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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลข้ึนเพ่ือแสดงระบบและกลไกในการ

บริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพเปนไปตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดเนนของมหาวิทยาลัย 

แผนบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับนี้ ประกอบดวย 5 สวน ไดแกสวนท่ี1 บทนำ สวนท่ี2 ระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล สวนท่ี3 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล สวนท่ี4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารงาน

บุคคล และสวนท่ี5 แนวทางการนำแผนไปสูการปฏิบัติและการติดตามผลประเมินผล 

หวังวาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับนี้จะสามารถเปนแนวทางการบริหารจัดการและการพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดอยางมีมาตรฐานและชัดเจนตอไป 

ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ไดจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลฉบบั

นี้และขอขอบคุณผูท่ีเก่ียวของทุกทานท่ีใหความรวมมือ  

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คำนำ  
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1.1 หลักการและเหตุผล 

 การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหมในขาราชการพลเรือนมีเปาหมายสูงสุดเพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐและตอบสนองความตองการ

ของประชาชนตามนัยของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

ดังนั้นการปรับเปลี่ยนบทบาทดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการจึงมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความ

เขมแข็งใหกับสวนราชการ 

 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหมจึงตองเปนระบบที่สรางความคลองตัวใหกับผูบริหารไมติด

ยึดอยู กับกฎระเบียบ และตองเปนระบบที่เกื ้อหนุนตอการทำงานเชิงยุทธศาสตรบรรลุเปาหมายที ่ตั ้งไวใน

ขณะเดียวกันจะตองเปนระบบท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และทำใหขาราชการมีความพึงพอใจ ตลอดจน

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีดวย 

 สำนักงานก.พ.ไดพัฒนาเครื่องมือสำหรับ “การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล” หรือท่ี

เรียกวา HR Scorecard มาใช โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

 1. เพื่อพัฒนาระบบและสรางกลไกการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนความคุมคา 

และความพรอมรับผิดในการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับสวนราชการ อันจะเปนชองทาง ในการใหขอมูล

ยอนกลับเกี่ยวกับสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งจะชวยใหสวนราชการ 

สามารถบริหารกำลังคนใหเกิดประโยชน สูงสุดเพ่ือบรรลุภารกิจและ เปาหมาย ท่ีตั้งไว 

 2. เพื่อสรางความเขมแข็งดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหกับสวนราชการอันจะ นำไปสูการพัฒนา

สมรรถนะของหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ใหสามารถ ปฏิบัติงานในฐานะท่ีเปนหุนสวนเชิง

ยุทธศาสตรในการบริหารราชการของสวนราชการได 

 3. เพื่อสรางกลไกความสัมพันธระหวางองคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งทำหนาที่เชิงนโยบาย

ดานการบริหารกำลังคนในภาพรวม (Human Resource Policy) และ สวนราชการซึ่งรับผิดชอบตอยุทธศาสตรและ

วิธีปฏิบัติดานการบริหารทรัพยากรบุคคล   (Human Resource Strategy and Operation) ท่ีประชุม ก.พ. ไดเห็นชอบ

กับแนวทางการนำ HR Scorecard มาใชตั ้งแตวันที่ 12 มกราคม 2547 ซึ่งเปนแนวทางใหมในการทำงาน HR 

Scorecard ในภาครัฐ มีองคประกอบ 4 สวน ไดแก 

 

สวนท่ี 1    

บทนำ 
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  1)  มาตรฐานความสำเร็จ  (Standard for Success)  หมายถึง   เปาหมายสุดทายท่ีสวนราชการตองบรรล ุ

 

  2) ปจจัยท่ีจะนำไปสูความสำเร็จ (Critical Success Factors) หมายถึง นโยบายมาตรการ แผนงาน

โครงการ และการดำเนินการตางๆ ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการที่จะทำใหบรรลุมาตรฐาน

ความสำเร็จ 

  3) มาตรวัดหรือตัวชี้วัดความสำเร็จ (Measures and Indicators) ในการดำเนินการตามนโยบาย

แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

  4) ผลการดำเนินงานที่สวนราชการใชเปนหลักฐานในการประเมินวาไดดำเนินการตามนโยบาย

แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลบรรลุตามมาตรฐานความสำเร็จ 

 

 มาตรฐานความสำเร็จการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 5 มิติ ดังนี้ 

  มิติท่ี 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร (Strategic Alignment) 

  มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 

  มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Effectiveness) 

  มิติท่ี 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Accountability) 

  มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตการทำงานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน 

รายละเอียดในแตละมิติ มีดังนี ้

1. มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร หมายถึง การที่สวนราชการมีแนวทางและวิธีการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ดังตอไปนี ้

1.1 สวนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งมีความ

สอดคลองและสนับสนุนใหสวนราชการบรรลุพันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

1.2 สวนราชการมีการวางแผนและบริหารกำลังคน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพกลาวคือ

“กำลังคนมีสมรรถนะ”ที่เหมาะสม สอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจำเปนของสวนราชการทั้งในปจจบุนั

และในอนาคต มีการวิเคราะหสภาพกำลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุชองวางดานความตองการกำลังคน

และมีแผนเพ่ือลดชองวางดังกลาว 

1.3 สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อจูงใจใหไดมา พัฒนา และรักษาไวซึ่งกลุมขาราชการและผูปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจำเปนตอ

ความคงอยูและขีดความสามารถในการแขงขันของ สวนราชการ 

1.4 สวนราชการ มีแผนการสรางและแผนการพัฒนาผูบริหารทุกระดับรวมท้ังมีแผนสราง ความ

ตอเนื่องในการบริหารราชการนอก จากนี้ยังรวมถึงการที่ผูนำปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีและสรางแรงบันดาลใจ

ใหกับขาราชการและผูปฏิบัติงานท้ังในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทำงาน 
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2. มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการ 

บริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ (HR Transactional Activities) มีลักษณะดังตอไปนี ้

2.1 กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชน การสรรหา 

คัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหนง การโยกยาย และกิจกรรมดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกตองและทันเวลา 

2.2 สวนราชการมีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกตองเที่ยงตรง 

ทันสมัย และนำมาใชประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการไดจริง 

2.3 สัดสวนคาใชจายสำหรับกิจกรรม และกระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคลตองบประมาณ 

รายจายของสวนราชการ มีความเหมาะสม  และสะทอนผลิตภาพของบุคลากร  (HR Productivity)   ตลอดจนความ

คุมคา (Value for Money) 

2.4 มีการนำเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 

 

3. มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการและ

มาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ กอใหเกิดผลดังตอไปนี ้

3.1 การร ักษาไว ซ ึ ่ งข าราชการและผ ู ปฏ ิบ ัต ิ งานซ ึ ่ งจำเป นต อการบรรล ุ เป าหมาย  

พันธกิจของสวนราชการ (Retention) 

3.2 ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากรผูปฏิบัติงานตอนโยบายแผนงาน โครงการและ

มาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

3.3 การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื ่อง รวมทั้งสงเสริมใหมี การ

แบงปน แลกเปลี ่ยนขอมูลขาวสารและความรู   (Development and Knowledge Management)เพื ่อพัฒนา

ขาราชการและผูปฏิบัติงานใหมีทักษะและสมรรถนะที่จำเปนสำหรับการบรรลุภารกิจและเปาหมายของสวน

ราชการ 

3.4 การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ท่ีเนนประสิทธิภาพประสิทธิผล

และความคุมคา มีระบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสามารถจำแนกความแตกตางและจัดลำดับผลการ

ปฏิบัติงานของขาราชการและผูปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผล 

 

4. มิติท่ี 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การท่ีสวนราชการ จะตอง 

4.1 รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตลอดจนการดำเนินการดานวินัยโดยคำนึงถึงหลักความสามารถและผลงานหลักคุณธรรมหลักนิติธรรมและหลัก

สิทธิมนุษยชน 
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4.2 มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งนี้จะตองกำหนดให

ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยูในทุกกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวน

ราชการ 

 

5. มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน  หมายถึง การท่ีสวนสวนราชการ

ที่มีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและบุคลากร 

ดังนี ้

5.1 ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทำงานระบบงานและ

บรรยากาศการทำงานตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหารราชการและการใหบริการแก

ประชาชน ซึ่งจะสงเสริมใหขาราชการและผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพอยางเต็มที่ โดยไมสูญเสียรูปแบบการใชชีวิต

สวนตัว 

5.2 มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับตาม

กฎหมาย ซ่ึงมีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการ 

5.3 มีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารของสวนราชการ กับขาราชการและ

บุคลากรผูปฏิบัติงาน และในระหวางขาราชการและผูปฏิบัติงานดวยกันเอง 

 

 1.2 โครงสรางมหาวิทยาลัย 
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1.3 โครงสรางการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 



6 

 

1.4  ผลการดำเนินงานของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

 

กิจกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงคโครงการ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เปาหมาย 

ของตัวชี้วัด 

 

กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท)  

 

ผลการดำเนินงาน 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

ระบบการสรรหา (Recruitment)  

1. การวางแผนอัตรากำลัง        

1 จัดทำกรอบอัตรากำลัง

ของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

เพ่ือทบทวนและจัดทำกรอบ

อัตรากำลัง ใหเพียงพอตอ

ความตองการอัตรากำลัง

ของมหาวิทยาลัย 

 

รอยละความสำเรจ็ในการ

จัดทำกรอ บอัตรากำลัง 

100 หนวยงานภายใน

มหาวิทยาลยั 

ตุลาคม 2564 - 

กันยายน 2565 

- √  

2. การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง        

1 การสรรหาและคดัเลือก  

บุคลากร 

เพ่ือสรรหาและคัดเลือก

บุคลากรเขาปฏิบัติงาน 

รอยละของการสรรหา

บุคคลเขาทำงานไดตาม

ประกาศ  

≥80 หนวยงานภายใน

มหาวิทยาลยั 

ตุลาคม 2564 - 

กันยายน 2565 

- √  

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน       

1 การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

เพื่อประเมินผลการปฏบิัติงาน

ของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

รอยละของหนวยงานที่

ดำเนินการประเมินปฏิบัติงาน 

 

100 หนวยงานภายใน

มหาวิทยาลยั 

ตุลาคม 2564 - 

กันยายน 2565 

- √  
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กิจกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงคโครงการ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เปาหมาย 

ของตัวชี้วัด 

 

กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท)  

 

ผลการดำเนินงาน 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

ระบบการบริหารคาตอบแทน       

1 การบริหารคาจาง 

เงินเดือน และ

คาตอบแทน 

เพ่ือดำเนินการเลื่อน

เงินเดือน และคาจาง

คาตอบแทนของบุคลากร 

รอยละบุคลากรท่ีไดรับ

การเลื่อนเงินเดือนและ

คาจางตามเกณฑ  

 

100 บุคลากร

มหาวิทยาลยั 

ตุลาคม 2564 - 

กันยายน 2565 

- √  

ระบบการใหสวัสดิการและสิทธิประโยชน        

1 การตรวจสุขภาพประจำป เพ่ือใหบุคลากร 

 

รอยละของบุคลากรท่ีเขา

รวมตรวจสุขภาพประจำป 

≥80 บุคลากร 

มหาวิทยาลยัท่ี

ลงทะเบียนเขารับ

การตรวจสุขภาพ 

ตุลาคม 2564 - 

กันยายน 2565 

- √  

ระบบการธำรงรักษา       

1. การสรางแรงจูงใจ        

1 การสรางแรงจูงใจดวยการ

จัดสรรเงินรางวัล 

 

 

 

เพ่ือดำเนินการจัดสรรเงิน

รางวัลสำหรับบุคลากร 

รอยละบุคลากรท่ีไดรับ

การจัดสรรเงินรางวัลตาม

เกณฑ 

 

100 บุคลากร

มหาวิทยาลยั 

ตุลาคม 2564 - 

กันยายน 2565 

- √  
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กิจกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงคโครงการ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เปาหมาย 

ของตัวชี้วัด 

 

กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท)  

 

ผลการดำเนินงาน 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

2 การคัดเลือกบุคลากร

ดีเดน 

เพ่ือเปนการสงเสรมิ 

ยกยอง เปนขวัญและ

กำลังใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 

 

รอยละความสำเรจ็ของ

กิจการการคดัเลือก

บุคลากรดีเดน 

≥80 คณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

ตุลาคม 2564 - 

กันยายน 2565 

- √  

2. การจัดทำเสนทางความกาวหนา        

1 การปรับปรุงประกาศ

มหาวิทยาลยัเก่ียวกับการ

ประเมินฯ เพ่ือแตงตั้ง

ขาราชการฯ ใหดำรง

ตำแหนงท่ีสูงข้ึน 

เพ่ือทบทวนและปรับปรุง

ประกาศมหาวิทยาลยั

เก่ียวกับการประเมินฯ เพ่ือ

แตงตั้งขาราชการฯ ใหดำรง

ตำแหนงท่ีสูงข้ึน 

รอยละของประกาศท่ี

ไดรับการปรับปรุง 

≥80 ขาราชการฯ  

สายสนับสนุน

วิชาการ 

ตุลาคม 2564 - 

กันยายน 2565 

- √  
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1.5 ขอมูลพ้ืนฐานมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 1.5.1 วิสัยทัศน (Vision) 

 มหาวิทยาลัยแมแบบท่ีดีของสังคม 

 (Smart Archetype  University of the Society) 

 

 1.5.2 พันธกิจ (Mission) 
 

ใหการศึกษา 

(To offer education) 

ผลิตบัณฑิตท่ีเนนองคความรูเปนเอตทัคคะ ฝกหัดครู ปลูกฝงประชาชนใหสามารถ

เรียนรูในระดับสูง มีความเปนมนุษยที่รับผิดชอบตออนาคตของโลกที่มีแนวโนม

เปนนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการทาทาย โดยไมกลัวลมเหลว  

วิจัย 

(To conduct research) 

มุงมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตรที่เปนเอตทัคคะ ที่สามารถนำไปใช

ใหเกิดผลประโยชนไดเพื่อความสงบสุข และความเจริญรุงเรือง ผานการแสวงหา

ดวยการวิจัยทางวิชาการท่ีอุดมไปดวยความคิดสรางสรรค 

บริการวิชาการ 

(To provide academic 

services) 

การสงมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่ตอบและแกปญหาของสังคม โดย

การมีสวนรวมกับชุมชนทองถ่ิน และสังคม  

ทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

(To conserve arts and 

culture) 

การสงเสริมและสนับสนุนศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสราง

แมแบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาใหเปนท่ียกยองและชื่นชมของมนุษยชาติ 

 

 1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

 1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพระดับแนวหนา (Produce Graduates with Front Row Quality) 

 2) ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและสังคม (Provide Academic Services 

    and Transfer Technology to Communities and International Society) 

 3) อนุรักษ พัฒนาใหบริการเปนศูนยกลางทางดานศิลปวัฒนธรรม และธำรงรักษา สืบสานความ 

     เปนไทย (Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and 

     Culture Service Center and Sustain the Thainess) 

 4) วิจัย สรางนวัตกรรมและองคความรู (Conduct Research, Create Innovation and 

     Develop Knowledge for Society) 

 5) เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ และเนนใหเครือขายมีสวนรวม 

    (Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on 
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    Network Participation) 

 

 1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

 1) ทุนความรู (Knowledge Capital)  

 2) คุณธรรม  (Morality)   

 3) เครือขาย (Partnership) 

 4) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)  

 5) วัฒนธรรม (Culture) ท่ีวา “ความเปนแบบอยางท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร”   

  

 1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอาวุโส 

 (Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition) 

 

 1.5.6 อัตลักษณ (Identity) 

 เปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการส่ือสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ 

 เปนนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสยามารถดานวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุงมั่นในการ

ปฏิบัติงาน สามารถใชหลักวิชาการดวยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝศึกษาเรียนรู และพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนา

อยางตอเนื่อง 

 เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห สามารถสื่อสารและถายทอด

ความรูความชำนาญในสาขาวิชาท่ีศึกษา โดยใชระบบเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยสูชุมชนและสังคม 

 มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักแบงปน ชวยเหลือผูอื่น มุงทำความดีที่เปน

ประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

 1.5.7 เอกลักษณ (Uniqueness) 

 เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยึดม่ันคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล 

 นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ 

 เนนความเปนวัง หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเปนวังสวนสุนันทา เนนการอนุรักษโบราณสถาน 

และเผยแพรแหลงเรียนรูขอมูลศิลปวัฒนธรรมดานตางๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร 

 เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายทันสมัยสามารถ

แขงขันไดในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรูของผูรับบริการไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
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 1.5.8 คานิยมหลัก (Core Values) 

 1) W (Wisdom & Creativity)  : ปญญาและความคิดสรางสรรค  

 2) H (Happiness & Loyalty)   : ความผาสุกและความภักดีในองคกร  

 3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรวมมือ  

 4) P (Professionalism)  : ความเปนมืออาชีพ 

 

 1.5.9 เปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

 เปาหมายที่ 1 : สรางเอตทัคคะเพื่อใหไดรับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุงที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับของผูใชบัณฑิต เพ่ือสูการเปนเอตทัคคะท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

 เปาหมายท่ี 2 : สรางผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุงที่จะผลิตผลงานทาง

วิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการของแหลงทุน เผยแพรทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังการนำไปใชประโยชนเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูเพ่ือการบริการวิชาการแกสังคม 

 เปาหมายท่ี 3 : สรางเครือขายมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุงท่ีจะสรางเครือขายความรวมมือท่ี

หลากหลายท้ังภายในและตางประเทศ เพ่ือใหมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธท่ีดีกับมหาวิทยาลัย 

 เปาหมายที่ 4 : สรางภาพลักษณเพื่อใหเปนที่รูจักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุงที่จะพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภายในท่ีตอบสนองตอความเปนนานาชาติ และสรางชื่อเสียงใหเปนท่ีรูจักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

  

1.6 ขอมูลบุคลากร 

 โครงสรางบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดจำแนกประเภทของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 1. ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกออกเปน 4 ประเภท ประกอบดวย 

 1.1  ตำแหนงวิชาการ ซ่ึงทำหนาท่ีสอนและวิจัย ไดแก   

 (1) ศาสตราจารย / ศาสตราจารย (พิเศษ) 

 (2) รองศาสตราจารย / รองศาสตราจารย (พิเศษ) 

 (3) ผูชวยศาสตราจารย/ ผูชวยศาสตราจารย (พิเศษ) 

 (4) อาจารย 

 (5) ตำแหนงอ่ืนตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด 

 1.2  ตำแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก  

 (1) อธิการบดี  

 (2) รองอธิการบดี  

 (3) คณบดี  
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 (4) หัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

 (5) ผูชวยอธิการบดี 

 (6) รองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

 (7) ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผูอำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ผูอำนวยการกอง หรือ หัวหนา

หนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากองตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด 

 (8) ตำแหนงอ่ืนตามท่ี ก.พ.อ.กำหนด 

  1.3  ตำแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะไดแก 

 (1) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

 (2) ระดับเชี่ยวชาญ 

 (3) ชำนาญการพิเศษ 

 (4) ระดับชำนาญการ 

 (5) ระดับปฏิบัติการ 

 (6) ระดับอ่ืนตามท่ี ก.พ.อ.กำหนด 

 1.4 ตำแหนงประเภทท่ัวไป ไดแก 

 (1) ชำนาญงานพิเศษ 

 (2) ชำนาญงาน 

 (3) ปฏิบัติงาน 

 

 2. ลูกจางประจำ หมายถึง ลูกจางประจำท่ีจางจากเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะประจำ

โดยไมมีกำหนดเวลา ตามอัตราจำนวนท่ีกำหนดไว 

 

 3. พนักงานราชการ หมายถึง บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางโดยไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณ 

แผนดิน เพ่ือเปนพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานใหกับสวนราชการพนักงานราชการมี 2 ประเภท ดังตอไปนี้ 

 3.1 พนักงานราชการทั่วไป ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเปนงานประจำทั่วไปของสวน

ราชการในดานงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารท่ัวไป งานวิชาชีพเฉพาะหรืองานเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 3.2 พนักงานราชการพิเศษ ไดแก พนักงานราชการซ่ึงปฏิบัติงานในลักษณะท่ีตองใชความรูหรือตามความ

เชียวชาญมากเปนพิเศษเพื่อปฏิบัติงานในเรื ่องที่มีความสำคัญและจำเปนเฉพาะเรื ่องของสวนราชการหรือมีความ

จำเปนตองใชบุคคลในลักษณะดังกลาว 

 

                  ตำแหนงพนักงานราชการกำหนดตำแหนงโดยจำแนกเปนกลุมงานตามลักษณะและผลผลิตของงาน ดังตอไปนี้ 

 (1) กลุมงานบริการ 

 (2) กลุมงานเทคนิค  
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 (3) กลุมงานบริหารท่ัวไป 

 (4) กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ 

 (5) กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 

  (6) กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ        

        

 4. พนักงานมหาวิทยาลัย คือ พนักงานที่ไดรับการจางและบรรจุและแตงตั้งใหเขาทำงานในมหาวิทยาลัย มี 

2 ลักษณะ คือ พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) และพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) ซ่ึง

จำแนกตำแหนงพนักงานเปนดังนี้ 

 4.1 ตำแหนงวิชาการ ประกอบดวย พนักงานประจำเต็มเวลา และพนักงานท่ีจางตามภารกิจ  

      ประกอบดวยตำแหนงตางๆ ดังนี้ 

 (1) ศาสตราจารย / ศาสตราจารย (พิเศษ) 

 (2) รองศาสตราจารย / รองศาสตราจารย (พิเศษ) 

 (3) ผูชวยศาสตราจารย/ ผูชวยศาสตราจารย (พิเศษ) 

 (4) อาจารย/หรือตำแหนงอ่ืนตามท่ีคุณกรรมการบริหารพนักงานกำหนด 

 4.2 ตำแหนงบริหาร ไดแก 

 (1) อธิการบดี 

 (2) รองอธิการบดี 

 (3) คณบดี 

 (4) รองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกอยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

 (5) ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผูอำนวยการสำนักวิทยาเขต ผูอำนวยการกอง หรือ 

       หัวหน าหน วยงานที ่ เร ียกช ื ่ออย างอ ื ่นท ี ่ม ีฐานนะเท ียบเท ากองตามที ่คณะกรรมการ 

                             บริหารพนักงานกำหนด 

 (6) หัวหนาสาขาวิชา /หัวหนาฝาย 

 4.3 ตำแหนงสนับสนุนวิชาการ ไดแกประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือตำแหนงอ่ืน

ตามท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานกำหนด 

 4.3.1 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มี 5 ระดับ ดังนี้ 

  (1) เชี่ยวชาญพิเศษ 

 (2) เชี่ยวชาญ 

 (3) ชำนาญการพิเศษ 

 (4) ชำนาญการ 

 (5) ปฏิบัติการ 

 4.3.2 พนกังานมหาวิทยาลัยประเภทท่ัวไป มี 3 ระดับ ดังนี้ 
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   (1) ชำนาญงานพิเศษ 

 (2) ชำนาญงาน 

 (3) ปฏิบัติงาน 
  

  ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีบุคลากรรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,968 คน จำแนกเปนบุคลากรสาย

วิชาการ จำนวน 1,004 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 963 คน ดังนี้ 
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ตารางขอมูลสรุปจำนวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ 

ตาราง 1 บุคลากรสายวิชาการจำแนกตามหนวยงาน ประเภทบุคลากร และคุณวุฒิการศึกษา 

ลำดับ

ท่ี 
ข่ือหนวยงาน 

ขาราชการ 
รวม 

ขาราช

การ 
พนง.(เงินรายได) 

รวม

พนง.

(เงิน

รายได) 

พนง.(งบประมาณ

แผนดิน) 

รวม 

พนง.

(งบประ 

มาณ 

แผนดิน) 

ผลรวม

ท้ังหมด 

ป.ตร ีป.โท ป.เอก  ป.ตร ี ป.โท ป.เอก  ป.ตร ี ป.โท ป.เอก   

1 วิทยาลัย

นิเทศศาสตร 
 6 2 8 4 17 2 23 2 11 9 33 64 

ตาราง 2 บุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามหนวยงาน ประเภทบุคลากร และตำแหนงทางวิชาการ 

ลำดับ

ท่ี 
ข่ือหนวยงาน 

ขาราชการ 
รวม 

ขาราช

การ 
พนง.(เงินรายได) 

รวม

พนง.

(เงิน

รายได) 

พนง.(งบประมาณ

แผนดิน) 

รวม 

พนง.

(งบประ 

มาณ 

แผนดิน) 

ผลรวม

ท้ังหมด 

อ. ผศ. รศ.  อ. ผศ. รศ.  อ. ผศ. รศ.   

1 วิทยาลัย

นิเทศศาสตร 
2 4 2 8 17 1 1 19 9 8 - 17 44 

ตาราง 3 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามหนวยงานประเภทบบุคลากร และคุณวุฒิการศึกษา 

ลำดับ

ท่ี 
ข่ือหนวยงาน 

ขาราชการ 
รวม 

ขาราช

การ 
พนง.(เงินรายได) 

รวม

พนง.

(เงิน

รายได) 

พนง.(งบประมาณ

แผนดิน) 

รวม 

พนง.

(งบประ 

มาณ 

แผนดิน) 

ผลรวม

ท้ังหมด 

อ. ผศ. รศ.  อ. ผศ. รศ.  อ. ผศ. รศ.   

1 วิทยาลัย

นิเทศศาสตร 
- - - - - - - - - - - - - 
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2.1 ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 ทรัพยากรบุคคล จัดเปนทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณคาที่สุดขององคกร การที่องคกรจะอยูรอดและ

สามารถดำเนินการใหมีความเจริญกาวหนาไดจะตองอาศัยการรวมพลังของบุคลากรทุกคนในองคกรใหสำเร็จตาม

วัตถุประสงค ดังนั้น การสนับสนุนใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคลองตามเปาหมายและ

ยุทธศาสตรองคกร ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคและมีทัศนคติที่ดีตอองคกร การจัดระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลใหสามารถรวมมือและรวมใจกันเปนอยางดีจะทำใหองคเจริญกาวหนาและเกิดการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง และยังเปนการเตรียมความพรอมของบุคลากร ใหสามารถรองรับและเปนผูนำการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ     

ท่ีจะเกิดข้ึนท้ังในปจจุบันและอนาคต 

 การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การจัดการในทุกดานที่เกี่ยวของกับบุคคลในองคกรนั้น ๆ ให

สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภพ เต็มความสามารถของแตละบุคคลใหมากที่สุดทั้งในการเพิ่มพูนความรู 

ความสามารถ เพื่อสรางขวัญกำลังใจและความกาวหนาในการปฏิบัติงานอันจะกอใหเกิดผลสำเร็จสูงสุดทั้งตอ

องคกรและตอบุคคลากรการบริหารงานบุคคล คือเปนสวนสำคัญในการบริหารงานในองคกร ซ่ึงประกอบดวย 

การวางแผน การจัดการองคกร การจัดคนเขาทำงาน การสั่งการ และการควบคุมในสวนของการจัดคนเขา

ทำงานนั้นไดมีการพัฒนาขึ้นเปนศาสตรทางวิชาการที่เรียกกันวา การบริหารงานบุคคล และพัฒนาตอเนื่อง   

ม า เป  นการบร ิ ห า รทร ั พยากรมน ุ ษย   โ ดย ได  ร วมการพ ัฒนา  กา รประ เม ิ นผลการปฏ ิ บ ั ต ิ ง าน  

การจายคาตอบแทน การธำรงรักษา การจัดสวัสดิการ และการจูงใจในการทำงานดวยวิธีการตางๆเขาไวดวย 

การบริหารทรัพยากรมนุษยจึงมีความสำคัญตอองคการ และปจจัยหนึ่งที่ทำใหองคการประสบความสำเร็จ   

โดยมีบทบาทสำคัญในการสรรหาทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคามาทำงานอยางทุมเทใหกับองคการ 

 จากความสำคัญและความจำเปนในการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยจึงกำหนดแนวทาง 

ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหสอดคลองและสนับสนุนเปาประสงคและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยมี

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

 1. ระบบการสรรหา  

 2. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 3. ระบบการบริหารคาตอบแทน 

 4. ระบบการใหสวัสดิการและสิทธิประโยชน 

 5. ระบบการธำรงรักษา 

 

สวนท่ี 2    

ระบบบริหารทรพัยากรบุคคล 
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2.2 ระบบการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management System) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใชระบบบริหารงานบุคคล ตามกฎหมาย โดยแยกตามประเภทของ

บุคลากร ไดแก 

 

 1. ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 กฎกระทรวงศึกษาธิการ  และประกาศ ก.พ.อ.  

 2. ลูกจางประจำ มีระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจำของสวนราชการ  

 3. พนักงานราชการ มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ 

 4. พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางชั่วคราว มีขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย  

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดแบงระบบบริหารงานบุคคล ออกเปน 6 ระบบใหญ คือ 

 1) ระบบการสรรหา (Recruitment) 2) ระบบการพ ัฒนา (Training & Developmaent)  

3) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4) ระบบการบริหารคาตอบแทน 5) ระบบการใหสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน 6) ระบบการธำรงรักษา ซึ ่งประกอบดวยกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และแนวปฏิบัติ

โดยสังเขป ดังนี้ 

 

 2.2.1. ระบบการสรรหา (Recruitment) 

  1. การวางแผนอัตรากำลัง 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการจัดทำกรอบอัตรากำลัง ตามพระราชบัญญัติขาราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 จึงกำหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดกรอบของตำแหนง อันดับ

เงินเดือน ของตำแหนง และจำนวนของบุคลากรที่พึงมี รวมทั้งภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ของตำแหนงและ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัย และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการ จึงไดจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากร ประจำปงบประมาณ 2559 

– 2562 โดยจำแนก สำนักงาน กอง สำนัก สถาบัน และคณะ วิทยาลัยตาง ๆ การจัดทำแผนกรอบอัตรากำลังของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีดังนี้ 

 1. วิเคราะหและประเมินผลการดำเนินการจัดทำกรอบอัตรากำลัง กรอบของตำแหนง 

ภาระหนาที่ความรับผิดชอบของตำแหนง โดยวิเคราะหจากขอมูลภาระงาน อำนาจหนาที่ความรับผิดชอบของแต

ละหนวยงาน และการปฏิบัติงานจริง เพ่ือใชในการวิเคราะหและวางแนวทางการวิเคราะหกรอบอัตรากำลัง กรอบ

ของตำแหนงและภาระหนาท่ี 

 2. ประชุมผูบริหารและเจาหนาที่ของหนวยงานตาง ๆ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำกรอบ

อัตรากำลัง เพื่อชี้แจงและสรางความเขาใจเกี ่ยวกับระยะเวลาในการดำเนินงานในเรื่องตาง ๆ ที่หนวยงาน

รับผิดชอบ 
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 3. จัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ป โดยกำหนดตำแหนงในสายงานตาง ๆ จำนวนตำแหนงให

เหมาะสมกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน รวมทั้งหลักเกณฑการวิเคราะหกรอบ

อัตรากำลังตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด 

 4. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติกรอบอัตรากำลัง และเสนอสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาตอไป 

  2. การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลโดยยึดระบบคุณธรรม 

(Merit System) ทั้งนี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

และหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กำหนดไว คือ 

 วิธีการสอบแขงขัน 

 วิธีการสอบคัดเลือก 

 วิธีการโอนยาย 

 เมื่อ ไดบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการขางตนแลวแตกรณีแลว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการ

บรรจุ/จาง แตงตั้งบุคคลดังกลาวเขาปฏิบัติงานในหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และดำเนินการในสวนอื่นๆ ท่ี

เก่ียวของตอไป จนกระท่ังพนสภาพการเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

  2.2.2. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละ 2 

ครั้ง ตามรอบการประเมิน คือ  

 รอบท่ี 1 ในชวงเดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม และ 

 รอบท่ี 2 ในชวงเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน  

ซึ่งบุคลากรทุกคนจะตองไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามสายงาน 

ดังนี้ 

 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับสายวิชาการ 

 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับสายสนับสนุนวิชาการ 

 3. แบบประเมินผลงานปฏิบัติงานสำหรับผูบริหาร 

    2.2.3. ระบบการบริหารคาตอบแทน 

 กลุมขาราชการ ไดรับ 

 - เงินเดือน เงินประจำตำแหนง (พระราชกฤษฎีกา วาดวยเงินเดือนและเงินประจำตำแหนง) 

คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน

นอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจำของสวนราชการ พ.ศ. 2547) 
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 - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินเพิ่มการครองชีพ 

ชั่วคราวสำหรับขาราชการและลูกจางประจำของสวนราชการ พ.ศ. 2548) 

 - เงินสวัสดิการ 

 กลุมลูกจางประจำ ไดรับ 

 - เงินคาจาง (ตามระเบียบกระทรงการคลังวาดวยลูกจางประจำของสวนราชการ พ.ศ. 2537) 

 - คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน

คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจำของสวนราชการ พ.ศ. 2547) 

 - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวสำหรับขาราชการและลูกจางประจำของสวนราชการ พ.ศ. 2548) 

 - เงินสวัสดิการ 

 กลุมพนักงาน ไดรับ 

 - เงินเดือน คาจาง เงินประจำตำแหนง (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เงิน

ประจำตำแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย) 

 - เงินสวัสดิการ 

 - เงินคาประสบการณ 

 - เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (เทียบเทียง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินเพ่ิมการ

ครองชีพชั่วคราวสำหรับขาราชการและลูกจางประจำของสวนราชการ พ.ศ. 2548) 

 กลุมลูกจางช่ัวคราว ไดรับ 

 - เงินเดือน 

 - เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (เทียบเคียง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินเพ่ิมการ

ครองชีพชั่วคราวสำหรับขาราชการและลูกจางประจำของสวนราชการ พ.ศ. 2548) 

 นอกจากนี้บุคลากรที่ปฏิบัติงานตำแหนงวิชาการ ซึ่งไดแก อาจารย ผู ชวยศาสตราจารย   

รองศาสตราจารย ศาสตราจารย ยังมีสิทธิเบิกคาสอนพิเศษ และการสอนที่เกินภาระงาน ไดตามระเบียบฯ และ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 - เงินสวัสดิการ 

 2.2.4. ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีกลุมบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย ท้ัง

ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราว ซึ่งระบบสวัสดิการและ 

สิทธิประโยชนจะแตกตางกันไปตามประเภทบุคลากร ซ่ึงสามารถจำแนกไดดังนี้ 

 กลุมขาราชการและลูกจางประจำ ไดรับ 
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 - สวัสดิการคารักษาพยาบาลกลุ มขาราชการและลูกจางประจำจะไดร ับตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง 

 - สวัสดิการการเบิกคาการศึกษาของบุตรกลุมขาราชการและลูกจางประจำจะไดรับตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง 

 - สิทธิประโยชนในการลา (ของขาราชการ ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราว) ไดแก การลาปวย 

การลาคลอดบุตร การลากิจสวนตัว การลาพักผอน การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย (เฉพาะ

ขาราชการ) การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล (เฉพาะขาราชการ) 

 - สิทธิประโยชนในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

 - สิทธิประโยชนในการเปนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) สำหรับ

ขาราชการ 

 - สิทธิประโยชนในการเปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการลูกจาง (กสจ.) สำหรับลูกจางประจำ 

 - สิทธิประโยชนในการไดรับการจัดสรรใหเขาพักท่ีพักอาศัยของมหาวิทยาลัย 

 - สิทธิประโยชนในการสมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย 

 - สิทธิประโยชนในการทำประกันอุบัติเหตุ 

 - สิทธิประโยชนในการไดร ับการจัดสรรเงินกู เพื ่อซื ้อที ่อยู ตามโครงการสวัสดิการของ

มหาวิทยาลัย และโครงการท่ีเปนความรวมมือระหวางรัฐกับสถาบันการเงินตาง ๆ 

 ขาราชการที่เปนสมาชิก กบข. จะไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ นอกเหนือจากเงินบำเหน็จ 

บำนาญ ตามสูตรซ่ึงไดรับจากกระทรวงการคลัง ดังนี้ 

 1. สิทธิในการรับเงินสมทบ สมาชิกจะไดรับเงินสมทบจากรัฐในจำนวนเทากับที่สมาชิกสะสม

เปนประจำทุกเดือน 

 2. สิทธิประโยชนทางภาษี สมาชิกสามารถนำใบแจงยอดแนบพรอมแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ  91 

เพ่ือยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมในสวนของเงินสะสมเขา กบข. เฉพาะท่ีไมเกิน 300,000 บาท ในปภาษีนั้น 

 3. สทิธิประโยชนอ่ืน ๆ สมาชิกจะไดรับสวัสดิการตาง ๆ ตามท่ี กบข. จะไดรับใหมีข้ึน 

 กลุมพนักงานราชการ ไดรับ 

 - สวัสดิการคารักษาพยาบาลกลุ มพนักงานและลูกจางชั ่วคราวจะไดร ับตามกฎหมาย

ประกันสังคม 

 - สิทธิประโยชนในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

 - สิทธิประโยชนในการสมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย 

 - สิทธิประโยชนในการเปนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
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 - สิทธิประโยชนในการลา ไดแก การลาปวย การลาคลอดบุตร การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรหลัง

คลอด การลากิจสวนตัว การลาพักผอน การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย การลาเขารับการตรวจเลือก

หรือเขารับการเตรียมพล 

 - สิทธิประโยชนในการทำประกันอุบัติเหตุ 

 - สิทธิประโยชนในการไดรับการจัดสรรใหเขาพักท่ีพักอาศัยของมหาวิทยาลัย 

 - สิทธิประโยชนในการไดร ับการจัดสรรเงินกู เพื ่อซื ้อที ่อยู ตามโครงการสวัสดิการของ

มหาวิทยาลัย และโครงการท่ีเปนความรวมมือระหวางรัฐกับสถาบันการเงินตาง ๆ 

 กลุมพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางช่ัวคราว ไดรับ 

 - สวัสดิการคารักษาพยาบาลกลุ มพนักงานและลูกจางชั ่วคราวจะไดร ับตามกฎหมาย

ประกันสังคม 

 - สิทธิประโยชนในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

 - สิทธิประโยชนในการสมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย 

 - สิทธิประโยชนในการเปนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

 - สิทธิประโยชนในการลา ไดแก การลาปวย การลาคลอดบุตร การลาเพื ่อเลี ้ยงดูบุตร 

หลังคลอด การลากิจสวนตัว การลาพักผอน การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย การลาเขารับการ 

ตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล  

 - สิทธิประโยชนในการทำประกันอุบัติเหตุ 

 - สิทธิประโยชนในการไดรับการจัดสรรใหเขาพักท่ีพักอาศัยของมหาวิทยาลัย 

 - สิทธ ิประโยชนในการได ร ับการจัดสรรเง ินก ู  เ พ่ือซ ื ้อท ี ่อย ู ตามโครงการสวัสดิการ                

ของมหาวิทยาลัย และโครงการท่ีเปนความรวมมือระหวางรัฐกับสถาบันการเงินตาง ๆ 

 2.2.5. ระบบการธำรงรักษา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการธำรงรักษาบุคลากรโดยการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ

ของบุคคลใหสูงยิ่งขึ้น  เพื่อใหบุคลากรอยูกับมหาวิทยาลัยอยางมีคุณคา และมีแผนพัฒนาความกาวหนาในงาน

อาชีพของผูซึ่งมีศักยภาพสูง เพื่อใหบุคลากรมีความรักมหาวิทยาลัยและรักงานที่ทำ  ทุมเทกำลังกาย กำลังใจ

ทำงานเต็มความสามารถ  ผลิตผลงานที่ดีออกมา  ใหความเปนธรรมและยอมรับในผลงานของบุคลากรท่ี

ปฏิบัติงานด ี

 1. ความกาวหนาในสายงานอาชีพ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดจัดใหมีเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของ

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเปนขวัญกำลังใจ เปนแรงจูงใจใหกับบุคลากร และเพ่ือ

สรางความกาวหนา ความม่ันคงในหนาท่ีการงานใหกับบุคลากร มีรายละเอียด ดังนี้  

  ก. เสนทางความกาวหนาของบุคลากรสายวิชาการ  
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  บุคลากรสายวิชาการสามารถทำผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ ตาม 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื ่อง หลักเกณฑและวิธ ีการแตงตั ้งบุคลากรใหดำรงตำแหนงผู ช วยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดกำหนดขั้นตอนการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการของ

อาจารย ดังนี้  

 1. ผูขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการจัดเตรียมเอกสารดังตอไปนี ้

  1 .1 แบบคำขอร ับการพ ิจารณากำหนดตำแหน  งทางว ิชาการ (ก .พ.อ.03)   

  1.2 แบบเสนอแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงทางวิชาการโดยผูบังคับบัญชา (ก.พ.อ.04) 

  1.3 ผลการสอน ประกอบดวย  เอกสารประกอบการสอน(ผศ.)/เอกสารคำสอน(รศ.)/

เอกสารหรือสื่อการสอน(ศ.) จำนวน  5 เลม (ใชประกอบการประเมินผลการสอน) 

  1.4 ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวย 

  1.4.1  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสาขาท่ีเสนอขอฉบับสมบูรณ  จำนวน 10 เลม พรอม

สำเนาวารสารท่ีไดรับการตีพิมพจำนวน 1 ชุด  และ 

  1.4.2  ตำรา หรือ หนังสือ หรือ บทความทางวิชาการ จำนวน 10 เลม  

 2. เสนอตอคณบดีท่ีตนสังกัดเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการท่ีเสนอขอ 

 3. คณบดีนำเสนอตออธิการบดีโดยสงเอกสารที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา

ตำแหนงทางวิชาการ  

 4. คณะกรรมการ ก.พ.ต. ออกคำสั ่งแตงตั ้ง คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

(รายละเอียดดูจากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอนของ 

ผูเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ) 

 5. คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน รายงานผลประเมินผลการสอน ตอ คณะกรรมการ 

ก.พ.ต. 

 6. คณะกรรมการ ก.พ.ต.  แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทำหนาที่ประเมินผลงาน

ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ ซ่ึงมีองคประกอบ ดังนี ้

  6.1 ประธานกรรมการแตงตั้งจากคณะกรรมการ ก.พ.ต. 

    6.2 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จำนวนสามถึงหาคน (ตองคัดสรรจากบัญชีรายชื่อ

ผูทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ.กำหนด โดยตองเปนบุคคลภายนอกสถาบันท่ีผูขอสังกัด 

 7. ฝายเลขานุการ ฯ ก.พ.ต.จะสงเอกสารการประเมินใหผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง

วิชาการซ่ึงประกอบดวย  

     7.1  แบบประวัติผูเสนอขอ ก.พ.อ.03 หรือ ก.พ.อ.04 
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     7.2  งานวิจัย หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน และ 

     7.3  ตำราหรือหนังสือหรือบทความทางวิชาการ 

 8.  ผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการท่ีสงกลับมายังมหาวิทยาลัย

อาจเปนได 2 กรณี คือ 

                 กรณีท่ี 1  ผลการประเมินของกรรมการเปนเอกฉันท 

                 กรณีท่ี 2  ผลการประเมินของกรรมการไมเอกฉันท (ท้ัง 2 กรณีจะตองดำเนินการ

นัดประชมุผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีตองใชเวลาพอสมควร) 

 9. ฝายเลขานุการ ฯ จะนัดคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการเพ่ือรวม

พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง การตัดสินจะใชตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ.กำหนด 

 10. ฝายเลขานุการฯ นำผลการประเมินเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ ก.พ.ต. เพ่ือ

พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับผลการตัดสิน 

 11. ฝายเลขานุการฯ บันทึกขอความเสนออธิการบดี เพ่ือเสนอตอสภาวิชาการพิจารณาให

ความเห็นชอบ 

 12. ฝายเลขานุการฯ นำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ / ไมอนุมัติ 

 13. มหาวิทยาลัยออกคำสั่งแตงตั้งใหดำรงตำแหนง ผศ./รศ./ศ. ในสาขาท่ีเสนอขอ 

 14. มหาวิทยาลัยนำเรื่องแจงตอสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับสภา

มหาวิทยาลัยมีมติ 

 15. กรณีท่ีสภามหาวิทยาลัยไมอนุมัติ มหาวิทยาลัยจะแจงตอผูเสนอขอพรอมดวยเหตุผล 

 ข. เสนทางความกาวหนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 เสนทางความกาวหนาสำหรับบุคลากรสานสนับสนุนวิชาการ ตำแหนงประเภทวิชาชีพ

เฉพาะ มีคุณสมบัติและหลักเกณฑการประเมินพนักงานใหดำรงตำแหนงท่ีสูงข้ึนตามประกาศมหาวิทยาลันราชภัฏ

สวนสุนันทา  เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนตำแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยใหดำรงตำแหนงท่ีสูงข้ึน 

พ.ศ. 2555 ดังนี ้

  หลักเกณฑการแตงตั้งพนักงานใหดำรงตำแหนงสูงข้ึนใหพิจารณาองคประกอบ ดังนี้ 

 1) การประเมินคางาน 

 2) ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 3) ความรูความสามารถ ทักษะสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับตำแหนงท่ีจะประเมิน 

 4) ผลงานที่แสดงความเปนผูชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญ

การพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 

 

1. หลักเกณฑการประเมินพนักงานใหดำรงตำแหนงสูงข้ึนกำหนดตามประเภทตาง  ๆดังนี้ 
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           1.1 ตำแหนงประเภทผูบริหาร ตองประเมินตามองคประกอบ ดังนี้ 

                   1.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหนงท่ีครองอยู 

                   1.1.2 ความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับตำแหนงท่ีจะประเมิน 

                   1.1.3 สมรรถนะทางการบริหาร 

             1.2. ตำแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชำนาญงานและชำนาญงานพิเศษ ตองประเมินตามองคประกอบ ดังนี้ 

                   1.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหนงท่ีครองอยู 

                   1.2.2. ความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับตำแหนงท่ีจะประเมิน 

                   1.2.3 ผลงานท่ีแสดงความเปนผูชำนาญงานหรือชำนาญงานพิเศษ ไดแก 

                               (ก) คูมือปฏิบัติงานหลักอยางนอยหนึ่งเลม 

                                 (ข) ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรืองานวิจัย ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางาน

ในหนาท่ีอยางนอยหนึ่งเรื่อง 

                   1.2.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

             1.3 ตำแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับ

เชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  

                                        ก. กรณีปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 

                      3.1 ระดับชำนาญการ 

                  3.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหนงท่ีครองอยู 

                  3.1.2. ความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับตำแหนงท่ีจะประเมิน 

                        3.1.3 ผลงานท่ีแสดงความเปนผูชำนาญการ ไดแก 

                                        (ก) คูมือปฏิบัติงานหลักอยางนอยหนึ่งเลม และ 

                               (ข) ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรืองานวิจัย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางาน

ในหนาท่ีอยางนอยหนึ่งเรื่อง 

                 3.1.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

                3.2 ระดับชำนาญการพิเศษ 

                 3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหนงท่ีครองอยู 

                 3.2.2 ความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับตำแหนงท่ีจะประเมิน 

                      3.2.3 ผลงานท่ีแสดงความเปนผูชำนาญการพิเศษ ไดแก 

                               (ก) ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานของหนวยงาน

อยางนอยหนึ่งเรื่อง และ  

                              (ข) ผลงานวิจัยหรือผลงานลักษณะอ่ืนท่ีเปนประโยชนตอหนวยงานอยางนอยหนึ่งเรื่อง/รายการ 

   3.2.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 



 

25 

 

  3.3 ระดับเชี่ยวชาญ 

  3.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหนงท่ีครองอยู 

  3.3.2. ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที ่จำเปนสำหรับตำแหนง 

ท่ีจะประเมิน 

  3..3..3 ผลงานท่ีแสดงความเปนผูชำนาญการพิเศษ ไดแก 

  (ก) ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรือผลงานลักษณะอื่น ซึ่งแสดงให

เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งเรื่อง/รายการ และ 

  (ข) งานวิจัยซึ่งไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติอยาง

นอยหนึ่งเรื่อง 

  3.3.4 การใชความรูความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรืองาน

วิชาชีพบริการตอสังคม เชน การใหความเห็น คำแนะนำหรือเสนอแนะ การใหคำปรึกษาแนะนำ การอบรมและ

เผยแพรความรูเก่ียวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแกไขปญหาหรือการพัฒนางาน

สนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้น ๆ  

  3.3.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ   

 3.4 ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

  3.4.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหนงท่ีครองอยู 

  3.4.2. ความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับตำแหนงท่ีจะประเมิน 

  3.4.3 ผลงานท่ีแสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษ ไดแก 

  (ก) ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรือผลงานลักษณะอื่น ซึ่งแสดงให

เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งเรื่อง/รายการ และ 

  (ข) งานวิจัยซึ่งไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติอยาง

นอยหนึ่งเรื่อง 

  3.4.4 การใชความรูความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรืองาน

วิชาชีพบริการตอสังคม เชน การใหความเห็น คำแนะนำหรือเสนอแนะ การใหคำปรึกษาแนะนำ การอบรมและ

เผยแพรความรูเก่ียวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแกไขปญหาหรือการพัฒนางาน

สนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้น ๆ  

  3.4.5 ความเปนที ่ยอมรับในงานดานนั ้น ๆ หรือวงวิชาการ หรือวิชาชีพ 

หมายถึง ผลงานไดรับการยอมรับ ยกยอง หรือไดรับรางวัลในระดับชาติ หรือผลการปฏิบัติงานสนับสนุน งาน

บริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพ หรือในงานท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางในระดับชาติหรือระดานาชาติ 

  3.4.6 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ   



 

26 

 

  ข. กรณีปฏิบัติหนาที่หัวหนางานหรือหัวหนาหนวยงานที่มีลักษณะใชวิชาชีพและ

ไมไดใชวิชาชีพ 

  1. ดำรงตำแหนงระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ท่ี

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานหรือหัวหนาหนวยงาน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหนงที่ครองอยู และแนวคิดในการ

พัฒนาปรับปรุงงานในตำแหนงใหม 

  1.2 ความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับตำแหนงท่ีจะประเมิน 

  1.3 สมรรถนะทางการบริหาร 

  1.4  ผลงานที่แสดงความเปนผูชำนาญการตองมีคูมือปฏิบัติงานหลักอยางนอย

หนึ่งเลม 

  1.5 ผลงานที่แสดงความเปนผูชำนาญการพิเศษตองมีผลงานเชิงวิเคราะหหรือ

ผลงานเชิงสังเคราะห หรือผลงานวิจัย ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานในหนาท่ีหรือหนวยงานอยางนอยหนึ่งเลม/เรื่อง 

  1.6 ผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญตองมีผลงานเชิงวิเคราะห หรือผลงาน

เชิงสังเคราะหอยางนอยหนึ่งเลม และผลงานวิจัยอยางนอยหนึ่งเรื่อง ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานในหนาท่ี

หรือหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย 

ผลงานท่ีนำเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตองมีเง่ือนไข ดังนี้ 

     1. ตองมิใชผลงานท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาและการฝกอบรม 

     2. ตองมิใชผลงานเดิมท่ีเคยใชในการประเมินแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนมาแลว 

     3. กรณีท่ีเปนผลงานรวมตองระบุการมีสวนรวมและมีคำรับรองจากผูมีสวนรวม 

ตาราง แสดงตำแหนง ประเภท สายงานและความกาวหนาของพนักงานมหาวิทยาลัย  

(เสนทางความกาวหนาสายสนับสนุนวิชาการ) 

ลำดับ ประเภท สายงาน ชื่อตำแหนง Career Path 

1 ผูบริหาร ผูบริหาร ผอ.กอง/ผอ.สำนักงานอธิการ ผอ.กอง/ผอ.สำนักงานอธิการ 

2 วิชาชีพเฉพาะ วิทยาการคอมพิวเตอร นักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

3 วิชาชีพเฉพาะ นิติการ นิติกร ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

4 เช่ียวชาญเฉพาะ วิเคราะหนโยบายและแผน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 

5 เช่ียวชาญเฉพาะ บริหารงานบุคคล บุคลากร ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 

6 เช่ียวชาญเฉพาะ บริหารงานท่ัวไป เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 

7 เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการพัสด ุ นักวิชาการพัสด ุ ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 

8 เช่ียวชาญเฉพาะ ตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 

9 เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 

10 เช่ียวชาญเฉพาะ การประชาสัมพันธ นักประชาสัมพันธ ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 

11 เช่ียวชาญเฉพาะ วิจัย เจาหนาท่ีวิจัย ปฏิบัติการ-ชำนาญการ 
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ลำดับ ประเภท สายงาน ชื่อตำแหนง Career Path 

12 เช่ียวชาญเฉพาะ แนะแนวการศึกษาและอาชีพ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 

13 เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 

14 เช่ียวชาญเฉพาะ วิศวกรรม วิศวกร ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

15 เช่ียวชาญเฉพาะ บรรณารักษ บรรณารักษ ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

16 เช่ียวชาญเฉพาะ วิจัย นักวิจัย ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

17 เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

18 เช่ียวชาญเฉพาะ วิเทศสัมพันธ นักวิเทศสัมพันธ ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

19 ท่ัวไป ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน-ชำนาญงานพิเศษ 

20 ท่ัวไป ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ปฏิบัติงาน-ชำนาญงานพิเศษ 

21 ท่ัวไป ผูปฏิบัติงานหองสมุด ผูปฏิบัติงานหองสมุด ปฏิบัติงาน-ชำนาญงานพิเศษ 

22 ท่ัวไป ชางไฟฟา ชางไฟฟา ปฏิบัติงาน-ชำนาญงานพิเศษ 

 หมายเหตุ : รายละเอียดตำแหนงอื่น ๆ ระบุใน Job description ภาระงานพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลมที่ 1-3 

 

 2. การเกษียณอายุราชการ 

  การเกษียณอายุราชการและสิทธิประโยชนท่ีขาราชการพึงไดเม่ือพนจากราชการโดยไมมีความผิด 

บำเหน็จบำนาญขาราชการ ไดแก 

  บำเหน็จบำนาญปกติ  ซ่ึงจะไดรับ เม่ืออกจากราชการดวยเหตุปกติ เชน 

1) ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตำแหนงหรือมีคำสั่งใหออก โดยไมมีความผิด

หรือออกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือทหารออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด(เหตุทดแทน) 

2)  ออกจากราชการเพราะปวยเจ็บทุพพลภาพที่แพทยทางราชการรับรองวาไมสามารถรับ

ราชการในตำแหนงหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติอยูตอไปได (เหตุทุพพลภาพ) 

3)  มีอายุครบ 60 ป บริบูรณ (เกษียณอายุ) หรือ อายุครบ 50 ปบริบูรณแลวลาออก (เหตุสูงอายุ) 

4)  หรือกรณีมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ ครบ 30 บริบูรณแลว ทางราชการ

สั่งใหออก หรือผูท่ีมีเวลาราชการครบ 25 ป บริบูรณแลว ลาออก (เหตุรับราชการนาน) 

ทั้ง 4 เหตุนี้ ถามีเวลาราชการ ไมถึง 10 ป ใหไดรับบำเหน็จ ถามีเวลา 10 ขึ้นไป ใหรับบำนาญ

หรือจะขอรับบำเหน็จก็ได 

ทั้งนี้ผูที่มีเวลาราชการครบ 10 ป แลวลาออก ไมมีสิทธิ์ไดรับบำเหน็จบำนาญตามขอที่กลาวมา

แลวแตไมมีสิทธิ์รับบำเหน็จ  

-  ขาราชการที่ถูกสั ่งใหออกจากราชการที่ถือเสมือนวาผูนั ้นลาออกจากราชการ มีสิทธิรับ

บำเหน็จบำนาญดังนี้ 

ถามีเวลาคำนวณบำเหน็จบำนาญ 25 ปข้ึนไป ใหไดรับบำเหน็จบำนาญเหตุรับราชการนาน 
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ถามีอายุครบ 50 ป และมีเวลาคำนวณบำเหน็จบำนาญ ครบ 10 ปขึ้นไป ใหมีสิทธิรับ

บำเหน็จเหตุสูงอายุ 

ถาอายุไมครบ 50 ป มีเวลาคำนวณบำเหน็จบำนาญครบ 10 ป แตไมถึง 25 ป ใหมีสิทธิ์

รับเฉพาะบำเหน็จถามีเวลาคำนวณบำเหน็จบำนาญไมครบ 10 ป ไมมีสิทธิ์รับบำเหน็จบำนาญ 

บำเหน็จบำนาญพิเศษ จะไดรับเม่ือ  

1)  ขาราชการ พลทหารกองประจำการ หรือบุคคลที่ทำหนาที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหม

กำหนดแลว ไดรับอันตราย พิการ เจ็บปวยถึงทุพพลภาพ เพราะกระทำตามหนาที่ ใหไดรับบำนาญปกติ ท้ัง

บำนาญพิเศษดวย 

2)  ถาไดรับบำเหน็จบำนาญไปแลว หรือ พลทหารกองประจำการ หรือบุคคลที่ทำหนาที่ทหาร

ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ไดออกจากราชการหรือพนหนาที่ไปแลว ภายใน 3 ป ปรากฏชัดวาเจ็บปวยหรือ

ทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุในระหวางปฏิบัติหนาที่ ก็มีสิทธิ์ไดรับบำนาญพิเศษ ถาตายก็ใหทายาทไดรับ

บำนาญพิเศษ ท้ังนี้ใหจายตั้งแตวันขอ ถารับบำเหน็จไปแลวก็ใหไดรับบำนาญพิเศษอยางเดียว 

3)  ผูไดรับอันตรายตามขอ 1) แมจะยังไมมีสิทธิ์ไดรับบำนาญปกติ ก็ใหรับบำนาญปกติได 

  4)  ผูไดรับอันตรายถาเสียชีวิตกอนไดรับบำเหน็จบำนาญพิเศษ ใหทายาทไดรับท้ังบำเหน็จตก

ทอดและบำนาญพิเศษดวย 

5)  ผูทำหนาที่ ตามขอ 1 สูญหายไป หรือเชื่อไดวามีอันตรายถึงตาย เมื่อพนกำหนด 2 เดือนนบั

แตวันสูญหายใหสันนิษฐานวาตายและใหทายาทไดรับบำนาญพิเศษ 

 

บำเหน็จตกทอด  ทายาทจะไดรับเม่ือ 

1) ขาราชการ ตายในระหวางรับราชการ ทายาท (ตองอายุไมเกิน 20 ป เวนแตกำลังศึกษา

ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา แตตองไมเกิน 26 ปหรือเวนแตเปนบุคคลพิการหรือทุพพลภาพ) จะไดรับบำเหน็จ

ตกทอดเทากับเงินเดือนสุดทาย คูณเวลาราชการ 

2)  ตายในระหวางไดรับบำนาญปกติ หรือมีสิทธิ์ไดรับบำนาญปกติหรือบำนาญพิเศษ ทายาทมี

สิทธิ์ไดรับบำเหน็จตกทอด เปนจำนวน 30 เทา ของบำนาญรายเดือน (ขอยกเวนเหมือนขอ 1) 

3)  บำเหน็จตกทอดรายใด คำนวณไดยอดต่ำกวา 3000 บาท ใหจาย 3000  

 

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ 

 สมาชิกที่พนสภาพดวยเหตุสูงอายุ, เหตุทดแทน, เหตุทุพพลภาพ และเหตุเสียชีวิต สมาชิก

และทายาทจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในสวนของเงินท่ีไดรับจาก กบข. ในปท่ีไดรับเงินนั้น 
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 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงานมหาวิทยาลัยมี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพท่ีคอยดูแลพนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของกองทุนดังกลาว 

2.3 วัตถุประสงคของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  

 1. เพ่ือชวยใหบุคลากรใชทักษะ ความรู ความสามารถปฎิบัติงานของตนไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 2. เพ่ือชวยใหมหาวิทยาลัยดำเนินงานบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 

 3. เพ่ือชวยคัดสรรบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และมีแรงจูงใจใหผูมีศักยภาพเขามาปฎิบัติงาน 

 4. เพ่ือยกระดับความสามารถ และสรางความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของบุคลากร 

 5. เพ่ือพัฒนา และธำรงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณคาใหปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย
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3.1 ความสำคัญของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

 การวางแผน (Planning) คือการวางวัตถุประสงค การกำหนดเปาหมาย การสรางกลยุทธ และการ

ตัดสินใจสรรหาแนวทางในการดำเนินกิจกรรม เพื่อใหองคการสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ

ไดอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล โดยแผนงานอาจมคีวามแตกตางกันในดานระยะเวลา เชน แผนระยะยาว 

หรือแผนระยะสั้น เปนตน ตลอดจนมีความแตกตางกันตามหนาท่ีทางธุรกิจ เชน แผนการเงิน แผนการตลาด หรือ

แผนการผลิต เปนตน 

 การจัดการทรัพยากรบุคคลเปนกระบวนการที่ผูบริหารจะนำหลักการตางๆ มาประยุกตใชในการที่จะ

ทำใหองคการมีบุคลากรที่มีคุณภาพมารวมงานอยางเพียงพอและตอเนื่องเพื่อใหองคการสามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ดังนั้นนักบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสามารถ

จะตองสามารถนำความรู ประสบการณ และทักษะตางๆ เขามาประกอบในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให

ผลงานท่ีออกมามีคุณภาพและยังประโยชนสูงสุดตอองคการ บุคลากร และสังคมสวนรวมได นอกจากนี้การจัดการ

ทรัพยากรบุคคลท่ีประสบความสำเร็จจะตองอาศัยข้ันตอนท่ีละเอียดออนมากมาย โดยข้ันตอนสำคัญท่ีขาดไมไดใน

งานทรัพยากรบุคคลคือ การวางแผน (Planning) ผูบริหารจะตองมีวิสัยทัศน (Vision) ที่กวางไกลสามารถเขาใจ

สถานการณและวิเคราะหเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได ซ่ึงจะมีผลกระทบตอทิศทางการดำเนินงานและความ

ตองการดานบุคลากรขององคการ เพื ่อที ่จะสามารถวางแผนทรัพยากรบุคคล หรือการวางแผนทรัพยากร

มนุษย (Human Resource Planning : HRP) ไดอยางรอบคอบ รัดกุม มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความ

ตองการในแตละชวงเวลาได 

             ดังนั้นจากความหมายของการวางแผนท่ีกลาวมา ทำใหเราสามารถกลาวไดวา “การวางแผนทรัพยากร

บุคคล คือกระบวนการที่ใชคาดการณความตองการดานทรัพยากรบุคคลขององคการ อันจะสงผลถึงการกำหนด

วิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับบุคลากรและการตอบสนองตอปจจัยแวดลอม ตั้งแตกอนบุคลากรเขารวมงานกับ

องคการ ขณะปฏิบัติงานอยูในองคการ จนกระทั่งเขาตองพนออกจากองคการ เพื่อใหองคการใชเปนแนวทาง

ปฏิบัติและเปนหลักประกันวาองคการจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพอยางเพียงพออยูเสมอ ตลอดจนเพื่อใหบุคลากรมี

คุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of Work Life : QWL) ที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสอดคลองกับวัตถุประสงครวมขององคการ โดยมีเปาหมายสำคัญเพื่อประสิทธิภาพ ความมั่นคง 

และการเจริญเติบโตขององคการ บุคลากร และสังคม” 

 

สวนท่ี 3    

แผนบริหารทรพัยากรบุคคล 
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 จากความสำคัญ และความหมายดังกลาวขางตน มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทำแผนบริหารทรัพยากร 

บุคคลข้ึน เพ่ือเปนแนวทางการบริหารจัดการ และพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสรางความกาวหนา และธำรงรักษา

บุคลากรท่ีมีคุณคาไวกับมหาวิทยาลัยตอไป 

 

3.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา มีเปาหมายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรที่ดี สรางคุณภาพ

ชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงาน และมุงที่จะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 มหาวิทยาลัยอันดับ 15  

ของประเทศ และมหาวิทยาลัยอันดับ 150 ของเอเชีย เปนชุมชนวิชาการท่ีผลิตบัณฑิตแขงขันกับนานาชาติได และ

สามารถดำรงชีพอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพและมีคุณธรรม พึ่งพาตนเองไดและยืนอยูอยางสงางามในสังคม

วิชาการ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงไดกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไวดังนี้ 

 1. วางแผนกำลังคนอยางเหมาะสมตามกรอบภารกิจ 

 2. กำหนดกระบวนการคัดเลือกคนเขาสูตำแหนงดวยระบบคุณธรรม และดำเนินการดวย 

ความเปนธรรมโปรงใส ตรวจสอบได 

 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดบุคคลที ่มีศักยภาพสูงเขามา

ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 4. พัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติราชการที ่เอ้ือ 

ตอการทำงาน และมีความถูกตองสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว 

 5. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการไดรับการศึกษาตอ 

ในระดับท่ีสูงข้ึน 

 6. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเอง และสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 7. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาในสายงาน  

 8. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยการจัดใหมีสถานท่ีทำงานที่เอื้อตอการ

ทำงาน และสถานท่ีออกกำลังกาย รวมท้ังกิจกรรมการออกกำลังกาย 

   9. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรใหมีคุณภาพชีวิตและสวัสดิการท่ีดีอันจะ นำไปสูความ

จงรักภักดีองคกร 

 10. กระจายอำนาจในการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสูหนวยงานเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการ

บริหาร 

 11. ปรับกระบวนการทำงานในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ เปนไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดความ

คลองตัวในการปฏิบัติงาน 

 12. สรางแรงจูงใจ และใหรางวัลกับบุคลากร 
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3.3 วัตถุประสงคของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

 1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอื้อตอการดำเนินงาน 

ท่ีเนนผลสัมฤทธิ์ และการกาวสูมหาวิทยาลัยแมแบบท่ีดีของสังคม 

 2. เพื ่อพัฒนาบุคคลใหมีความรู  ความสามารถในดานตางๆ และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 

 3. เพ่ือใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความทุมเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันและทัศนคติท่ีดี

ตอองคกร 

 

3.4 ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสำเร็จและคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

 3.4.1 ยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน 

 

 3.4.2 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

 1. สรรหาบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถตรงตามความตองการ และสอดคลองกับอัตรากำลัง

ท่ีมีอยู 

  2. บุคลากรทุกระดับมีความกาวหนาในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู คุณธรรมและจริยธรรมใน

การปฏิบัติงาน 

  3. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทำงานท่ีดี และอยูในสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการทำงาน 

 

 3.4.3 ตัวช้ีวัดความสำเร็จและคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

 

 วัตถุประสงคของแผน ตัวช้ีวชัด คาเปาหมาย 

1) เพื ่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที ่มีประสิทธิภาพเอื ้อตอการ

ดำเน ินงานที ่ เน นผลสัมฤทธ ิ ์  และการกาวสู

มหาวิทยาลัยแมแบบท่ีดีของสังคม 

ระดับความพึงพอใจของ

บ ุ คลากรต  อระบบการ

บร ิหารทร ัพยากรบ ุคคล

ของมหาวิทยาลัย (ระดับ

ความพึงพอใจ) 

≥ 4.0 
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 วัตถุประสงคของแผน ตัวช้ีวชัด คาเปาหมาย 

2) เพ่ือใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความทุมเท

ในการปฏิบัติงาน และมีควมผูกพันกับองคกร 

ระดับความผูกพันของ

บุคลากรตอมหาวิทยาลัย 

(ระดับความผูกพัน) 

≥ 4.0 

3.5 ข้ันตอนการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 กำหนดผูรับผิดชอบ การติดตามผลการ

ดำเนินงาน 

ตุลาคม หัวหนาสำนักงาน 

2 กำหนดปฏิทินการติดตามผลการดำเนินงาน ตุลาคม คณะกรรมการ 

จัดทำแผน 

3 
กำหนดเครื่องมือการติดตามผลการดำเนินงาน 

ตามแผน 

ตุลาคม หัวหนาสำนักงาน 

4 ติดตามผลการดำเนินงาน มีนาคม,กันยายน หัวหนาสำนักงาน 

5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตอผูบริหาร มีนาคม,กันยายน หัวหนาสำนักงาน 

6 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน กันยายน คณะกรรมการ 

จัดทำแผน 
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แผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  3.6.1 แผนปฏิบัติการดานบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2569)  
 

กิจกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงคโครงการ 

 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เปาหมายของตัวชี้วัด  

กลุม 

เปาหมาย 

 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

 

งบประมาณ 

(บาท)  

 

ผูรับผิดชอบ 
 

2565 

 

2566 

 

2567 

 

2568 

 

2569 
       

ระบบการสรรหา (Recruitment)          

2. การสรรหา บรรจุ แตงต้ัง           

1 อบรมช้ีแจงหลักเกณฑ

และกำหนดมาตรฐาน 

การดำเนินงาน 

สรรหา การบรรจ ุ

แตงตั้ง  

เพ่ือใหผูปฏิบัติงานบุคคล

ของหนวยงานมีความรู 

ความเขาใจ ในการ

ปฏิบัติงาน 

รอยละของ

ผูปฏิบัติงาน

ดานบุคคลท่ี

เขารวมอบรม 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ผูปฏิบัติงานดาน

บุคคล ของ

หนวยงาน

ภายใน

มหาวิทยาลยั 

 ตุลาคม – 

กันยายน 

- กองบริหารงาน

บุคคล 

2 การสรรหาและคดัเลือก

บุคลากร 

เพ่ือสรรหาและคัดเลือก

บุคลากรเขาปฏิบัติงาน 

รอยละของ

การสรรหา

บุคคลเขา

ทำงานไดตาม

ประกาศ  

 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 หนวยงาน

ภายใน

มหาวิทยาลยั 

ตุลาคม – 

กันยายน 

- กองบริหารงาน

บุคคล 
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กิจกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงคโครงการ 

 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เปาหมายของตัวชี้วัด  

กลุม 

เปาหมาย 

 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

 

งบประมาณ 

(บาท)  

 

ผูรับผิดชอบ 
 

2565 

 

2566 

 

2567 

 

2568 

 

2569 
       

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน           

1 การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

เพ่ือประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัย 

รอยละของ

หนวยงานท่ี

ดำเนินการ

ประเมิน

ปฏิบัติงาน 

 

100 100 100 100 100 หนวยงาน

ภายใน

มหาวิทยาลัย 

ตุลาคม – 

กันยายน 

 - กองบริหารงาน

บุคคล 

ระบบการบริหารคาตอบแทน          

1 การบริหารคาจาง 

เงินเดือน และ

คาตอบแทน 

เพ่ือดำเนินการเลื่อน

เงินเดือน และคาจาง

คาตอบแทนของบุคลากร 

รอยละ

บุคลากรท่ี

ไดรับการ

เลื่อนเงินเดือน

และคาจาง

ตามเกณฑ  

 

100 100 100 100 100 บุคลากร

มหาวิทยาลยั 

ตุลาคม – 

กันยายน 

- กองบริหารงาน

บุคคล 
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กิจกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงคโครงการ 

 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เปาหมายของตัวชี้วัด  

กลุม 

เปาหมาย 

 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

 

งบประมาณ 

(บาท)  

 

ผูรับผิดชอบ 
 

2565 

 

2566 

 

2567 

 

2568 

 

2569 
       

ระบบการใหสวัสดิการและสิทธิประโยชน          

1 การสรางความรูความ

เขาใจในสิทธิประโยชน 

กองทุนประกันสังคม 

เพ่ือใหบุคลากรมีความรู

ความเขาใจในสิทธิประโยชน

ของกองทุนประกันสังคม 

รอยละของ 

บุคลากรท่ีเขา

รวมอบรม 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากร 

มหาวิทยาลยัท่ี

ข้ึนทะเบียนเปน

ผูประกันตน 

มกราคม – 

มีนาคม 

- 

 

 

 

 

 

 

 

กองบริหารงาน

บุคคล 

ระบบการธำรงรักษา          

1. การสรางแรงจูงใจ          

1 การจัดสรรเงินรางวัล เพ่ือเปนขวัญกำลังใจในการ

ปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 

รอยละบุคลากร

ที่ไดรับการ

จัดสรรเงินรางวัล

ตามเกณฑ 

100 100 100 100 100 บุคลากร

มหาวิทยาลยั 

ธันวาคม - กองบริหารงาน

บุคคล 
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กิจกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงคโครงการ 

 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เปาหมายของตัวชี้วัด  

กลุม 

เปาหมาย 

 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

 

งบประมาณ 

(บาท)  

 

ผูรับผิดชอบ 
 

2565 

 

2566 

 

2567 

 

2568 

 

2569 
       

2 การคัดเลือกบุคลากร

ดีเดน 

เพ่ือเปนการสงเสรมิ 

ยกยอง เปนขวัญและ

กำลังใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 

 

รอยละ

ความสำเร็จ

ของกิจการ

การคัดเลือก

บุคลากรดีเดน 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 คณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

พศจิกายน 

– มกราคม 

- กองบริหารงาน

บุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

2. การจัดทำเสนทางความกาวหนา          

1 การปรับปรุงขอบังคับ

และประกาศเก่ียวกับ

การเขาสูตำแหนงท่ี

สูงข้ึนของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ 

เพ่ือทบทวนและปรับปรุง

ประกาศเก่ียวกับการเขาสู

ตำแหนงของบุคลากรสาย

สนับสนุน 

รอยละของ

ประกาศท่ี

ไดรับการ

ปรับปรุง 

≥80 - - - - พนักงาน

มหาวิทยาลยั 

ตุลาคม – 

กันยายน 

- กองบริหารงาน

บุคคล 
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กิจกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงคโครงการ 

 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เปาหมายของตัวชี้วัด  

กลุม 

เปาหมาย 

 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

 

งบประมาณ 

(บาท)  

 

ผูรับผิดชอบ 
 

2565 

 

2566 

 

2567 

 

2568 

 

2569 
       

2 การจัดทำกรอบ

อัตรากำลังการเขาสู

ตำแหนงของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ 

เพ่ือใหมหาวิทยาลยัมีกรอบ

อัตรากำลังการเขาสุตำแหนง

ของบุคลากร 

รอยละของ

หนวยงานท่ี

จัดสงกรอบ

อัตรากำลัง

การเขาสู

ตำแหนงของ

บุคลากรสาย

วิชาการ 

100 100 100 100 100 หนวยงาน

ภายใน

มหาวิทยาลยั 

ตุลาคม – 

กันยายน 

- กองบริหารงาน

บุคคล 

3 โครงการพัฒนาผลงาน

และเพ่ิมตำแหนงทาง

วิชาการ 

 รอยละ

บุคลากรท่ีเขา

รวมโครงการ

ยื่นขอกำหนด

ตำแหนงทาง

วิชาการ 

≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 บุคลากรสาย

วิชาการท่ีเขา

รวมโครงการ

พัฒนาผลงาน

และเพ่ิม

ตำแหนงทาง

วิชาการ 

ตุลาคม – 

กันยายน 

- กองบรกิาร

การศึกษา 
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3.6.2  แผนปฏิบัติการดานบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ 2565 
 

กิจกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงคโครงการ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เปาหมาย 

ของตัวชี้วัด 

 

กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท)  

 

ผูรับผิดชอบ 

ระบบการสรรหา (Recruitment) 

1. การวางแผนอัตรากำลัง       

1 จัดทำกรอบอัตรากำลัง

ของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

เพ่ือทบทวนและจัดทำ

กรอบอัตรากำลัง ให

เพียงพอตอความ

ตองการอัตรากำลังของ

มหาวิทยาลยั 

 

รอยละความสำเรจ็ใน

การจัดทำกรอบ

อัตรากำลัง 

100 หนวยงานภายใน

มหาวิทยาลยั 

ตุลาคม  - กันยายน  - กองบริหารงานบุคคล 

2. การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง       

1 อบรมช้ีแจงหลักเกณฑ

และกำหนดมาตรฐาน การ

ดำเนินงาน สรรหา การ

บรรจุ แตงตั้ง  

เพ่ือใหผูปฏิบัติงาน

บุคคลของหนวยงานมี

ความรู ความเขาใจ ใน

การปฏิบัติงาน 

รอยละของ

ผูปฏิบัติงานดานบุคคล

ท่ีเขารวมอบรม 

≥80 ผูปฏิบัติงานดาน

บุคคล ของ

หนวยงานภายใน

มหาวิทยาลยั 

ตุลาคม  - กันยายน - กองบริหารงานบุคคล 



 

 

40 

 

 

กิจกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงคโครงการ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เปาหมาย 

ของตัวชี้วัด 

 

กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท)  

 

ผูรับผิดชอบ 

2 การสรรหาและคดัเลือก  

บุคลากร 

เพ่ือสรรหาและคัดเลือก

บุคลากรเขาปฏิบัติงาน 

รอยละของการสรรหา

บุคคลเขาทำงานได

ตามประกาศ  

≥80 หนวยงานภายใน

มหาวิทยาลยั 

ตุลาคม  - กันยายน - กองบริหารงานบุคคล 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน       

1 การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

เพ่ือประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร

มหาวิทยาลยั 

รอยละของหนวยงาน

ท่ีดำเนินการประเมิน

ปฏิบัติงาน 

 

100 หนวยงานภายใน

มหาวิทยาลยั 

ตุลาคม  - กันยายน  - กองบริหารงานบุคคล 

ระบบการบริหารคาตอบแทน       

1 การบริหารคาจาง 

เงินเดือน และคาตอบแทน 

เพ่ือดำเนินการเลื่อน

เงินเดือน และคาจาง

คาตอบแทนของ

บุคลากร 

รอยละบุคลากรท่ี

ไดรับการเลื่อน

เงินเดือนและคาจาง

ตามเกณฑ  

100 บุคลากร

มหาวิทยาลยั 

ตุลาคม  - กันยายน - กองบริหารงานบุคคล 

ระบบการใหสวัสดิการและสิทธิประโยชน       

1 การสรางความรูความ

เขาใจในสิทธิประโยชน 

กองทุนประกันสังคม 

เพ่ือใหบุคลากรมีความรู

ความเขาใจในสิทธิ

รอยละของ บุคลากรท่ี

เขารวมอบรม 

≥80 บุคลากร 

มหาวิทยาลยัท่ีข้ึน

มกราคม – 

มีนาคม  

- กองบริหารงานบุคคล 



 

 

41 

 

 

กิจกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงคโครงการ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เปาหมาย 

ของตัวชี้วัด 

 

กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท)  

 

ผูรับผิดชอบ 

ประโยชนของกองทุน

ประกันสังคม 

 

ทะเบียนเปน

ผูประกันตน 

ระบบการธำรงรักษา       

1. การสรางแรงจูงใจ        

1 การสรางแรงจูงใจดวยการ

จัดสรรเงินรางวัล 

เพ่ือดำเนินการจัดสรร

เงินรางวัลสำหรับ

บุคลากร 

รอยละบุคลากรท่ี

ไดรับการจัดสรรเงิน

รางวัลตามเกณฑ 

 

100 บุคลากร

มหาวิทยาลยั 

ธันวาคม  - กองบริหารงานบุคคล 

2 การคัดเลือกบุคลากรดเีดน เพ่ือเปนการสงเสรมิ 

ยกยอง เปนขวัญและ

กำลังใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

รอยละความสำเรจ็

ของกิจการการ

คัดเลือกบุคลากรดีเดน 

≥80 คณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

พฤศจิกายน  – 

มกราคม  

- กองบริหารงานบุคล 

2. การจัดทำเสนทางความกาวหนา       

2.1 การปรับปรุงขอบังคับและ

ประกาศเกี่ยวกับการเขาสู

เพื่อทบทวนและปรับปรุง

ประกาศเกี่ยวกับการเขาสู
รอยละของประกาศท่ี

ไดรับการปรับปรุง 

≥80 พนักงานมหาวิทาลัย ตุลาคม  - กันยายน - กองบริหารงานบุคคล 
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กิจกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงคโครงการ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เปาหมาย 

ของตัวชี้วัด 

 

กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท)  

 

ผูรับผิดชอบ 

ตำแหนงที่สูงขึ้นของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ 

ตำแหนงของบุคลากรสาย

สนับสนุน 

2.2 การจัดทำกรอบ

อัตรากำลังการเขาสู

ตำแหนงของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ 

เพ่ือใหมหาวิทยาลยัมี

กรอบอัตรากำลังการ

เขาสุตำแหนงของ

บุคลากร 

รอยละของหนวยงาน

ท่ีจัดสงกรอบ

อัตรากำลังการเขาสู

ตำแหนงของบุคลากร

สายวิชาการ 

100 หนวยงานภายใน

มหาวิทยาลยั 

ตุลาคม  - กันยายน - กองบริหารงานบุคคล 

2.3 โครงการพัฒนาผลงาน

และเพ่ิมตำแหนงทาง

วิชาการ 

 รอยละบุคลากรท่ีเขา

รวมโครงการยื่นขอ

กำหนดตำแหนงทาง

วิชาการ 

≥20 บุคลากรสาย

วิชาการท่ีเขารวม

โครงการพัฒนา

ผลงานและเพ่ิม

ตำแหนงทาง

วิชาการ 

ตุลาคม  - กันยายน - กองบรกิารการศึกษา 
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 มหาวิทยาลัยมีนโยบายการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลกับการบริหารงานบุคคลโดยการนำระบบบริหาร

ทรัพยากร ( ERP: Enterprise Resource Planning) เขามาใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และความคลองตัวในการ

บริหารงานบุคคล สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว ประกอบดวยระบบงานตางๆ ดังนี้  

  1. ระบบสรรหา 

  2. ระบบทะเบียนประวัติ 

  3. ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ 

  4. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 5. ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ 

 

ระบบสรรหา 

 จัดทำขึ ้นเพื ่อเป นแบบแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื ่อการวางแผนทรัพยากรองค กร  

(ERP: Enterprise Resource Planning) ในดานระบบงานจัดสรรหาอัตรากำลัง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    

ในการออกแบบระบบของระบบงานมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

  1. เพ่ือตรวจสอบตำแหนงงานท่ีวางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 2. เพ่ือตรวจสอบตำแหนงงานท่ีถือครอง ในแตละหนวยงาน 

 3.  เพื่ออธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานสำหรับงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การนำเสนอรายงานในสวนของรายงานดานงานบุคลากรและการนำเสนอรายงาน

สำหรับผูบริหาร 

  4. เพื่อใหแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคลากรใหมีความคลองตัว รวดเร็ว ถูกตอง 

และเปนมาตรฐานเดียวกัน และสงเสริมใหมีการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีผูบริหารไดกำหนดไว 

  5. เพ่ือเปนการลดความซ้ำซอนของการบันทึกขอมูล 

  6. เพ่ือใหมีการจัดเก็บขอมูลเปนไปอยางมีระบบ และครบถวน 

  7. เพื่อลดความสิ้นเปลืองในการใชทรัพยากรกระดาษ และเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสาร และ

รายงานตาง ๆ 

  8. เพื ่อลดขั ้นตอนการทำงาน และความผิดพลาดของขอมูลในการรับ-สงขอมูลระหวาง

หนวยงาน 

 สวนท่ี 4    

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับ 

การบริหารงานบุคคล 
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  9. เพ่ือความสะดวกในการจัดทำรายงานรูปแบบตาง ๆ  

  10. เพื่อใหสามารถนำเสนอขอมูลมาวิเคราะห หรือประกอบการตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว และ

ถูกตอง โดยเฉพาะสำหรับผูบริหาร 

  11. เพื่อนำเสนอภาพของงาน และการเชื่อมโยงของขอมูลในแตละงานภายในงานบุคลากร 

และระบบท่ีเก่ียวของของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  12. เพื ่อนำเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีความคลองตัว รวดเร็ว ถูกตอง และเปน

มาตรฐานเดียวกัน โดยยังคงยึดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  13. เพื่อเปนขอมูลใหพัฒนาระบบสำหรับงานบุคลากรดวยระบบงานคอมพิวเตอรใหมที ่มี

มาตรฐาน 

  14. เพื่อเปนคูมือสำหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบขอมูลที่ตองจัดเตรียมใหมี

ในระบบงาน และระบบคอมพิวเตอรท่ีตองรองรับงานบุคลากร 

  15. เพ่ือใหสามารถนำขอมูลมาวิเคราะห หรือประกอบการตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว และถูกตอง 

โดยเฉพาะสำหรับผูบริหาร 

  16. เพื่อใหขอมูลในระบบมีการเชื่อมโยงกับขอมูลของหนวยงานอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับ

กระบวนการปฏิบัติงาน และมีการเชื่อมโยงระหวางระบบงานท่ีเก่ียวของ 

  17. เพ่ือแกปญหาเดิมที่เคยมี และตอบสนองความตองการของผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงาน

บุคลากร ไดแก การแกปญหาความซ้ำซอนของการบันทึกขอมูล การจัดเก็บขอมูลใหเปนไปอยางมีระบบ และ

ครบถวน การลดความสิ้นเปลืองในการใชทรัพยากรกระดาษ และเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสาร และรายงานตาง ๆ 

สามารถติดตามและควบคุมงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน สะดวกในการจัดทำรายงานรูปแบบตาง ๆ 

 

ระบบทะเบียนประวัติ 

 จัดทำขึ ้นเพื ่อเป นแบบแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อการวางแผนทรัพยากรองค กร  

(ERP: Enterprise Resource Planning) ในดานระบบงานทะเบียนประวัติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ในการออกแบบระบบของระบบงานมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

เพ่ือเก็บประวัติรายละเอียดการเคลื่อนไหวตาง ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 1. เพ่ืออธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานสำหรับงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การนำเสนอรายงานในสวนของรายงานดานงานบุคลากรและการนำเสนอรายงาน

สำหรับผูบริหาร 

 2. เพื่อใหแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคลากรใหมีความคลองตัว รวดเร็ว ถูกตอง 

และเปนมาตรฐานเดียวกัน และสงเสริมใหมีการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีผูบริหารไดกำหนดไว 

 3. เพ่ือเปนการลดความซ้ำซอนของการบันทึกขอมูล 

 4. เพ่ือใหมีการจัดเก็บขอมูลเปนไปอยางมีระบบ และครบถวน 

 5. เพื่อลดความสิ้นเปลืองในการใชทรัพยากรกระดาษ และเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสาร และ

รายงานตางๆ 
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 6. เพื ่อลดขั ้นตอนการทำงาน และความผิดพลาดของขอมูลในการรับ-สงขอมูลระหวาง

หนวยงาน 

 7. เพ่ือความสะดวกในการจัดทำรายงานรูปแบบตาง ๆ  

 8. เพื่อใหสามารถนำเสนอขอมูลมาวิเคราะห หรือประกอบการตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว และ

ถูกตอง โดยเฉพาะสำหรับผูบริหาร 

 9. เพื่อนำเสนอภาพของงาน และการเชื่อมโยงของขอมูลในแตละงานภายในงานบุคลากร และ

ระบบท่ีเก่ียวของของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 10. เพื ่อนำเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีความคลองตัว รวดเร็ว ถูกตอง และเปน

มาตรฐานเดียวกัน โดยยังคงยึดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 11. เพื่อเปนขอมูลใหพัฒนาระบบสำหรับงานบุคลากรดวยระบบงานคอมพิวเตอรใหมที ่มี

มาตรฐาน 

 12. เพื่อเปนคูมือสำหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบขอมูลที่ตองจัดเตรียมใหมี

ในระบบงาน และระบบคอมพิวเตอรท่ีตองรองรับงานบุคลากร 

 13. เพ่ือใหสามารถนำขอมูลมาวิเคราะห หรือประกอบการตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว และถูกตอง 

โดยเฉพาะสำหรับผูบริหาร 

 14. เพื่อใหขอมูลในระบบมีการเชื่อมโยงกับขอมูลของหนวยงานอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับ

กระบวนการปฏิบัติงาน และมีการเชื่อมโยงระหวางระบบงานท่ีเก่ียวของ 

 15. เพื่อแกปญหาเดิมที่เคยมี และตอบสนองความตองการของผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงาน

บุคลากร ไดแก การแกปญหาความซ้ำซอนของการบันทึกขอมูล การจัดเก็บขอมูลใหเปนไปอยางมีระบบ และ

ครบถวน การลดความสิ้นเปลืองในการใชทรัพยากรกระดาษ และเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสาร และรายงานตาง ๆ 

สามารถติดตามและควบคุมงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน สะดวกในการจัดทำรายงานรูปแบบตาง ๆ 

 

ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ 

 จัดทำขึ้นเพื่อเปนแบบแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนทรัพยากรองคกร (ERP : 

Enterprise Resource Planning) ในดานระบบงานประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาขึ้นเงินเดือน ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการออกแบบระบบของระบบงานมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

  1. เพื่อเก็บขอมูลการมาปฏิบัติงาน การขอลางาน การทำลวงเวลา  รวมถึงการคำนวณ ชั่วโมง

การมาปฏิบัติงาน ขาดงาน มาสาย ลางาน และ รวบรวมชั่วโมงการทำลวงเวลา ของบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

  2. เพื่อใหแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคลากรใหมีความคลองตัว รวดเร็ว ถูกตอง 

และเปนมาตรฐานเดียวกัน และสงเสริมใหมีการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีผูบริหารไดกำหนดไว 

  3. เพ่ือเปนการลดความซ้ำซอนของการบันทึกขอมูล 

  4. เพ่ือใหมีการจัดเก็บขอมูลเปนไปอยางมีระบบ และครบถวน 
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  5. เพื่อลดความสิ้นเปลืองในการใชทรัพยากรกระดาษ  และเนื้อท่ีในการจัดเก็บเอกสาร 

และรายงานตาง ๆ 

  6. เพ่ือลดข้ันตอนการทำงานและความผิดพลาดของขอมูลในการรับ-สงขอมูลระหวางหนวยงาน 

  7. เพ่ือความสะดวกในการจัดทำรายงานรูปแบบตาง ๆ  

  8. เพื่อใหสามารถนำเสนอขอมูลมาวิเคราะห หรือประกอบการตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว และ

ถูกตอง โดยเฉพาะสำหรับผูบริหาร 

  9. เพื่อนำเสนอภาพของงาน และการเชื่อมโยงของขอมูลในแตละงานภายในงานบุคลากร และ

ระบบท่ีเก่ียวของของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  10. เพื ่อนำเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีความคลองตัว รวดเร็ว ถูกตอง และเปน

มาตรฐานเดียวกัน โดยยังคงยึดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  11. เพื่อเปนขอมูลใหพัฒนาระบบสำหรับงานบุคลากรดวยระบบงานคอมพิวเตอรใหมที ่มี

มาตรฐาน 

  12. เพื่อเปนคูมือสำหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบขอมูลที่ตองจัดเตรียมใหมี

ในระบบงาน และระบบคอมพิวเตอรท่ีตองรองรับงานบุคลากร 

  13. เพ่ือใหสามารถนำขอมูลมาวิเคราะห หรือประกอบการตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว และถูกตอง 

โดยเฉพาะสำหรับผูบริหาร 

  14. เพื่อใหขอมูลในระบบมีการเชื่อมโยงกับขอมูลของหนวยงานอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับ

กระบวนการปฏิบตัิงาน และมีการเชื่อมโยงระหวางระบบงานท่ีเก่ียวของ 

  15 เพื่อแกปญหาเดิมที่เคยมี และตอบสนองความตองการของผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงาน

บุคลากร ไดแก การแกปญหาความซ้ำซอนของการบันทึกขอมูล การจัดเก็บขอมูลใหเปนไปอยางมีระบบ และ

ครบถวน การลดความสิ้นเปลืองในการใชทรัพยากรกระดาษ และเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสาร และรายงานตางๆ 

สามารถติดตามและควบคุมงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน สะดวกในการจัดทำรายงานรูปแบบตางๆ 

 

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 จัดทำขึ้นเพื่อเปนแบบแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนทรัพยากรองคกร (ERP : 

Enterprise Resource Planning) ในดานระบบงานทะเบียนประวัติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการ

ออกแบบระบบของระบบงานมีวัตถุประสงค ดังนี ้

  1. เพ่ือเก็บขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงคำนวณคะแนนประเมินผลและหาเกณฑ 

การประเมินผลของบุคลากร   เพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจสำหรับผูบริหาร 

  2. เพื่อใหแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคลากรใหมีความคลองตัว รวดเร็ว ถูกตอง 

และเปนมาตรฐานเดียวกัน และสงเสริมใหมีการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีผูบริหารไดกำหนดไว 

  3. เพ่ือเปนการลดความซ้ำซอนของการบันทึกขอมูล 

  4. เพ่ือใหมีการจัดเก็บขอมูลเปนไปอยางมีระบบ และครบถวน 
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  5. เพื่อลดความสิ้นเปลืองในการใชทรัพยากรกระดาษ และเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสาร และ

รายงานตาง ๆ 

  6. เพื ่อลดขั ้นตอนการทำงาน และความผิดพลาดของขอมูลในการรับ-สงขอมูลระหวาง

หนวยงาน 

  7. เพ่ือความสะดวกในการจัดทำรายงานรูปแบบตาง ๆ 

  8. เพื่อใหสามารถนำเสนอขอมูลมาวิเคราะห หรือประกอบการตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว และ

ถูกตอง โดยเฉพาะสำหรับผูบริหาร 

  9. เพื่อนำเสนอภาพของงาน และการเชื่อมโยงของขอมูลในแตละงานภายในงานบุคลากร และ

ระบบท่ีเก่ียวของของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  10. เพื ่อนำเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีความคลองตัว รวดเร็ว ถูกตอง และเปน

มาตรฐานเดียวกัน โดยยังคงยึดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  11. เพื่อเปนขอมูลใหพัฒนาระบบสำหรับงานบุคลากรดวยระบบงานคอมพิวเตอรใหมที ่มี

มาตรฐาน 

  12. เพ่ือเปนคูมือสำหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบขอมูลท่ีตองจัดเตรียมใหมีใน

ระบบงาน และระบบคอมพิวเตอรท่ีตองรองรับงานบุคลากร 

  13. เพ่ือใหสามารถนำขอมูลมาวิเคราะห หรือประกอบการตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว และถูกตอง 

โดยเฉพาะสำหรับผูบริหาร 

  14. เพื่อใหขอมูลในระบบมีการเชื่อมโยงกับขอมูลของหนวยงานอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับ

กระบวนการปฏิบัติงาน และมีการเชื่อมโยงระหวางระบบงานท่ีเก่ียวของ 

  15. เพื่อแกปญหาเดิมที่เคยมี และตอบสนองความตองการของผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงาน

บุคลากร ไดแก การแกปญหาความซ้ำซอนของการบันทึกขอมูล การจัดเก็บขอมูลใหเปนไปอยางมีระบบ และ

ครบถวนการลดความสิ้นเปลืองในการใชทรัพยากรกระดาษ และเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสารและรายงานตาง ๆ 

สามารถติดตามและควบคุมงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน สะดวกในการจัดทำรายงานรูปแบบตาง ๆ 

 

ระบบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

 จัดทำข้ึนเพ่ือเปนการวางแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนพัฒนาองคกร (EPR) ใน

ดานระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ เพ่ือเปนขอมูลในการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา ในการออกแบบระบบงานมีวัตถุประสงค ดงันี้ 

  1. เพ่ือเปนขอมูลในการดำเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณอยางมีประสิทธิภาพและ

ถูกตองมากข้ึน 

  2.  เพ่ือเก็บขอมูลในการไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

  3. เพ่ือลดขอผิดพราดของขอมูลในการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ 

  4. เพ่ือใหการจัดเก็บขอมูลเปนไปอยางมีระบบและครบถวน 
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  5. เพ่ือลดความสิ้นเปลืองในการใชทรัพยากรกระดาษ และพ้ืนท่ีในการจัดเก็บเอกสารและ

ระบบงานตาง ๆ  

 6. เพ่ือใหสามารถนำขอมูลมาเคราะหหรือประกอบการตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

 7. เพ่ือเปนขอมูลในระบบท่ีมีการเชื่อมโยงกับขอมูลของแตละหนวยงานและสามารถรับรู 

ขอมูลได 

 8. เพ่ือแกปญหาขอมูลเดิมท่ีเคยมีและสามารถตอบสนองความตองการของผูปฏิบัติงานท่ี

เก่ียวของกับงานบุคลากร 
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 การนำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ป (พ.ศ.2565 - พ.ศ.2569) และแผนประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ไปสูการปฏิบัติ ตองใหความสำคัญตอการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือในการ

จัดทำโครงการ/กิจกรรมใหสำเร็จตามวัตถุประสงค ยุทธศาสตร และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

ที่กำหนดไว รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอยางเปนระบบเพื่อใหเกิดผล 

ในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงไดกำหนดวัตถุประสงค ดังนี้  

 1. เพื่อเสริมสรางความรู และความเขาใจรวมกันของบุคลากรภายในหนวยงานในเรื่องการบริหารงาน

บุคคล ระยะ 5 ป (พ.ศ.2565-พ.ศ.2569) และแผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  

 2. เพื่อปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการ การนำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป 

(พ.ศ.2565-พ.ศ.2569) และแผนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 3. เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลแผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ5 ป (พ.ศ.2565-พ.ศ.2569) และ

แผนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยางเปนระบบ  

5.1 แนวทางการนำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ป (พ.ศ.2565-พ.ศ.2569) และแผนประจำป     

     งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสูการปฏิบัติ 

 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงกำหนดทางการนำแผนการบริหารงานบุคคลไปสูการปฏิบัติ ดังนี้  

 1. สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแผนบริหารทรัพยากรบุคลากร ระยะ5 ป (พ.ศ.2565-พ.ศ.2569)

และแผนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยางเปนระบบ  

 2. ประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย และโครงการ/กิจกรรมใหกับบุคลากร ได

ทราบถึงรายละเอียดโครงการการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ5 ป (พ.ศ.2565-พ.ศ.2569)

และแผนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ  

 3. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหสอดคลองกับโครงการท่ีกำหนด  

 4. สงเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับแผนที่กำหนดไว และนำไปสูการพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 5. ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมใหมีความกาวหนาอยางตอเนื่อง โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

เปนเครื่องมือในการสื่อสาร พรอมจัดทำฐานขอมูลใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดงาย ติดตาม ตรวจสอบผล

 

สวนท่ี 5    

แนวทางการนำแผนสูการปฏิบัติ และ

การติดตามประเมินผล 
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ที ่ไดร ับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหนวยงาน วาสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคของ 

แผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ป (พ.ศ.2565-พ.ศ.2569) และแผนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

รวมท้ังสามารถประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรม 

5.2 การติดตามและประเมินผลแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป (พ.ศ.2565-พ.ศ.2569) และแผน 

     ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

  การติดตามประเมินผลเปนเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนใหการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย บรรลุ

เปาประสงคตามที่กำหนดไวในแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2565-พ.ศ.2569) และแผนประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่ อ ใหผู บริหารและผู ปฏิบัติ ง านทราบถึ งความสำเร็ จ  หรือความลม เหลว

ของการดำเนินงาน และนำไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคใหเหมาะสมเทา

ทันสถานการณ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายได โดยคณะฯมีการจัดประชุมเพ่ือรายงานความกาวหนา

ของการปฏิบัติงานในโครงการตางๆตามแผนการพัฒนาบุคลากรเปนระยะๆ และจัดทำรายงานสรุปผล 

การดำเนินงานของแตละโครงการหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2569 

และ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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