รายงานการดาเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สานักทรัพย์สินและรายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นการสรุปผลการดาเนินงานบริหาร
องค์กรให้เกิดความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ได้รับการยอมรับ เพื่อให้ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ตาม
วัตถุประสงค์ของแผน เพื่อปรัปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการ
ดาเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขี องสังสัม และเพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่
ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับองค์กร ดังนั้นทางสานัก ทรัพย์สินและรายได้ ส่งเสริม
สนับสนุนให้ ทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ประกอบสาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆของมหาวิทยาลัยให้บรรลุ
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ศักยภาพของบุคลากรจึงเป็นตัวบ่งชีค้ วามสาเร็จในการดาเนินงานขององค์กร บุคลากรที่ มี
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้สานัก
ทรัพย์สินและรายได้ มีความเจริญก้าวหน้านาพาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพ เพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดี พึงประสงค์ จึง
เป็นหัวใจ สาคัญของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งองค์กร
ดังนั้น การสรุปผลการดาเนินงานตามทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล สานักทรัพย์สินและรายได้
มี ค วามอย่ า งชั ด เจนด าเนิ น การได้อ ย่ า งเป็น ระบบ และเพื่ อ รองรั บ นโยบายและแผนพั ฒ นาฝ่ า ยบริ ห ารและ
ทรัพยากรบุคคล สานักทรัพย์สินและรายได้เพื่อให้เข้ากับ ปรัญชา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่วยงานแผนปฏิบัติการ และเป้าหมายการพั ฒนาสานักทรัพย์สินและรายได้ ด้านเอกลักษณ์ ด้านการบริหาร
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากรจึงได้จัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จะดาเนินการไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มปี ระสิทธิภาพเอื้อต่อการดาเนินงานที่เน้น
ผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขี องสังคม
2. เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
3. เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันและทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กร

สรุปจานวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)
โครงการ/กิจกรรม
ระบบสรรหา
ระบบการพัฒนา
การบริหารค่าตอบแทน
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ระบบการธารงรักษา

ผลดาเนินงาน
2
1
1
1
1
1

สรุปจานวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการ/กิจกรรม
ระบบสรรหา
- การวางแผนอัตรากาลัง
- การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
ระบบการพัฒนา
- การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
การบริหารค่าตอบแทน
การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และค่าตอบแทน
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
- การสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ กองทุนประกันสังคม
ระบบการธารงรักษา
- การสร้างแรงจูงใจ(เงินรางวัลประจาปี)

ผลดาเนินงาน
1
1
1
1
1
1
1

โดยมีแนวทางการนาแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การนาแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติเป็น ต้องให้ความสาคัญต่อการ
บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของสานักทรัพย์สินและรายได้ ที่กาหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็น ระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้
กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนา
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มกี ารติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ
แนวทางการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ
1. สร้างความเข้าใจร่ว มกั นเกี่ ย วกั บ แผนปฏิบัติก ารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดท าแนว
ทางการสื่อสารและประชาสั มพั นธ์ เ พื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้ กั บ
บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่กาหนด
3. ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ง านที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนที่ ก าหนดไว้ และน าไปสู่ ก ารพิ จ ารณาการสนั บ สนุ น
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย
5. ติ ด ตาม ตรวจสอบผลที่ ไ ด้ รั บ จากการด าเนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรมของหน่ ว ยงาน ว่ า สามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสามารถประเมินผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม
การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสาคั ญ ที่จะสนับ สนุนให้ก ารดาเนินงานของสานักทรัพย์สิน และ
รายได้ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการดาเนินงาน และนาไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้
โดยจัดทาระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจเรื่ อ งการติ ด ตามประเมิ น ผลและก าหนดตั ว ชี้ วั ด
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม
2. พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล อย่างต่อเนื่อง
3. กาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้า ของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทุกๆ เดือน
พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทาการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่ การตัดสินใจของ
ผูบ้ ริหาร

สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

หลักการและเหตุผล
โครงสร้างสานักทรัพย์สินและรายได้
โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารทรัยพากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อมูลพื้นฐานสานักทรัพย์สินและรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
1.5.3 วัตถุประสงค์(Objective)
1.5.4 ภารกิจกลัก (Key result area)
1.5.5 เสาหลัก (Pillar)
1.5.6 วัฒนธรรม (Culture)
1.5.7 อัตลักษณ์ (Identity)
1.5.8 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
1.5.9 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาสานักทรัพย์สินและรายได้ (Development Goals)
ส่วนที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.1 นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของสานักทรัพย์สิน
และรายได้
2.3.1 ยุทธศาสตร์
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2.3.3 ตัวชีว้ ัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.5 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.5.1 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารงานบุคคล
ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
3.1 แนวทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ
3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิท ยาลั ย ได้รับ ความเห็นชอบเอกลัก ษณ์จ ากสภามหาวิทยาลัย ที่ว่า “เนนความ เปนวัง
ปลูกฝงองคความรู ยึดมั่นคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล” และได้มีการเผยแพร่เอกลักษณ์
ดังกล่าวให้ป ระชาคมสวนสุ นันทารับ รู้ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ก ารนาเอกลัก ษณ์ไ ปสู่ก ารปฏิบัติอย่างเป็น
รูป ธรรม ส านัก ทรัพ ย์สินและรายได้ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลัก ษณ์โ ดยก า หนดโครงการ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้อง และตอบสนองกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาบุคลากร ตลอดจนพัฒนา
หน่วยงาน ให้มเี อกลักษณ์ตามที่กาหนด....
ในปีปัจจุบันนี้ (พ.ศ. ๒๕๖๓) สานักทรัพย์สินและรายได้ มีการพัฒนาบุคลากรตามแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล เป็นการบริหารองค์การให้เกิดความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพเอื่อต่อการดาเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์
และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขี องสังคม ทาให้สานักทรัพย์สินและรายได้ มีความเจริญก้าวหน้านาพาไปสู่
ความสาเร็จ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ ทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ประกอบสาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ
ของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ บ รรลุ เป้ า หมาย ผลสั ม ฤทธิ์ ศั ก ยภาพของบุ ค ลากรจึ ง เป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ค วามส าเร็ จ ในการ
ดาเนินงานขององค์การ บุคลากรที่ มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ เพิ่มขึ้น ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึง
ประสงค์ จึงเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
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1.2 โครงสร้างสานักทรัพย์สินและรายได้
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
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1.4 ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการ/กิจกรรม
ระบบสรรหา
- การวางแผนอัตรากาลัง
- การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
ระบบการพัฒนา
- การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
การบริหารค่าตอบแทน
การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และค่าตอบแทน
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
- การสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ กองทุนประกันสังคม
ระบบการธารงรักษา
- การสร้างแรงจูงใจ(เงินรางวัลประจาปี)

ผลดาเนินงาน
1
1
1
1
1
1
1

1.5 ข้อมูลพื้นฐานสานักทรัพย์สินและรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของสินค้าและบริการ
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
1. การจัดระบบการจัดการคุณภาพ เพื่อบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ทรัพย์สินและรายได้ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมกิจกรรมจัดหารายได้ บริการวิชาการแก่สังคม พร้อมสนับสนุนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพแก่นักศึกษาและนักศึกษาและผูป้ ระกอบการอย่างมีคุณภาพ
3. ให้คาปรึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้แก่บุคลากร และให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคมเพื่อพัฒนาอาชีพและยกมาตรฐานชีวิต ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขนึ้
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1.5.3 วัตถุประสงค์(Objective)
1. บริหารสินทรัพย์ จัดหารายได้ ลงทุน เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผล โดยมีการบริหารโครงการจัดหารายได้
2. การจัดหารายได้ควบคู่การให้บริการประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาสวนสุนันทา
3. บริหารสินทรัพย์จัดหารายได้การลงทุนเพื่อเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.5.4 ภารกิจหลัก (Key result area)
1. บริหารสินทรัพย์ จัดหารายได้ลงทุนเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผล โดยมีการบริหารโครงการจัดหารายได้
2. การจัดหารายได้ควบคู่การให้บริการประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาสวนสุนันทา
3. บริหารสินทรัพย์ จัดหารายได้การลงทุน เพื่อเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีระบบบัญชีเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้
1.5.5 เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
1.5.6 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนตามจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้ าวุโส
1.5.7 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นหน่วยงานจัดหารายได้ ที่บริหารจัดการและการตลาดครบวงจรอย่างมืออาชีพ
S : SERVICE MIND
บริการด้วยใจ
E : EMPOWERMENT
การกระจายอานาจให้การตัดสินใจ
R : RESULTS
เน้นผลลัพธ์ที่ตรงผูร้ ับบริการ
V : VALUE ADDED
การสร้างมูลค่าเพิ่ม
I : INNOVATION
การพัฒนานวัตกรรม
C : CONCIOUS
จิตสานึกในการพัฒนาองค์กร
E : ETHICAL BEHAVIOR
ดาเนินการอย่างมีจริยธรรม
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1.5.8 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
(Focus on royal traditions,knowledge cultivation,ethical enhancement,as an international learning
organization)
นิยามของคาสาคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่สะท้อน
ความเป็ น วั ง สวนสุ นั น ทา และเผยแพร่ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ข้ อ มู ล ศิ ล ปวั ฒ นธรรมด้ า นต่ า งๆโดยเฉพาะ
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
1.5.9 ค่านิยมหลัก (Core Values)
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
เอกลักษณ์ของสานักทรัพย์สินและรายได้
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังวัฒนธรรม เป็นผู้นาด้านสินค้าและบริการ
1.5.10 เป้าหมายการพัฒนาสานักทรัพย์สินและรายได้ (Development Goals)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังวัฒนธรรม เป็นผู้นาด้านสินค้าและบริการ
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ส่วนที่ 2
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2.1 นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. วางแผนกาลังคนอย่างเหมาะสมตามกรอบกาลังคนและเป้าหมายภาระงาน
2. กาหนดกระบวนการคัดเลือกคนเข้าสูต่ าแหน่งด้วยระบบคุณธรรม และดาเนินการด้วยความเป็นธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยฯ
2.1 ประกาศรับสมัครงานทางเอกสารราชการ
2.2 การประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิสอบ
2.3 การนัดสอบคัดเลือกตามวันและเวลาในประกาศ
2.4 การสอบสัมภาษณ์
2.5 การประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการสอบคัดเลือกและคาสั่งแต่งตั้งบุคลากร
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีคุณภาพชีวติ และสวัสดิการที่ดีอันจะนาไปสู่ความ
จงรักภักดีตอ่ องค์กร
4. จัดระบบการประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรม และอย่างมีระบบ เช่นการประเมินการ
ปฏิบัติงานตามภาระงานที่กาหนด เพื่อกาหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการที่เหมาะสมกับภาระงาน
สมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน
5. วางแผน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการเลื่อนระดับ
ตาแหน่งตามเส้นทางก้าวหน้าตาแหน่งงาน (Career Path) และเกิดความก้าวหน้าในสายงานหรือวิชาชีพที่
ครองอยู่
6. พัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในงานเพิ่มมากขึ้นเพื่อการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลโดยสามารถวัดได้จากความรวดเร็วในการปฏิบัติงานความรูใ้ นงาน ความถูกต้องของข้อมูลที่
เกี่ยวกับงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
6.1 สนับสนุนการจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ
6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาที่จัดโดยหน่วยงาน/สถาบันภายนอก
6.3 ส่งเสริมด้านจริยธรรมให้แก่บุคลากร
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวติ การทางานที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการทางาน
2. เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์สานักทรัพย์สินและรายได้
3. เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งมั่ นตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน ทางานอย่างมีความสุข
4. เพื่อช่วยให้บุคลากรใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถปฎิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
5. เพื่อช่วยองค์การดาเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
6. เพื่อช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีแรงจูงใจใฝ่หาผู้ที่สาเร็จการศึกษาในระดับสูงเข้ามา
ปฎิบัติงาน
7. เพื่อยกระดับความสามารถ และสร้างความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของบุคลากร
8. เพื่อพัฒนา และมีความมุง่ มั่นในการพัฒนาตนเองในการพัฒนางานในหน้าที่ให้มีคุณภาพสูงสุด
และธารงรักษาบุคลากรที่มคี ุณค่าให้ปฎิบัติงานในระดับที่พึงปราถนาขององค์การ
9. สนองความต้องการระดับสังคม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ
ให้บุคลากรทุกคนมีความเป็นอยู่อย่างเหมาะสม
10. สนองความคาดหวังระดับการบริหารขององค์การ (Management’s ) ในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์องค์การมีความคาดหวังที่จะได้บุคลากรที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลทาให้
องค์การเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นงานด้ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงต้องตระหนัก
ภาระหน้าที่ ที่สาคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดคนเข้าทางาน
11. สนองความต้องการระดับผู้ปฏิบัติงาน (Employee’s Need) ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต่างมุ่งหวังที่จะมี
วิธีการดารงชีวิตที่ดีในสังคม ครอบครัวมีความสุข สังคมยอมรับยกย่อง และมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ดังนัน้ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงไม่ควรละเลยต่อความต้องการพืน้ ฐานที่บุคลากรทุกคนควรจะได้รับ
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2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
2.2.1 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. สรรหาบุคลากรที่มคี วามรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับ
อัตรากาลังที่มอี ยู่
2. บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน
3. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทางาน
2.3.1 ตัวชีว้ ัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของแผน
ตัวชี้วัด
1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มปี ระสิทธิภาพเอื้อต่อ
การดาเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และการ
ก้าวสูม่ หาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขี องสังคม

ค่าเป้าหมาย

1) ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ต่ อ ระบบการบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคลของมหาวิทยาลัย
(ระดับความพึงพอใจ)

≥ 4.0

2) เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ 1) ระดับ ความผูก พัน ของบุคลากร
ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูก พั น ต่อมหาวิทยาลัย
กับองค์กร
(ระดับความผูกพัน)

≥ 4.0
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2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ทบทวนแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการประจาหน่วยงานหรือ
ผู้บริหาร
เผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้ประชาคมรับทราบ
จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการประจาหน่วยงานหรือ
ผูบ้ ริหาร
พิจารณาเห็นชอบ
เผยแพร่แผนการปฏิบัติการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
สู่การปฏิบัติ
ดาเนินการตามแผนการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัยากรบุคคล
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงานการ
ตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

สอดคล้องกับปรัชญา
วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
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2.5 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
2.5.1 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจาปีงบประมาณ 2564
กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละความสาเร็จในการจัดทากรอบ
อัตรากาลัง

100

สานักทรัพย์สินและรายได้ ได้ดาเนินการจัดทา
แผนอัตรากาลัง ระยะ 4 ปี ( พ.ศ. 2560-2564) ที่
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย
โดยได้มกี ารจัดโครงสร้างที่เหมาะสม เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน และโครงสร้างภาระ
งาน ได้ดาเนินการตามแผนกรอบอัตรากาลังที่ควร
มีของบุคลากรในส่วนงานตามที่สภามหาวิทยาลัย
กาหนด

ร้อยละของการสรรหาบุคคลเข้า
ทางานได้ตามประกาศ

≥80

การดาเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้
ดาเนินการสอดคล้องตามแผนอัตรากาลัง โดย
กาหนดให้ต้องมีคุณวุฒิที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละ
กลุ่มสาขาวิชา ที่มคี วามรูค้ วาม เข้าใจเกี่ยวข้อง

1

ระบบการสรรหา (Recruitment)
1.1 การวางแผนอัตรากาลัง
1.1.1 จัดทากรอบอัตรากาลังของบุคลากร
มหาวิทยาลัย

1.2 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
1.2.1 การสรรหาและคัดเลือก บุคลากร
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กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
และมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะตามที่
หน่วยงานต้องการ

2 2.ระบบการพัฒนา (Training & Development)
2.1 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

75

การพัฒนาบุคลากร สานักทรัพย์สินและรายได้
จัดทาแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็น
ประจาทุกปี จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 และแผนพัฒนา
บุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564 โดย
สอดคล้องตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรและผลักดันการดาเนินงานด้านบุคลากร
ของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
ตลอดจนดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ

3 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

100

สานักทรัพย์สินและรายได้มีการกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยกาหนดสัดส่วน KPI ของบุคลากรให้ประเมิน
จากผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 70 และ
ความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ร้อยละ 30 โดยกาหนดให้มีคณะกรรมการ

ร้อยละของหน่วยงานที่ดาเนินการ
ประเมินปฏิบัติงาน
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กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ประเมินที่เป็นบุคลากรในส่วนงานเดียวกับผูร้ ับ
การประเมิน อย่างน้อยจะต้องมีผบู้ ังคับบัญชาเป็น
กรรมการด้วย ส่งผลให้การประเมินสะท้อนถึงผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างแท้จริง และนา
ผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากรได้กรณีบุคลากรผูใ้ ดที่มผี ลการวิเคราะห์
ที่ต่ากว่าระดับที่คาดหวัง ให้บุคลากรผูน้ ั้นจัดทา
แผนการพัฒนาตนเอง (IDP) ปีละหนึ่งครัง้ ตาม
ปีงบประมาณ โดยให้ผบู้ ังคับบัญชาชั้นต้นให้
คาปรึกษาแนะนาในการจัดทาแผนดังกล่าว

4 ระบบการบริหารค่าตอบแทน
4.1 การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และค่าตอบแทน

5 ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
5.1 การสร้างความรูค้ วามเข้าใจในสิทธิประโยชน์
กองทุนประกันสังคม

6

ระบบการธารงรักษา

ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการเลื่อน
เงินเดือนและค่าจ้างตามเกณฑ์

100

สานักทรัพย์สินและรายได้มีการเลื่อนเงินเดือน
และค่าจ้างที่เป็นไปตามเกณฑ์เพื่อเป็นขวัญและ
กาลังใจในการทางาน

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม

≥80

สานักทรัพย์สินและรายได้ ได้มปี ระกาศที่เกี่ยวกับ
การให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่บุคลากร
ได้รับ เช่น การเยี่ยมผู้ป่วย การแต่งงาน ญาติ
เสียชีวติ เป็นต้น

14
กิจกรรม/โครงการ
6.1.1 การสร้างแรงจูงใจด้วยการจัดสรรเงินรางวัล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการจัดสรรเงิน
รางวัลตามเกณฑ์

100

สานักทรัพย์สินและรายได้ ได้มกี ารดาเนินงาน
เกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลโบนัสให้กับบุคลากร ณ
สิน้ ปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจการ
การปฏิบัติงาน
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ส่วนที่ 3
สรุปแนวทางการติดตามแผนสู่การปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล
การนาแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติเป็น ต้องให้ความสาคัญต่อการ
บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของสานักทรัพย์สินและรายได้ ที่กาหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็น ระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้
กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนา
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้มกี ารติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ
3.1 แนวทางการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ
6. สร้างความเข้าใจร่ว มกั นเกี่ ย วกั บ แผนปฏิบัติก ารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดท าแนว
ทางการสื่อสารและประชาสั มพั นธ์ เ พื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้ กั บ
บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
7. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่กาหนด
8. ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ง านที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนที่ ก าหนดไว้ และน าไปสู่ ก ารพิ จ ารณาการสนั บ สนุ น
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย
10. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดาเนิน งานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสามารถประเมินผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม
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3.2 การติด ตามและประเมินผลแผนปฏิบั ติก ารด้ า นการบริห ารทรัพยากรบุ คคล ประจาปี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสาคั ญ ที่จะสนับ สนุนให้ก ารดาเนินงานของสานักทรัพย์สิน และ
รายได้ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการดาเนินงาน และนาไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้
โดยจัดทาระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจเรื่ อ งการติ ด ตามประเมิ น ผลและก าหนดตั ว ชี้ วั ด
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม
2. พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล อย่างต่อเนื่อง
3. กาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้า ของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทุกๆ เดือน
พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทาการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่ การตัดสินใจของ
ผูบ้ ริหาร

