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1. ช่ือ-สกุล ผูเ้ล่าเร่ือง                                    คณะวชิา/หน่วยงาน สถาบนัอาชญาวทิยาและการ 
รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค ์พูตระกูล 

2. ช่ือ-สกุล ผูบ้นัทึก                                      คณะวชิา/หน่วยงาน  สถาบนัอาชญาวทิยาและการ 
รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค ์พูตระกูล 

3.  ความเป็นมาของเร่ืองท่ีเล่า  

ตามค าสั่งมหาวทิยาลยัรังสิต ท่ี ว.1133/2560 ลงวนัท่ี 12 กรกฏาคม 2560 ไดมี้การก่อตั้ง
ส านกังานต ารวจมหาวทิยาลยัรังสิต เน่ืองจากสภาพปัญหาอาชญากรรมในชุมชนเมืองเอกท่ีเกิดข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ืองและมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มมากข้ึนและจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีสนบัสนุนให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมมือกบัชุมชนในการจดัการการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม  

ทาง มหาวทิยาลยัรังสิต ชุมชนเมืองเอก ร่วมกบักระทรวงยติุธรรม สถานีต ารวจภูธรปากคลอง
รังสิต กองบงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัปทุมธานี และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ จะตอ้ง
จดัตั้งหน่วยต ารวจมหาวทิยาลยัข้ึน เพื่อใหเ้ป็นผูช่้วยเหลือเจา้พนกังานต ารวจ ในการป้องกนัอาชญากรรม 
ดูแลรักษาความเรียบร้อย ภายในมหาวทิยาลยัรังสิต ชุมชนเมืองเอกและพื้นท่ีโดยรอบ ดงันั้น อาศยัอ านาจ
ตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2550 จึงใหจ้ดัตั้งส านกังานต ารวจมหาวทิยาลยัรังสิต  

4. เทคนิคหรือกลยทุธ์ท่ีท  าใหเ้กิดความส าเร็จ  

 คณะท างานไดด้ าเนินงานภายใตก้ารก ากบัดูแล ตลอดจนใหค้ าแนะน าอยา่งใกลชิ้ดจาก  

รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค ์  พูตระกูล ท่ีปรึกษา ส านกังานต ารวจมหาวทิยาลยัรังสิต ไดมี้การปรับเปล่ียน
รูปแบบการท างานในหลาหลายมิติอนัน าไปสู่ความส าเร็จในการท างาน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

  4.1 การสรรหา 

ส านกังานต ารวจมหาวทิยาลยัรังสิต พร้อมเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้มีศกัยภาพและตอ้งการความ 

กา้วหนา้มาร่วมเป็นก าลงัส าคญัในการสร้างสรรคแ์ละพฒันาองคก์รให้เติบโตอยา่งมัน่คง ย ัง่ยนื โดย

เล็งเห็นความส าคญัของความกา้วหนา้ในสายอาชีพ การบริหารจดัการมุ่งส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพของ

พนกังานใหเ้ติบโตเคียงคู่องคก์รอยา่งย ัง่ยนื มีความสมดุลระหวา่งการด าเนินชีวิตและการท างาน รวมทั้ง

ค  านึงถึงการใหโ้อกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการท างาน 



 
 

 

ส านกังานต ารวจมหาวทิยาลยัรังสิต มีกระบวนการสรรหาและคดัเลือกอยา่งเป็นระบบ โดย

ประชาสัมพนัธ์รับสมคัรงานผา่นช่องทางต่างๆ ของมหาวิทยาลยัรังสิต เพื่อใหไ้ดผู้ส้มคัรท่ีหลากหลาย มี

การวเิคราะห์ความตอ้งการ อตัราก าลงั ก าหนดขีดความสามารถท่ีตอ้งการ( ปัจจุบนั ส านกังานต ารวจ

มหาวทิยาลยัรังสิต รับสมคัรผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี )  

ทั้งน้ี ต ารวจมหาวทิยาลยัรังสิต เปิดโอกาสและใหค้วามเท่าเทียมกนัของบุคคลทุกเช้ือชาติ 

ศาสนา เพศ อาย ุชนชั้น ภูมิล าเนา การศึกษา สาขาวชิา ความเห็นทางการเมือง เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรเขา้มา

ปฏิบติังานท่ีมีความหลากหลายตามความจ าเป็นของลกัษณะงาน ตอบสนองความตอ้งการและความ

แตกต่างของผูรั้บบริการ ภารกิจท่ีมีความหลากหลายของส านกังานต ารวจมหาวทิยาลยัรังสิต อนัจะท าให้

ไดค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัองคก์รและสังคมส่วนรวม 

4.2 การสร้างแรงจูงใจ 

ส านกังานต ารวจมหาวทิยาลยัรังสิต มีกลยทุธ์และนโยบายในการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร ทั้ง

ในรูปแบบของค่าตอบแทน เงินประจ าต าแหน่ง ความกา้วหนา้ในการท างาน และอ่ืนๆ โดย การปรับปรุง

หลกัเกณฑก์ารแต่งตั้งและเล่ือนระดบัใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้ง ส านกังานต ารวจมหาวทิยาลยัรังสิต  

และเพื่อใหต้ ารวจมหาวทิยาลยัรังสิต ท่ีมีศกัยภาพและผลการปฏิบติังานดี มีโอกาสในการกา้วหนา้ได้

แตกต่างจากต ารวจมหาวทิยาลยัรังสิต กลุ่มงานอ่ืนๆ ( งานสายตรวจ, งานรักษาความปลอดภยัประจ าตึก, 

งานจราจร, ธุรการ และงาน CCTV และศูนยว์ทิยส่ืุอสาร ) 

การจดัท าแผนพฒันาสายอาชีพของต ารวจมหาวทิยาลยัรังสิต เพื่อเตรียมความพร้อมให้กบัผูท่ี้จะ

ด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน โดยจดัท าเป็นแผนพฒันารายบุคคล ส าหรับต ารวจมหาวทิยาลยัรังสิต ท่ีมีผลงานดี

และสามารถพฒันาศกัยภาพไดต้รงตามต าแหน่งงานจะไดรั้บการพิจารณาเป็น Candidate เพื่อการแต่งตั้ง

โดยคณะกรรมการอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม 

   4.3 การประเมินผลการปฏิบติังาน 

ส านกังานต ารวจมหาวทิยาลยัรังสิต  น าระบบการบริหารจดัการผลการปฏิบติังาน มาใชใ้นการ

บริหารผลการปฏิบติังานของบุคลากร เพื่อสร้างให้เกิดผลการด าเนินงานท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง โปร่งใส และ

เป็นธรรม โดยหวัหนา้ ผูบ้ริหารและต ารวจมหาวทิยาลยัรังสิต ทุกคนตอ้งก าหนดตวัช้ีวดัรายบุคคล ท่ี

สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของส านกังานต ารวจมหาวทิยาลยัรังสิต   



 
 

นอกจากการวางแผนเชิงกลยทุธ์ขององคก์รแลว้ ปตท.ยงัก าหนดตวัช้ีวดัในระดบักลยทุธ์ซ่ึงจะ

ถูกถ่ายทอดลงสู่ระดบัปฏิบติัการ และรายบุคคลตามล าดบัผา่นระบบ COACH Application ตลอดจนมี

การติดตามการด าเนินงาน อยา่งนอ้ย 3 คร้ังต่อปี โดยผูบ้งัคบับญัชาตอ้งติดตามผลการด าเนินงาน ติดตาม

ความคืบหนา้ และพฒันาศกัยภาพ เพื่อให้ต ารวจมหาวทิยาลยัรังสิต สามารถปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมายท่ี

ก าหนด สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม และกลยทุธ์ของส านกังานต ารวจมหาวทิยาลยัรังสิต  

  4.4 การพฒันาศกัยภาพต ารวจมหาวทิยาลยัรังสิต  

ส านกังานต ารวจมหาวทิยาลยัรังสิต มุ่งพฒันาให้ต ารวจมหาวทิยาลยัรังสิต ให้มีความรู้และทกัษะ

ท่ีจ าเป็นตามทิศทางขององคก์ร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัให้แก่องคก์รทั้งในปัจจุบนัและ

อนาคต ทั้งยงัมุ่งเนน้พฒันา สมรรถนะ องคค์วามรู้ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะ ส่งผลใหต้ ารวจ

มหาวทิยาลยัรังสิต มีทิศทางการด าเนินงานท่ีชดัเจนและเกิดแรงจูงใจท่ีจะพฒันาตนเอง ซ่ึงก าหนดใหมี้

การวางแผนการพฒันารายบุคคล โดยมีแนวทางการพฒันาบนหลกัการ 10/20/70 คือ ไดรั้บความรู้และ

ทกัษะจากการอบรมร้อยละ 10 จากนั้นผูบ้งัคบับญัชาหรือพี่เล้ียงเป็นผูดู้แลใหค้  าแนะน าและสอนงานอีก

ร้อยละ 20 และสุดทา้ยร้อยละ 70 ตอ้งน าความรู้และทกัษะท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นงานท่ีรับผดิชอบดว้ย

ตนเอง หรือแลกเปล่ียนความรู้และทกัษะใหผู้อ่ื้น 

  4.5 การร้องเรียนและร้องทุกข ์

ส านกังานต ารวจมหาวทิยาลยัรังสิต มีกลไกการจดัการขอ้ร้องเรียนของพนกังานอยา่งเป็นระบบ 

โปร่งใสและเป็นธรรม มีการรักษาความลบั และเคารพหลกัสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเนน้การท าความเขา้ใจ

ท่ีถูกตอ้งระหวา่งต ารวจมหาวทิยาลยัรังสิตดว้ยกนั และต ารวจมหาวทิยาลยัรังสิต กบัผูรั้บบริการ มีการตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบและวนิิจฉยัเป็นรายกรณี โดยมีผูแ้ทนจากสายงานทรัพยากรบุคคลองคก์รร่วม

เป็นกรรมการดว้ย ทั้งน้ี พนกังานสามารถร้องเรียนอยา่งเป็นทางการผา่นช่องทางต่างๆท่ีไดมี้การ

ประชาสัมพนัธ์ตามจุดต่างๆท่ีส าคญัรอบ มหาวทิยาลยัรังสิต  

4.6 การจดัการความรู้ 

การจดัการความรู้แก่ต ารวจมหาวทิยาลยัรังสิต ครอบคลุมตั้งแต่การเรียนรู้ระดบับุคคล การเรียนรู้

ในระดบักลุ่มยอ่ย และการจดัการความรู้ในรูปแบบของชุมชน เพื่อมุ่งสู่การเรียนรู้ขององคก์ร โดยคณะ

ผูบ้ริหารและท่ีปรึกษาจดัการความรู้ ท าหนา้ท่ีผลกัดนัการจดัการความรู้ผา่นการจดัการคน กระบวนการ 

และเทคโนโลย ียกระดบัและแบ่งปันวธีิปฏิบติัสู่วธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ เพื่อสร้างพลงัร่วมและความเป็นเลิศ

ในดา้นการใหบ้ริการและสามารถต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสมตามความตอ้งการขององคก์ร 



 
 

 

 

5. อุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแกไ้ขอุปสรรคดงักล่าว 

 - การปรับทศันคติเพื่อใหต้ระหนกัรู้ในบทบาทและหนา้ท่ีของต ารวจมหาวทิยาลยัรังสิต เพื่อให้
ต ารวจมหาวทิยาลยัรังสิต ไดรู้้และสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีของตนไดอ้ยา่งครบถว้น 

 - พฒันาองคค์วามรู้การท างานทั้งดา้นการใหบ้ริการและการรักษาความปลอดภยัและดา้นอ่ืนๆท่ี 

เก่ียวขอ้ง เช่น ความรู้ดา้นกฎหมาย การจดัการจราจร ฯลฯ เพื่อใหส้ามารถมีความรู้จนสามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. ผูมี้ส่วนร่วมท าให้เกิดความส าเร็จ  

รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค ์พูตระกูล และคณะ 

7. ผลลพัธ์หรือความส าเร็จท่ีเกิดข้ึน และส่ิงท่ีผูเ้ล่าเร่ืองท่ีไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ดงักล่าว 

   

ส านกังานต ารวจมหาวทิยาลยัรังสิต ตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการสร้างทุนมนุษยใ์หมี้

ความรู้และศกัยภาพสูง เน่ืองจากเป็นปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จท่ีช่วยผลกัดนัการใหบ้ริการ ตาม

วสิัยทศัน์และพนัธกิจท่ีตั้งเป้าหมายไว ้ปตท. จึงใหค้วามส าคญัในการสร้างสังคมแห่งการใหบ้ริการ 

เรียนรู้ และพฒันา ส่งเสริมโอกาสการสร้างและพฒันาต ารวจมหาวทิยาลยัรังสิต ทุกระดบัใหเ้ป็นคนดี คน

เก่ง มีพฤติกรรมในการท างานอยา่งมืออาชีพ ภายใตห้ลกัการ คือ ห่วงใยใส่ใจ ทุกชีวติปลอดภยั เตม็ใจ

ใหบ้ริการ  

 


