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ส ำนักงำนอธิกำรบดี ไดจัดท ำแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคลขึ้นเพื่อแสดงระบบและกลไกในกำรบริหำรและกำร

พัฒนำทรัพยำกรบุคคล และกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนอธิกำรบดี ใหสำมำรถปฏิบัติงำนไดอยำงมีประสิทธภิำพเป

นไปตำมปรัชญำ วสิัยทัศน พันธกิจ และจุดเนนของส ำนักงำนอธิกำรบดี  

   โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ด ำเนินงำนด้ำนแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ผ่ำนช่องทำง 

กำรประชุม เว็บไซต์ และเอกสำรเผยแพร่  เพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจในภำรกิจ เป้ำหมำย ให้กับหน่วยงำนได้รับทรำบถึงบทบำท

ควำมรับผิดชอบในทำงที่จะสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผน รวมถึงกำรติดตำมตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน ให้บรรลุตำม

ตัวช้ีวัดและเป้ำประสงคท์ี่ก ำหนด 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นแนวทางใหม่ที่มีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติระเบียบบ ริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ดังนั้นการปรับเปลี่ยนบทบาทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการจึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้กับส่วนราชการ 

  ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่จึงต้องเป็นระบบที่สร้างความคล่องตัวให้กับ
ผู้บริหารไม่ติดยึดอยู่กับกฏระเบียบ และต้องเป็นระบบที่เกื้อหนุนต่อการท างานเชิงยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ในขณะเดียวกันจะต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และท าให้ข้าราชการมี                      
ความพึงพอใจ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถือว่าการบริหารทรัพยากรบุคคล  
เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กร เนื่องจากปัจจัยด้านบุคลากรหรืออัตราก าลังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ 
ในการชี้ถึงความส าเร็จในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันอุดมศึกษาที่มีเป้าหมายในการพัฒนา
บุคลากร จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการด าเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาหน่วยงาน ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรเพ่ือก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เน้นความส าคัญ
และมีเป้าหมายในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาภูมิปัญญาให้กับสังคม ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยจึง
ต้องวางแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การพัฒนาบุคลากรดังกล่าวจะต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ต้องมีการ
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ การท าวิจัยเพ่ือพัฒนางาน ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ
และประสบการณ์ น ามาปรับใช้ในการพัฒนางานให้ เกิดความช านาญการในต าแหน่งในต าแหน่งงานที่
รับผิดชอบ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะต้องมีการวางแผนเพ่ือให้ได้รับผลจากการ
พัฒนาบุคลากรน าสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและเอ้ือประโยชน์ต่อบุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
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1.2 โครงสร้ำงส ำนักงำนอธิกำรบดี 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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1.4 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงประมำณ พ.ศ. 2564 
 
แผนบริหารทรัพยากรบุคคคล ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบ 12 เดือน  

 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 

ผลการ

ด าเนินงาน 
ค าอธิบายผลการด าเนินงาน 

ระบบการสรรหา 

(Recruitment) 
          

1. การวางแผนอัตราก าลัง        

1. จัดท ำกรอบอัตรำก ำลังของ

บุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

เพื่อทบทวนและจัดท ำ

กรอบอัตรำก ำลังให้

เพียงพอต่อควำม

ต้องกำรอัตรำก ำลัง

ของส ำนักงำน

อธิกำรบดี 

 

 

 

 

 

 

 

จ ำนวน

หนว่ยงำนที่ส่ง

กรอบ

อัตรำก ำลังของ

ส ำนักงำน

อธิกำรบดี 

6 6 หนว่ยงำนภำยใต้สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดีมกีำรจัดท ำ

กรอบอัตรำก ำลังตำมเล่มภำะงำนของหน่วยงำน 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 

ผลการ

ด าเนินงาน 
ค าอธิบายผลการด าเนินงาน 

2. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง         

1. กำรสรรหำและคัดเลือก

บุคลำกร 

เพื่อให้ได้บุคลำกรที่

ตรงตำมคุณ

ลักษณะเฉพำะ

ต ำแหน่ง 

ร้อยละของ

บุคลำกรที่มี

คุณสมบัติตรง

ตำมต ำแหน่ง 

100 100 ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ ส ำนักงำนอธิกำรบดีมกีำรสรร

หำและคัดเลือกบุคลำกรจ ำนวน 5 อัตรำ ได้แก่ 

1. กองนโยบำยและแผน จ ำนวน 2 อัตรำ 

2. กองกลำง จ ำนวน 2 อัตรำ 

3. กองบริกำรกำรศกึษำ จ ำนวน 1 อัตรำ  

โดยทั้ง 5 อัตรำตรงตำมคุณลักษณะเฉพำะต ำแหนง่ 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน         

1. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

ของบุคลำกร 

เพื่อประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำนของ

บุคลำกรส ำนักงำน

อธิกำรบดี 

ร้อยละของ

บุคลำกรที่

รับทรำบผล

ประเมิน

ปฏิบัติงำน 

 

 

 

 

 

100 100 ในรอบการประเมินผลการปฏิบิงานของบุคลากรส านักงานธิการบดี 
รอบที่ 2 ได้ด าเนินการประเมินลเรียบร้อยแล้ว และมีบุคลากร
ส านักงานอธิการบดรีับทราบผลการประเมินฯ จ านวน 214 คน จาก
บุคลากรทั้งหมด 215 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 

ผลการ

ด าเนินงาน 
ค าอธิบายผลการด าเนินงาน 

ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์         

1. กำรส่งบุคลำกรเข้ำร่วมอบรม

สร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจใน

สวัสดิกำรและประโยชน์  

เพื่อให้บุคลำกรมี

ควำมรูค้วำมเข้ำใจใน

สวัสดิกำรและสิทธิ

ประโยชน์ของตนเอง 

ร้อยละของ

บุคลำกรที่เข้ำ

ร่วมอบรม 

>80 N/A ไม่ได้ด ำเนินกำรเนื่องจำกเกิดผลกระทบจำก Covid-19 

ระบบการธ ารงรักษา           

1. โครงกำรส่งเสริมสร้ำง

ควำมสัมพันธ์ของบุคลำกร

ภำยในส ำนักงำนอธิกำรบดี 

เพื่อเสริมสรำ้ง

ควำมสัมพันธ์ของ

บุคลำกรระหว่ำง

หนว่ยงำนภำยใต้

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

1.อัตรำกำร

ลำออกของ

บุคลำกร 

< 5 1 ในรอบ 12 เดือน มีบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดี จ ำนวน 

1 คน 

คือ ว่ำที่ร.ต.รชต สุขศุภชัย สังกัดกองนโยบำยและแผน  

2. ร้อยละของ

บุคลำกรที่เข้ำ

ร่วมโครงกำร 

> 80 N/A ไม่ได้ด ำเนินกำรเนื่องจำกเกิดผลกระทบจำก Covid-19 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐำนส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) : แม่แบบที่ดีในการให้บริการ 
1.5.2 พันธกิจ (Mission) :  บริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรม   
1.5.3 ภำรกิจหลัก (Key result area) : ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา มีหน้าที่บริหารจัดการและรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดีรับผิดชอบ ดูแล เพ่ือให้บริการและด าเนินงาน ดังรายละเอียดดังนี้ 

1. บริการและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการวางแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพการศึกษา 
  2. ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล 

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

และประมวลผล 
  6. ก ากับดูแลการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
1.5.4 เสำหลัก (Pillars) : ทุนความรู้ คู่คุณธรรม เครือข่าย ความเป็นมืออาชีพ 
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) : ใส่ใจบริการ ท างานเป็นทีม 
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) : บริการด้วยใจ (service mind) 
1.5.7 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) :  
  Flow = กระบวนการท างานที่ลื่นไหล ไม่ติดขัด 
  Work Environment =สภาพแวดล้อมในการท างานที่เอ้ือต่อการท างาน 
  Information =มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้สะดวก 

  Culture = สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญ 
ร่วมกัน 

1.5.8 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts : พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 
1.5.9 เป้ำหมำยกำรพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดี (Development Goals) 

1. ส านักงานอธิการบดีมุ่งพัฒนากระบวนการท างานที่คลองตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ ผูรับบริการมีความพึง
พอใจ   

2. ส านักงานอธิการบดมุ่งให้บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน  
3. ส านักงานอธิการบดีมุ่งให้หน่วยงานมีรายได้จากการบริการวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 
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1.6 ข้อมูลบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

1.6.1 ตำรำงข้อมูลบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร 

 

 
 
 
ข้อมูล ณ เดือนตุลำคม  2565 

กองกลาง 2 35 7 2 8 35 89

กองคลัง 1 23 5 1 2 32

กองนโยบายและแผน 15 1 4 20

กองบริการการศึกษา 1 21 1 2 1 26

กองบริหารงานบุคคล 1 18 3 1 23

กองพัฒนานักศึกษา 15 6 2 2 25

5 127 23 12 11 37 215

หน่วยงาน
รวม

ประเภทบุคลากร

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(งบประมาณแผ่นดิน)

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(งบประมาณเงินรายได้)

พนักงาราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราวข้าราชการ
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลระยะ 5 ปี (2565-2569) และประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 

 
2.1 นโยบำยด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ส านักงานอธิการบดีมีเป้าหมายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม พ่ึงพาตนเองได้และยืนอยู่อย่างสง่างาม เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว ส านักงานอธิการบดีจึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไว้ดังนี้ 

 1. วางแผนก าลังคนอย่างเหมาะสมตามกรอบภารกิจ 
 2. ก าหนดกระบวนการคัดเลือกคนเข้าสู่ต าแหน่งด้วยระบบคุณธรรม และด าเนินการด้วย 
 4.  พัฒนา ร ะบบจั ด เ ก็ บ ข้ อมู ล ทะ เบี ย นประวั ติ บุ ค ล าก ร  ก า รป ร ะ เ มิ น ผลกา รปฏิ บั ติ ร า ช ก า รที่ เ อ้ื อ  

ต่อการท างาน และมีความถูกต้องสามารถน าไปประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตและสวัสดิการที่ดีอันจะ น าไปสู่ความจงรักภักดีองค์กร 
   8. กระจายอ านาจในการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่หน่วยงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร 
 9. ปรับกระบวนการท างานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดความคล่องตัวในการ

ปฏิบัติงาน 
 10. สร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลกับบุคลากร 

 
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

2.2.1 เ พ่ือปรับปรุ งและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ มีประสิทธิภาพเ อ้ือต่อการด า เนิ นงาน  
ที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม 

2.2.2 เพ่ือพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
พัฒนาคุณภาพผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 

2.2.3 เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

2.3 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย 
2.3.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำมหำวิทยำลัยเป็นเอตทัคคะอย่ำงย่ังยืน 
2.3.2 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์   

   1. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับอัตราก าลังที่มีอยู่ 

 2. บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

 3. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างาน  และมีความผูกพันและ
ทัศนคติที่ดีต่อองคก์ร 
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2.3.3 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำย 

 
ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลของมหาวิทยาลัย (ระดับความพึงพอใจ) 

≥ 4.0 

ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย (ระดับความผูกพัน) ≥ 4.0 
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2.4 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 
   
ล ำดับ ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ระยะเวลำ 

1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) 
และประจ าปีงบประมาณ 2565 

27 ตุลาคม 64 

2 รวบรวมข้อมูลและการจัดท า (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากร
บุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) 
และประจ าปีงบประมาณ 2565 

28 ตุลาคม –             
8 พฤศจิกายน 64 

3 จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และ
ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ 

16 พฤศจิกายน 64 

4 ปรับแก้ (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนา
บุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และประจ าปี
งบประมาณ 2565 ของส านักงานอธิการบดี 

17 - 18 พฤศจิกายน 64 

5 น าเสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และประจ าปีงบประมาณ 2565 
ส านักงานอธิการบดี ต่อคณะกรรมการบริหารส านักงาน
อธิการบดี 

19 พฤศจิกายน 64 

6 น าเสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และประจ าปีงบประมาณ 2565
ต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

23 พฤศจิกายน 64 

7 จัดส่งแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และประจ าปีงบประมาณ 2565
ส านักงานอธิการบดี ให้กองบริหารงานบุคคล 

พฤศจิกายน 64 

8 เผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และประจ าปีงบประมาณ 2565 

พฤศจิกายน 64 

9 ด าเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนา
บุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และประจ าปี
งบประมาณ 2565 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 
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ล ำดับ ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ระยะเวลำ 
10 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ

แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และ
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

-         รอบไตรมาสที่ 1 24 ธันวาคม 64 
-         รอบไตรมาสที่ 2 23 มีนาคม 65 
-         รอบไตรมาสที่ 3 22 มิถุนายน 65 
-         รอบไตรมาสที่ 4 21 กันยายน 65 

11 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และ
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ให้หน่วยงานเจ้าภาพ 

 

-         รอบไตรมาสที่ 1 27 ธันวาคม 64 
-         รอบไตรมาสที่ 2 30 มีนาคม 65 
-         รอบไตรมาสที่ 3 29 มิถุนายน 65 
-         รอบไตรมาสที่ 4 28 กันยายน 65 
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2.5 แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

  2.5.1 แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระยะ 5 ปี (2565-2569) 
 
 

 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

2565 2566 2567 2568 2569

ระบบการสรรหา (Recruitment)

1. การวางแผนอัตราก าลัง

1. จัดท ำกรอบ
อัตรำก ำลังของบุคลำกร
ส ำนักงำนอธิกำรบดี

เพ่ือทบทวนและจัดท ำ
กรอบอัตรำก ำลังให้
เพียงพอต่อควำมต้องกำร
อัตรำก ำลังของส ำนักงำน
อธิกำรบดี

ร้อยละควำมส ำเร็จ
ในกำรจัดท ำกรอบ
อัตรำก ำลังของ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี

100 100 100 100 100 หน่วยงำนภำยใน
สังกัดส ำนักงำน
อธิกำรบดี

ต.ค. - ก.ย.  - ทุกหน่วยงำนใน
ส ำนักงำนอธิกำรบดี

2. การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง

1. กำรสรรหำและ
คัดเลือกบุคลำกร

เพ่ือสรรหำและคัดเลือก
บุคลำกรเข้ำปฏิบัติกำร

ร้อยละของกำรสรร
หำบุคคลเข้ำท ำงำน
ตำมประกำศ

100 100 100 100 100 ผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
บุคคลภำยใน
สังกัดส ำนักงำน
อธิกำรบดี

ต.ค. - ก.ย.  - ทุกหน่วยงำน
ภำยใต้ส ำนักงำน
อธิกำรบดี

100 100 100 100 100 ต.ค. - มี.ค.

เม.ย. - ก.ย.

 - ทุกหน่วยงำนใน
ส ำนักงำนอธิกำรบดี

เป้าหมายของตัวช้ีวัด

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร

เพ่ือประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ส ำนักงำนอธิกำรบดี

ร้อยละของ
หน่วยงำนท่ี
ด ำเนินกำรประเมิน
ปฏิบัติงำน

บุคลำกรของ
ส ำนักงำน
อธิกำรบดี

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

งบประมาณ
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ระบบการบริหารค่าตอบแทน

100 100 100 100 100 บุคลำกรของ
ส ำนักงำน
อธิกำรบดี

ต.ค. - มี.ค.  - ทุกหน่วยงำนใน
ส ำนักงำนอธิกำรบดี

เม.ย. - ก.ย.

1. กำรสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจในสิทธิประโยชน์
กองทุนประกันสังคม

เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในสิทธิ
ประโยชน์ของกองทุน
ประกันสังคม

ร้อยละของบุคลำกรท่ี
เข้ำร่วมอบรม

>80 >80 >80 >80 >80 บุคลำกรของ
ส ำนักงำน
อธิกำรบดี

ต.ค. - ก.ย.  - ทุกหน่วยงำนใน
ส ำนักงำนอธิกำรบดี

ระบบการธ ารงรักษา

1. การสร้างแรงจูงใจ

1.1 กำรสร้ำงแรงจูงใจ
ด้วยงำนจัดสรรเงินรำงวัล

เพ่ือด ำเนินกำรจัดสรรเงิน
รำงวัลส ำหรับบุคลำกร

ร้อยละบุคลำกรท่ี
ได้รับกำรจัดสรร

100 100 100 100 100 บุคลำกรของ
ส ำนักงำน
อธิกำรบดี

ธันวำคม  - ทุกหน่วยงำนใน
ส ำนักงำนอธิกำรบดี

1.2 กำรคัดเลือกบุคลำกร
ดีเด่น

เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมยก
ย่อง เป็นขวัญและก ำลังใจ
ในกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร

ร้อยละควำมส ำเร็จ
ในกำรคัดเลือก
บุคลำกรดีเด่น

>80 >80 >80 >80 >80 คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน

พ.ย. - ม.ค.  - ทุกหน่วยงำนใน
ส ำนักงำนอธิกำรบดี

2.1 จ ำนวนบุคลำกรท่ี
เข้ำสู่ต ำแหน่งท่ีสูงข้ึนของ
บุคลำกรสำยสนับสนุน
วิชำกำร

เพ่ือให้ส ำนักงำน
อธิกำรบดีมีบุคลำกรท่ีเข้ำ
สู่ต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน

จ ำนวนบุคลำกรท่ี
เข้ำสู่ต ำแหน่งท่ี
สูงข้ึนของบุคลำกร
สำยสนับสนุนวิชำกำร

1 1 1 1 1 บุคลำกรของ
ส ำนักงำน
อธิกำรบดี

ต.ค. - ก.ย.  - ทุกหน่วยงำนใน
ส ำนักงำนอธิกำรบดี

ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

รวม

1. กำรบริหำรค่ำจ้ำง 
เงินเดือน และค่ำตอบแทน

เพ่ือด ำเนินกำรเล่ือน
เงินเดือน และค่ำจ้ำง 
ค่ำตอบแทนของบุคลำกร

ร้อยละบุคลำกรท่ี
ได้รับกำรเล่ือน
เงินเดือนและค่ำจ้ำง
ตำมเกณฑ์

2. การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้า
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2.5.2 แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
 

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระบบการสรรหา (Recruitment)

1. การวางแผนอัตราก าลัง

1. จัดท ำกรอบ
อัตรำก ำลังของบุคลำกร
ส ำนักงำนอธิกำรบดี

เพ่ือทบทวนและจัดท ำ
กรอบอัตรำก ำลังให้
เพียงพอต่อควำมต้องกำร
อัตรำก ำลังของส ำนักงำน
อธิกำรบดี

ร้อยละควำมส ำเร็จ
ในกำรจัดท ำกรอบ
อัตรำก ำลังของ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี

100 หน่วยงำนภำยใน
สังกัดส ำนักงำน
อธิกำรบดี

ต.ค. 64- ก.ย.
 65

 - ทุกหน่วยงำนใน
ส ำนักงำนอธิกำรบดี

2. การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง

1. กำรสรรหำและ
คัดเลือกบุคลำกร

เพ่ือสรรหำและคัดเลือก
บุคลำกรเข้ำปฏิบัติกำร

ร้อยละของกำรสรร
หำบุคคลเข้ำท ำงำน
ตำมประกำศ

100 หน่วยงำนภำยใน
สังกัดส ำนักงำน
อธิกำรบดี

ต.ค. 64- ก.ย.
 65

 - ทุกหน่วยงำน
ภำยใต้ส ำนักงำน
อธิกำรบดี

ต.ค. 64- มี.ค.
 65

เม.ย. 65 - 
ก.ย. 65

ระบบการบริหารค่าตอบแทน

 - ทุกหน่วยงำนใน
ส ำนักงำนอธิกำรบดี

1. กำรบริหำรค่ำจ้ำง 
เงินเดือน และค่ำตอบแทน

เพ่ือด ำเนินกำรเล่ือน
เงินเดือน และค่ำจ้ำง 
ค่ำตอบแทนของบุคลำกร

ร้อยละบุคลำกรท่ี
ได้รับกำรเล่ือน
เงินเดือนและค่ำจ้ำง
ตำมเกณฑ์

100 บุคลำกรของ
ส ำนักงำน
อธิกำรบดี

ต.ค. 64- ก.ย.
 65

วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวช้ีวัด
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร

ทุกหน่วยงำนใน
ส ำนักงำนอธิกำรบดี

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ

เพ่ือประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ส ำนักงำนอธิกำรบดี

ร้อยละของ
หน่วยงำนท่ี
ด ำเนินกำรประเมิน
ปฏิบัติงำน

100 บุคลำกรของ
ส ำนักงำน
อธิกำรบดี

งบประมาณ

 - 



16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. กำรสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจในสิทธิประโยชน์
กองทุนประกันสังคม

เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในสิทธิ
ประโยชน์ของกองทุน
ประกันสังคม

ร้อยละของบุคลำกรท่ี
เข้ำร่วมอบรม

>80 บุคลำกรของ
ส ำนักงำน
อธิกำรบดี

ต.ค. 64- ก.ย.
 65

 - ทุกหน่วยงำนใน
ส ำนักงำนอธิกำรบดี

ระบบการธ ารงรักษา

1. การสร้างแรงจูงใจ
1.1 กำรสร้ำงแรงจูงใจ
ด้วยงำนจัดสรรเงินรำงวัล

เพ่ือด ำเนินกำรจัดสรรเงิน
รำงวัลส ำหรับบุคลำกร

ร้อยละบุคลำกรท่ี
ได้รับกำรจัดสรร

100 บุคลำกรของ
ส ำนักงำน
อธิกำรบดี

ธันวำคม  - ทุกหน่วยงำนใน
ส ำนักงำนอธิกำรบดี

1.2 กำรคัดเลือกบุคลำกร
ดีเด่น

เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมยก
ย่อง เป็นขวัญและก ำลังใจ
ในกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร

ร้อยละควำมส ำเร็จ
ในกำรคัดเลือก
บุคลำกรดีเด่น

> 80 คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน

พ.ย. 64 - ม.ค.
 65

 - ทุกหน่วยงำนใน
ส ำนักงำนอธิกำรบดี

2.1 จ ำนวนบุคลำกรท่ี
เข้ำสู่ต ำแหน่งท่ีสูงข้ึนของ
บุคลำกรสำยสนับสนุน
วิชำกำร

เพ่ือให้ส ำนักงำน
อธิกำรบดีมีบุคลำกรท่ีเข้ำ
สู่ต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน

จ ำนวนบุคลำกรท่ี
เข้ำสู่ต ำแหน่งท่ี
สูงข้ึนของบุคลำกร
สำยสนับสนุนวิชำกำร

1 บุคลำกรของ
ส ำนักงำน
อธิกำรบดี

ต.ค. 64- ก.ย.
 65

 - ทุกหน่วยงำนใน
ส ำนักงำนอธิกำรบดี

ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

2. การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้า
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ส่วนที่ 3 แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้
เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ของส านักงานอธิการบดีที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้
เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในส านักงานอธิการบดีในเรื่องการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างเป็นระบบ  
 
3.1 แนวทำงกำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ไปสู่กำรปฏิบัติ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติ 

ดังนี้ 
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในส านักงานอธิการบดี ได้ทราบ
ถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการ

แลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
สื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
ของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 
3.2 กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัตกิำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี                       บรรลุ
เป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่า
ทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1.  พั ฒ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ รื่ อ ง ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะก า ห น ด ตั ว ชี้ วั ด  
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อย่าง
ต่อเนื่อง  

3.  ก า หนด ให้ มี ก า ร ติ ด ต ามคว ามก้ า วหน้ า ขอ งแผนปฏิ บั ติ ก า ร ด้ า น ก า รบริ ห า รทรั พย า ก รบุ ค ค ล ทุ ก ๆ 
ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
 



18 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
ภำคผนวก  

 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ.2565-2569) และประจ าปีงบประมาณ 2565 
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