์
ประจำร้อยละ 30

ระบบการบริหารค่าตอบแทน
1

การบริหารค่าจ้าง
เงินเดือน และ
ค่าตอบแทน

ร้อยละบุคลากรที่ได้รับ
การเลื่อนเงินเดือนและ
ค่าจ้างตามเกณฑ์

80

วิทยาลัยมีการเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างที่เป็นไปตามเกณฑ์ เพื่อเป็นขวัญและ
กำลังใจในการทำงาน

≥3.51

มหาวิทยาลั ย และวิทยาลัย จัด ให้มีสวัสดิ การและสิทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ แก่

ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
1

การสร้างความรู้ความ

ระดับความรู้ความ

26

กิจกรรม/โครงการ
เข้าใจในสิทธิประโยชน์
ของประกันกลุ่ม AIA

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

เข้าใจของบุคลากร

ผลการดำเนินงาน

บุคลากร เพื่อเสริมสร้างคุณ ภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากร เช่น ประกันสุขภาพ
กลุ่ม ประกันโควิด-19 เงินช่วยพิเศษกรณี ถึงแก่ความตาย กองทุนสำรอง
เลีย้ งชีพ เป็นต้น

ระบบการธำรงรักษา
1

การสร้างแรงจูงใจด้วย
การจัดสรรเงินรางวัล

ร้อยละบุคลากรที่ได้รับ
การจัดสรรเงินรางวัล
ตามเกณฑ์

80

วิทยาลัยมีการการจัดสรรเงินรางวัลตามเกณฑ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์ เพื่อเป็น
ขวัญและกำลังใจในการทำงาน เช่น โบนัสประจำปี การไปศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ เป็นต้น

ก

รายงานผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัตกิ ารด้านพัฒนาบุคลากร
ระยะ 5 ปี (2560-2564)
และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
วิท ยาลั ย โลจิส ติก ส์ และซัพ พลายเชน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเมื่ อวันที่ 9 มีนาคม 2557 เป็ น
หน่ ว ยงานที่ ด ำเนิ น การจั ด การเรีย นการสอน ทำการวิจั ย ส่ งเสริ ม วิ ช าการและให้ บ ริก ารวิช าการ
ทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นศูนย์วิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่อาจารย์และนักศึกษา
ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบันอยู่ในการบริหารงาน
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน โสมณวัตร ตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการ
บริก ารจั ด การที่ มีค วามสอดคล้ องเชื่ อมโยงสอดคล้ องกั บ มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ สวนสุ นัน ทา มี ก าร
กำหนดอั ต ลั ก ษณ์ คื อ เป็ น องค์ ก รด้ านโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซั พ พลายเชนที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ สู่ ส ากลและ
เอกลักษณ์ มุ่งเน้นคุณธรรม นำวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ โดยแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.
2560 – 2564 ) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 บทนํ า ประกอบด้ ว ย ประวั ติ วิ ท ยาลั ย โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซั พ พลายเชน โครงสร้ า ง
หน่วยงาน โครงสร้างการ บริหารจัดการ และผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบันฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี
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
โดยกำหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาวิทยาลัย 5 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีกลยุทธ์หลักที่ใช้ในการ
ขับเคลื่อนแผนฯ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการกําหนด
วิสัยทัศน์ จุดประสงค์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม สรุปได้
ดังนี้

1
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 นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่
ตรงต่อความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
2. ผลิตและพัฒนาผูป้ ระกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก
3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชี พด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
แก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
4. อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม
5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่
การพัฒนาสถานประกอบการและสังคม
4. เสาหลัก (Pillar)
1. ทุนความรู้ (Knoeledge Capital)
2. คุณธรรม (Moral)
3. เครือข่าย (Partnership)
4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตี ามวิถีของรัตนโกสินทร์”
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
ส่ ว นที่ 2 แผนการพั ฒ นาบุ ค ลากร วิ ท ยาลั ย มี น โยบายด้ านการพั ฒ นาบุ ค ลากรทั้ งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มสมรรถนะของบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ มี ค วามรู้ ทั ก ษะและทั ศ นคติ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ค่าเป้าหมาย
≥ 98.00

3. แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด้านการศึกษาต่อ
1.1 กิจกรรมทำแผนการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาต่อ/การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ด้านการฝึกอบรม
2.1 โครงการอบรมทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS, AMOS, Lisrel)
2.2 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนขั้นพืน้ ฐาน
ส่ ว นที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่ ก ารปฏิ บั ติ แ ละการติ ด ตามประเมิ น ผล เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลอย่ างเป็ น รูป ธรรม จึงมี ก ารกำหนดแนวทางการนำแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจำปีไปสู่การปฏิบัติ สรุปดังนี้
สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
จัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/
กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตาม
แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ผลั ก ดั นระบบงบประมาณ และการพั ฒ นาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกั บ แนวทางที่
กำหนด
ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดย
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ง่าย
ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อ วัตถุ ป ระสงค์ ของแผนการพั ฒ นาบุค ลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้ ง
สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

สารบัญ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 โครงสร้างวิทยาลัย
1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
1.4 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
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 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (Development Goals)
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร
2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของวิทยาลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร์
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
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 รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร

ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ไปสู่การปฏิบัติ
3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร
ภาคผนวก
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร
รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร

ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
การพั ฒ นาทรัพ ยากรบุคคล ถือเป็นกุญ แจสำคัญ ที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ เนื่องจาก
บุ ค ลากร จะเป็ น ผู้ ผ ลั ก ดั น ให้ ภ ารกิ จ ต่ า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย และวิ ท ยาลั ย ให้ ส ำเร็ จ ลุ ล่ ว งตาม
วัตถุประสงค์ ดังนั้น องค์กรจำเป็นจะต้องมีการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยให้มี
ความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ “วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการ
ผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ” เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ตลอดจนมีทัศนคติ
ที่ดตี ่อองค์กร
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมี
ศักยภาพสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงาน และผลิตผลงานที่เป็น ประโยชน์ต่อวิทยาลัย มหาวิทยาลัย สังคม
และประเทศชาติ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับ และเป็นผู้นำการ
เปลี่ย นแปลงต่ าง ๆ ที่จะเกิ ด ขึ้น ทั้งในปั จจุบั นและอนาคตอี ก ด้วย วิท ยาลั ย จึงได้จัดทำแผนพั ฒ นา
ทรัพ ยากรบุ ค คล วิท ยาลั ย โลจิส ติ ก ส์ และซัพ พลายเชน ประจำปี งบประมาณ 2563 ให้ส อดรับ กั บ
วิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากร ที่มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถหลักให้แก่บุคลากร โดยนำ
แนวความคิดการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จมาใช้ ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.2 โครงสร้างวิทยาลัย
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะกรรมการอำนวยการ
คณบดี
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

1.งานบริหารงานทั่วไป
1.1 ธุรการ/ สารบรรณ
1.2 ประชาสัมพันธ์
1.3 วิเทศสัมพันธ์
1.4 อบรมและพัฒนา
1.5 IT
1.6 อาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ
1.7 มหาวิทยาลัยสีขาว
1.8 งานบุคลากร
2. งานคลังและพัสดุ
2.1 การเงิน
งบประมาณ
2.2 บัญชี
2.3 พัสดุ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ

หัวหน้า
สำนักงาน
1.งานบริการการศึกษา
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 หลักสูตรและการสอน
1.3 ทะเบียนและประมวลผล
ข้อมูล
1.4 การรับเข้าศึกษาต่อ
1.5 ผลงานทางวิชาการ
1.6 คุณวิฒิปริญญาเอก

1.งานพัฒนางานวิจัย
1.1 ผลิตผลงานวิจัย
1.2 เผยแพร่ผลงานวิจัย
1.3 ผลิตวารสารวิชาการ
1.4 บริการวิชากรแก่
สังคม
1.5 U-Ranking
2. งานบริการวิชาการ
2.1 บริการวิชาการ
2.2 งานหารายได้

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

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

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
ร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานต่างประเทศ
5. งานวิเทศสัมพันธ์

สถานบันวิจยั และ
บริการวิชาการ
ด้านโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน

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 เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
1. ด้านผลลัพธ์ผเู้ รียน
2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
3. ด้านการบริการวิชาการ
4. ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและความเป็นไทย
5. ด้านบริหารจัดการ
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 “ความเป็นแบบอย่างที่ดตี ามวิถีของรัตนโกสินทร์”
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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 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 เป้ า หมายการพั ฒ นาวิ ท ยาลั ย (College of Logistics and Supply Chain Development
Goals)
1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
สร้างบัณ ฑิ ตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณ ธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
พร้อมทั้งธํารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มคี ุณภาพ
2) พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานและคุณ ภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณ ฑิตและสอดคล้องกั บความต้องการ
ตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากรที่
พอเพียงสําหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
3) สร้างผลงานวิจัย เพื่ อตอบสนองความต้อ งการของท้ องถิ่นและภูมิ ภาค เพื่ อพั ฒ นาระบบบริหาร
งานวิจัยที่มปี ระสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย
4) ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิด
การถ่ ายทอดเทคโนโลยี ที่ได้จากการศึก ษาวิจัย สู่ชุมชนและก่ อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการนําวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่ถูกต้อง มี
การสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิ ตของชุมชน ผ่านแนวคิดของศาสตร์
ด้านการบริหารไปสู่กิจกรรมต่างๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ
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6) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การดํ าเนินงาน พร้อมทั้งพั ฒ นาระบบการประกั นคุณ ภาพการศึก ษาที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ย อมรับ ของ
ประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
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ส่วนที่ 2 แผนการพัฒนาบุคลากร
2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
1.พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงให้มาเป็นอาจารย์ และ
เพิ่มสมรรถนะของบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น
2.ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้รับคุณ วุฒิ ระดับ ปริญ ญาเอก และส่งเสริมให้เข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ้น และมีความก้าวหน้าในสายงาน
3.สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
วิทยาลัยอย่างยั่งยืน
4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
5.สร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เกิดคุณภาพชีวติ และความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทำงาน
6.สร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลตอบแทนกับบุคลากรที่สร้างผลงานให้วิทยาลัยตามความเหมาะสม
7.พั ฒ นาบุ ค ลากรทั้ งสายวิชาการและสายสนั บ สนุ นให้ มี เจตคติ ค่ านิ ย ม ที่ มุ่ งเน้น คุ ณ ภาพ ความรู้
ความสามารถในการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรการเรียนรู้ มีบุคลิกภาพที่งดงาม และมีจรรยาบรรณตาม
วิชาชีพ
8.สนับสนุนให้บุคลากรทั้ง สายวิชาการและสายสนับสนุนพัฒนาตนเอง โดยเข้ารับการอบรม ประชุม
สัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาบุคลากร
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในสายงานของตน
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของวิทยาลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
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2.3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1.ร้อ ยละของบุ ค ลากรสายวิ ช าการที่ ได้ รั บ การเพิ่ ม พู น ศั ก ยภาพทางวิ ช าการใน
สาขาวิชาของตนเอง

≥ 98.00

2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

ลำดับ
1
2
3
4

5

6

ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ระยะเวลา

จัดทำคำสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 14 กันยายน 2563
ประจำปีงบประมาณ 2564
เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 10-14 กันยายน 2563
ประจำปีงบประมาณ 2564 จากหน่วยงานเจ้าภาพ
ทบทวนและจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 10-14 กันยายน 2563
2564
จัดส่ง (ร่าง) จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี
21-28 กันยายน
งบประมาณ 2563 ให้หน่วยงานเจ้าภาพเพื่อตรวจสอบ และแก้ไข
2563
ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานเจ้าภาพ
เสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
ต่อคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

28 กันยายน -

ขออนุมัตแิ ผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564

28 กันยายน -

1 ตุลาคม 2563

1 ตุลาคม 2563
7

เผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564

1 ตุลาคม 2564
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2.5 แผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564)
2.5.1 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (2560-2564)
เป้าหมายของตัวชีว้ ัด
งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัด
กลุ่ม
ความสำเร็จ 2560 2561 2562 2563 2564 เป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564
1. กิจกรรมทำ 1.เพื่อส่งเสริม 1.ร้อยละของ
50
50
70
80
90 อาจารย์ ,
แผนการ
และสนับสนุน บุคลากรที่
บุคลากร
พัฒนาคุณวุฒิ ให้บุคลากร
คณะกรรมกา
การศึกษาต่อ สายวิชาการได้ รอนุมตั ิ
ศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น
2. การพัฒนา
1.เพื่อพัฒนา 1.ร้อยละของ
90
95
95
100 100 อาจารย์ ,
ศักยภาพ
ศักยภาพ
บุคลากรสาย
บุคลากร
บุคลากรสาย บุคลากรสาย วิชาการที่
วิชาการและ วิชาการ
ได้รับการ
สายสนับสนุน
เพิ่มพูน
90
95
95
100 100
2.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพทาง
ศักยภาพ
วิชาการใน
บุคลากรสาย
สาขาวิชาของ
สนับสนุน
ตนเอง
วิชาการ
2.ร้อยละ
บุคลากรที่
กิจกรรม/
โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ผู้รับผิดชอ
บ
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

เป้าหมายของตัวชีว้ ัด
งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัด
กลุ่ม
ความสำเร็จ 2560 2561 2562 2563 2564 เป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564
ได้รับการ
พัฒนาตาม
สมรรถนะ
ประจำสาย
งาน
1.ร้อยละของ
90
95
95
100 100 อาจารย์ ,
บุคลากรสาย
บุคลากร
วิชาการที่
ได้รับการ
เพิ่มพูน
ศักยภาพทาง 90
95
95
100 100
วิชาการใน
สาขาวิชาของ
ตนเอง
2.ร้อยละ
บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนาตาม
สมรรถนะ

ผู้รับผิดชอ
บ

หัวหน้า
สำนักงาน
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กิจกรรม/
โครงการ

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์
โครงการ

เป้าหมายของตัวชีว้ ัด
งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัด
กลุ่ม
ความสำเร็จ 2560 2561 2562 2563 2564 เป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564
ประจำสาย
งาน

ผู้รับผิดชอ
บ

(1) หน่วยงานจัดการศึกษา หมายถึง คณะ วิทยาลัย ต้องมีกิจกรรม/โครงการตามกลุ่มเครือข่าย จำนวน 5 กลุ่มเครือข่าย
(2) หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา หมายถึง สำนัก ศูนย์ สถาบัน ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตามกลุ่มเครือข่าย จำนวน 1 เครือข่าย หรือมากกว่า
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กิจกรรม/โครงการ
1.

โครงการอบรม
จริยธรรมและ
คุณธรรมทาง
วิชาชีพสาย
วิชาการ

2.

โครงการไคเซ็น
เพื่อการปรับปรุง
งานและเพิ่ม
ผลผลิตสู่
ความสำเร็จ
ขององค์กร

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละการรับรู้ดา้ น
จริยธรรมและ
คุณธรรมของบุคลากร
สายวิชาการ

ร้อยละ
90

บุคลกรสาย
วิชาการ

ต.ค.63 –
ก.ย.64

15,000
บาท

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร และ
หัวหน้าสำนักงาน

1.ร้อยละบุคลากรสาย
สนั บ สนุ น วิ ช าการที่
ผ่านการอบรม
2. ระดั บ ความรู้ ค วาม
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การใช้
ไคเซ็นในการปรับปรุง
กระบวนการทำงาน

ร้อยละ
90

บุคลกร
สายสนับสนุน
วิชาการ

ต.ค.63 –
ก.ย.64

15,000
บาท

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร และ
หัวหน้าสำนักงาน

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เพื่อ สร้ างการรั บรู้ ปลู ก ฝั ง ให้ บุค ลากรสาย
วิชาการให้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ ให้มีศักยภาพในการเป็นต้นแบบที่ดี
ด้ า นศี ล ธรรม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง มี ค วามผิ ด รั บ ชอบต่ อ องค์ ก ร และ
นักศึกษา
1.เพื่อพัฒ นาสายสนับสนุนในด้านแนวความคิด
ในด้านการจัดทำไคเซ็นเพื่อการพัฒนาองค์กร
2.เพื่อให้เข้าใจกระบวนการไคเซ็นเพื่อนำมาเป็น
เครื่องมือในการปรับปรุงงาน
3.เพื่อให้สายสนับสนุนสามารถประยุกต์ความรู้สู่
การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรในการ
สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาองค์กร

≥4.51
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2.6 รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร
2.6.1 วัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ
2.6.2 วัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการดำเนินการสรุปรายงานผลการประเมินความสำเร็จตาม
ตัวชี้วัดของแผนและโครงการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้
1) ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติด้านแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ
2564 จำนวน 1 ตัวชีว้ ัด โดยมีผลการประเมิน ดังนี้
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการใน
สาขาวิชาของตนเอง

≥ 98.00

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะทาง
วิชาการ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ประสิทธิภาพกิจกรรม/โครงการที่ตอบวัตถุประสงค์ และประเมินผลการดำเนินงาน
สรุปดังนี้
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วดั

ผลการประเมิน

โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมทางวิชาชีพสายวิชาการ
ร้อยละการรับรู้ดา้ นจริยธรรมและคุณธรรมของบุคลากรสาย
ร้อยละ 90
วิชาการ
โครงการไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิตสู่ความสำเร็จขององค์กร
1. ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ผ่านการอบรม
ร้อยละ 90
2. ระดั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การใช้ ไ คเซ็ น ในการ
≥4.51
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
4.53

13

ภาคผนวก
รายงานผลโครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมทางวิชาชีพสายวิชาการ

14

ประท ับเวลา

่ -นามสกุล
ชือ

1. ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
้ ัดที1-10
ต ัวชีว
่
ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

2. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการปฏิบ ัติงาน

3. การดาเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

7/6/2021 18:26:49 ชุลก
ี ร บุญถนอม

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 18:27:29 สริตา พูลสวน

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 18:27:43 อมรศักดิ์ แสงทอง

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 18:28:06 อนั ญญา บรรยงพิศท
ุ ธิ์

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 18:28:09 อาจารย์กต
ิ ติอาพล สุดประเสริฐ

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 18:28:49 อนั ญญา บรรยงพิศท
ุ ธิ์

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 18:28:56 สุนทรี พัชรประทีป

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 18:28:59 ผศ.ดร.วิร ย
ิ า บุญมาเลิศ

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 18:29:30 นายปิ ตพ
ิ จน์ แซ่เล็ก

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 18:29:34 นางสาวกรรณิการ์ ศรีพนมวรรณ

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 18:29:56 ปั จจัย อินทรน ้อย

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 18:30:00 ยุพารั ตน์ บุญวงษ์

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

ั กุล
7/6/2021 18:30:15 นางสาวกรรณนิกา วิชย

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 18:32:01 นางสาวอรุณรั ตน์ เขม ้นการไถ

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 18:32:03 ดาราวรรณ พวงบุบผา

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 18:34:15 น.ส. บุษยมาศ ผุย มูลตรี

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 18:35:12 วรรณี สุทธใจดี

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

ั เชาวดี
7/6/2021 18:36:35 นุตช
ิ ย

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 18:37:49 ดร.ทมนี สุขใส

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 18:38:14 กฤศญา จันทร์ดแสง

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 18:38:20 ปภัสสร ดวงฤทธิ์

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 18:39:24 วรฤทัย กุลแพทย์

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 18:39:49 ศรีไพร ศรีพนมวรรณ

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 18:47:08 นาย ฐกร ธรรมประทีป

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 18:47:11 สุนทรี พุฒวิ ร

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 18:49:55 ศศิวม
ิ ล ว่องวิไล

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 18:52:06 บุณยาพร ภูท
่ อง

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 18:52:16 นาย อานนท์ บุณยะเสน

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 18:54:04 น ้องส ้ม ศรีสวัสดิ์

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 18:54:42 น.ส.นุชรี ทองคา

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

ั
7/6/2021 18:57:14 อัมพิกา เล่าประวัตช
ิ ย

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 18:59:07 นายปกรณ์ย ศ วิทยานั นตนารมย์

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

ั
7/6/2021 19:07:09 พรพรรณา เล่าประวัตช
ิ ย

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 19:07:45 ปิ ย มาส กล ้าแข็ง

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 19:07:46 ชิตพงษ์ อัย สานนท์

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 19:10:38 ยงยุธ น ้อยศรี

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 19:10:49 ไกรวิทย์ สินธุคามูล

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 19:13:42 อนุช นามภิญโญ

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 19:13:51 นางสาวธัญญพร มินาบูร ณ์

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 19:17:48 กานต์นภัส ชา้ เกตุ

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 19:27:13 พรพิมล มนตรีวฒ
ั น์

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 19:27:41 สราวุธ พุฒนวล

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 19:31:11 ธันย์ ชัย ทร

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 19:31:24 นางศรีศรินทร์ สุขสุทธิ

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 19:32:17 ชณิชา หมอยาดี

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 19:35:28 พงษื เทพ ภูเดช

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 19:37:54 ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัต ิ

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 19:38:14 ปิ ย นุช ทองมาก

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 19:39:00 วทัญญู ชูภักตร์

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 19:40:20 นายจัตตุร งค์ เพลินหัด

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 19:40:27 พุทธิวฒ
ั น์ ไวยวุฒธิ นาภูม ิ

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 19:40:28 ภัค กิร ะนั นทวัฒน์

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 19:44:25 รั ชนีวรรณ สุจริต

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 19:45:45 ชลธิชา จันทร์แสง

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 19:50:45 ปิ ย ะอร ศรีวรรณ

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 19:50:57 ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 20:00:13 ถวัลย์ สังขสุจต
ิ

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 20:13:04 รุ ้งอัมพร เบญจกาญจน์

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 20:13:10 วีร เชษฐ์ มั่งแว่น

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 20:26:12 ดร.สุดารั ตน์ พิมลรั ตนกานต์

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 20:35:20 พิชญ์พส
ิ ท
ุ ธิ์ ทิศอาจ

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/6/2021 21:24:13 แววมยุร า คาสุข

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

ิ ฐ์ ทองใบอ่อน
7/7/2021 8:59:16 อภิศษ

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/7/2021 9:39:55 จุฑ าทิพย์ บุญประสพ

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/7/2021 9:41:54 สุนส
ิ า ทองใบอ่อน

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/7/2021 10:03:50 ณัฐพัชร์ อารีรั ชกุลกานต์

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/7/2021 10:38:48 วันทนีย ์ เมฆวิไล

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/7/2021 10:55:23 ดร.ธนะสาร พานิขยากรณ์

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/7/2021 11:34:46 อัญชลี หิรั ญแพทย์

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/7/2021 11:35:34 วราภรณ์ วิมุกตะลพ

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/7/2021 12:21:28 มะโน ปราชญาพิพฒ
ั น์

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/7/2021 13:29:45 ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/7/2021 16:28:07 ศิร อ
ิ ร สนองค์

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/7/2021 16:26:29 ดร.ฉั ตรรั ตน์ โหตระไวศยะ

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/7/2021 22:24:51 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/8/2021 8:23:13 ผศ.ดร ปรีชา วรารั ตน์ไชย

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/8/2021 9:21:34 นายพรเกีย รติ ภักดีวงศ์เทพ

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/8/2021 10:19:56 ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/8/2021 11:18:18 อ สุวฒ
ั น์ นวลขาว

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/8/2021 13:16:40 มาธุสร แข็งขัน

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

ั พินธุมา
7/8/2021 16:15:02 สิทธิชย

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/8/2021 16:15:02 ดร จักรพรรณ คงธนะ

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ

7/8/2021 16:15:02 เพ็ญพักตร์ กิณศรี

รั บทราบ

รั บทราบ

รั บทราบ
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