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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับของมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏสวนสุนันทา ด าเนนิการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีภารกิจหลักใน

การจัดการเรียนการสอนและตอบสนองนโยบาย ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี ้

บุคลากรทุกคนเป็นส่วนส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนองตอบพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยให้สามารถทัดเทียมกับหน่วยงานอื่นและสามารถแข่งขันมหาวิทยาลัยอื่น  ๆ ได้ 

ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุดที่จะท าให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ด าเนินการไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงต้องอาศัยก าลังคนที่มีคุณภาพ และได้รับการ

พัฒนาอย่างด ี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัดท าแผนบริหาร

ทรัพยากรบุคคลใหม้ีความสอดคล้อง กับภารกิจในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องพัฒนาก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลให้

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร ์5  ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565-2569 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามภาระหน้าที่ ความรับ

ผิด ให้สอดคล้องกับพันธกิจ ให้บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ มีทักษะ 

ความรู ้คุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติงาน และเพื่อใหบุ้คลากรมีคุณภาพชีวิตการท างาน

ที่ดแีละอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการท างาน 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ       

สวนสุนันทา ต่างให้ความส าคัญกับการวางแผนกลยุทธ์ หรือแผนยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้น 

เนื่องจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง และรวดเร็ว

มากกว่าเดิม ดังนั้นการก าหนดทิศทางและแผนการด าเนินงานที่ระบุสิ่งที่ต้องมุ่งเน้นตามล าดับ

ความส าคัญอย่างชัดเจน จึงเป็นกุญแจส าคัญที่จะช่วยให้สามารถพัฒนาบุคลากรในคณะ     

ให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด 

ในการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี

งบประมาณ 2565 จัดท าขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยรชภัฏสวนสุนันทา ในระยะ 

5 ปี (พ.ศ.2565-2569) โดยได้จัดใหม้ีการประชุมผูบ้ริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ระดมสมอง 

เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งท าให้ได้ข้อมูล     

ที่สามารถน ามาใช้ในการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลจากกระบวนการที่เป็นระบบได้แก่ 

การวิเคราะหภ์าระงานเพื่อประกอบการวิเคราะห์อัตราก าลังของบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนวิชาการ การวิเคราะห์ SWOT การส ารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อสรุปจากการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2565 จะเป็น

ประโยชน์ในการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้บุคลากรได้เกิดมีความรู้         

มีทักษะ และมีทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ ไปกว้างไกล สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม และสามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่สูงขึ้นและมีความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ที่มากขึ้น 
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ประวัติความเป็นมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 1.  ยุคแรกเริ่ม 

  นับจาก พ.ศ.2480 จนถึง พ.ศ. 2560 รวมเวลา 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้เริ่มก่อตั้งจากโรงเรยีนสวนสุนันทาวิทยาลัย ก่อนปี พ.ศ. 2491 วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่สอนใน

ระดับประถมและมัธยมศึกษา ในปี พ.ศ.2501 ได้เปิดสอนเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสวนสุนันทา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาศาสตร์จัดเป็นหมวด

วิทยาศาสตร์ที่ประกอบด้วย ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

 2. ยุคกลาง 

  ในปี พ.ศ. 2518 ได้เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา จัดเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์ มี

การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการอบรมครูประจ าการวิชา

วิทยาศาสตร์และเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายครุศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 

2527 ได้ก าหนดให้วิทยาลัยครูเปิดสอนได้ 3 สาขา คือ สาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ 

และสาขาศลิปศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์จึงได้เปลี่ยนเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประกอบด้วย 9 ภาควิชา และ 2 โปรแกรมวิชา ปี พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีได้เปิดสอน 2 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา ที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ และ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2545 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาได้ย้ายไปอยู่ในความ

รับผิดชอบของคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเปิดสอนเฉพาะสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา

ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 3.  ยุคปัจจุบัน 

  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏ พ.ศ.2547 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็นคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ        

สวนสุนันทา เปิดสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 

สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิชา

อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 

  พ.ศ. 2549 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่ม 

2 สาขา ได้แก่สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ และระดับ

ปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา และสาขาวิชาการจัดการ

และควบคุมมลพิษ พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  พ.ศ. 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 14 

สาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเคมีสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาจุลชีววิทยา และสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและ

การบริการ (ปิดหลักสูตรฟิสิกส์) และระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 2 สาขาวิชา ได้แก่ 

สาขาวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษ และสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (ปิดหลักสูตร

คณิตศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ) 

  พ.ศ. 2553 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนระดับปริญญาตรีเพิ่มอีก 4 

สาขาวิชา คือ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

(ปิดหลักสูตรจุลชีววิทยา) และชีววิทยา (ปิดหลักสูตรชีววิทยาประยุกต์) รวมหลักสูตรที่เปิด

สอนในระดับปริญญาตรี 16 สาขาวิชา และระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา 

  พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่ม 1 

สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ดูแลเด็กเล็กและผูสู้งอายุ) 

  พ.ศ. 2555 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 4 สาขาวิชา 

ได้แก่ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ดูแลเด็กเล็กและ

ผูสู้งอายุ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ

สุขภาพ ได้ย้ายออกเป็นหน่วยงานภายนอกภายใต้สังกัดวิทยาลัยสหเวศศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 13 สาขาวิชา โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา 

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และภาควิชาวิทยาศาสตร์
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ประยุกต์ ประกอบไปด้วยสาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาคหกร

รมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  พ.ศ. 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

(ภาคพิเศษ) เพิ่มเติม ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ส่วน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ยังคงมจี านวน 13 สาขาวิชา เชน่เดิม 

  พ.ศ. 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท

เพิ่มเติม คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษา (ภาคปกติ) ด้วย

ความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งเป็นความ

ร่วมมือในการด าเนินงานผลิตครู สควค.ระยะที่ 3 ระดับปริญญาโททางการศกึษา 

  พ.ศ. 2558 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้ย้ายจากวิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์มาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมหลักสูตรระดับปริญญาตรีคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจ านวน 14 สาขาวิชา 

  พ.ศ. 2559 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพิ่มอีก 1 

สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เป็นหลักสูตรใหม่ ส่วนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

และสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยท าการรวมทั้ง 2 

สาขาวิชาไว้เป็นหลักสูตรเดียว คือ  คหกรรมศาสตร์  

  พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร 

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการรวมสาขาที่มีความใกล้เคียงกันเข้า

ด้วยกัน และมีหลักสูตรในระดับปริญญาโท อีก 1 หลักสูตร โดย เปิดการเรียนการสอน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 9 สาขาวิชา และระดับปริญญาโท จ านวน 1 สาขาวิชา โดย

มรีายละเอียดดังนี ้ 

 ระดับปริญญาตร ี 

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์  5 สาขาวิชา ประกอบด้วยสาขาวิชา ดังตอ่ไปนี ้  

   1. สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม   

    1.1 แขนงวิชาสิ่งแวดล้อม 

    1.2 แขนงวชิาชีววิทยา 

   2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม  

    2.1 แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
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    2.2 แขนงวชิาฟิสิกส์ 

    2.3 แขนงวชิาเคมี 

   3. สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ  

    3.1 แขนงวิชานวัตกรรมและผลติภัณฑ์ชีวภาพ 

    3.2 แขนงวชิาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลติภัณฑ์ 

   4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

   5. สาขาวิชานิตวิิทยาศาสตร์ 

 

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 5 สาขาวิชา ประกอบด้วยสาขาวิชา ดังตอ่ไปนี ้  

   1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล  

    1.1 แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

    1.2 แขนงวชิาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะหส์ถิตเิชิงธุรกิจ 

   2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์

   4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

   5. สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจทิัลและคอนเทนท์  

    5.1 แขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจทิัล 

    5.2 แขนงวชิาการจัดการดจิทิัลคอนเทนท์ 

 

 ระดับปริญญาโท 

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและ

อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 

 



 

1.2 โครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดคีณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

คณะกรรมการบริหาร

คณะ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศกึษา 

 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

 

รองคณบดีฝ่ายวจัิยและบรกิารวชิาการ 

 

ส านักงานคณบดี 

 (หัวหน้าส านักงานคณบดี) 

 

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 

 (หัวหน้าภาควิชา) 

 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 (หัวหน้าภาควิชา) 

 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                                                                                                                                                  
- ฝ่ายคลังและพัสดุ   
- ฝ่ายบริการการศึกษา  
- ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ            
- ฝ่ายพัฒนางานวจิัยและบริการวชิาการ   
- ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม 

1.สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  

   1.1 แขนงวิชาสิ่งแวดล้อม 

   1.2 แขนงวิชาชีววิทยา 

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 

   2.1 แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

   2.2 แขนงวิชาฟิสิกส์ 

   2.3 แขนงวิชาเคมี 

3.สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและ 

   นวัตกรรมชีวภาพ  

   3.1 แขนงวิชานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 

   3.2 แขนงวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและ 

        ผลิตภัณฑ์ 

4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

5. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์           

                                

1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ์ละนวัตกรรมขอ้มูล 

    1.1 แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

     1.2 แขนงวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์สถิติ 

          เชิงธุรกิจ 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

5. สาขาวิชาการจดัการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์     

   5.1 แขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 

   5.2 แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

 (ผู้อ านวยการศูนย์วทิยาศาสตร์) 

 

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

- งานการเงนิและพัสดุ 

- นักวิทยาศาสตร์ชั้นสูง 
- นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) 
- นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 
- นักวิทยาศาสตร์ (จุลชีววทิยาอุตสาหกรรม) 

- นักวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ประยุกต์) 

- นักวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยกีารอาหาร) 
- นักวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยชีีวภาพ) 

 

- สมศ. 

- กพร. 

- สกอ. 

 

-  การตรวจประเมนิมาตรฐาน ISO 9001 

-  การตรวจประเมนิคุณภาพบัณฑิต  
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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1.4 ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไดแจงใหหนวยงานหลักที่

รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามที่ก าหนดไว ในแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานผลการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรม และน าผลการ

รายงานดังกลาวมาจัดท าเปนรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าป 2565 ตามแนวทาง HR Scorecard และสรุปเป็นรายงานเป็นภาพรวมดังนี้ 

 1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ยุทธศาสตร ์5 ปี พ.ศ. 2565–2564)        

 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก าหนดให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

สามารถขอรับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรเพื่อไปอบรม สัมมนาตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย ทั้งในและตา่งประเทศ  

 3)  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแจง้ในที่ประชุมบุคลากรด าเนินการตามแผน

เมื่อถึงระยะเวลาที่ก าหนด และให้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทุกไตรมาส 

 4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินการติดตามผลหลังการฝึกอบรม/สัมมนา 

น าเสนอผลงานทางวิชาการและดูงาน เพื่อติดตามการน าความรู้และทักษะที่ได้รับมาใช้ในการ

ปฏิบัติงานตามแบบรายงาน 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

  “มุ่งพัฒนาการศึกษา การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อผลิต

บัณฑติที่มีคุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ” 

 1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

  1) ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อพัฒนา

สังคม 

  2) พัฒนาระบบการจัดการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มคีุณภาพ 

  3) พัฒนางานวิจัยและสรา้งองค์ความรูใ้ห้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ 

  4) บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพื่อยกมาตรฐาน

ชุมชน 

  5) สร้างเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
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  6) บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักการบริการจัดการราชการที่ดี 

 1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

  “ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เน้นองค์ความรู้สู่งานวิจัย

ให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ” 

 1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

  1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

  2) คุณธรรม (Morality)  

  3) เครือขา่ย (Partnership) 

  4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

 1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

  1) การพัฒนาภูมปิัญญาสู่ชุมชน 

  2) การตรงเวลา สามัคคี มีคุณธรรม 

  3) การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 

 1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

  “เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ” 

 

  นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

   เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการหรือ

วิชาชีพ ในการใช้อุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ หรือมีการ

พัฒนาเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษา การเรียนการสอน การท างาน การอบรม  การ

สัมมนา การศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ รวมถึงพฤติกรรมหรือความรู้เท่าทันใน

การใช้อุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยีนั้นๆ ตลอดจนมีการพัฒนาและปรับปรุง

เทคโนโลยีในทุกๆด้าน 

   เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษามี

ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้โดยใช้ระบบเครือข่าย

และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

   มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑติที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือ

ผูอ้ื่น มุ่งท าความดทีี่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
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 1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

  “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

สู่สากล” 

  นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

   เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นคณะที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการ

อนุรักษ์ เผยแพร่  และเป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง  ๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

   เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล  หมายถึง เป็นคณะที่มีแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลาย ทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติตอบสนองทุกรูปแบบการ

เรียนรู้ของผูร้ับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

  1) การบริการดว้ยความเอาใจใส่ 

  2) สร้างสรรคด์้วยผลงาน 

  3) พัฒนาการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 

  4) มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

  5) สร้างเครือขา่ยความร่วมมือ 

  6) สร้างคุณลักษณะที่เป็นเลิศ 

  7) สร้างสมรรถภาพความเชี่ยวชาญ 

  8) ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาหน่วยงาน (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

  เพื่อมีแนวทางหรือวิธีการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บรรลุ

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ก าหนดเป้าหมาย

การพัฒนาองค์กร ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักของ

มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรห์ลัก คือ มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และ

ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพมิพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 

   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ได้รับการตพีิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติตามเกณฑม์าตรฐานอุดมศกึษาที่ก าหนด 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเช่ือมโยงเครือขา่ย 

   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์   ที่ดกีับมหาวิทยาลัย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนาชาติ 

   เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

 

1.6 ข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 145 คน 

จ าแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 73.79 และบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ จ านวน 38 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.21 รายละเอียดดังนี ้

ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

วุฒกิารศึกษา 

ประเภท 

ข้าราชการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งบประมาณ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัยงบ

รายได้ 

รวม 

ปริญญาเอก 11 47 2 60 

ปริญญาโท 11 14 22 47 

ปริญญาตรี - - - - 

รวมทั้งสิ้น 22 61 24 107 
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ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวชิา 

ประเภท 

ข้าราชการ 
พนักงานหาวิทยาลัย 

งบประมาณ 

พนักงานมหาวทิยาลัย 

งบรายได ้
รวม 

1. สาขาวิชาชีววทิยาสิ่งแวดล้อม  

– แขนงวิชาสิ่งแวดล้อม 

- แขนงวิชาชีววทิยา 

2 13 - 15 

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

นวัตกรรม  

- แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

- แขนงวิชาฟิสกิส ์

- แขนงวิชาเคม ี

7 15 - 22 

3. สาขาวิชาจุลชีววทิยาอุตสาหกรรม

อาหารและนวัตกรรมชีวภาพ  

- แขนงวิชานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์

ชีวภาพ 

- แขนงวิชาจุลชีววทิยาอุตสาหกรรม

อาหารและผลิตภัณฑ ์

4 5 - 9 

4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร 

- 5 2 7 

5. สาขาวิชานิติวทิยาศาสตร์ - 4 2 6 

6. สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์

และนวัตกรรมข้อมลู  

- แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

- แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลและการ

วิเคราะห์สถติิเชิงธุรกิจ 

6 8 - 14 

7. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ - 7 - 7 

8. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 2 3 5 10 

9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

และสุขภาพ 

- 2 6 8 

10. สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

ดิจิทัลและคอนเทนท ์

- แขนงวิชาการจัดการนวัตกรรม

ดิจิทัล 

- แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอน

เทนท ์

1 2 5 8 

ส านักงานคณบดี (อ.ชาวต่างชาติ) - - 1 1 

รวมท้ังสิ้น 22 64 21 107 
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ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ประเภท 

ข้าราชการ 
พนักงานมหาวทิยาลัย 

งบประมาณ 

พนักงานมหาวทิยาลัย 

งบรายได ้
รวม 

ศาสตราจารย์ - - - - 

รองศาสตราจารย์ 5 4 - 9 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 29 1 40 

อาจารย์ 7 28 23 58 

รวมทั้งสิ้น 22 61 24 107 

 

ตารางท่ี 4  แสดงจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศกึษา 

ประเภท 

ข้าราชการ 
พนักงาน

ราชการ 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

งบประมาณ 

พนักงาน 

มหาวทิยาลัย 

งบรายได ้

ลูกจ้างป

ระจ า 

ลูกจ้าง

ชั่วคราว 
รวม 

ปริญญาเอก - - - - - - - 

ปริญญาโท - - 10 1 - - 11 

ปริญญาตรี 1 1 12 8 - - 22 

ต่ ากว่าปริญญาตรี - 1 - 1 3 2 7 

รวมทั้งสิ้น 1 2 20 11 3 2 40 

 ที่มา: ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 งานบุคคล ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 
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ส่วนที่ 2  

แผนบรหิารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)   

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

2.1 นโยบายด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีทุกระดับอย่างถั่วถึง ต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทัศนคติ

ของบุคลากรใหส้ามารถปรับเปลี่ยนไปในทางที่พึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการเป็นผู้ที่

มีคุณธรรม จรยิธรรม 

 2) ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย

มุ่งให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนมีค่านิยม คุณธรรม และทัศนคติที่ถูกต้อง 

ทันสมัย สมารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและรองรับการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต และให้ถือว่าการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นการลงทุนเพื่อความเจริญก้าวหน้า

ของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดสรรวงเงินงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะอย่างเหมาะสม และ

ก าหนดสัดส่วนระยะเวลาในการฝึกอบรมในรอบปีงบประมาณอย่างชัดเจน 

 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร 

ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัย เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไป

อย่างทั่วถึง และมีความสอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จรงิ 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ การการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพต่อ

การด าเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์และการก้าวสู้มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

 2) เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมี

ความผูกพันกับองค์กร 
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2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

หน่วยงาน 

 2.3.1 ยุทธศาสตร์ ที่ 1  

   พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน  มติิการพัฒนาองค์การ 

 2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

   บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงานตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

  

 2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ระดับหน่วยงาน 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการ

บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ที่ มี

ประสิทธิภาพเอื้อต่อการด าเนินงานที่

เ น้ น ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์  แ ล ะ ก า ร ก้ า ว สู่

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง

บุคลากรต่อระบบการบริหาร

ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ข อ ง

มหาวิทยาลัย (ระดับความพึง

พอใจ) 

≥ 4.0 

เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี

ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมี

ความผูกพันกับองค์กร 

ระดับความผูกพันของบุคลากร

ต่อมหาวิทยาลัย (ระดับความ

ผูกพัน) 

≥ 4.0 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

ที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะด าเนินการ 

1 ส ารวจความต้องการ อบรม/พัฒนา ของบุคลากร มิถุนายน-สิงหาคม 

2 แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท า แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปีงบประมาณ 2565 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กันยายน 2564 

3 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 

กันยายน 2564 

4 จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 

กันยายน 2564 

6 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1 

มกราคม 2565 

7 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 2 

เมษายน 2565 

8 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 3 

กรกฎาคม 2565 

9 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 4 

กันยายน 2565 

10 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

กันยายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 | แผนบรหิารทรพัยากรบคุคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ส่วนที่ 3 กระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
 

3.1 ความส าคัญของระบบบรหิารงานบุคคล 

 ทรัพยากรบุคคล จัดเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมคีุณค่าที่สุดขององค์กร การที่องค์กรจะ

อยู่รอดและสามารถด าเนินการให้มีความเจริญก้าวหน้าได้จะต้องอาศัยการรวมพลังของ

บุคลากรทุกคนในองค์กรให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น การสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ 

ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์องค์กร ตลอดจนมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีทัศนคติที่ดีตอ่องค์กร การจัดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

ให้สามารถร่วมมือและร่วมใจกันเป็นอย่างดีจะท าให้องค์เจริญก้าวหน้าและเกิดการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับและเป็นผู้น า

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การจัดการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใน

องค์กรนั้น ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เต็มความสามารถของแต่ละบุคคลให้

มากที่สุดทั้งในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้างขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าใน

การปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดผลส าเร็จสูงสุดทั้งต่อองค์กรและต่อบุคคลากรการบริหารงาน

บุคคล คือเป็นส่วนส าคัญในการบริหารงานในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย 

 การวางแผน การจัดการองค์กร การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ และการควบคุมในส่วน

ของการจัดคนเข้าท างานนั้นได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นศาสตร์ทางวิชาการที่เรียกกันว่า การ

บริหารงานบุคคล และพัฒนาต่อเนื่องมาเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยได้รวมการพัฒนา 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 การธ ารงรักษา การจ่ายค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการ และการจูงใจในการท างานด้วย

วิธีการต่าง ๆ เข้าไว้ด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความส าคัญต่อองค์การ และปัจจัย

หนึ่งที่ท าให้องคก์ารประสบความส าเร็จ โดยมีบทบาทส าคัญในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ที่มี

คุณค่ามาท างานอย่างทุ่มเทให้กับองค์การ จากความส าคัญและความจ าเป็นในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยจึงก าหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้อง

และสนับสนุนเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยด าเนินการดังนี้ 

 1. การวางแผนอัตราก าลัง 

 2. การสรรหา และการคัดเลือกบุคลากร 

 3. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

 4. การประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
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 5. เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 

 6. ระบบค่าตอบแทน 

 7. ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

 8. การเกษียณอายุราชการ 

 

 ระบบการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management System) 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใช้ระบบบริหารงานบุคคล ตามกฎหมาย โดยแยก

ตามประเภทของบุคลากร ได้แก่ 

  1.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

กฎกระทรวงศกึษาธิการ  และประกาศ ก.พ.อ. ส าหรับบุคลากรที่เป็นข้าราชการ 

  2.  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจา้งประจ าของสว่นราชการ พ.ศ.2537 

  3.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

  4.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.

2558 

 

3.2 วัตถุประสงค์การบริหารงานบุคคล 

 3.2.1 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพต่อการ

ด าเนนิงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์และการก้าวสู้มหาวิทยาลัยแมแ่บบที่ดีของสังคม 

 3.2.2 เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชวีิตการท างานที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมี

ความผูกพันกับองค์กร 

 

3.3 กระบวนการบริหารงานบุคคล 

 3.3.1   การวางแผนอัตราก าลัง 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการจัดท ากรอบอัตราก าลั ง  ตาม

พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 จึงก าหนดให้สภา

สถาบันอุดมศึกษาก าหนดกรอบของต าแหน่ง อันดับเงินเดือน ของต าแหน่ง และจ านวนของ

บุคลากรที่พึงมี รวมทั้งภาระหนา้ที่ความรับผิดชอบ ของต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ จึงได้จัดท ากรอบอัตราก าลังบุคลากร 
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ประจ าปีงบประมาณ 2565-2569 โดยจ าแนก ส านักงาน กอง ส านัก สถาบัน และคณะต่าง ๆ 

การจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีดังนี้ 

   1) วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินการจัดท ากรอบอัตราก าลัง กรอบของ

ต าแหน่ง ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง โดยวิเคราะห์จากข้อมูลภาระงาน อ านาจ

หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และการปฏิบัติงานจริง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และ

วางแนวทางการวิเคราะหก์รอบอัตราก าลัง กรอบของต าแหน่งและภาระหน้าที่ 

   2)  ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ

จัดท ากรอบอัตราก าลัง เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการด าเนินงานใน

เรื่องต่าง ๆ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 

   3)  จัดท ากรอบอัตราก าลัง 4 ปี โดยก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวน

ต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน รวมทั้ง

หลักเกณฑ์การวิเคราะหก์รอบอัตราก าลังตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

   4) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง และเสนอส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษาต่อไป 

 

 3.3.2 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลโดยยึด

ระบบคุณธรรม (Merit System) ทั้งนี ้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ในสถานบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ก าหนดไว้ คือ 

   -  วิธีการสอบแข่งขัน 

   -  วิธีการสอบคัดเลือก 

   -  วิธีการคัดเลือก 

 

 3.3.3   การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

   ด าเนนิการจัดโครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

   1) โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ 

   2) โครงการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึน้ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

   3) โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของบุคลากร 
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 3.3.4   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

   มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

รอบที่ 1 ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม และรอบที่ 2 ในช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือน

กันยายน ซึ่งบุคลากรทุกคนจะต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยองค์กร

ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน ดังนี้ 

   3.3.4.1 บุคลากรสายวิชาการ  

   3.3.4.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

 

 3.3.5   ความก้าวหน้าในสายงาน 

   จากการศึกษา HR Success Stories in Public Sector แบบอย่างปฏิบัติการ

บริหารคนของส านักวิจัยและพัฒนาระบบบุคคล ส านักงาน ก.พ. ได้กล่าวถึงความหมาย

และลักษณะของสายอาชีพ (Career Path) ดังน้ี 

   การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ Career Path) ของพนักงานแสดง

ถึงการเติบโตในสายอาชีพของพนักงานเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร มีส่วนช่วยในการสร้าง

ขวัญก าลังใจและรักษาคนเก่งไว้ในองค์กร รวมทั้งเป็นการปูทางสู่การสร้างพนักงานที่มีคุณค่า

ให้แก่องค์กรระยะยาว โดยการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพนี้เป็นเครื่องมือในการ

ก าหนดความก้าวหน้าในการท างาน ท าใหพ้นักงานท างานอย่างมีเป้าหมาย และก าหนดหนทาง

ไปสู่ความส าเร็จของเป้าหมาย 

 

   แนวคดิเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

   1. บุคคลเข้าท างานในองค์กรด้วยวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ มุ่งหวัง

ค่าตอบแทนเพื่อการด ารงชีวิตของตนเองและครอบครัว มุ่งหวังความก้าวหน้าในต าแหน่งที่

แสดงถึงการประสบความส าเร็จในชีวิตการท างาน และการได้รับการยอมรับยกย่องในการ

ท างาน ดังนั้น องค์กรจึงต้องเข้าใจความต้องการของสมาชิกและด าเนินการตอบสนองอย่าง

เต็มที่สามารถธ ารงรักษาก าลังคนที่มคีุณค่าไว้กับองค์กรตอ่ไป  

   2. ในการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพต้องมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

ในการท างานที่ชัดเจนเป็นทิศทางมุ่งสู่ข้างหน้า โดยมีการปฏิบัติงานในระบบแผนงาน ระบบ

การเงนิ และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้มาตรฐานเป็นฐานรองรับ องค์กรในลักษณ์นี้

ส่วนใหญ่ จึงมีรายละเอียดที่เป็นเครื่องมือในการบริหารและการปฏิบัติงานอยู่แล้ว นับตั้งแต่ผัง

โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ระบบต าแหน่งงานที่บ่งบอกถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ
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และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่ง (Job & Specification) ค าบรรยายลักษณะงาน (Job 

Description) ซึ่งจะเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการก าหนดเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

ขององค์กร เพื่อให้สมาชิกได้มองเห็นโอกาสทางก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองและมุ่งมั่น

พัฒนาความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จในชีวิตด้านการท างาน โดยการ

สนับสนุนอย่างตอ่เนื่องขององค์กร 

   3. กรอบแนวคิดในการด าเนินการก าหนดรูปแบบ (Model) ของการวางแผน

พัฒนาทางก้าวหน้าในสายงาน จึงเห็นควรก าหนดโดยมุ่งวางระบบของความก้าวหน้าในสาย

งานที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งได้แก่ เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และ

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (Job Specification) ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ประกอบการมุ่งวาง

ระบบการพัฒนาทางก้าวหน้าในสายงาน 

 

   ประโยชน์ของเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

   ระดับองค์กร : เพื่อเป็นแนวทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการ

ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพสูง 

   ระดับบุคคล : เพื่อให้บุคลากรขององค์กรมองเห็นทางก้าวหน้าในสายอาชีพของ

บุคลากร  โดยใช้ประโยชน์ในการก าหนดเป้าหมายความต้องการเกี่ยวกับอาชีพ การประเมิน

สมรรถนะตนเองและวางแผนพัฒนา 

 

   แนวทางในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ ดังน้ี 

   1) สร้างทัศนคติที่ดีในการท างาน เพราะความก้าวหน้านั้นย่อมเกิดจากทัศนคติ

ที่ดีต่อการท างานของผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งทัศนคติโดยทั่วไปหมายถึง ความรู้สึก 

หรืออารมณ์ที่ท างานจะกระท าในทางรับหรือปฏิเสธต่อบุคคล กลุ่มคน สถานการณ์ หรือ

ค่านิยมใด ๆ ดังนัน้ ทัศนคติจึงเป็นสิ่งส าคัญประการแรกควรเสริมสรา้งให้เกิดขึน้แก่บุคคล และ

หนว่ยงานทุกหนว่ยงานในองค์กร 

   2) ก าหนดมาตรฐานและสร้างเครื่องมือ ส าหรับวัดความส าเร็จของการ

ปฏิบัติงาน เช่น จัดให้ระบบประเมินผลงานเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อน

เงินเดือน สับเปลี่ยนโยกย้ายต าแหน่งหน้าที่การงาน เป็นต้น เพราะการก าหนดมาตรฐานที่

เชื่อถือได้ ไว้ใช้องค์กรเพื่อประโยชน์ดังกล่าวนี ้ย่อมสามารถป้องกันความล าเอียง และข้อครหา

อันจะน าไปสู่การเสื่อมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรได้ 
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   3) เงินเดือนและค่าจ้าง ทุกคนท างานเพราะหวังว่าจะได้รับค่าตอบแทนในการ

ยังชพี และยกมาตรฐานการครองชีพของตน ซึ่งหมายถึงเงินเดอืนมคีวามสัมพันธ์กับการท างาน

ของคนโดยตรง ดังนั้นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้สัดส่วนระหว่างแรงงานกับค่าจ้าง ย่อมท าให้เกิด

ความไม่พอใจ 

   4) ความพึงพอใจในงานที่ท า ความก้าวหน้าในงานเกิดขึ้นด้วยความพึงพอใจใน

งานที่ท าโดยเฉพาะถ้างานนั้นเปิดโอกาสใหบุ้คคลได้ใช้ความช านาญและความคิดริเริ่มบุคลากร

จะมีความพึงพอใจในงานที่ตนเองท า 

   5) ความเป็นหน่วยหนึ่งของงานในองค์กรหนึ่ง ๆ ย่อมมีกลุ่มสังคมต่าง ๆ เกิดขึ้น

ภายในองค์กรนัน้ เช่น กลุ่มผู้มงีานอดิเรกเดียวกัน หรอืมีความสนใจเรื่องเดียวกัน ซึ่งบุคคลหนึ่ง

อาจเป็นสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และเมื่ออยู่ในกลุ่มทุกคนย่อมต้องการการยอมรับ และ

ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม แม้ในบางครั้งบุคคลนั้นอาจจะไม่มีความสนใจงานที่ท ามากนัก 

แตก่ารมขีวัญและก าลังใจดีก็ย่อมมีผลต่อการมีความก้าวหนา้ในงานที่ท าอยู่ได้ 

   6) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา จะเป็นสิ่งจูงใจให้

เกิดขวัญก าลังใจ และมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ควรเป็นความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บน

พื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันผู้บังคับบัญชาไม่พึงเห็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นเครื่องจักร

หรือเป็นคนเกียจคร้านที่ต้องคอยจ้ าจี้จ้ าไช คอยจับผิดหรือการลงโทษ แต่เป็นหน้าที่ของ

ผูบ้ังคับบัญชาที่จะต้องหาทางจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานด้วยความสมัครใจและเต็มใจ 

 

   ลักษณะของสายอาชีพ (Career Path) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คอื 

   1) สายอาชีพในแนวดิ่ง (Vertical) เป็นการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนต าแหน่ง

พนักงาน (promotion) ซึ่งบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบจะเปลี่ยนไปตามต าแหน่งที่สูงขึ้น

โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 

    (1) การเลื่อนขั้นหรือต าแหน่งจากระดับ “บริหาร” สู่ระดับ “บริหาร” 

(Executive to Executive Level) 

    (2) การเลื่อนขั้นหรือต าแหน่งจากระดับ “พนักงาน” สู่ระดับ “บริหาร” (Non-

Executive to Executive Level ) 

    (3) การเลื่อนขั้นหรือต าแหน่งจากระดับ “พนักงาน” สู่ระดับ “พนักงาน

อาวุโส” (Non-Executive to Executive Level)  
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   2) สายอาชีพในแนวนอน (Horizontal) เป็นการโอนย้าย (Transfer) หรือ

สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ทั้งนี ้ต าแหน่งงานอาจเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลง

โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คอื 

    (1) การโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานภายในหนว่ยงานเดียวกัน 

    (2) การโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานต่างหน่วยงาน 

                   

   เส้นทางความก้าวหน้าบุคลากร  

   มีเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ เป็นแรงจูงใจให้กับบุคลากรและเพื่อสร้างความก้าวหน้า ความมั่นคงใน

หนา้ที่การงานให้กับบุคลากร มีรายละเอียด ดังนี้  

   1.  เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ  

   2. เส้นทางความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

 3.3.6   ค่าตอบแทน 

   กลุ่มข้าราชการ ได้รับ 

   - เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง (พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเงินเดือนและเงิน

ประจ าต าแหน่ง) 

   - ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย

การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วน

ราชการ พ.ศ. 2547) 

   -  เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่ม

การครองชีพ ช่ัวคราวส าหรับข้าราชการและลูกจา้งประจ าของสว่นราชการ พ.ศ. 2548) 

   - เงินสวัสดิการ 

 

   กลุ่มลูกจ้างประจ า ได้รับ 

   -  เงินค่าจ้าง (ตามระเบียบกระทรงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 

พ.ศ. 2537) 

   - ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ

เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 

พ.ศ. 2547) 
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   - เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มการ

ครองชีพช่ัวคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 

   - เงินสวัสดิการ 

 

   กลุ่มพนักงาน ได้รับ 

   - เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง 

เงินประจ าต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย) 

   -  เงินสวัสดิการ 

   -  เงินคา่ประสบการณ์ 

   -  เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (เทียบเทียง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า

ด้วยเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 

2548) 

 

   กลุ่มลูกจ้างช่ัวคราว ได้รับ 

   - เงินเดอืน 

   -   เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (เทียบเคียง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า

ด้วยเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 

2548) 

 

   นอกจากนี้บุคลากรที่ปฏิบัติงานต าแหน่งวิชาการ ซึ่งได้แก่ อาจารย์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ยังมีสิทธิเบิกค่าสอนพิเศษ และการสอนที่เกิน

ภาระงาน ได้ตามระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

   -  เงินสวัสดิการ 

 

 3.3.7  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

   มหาวิทยาลัยมีกลุ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย ทั้ ง

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว ซึ่งระบบ

สวัสดิการและสิทธิประโยชนจ์ะแตกต่างกันไปตามประเภทบุคลากร ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
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   กลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจ า ได้รับ 

   -   สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจ าจะได้รับตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง 

   -   สวัสดิการการเบิกค่าการศกึษาของบุตรกลุ่มขา้ราชการและลูกจ้างประจ าจะ

ได้รับตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

   -   สิทธิประโยชน์ในการลา (ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว) 

ได้แก่ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือ

การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ (เฉพาะข้าราชการ) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการ

เตรียมพล (เฉพาะข้าราชการ) 

   -   สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 

ส าหรับข้าราชการ 

   -   สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการลูกจ้าง (กสจ.) ส าหรับ

ลูกจา้งประจ า 

   -   สิทธิประโยชนใ์นการได้รับการจัดสรรใหเ้ข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 

   -   สิทธิประโยชนใ์นการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

   -   สิทธิประโยชนใ์นการนั่งรถรับส่งของมหาวิทยาลัยเพื่อมาปฏิบัติงาน 

   -   สิทธิประโยชนใ์นการท าประกันอุบัติเหตุ 

   -   สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้ เพื่อซื้อที่อยู่ตามโครงการ

สวัสดิการของมหาวิทยาลัย และโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงินต่าง ๆ 

 

   ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ นอกเหนือจากเงิน

บ าเหน็จ บ านาญ ตามสูตรซึ่งได้รับจากกระทรวงการคลัง ดังนี้ 

   1) สิทธิในการรับเงนิสมทบ สมาชิกจะได้รับเงินสมทบจากรัฐในจ านวนเท่ากับที่

สมาชิกสะสมเป็นประจ าทุกเดือน 

   2) สิทธิประโยชนท์างภาษี สมาชิกสามารถน าใบแจ้งยอดแนบพร้อมแบบ ภ.ง.ด. 

90 หรือ  91 เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมในส่วนของเงินสะสมเข้า กบข. เฉพาะที่ไม่เกิน 300,000 บาท                

ในปีภาษีนัน้ 

   3) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ สมาชิกจะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่ กบข. จะได้รับ

ให้มขีึน้ 
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   กลุ่มพนักงานราชการ ได้รับ 

   -   สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มพนักงานและลูกจ้างช่ัวคราวจะได้รับตาม

กฎหมายประกันสังคม 

   -   สิทธิประโยชนใ์นการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

   -   สิทธิประโยชนใ์นการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

   -  สิทธิประโยชนใ์นการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

   -  สิทธิประโยชน์ในการลา ได้แก่ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลาเพื่อ

เลี้ยงดูบุตรหลังคลอด การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบ

พิธีฮัจย์ การลาเข้ารับการตรวจเลอืกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

   -   สิทธิประโยชนใ์นการท าประกันอุบัติเหตุ 

   -   สิทธิประโยชนใ์นการได้รับการจัดสรรใหเ้ข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 

   -   สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้ เพื่อซื้อที่อยู่ตามโครงการ

สวัสดิการของมหาวิทยาลัย และโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงินต่าง ๆ 

 

   กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างช่ัวคราว ได้รับ 

   - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มพนักงานและลูกจ้างช่ัวคราวจะได้รับตาม

กฎหมายประกันสังคม 

   -   สิทธิประโยชนใ์นการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

   -   สิทธิประโยชนใ์นการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

   -  สิทธิประโยชนใ์นการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

   -   สิทธิประโยชน์ในการลา ได้แก่ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลาเพื่อ

เลี้ยงดูบุตรหลังคลอด การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบ

พิธีฮัจย์ การลาเข้ารับการตรวจเลอืกหรือเข้ารับการเตรียมพล  

   -   สิทธิประโยชนใ์นการท าประกันอุบัติเหต ุ

   -   สิทธิประโยชนใ์นการได้รับการจัดสรรใหเ้ข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 

   -   สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้ เพื่อซื้อที่อยู่ตามโครงการ

สวัสดิการของมหาวิทยาลัย และโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงินต่าง ๆ 

 

 3.3.8  การเกษียณอายุราชการ การเกษียณอายุราชการและสิทธิประโยชน์ที่

ข้าราชการพึงได้เมื่อพ้นจากราชการโดยไม่มคีวามผดิ 
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   บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ได้แก่ 

   บ าเหน็จบ านาญปกติ  ซึ่งจะได้รับ เมื่ออกจากราชการด้วยเหตุปกติ เชน่ 

    1) ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งหรือมีค าสั่งให้

ออก โดยไม่มีความผิดหรือออกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือ

ทหารออกจากกองหนุนเบีย้หวัด(เหตุทดแทน) 

    2) ออกจากราชการเพราะป่วยเจ็บทุพพลภาพที่แพทย์ทางราชการรับรอง

ว่าไม่สามารถรับราชการในต าแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่ตอ่ไปได้ (เหตุทุพพลภาพ) 

   3)   มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ (เกษียณอายุ) หรือ อายุครบ 50 ปีบริบูรณ์แล้ว

ลาออก (เหตุสูงอายุ) 

   4)   หรือกรณีมีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ ครบ 30 บริบูรณ์

แล้ว ทางราชการสั่งให้ออก หรือผู้ที่มีเวลาราชการครบ 25 ปี บริบูรณ์แล้ว ลาออก (เหตุรั บ

ราชการนาน)ทั้ง 4 เหตุนี้ ถ้ามีเวลาราชการ ไม่ถึง 10 ปี ใหไ้ด้รับบ าเหน็จ ถ้ามีเวลา 10 ขึ้นไป ให้

รับบ านาญหรอืจะขอรับบ าเหน็จก็ได้ 

   ทั้งนี้ผู้ที่มีเวลาราชการครบ 10 ปี แล้วลาออก ไม่มีสิทธิ์ได้รับบ าเหน็จบ านาญ

ตามข้อที่กล่าวมาแล้วแต่ไม่มีสทิธิ์รับบ าเหน็จ  

   - ข้าราชการที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการที่ถือเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจาก

ราชการ มีสทิธิรับบ าเหน็จบ านาญดังนี้ ถ้ามีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญ 25 ปีขึ้นไป ให้ได้รับ

บ าเหน็จบ านาญเหตุรับราชการนานถ้ามีอายุครบ 50 ปี และมีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญ 

ครบ 10 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิรับบ าเหน็จเหตุสูงอายุถ้าอายุไม่ครบ 50 ปี มีเวลาค านวณบ าเหน็จ

บ านาญครบ 10 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี ใหม้ีสทิธิ์รับเฉพาะบ าเหน็จถ้ามีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญ

ไม่ครบ 10 ปี ไมม่ีสทิธิ์รับบ าเหน็จบ านาญ 

 

   บ าเหน็จบ านาญพิเศษ จะได้รับเมื่อ  

   1) ข้าราชการ พลทหารกองประจ าการหรือบุคคลที่ท าหน้าที่ทหารตามที่

กระทรวงกลาโหมก าหนดแล้ว ได้รับอันตราย พิการ เจ็บป่วยถึงทุพพลภาพ เพราะกระท าตาม

หนา้ที่ ให้ได้รับบ านาญปกติ ทั้งบ านาญพิเศษด้วย 

   2)  ถ้าได้รับบ าเหน็จบ านาญไปแล้ว หรือ พลทหารกองประจ าการ หรือบุคคลที่

ท าหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด ได้ออกจากราชการหรือพ้นหน้าที่ไปแล้ว 

ภายใน 3 ปี ปรากฏชัดว่าเจ็บป่วยหรอืทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 
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ก็มีสิทธิ์ได้รับบ านาญพิเศษ ถ้าตายก็ให้ทายาทได้รับบ านาญพิเศษ ทั้งนี้ให้จ่ายตั้งแต่วันขอ ถ้า

รับบ าเหน็จไปแล้วก็ใหไ้ด้รับบ านาญพิเศษอย่างเดียว 

   3) ผู้ได้รับอันตรายตามข้อ 1) แม้จะยังไม่มีสิทธิ์ได้รับบ านาญปกติก็ให้รับ

บ านาญปกติได้ 

   4) ผู้ได้รับอันตรายถ้าเสียชีวิตก่อนได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษ ให้ทายาทได้รับ

ทั้งบ าเหน็จตกทอดและบ านาญพิเศษด้วย 

   5) ผู้ท าหน้าที่ ตามข้อ 1 สูญหายไป หรือเชื่อได้ว่ามีอันตรายถึงตาย เมื่อพ้น

ก าหนด 2 เดือนนับแต่วันสูญหายใหส้ันนิษฐานว่าตายและให้ทายาทได้รับบ านาญพิเศษ 

 

   บ านาญตกทอด ทายาทจะได้รับเมื่อ 

   1)  ข้าราชการ ตายในระหว่างรับราชการ ทายาท (ต้องอายุไม่เกิน 20 ปี เว้นแต่

ก าลังศึกษาระดับอุดมศกึษาหรอืเทียบเท่า แตต่้องไม่เกิน 26 ปีหรือเว้นแต่เป็นบุคคลพิการหรือ

ทุพพลภาพ) จะได้รับบ าเหน็จตกทอดเท่ากับเงินเดอืนสุดท้าย คูณเวลาราชการ 

   2) ตายในระหว่างได้รับบ านาญปกติ หรือมีสิทธิ์ได้รับบ านาญปกติหรือบ านาญ

พิเศษ ทายาทมีสิทธิ์ ได้รับบ าเหน็จตกทอด เป็นจ านวน 30 เท่า ของบ านาญรายเดื อน 

(ข้อยกเว้นเหมอืนข้อ 1) 

   3) บ าเหน็จตกทอดรายใด ค านวณได้ยอดต่ ากว่า 3,000 บาท ให้จ่าย 3,000 

กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

   สมาชิกที่พ้นสภาพด้วยเหตุสูงอายุ, เหตุทดแทน, เหตุทุพพลภาพ และเหตุ

เสียชีวติ สมาชิกและทายาทจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนของเงินที่ได้รับจาก 

กบข. ในปีที่ได้รับเงนินั้น 
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3.4 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569 ) และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 

 

* แผนการบริหารทรพัยากรบุคคลระยะ 5 ป ี( พ.ศ. 2565 – 2569 ) 
 

ล าดับ 
กิจกรรม/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 
2565 2565 2567 2568 2569 

1 โครงการ

พัฒนา

บุคลากรสาย

วิชาการให้มี

คุณวุฒิระดับ

ปรญิญาเอก 

โครงการ

พัฒนา

บุคลากรสาย

วิชาการให้มี

คุณวุฒิระดับ

ปรญิญาเอก 

โครงการ

พัฒนา

บุคลากรสาย

วิชาการให้มี

คุณวุฒิระดับ

ปรญิญาเอก 

โครงการ

พัฒนา

บุคลากรสาย

วิชาการให้มี

คุณวุฒิระดับ

ปรญิญาเอก 

โครงการ

พัฒนา

บุคลากรสาย

วิชาการให้มี

คุณวุฒิระดับ

ปรญิญาเอก 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

2 โครงการอบรม

เพื่อเพิ่ม

ต าแหนง่ทาง

วิชาการ 

โครงการ

อบรมเพื่อเพิ่ม

ต าแหนง่ทาง

วิชาการ 

โครงการ

อบรมเพื่อเพิ่ม

ต าแหนง่ทาง

วิชาการ 

โครงการ

อบรมเพื่อเพิ่ม

ต าแหนง่ทาง

วิชาการ 

โครงการอบรม

เพื่อเพิ่ม

ต าแหนง่ทาง

วิชาการ 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

3 โครงการอบรม

พัฒนาความ

พร้อมของสาย

สนับสนุน

วิชาการในการ

เข้าสู่ต าแหนง่ที่

สูงขึน้ 

โครงการ

อบรมพัฒนา

ความพร้อม

ของสาย

สนับสนุน

วิชาการใน

การเข้าสู่

ต าแหนง่ที่

สูงขึน้ 

โครงการ

อบรมพัฒนา

ความพร้อม

ของสาย

สนับสนุน

วิชาการใน

การเข้าสู่

ต าแหนง่ที่

สูงขึน้ 

โครงการ

อบรมพัฒนา

ความพร้อม

ของสาย

สนับสนุน

วิชาการใน

การเข้าสู่

ต าแหนง่ที่

สูงขึน้ 

โครงการอบรม

พัฒนาความ

พร้อมของสาย

สนับสนุน

วิชาการในการ

เข้าสู่ต าแหนง่ที่

สูงขึน้ 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

4 โครงการอบรม

พัฒนา

ศักยภาพด้าน

ภาอังกฤษของ

บุคลากร 

โครงการ

อบรมพัฒนา

ศักยภาพด้าน

ภาอังกฤษของ

บุคลากร 

โครงการ

อบรมพัฒนา

ศักยภาพด้าน

ภาอังกฤษของ

บุคลากร 

โครงการ

อบรมพัฒนา

ศักยภาพด้าน

ภาอังกฤษของ

บุคลากร 

โครงการอบรม

พัฒนา

ศักยภาพด้าน

ภาอังกฤษของ

บุคลากร 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

 
 
 
 
 
 



33 | แผนบริหารทรพัยากรบคุคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

 

* แผนการบรหิารทรพัยากรบุคคลประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
 

กิจกรรม/

โครงการ 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ด้าน 

1. โครงการเข้า

สู่ต าแหน่งทาง

วชิาการ 

เพ่ือส่งเสริม

และสนับสนุน

ใหอ้าจารย์

ประจ าได้เข้าสู่

ต าแหน่งทาง

วชิาการ 

ร้อยละของ

อาจารย์

ประจ าท่ีด ารง

ต าแหน่งทาง

วชิาการ 

≥ 20.00 บุคลากร 

สายวชิาการ 

ต.ค.64-

ก.ย.65 

- คณะ

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี 

2. โครงการ

อบรมพัฒนา

ความพร้อม

ของสาย

สนับสนุน

วชิาการในการ

เข้าสู่ต าแหน่งท่ี

สูงขึน้ 

เพ่ือให้บุคลากร

สายสนับสนุนมี

ความพร้อมใน

การกา้วสู่

ต าแหน่งท่ี

สูงขึน้ 

 ร้อยละของ

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วชิาการที่เข้าสู่

ต าแหน่งท่ี

สูงขึน้ 

5 บุคลากรสาย

สนับสนุน

วชิาการ 

ต.ค.64-

ก.ย.65 

- คณะ

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี 

3. โครงการ

พัฒนา

ศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษ

ของบุคลากร 

เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษ

ใหก้ับบุคลากร 

ร้อยละของ

บุคลากรทผี่าน

เกณฑ์

มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ

ของ

มหาวิทยาลัย 

≥ 70.00 บุคลากรสาย

วชิาการและ 

สายสนับสนุน

วชิาการ 

ต.ค.64-

ก.ย.65 

- คณะ

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี 
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ส่วนที่ 4 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละ 

การตดิตามประเมินผล 

 
น าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติเป็น

ต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท า

โครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน

อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ 

ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 อย่างเป็นระบบ 
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4.1  แนวทางการน าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)   

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติดังน้ี 

 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้  

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง

ความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาท

ความรับผดิชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณา

การสนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้

ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท า

ฐานขอ้มูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 

 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน      

ว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

4.2 การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2565-2569) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จ

หรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อ

แก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตาม

เป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
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1. พัฒนาองค์ความรู้และเสรมิสร้างความเข้าใจเรื่องการตดิตามประเมินผลและก าหนด

ตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้

ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผล

การด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2565 – 2569) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก ข 

รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2565 – 2569) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคลและแผนด้านการ

พัฒนาบุคลากร 

คร้ังที่ 1/2564 

วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30-15.30 น. 

ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

******************** 

 

ผู้มาประชุม 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศร ีธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดี 

 2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 4. อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์   รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

 5. อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ 

 6. อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค ์สังวาระนที  หัวหนา้ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 

 8. อาจารย์ ดร.กิตตคิุณ มีทองจันทร์   หัวหนา้ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 9. รองศาสตราจารย์ศวิพันธุ์ ชูอินทร์   ผูอ้ านวยการศูนย์วทิยาศาสตร์ 

 10. นางกอบกูล ข าสุวรรณ    หัวหนา้ฝา่ยพัสดุ 

 11. นางสุริยาภา โสภณวสุ    หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

 12. นางสาวรดาศา โพธิ์จาด    หัวหนา้ฝา่ยแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

 13. นายวรงค์ ชื่นครุฑ    หัวหนา้ฝา่ยบริการการศกึษา 

 14. นางทิฆัมพร อิสรยิอนันต์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 



41 | แผนบรหิารทรัพยากรบุคคล คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 15. นายอิทธิเชษฐ์ กาฬสุวรรณ   เจ้าหน้าที่บุคคล 

 

เริ่มประชุมเวลา  : 13.30 น. 

ประธานที่ประชุม : ผศ.ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  

 

ระเบียบวาระที่ 1 :  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมโดยมีเรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

  1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและ

แผนด้านการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

และการพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ขอให้คณะกรรมการ ร่วมกันจัดท าร่างแผนปฏิบัติการ

ทั้ง 2 แผน ส่งใหก้องบริหารงานบุคคลตามปฏิทินการด าเนนิงาน 

 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะด าเนินการ 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร 

ปีงบประมาณ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

9 สิงหาคม 2563 

2 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร 

ปีงบประมาณ 2564 

10 กันยายน 2563 

3 จัดท าแผนปฏิบัตกิารดา้นการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 11-20 กันยายน 2563 

4 น าส่งแผนบริหารทรัพยากรบุคคลให้ฝ่ายบริหารงานบุคคล 21 กันยายน 2563 

5 บริหารหน่วยงานให้ความเห็นชอบ และน าเสนอต่อ อธิการบดีเพื่อ

พจิารณาอนุมัติ 

21-30 กันยายน 2563 

 

  มตทิี่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

     - ไม่ม ี– 
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ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง 

     - ไม่ม ี– 

 

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

     - ไม่ม ี– 

 

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  5.1 การจัดท าแผนผฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนา

บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   ประธานที่ประชุมมอบหมายให้งานบุคคล (นางสาววิรงรอง ท าโย) เป็นผู้ชี้แจง

ให้ที่ประชุมพิจารณา 

   งานบุคคล (นางสาววิรงรอง ท าโย) ชี้แจงการได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับกอง

บริหารงานบุคคล เพื่อรับทราบแนวทางการจัดท าแผน ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ ให้สอดคล้องกัน

กับมหาวิทยาลัย โดยรวบรวมข้อมูลโครงการ งบประมาณ จากฝ่ายต่าง  ๆ แล้วจัดท าร่าง

แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ดังนี้ 

 

ผลการวิเคราะห์ (SWOT ANALYSIS) จากสภาพแวดล้อมองค์กร ด้านการด้านบริหาร

ทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  

สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 

 จุดแข็ง (Strength) 

 1. มีการท างานเป็นทีม 

 2. มีจิตบริการ 

 3. บุคลากรมีความเป็นกันเองสมานฉันท์ภายในองค์กร 

 4. สภาพแวดล้อมในการท างานเหมาะสม 

 5. รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

 6. มีบุคลากรเป็นคนรุ่นใหมพ่ร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

 7. มีเครื่องมอือุปกรณ์การท างานทั่วถึง 

 8. ขอบเขตและภาระงานมคีวามชัดเจน 
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 จุดอ่อน (Weakness) 

 1. ขาดฐานขอ้มูลเป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือ 

 2. ท างานแทนกันไม่ได้ 

 3. ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 4. บุคลากรขาดทักษะในการท างาน 

 5. ขาดการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรที่ดี 

 6. การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมนี้อย 

 

 สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) โอกาส (Oppartunity) 

 1. มหาวิทยาลัยใหโ้อกาสในการพัฒนาตนเองในด้านการศกึษา ฝกึอบรม เพิ่มพูนความรู้ 

 2. มีระบบสารสนเทศที่เอือ้ต่อการปฏิบัติงาน 

 3. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้บุคลากร แสดงความสามารถได้

อย่างเต็มที ่

 4. มหาวิทยาลัยใหค้วามส าคัญต่อบุคลากรเป็นอย่างดี 

 5. ได้รับความรว่มมอืจากหน่วยงานภายนอกหนว่ยเป็นอย่างดี 

 

 อุปสรรค (Threat) 

 1. บุคลากรของคณะที่ไม่เข้าใจขั้นตอนหรอืวิธีการด าเนินงานของคณะ/หนว่ยงานอื่นๆ 

 2. นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง 

 3. ระเบียบ ข้อบังคับบางเรื่อง ของมหาวิทยาลัย ไม่มีความชัดเจน และไม่มีแนวทางปฏิบัติ

ที่ถูกต้อง 

 4. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวทิยาลัยไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 

 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สอดคล้อง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พัฒนาทรัพยากร 

ให้มทีักษะ ความรู ้และสมรรถนะในการปฏิบัติหนา้ที่เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่วิสัยทัศน์ที่

ก าหนด ภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระบบการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง

สภาพแวดล้อมที่มากระทบกับมหาวิทยาลัยนั้น บางครั้งก็เป็นโอกาส บางครั้งก็เป็นอุปสรรค
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ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

 

หรอืภัยคุกคาม นอกจากนี้ คณะฯ เองก็ต้องก าหนดจุดยืนด้วย โดยได้ด าเนินการก าหนดหน้าที่

รับผิดชอบแต่ะลต าแหน่งให้สอดคล้องกับลักษณะ JD (Job Description) ตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการท างาน 


