
 
 

การด าเนินงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ 

 

 

 

 

 

 



การด าเนินงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ว่าด้วยการบริหารงานบุคล พ.ศ. 2563 และ
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการบริหารสถาบันด้านการบริหารงานบุคคล (กบค.) ก ากับเชิงนโยบายและให้ความเห็นชอบในการ
ออกประกาศต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันฯ รวมทั้งมีแผนยุทธศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. 2562-2564 และ
แผนปฏิบัติการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจ าปีงบประมาณ 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปลูกฝังปรัชญาสถาบัน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและการ
เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันการศึกษาในก ากับของรัฐและการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารทรัพยากร เป็น
ทิศทางและเป้าหมายในการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การปลกูฝงัปรัชญาสถาบัน การอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
4.1.1 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันเป็น
คนดี รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย  
มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สู้งานหนักและ 
มีทักษะการสือ่สาร 

1. นกัเรียน นกัศึกษา ผา่นการประเมินผลสมัฤทธ์ิของการบรูณาการ 
การเรยีนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 65 

2. นกัเรียน นกัศึกษา เข้าร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้ข้ามวัฒนธรรม ร้อยละ 80 
3. บคุลากรของสถาบนัเข้าร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้ข้ามวัฒนธรรม ร้อยละ 80 
4. ผู้เข้าร่วมกจิกรรมตามเทศกาลและประเพณีประจ าปผี่านการประเมิน
ตามวัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 80 

4.1.2 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน 
มีความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย อันจะ
น าไปสู่การอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

1. นกัเรียน นกัศึกษา ผา่นการประเมินผลสมัฤทธ์ิของการบรูณาการ 
การเรยีนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 65 

2. นกัเรียน นกัศึกษา เข้าร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้ข้ามวัฒนธรรม ร้อยละ 80 
3. บคุลากรของสถาบนัเข้าร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้ข้ามวัฒนธรรม ร้อยละ 80 
4. ผู้เข้าร่วมกจิกรรมตามเทศกาลและประเพณีประจ าปผี่านการประเมิน
ตามวัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 80 

4.1.3 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน 
ได้มีการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

1. นกัเรียน นกัศึกษาเข้าร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้ข้ามวัฒนธรรม ร้อยละ 80 
2. บคุลากรของสถาบนัเข้าร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้ข้ามวัฒนธรรม ร้อยละ 80 

 



การด าเนินงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การปรบัเปลี่ยนเป็นสถาบันการศึกษาในก ากับของรัฐและการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารทรัพยากร 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
5.1.1 สถาบันมีระบบบรหิารทรพัยากรบุคล ระบบ
งบประมาณและการเงิน ระบบการจัดซือ้/จัดจ้าง  
สอดรบักับการเป็นหน่วยงานของรัฐและทันสมัย 

ความพึงพอใจของบุคลากรตอ่การใช้ระบบสารสนเทศของสถาบัน 
ที่รองรบัระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล ระบบงบประมาณและการเงิน 
ระบบการจัดซื้อ/จดัจ้าง 

ร้อยละ 80 

5.1.2 ผู้บรหิารและผู้ปฏิบัติงานในสถาบันมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ระบบงานต่าง ๆ ของสถาบันในฐานะที่เป็นหน่วยงาน
ของรัฐ 

จ านวนเรือ่งทีห่น่วยตรวจสอบภายในตรวจพบว่าไมส่อดคลอ้งกบั
ข้อบงัคับ/ประกาศ/ค าสัง่ของสถาบนั 

ไม่เกินรอ้ยละ 10  
ของจ านวนเรื่องที่สุ่ม
ตรวจสอบทัง้หมดต่อปี

ของผุ้ตรวจสอบ 
5.1.3 บุคลากรสายวิชาการมีความสามารถและ 
มีต าแหน่งทางวิชาการสงูข้ึน 

จ านวนครู อาจารย์ที่ไดเ้ลื่อนต าแหนง่ทางวิชาการเพิม่ขึ้น จ านวน 2 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การด าเนินงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ 

แผนการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันการศึกษาในก ากับของรัฐและการพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารทรพัยากร 

5.2 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/งาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์: 
5.1.1 สถาบันมีระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล ระบบงบประมาณและการเงิน ระบบการจัดซือ้/จัดจ้าง สอดรับกบัการเปน็หน่วยงานของรัฐและทันสมัย 
5.2.1 พัฒนาระบบบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล  
ระบบงบประมาณและการเงิน  
ระบบการจัดซือ้/จัดจ้าง  
สอดรบักับการเป็นหน่วยงาน
ในก ากับของรัฐ 

5.3.1 ความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการ 
ใช้ระบบสารสนเทศ
ของสถาบันที่รองรบั
ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ระบบงบประมาณและ
การเงิน ระบบการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง สอดรบั
กับการเป็นหน่วยงาน
ของรัฐ 

ร้อยละ 80 5.2.3.1 โครงการ 
ให้ความรู้เชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
งบประมาณ การเงิน
และพัสด ุ

--- 3,995 รองอธิการบด ี ฝ่ายบริหาร 

 

 

 

 

 

 



การด าเนินงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ 

5.2 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/งาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์: 
5.1.2 ผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงานในสถาบัน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของระบบงานต่างๆ ของสถาบันในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ 

5.2.2 พฒันาระบบสารสนเทศ
เพือ่การบรหิารจัดการที่
ทันสมยัใหผู้ร้ับบรกิารสามารถ
เข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสทิธิภาพ 

5.3.1 ความพงึพอใจ
ของบุคลากรตอ่การใช้
ระบบสารสนเทศของ
สถาบันทีร่องรบัระบบ
บรหิารทรพัยากร
บุคคลงบประมาณ
และการเงนิ ระบบ
การจัดซือ้/จัดจ้าง 

ร้อยละ 80 5.2.1 โครงการ
พัฒนาสารสนเทศ
เพือ่สนบัสนุนการ
สื่อสารภายในยุค 4.0 

  รองอธิการบด ี - งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ฝ่ายบรหิาร 

5.2.3 อบรม/สอนงานดา้น
ความรู้และความเข้าใจ
กฎระเบียบของระบบงานต่างๆ 
ของสถาบันในฐานะทีเ่ป็น
หน่วยงานของรฐั 

5.3.2 จ านวนเรือ่งที่
หน่วยตรวจสอบ
ภายในตรวจพบว่าไม่
สอดคล้องกับ
ข้อบงัคับ/ประกาศ/
ค าสัง่ของสถาบนั 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 10 
ของจ านวน
เรือ่งทีสุ่ม่

ตรวจทัง้หมด
ต่อปีของผู้
ตรวจสอบ 

5.2.3.1 โครงการให้
ความรูเ้ชิงปฏิบัตกิาร
เกีย่วกบั
การงบประมาณ 
การเงนิและพสัด ุ
5.2.3.2 โครงการ
ประชุมสมัมนาศึกษา
ดูงานบุคลากรสาย
สนบัสนุนสถาบนั
เทคโนโลยีจิตรลดา 

เม.ย. - พ.ค. 
2562 

 
 
 
 
 

ก.ค. - ก.ย. 
2562 

--- 
 
 
 
 
 
 

--- 

รองอธิการบด ี
 
 
 
 
 
 
รองอธิการบด ี
 

ฝ่ายบรหิาร 
 
 
 
 
 
 
งานบรหิาร
ทรพัยากร
มนุษย์และ

นิติการ 
 
 



การด าเนินงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ 

5.2 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/งาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์: 
5.1.3 เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความสามารถและมีต าแหน่งทางวิชาการสูงข้ึน 

5.2.4 พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการให้มีความสามารถทาง
วิชาการสูงข้ึน 

5.3.3 จ านวนครู 
อาจารย ์ที่ได้เลื่อน
ต าแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มข้ึน 

จ านวน 2 คน 5.2.4.1 โครงการ
พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ 

ก.ค. - ก.ย. 
2562 

--- รองอธิการบด ี
 

งานบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์และ

นิติการ 
 

 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 –31 พฤษภาคม 2563) 

การด าเนินงานด้าน
การสรรหา/คัดเลือก

ผู้ปฏิบัติงาน 

การด าเนินงานด้านพัฒนาบุคลากร 
ประชุม อบรม สัมมนา 

การด าเนินงานด้านกฎหมาย 
 
 
  การด าเนินงานด้านสวัสดิการ จัดประชุม อบรม 

สัมมนา 
ภายในสถาบัน 

เข้าร่วมประชุม/
อบรม/สัมมนา 

ภายนอกสถาบัน 

การออกข้อบังคับ 
สถาบัน 

การออกประกาศ 
สถาบัน 

 
  จ านวน  7 คน 
 
 
 

 
      32 คน 

   
      28 คน 

 
         8 ฉบับ 

 
       13 ฉบับ 

1. จดทะเบียนจัดต้ังกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ 
2. ลงนามข้อตกลงร่วมกับธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ การกู้เงินเพื่อที่
อยู่อาศัยของผูป้ฏิบัติงานในสถาบัน 
 

 


