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ส านักงานอธิการบดี 

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี  
เมื่อวันท่ี  กันยายน 2563



ก 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดท าข้ึนเพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินงานให้สามารถบรรลุพันธกิจ และรองรับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี ปี 2560-2564 
ใน ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 
  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินงานแผนบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อก าหนดเป็นเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ จ านวน 1 ยุทธศาสตร์ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ได้ก าหนด
เป้าประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 เป้าประสงค์ที่ 1.6 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจน

มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย ดังน้ี 
วัตถุประสงค ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ

การบรหิารทรัพยากรบุคคลที่มี

ประสิทธภิาพเอ้ือต่อการ

ด าเนินงานที่เนน้ผลสัมฤทธิ์ และ

การก้าวสู่มหาวิทยาลัยแมแ่บบที่

ดีของสังคม 

1.ระดับความพงึพอใจของบุคลากรต่อระบบ

การบรหิารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย

(ระดับความพงึพอใจ) 

>4.00 

2. เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิต

ที่ดี มีความทุ่มเทในการ

ปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับ

องคก์ร 

2.ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อ

มหาวิทยาลัย  (ระดบัความผูกพัน) 

>4.00 

 
   นอกจากนี้ได้ก าหนดโครงการกิจกรรมจ านวน 5 โครงการ จ านวนงบประมาณทัง้สิ้น 
220,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

(บาท) 
จัดท ากรอบอัตราก าลังของบุคลากรส านักงานอธิการบดี - 
การสรรหาและคัดเลอืกบุคลากร - 
การประเมินผลการปฏิบัตงิานของบุคลากร - 
การสง่บุคลากรเข้าร่วมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในสวัสดิการและ
ประโยชน ์

20,000 

โครงการสง่เสรมิสร้างความสมัพันธ์ของบุคลากรภายในส านักงานอธิการบดี 200,000 
รวม 220,000 
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ส่วนท่ี 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นแนวทางใหม่ที่มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ดังนั้นการปรับเปลี่ยนบทบาทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับส่วนราชการ 

  ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่จึงต้องเป็นระบบที่สร้างความคล่องตัวให้กับผู้บริหาร
ไม่ติดยึดอยู่กับกฏระเบียบ และต้องเป็นระบบที่เกื้อหนุนต่อการท างานเชิงยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน
ขณะเดียวกันจะต้องเป็นระบบที่มปีระสทิธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และท าให้ข้าราชการมีความพึงพอใจ ตลอดจน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถือว่าการบริหารทรัพยากรบุคคล  
เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กร เนื่องจากปัจจัยด้านบุคลากรหรืออัตราก าลังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ  
ในการช้ีถึงความส าเร็จในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันอุดมศึกษาที่มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร 
จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการด าเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาหน่วยงาน ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เน้นความส าคัญและมี
เป้าหมายในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาภูมิปัญญาให้กับสังคม ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยจึงต้อง
วางแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
พัฒนาบุคลากรดังกลา่วจะต้องพฒันาทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ต้องมีการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มคุณวุฒิ การท าวิจัยเพื่อพัฒนางาน ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะและ
ประสบการณ์ น ามาปรับใช้ในการพัฒนางานให้เกิดความช านาญการในต าแหน่งในต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะต้องมีการวางแผนเพื่อให้ได้รับผลจากการพัฒนา
บุคลากรน าสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและเอื้อประโยชน์ต่อบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 
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1.2 โครงสร้างส านักงานอธิการบดี 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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1.4 ข้อมูลพ้ืนฐานส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) : แม่แบบที่ดีในการให้บริการ 
1.4.2 พันธกิจ (Mission) :  บริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรม   
1.4.3 ภารกิจหลัก (Key result area) : ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีหน้าที่บริหารจัดการและรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 โดยมีผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีรับผิดชอบ ดูแล เพื่อให้บริการและด าเนินงาน ดังรายละเอียด
ดังนี ้

1. บริการและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการวางแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  2. ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล 
และกฎหมาย 

  3. บริการและสนับสนุน การประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ และภูมิทัศน์ 
  4. บริการและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา และการสร้างเครือข่าย  
  5. ส่งเสริมและสนับสนุน การบริการด้านหลักสูตร การรับเข้าศึกษา ทะเบียนและ 

และประมวลผล 
  6. ก ากับดูแลการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
1.4.4 เสาหลัก (Pillars) : ทุนความรู้ คู่คุณธรรม เครือข่าย ความเป็นมืออาชีพ 
1.4.5 วัฒนธรรม (Culture) : ใส่ใจบริการ ท างานเป็นทีม 
1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity) : บริการด้วยใจ (service mind) 
1.4.7 ค่านิยมหลัก (Core Values) :  
  Flow = กระบวนการท างานที่ลื่นไหล ไม่ติดขัด 
  Work Environment =สภาพแวดล้อมในการท างานที่เอื้อต่อการท างาน 
  Information =มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้สะดวก 

  Culture = สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญ 
ร่วมกัน 

1.4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts : พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 
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ส่วนที่ 2 รายงานผลตามแผนปฏิบตักิารด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
รายงานผลตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคคล ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบ 12 เดือน

ระบบการสรรหา (Recruitment)

1. การวางแผนอัตราก าลัง

1. จัดท ำกรอบ

อัตรำก ำลังของ

บุคลำกรส ำนักงำน

อธิกำรบดี

เพ่ือทบทวนและจัดท ำ

กรอบอัตรำก ำลังให้

เพียงพอต่อควำมต้องกำร

อัตรำก ำลังของส ำนักงำน

อธิกำรบดี

จ ำนวน

หน่วยงำนท่ีส่ง

กรอบ

อัตรำก ำลังของ

ส ำนักงำน

อธิกำรบดี

6 6 หน่วยงำนภำยใต้สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดีมีกำร

จัดท ำกรอบอัตรำก ำลังตำมเล่มภำะงำนของ

หน่วยงำน

2. การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง

1. กำรสรรหำและ

คัดเลือกบุคลำกร

เพ่ือให้ได้บุคลำกรท่ีตรง

ตำมคุณลักษณะเฉพำะ

ต ำแหน่ง

ร้อยละของ

บุคลำกรท่ีมี

คุณสมบัติตรง

ตำมต ำแหน่ง

100 100 ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ ส ำนักงำนอธิกำรบดีมี

กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรจ ำนวน 5 อัตรำ 

ได้แก่

1. กองนโยบำยและแผน จ ำนวน 2 อัตรำ

2. กองกลำง จ ำนวน 2 อัตรำ

3. กองบริกำรกำรศึกษำ จ ำนวน 1 อัตรำ 

โดยท้ัง 5 อัตรำตรงตำมคุณลักษณะเฉพำะต ำแหน่ง

1. กำรประเมินผล

กำรปฏิบัติงำนของ

บุคลำกร

เพ่ือประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำนของบุคลำกร

ส ำนักงำนอธิกำรบดี

ร้อยละของ

บุคลำกรท่ี

รับทรำบผล

ประเมิน

ปฏิบัติงำน

100 100 ในรอบการประเมินผลการปฏิบิงานของบุคลากรส านักงานธิ
การบดี รอบที่ 2 ได้ด าเนินการประเมินลเรียบร้อยแล้ว และ
มีบุคลากรส านักงานอธิการบดีรับทราบผลการประเมินฯ 
จ านวน 214 คน จากบุคลากรทั้งหมด 215 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100

1. กำรส่งบุคลำกร

เข้ำร่วมอบรมสร้ำง

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ในสวัสดิกำรและ

ประโยชน์

เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมรู้

ควำมเข้ำใจในสวัสดิกำร

และสิทธิประโยชน์ของ

ตนเอง

ร้อยละของ

บุคลำกรท่ีเข้ำ

ร่วมอบรม

>80 N/A ไม่ได้ด ำเนินกำรเน่ืองจำกเกิดผลกระทบจำก 

Covid-19

ระบบการธ ารงรักษา

1.อัตรำกำร

ลำออกของ

บุคลำกร

< 5 1 ในรอบ 12 เดือน มีบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

จ ำนวน 1 คน

คือ ว่ำท่ีร.ต.รชต สุขศุภชัย สังกัดกองนโยบำยและ

แผน

2. ร้อยละของ

บุคลำกรท่ีเข้ำ

ร่วมโครงกำร

> 80 N/A ไม่ได้ด ำเนินกำรเน่ืองจำกเกิดผลกระทบจำก 

Covid-19

ค าอธิบายผลการด าเนินงาน
ผลการ

ด าเนินงาน

ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

1. โครงกำรส่งเสริม

สร้ำงควำมสัมพันธ์

ของบุคลำกรภำยใน

ส ำนักงำนอธิกำรบดี

เพ่ือเสริมสร้ำง

ควำมสัมพันธ์ของบุคลำกร

ระหว่ำงหน่วยงำนภำยใต้

ส ำนักงำนอธิกำรบดี

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ

เป้าหมายของ

ตัวช้ีวัด
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ส่วนท่ี 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหาร
จัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ 
และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดีที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในส านักงานอธิการบดีในเรื่องการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการ
การน าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างเป็นระบบ  
 
3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดท าแนวทางการ

สื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายใน
ส านักงานอธิการบดี ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนอง
ต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี                       
บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ 
โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวช้ีวัด  
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล อย่างต่อเนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกๆ 
ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผดิชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 
 


