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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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บทสรุปผู้บรหิาร 

การด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงาน

อธิการบดีจะประสบความส าเร็จได้นั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและ

แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการบุคลากรให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะ

สนับสนุนพันธกิจตา่งๆ ของส านักงานอธิการบดีให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้  

 ส านักงานอธิการบดีได้ด าเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร

ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายในทุกกิจกรรมและทุกตัวชีว้ดั 

 

ส านักงานอธิการบดี  

ตุลาคม 2563 
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ความเป็นมา 
การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นแนวทางใหม่ท่ีมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม

ศักยภาพและมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามนัยของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระ

ราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ดังนั้นการปรับเปลี่ยนบทบาทด้าน

การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการจึงมจีุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสว่นราชการ 

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่จึงต้องเป็นระบบท่ีสร้างความคล่องตัวให้กับผู้บริหารไม่ติดยึดอยู่กับกฏ

ระเบียบ และต้องเป็นระบบท่ีเกื้อหนุนต่อการท างานเชิงยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ในขณะเดียวกันจะต้องเป็น

ระบบท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และท าให้ข้าราชการมีความพงึพอใจ ตลอดจนมคีุณภาพชีวิตท่ีดดี้วย 

 

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจท่ีเน้นองค์ความรู้ (Knowledge Economy) 

องค์การต่าง ๆ เผชิญสภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงยิ่งขึ้น และเพื่อความอยู่รอดขององค์การ ท าให้องค์การต่าง ๆ ต้อง

เร่ิมหันมาตระหนักถึงความส าคัญในเร่ืองของ “การบริหารจัดการคนในองค์การ” มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างคนในองค์การ

ให้สร้างคุณค่า (Value Creation) และสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขัน (Competitive Advantage) ให้กับองคก์าร  

การพัฒนาบุคลากร จึงเป็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของส านักงานอธิการบดี เพื่อให้ส านักงานอธิการบดีอยู่รอด

ได้อย่างยั่งยืน และน าพามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว้ บุคลากรต้องมีความพร้อมท้ังความรู้ ทักษะ และ

พฤตกิรรม อกีทัง้บุคลากรตอ้งมีคุณภาพ มีความรักองค์การ มุง่มั่นต้ังใจปฏบัิตหินา้ที่ เพื่อประโยชนส์ูงสุดขององค์การ 

ส านักงานอธิการบดี  ดังนั้น ส านักงานอธิการบดีจ าเป็นจะต้องมีการก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ

ส านักงานอธิการบดี ให้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของส านัก งาน

อธิการบดี ตลอดจนมคีุณลักษณะท่ีดพีงึประสงค์ และมีทัศนคติท่ีดีต่อส านักงานอธิการบดี  แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 

ปี (พ.ศ. 2560 – 25564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารส านักงาน

อธิการบดี ก าหนดไว้วา่ “ส านักงานอธิการบดีแม่แบบท่ีดีในการให้บริการ”  ส านักงานอธิการบดี จึงจ าเป็นต้องมีการ

พัฒนาบุคลากรอยา่งต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมศีักยภาพสูงขึ้น สามารถปฏิบัตงิาน และผลิตผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับ 

และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงตา่ง ๆ ท่ีจะเกดิขึน้ท้ังในปัจจุบันและอนาคตอีกดว้ย 

 

 

ส่วนท่ี 1 บทน า 
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โครงสร้างของส านักงานอธิการบด ี
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โครงสร้างการบริหารจัดการ  
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  ส านักงานอธิการบดี โดยคณะผู้บริหารได้ก าหนดทิศทางในอนาคต เพื่อบ่งบอกทิศทางการ

ด าเนนิงานของส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 

วสิัยทัศน์ (Vision) 

  แมแ่บบที่ดใีนการให้บริการ 

ปรัชญา (Philosophy) 

 ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม น าสังคม  

พันธกิจ (Mission) 

 บริการและสนับสนุนการจัดการศกึษาด้วยนวัตกรรม 

เอกลักษณ์ (Identity) 

 บริการเป็นเลิศ  

อัตลักษณ์ (Uniqueness) 

 บริการด้วยใจ (service mind) 

ค่านยิม (Value) 

 Flow = กระบวนการท างานที่ลื่นไหล ไม่ตดิขัด 

  Work Environment =สภาพแวดล้อมในการท างานที่เอื้อต่อการท างาน 

  Information =มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้สะดวก 

  Culture = สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมคีวามเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญ 

ร่วมกัน 

เป้าหมายในการพัฒนาส านักงานอธิการบดี  (พ.ศ. 2563) 

 ส านักงานอธิการบดี  ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาส านักงานอธิการบดี  ที่จะด าเนินการไปสู่

ความส าเร็จ ดังนี้ 

1. ส านักงานอธิการบดีมุง่พัฒนากระบวนการท างานที่คล่องตัว รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ และ

ผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจ 

2. ส านักงานอธิการบดีมุ่งให้บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยิ่งขึ้น 

3. ส านักงานอธิการบดีมุง่ให้หน่วยงานมรีายได้จากการบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาการให้บริการสูค่วามเป็นเลิศ 
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ส่วนท่ี 2 ผลการด าเนินงานตาม 

แผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร 

ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร
ค่ำเปำ้หมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรบรรลเุปำ้หมำย
(บรรล)ุ

(ไม่บรรล)ุ
1 จัดท ำกรอบอตัรำก ำลังของบุคลำกร

ส ำนักงำนอธกิำรบดี
6 6 บรรลุ

2 กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร 100 100 บรรลุ

3 กำรประเมนิผลกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร

100 100 บรรลุ

4 กำรเผยแพร่และให้ควำมรู้เกีย่วกบั
สวสัดิกำรและสิทธปิระโยชน์

100 100 บรรลุ

5 โครงกำรส่งเสริมสร้ำงควำมสัมพนัธข์อง
บุคลำกรภำยในส ำนักงำนอธกิำรบดี

< 6 3 บรรลุ

> 80 87.15 บรรลุ

ร้อยละของบุคลำกรท่ีรับทรำบ
ผลประเมนิปฏิบัติงำน

ร้อยละของกำรรับรู้เกีย่วกบั
สวสัดิกำรและสิทธปิระโยชน์

อตัรำกำรลำออกของบุคลำกร

ร้อยละของบุคลำกรท่ีเข้ำร่วม
โครงกำร

ตวัชี้วัด

ผลกำรด ำเนินงำนตำมตวัชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเปำ้หมำย : แผนบริหำรทรัพยำกรบคุคล ประจ ำปงีบประมำณ 2563
หน่วยงำน : ส ำนักงำนอธกิำรบดี

จ ำนวนหน่วยงำนท่ีส่งกรอบ
อตัรำก ำลังของส ำนักงำน
อธกิำรบดี

ร้อยละของบุคลำกรท่ีมี
คุณสมบัติตรงตำมต ำแหน่ง
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แผนกำรพัฒนำบคุลำกร ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนอธิกำรบดี รอบ 12 เดือน

1.โครงกพีฒันำบุคลำกร
สู่มอือำชีพ

1. ร้อยละของ
บุคลำกรท่ีได้รับกำร
พฒันำ

ร้อยละ 100 ร้อยละ 98.21 บุคลำกรส ำนักงำน
อธกิำรบดีมท้ัีงหมด 224 คน
  โดยมบีุคลำกรท่ีได้รับกำร
พฒันำในรอบ 9 เดือน 
จ ำนวน 220 คน คิดเป็น
ร้อยละ 98.21

2. โครงกำรพฒันำ
ศักยภำพด้ำน
ภำษำองักฤษของบุคลำกร

1. จ ำนวนบุคลำกรท่ี
ได้รับกำรพฒันำ
ภำษำองักฤษ

50 คน 82 คน สสสร.ได้ส่งรำยชือ่บุคลำกร
ส ำนักงำนอธกิำรบดีท่ีได้รับ
กำรพฒันำภำษำองักฤษ ซ่ึง
มผู้ีเข้ำรับกำรพฒันำจ ำนวน
 82 คน จำกบุคลำกรท้ังส้ิน
 179 คน

2. ร้อยละของ
บุคลำกรท่ีผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน
ภำษำองักฤษของ
มหำวทิยำลัย

ร้อยละ >35 ร้อยละ 50 สสสร. ได้ส่งรำยชือ่
บุคลำกรส ำนักงำน
อธกิำรบดีท่ีผ่ำนเกณฑ์กำร
สอบภำษำองักฤษของ
มหำวทิยำลัย จ ำนวนท้ังส้ิน
 85 คน จำกบุคลำกรท่ีมี
สิทธิส์อบท้ังส้ิน 174 คน คิด
เป็นร้อยละ 50

3. โครงกำรส่งเสริม
บุคลำกรให้มี
ควำมกำ้วหน้ำในสำยงำน

จ ำนวนบุคลำกรท่ี
ได้รับกำรพฒันำเข้ำสู่
ต ำแหน่ง

40 คน 66 คน จ ำนวนบุคลำกรท่ีได้รับกำร
พฒันำจ ำนวน 66 คน และ
อยู่ระหวำ่งพจิำรณำ 11 คน

กิจกรรม/โครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเรจ็ ค ำอธิบำยผลกำรด ำเนินงำนผลกำรด ำเนินงำนเปำ้หมำยของตัวชี้วัด


