
แผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

(ฉบับปรับปรุงรอบ 6 เดือน) 

กองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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คํานํา 

 

กองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดดําเนินการภายใต 

พันธกิจ และปรัชญา ของสํานักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัยในสวนงานที่เนนงานบริหารบุคคลเปนหลัก 

โดยมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน สงเสริมในการทํา

ผลงานวิชาการ  การศึกษาตอ  รวมทั้งการฝกอบรม  การเสนอผลงานทางวิชาการ  วิจัย  การศึกษาดูงาน  ทั้ง

ในและตางประเทศ  ใหเกิดผลทั้งดานคุณภาพและปริมาณมากย่ิงข้ึน  เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ  และความ

มุงมั่นของการปฏิบัติภารกิจในการบริหาร และพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ กองบริหารงานบุคคล จึงไดจดัทํา

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2556  โดยกําหนดกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรและแผนงานของกองบริหารงานบุคคล  ตอบสนองตามยุทธศาสตรและตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย  

ซึ่งรายละเอียดของเอกสารประกอบดวย  ขอมูลโครงสราง ภารกิจหนาที่ งบประมาณและบุคลากรของ      

กองบริหารงานบุคคล  ยุทธศาสตรของกอง  แผนปฏิบัติการ แผนดําเนินงานของกอง และโครงการตลอด

ปงบประมาณ  2556 

กองบริหารงานบุคคล  หวังเปนอยางย่ิงวาเอกสารฉบับน้ี  จะเปนแนวทางในการดําเนินงานของกอง

บริหารงานบุคคล  และสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานที่สามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตลอด

ปงบประมาณ  2556  อันจะเปนประโยชนในการพัฒนาองคกรสืบไป   

 

 

 

                                                                           ลงช่ือ 

           (นายชํานิ   นิลอรุณ)  

                                                                 รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
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สารบัญ 

 

 หนา 
คํานํา  
สารบัญ  
บทท่ี 1 บทนํา 1 

นโยบายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ 1 

ยุทธศาสตร เปาประสงคมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ 1 

กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 2 
บทท่ี 2 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน 4 

ประวัติความเปนมา 4 
โครงสรางหนวยงาน 4 
โครงสรางการบริหารงาน 5 
ภารกิจ หนาที่ของหนวยงาน 6 
นโยบายการพัฒนาหนวยงาน 9 
บุคลากรของหนวยงาน 10 
ขอมูลเทคโนโลยีและระบบฐานขอมูล 12 
ขอมูลผูรับบริการและวิธีการใหบริการ 13 

บทท่ี 3 การวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนา (SWOT) และการปรับปรุงตามผลการประเมิน
คุณภาพ 

14 

     การวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนา (SWOT) 14 
     แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvements Plan) ประจําปการศึกษา 2555 19 
     ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 20 

บทท่ี 4 แผนปฏิบัติราชการประจําป 21 
ปรัชญา 21 
วิสัยทัศน 21 
พันธกิจ 21 
คานิยมและวัฒนธรรมองคกร 21 
อัตลักษณ 21 
เอกลักษณ 21 
จุดเนนในการพัฒนาประจําป 21 
นโยบายดานงบประมาณ 21 
ยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ 22 
ความเช่ือมโยงปรัชญา พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเนน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 

 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11  

 (พ.ศ. 2555-2559) 

 
 

23 

แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) 24 
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สารบัญ (ตอ) 
 

 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2556 – 2559) 25 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 31 

บทท่ี 5 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 33 
บทท่ี 6 แนวทางการนําแผนสูการปฏิบัติและติดตามประเมินผล 39 
          นโยบายการนําแผนสูการปฏิบัติ 39 
          การติดตามประเมินผล 39 
ภาคผนวก 41 
        รายงานทบทวนยุทธศาสตร และการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 42 

        การกระจายตัวช้ีวัดลงสูระดับหนวยงาน และบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 51 
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บทท่ี 1 บทนํา 
 
 
นโยบายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ 

 นโยบายดานการบริหารจัดการ 

 มีระบบการบริหารจัดการที่ ดี  บริหารเชิงคุณภาพ และเชิงยุทธศาสตร  เนนการบริหารตาม                      

หลักธรรมาภิบาล สงเสริมความรวมมือทางวิชาการในอาเซียน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

รวมทั้งพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอํานวยความสะดวก และสภาพแวดลอมที่มี                   

ความเปนนานาชาติ 

 ยกคุณภาพและมาตรฐานทรัพยากรบุคคลใหมีศักยภาพมีความสามารถในยุคสังคมเศรษฐกิจ

ฐานความรู และพัฒนาสูมาตรฐานอาเซียน ธํารงรักษาบุคลากร รวมทั้งสงเสริมใหมีความกาวหนาในตําแหนง

และหนาที่วิชาชีพ 

   

  
ยุทธศาสตร เปาประสงคมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ 

 ยุทธศาสตรท่ี  1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษาใหมีธรรมาภิบาล เปนมหาวิทยาลัย 
    ในกํากับท่ีมีคุณภาพพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
 เปาประสงค 1. มีการบริหารจัดการที่คลองตัว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส  
     ตรวจสอบได และบริหารโดยบุคลากรมีสวนรวม 
    2. มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และไดรับการยอมรับใน 
     ระดับชาติ 

 
 ยุทธศาสตรท่ี  2 พัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานบุคลากร คณาจารย  
    ขา ราชการ  พนักงานมหา วิทยาลั ย  นัก ศึกษา  ใหมี ศักยภาพ และ                             
    ขีดความสามารถในการแขงขันในประชาคมอาเซียน 
 เปาประสงค 1. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ และไดตามมาตรฐานอุดมศึกษา     
     พรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

กระบวนการปฏิบัติงาน (QWP) : การวิเคราะหขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู ้ร ับผิดชอบ กิจกรรม 

กองบริหารงานบุคคล 

รวมรวมข้อมูล 

แต่งตังคณะกรรมการฯ 

ฝ่ายเลขานุการ          

คณะกรรมการฯ 

ฝ่ายเลขานุการ          

คณะกรรมการฯ 

ฝ่ายเลขานุการ          

คณะกรรมการฯ 

ประชุมคณะกรรมการฯ                                   

เพือวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการ

วางแผนปฏิบัติการ 

สรุปผลข้อมูลเพือการ   

วางแผนปฏิบัติการ 

กระบวนการปฏิบัติงาน (QWP)                      

การจัดทําแผนปฏิบัติการ 

ระยะเวลา 

* แผนปฏิบัติราชการ

มหาวิทยาลัย 

* นโยบายมหาวิทยาลัย 

* แผนปฏิบัติราชการ          

สํานักงานอธิการบดี 

* แผนปฏิบัติราชการ                   

กองบริหารงานบุคคล 

* สภาพแวดล้อมปัจจุบันของ       

กองบริหารงานบุคคล 

* ผลการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในกองบริหาร    

งานบุคคล 

มิ.ย. 25.. 
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กระบวนการปฏิบัติงาน (QWP) : การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ผู ้ร ับผิดชอบ กิจกรรม 

กองบริหารงานบุคคล 
เข้าร่วมประชุมกับกองนโยบายและแผนเพือ

รับทราบแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

ผู ้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

ประชุมเพือวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการวางแผนปฏิบัติการ 

เสนอร่างแผนฯ 

ระยะเวลา 

มิ.ย. – ก.ค.25.. 

กองบริหารงานบุคคล 

สรุปแนวทางและข้อมูลการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

กองบริหารงานบุคคล 

* วิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายในและภายนอก 

* แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย 

* นโยบายมหาวิทยาลัย 

* แผนปฏิบัติราชการสํานักงานอธิการบดี 

* แผนปฏิบัติราชการกองบริหารงานบุคคล 

* ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน -   

   ภายนอกกองบริหารงานบุคคล 

* ความต้องการของนักศึกษา บุคคลทัวไป และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การรวบรวมข้อมูล 

พิจารณาร่างแผนฯ 

จัดทําร่างแผนฯ 

คณะกรรมการฯ  ให้ความเห็นชอบ กองบริหารงานบุคคล 

เสนอร่างแผนฯ ต่อผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

เผยแพร่แผนปฏิบัติการ 

ผู ้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

มิ.ย. 25.. 

ต.ค. 25.. 

ต.ค. 25.. 

ต.ค. 25.. 
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กองบริหารงานบุคคล 

 

งานบริหารงานบุคคล 

งานกองทุนพัฒนาบุคลากร 

งานบริหารงานทัวไป 

งานวินัยและนิติการ งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

บทท่ี 2 สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน 
 
ประวัติความเปนมา 
  ตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ  เรื่ อง  การแบ งส วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 

สวนสุนันทา พ.ศ. 2549 แบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดีออกเปน 5 กอง ไดแก  1.กองกลาง                   

2. กองบริหารงานบุคคล 3. กองบริการการศึกษา 4. กองนโยบายและแผน 5. กองพัฒนานักศึกษา ตอมาป 2553 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 สภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา มีมติเห็นชอบการพิจารณาจัดต้ัง กองคลังใหเปนหนวยงานภายใน สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนหนวยงานที่ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรเพื่อ

การพัฒนามหาวิทยาลัย ประการหน่ึงคือ พัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานบุคลากร คณาจารย ขาราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษา ใหมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันในประชาคมอาเซียน             

โดยโครงสรางหนวยงานของกองบริหารงานบุคคล ประกอบดวย งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล                

งานกองทุนพัฒนาบุคลากร งานวินัยและนิติการ งานฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ การพัฒนาบุคลากร การสงเสริมและ

สนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล มุงเนนการพัฒนาบุคคลใหสามารถปฏิบัติงาน                

บนฐานความรูมีวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่มุงผลสัมฤทธ์ิของงานและการสงมอบบริการที่มีคุณคาและคุณภาพ              

แกผูรับบริการเพื่อเปนพลังสําคัญในการเสริมสรางความแข็งแกรงขององคกร  

 

โครงสรางหนวยงาน 
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โครงสรางการบริหารงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รักษาการในตําแหน่งผู ้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

นายชํานิ   นิลอรุณ 

 

งานบริหาร   

งานบุคคล 

งานกองทุน

พัฒนาบุคลากร 

 

งานบริหาร     

งานทัวไป 

 

งานวินัยและ 

นิติการ 

งานฝึกอบรม

และพัฒนา

บุคลากร 

1.น.ส.ดวงพร    อรุณสวัสดิ 

2.นางมยุรา        รุจิสฤษฏ์วงศ ์

3.น.ส.อรพรรณ  ก ันทะเขียว 

4.น.ส.กฤษณา    คงมั น 

5.นายวีรยุทธ      ดาราชาติ 

6.นายนัฐพล       สารัตน ์

7.นายก ันต์กวี    ปานสืบเชือ 

8.นายศิริพงศ์      เหลียมดี 

 

1.น.ส.กมลทิพย์    สัตบุษ 

2.น.ส.สุชาดา        คงเอียม 

3.ภูริว ัจน์     เลิศกุลธนวัตน์ 

 

1.นายวรภพ     ม่วงมงคล 

2.นางสาวยุวดี  ว ังคีรี 

 

1.น.ส.โสภิดา     แก ้ วมรกต 

2.น.ส.ประวีณา   ไพรพารี 

3.นายธีรพล         จันทรา 

4.น.ส.อาภากร     เวชพราหมณ ์

5.น.ส.สิริพร        ทองประเสริฐ 

 

 

 

1.น.ส.บุศรา    ศรีกระหนก 

นางสมปอง วิชุพงษ ์

(ผู้ เชียวชาญด้านฝึกอบรม) 
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ภารกิจ หนาที่ของหนวยงาน 
 

งานบริหารงานบุคคล 
 

1. จัดทํากรอบอัตรากําลัง กรอบของตําแหนง ระดับตําแหนง เลขที่ตําแหนง 

2. การรับสมัคร  สอบคัดเลือกและรายงานตัว  เพื่อบรรจุแตงต้ังเปนขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน

ราชการ  ลูกจางช่ัวคราว 

3.  การโอนยาย การเปลี่ยนตําแหนงของขาราชการ ลูกจางประจํา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

4.  การดําเนินการทําสัญญาจางพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางช่ัวคราว 

5.  การทดลองปฏิบัติราชการ 

6.  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

7.  การบันทําขอมูลในสมุดประวัติบุคลากร และในระบบ ERP  

8.  การขอบําเหน็จบํานาญของขาราชการและลูกจางประจํา 

9.  การรายงานการประกันคุณภาพ งาน PMQA และการรายงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดที่เกี่ยวของ 
10.  การขอบําเหน็จตกทอด กรณี ขาราชการ ลูกจางประจํา ถึงแกกรรม การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ ยศและ

เหรียญตราตาง ๆ ใหขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ 

- การลาทุกประเภท 
- การทําบัตรประจําตัวบุคลากร 
- การเลื่อนข้ัน  คาจาง  บุคลากร  
- การเลื่อนระดับขาราชการ 
- การจัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการ และลูกจางประจํา 
- การจัดทําเงินเดือนเหลือจาย 
- การปรับวุฒิ - เพิ่มวุฒิ 
- การลาศึกษาตอภายในประเทศ 
- การลาศึกษาตอ  ฝกอบรม  ดูงาน และปฏิบัติงานวิจัยตางประเทศ 
- การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและบริหาร    
- การพิจารณาความดีความชอบประจําป  ของบุคลากร 
- การออกหนังสือรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของขาราชการ  ลูกจางประจํา 
- การออกหนังสือรับรองบุคลากร 
- การจัดทําประกันสังคม  
- พิมพเอกสารโตตอบหนังสือภายในและภายนอก 
- การออกคําสั่งแตงต้ังบุคลากรเพื่อดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร 
- จัดทําคําสั่งบรรจุและแตงต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ ลูกจางช่ัวคราว 
- จัดทําคําสั่งใหขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางช่ัวคราว ใหไดรับเงินรางวัลประจําป 
- ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย และขาราชการ 
- ดําเนินการในการสรรหาผูบริหาร 
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- ดําเนินการเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ 
- ดําเนินการการขอตอเวลาราชการ 
- จัดทําฐานขอมูลบุคลากรใหกับหนวยงานภายนอก 
-    งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 

งานกองทุนพัฒนาบุคลากร 

 

1.  รับเรื่องการเบิกจายตาง ๆ และบันทึกการเบิกจายในระบบ ERP 

2.  เขียนเช็คสั่งจายเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร 

3.  บันทึกบัญชี การรับ จายเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร 

4.  จัดทํางบการเงิน และจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 

5.  จัดทําทะเบียนคุมลูกหน้ีเงินยืมทั้งหมดของกองทุนพัฒนาบุคลากร 

6.  ติดตามลูกหน้ีเงินยืมที่ครบกําหนดคืน 

7.  บันทึกแจงงานการเงินเพื่อหักเงินเดือนผูรับทุน 

8.  จัดทําคําขอต้ังงบประมาณประจําปของกองบริหารงานบุคคล 

9.  จัดทํารายงานประจําปของกองทุนพัฒนาบุคลากร 

10.  ติดตามและรายงานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรสําหรับผูรับทุนอุดหนุนการศึกษาที่ครบ

กําหนดตามระยะเวลาการศึกษา 

11.  บันทึกขอมูลผูรับทุนลงในระบบ ERP 

12.  การรายงานการประกันคุณภาพ งาน PMQA และการรายงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดที่เกี่ยวของ 
13.  จัดทําหนังสือเชิญประชุม 

14.  จัดทําวาระการประชุม และเตรียมเอกสารการประชุม 

15.  จัดทํารายงานการประชุม 

16.  แจงมติการประชุม 

17.  ทําหนาที่ประชาสัมพันธของกองบริหารงานบุคคล 

18.  ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร 

19.  จัดทําพัสดุคงเหลือกองบริหารงานบุคคล 

20.  จัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ 

21.  งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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งานบริหารงานท่ัวไป 

 
1.  การรับ - สง หนังสือภายในและภายนอก 
2.  การเบิกจายกรณีทั่วไป 
3.  การดําเนินการจัดซื้อ / จัดจาง 
4.  การเบิกจายเงินเดือนของบุคลากรกองบริหารงานบุคคล (เฉพาะเงินรายได) 
5.  บันทึกขอมูลการยืมเงินของบุคลากรกองบริหารงานบุคคล 
6.  รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณประจําเดือน 
7.  การรายงานการประกันคุณภาพ งาน PMQA และการรายงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดที่เกี่ยวของ 
8.  รวบรวมเอกสารและจัดทํารายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพระดับหนวยงานและมหาวิทยาลัย 
9.  รวบรวมเอกสารและเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
10.  จัดทํารายงานการประชุม และจัดทําเอกสารการประชุม 
11.  แจงเวียนและประชาสัมพันธขาวและกิจกรรมตาง ๆ ใหบุคลากรในกองทราบ 
12.  งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 
 

งานวินัยและนิติการ 
 

1.  งานสืบหาขอเท็จจริง 
2.  งานวินัยอยางรายแรง และไมรายแรง 
3.  งานอุทธรณและรองทุกข 
4.  งานสงเสริมการรักษาวิจัยและการใหคําปรึกษาดานวินัย 
5.  งานจรรยาบรรณผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
6.  งานความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่รัฐ 
7.  งานยกราง-เสนอปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ 
8.  งานตรวจสอบ ยกรางขอตกลงและสัญญา 
9.  งานดานการจัดทํานิติกรรมตาง ๆ ตามขอบเขตอํานาจและหนาที่ของมหาวิทยาลัย 
10.  งานตรวจสอบภาระผูกผันและเรียกเงินตามขอตกลงหรือสัญญา 
11.  งานคดีแพง คดีอาญา คดีปกครอง คดีลมละลายและคดีทรัพยสินทางปญญา 
12.  งานสงเสริมการปฏิบัติและใหคําปรึกษาดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ 
13.  การรายงานการประกันคุณภาพ งาน PMQA และการรายงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดที่เกี่ยวของ 
14.  ผูชวยเลขานุการในการประชุมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย 
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งานฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

 

1. ศึกษา วิเคราะหนโยบายและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

2. สํารวจความสนใจการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากร 

3. สรุปผลการสํารวจความสนใจการพัฒนาตนเองเพื่อจัดลําดับความตองการหลักสูตรการฝกอบรมพัฒนาตนเอง  

4. กําหนดแนวทาง และวิธีการในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน และ

การปฏิบัติตน 

5. จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประจําป 

6. ประชาสัมพันธแผนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประจําป 

7. จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมพัฒนาบุคลากร ตามแผนที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

8. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 

9. ติดตอประสานงานวิทยากร และสถานที ่

10. จัดทําเอกสารประกอบหลักสูตรในโครงการตาง ๆ  

11. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตร 

12. ประเมินผลการดําเนินการในแตละโครงการ 

13. รายงานผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย 

14.  การรายงานการประกันคุณภาพ งาน PMQA และการรายงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดที่เกี่ยวของ 
15. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 
นโยบายการพัฒนาหนวยงาน 

1. นโยบายดานการบริหาร 
1.1 มุงประสิทธิภาพในดานการบริการขอมูล 
1.2 สงเสริมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 
1.3 สงเสริมการทํางานเปนทีม 

            2.  นโยบายดานบุคลากร 
       2.1 สงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรทุกระดับ 
       2.2 สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 
       2.3 กระจายความรับผิดชอบแกบุคลากรอยางเทาเทียม  และสอดคลองกับ  
               ความสามารถและความถนัด 
 3.  นโยบายดานประชาสัมพันธ 

  3.1 ใชหลักการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อประสิทธิภาพการบริการ 

  3.2 มุงประชาสัมพันธอยางทั่วถึงดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 4.  นโยบายดานเทคโนโลยี 

  4.1 มีระบบเครือขายในการแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานอื่น ๆ 

  4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริการ  

 5.  นโยบายดานการประกันคุณภาพ 

  5.1 จัดใหมีระบบและกลไกในการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพภายในกองบริหารงานบุคคล 
  5.2 สนับสนุนและสงเสริมใหทุกหนวยงานมีการจัดทําระบบประกันคุณภาพ ทั้งระดับงานและ
ระดับบุคคลเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
  5.3 เรงพัฒนาศักยภาพทางการบริการ โดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหาร
จัดการ การจัดการศึกษา การควบคุม การบริการ และการประกันคุณภาพใหสามารถสนองตอระบบประกันคุณภาพ
ของกองบริหารงานบุคคล 
  5.4 สนับสนุนใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการประกันคุณภาพของกองบริหารงานบุคคล 
  5.5 จัดใหมีระบบการติดตาม ประเมินในกิจกรรมการมีสวนรวมดานการประกันคุณภาพของผูมี
สวนไดสวนเสียของกองบริหารงานบุคคล 
  5.6 พัฒนาความรวมมือดานการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในกองบริหารงานบุคคล สํานักงาน
อธิการบดี และหนวยงานอื่น 
  5.7 สงเสริมใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร และกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา                  
ของกองบริหารงานบุคคล แกประชาคมโดยผานชองทางการสื่อสารประเภทตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
  5.8 สงเสริมการนําผลการประกนัคุณภาพมาใชพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 

 
 
บุคลากรของหนวยงาน 
 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (กองบริหารงานบุคคล) 
ประเภทบุคลากร/ 
ระดับการศึกษา 

ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

ขาราชการ   1  1 
พนักงานมหาวิทยาลัย      

- ประเภทประจํา  9 2  11 
- ประเภทช่ัวคราว  3 2  5 

พนักงานราชการ  2   2 
ลูกจางประจํา 1 1   2 

รวม 1 15 5  21 

 
ขอมูล ณ วันที่  31  มีนาคม  2556   
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รักษาการในตําแหน่งผู ้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

นายชํานิ   นิลอรุณ 

นางสาวดวงพร อรุณสวัสดิ 

นางสาวอรพรรณ ก ันทะเขียว 

นายวีรยุทธ ดาราชาติ นางมยุรา รุจิสฤษฎ์วงศ ์

นางสาวกฤษณา คงมั น 

นายนัฐพล สารัตน ์

นางสาวกมลทิพย์ สัตบุษ 

นางสาวสุชาดา คงเอียม 

นายวรภพ ม่วงมงคล  นางสมปอง วิชุพงษ ์
ผู้เชียวชาญด้านฝึกอบรม 

นางสาวบุศรา ศรีกระหนก นางสาวโสภิดา แก ้วมรกต 

นางสาวประวีณา  ไพรพารี 

นายศิริพงศ์  เหลียมดี 

นางสาวอาภากร  เวชพราหมณ์ นายภูริว ัจน์  เลิศกุลธนวัตน์ 

นายธีรพล  จันทรา 

นางสาวยุวดี  ว ังคีรี 

นายก ั นต์กวี  ปานสืบเชือ 

นางสาวสิริพร  ทองประเสริฐ 

รายนามบุคลากรกองบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงานทัวไป งานวินัยและนิติการ งานกองทุนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

11 
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ขอมูลเทคโนโลยีและระบบฐานขอมูล 
1.  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเนต  
 ประกอบดวย ระบบคอมพิวเตอรโครงขาย แมขายลูกขายระบบสายใยแกวแบบ  high speed 

intranet, wireless Campus, คอมพิวเตอร internet, intranet, wireless ลูกขาย ใหบริการนักศึกษา อาจารย 
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  

 
2.  ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร  หรือ ERP (Enterprise Resources Planning)    

  ประกอบดวยระบบ e-HR, e-planning and budgeting, e-inventory, e-accounting, 
registrar system on-line,payment on-line, grading system online ระบบน้ีจะเช่ือมโยงและบูรณาการ
ขอมูลสนเทศทั้งระบบเขาดวยกันผานระบบ network and internet  

- ระบบสรรหา 

- ระบบทะเบียนประวัติ 

- ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ 

- ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ 

  

3.  ระบบ E-Office  

  เปนระบบบริหารสํารักงานอิเล็กทรอนิกส ที่ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสํานักงาน ทําให

เกิดความสะดวก รวดเร็วในการสงขอมูลขาวสาร รวมถึงการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบฐานขอมูลซึ่งจะทําใหบุคลากร

ในหนวยงานสามารถใชขอมูลเหลาน้ันรวมกัน  

 

4.  www.ssru.ac.th/personnel   

 เว็บไซตกองบริหารงานบุคคล 
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ขอมูลผูรับบริการและวิธีการใหบริการ 
 

บริการที่ให วิธีการใหบริการ ผูรับบริการ 
1.  ขอมูลทางดานวิชาการ 

2.  ขอมูลบุคลากร 

3.  การฝกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร 

4.  ใหคําแนะนํา คําปรึกษาขอมูลดานบุคลากร 

5.  ตรวจรางประกาศ คําส่ัง  ขอตกลง 

6.  ยกรางระเบียบ  ขอบังคับ  สัญญา   

7.  การดําเนินคดี การแจงเตือนวินัย 

8.  การขอทําบัตรพนักงาน 

9.  การตรวจสัญญาตาง ๆ 

10. การขอรับทุนอุดหนุนพัฒนาบุคลากร 

11. เบิกสวัสดิการประกันสังคม 
 

1.  หนังสือราชการ 

2.  แจงขอมูลขาวสารผาน Web Site 

3.  แจงขอมูลขาวสารผานระบบ E-document 

4.  โทรสาร 

5.  โทรศัพท 

6.  เว็บไซตกองบริหารงานบุคคล 

 

1.  บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย 

1.  ขอมูลมหาวิทยาลัย 

2.  สอบถามขอมูลทั่วไป 

 

1.  หนังสือราชการ 

2.  แจงขอมูลขาวสารผาน Web Site 

3.  โทรสาร 

4.  โทรศัพท 
5.  เว็บไซตกองบริหารงานบุคคล 

 

2.  นักศึกษา 

1.  ขอมูลมหาวิทยาลัย 

2.  สอบถามขอมูลทั่วไป 

3.  การรับสมัคร 

4.  การขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา 

1.  หนังสือราชการ 

2.  แจงขอมูลขาวสารผาน Web Site 

3.  โทรสาร 

4.  โทรศัพท 
5.  เว็บไซตกองบริหารงานบุคคล 

 

3.  หนวยงานภายนอก /
บุคคลภายนอก 
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บทท่ี 3 การวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนา (SWOT)  

และการปรับปรุงตามผลการประเมินคุณภาพ 

 

การวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนา (SWOT) 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1. เปนหนวยงานริเริ่มโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2.  บุคลากรมีความรูความสามารถ 
3. มีทุนพัฒนาบุคลากร และงบประมาณเพื่ อ
สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่
เพียงพอ 
4.  มีการสงเสริม สนับสนุน ใหบุคลากรมีการพัฒนา
ศักยภาพอยางตอเน่ือง 
 

1. ขาดกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธที่เปนระบบ 
2.  ยังไมมีนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงของ
หนวยงานใหชัดเจน 
3. ยังไมมีการติดตามผลการใชงบประมาณของ
หนวยงานใหเปนไปตามเปาหมาย 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ
โดยเฉพาะสนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร 
2.  มหาวิทยาลัยกําหนดเสนทางความกาวหนาสําหรับ
บุคลากรทั้ งสายวิชาการและสายสนับสนุนอยาง
ชัดเจน 

มี ข อ ขั ด ข อ ง ข อ ง ร ะบ บ เ ค รื อ ข า ย  ( Internet)          
ของมหาวิทยาลัยจึงสงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน 
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SO 
โอกาส (Opportunities) 

O1.  มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอโดยเฉพาะสนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร 

O2. มหาวิทยาลัยกําหนดเสนทางความกาวหนาสําหรับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนอยาง
ชัดเจน 

 

จุดแข็ง (Strengths) กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

S1. เปนหนวยงานริเริ่มโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
S2. บุคลากรมีความรูความสามารถ 
S3. มีทุนพัฒนาบุคลากร และงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอ 
S4. มีการสงเสริม สนับสนุน ใหบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพอยาง
ตอเน่ือง 

1. สงเสริมใหบุคลากรไดรับการ

พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 

 

 

2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ใหมีประสิทธิภาพ 

 

 

1. เขารับการอบรมในโครงการที่เก่ียวกับ

การปฏิบัติงานเพื่อนําความรูที่ไดมาพัฒนา

งาน 

 

2. มีการติดตามผลการดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติราชการครบทุกตัวชี้วัด 

1. รอยละบุคลากรที่ใชงบพัฒนา

ตัวเองของกองบริหารงานบุคคล 

 

 

2. รอยละผลการดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
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WO 
โอกาส (Opportunities) 

O1.  มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอโดยเฉพาะสนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร 

O2. มหาวิทยาลัยกําหนดเสนทางความกาวหนาสําหรับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุนอยางชัดเจน 

 

จุดออน (Weaknesses) กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

W1. ขาดกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธที่เปนระบบ 
W2. ยังไมมีนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานใหชัดเจน 
W3. ยังไมมีการติดตามผลการใชงบประมาณของหนวยงานใหเปนไปตาม
เปาหมาย 
 

 

1. สงเสริมใหบุคลากรไดรับการ

พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 
 

2. สงเสริมการเปนเครือขาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
3 . ส ง เ ส ริ ม ใ ห มี ก า ร ใ ช
งบประมาณตามเปาหมาย  

1. จัดทํา คําสั่ งแตง ต้ังคณะกรรมการ
ทบทวนแผนกลยุทธประจําป 
2. มีการรายงานผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป 
3. จัดทํา คําสั่ งแตง ต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง  กองบริหารงานบุคคล 
4 .  มี ก า ร นํ า ร า ย ง า น ก า ร ใ ช จ า ย
ง บ ป ร ะม า ณ แจ ง ใ ห ท่ี ป ร ะชุ ม ก อ ง
บริหารงานบุคคลรับทราบ 
5. ปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคล 
6. เขารวมเปนสมาชิกกลุมความรู 
7. รายงานการใช งบประมาณอยา ง
ตอเนื่อง 

1 . จํ า น ว น คํ า สั่ ง ท่ี ไ ด รั บ ก า ร
ปรับปรุง 
 
2. รายงานผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิ บั ติ ราชการประจํ าป 
อยางนอยปละ 1คร้ัง 
3 . จํ า น ว น คํ า สั่ ง แ ต ง ต้ั ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กองบริหารงานบุคคล ทีไดรับการ
ปรับปรุง 
4. รอยละความสํา เร็จในการ
รายงานการใชจายงบประมาณให
บุคลากรของกองบริหารงาน
บุคคลรับทราบ 
5. รอยละความสํา เร็จในการ
ปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 
 
 

   

16 



21 

ST 
อุปสรรค (Threats) 

T1. มีขอขัดของของระบบเครือขาย (Internet) ของมหาวิทยาลัยจึงสงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน 
 

 

 

จุดแข็ง (Strengths) กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

S1. เปนหนวยงานริเริ่มโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
S2. บุคลากรมีความรูความสามารถ 
S3. มีทุนพัฒนาบุคลากร และงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอ 
S4. มีการสงเสริม สนับสนุน ใหบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพอยาง
ตอเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สงเสริมใหบุคลากรไดรับการ

พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 

 

2. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ 

 

 

1. เขารับการอบรมในโครงการที่เก่ียวกับ

การปฏิบัติงานเพื่อนําความรูที่ไดมาพัฒนา

งาน 

2. ดําเ นินโครงการอบรมและพัฒนา

บุคลากร 

1. รอยละบุคลากรที่ใชงบพัฒนา

ตัวเองของกองบริหารงานบุคคล 

 

2. รอยละความสําเร็จในการจัด

อบรมและพัฒนาบุคลากรตาม

แผนพัฒนาบุคลากร 

17 



22 

WT 
อุปสรรค (Threats) 

T1. มีขอขัดของของระบบเครือขาย (Internet) ของมหาวิทยาลัยจึงสงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน 
 

จุดออน (Weaknesses) กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

W1. ขาดกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ
ที่เปนระบบ 
W2. ยังไมมีนโยบายดานการบริหารความ
เสี่ยงของหนวยงานใหชัดเจน 
W3. ยั ง ไ ม มี ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร ใ ช
งบประมาณของหนวยงานใหเปนไปตาม
เปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงของ

หนวยงาน  

 

 

 

1. ดําเนินการบริหารความเส่ียงตามขอกําหนดของ

เกณฑประกันคุณภาพ (สกอ.7.4) ใหครบถวน

เพื่อใหการจัดการความเส่ียงของหนวยงานประสบ

ความสําเร็จ 

2. มีการติดตามการใชงบประมาณอยางเปนระบบ  

1. รอยละความสําเร็จในการจัดการความ

เส่ียงของหนวยงาน 

18 
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ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvements Plan) ประจําปการศึกษา 2555 

องคประกอบ ขอเสนอแนะผลการประเมินประจําป
การศึกษา 2554 

แนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนา 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทางการปรับปรุง 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ตัวบงช้ีที่
เกี่ยวของ 

เปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1. ปรัชญา 
วัตถุประสงค 
และแผนการ
ดําเนินการ 

1. จัดทําคําส่ังที่ชัดเจนและใหเปนปจจุบัน
แสดงความรับผิดชอบและหนาที่อยางเปนระบบ 
2. การรายงานผลตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการ
ควรบรรจุอยูในวาระการพิจารณาเพ่ือให
บุคลากรไดมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นอยางกวางขวางถึงผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวบงชี้และควรระบุถึงสาเหตุของตัวบงชี้
ที่ไมบรรลุตามแผนดวย 

1. ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนแผนกลยุทธทุกป 
 
2. การรายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ควรจัดในวาระเพ่ือ
พิจารณารวมกันในการประชุมและ
ควรรายงานใหชัดเจนวาตัวบงชี้ใดที่
ไมบรรลุเพราะสาเหตุอะไร 

1. จัดทําคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการทบทวน
แผนกลยุทธประจําป 
2. มีการรายงานผลการ
ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 

จํานวนคําส่ังที่ไดรับการ
ปรับปรุง 
 
รายงานผลการ
ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป อยางนอยปละ 
1คร้ัง 

ตัวบงชี้ที่ 
1.1 

 
ตัวบงชี้ที่ 

1.1 

จํานวน 1 ฉบับ 
 
 

1 คร้ัง/ป 

มิ.ย.55-พ.ค.56 กองบริหารงาน
บุคคล 

7. การบริหาร
และการจัดการ 

- 1. ปรับปรุงคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของ
หนวยงานใหมีความเปนปจจุบัน 
2. ควรมีนโยบายดานการบริหาร
ความเส่ียงของหนวยงานใหชัดเจน 

1. จัดทําคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง กอง
บริหารงานบุคคล 

จํานวนคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง             
กองบริหารงานบุคคล ที
ไดรับการปรับปรุง 

ตัวบงชี้ที่ 
7.4 

จํานวน 1 ฉบับ มิ.ย.55-พ.ค.56 กองบริหารงาน
บุคคล 

8. การเงินและ
งบประมาณ 

 ควรจัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
ติดตามการใชงบประมาณอยางเปนระบบ
และมีการรายงานตอที่ประชุมเปนระยะ 

ควรมีการติดตามผลการใช
งบประมาณของหนวยงานใหเปนไป
ตามเปาหมาย 

1. มีการนํารายงานการ
ใชจายงบประมาณแจงให
ที่ประชุมกองบริหารงาน
บุคคลรับทราบ 

รอยละความสําเร็จในการ
รายงานการใชจายงบประมาณ
ใหบุคลากรของกอง
บริหารงานบุคคลรับทราบ 

ตัวบงชี้ที่ 
8.1 

ทุกไตรมาส มิ.ย.55-พ.ค.56 กองบริหารงาน
บุคคล 

9. ระบบและ
กลไกการ
ประกันคุณภาพ 

- 1. ควรมีการพัฒนาเครือขายการ
แลกเปล่ียนเรียนรูดานประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางกองบริหารงาน
บุคคลกับหนวยงานภายนอก 
2. ควรมีการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี
ดานการบริหารงานบุคคลเพ่ือใหเปน
ตัวอยางดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกหนวยงานภายนอก 

1. ปรับปรุงกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคล 
 
2. เขารวมเปนสมาชิก
กลุมความรู 

รอยละความสําเร็จใน
การปรับปรุง
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ตัวบงชี้ที่ 
9.1 

รอยละ 90 มิ.ย.55-พ.ค.56 กองบริหารงาน
บุคคล 

10 .  อัต ลักษณ
ของหนวยงาน 

- -       
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ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 

 ความทาทายเชิงกลยุทธดานทรัพยากรบุคคล 

1. กระบวนการสรร พัฒนา และธํารงรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู ความสามารถใหมีความสุขและ

ความพึงพอใจในการดํารงชีวิตอยูในหนวยงาน ภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี 

ที่มีการแขงขันในเรื่องผลตอบแทนและผลประโยชนที่จะไดรับ 

2. การเสริมสรางความรูและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ อยางเพียงพอและสม่ําเสมอ เพื่อให

ทรัพยากรบุคคลมีความเขมแข็งและมีสมรรถนะสูง ซึ่งไมไดเปนเพียงแตงานสนับสนุนแตถือไดวาเปนหุนสวนเชิง

ยุทธศาสตรในการบริหารที่มีฐานะเปนทุน สําหรับการบริหารงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและ

วัตถุประสงคที่ต้ังไวได 

3. การเช่ือมโยงระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลระหวางหนวยงานกองบริหารงานบุคคลกับคณะและ

หนวยงานใหมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพ 

 ความไดเปรียบเชิงกลยุทธดานทรัพยากรบุคคล 

1. หนวยงานมีคณาจารย ผูเช่ียวชาญ และนักวิจัยที่มีความรูความสามารถสูง มีความเช่ียวชาญหลากหลาย 

อีกทั้งยังมีคณาจารยรุนใหม ๆ ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีศักยภาพ 

2. บุคลากรสายสนับสนุนมีความรวมแรงรวมใจในการทํางานเปนทีม 

3. บุคลากรทุกหนวยงานมีความรักและภาคภูมิใจในหนวยงาน 

4. มีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสนับสนุนและเสริมสรางจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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บทท่ี 4 แผนปฏิบัติราชการประจําป 
 
ปรัชญา 
 มุงเนนบริการ พัฒนาบุคลากรใหมีความรูคูคุณธรรม สูความเปนเลิศ 

วิสัยทัศน 
 มุงมั่นบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยสูสากล 

พันธกิจ 
 ใหบริการ ประสานงาน และอํานวยความสะดวกดานบุคลากร และกฎระเบียบขอบังคับที่มีประสิทธิภาพ 

คานิยม 
 มุงผลสัมฤทธ์ิ จิตบริการ สานขวัญกําลังใจ 

อัตลักษณ 
 ใสใจบริการ โปรงใส เปนธรรมผูนําการพัฒนา 

เอกลักษณ  
 ย้ิมแยมแจมใส เต็มใจบริการ 

จุดเนนในการพัฒนาประจําป 
 มุงมั่นพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูงสุด 

นโยบายดานงบประมาณ  
 1. วางแผนและจัดทํางบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการของกองบริหารงานบุคคล 

 2. เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการบริหารจัดการดานงบประมาณ เพื่อใหการใชจายงบประมาณ

ใหเปนไปตามแผนและเปาหมายที่กําหนดโดยประหยัดคุมคาและเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางแทจริง 

 สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น  

หมวดรายจาย เงินรายได เงินงบประมาณแผนดิน รวม 

งบบุคลากร 312,000.00 - 312,000.00 

งบดําเนินงาน 10,384,500.00 200,000.00 10,584,500.00 

งบลงทุน 97,000.00 - 97,000.00 

งบเงินอุดหนุน (กองทุนพัฒนาบุคลากร) 50,000,000.00 - 50,000,000.00 

รวมท้ังสิ้น 60,793,500.00 200,000.00 60,993,500.00 
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ยุทธศาสตร  เปาประสงค และกลยุทธ 
ยุทธศาสตรสํานักงานอธิการบดี เปาประสงคสํานักงานอธิการบดี ยุทธศาสตรของหนวยงาน 

 
เปาประสงคของหนวยงาน กลยุทธของหนวยงาน 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการ
บริการจัดการใหมีประสิทธิภาพโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

1 .  ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก าร มี ค วา ม
คลองตัวและมุงผลสัมฤทธ์ิ 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการใหเกิดความคลองตัว 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

1. มีระบบการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบการบริหาร
จั ด การ ให มี ป ร ะ สิท ธิภ าพแล ะ    
มีธรรมาภิบาล 
 
 
 

    กลยุทธที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 
 

2. สนับสนุนการบริหารงานดานการ
เรียนการสอน 

2. มีการพัฒนาการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

2. ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ
ของบุคลากร 

2. บุคลากรที่มีคุณภาพ กลยุทธที่  3 ยกระดับมาตรฐาน                 
และคุณภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาสู               
ความเปนเลิศ 
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ความเช่ือมโยงปรัชญา พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเนน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  

และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
ยุทธศาสตรหนวยงาน กลยุทธของหนวยงาน ปรัชญา พระราชบัญญัติ

สถาบัน 
จุดเนน กรอบแผนอุดมศึกษา 

ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  
(พ.ศ. 2551-2565) 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 11           

(พ.ศ. 2555-2559) 
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการใหเกิดความ
ค ล อ ง ตั ว  ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 

กลยุทธที่  1 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล 
กลยุทธที่  2 พัฒนาทรัพยากร
บุ ค ค ล ใ ห มี ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

 
 
 

มุงเนนบริการ 
พั ฒ น า
บุคลากรให มี
ค ว า ม รู คู
คุ ณ ธ ร ร ม  สู
ความเปนเลิศ 

พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ          

พ.ศ. 2547 

มุงม่ันพัฒนาบุคลากรให
มีศักยภาพสูงสุด 

ขอ  108  หนา  31 
วาดวยเร่ืองธรรมาภิบาล
แ ล ะ ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา ขอ 3.6.6 (3), (4) 
วาดวยการพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพโปรงใสและ
เปนธรรม 

2 .  ย กระดับ มาต รฐ านและ
คุณภาพของบุคลากร 

กลยุทธที่  3 ยกระดับมาตรฐาน                 
และคุณภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาสู               
ความเปนเลิศ 

 

ขอ  137  หนา  38 
วาดวยเ ร่ืองการพัฒนา
บุคลากรในอุดมศึกษา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา ขอ 3.2.2 (5) 
วาดวยพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัย มี
ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาประเทศในอนาคต 
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1. มีประกาศ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับทีใช้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

4. มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐและระบบการประกันคุณภาพทีมีประสิทธิภาพ 

2. มีระบบบริหารความเสียงทีมีประสิทธิภาพ     

แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) กองบริหารงานบุคคล 

 

 

 

    

 

    

  

   

   

  

     

    

วิสัยทัศน :  มุงมั่นบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยสูสากล 

2. ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของบุคลากร 
1. พัฒนา และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยยึด

หลักธรรมาภิบาล  ป
ระ

เด
็น

ยุท
ธศ

าส
ตร์
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ะสิ

ทธิ
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ม

ยุท
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าส
ตร์

 

คุณ
ภา
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กา

ร

ให้
บริ

กา
ร 

พ
ัฒ

น
าอ

งค์
กา

ร

แล
ะก

าร
เรี

ยน
รู ้

ผู ้รับบริการมีความพึงพอใจในการรับบริการ 

พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐทีดี

และระบบประกันคุณภาพ 

พัฒนาปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้เกิดการเรียนรู้ 

 

อาจารย์และบุคลากรมีคุณภาพ 

3. มีการพัฒนากระบวนการทํางานทีคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและผู ้รับบริการมีความพึงพอใจ 

ปร
ะสิ

ทธิ
ภา

พ
กา

ร

ปฏ
ิบั

ติร
าช

กา
ร 

เพิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้คล่องตัว รวดเร็ว 

พัฒนาระบบบริหาร               

ความเสียงอย่างเป็นรูปธรรม 

5. บุคลากรทีมีศักยภาพ คุณธรรม จริยธรรม 
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แผนปฏิบัตริาชการ 4 ป (2556 – 2559)  

แผนระดับสํานักงานอธิการบด ี แผนระดับหนวยงาน 
ยุทธศาสตร

ชาต ิ
ยุทธศาสตร
กระทรวง 

เปาหมายให 
บริการกระทรวง 

ยุทธศาสตร
สํานักงานอธิการบด ี

เปาประสงคระยะยาว
สํานักงานอธิการบด ี

ยุทธศาสตร
หนวยงาน 

เปาประสงค
ระยะยาว
หนวยงาน 

กลยุทธ ตัวชี้วัดที่
สําคัญ 

เปาหมายของตัวชี้วัดที่สําคัญ 
2556 2557 2558 2559 

การศึกษา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
คุณภาพชีวิต 
และความ
เทาเทียมกัน
ทางสังคม 

การจัดการ
ศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
ระดับอาชีว และ
การฝกอาชีพให
สอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน 
ทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 

กําลังคน
ระดับกลางและ
ระดับสูงมีคุณภาพ
มาตรฐานสามารถ
แขงขันไดในระดับ
สากล 

1. พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการ
บริการจัดการใหมี
ประสิทธิภาพโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

1. การบริหาร
จัดการมีความ
คลองตัวและมุง
ผลสัมฤทธ์ิ 

1. พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
การบริหาร
จัดการใหเกิด
ความคลองตัว 
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
โดยยึดหลัก     
ธรรมาภิบาล 

มีระบบการ
บริหารจัดการ
ตามหลัก    
ธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการใหมี
ประสิทธิภาพ
และมี          
ธรรมาภิบาล 

1. รอยละ
ของอัตรา
การเบิกจาย
งบประมาณ
รายจายใน
ภาพรวม 

รอยละ 96 รอยละ 96 รอยละ 97 รอยละ 98 

        2. ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินงาน
ตามแผน
บริหารความ
เส่ียง (สกอ. 
7.4) 

ขอ  6 ขอ  6 ขอ  6 ขอ  6 
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แผนระดับสํานักงานอธิการบด ี แผนระดับหนวยงาน 
ยุทธศาสตร

ชาต ิ
ยุทธศาสตร
กระทรวง 

เปาหมายให 
บริการกระทรวง 

ยุทธศาสตร
สํานักงานอธิการบด ี

เปาประสงคระยะ
ยาวสํานักงาน
อธิการบด ี

ยุทธศาสตร
หนวยงาน 

เปาประสงคระยะ
ยาวหนวยงาน 

กลยุทธ ตัวชี้วัดที่สําคัญ เปาหมายของตัวชี้วัดที่สําคัญ 
2556 2557 2558 2559 

การศึกษา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
คุณภาพชีวิต 
และความ
เทาเทียมกัน
ทางสังคม 

การจัดการ
ศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
ระดับอาชีว และ
การฝกอาชีพให
สอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน 
ทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 

กําลังคน
ระดับกลางและ
ระดับสูงมีคุณภาพ
มาตรฐานสามารถ
แขงขันไดในระดับ
สากล 

1. พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการ
บริการจัดการใหมี
ประสิทธิภาพโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

1. การบริหาร
จัดการมีความ
คลองตัวและ
มุงผลสัมฤทธ์ิ 

1. พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
การบริหาร
จัดการใหเกิด
ความคลองตัว 
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
โดยยึดหลัก     
ธรรมาภิบาล 

มีระบบการ
บริหารจัดการ
ตามหลัก       
ธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการใหมี
ประสิทธิภาพ
และมี          
ธรรมาภิบาล 

3. ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ
พัฒนา/
ปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับ  5 ระดับ  5 ระดับ  5 ระดับ  5 

        4. ระดับ
ความสําเร็จ
ของการพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
องคกร 

ระดับ  5 ระดับ  5 ระดับ  5 ระดับ  5 

        5. ระดับ
ความสําเร็จ
ของหนวยงาน
ที่รักษาหรือ
พัฒนาตาม
มาตรฐาน ISO 
9001 

ระดับ  5 ระดับ  5 ระดับ  5 ระดับ  5 
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แผนระดับสํานักงานอธิการบด ี แผนระดับหนวยงาน 
ยุทธศาสตร

ชาต ิ
ยุทธศาสตร
กระทรวง 

เปาหมายให 
บริการกระทรวง 

ยุทธศาสตร
สํานักงาน
อธิการบด ี

เปาประสงคระยะ
ยาวสํานักงาน
อธิการบด ี

ยุทธศาสตร
หนวยงาน 

เปาประสงคระยะ
ยาวหนวยงาน 

กลยุทธ ตัวชี้วัดที่สําคัญ เปาหมายของตัวชี้วัดที่สําคัญ 
2556 2557 2558 2559 

การศึกษา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
คุณภาพชีวิต 
และความ
เทาเทียมกัน
ทางสังคม 

การจัดการ
ศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
ระดับอาชีว และ
การฝกอาชีพให
สอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน 
ทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 

กําลังคน
ระดับกลางและ
ระดับสูงมี
คุณภาพ
มาตรฐาน
สามารถแขงขัน
ไดในระดับสากล 

1. พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
การบริการ
จัดการใหมี
ประสิทธิภาพ
โดยยึดหลัก      
ธรรมาภิบาล 

1. การบริหาร
จัดการมีความ
คลองตัวและ
มุงผลสัมฤทธ์ิ 

1. พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการให
เกิดความคลองตัว 
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ        
โดยยึดหลัก                 
ธรรมาภิบาล 

มีระบบการบริหาร
จัดการตามหลัก       
ธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการใหมี
ประสิทธิภาพ
และมี          
ธรรมาภิบาล 

6. ระดับ
ความสําเร็จ
ของระบบและ
กลไกการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน (สกอ. 
9.1) 

ขอ  9 ขอ  9 ขอ  9 ขอ  9 

        7. ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ
จัดการความรู
เพื่อการพัฒนา
องคกร (สกอ. 
7.2) 

ขอ  5 ขอ  5 ขอ  5 ขอ  5 

       2. พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ใหมีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 

8. ระดับ
ความสําเร็จ
ของระบบการ
พัฒนาอาจารย
และบุคลากร
สายสนับสนุน 
(สกอ. 2.4) 

ขอ  7 ขอ  7 ขอ  8 ขอ  8 
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แผนระดับสํานักงานอธิการบด ี แผนระดับหนวยงาน 
ยุทธศาสตร

ชาต ิ
ยุทธศาสตร
กระทรวง 

เปาหมายให 
บริการกระทรวง 

ยุทธศาสตร
สํานักงานอธิการบด ี

เปาประสงคระยะยาว
สํานักงานอธิการบด ี

ยุทธศาสตร
หนวยงาน 

เปาประสงคระยะ
ยาวหนวยงาน 

กลยุทธ ตัวชี้วัดที่สําคัญ เปาหมายของตัวชี้วัดที่สําคัญ 
2556 2557 2558 2559 

การศึกษา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
คุณภาพชีวิต 
และความ
เทาเทียมกัน
ทางสังคม 

การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
ระดับอาชีว และ
การฝกอาชีพให
สอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน 
ทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 

กําลังคน
ระดับกลางและ
ระดับสูงมีคุณภาพ
มาตรฐานสามารถ
แขงขันไดในระดับ
สากล 

1. พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการ
บริการจัดการใหมี
ประสิทธิภาพโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

1. การบริหาร
จัดการมีความ
คลองตัวและมุง
ผลสัมฤทธ์ิ 

1. พัฒนา
และปรับปรุง
ระบบการ
บริหาร
จัดการให
เกิดความ
คลองตัว 
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

มีระบบการ
บริหารจัดการ
ตามหลัก       
ธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการใหมี
ประสิทธิภาพ
และมี          
ธรรมาภิบาล 

9. ระดับ
ความสําเร็จ
ของการพัฒนา
บุคลากรเขาสู
ตําแหนงที่สูงขึ้น 
(ความกาวหนา) 

ระดับ  5 ระดับ  5 ระดับ  5 ระดับ  5 

        10. ระดับ
ความสําเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ระดับ  5 ระดับ  5 ระดับ  5 ระดับ  5 

        11.รอยละของ
บุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนา 

รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 

        12. ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ
สงเสริมการ
ปฏิบัติตนให
เปนไปตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

ระดับ  5 ระดับ  5 ระดับ  5 ระดับ  5 
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แผนระดับสํานักงานอธิการบด ี แผนระดับหนวยงาน 
ยุทธศาสตร

ชาต ิ
ยุทธศาสตร
กระทรวง 

เปาหมายให 
บริการกระทรวง 

ยุทธศาสตร
สํานักงานอธิการบด ี

เปาประสงคระยะยาว
สํานักงาน
อธิการบด ี

ยุทธศาสตร
หนวยงาน 

เปาประสงค
ระยะยาว
หนวยงาน 

กลยุทธ ตัวชี้วัดที่สําคัญ เปาหมายของตัวชี้วัดที่สําคัญ 
2556 2557 2558 2559 

การศึกษา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
คุณภาพ
ชีวิต และ
ความเทา
เทียมกัน
ทางสังคม 

การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
ระดับอาชีว และ
การฝกอาชีพให
สอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน 
ทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 

กําลังคน
ระดับกลางและ
ระดับสูงมี
คุณภาพ
มาตรฐาน
สามารถแขงขัน
ไดในระดับสากล 

1. พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการ
บริการจัดการใหมี
ประสิทธิภาพโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

1. การบริหาร
จัดการมีความ
คลองตัวและมุง
ผลสัมฤทธ์ิ 

1. พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการ
ใหเกิดความ
คลองตัว รวดเร็ว 
และมปีระสิทธิภาพ 
โดยยึดหลัก     
ธรรมาภิบาล 

มีระบบการ
บริหาร
จัดการตาม
หลัก       
ธรรมา     
ภิบาล 

1. พัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการ
ใหมี
ประสิทธิ
ภาพและ
มีธรรมา   
ภิบาล 

13. อาจารยประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา (สกอ.2.2) 
 

รอยละ  25 รอยละ  30 รอยละ  35 รอยละ  40 

        14. อาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการตอ
อาจารยประจําทั้งหมด 

รอยละ  30 รอยละ  30 รอยละ  30 รอยละ  30 

        15. อาจารยประจําที่ไดรับ
รางวัลผลงานวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

รอยละ  2 รอยละ  3 รอยละ  4 รอยละ  5 

        16. ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอแผนสราง
ความกาวหนา 

รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 

        17. ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

รอยละ 72 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 

        18. ระดับความผาสุกและ
ผูกพันของบุคลากรที่มีตอ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 3.81 ระดับ 3.81 ระดับ 3.81 ระดับ 3.81 
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แผนระดับสํานักงานอธิการบด ี แผนระดับหนวยงาน 
ยุทธศาสตร

ชาต ิ
ยุทธศาสตร
กระทรวง 

เปาหมายให 
บริการกระทรวง 

ยุทธศาสตร
สํานักงานอธิการบด ี

เปาประสงคระยะยาว
สํานักงานอธิการบด ี

ยุทธศาสตร
หนวยงาน 

เปาประสงคระยะ
ยาวหนวยงาน 

กลยุทธ ตัวชี้วัดที่สําคัญ เปาหมายของตัวชี้วัดที่สําคัญ 
2556 2557 2558 2559 

การศึกษา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
คุณภาพชีวิต 
และความ
เทาเทียมกัน
ทางสังคม 

การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
ระดับอาชีว และ
การฝกอาชีพให
สอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน 
ทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 

กําลังคน
ระดับกลางและ
ระดับสูงมีคุณภาพ
มาตรฐานสามารถ
แขงขันไดในระดับ
สากล 

2. สนับสนุนการ
บริหารงานดาน
การเรียนการสอน 

2. บุคลากรมี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
และมีคุณภาพ 

2. ยกระดับ
มาตรฐาน
และคุณภาพ
ของ
บุคลากร 

บุคลากรที่มี
คุณภาพ 

ยกระดับ
มาตรฐานและ
คุณภาพ
บุคลากรเพื่อ
พัฒนาสูความ
เปนเลิศ 

19. ผลการ
ประเมินของ
ผูเรียนและ
บุคลากร
เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาที่
สอดคลอง
กับอัตลักษณ 

คะแนน  
3.51 

คะแนน  
3.51 

คะแนน  
3.51 

คะแนน  
3.51 

        20. บุคลากร
ไดรับรางวัลที่
ไดรับในประเด็น
ที่เก่ียวกับ    
อัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย 

รางวัล 4 รางวัล 4 รางวัล 4 รางวัล 4 

        21. ผลการ
ประเมินความ
พึงพอใจของ
บุคลากรที่
เก่ียวกับการ
ดําเนินการ
ตามจุดเนน 
และจุดเดน 
หรือความ
เชี่ยวชาญ
เฉพาะของ
มหาวิทยาลัย 

คะแนน  
3.51 

คะแนน  
3.51 

คะแนน  
3.51 

คะแนน  
3.51 
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แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

  

31 



32 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ตอ) 
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บทท่ี 5 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
แผนดําเนินงาน กองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์สํานักงานอธิการบดี :  

- พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

 

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : 

- พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์สํานักงานอธิการบดี:  

- การบริหารจัดการมีความคล่องตัวและมุ่งผลสัมฤทธิ 

 

 

 

เป้าประสงค์หน่วยงาน :  

- มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี:  

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาล 

- สร้างกระบวนการปฏิบัติงานทีเพิมคุณค่าต่อผู ้ รับบริการ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐและพัฒนาการบริหารจัดการภายใน 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานจัดกิจกรรมจัดการความรู ้ 

- พัฒนาบุคลากรเพือเพิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 

  

 

 

กลยุทธ์หน่วยงาน :  

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

- พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

                         

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /

โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี วัดความสําเร็จ 

(KPI Template) 
เป้าหมาย จํานวน 

 

หน่วย

นับ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่งเงิน ผู้ รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินการ (เดือน) ระยะเวลา

การติดตาม

ประเมินผล 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการทัวไป                     
     กิจกรรมย่อย : บริหารแผนและงบประมาณ 

 

โครงการ/กิจกรรมที 1 : โครงการจ้าง

บุคลากร(ค่าจ้างชัวคราว ค่าครองชีพ  

ประกันสังคม) 

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่ายใน

ภาพรวม 

ร้อยละ  96 288,000 บาท 300,000 ทัวไป-ภาค

ปกติ 

งาน

บริหารงาน

ทัวไป 

            ต.ค.55-ก.ย.

56 

โครงการ/กิจกรรมที 2 : โครงการเงิน

สมทบกองทุนสํารองเลี ยงชีพพนักงาน

และเจ้าหน้าท ี

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่ายใน

ภาพรวม 

 

 

ร้อยละ  96 11,520 บาท 12,000 ทัวไป-ภาค

ปกติ 

งาน

บริหารงาน

ทัวไป 

            ต.ค.55-ก.ย.

56 
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กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /

โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี วัดความสําเร็จ 

(KPI Template) 
เป้าหมาย จํานวน 

 

หน่วย

นับ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่งเงิน ผู้ รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินการ (เดือน) ระยะเวลา

การติดตาม

ประเมินผล 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการ/กิจกรรมที 3 : โครงการ

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ 

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่ายใน

ภาพรวม 

ร้อยละ  96 192,000 บาท 200,000 ทัวไป-ภาค

ปกติ 

งาน

บริหารงาน

ทัวไป 

            ต.ค.55-ก.ย.

56 

โครงการ/กิจกรรมที 4 : โครงการการจ่าย

ค่าเบี ยประชุมของคณะกรรมการ   ต่าง 

ๆ ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่ายใน

ภาพรวม 

ร้อยละ  96 1,152,000 บาท 1,200,000 ทัวไป-ภาค

ปกติ 

งาน

บริหารงาน

ทัวไป 

            ต.ค.55-ก.ย.

56 

โครงการ/กิจกรรมที 5 : โครงการจ่าย

ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบัติงานให้ราชการ    

(เงินรางวัลประจําปี) 

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่ายใน

ภาพรวม 

ร้อยละ  96 2,880,000 บาท 3,000,000 ทัวไป-ภาค

ปกติ 

งาน

บริหารงาน

ทัวไป 

            ธ.ค.55-ม.ค.

56 

โครงการ/กิจกรรมที 6 : โครงการรายจ่าย

เกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการ 

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่ายใน

ภาพรวม 

ร้อยละ  96 384,000 บาท 400,000 ทัวไป-ภาค

ปกติ 

งาน

บริหารงาน

ทัวไป 

            ต.ค.55-ก.ย.

56 

โครงการ/กิจกรรมที 7 : โครงการ

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ 

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่ายใน

ภาพรวม 

ร้อยละ  96 432,000 บาท 450,000 ทัวไป-ภาค

ปกติ 

งาน

บริหารงาน

ทัวไป 

            ต.ค.55-ก.ย.

56 

 โครงการ/กิจกรรมที 8 : โครงการ

ค่าใช้จ่ายเพืองานราชการในประเทศ 

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่ายใน

ภาพรวม 

ร้อยละ  96 259,200 บาท 270,000 ทัวไป-ภาค

ปกติ 

งาน

บริหารงาน

ทัวไป 

            ต.ค.55-ก.ย.

56 

โครงการ/กิจกรรมท ี9 : โครงการจัดซื อ

ครุภัณฑ์สํานักงาน 

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่ายใน

ภาพรวม 

ร้อยละ  96 93,120 บาท 97,000 ทัวไป-

พิเศษ 

งาน

บริหารงาน

ทัวไป 

            พ.ย.55-

ม.ค.56 

โครงการ/กิจกรรมท ี10 : โครงการ

เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร 

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่ายใน

ภาพรวม 

ร้อยละ  96 96,000 บาท 100,000 ทัวไป-เงิน

คงคลัง 

งานฝึกอบรม             ต.ค.55-ก.ย.

56 

โครงการ/กิจกรรมที 11 : โครงการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการ 

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่ายใน

ภาพรวม 

ร้อยละ  96 480,000 บาท 500,000 ทัวไป-เงิน

คงคลัง 

งานฝึกอบรม             ต.ค.55-ก.ย.

56 

โครงการ/กิจกรรมที 12 : โครงการ

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ 

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่ายใน

ภาพรวม 

 

ร้อยละ  96 864,000 บาท 900,000 ทัวไป-เงิน

คงคลัง 

งานฝึกอบรม             ต.ค.55-ก.ย.

56 
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กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /

โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี วัดความสําเร็จ 

(KPI Template) 
เป้าหมาย จํานวน 

 

หน่วย

นับ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่งเงิน ผู้ รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินการ (เดือน) ระยะเวลา

การติดตาม

ประเมินผล 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

           กิจกรรมย่อย : บริหารความเสียง                     

โครงการ/กิจกรรมที 1 : บริหารความเสียง ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสียง (สกอ 7.4) 

ข้อ 6 ข้อ 20,000 ทัวไป-

พิเศษ 

งานวินัยและ

นิติการ 

            ต.ค.55-ก.ย.

56 

กิจกรรมหลัก :  พัฒนาคุณภาพการ

ให้บริการ 

                    

        กิจกรรมย่อย : พัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรมที 1 : โครงการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 

ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงาน 

ระดับ  5 ระดับ 20,000 ทัวไป-

พิเศษ 

งาน

บริหารงาน

ทัวไป 

            ต.ค.55-ก.ย.

56 

กิจกรรมหลัก :  พัฒนาการบริหาร

จัดการด้วยระบบคุณภาพ 

                    

         กิจกรรมย่อย : บริหารจัดการ

ตามเกณฑ์บริหารจัดการภาครัฐ 

โครงการ/กิจกรรมที 1 : โครงการบริหาร

จัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการภาครัฐ 

ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการองค์กร 

คะแนน 5 คะแนน 20,000 ทัวไป-

พิเศษ 

งาน

บริหารงาน

ทัวไป 

            ธ.ค.55-ก.ย.

56 

         กิจกรรมย่อย : พัฒนาคุณภาพ

การให้บริการตามมาตรฐาน ISO 9001 

                    

โครงการ/กิจกรรมที 1 : โครงการพัฒนา

คุณภาพการให้บริการตามมาตรฐาน 

ISO 9001 

ระดับความสําเร็จของ

หน่วยงานทีรักษาหรือพัฒนา

ตามมาตรฐาน ISO 9001 

(หน่วยงาน) 

ระดับ  5 ระดับ 180,000 ทัวไป-

พิเศษ 

งาน

บริหารงาน

บุคคล 

            มี.ค.55-ก.ย.

56 

         กิจกรรมย่อย : พัฒนาระบบ 

งานประกันคุณภาพ 

                    

โครงการ/กิจกรรมที 1 : โครงการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพ 

 

 

ระดับความสําเร็จของระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน (สกอ 9.1 ) 

ข้อ 9 ข้อ 420,000 ทัวไป-

พิเศษ 

งาน

บริหารงาน

ทัวไป 

 

 

            ธ.ค.55-ก.ย.

56 
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กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /

โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี วัดความสําเร็จ 

(KPI Template) 
เป้าหมาย จํานวน 

 

หน่วย

นับ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่งเงิน ผู้ รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินการ (เดือน) ระยะเวลา

การติดตาม

ประเมินผล 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมหลัก :  โครงการจัดการความรู ้                     

          กิจกรรมย่อย : จัดการความรู ้

เพือการพัฒนาองค์กร (KM) 

                    

โครงการ/กิจกรรมที 1 : โครงการจัดการ

ความรู ้ เพือการพัฒนาองค์กร (KM) 

ระดับความสําเร็จของการ

จัดการความรู ้ เพือการพัฒนา

องค์กร (สกอ 7.2) 

ข้อ 5 ข้อ 30,000 ทัวไป-

พิเศษ 

งาน

บริหารงาน

ทัวไป 

            ธ.ค.55-ก.ย.

56 

กิจกรรมหลัก :  พัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

       
            

 

         กิจกรรมย่อย : พัฒนาบุคลากร                     

โครงการ/กิจกรรมที 1 : โครงการพัฒนา

บุคลากร 

ระดับความสําเร็จของระบบ

การพัฒนาอาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน (สกอ 2.4) 

ข้อ 7 ข้อ 110,000 ทัวไป-ปกติ งานกองทุน,          

งานฝึกอบรม,      

งานบริหารงาน

บุคคล,งานวินยั 

            

พ.ย.55-ก.ย.

56 

โครงการ/กิจกรรมที 2 : โครงการผลงาน

ทางวิชาการ 

ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่ง

ทีสูงขึ น(ความก้าวหน้า) 

ระดับ  5 ระดับ 50,000 ทัวไป-ปกติ งาน

บริหารงาน

บุคคล 

            

ต.ค.55-ก.ย.

56 

          กิจกรรมย่อย : พัฒนาระบบ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

       
            

 

โครงการ/กิจกรรมที 3 : โครงการงาน

ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

ระดับ  5 ระดับ 1,839,400 ทัวไป-ปกติ งานฝึกอบรม 
            

ต.ค.55-ก.ย.

56 

          กิจกรรมย่อย : พัฒนาทักษะ

ของบุคลากรด้านภาษา 

       
            

 

โครงการ/กิจกรรมที 4 : โครงการงาน

ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรทีได้รับ

การพัฒนา 

ร้อยละ 80 ระดับ 465,100 ทัวไป-

พิเศษ 

งานฝึกอบรม 
            

ต.ค.55-ก.ย.

56 

โครงการ/กิจกรรมที 5 : โครงการงาน

กองทุนพัฒนาบุคลากร 

ระดับความสําเร็จของการ

ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 

เพือพร้อมต่อการแข่งขัน 

 

ระดับ  5 ระดับ 50,000,000 อืนๆ-

กองทุน 

งานกองทุน

พัฒนา

บุคลากร 
            

ต.ค.55-ก.ย.

56 
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กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /

โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี วัดความสําเร็จ 

(KPI Template) 
เป้าหมาย จํานวน 

 

หน่วย

นับ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่งเงิน ผู้ รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินการ (เดือน) ระยะเวลา

การติดตาม

ประเมินผล 

 

 

 

       กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการ

ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ (A) 

                    

โครงการ/กิจกรรมที 1 : โครงการส่งเสริม

การปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ (A) 

ระดับความสําเร็จของการ

ส่งเสริมการปฏิบัติตนให้เป็นไป

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ระดับ  5 ระดับ 30,000 ทัวไป-ปกติ งานวินัยและ

นิติการ 

            ธ.ค.55-ก.ย.

56 

       กิจกรรมย่อย : พัฒนาระบบ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

                    

โครงการ/กิจกรรมที 1 : เพิมคุณวุฒิ

ระดับปริญญาเอก 

อาจารย์ประจําทีมีวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ

อาจารย์ประจํา 

ร้อยละ 25 ร้อยละ   งาน

บริหารงาน

บุคคล 

            ต.ค.55-ก.ย.

56 

โครงการ/กิจกรรมที 2 : เพิมอาจารย์ที

ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ประจําทีดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการต่อ

อาจารย์ประจําทั งหมด 

ร้อยละ 30 ร้อยละ   งาน

บริหารงาน

บุคคล 

            ต.ค.55-ก.ย.

56 

โครงการ/กิจกรรมที 3 : ส่งเสริมอาจารย์

ให้ได้รับรางวัลผลงานวิชาการ 

อาจารย์ประจําทีได้รับรางวัล

ผลงานวิชาการหรือวิชาชีพใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ร้อยละ 2 ร้อยละ   งานกองทุน

พัฒนา

บุคลากร 

            ต.ค.55-ก.ย.

56 

โครงการ/กิจกรรมที 4 : ความพึงพอใจ

ของบุคลากรทีมีต่อแผนสร้าง

ความก้าวหน้า 

ความพึงพอใจของบุคลากรทีมี

ต่อแผนสร้างความก้าวหน้า 

ร้อยละ 80 ร้อยละ   งาน

บริหารงาน

ทัวไป 

            ต.ค.55-ก.ย.

56 

โครงการ/กิจกรรมที 5 : ความพึงพอใจ

ของบุคลากรทีมีต่อระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

ความพึงพอใจของบุคลากรทีมี

ต่อระบบบริหารทรัพยากร

บุคคล 

ร้อยละ 72 ร้อยละ   งาน

บริหารงาน

ทัวไป 

            ต.ค.55-ก.ย.

56 

โครงการ/กิจกรรมที 6 : ระดับความ

ผาสุกและผูกพันของบุคลากร 

ระดับความผาสุกและผูกพัน

ของบุคลากรทีมีต่อ

มหาวิทยาลัย 

ระดับ 3.81 ระดับ   งาน

บริหารงาน

ทัวไป 

            ต.ค.55-ก.ย.

56 
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แผนดําเนินงาน กองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ยุทธศาสตร์สํานักงานอธิการบดี :  

- สนับสนุนการบริหารงานด้านการเรียนการสอน 

 

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : 

- ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของบุคลากร 

เป้าประสงค์สํานักงานอธิการบดี:  

- มีการพัฒนาการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพ 

 

เป้าประสงค์หน่วยงาน :  

- บุคลากรทีมีคุณภาพ 

กลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี:  

- พัฒนากระบวนการทํางานในด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

  

กลยุทธ์หน่วยงาน :  

-  ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพบุคลากรเพือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

                         

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /

โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี วัดความสําเร็จ 

(KPI Template) 
เป้าหมาย จํานวน 

 

หน่วย

นับ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่งเงิน ผู้ รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินการ (เดือน) ระยะเวลา

การติดตาม

ประเมินผล 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมหลัก :  ค้นหาจุดแข็งและอัต

ลักษณ์ของสวนสุนันทา 

       
            

 

          กิจกรรมย่อย : ค้นหาจุดแข็ง

และอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 

       
            

 

โครงการ/กิจกรรมที 1 : ผลการประเมิน

ของบุคลากรเกียวกับการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษาทีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ 

ผลการประเมินของผู ้ เรียนและ

บุคลากรเกียวกับการ

ปฏิบัติงานของสถานศึกษาที

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 

คะแนน 

3.51 

3.51 คะแนน   งานบริหารงาน

ทัวไป 
            

ต.ค.55-ก.ย.

56 

โครงการ/กิจกรรมที 2 : บุคลากรได้รับ

รางวัลทีได้รับในประเด็นทีเกียวกับอัต

ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

บุคลากรได้รับรางวัลทีได้รับใน

ประเด็นทีเกียวกับอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย 

รางวัล 4 รางวัล   งาน

บริหารงาน

ทัวไป 

            

ต.ค.55-ก.ย.

56 

โครงการ/กิจกรรมที 3 : บุคลากรได้รับ

รางวัลทีได้รับในประเด็นทีเกียวกับอัต

ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

บุคลากรได้รับรางวัลทีได้รับใน

ประเด็นทีเกียวกับอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 3.51 ระดับ   งาน

บริหารงาน

ทัวไป 

            

ต.ค.55-ก.ย.

56 

          กิจกรรมย่อย : ดําเนินการ

จัดการเรียนการสอน  

                    

โครงการ/กิจกรรมที 1 : จัดการเรียนการ

สอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

จัดการเรียนการสอนด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

   200,000 งบแผ่นดิน งานวินัยและ

นิติการ 

            ต.ค.55-ก.ย.

56 
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บทท่ี 6 แนวทางการนําแผนสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 
นโยบายการนําแผนสูการปฏิบัต ิ
 การนําแผนไปสูการนปฏิบัติ นับเปนข้ันตอนที่สําคัญมาก เพราะเปนความสามารถที่จะผลักดันการ

ทํางานของกลไกที่สําคัญทั้งหมดใหสามารถบรรลุผลลัพธตามที่ต้ังเปาหมายไว การดําเนินงานจะเกิดผลอยางมี

ประสิทธิภาพจําเปนอยางย่ิงที่จะตองผลักดันใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด คานิยม เปาหมาย รวมถึงวิธีและ

กระบวนการทํางาน การนําแผนไปสูการปฏิบัติจะตองทําใหหนวยงานยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงการ

กิจกรรม น้ัน และพรอมที่นําแนวทางน้ันไปดําเนินการไดอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและวิธีการ

ปฏิบัติงานของตน ดังน้ันจึงจําเปนตองมีการระดมกําลัง แสวงหาการสนับสนุน เพื่อใหเกิดการปฏิบัติและสราง

ความเปนปกแผนใหเกิดข้ึน เพื่อใหเกี่ยวของมีความรูสึกเปนเจาของและมีสวนรวม ประกอบกับเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงค และเปาหมายของหนวยงานจึงกําหนดแนวทางการนําแผนไปสูการปฏิบัติโดยสังเขปดังน้ี 

 1. ผูบริหารตองเขาใจและผลักดันใหมีการดําเนินงานตามแผนอยางมีประสิทธิภาพ และสม่ําเสมอ 

 2. มีการกําหนดภารกิจความรับผิดชอบใหชัดเจน เพื่อความสอดคลองกับแผนงาน และแผน

อัตรากําลัง และขจัดความซ้ําซอนของงาน 

 3. จัดทําแผนปฏิบัติการ และดําเนินการตามแผน มีการกํากับติดตาม ประเมินผลคุณภาพ 

ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหประสบผลสําเร็จตามที่มุงหวังไว 

 4. เรงรัดใหหนวยงานดําเนินงาน เพื่อเผยแพรและเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสาระสําคัญ

ของแผนใหบุคลากรที่เกี่ยวของไดทราบ มีสวนรวมและใหการสนับสนุนอยางกวางขวาง เพื่อใหการนําแผนสู

การปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดความเปนปกแผนตอเน่ือง 

 5. วางแนวปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความคลองตัวและชัดเจนแกผูปฏิบัติและผูเกี่ยวของ รวมทั้งลด

ข้ันตอนในการปฏิบัติงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 6. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหมีความแมนยําและเปนปจจุบัน และสามารถใหบริการไดตรง

กับความตองการและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 7.  พัฒนาระบบการกํากับติดตาม และการประเมินผล ที่มุงเนนการประเมินเพื่อการพัฒนาและ

ปรับปรุงการดําเนินงานโดยมีการพัฒนาตัวช้ีวัดผลสําเร็จการดําเนินงานทั้งในดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา

ในการประเมิน ผูประเมิน และแนวทางในการเก็บรวมรวมขอมูล 

 
 
การติดตามประเมินผล 

เพื่อใหการดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของกองบริหารงานบุคคล                      

จึงกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 

1. สรุปรายละเอียดตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

2. กําหนดผูรับผิดชอบแตละตัวช้ีวัดอยางชัดเจน 

3. มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับกอง และระดับบุคคล 

 4. ผูรับผิดชอบแตละตัวช้ีวัดดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ตามรายละเอียดของแตละตัวช้ีวัด                          

ในสวนที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย 
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 5. รายงานผลการดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในแตละตัวช้ีวัด โดยกําหนดใหผูรับผิดชอบ

แตละตัวช้ีวัดสงรายงานใหทุก 3 เดือน ตามปฏิทิน ดังน้ี 

 

ครั้งท่ี วันท่ีติดตามประเมินผล ผูรวบรวม วันท่ีนําเสนอผูบริหาร 

1 3  มกราคม  พ.ศ. 2556 ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด 9  มกราคม  พ.ศ. 2556 

2 3  เมษายน  พ.ศ. 25556 ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด 9  เมษายน  พ.ศ. 2556 
3 3  กรกฎาคม  พ.ศ. 25556 ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด 9  กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

4 3  ตุลาคม  พ.ศ. 25556 ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด 8  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 
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ภาคผนวก 1 

รายงานทบทวนยุทธศาสตร และการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 

วันศุกรท่ี  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ณ  หองประชุมชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  :  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

   ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  :  เรื่องสืบเน่ือง 

   ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  :  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

   ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  :  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

  ๕.๑  การพิจารณาปรับแผนปฏิบัติราชการกองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ทบทวนยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณจําแนกตาม

ยุทธศาสตร) 

   

 

ระเบียบวาระท่ี ๖  :  เรื่องอ่ืน ๆ  

   ไมมี 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 

วันศุกรท่ี  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ณ  หองประชุมชั้น ๕   สํานักงานอธิการบดี 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

ผูมาประชุม 

๑. นางสาวโสภิดา  แกวมรกต    

 ๒. นางสาวสุชาดา  คงเอี่ยม     

 ๓. นายกันตกวี  ปานสืบเช้ือ       

 ๔. นางสาวประวีณา  ไพรพาร ี  

 ๕. นางมยุรา  รุจิสฤษฎวงศ 

 ๖. นางสาวกฤษณา  คงมั่น 

 ๗. นางสาวดวงพร  อรุณสวัสด์ิ 

 ๘. นางสาวยุวดี  วังคีรี 

 ๙. นางสาวอรพรรณ  กันทะเขียว      

 ๑๐. นายภูรีวัจน  เลิศกุลธนวัฒน 

 ๑๑. นางสาวบุศรา   ศรีกระหนก 

 ๑๒. นางสาวอาภากร   เวชพราหมณ 

          ๑๓.      นายชํานิ   นิลอรุณ                   

          ๑๔. นางสาวกมลทิพย  สัตบุษ 

 ๑๕. นางสาวสิริพร  ทองประเสริฐ     

 

ผูไมมาประชุม 

 ๑. นายศิริพงศ  เหลี่ยมดี  

 ๒. นายวีรยุทธ  ดาราชาติ           

 ๓. นายธีรพล  จันทรา 

 ๔. นายนัฐพล  สารัตน   

 ๕. นายวรภพ  มวงมงคล 

          ๖.        นางสมปอง  วิชุพงษ                                 
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เริ่มประชุมเวลา :  ๑๓.๓๐ น. 

 

 

 

ประธานท่ีประชุม  : 

  กลาวเปดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑   :  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ               

   ประธาน กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไป   

ระเบียบวาระท่ี ๒  :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม   

  ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  :  เรื่องสืบเน่ือง 

  ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  :  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

  ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  :  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

  ๕.๑  การพิจารณาปรับแผนปฏิบัติราชการกองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ทบทวนยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณจําแนกตาม

ยุทธศาสตร และการกระจายตัวช้ีวัดสูระดับบุคคล) 

 

  นางสาวกมลทิพย สัตบุษ ไดกลาววาตามที่ไดเขารวมประชุมเรื่อง ช้ีแจงการปรับแผนปฏิบัติ

ราชการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันศุกรที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ช้ัน ๕ โดยที่ประชุมมีมติใหดําเนินการปรับแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน และจัดสงใหกับกอง

นโยบายและแผนในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมหาวิทยาลัยไดมีการปรับแผนปฏิบัติราชการ ดังน้ันจึงขอให

หนวยงานดําเนินการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ เพื่อทบทวนยุทธศาสตร กลยุทธ และตัวช้ีวัดตาง ๆ เพื่อให

สอดคลองกับมหาวิทยาลัยและของสํานักงานอธิการบดี พรอมทั้งดําเนินการปรับแกแผนปฏิบัติการ ๖ บท ดวย   

จึงขอเสนอคณะกรรมการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการกองบริหารงานบุคคล ดังน้ี 

 



ตารางการทบทวนยุทธศาสตร และกลยุทธของกองบริหารงานบุคคล ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ยุทธศาสตร (เดิม) 

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตรสํานักงานอธิการบดี ยุทธศาสตรกองบริหารงานบุคคล 

ยุทธศาสตรที่ 1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษาใหมีธรรมาภิบาล 

เปนมหาวิทยาลัยในกํากับที่มีคุณภาพ พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมี

ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนา ปรับปรุง ประกาศ กฎ ระเบียบ 

และขอบังคับที่ใชในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให

เกิดความคลองตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานบุคลากร 

คณาจารย ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษา ใหมีศักยภาพ

และขีดความสามารถในการแขงขันในประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตรที่ 2 สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาและยก

คุณภาพมาตรฐานของบุคลากร 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอน       ใหมีความยืดหยุน มีความเปนอิสระและสูความเปน

นานาชาติ 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 สนับสนุนการบริหารงานดานการเรียนการสอน  

 

 

 ยุทธศาสตร (ใหม) 

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตรสํานักงานอธิการบดี ยุทธศาสตรกองบริหารงานบุคคล 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนา และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมี

ประสิทธฺภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนา และปรับปรุงระบบการ

บริหาร 

จัดการใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ 
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โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความสัมพันธที่ดีกับศิษยเกาและชุมชน 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางเครือขายและความสัมพันธที่ดีระหวาง

มหาวิทยาลัยชุมชน และศิษยเกา 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและ

คุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณของสวนสุนันทา 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 สนับสนุนการบริหารงานดานการเรียนการสอน ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของ

บุคลากร 

 สรุป การทบทวนยุทธศาสตรกองบริหารงานบุคคล มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนา และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของบุคลากร 

กลยุทธ (เดิม) 

กลยุทธมหาวิทยาลัย 

 

กลยุทธสํานักงานอธิการบดี กลยุทธกองบริหารงานบุคคล 

พัฒนาระบบบริหารจัดการและกํากับดูแลตนเองที่ดีตามหลักธรรมาภิ

บาล 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานตาง ๆ ปฏิบัติงานใหบรรลุตาม       

วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

1.สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานตาง ๆปฏิบัติงาน

ให 

บรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานสนับสนุนทางวิชาการและการบริหาร

จัดการศึกษา 

2 สรางกระบวนการปฏิบัติงานที่เพิ่มคุณคาตอผูรับบริการ 2. สงเสริมหนวยงานจัดทําและควบคุมความเสี่ยงใน

การปฏิบัติงาน 

พัฒนาและสรางภาวการณนําองคกรใหผูบริหารทุกระดับ โดยใช 

ระบบคุณภาพ 

3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ และ 

พัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกร 

3. สรางกระบวนการปฏิบัติงานที่เพิ่มคุณคาตอ

ผูรับบริการ 

สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงานใชการจัดการความรูเปน

เครื่องมือ 

4 สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานจัดกิจกรรมจัดการ 

ความรู 

4. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการ

ภาครัฐ และระบบการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ



~ 47 ~ 
 

  

 

 กลุยทธ (ใหม) 

กลยุทธมหาวิทยาลัย 

 

กลยุทธสํานักงานอธิการบดี กลยุทธกองบริหารงานบุคคล 

พัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหมีธรรมาภิบาล กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีธรรมาภิบาล กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหม ี

ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

 

 
กลยุทธที่ 2 สรางกระบวนการปฏิบัติงานที่เพิ่มคุณคาตอผูรับบริการ 

 

 
กลยุทธที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการ

ภาครัฐ และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกร 

 

 กลยุทธที่ 4 สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานจัดกิจกรรมจัดการ 

ความรู 

 

 

พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีศักยภาพในการแขงขัน และจัดระบบ

สวัสดิการ 

และสิทธิประโยชน เพื่อความผาสุก 

กลยุทธที่ 5 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 

 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีศักยภาพ 

ในการปฏิบัติงาน 

คนหาจุดแข็งและอัตลักษณของสวนสุนันทาเพื่อพัฒนาสูความเปน

เลิศ 

 

กลยุทธที่ 6 พัฒนากระบวนการทํางานในดานการเรียนการสอนใหมี          

ประสิทธิภาพ 

กลยุทธที่ 3 ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพบุคลากร 

เพื่อพัฒนาสูความเปนเลิศ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงระบบการใหบริการการจัดกิจกรรมและการใหขอมูลขาวสาร

ที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา 

5 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 

5. สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานจัดกิจกรรมจัด 

การความรู 
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 คณะกรรมการฯ รวมกันพิจารณาตัวชี้วัดตามท่ีไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย โดยไดมอบให

ผูรับผิดชอบแตละบุคคลในการรวบรวมขอมูลหลักฐานเพ่ือรายงานการปฏิบัติราชการตอมหาวิทยาลัย และมอบคุณ

ยุวดีจัดทําแบบฟอรมกระจายตัวชี้วัดจากระดับงานสูระดับบุคคล 
 

สรุป การทบทวนยุทธศาสตรกองบริหารงานบุคคล มีดังน้ี 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนา และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  กลยุทธที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

  กลยุทธที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของบุคลากร 

  กลยุทธที่ 1 ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาสูความเปนเลิศ 

 คณะกรรมการฯ มอบใหนางสาวกมลทิพย สัตบุษ ทําการปรับแผนปฏิบัติราชการตามที่ไดทบทวนยุทธศาสตร 

กลยุทธ และงบประมาณจําแนกตามยุทธศาสตรตาง ๆ พรอมทั้งดําเนินการปรับแผนปฏิบัติการ 6 บท พรอมทั้งมอบคุณ

ยุวดีจัดทําการกระจายตัวช้ีวัดสูระดับบุคคลตามที่กองบริหารงานบุคคลไดรับมอบหมายมาดวย 

มติท่ีประชุม  จากการทบทวนยุทธศาสตร และกลยุทธตามแผนปฏิบัติราชการกองบริหารงานบุคคล

ใหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหมีการปรับยุทธศาสตร และกลยุทธดังน้ี 

  ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนา และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

   กลยุทธที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

   กลยุทธที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

  ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของบุคลากร 

   กลยุทธที่ 1 ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพบุคลากรเพื่อพฒันาสูความเปนเลิศ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  :  เรื่องอ่ืนๆ 

  ไมมี 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐  น.  

         (นางสาวกมลทิพย  สัตบุษ) 

                            ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 

 

                (นายชํานิ  นิลอรุณ) 

                      ผูตรวจบันทึกการประชุม   
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ภาคผนวก 2 

การกระจายตัวช้ีวัดลงสูระดับหนวยงาน และบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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