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บทสรุปผู้บรหิาร 
ส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปและนวัตกรรมกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ น ำโดย ผศ.ดร.ปรีชำ พงษ์เพ็ง 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปฯได้ชี้แจงนโยบำยและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิชำ

กำรศึกษำทั่วไปฯ ที่สอดรับกับกรอบแผนยุทธศำสตร์ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560-2574) ของมหำวิทยำลัยรำช

ภัฏสวนสุนันทำที่จะมุ่งใหม้หำวิทยำลัยเป็น“มหำวิทยำลัยเอตทัคคะนำนำชำติ”และแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 

ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ ำปีงบประมำณ 2564 ของมหำวิทยำลัย โดยมีวิสัยทัศนท์ี่วำ่ “มหำวิทยำลัย

แมแ่บบที่ดขีองสังคม” โดยได้ก ำหนดกรอบและทิศทำงของส ำนักวิชำกำรศกึษำทั่วไปฯ ดังนี้ 

วิสัยทัศน ์“มุ่งกำรเป็นผู้น ำแหง่กำรสรำ้งสรรค์นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้กำรศึกษำทั่วไป” 

พันธกิจ 

1) สรำ้งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหมวดวิชำกำรศกีษำทั่วไประดับปริญญำตรี 

2) สรำ้งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ดว้ยสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

3) สร้ำงเสริมกำรบริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนและชุมชน ค่ำนิยม   กำรใช้

นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกำรเรียนรู ้ 

แนวทำงกำรพัฒนำองค์กร 

นโยบำยด้ำนที่ 1 พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อสร้ำงบัณฑิตตำมหลักปรัชญำวิชำ

ศกึษำทั่วไป 

นโยบำยด้ำนที่ 2 พัฒนำและส่งเสริมควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิจัยในแนวทำงที่ยั่งยืน 

นโยบำยด้ำนที่ 3 พัฒนำและสร้ำงสรรคน์วัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้กำรศกึษำทั่วไปต่อกำร 

ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 

นโยบำยด้ำนที่ 4 พัฒนำและส่งเสริมบุคลำกรในทุกด้ำน เน้นกำรเพิ่มศักยภำพและควำมก้ำวหน้ำ 

ในวิชำชีพ ด้วยระบบคุณธรรมและยุติธรรม 

นโยบำยด้ำนที่ 5 ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและสร้ำงภำคีเครือข่ำยทำงกำรศกึษำ ทั้งภำครัฐและ 

เอกชน รวมถึงกลุ่มชุมชน 

ทั้งนี้ได้ด ำเนินกำรบริหำรงำนส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปฯ ตำมโครงสร้ำงองค์กรของส ำนักวิชำ

กำรศึกษำทั่วไปฯเพื่ออขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปฯ ที่ว่ำ “มุ่งกำรเป็นผู้น ำแห่งกำร

สร้ำงสรรค์ นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้กำรศึกษำทั่วไป”และพันธ์กิจของส ำนักวิชำกำรศกึษำทั่วไปฯ ทั้ง 3 

ข้อ ประกอบด้วย ข้อที่ 1 สร้ำงเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหมวดวิชำกำรศีกษำทั่วไประดับปริญญำตรี 

ข้อ 2 สร้ำงเสริมกำรวิจัย และพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 3 สร้ำงเสริมกำร

บริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของ หน่วยงำนและชุมชน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยน ำโดย
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คณะผู้บริหำร และกำรมสี่วนรว่มของบุคลำกรทุกคนได้ร่วมกันก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้ตอบสนอง

นโยบำยของหนว่ยงำนและมหำวิทยำลัย  

ส ำหรับรำยละเอียดโดยสรุปของแผนโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆที่ก ำหนดไว้ตำมแผนปฏิบัติกำร

ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร ส ำนักวิชำกำรศกึษำทั่วไปและนวัตกรรมกำรเรียนรูอ้ิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลำ 5 ปี 

( พ.ศ. 2560 – 2564 )  และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิชำกำรศกึษำ

ทั่วไปและนวัตกรรมกำรเรียนรูอ้ิเล็กทรอนิกส์จะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร ตำมเป้ำหมำย 

ยุทธศำสตร ์เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงำน/กลยุทธ์ ควบคู่ไปกับควำมมุง่มั่นในกำรด ำเนนิกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนหมวดวิชำศกึษำทั่วไป ตำมแผนกำรด ำเนนิงำนประจ ำปี ให้มีคุณภำพเป็นไปตำมเกณฑค์ุณภำพ

กำรศกึษำ เพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) ใหบ้รรลุเป้ำหมำยและตัวชี้วัดที่ได้ก ำหนดไว้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและตอบสนองนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปและนวัตกรรมกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำร

เรียนกำรสอนหมวดรำยวิชำศึกษำทั่วไปของมหำวิทยำลัย โดยมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบระบบกลุ่ม

ใหญ่ผสมผสำนกับกำรเรียนระบบ E-Learning พร้อมทั้งส ำนัก ฯ ยังเป็นหน่วยงำนที่มีกำรพัฒนำระบบ E-

Learning ในกำรบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรผลิตสื่อกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ประกอบกำรสอน

ในทุกรำยวิชำของหมวดรำยวิชำกำรศกึษำทั่วไป และกำรสอนแบบออนไลน์ 

เพื่อเป็นกำรตอบสนองตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยในกำรพัฒนำบุคลำกร ส ำนักวิชำกำรศึกษำ

ทั่วไปฯ ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของแผนกำรพัฒนำบุคลำกร ที่ได้พัฒนำจำกควำมรู้ควำมสำมำรถของ

บุคลำกร และเป็นประโยชน์ต่อบุคลำกร ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องกำรพัฒนำตนเอง ในกำรบริหำรจัดกำรเรียน

กำรสอน และกำรผลิตสื่อกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ประกอบกำรสอน จึงได้จัดท ำแผนโครงกำรแผนพัฒนำ

บุคลำกร เพื่อเป็นเครื่องมอืในกำรด ำเนินงำนและติดตำมประเมินผลให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ 

 

1.2 โครงสร้างส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนกิส์ 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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1.4 ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) ประจ าปี

งบประมาณ   พ.ศ. 2564 

 จำกควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล มหำวิทยำลัยจึงก ำหนด

แนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ให้สอดคล้องและสนับสนุนเป้ำประสงค์และยุทธศำสตร์ของ

มหำวิทยำลัย โดยมีระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ดังนี้ 

.              1. ระบบกำรสรรหำ (Recruitment) 

 2. ระบบกำรพัฒนำ (Training & Developmaent) 

 3. ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 4. ระบบกำรบริหำรค่ำตอบแทน 

 5. ระบบกำรให้สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ 

 6. ระบบกำรธ ำรงรักษำ 

 

 

ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 63 

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ 

กิจกรรม /โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของตัวชี้วัด ผลการด าเนนิงาน 

1 ระบบการสรรหา 
1.1 ด้านการวางแผน
อัตราก าลัง 
 
 
 
1.2 ด้านการการสรรหา 
(Recruitment) แบ่ง
ออกเป็น  
1.2.1  การวางแผน
อัตราก าลัง 
1.2.2 การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร 
 

-เพ่ือทบทวนและจัดท า
กรอบอัตราก าลังให้
เพียงพอต่อความต้องการ
อัตราก าลังของส านักวิชา
ศึกษาทั่วไปฯ 
 
-เพ่ือสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรเข้าปฏิบัติงาน 

-ความส าเร็จในการ
จัดท ากรอบอัตราก าลัง 
 

 
 

 
-ร้อยละของการสรรหา
บุคคลเข้าท างานได้ตรง
ตามคุณสมบัติ 

-เป็นไปตามกรอบ
อัตราก าลัง 

 
 
 

 
             86 
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2. ระบบการพัฒนา
(Training & 
Developmaent) 
3. ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
 
 

-ตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560-2564 และ
แผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
 
-เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปฯ 

 
 
 
 
 
 
 

-ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการประเมินผล

ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 

89 

4. ระบบการบริหาร
ค่าตอบแทน 
5. ระบบสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ 
6. ระบบการธ ารงรักษา 
 

- 
 

- 
 
-การจัดท าเส้นทาง 

- 
 

- 
 
-ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 

 

             -  
 

- 
 

100 
 

 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐาน ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

  องค์กรแห่งกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้กำรศึกษำทั่วไปฯ (Organization of 

the innovation creation for general education learning management) 

                   ปรัชญำ  สร้ำงองค์ควำมรู้ คู่คุณธรรม สร้ำงสรรคส์ังคม 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

 จัดกำรเรยีนกำรสอนหมวดวิชำกำรศึกษำทั่วไประดับปริญญำตรีภำคปกติ วิจัยและพัฒนำ

นวัตกรรมกำรเรียนรู้ดว้ยสื่ออเิล็กทรอนิกส์ และบริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนและชุมชน 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

    1) จัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำศกึษำทั่วไป เพื่อพัฒนำคุณภำพของนักศกึษำให้เป็นบัณฑิตใน

อุดมคติไทย 

        2) บริกำรวชิำกำรเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรยีนรู้ตำมควำมต้องกำรของหนว่ยงำนและชุมชน 
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        3) กำรวิจัยและพัฒนำกำรนวัตกรรมกำรกำรเรยีนรู้ด้วยสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

   คุณภำพ คุ้มค่ำ ถำวร 

 

     1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ท ำให้ถูกต้องตั้งแตค่รั้งแรก 
 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

  คล่องแคล่ว ทันสมัย ก ำกับกำรเรียนรูไ้ด้ดว้ยตนเอง เพื่อพัฒนำสู่ควำมเป็นบัณฑิตในอุดมคติไทย 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

    จัดกำรเรยีนกำรเรียนรู้ดว้ยนวัตกรรมร่วมสมัย 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

ควำมถูกต้อง เที่ยงธรรม และกำรมสี่วนรว่ม 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Gloals) 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหำวิทยำลัยมุ่งที่จะผลติบัณฑิตที่มี

คุณภำพตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่กำรเป็นเอตทัคคะที่ได้รับกำร

ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหำวิทยำลัยมุ่งที่จะ

ผลิตผลงำนทำงวิชำกำร เพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ผลิตงำนวิจัยที่ตอบสนองต่อควำม

ต้องกำรของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ รวมทั้งกำรน ำไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลำง

แหง่กำรเรยีนรู้เพื่อกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหำวิทยำลัยมุ่งที่จะสร้ำง

เครือข่ำยควำมร่วมมือที่หลำกหลำยทั้งภำยในและต่ำงประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและเกิด

ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับมหำวิทยำลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหำวิทยำลัยมุ่งที่จะพัฒนำ

ระบบบริหำรจัดกำรภำยในที่ตอบสนองต่อควำมเป็นนำนำชำติ และสร้ำงชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ

ในระดับชำติและนำนำชำติ รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 
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1.6 ข้อมูลบุคลากร ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนกิส์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.6.1 ตารางข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวุฒิการศึกษา 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 

1.6.2 ตารางข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร และต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ล าดับ

ที่ 

 
ขื่อหน่วยงาน 

ข้าราชการ  
รวม 
ขรก. 

พนง.(เงินรายได้) รวม 
 พนง. 
(เงิน

รายได้) 

พนง.(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

รวม 
พนง.(งบ 
ประมาณ
แผ่นดิน) 

 
ผลรวม
ทั้งหมด  

ผศ. 
 

รศ. 
 

อ. 
 

ผศ. 
 

รศ. 
 

ศ. 
 

อ. 
 

ผศ. 
 

รศ. 
 

อ. 
- - - - -  - - - -  - - -  - 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 

 
ล าดับ

ที่ 

 
ขื่อหน่วยงาน 

ข้าราชการ  
รวม 

ข้าราชการ 

พนง.(เงินรายได้)  
รวม พนง.

(เงิน
รายได้) 

พนง.(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

 
รวม พนง.

(งบประมาณ 
แผ่นดิน) 

ผลรวม
ทั้งหมด 

ป.
ตร ี

ป.โท ป.
เอก 

ป.
ตร ี

ป.โท ป.
เอก 

ป.
ตร ี

ป.โท ป.
เอก 

1. - - - -  - - -  - - -  - 
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1.6.3 ตารางข้อมูลบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร และคณุวุฒิการศึกษา 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 

 

 

 

 
ล าดับ

ที ่

 
หน่วยงาน 

ข้าราชการ  
รวม 

พนง.(งปม.เงินรายได้)  
รวม 

พนง.(งปม.แผ่นดิน)  
รวม 

พนง.ราชการ  
รวม 

ลจ.ช่ัวคราว  
รวม 

ลจ.ประจ า  
รวม 

 
ผลรวม
ทั้งหมด 

ป.
ตร ี

ป.
โท 

ต่ า
กว่า 
ป.
ตร ี

ป.
ตร ี

ป.
โท 

ป.
เอก 

ต่ า
กว่า 
ป.
ตร ี

ป.
ตร ี

ป.
โท 

ต่ า
กว่า 
ป.
ตร ี

ป.
ตร ี

ป.
โท 

ต่ า
กว่า 
ป.
ตร ี

ป.
ตร ี

ต่ า
กว่า 
ป.
ตร ี

ป.
ตร ี

ป.
โท 

1. ส านักวิชาการ
ศึกษาทั่วไปและ
นวัตกรรมการ
เรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส ์

24 6 30  14 1  15  9 5 14  1  1 2  2      
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ส่วนที่ 2  

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป ี( พ.ศ. 2560 – 2564 )   

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
2.1  นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

           1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรอย่ำงตอ่เนื่อง และเหมำะสมเพื่อเพิ่ม

ขีดควำมสำมำรถ สร้ำงจิตส ำนึกและทัศนคตขิองบุคลำกรใหส้ำมำรถปรับเปลี่ยนไปในทำงที่พึงประสงค์ได้

อย่ำงเหมำะสม  

  2.  ส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรโดยมุ่งให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ 

ตลอดจนมีค่ำนิยมคุณธรรม และทัศนคติที่ถูกต้องทันสมัย สำมำรถน ำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับ

มอบหมำย และรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต และให้ถือว่ำกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรเป็นกำร

ลงทุน เพื่อควำมก้ำวหน้ำของส ำนักฯ  

  3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำบุคลำกร ระหว่ำง

มหำวิทยำลัยและส่วนงำน เพื่อให้กำรพัฒนำบุคลำกรในมหำวิทยำลัยเป็นไปอย่ำงทั่วถึงและมีควำม

สอดคล้องกับควำมตอ้งกำรอย่ำงแท้จริง 

 4. กำรสนับสนุนให้บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีสมรรถนะสอดคล้องตำมเป้ำหมำยและ

ยุทธศำสตรอ์งค์กร ตลอดจนมคีุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีทัศนคติที่ดีตอ่องค์กร 

 5.  ส่งเสริมกำรจัดระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลใหส้ำมำรถร่วมมอืและร่วมใจกันเป็นอย่ำงดี

ท ำให้ส ำนักฯ เจริญก้ำวหน้ำและเกิดกำรพัฒนำอย่ำงตอ่เนื่อง และยังเป็นกำรเตรียมควำมพรอ้มของ

บุคลำกร ให้สำมำรถรองรับและเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนำคตได้ 

6.  ส่งเสริมให้บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนที่ดีและอยู่ในสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรท ำงำน

ตำมแนวทำงกำรพัฒนำสู่องค์กรสุขภำวะ 

 

2.2  วัตถุประสงค์ของแผนการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

2.2.1  เพื่อให้บุคลำกรมคีุณภำพชวีิตกำรท ำงำนที่ดีและอยู่ในสภำพแวดล้อมที่เอือ้ต่อกำรท ำงำน 

2.2.2 พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนอำชีพ มีทักษะ ควำมควำมรู้ คุณธรรมและ

จรยิธรรมในกำรปฏิบัติงำน 
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2.3  ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของหน่วยงาน 

2.3.1  ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนำมหำวิทยำลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่ำงยั่งยืน  มิตกิำรพัฒนำองค์กำร 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

- บุคลำกรทุกระดับมีควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ มีทักษะ ควำมรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในกำร

ปฏิบัติงำน 

- บุคลำกรมีคุณภำพชวีิตกำรท ำงำนที่ดีและอยู่ในสภำพแวดล้อมที่เอือ้ต่อกำรท ำงำน 
 

2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนำระบบ

กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มี

ประสิทธิภำพเอื้อตอ่กำรด ำเนินงำนที่เน้น

ผลสัมฤทธิ์ และกำรก้ำวสู่มหำวิทยำลัย

แมแ่บบที่ดขีองสังคม 

1)  ระดับควำมพึงพอใจ

ของบุคลำกรต่อระบบกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำน 

(ระดับควำมพึงพอใจ) 

≥ 4.0 

2) เพื่อให้บุคลำกรมีคุณภำพชีวิต

ที่ดี มีควำมทุ่มเทในกำรปฏิบัติงำน และมี

ควำมผูกพันกับองค์กร 

1) ระดับควำมผูกพันของ

บุคลำกรต่อหน่วยงำน (ระดับ

ควำมผูกพัน) 

≥ 4.0 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
3.1 ความส าคัญของระบบบรหิารงานบุคคล 

ทรัพยำกรบุคคล จัดเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญและมีคุณค่ำที่สุดขององค์กร กำรที่องค์กรจะอยู่รอด

และสำมำรถด ำเนินกำรให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำได้จะต้องอำศัยกำรรวมพลังของบุคลำกรทุกคนในองค์กร

ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ดังนัน้ กำรสนับสนุนใหบุ้คลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีสมรรถนะสอดคล้อง

ตำมเป้ำหมำยและยุทธศำสตรอ์งค์กร ตลอดจนมคีุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีทัศนคติที่ดีตอ่องค์กร กำร

จัดระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้สำมำรถร่วมมือและร่วมใจกันเป็นอย่ำงดีจะท ำให้องค์

เจริญก้ำวหน้ำและเกิดกำรพัฒนำอย่ำงตอ่เนื่อง และยังเป็นกำรเตรยีมควำมพร้อมของบุคลำกร ให้สำมำรถ

รองรับและเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ     ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนำคต 

กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล หมำยถึง กำรจัดกำรในทุกด้ำนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในองค์กรนั้น ๆ 

ให้สำมำรถปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภพ เต็มควำมสำมำรถของแต่ละบุคคลให้มำกที่สุดทั้งในกำรเพิ่มพูน

ควำมรู ้ควำมสำมำรถ เพื่อสร้ำงขวัญก ำลังใจและควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำนอันจะก่อใหเ้กิดผลส ำเร็จ

สูงสุดทั้งต่อองค์กรและต่อบุคคลำกรกำรบริหำรงำนบุคคล คือเป็นส่วนส ำคัญในกำรบริหำรงำนใน

องค์กร ซึ่งประกอบด้วย 

กำรวำงแผน กำรจัดกำรองค์กร กำรจัดคนเข้ำท ำงำน กำรสั่งกำร และกำรควบคุมในส่วนของ

กำรจัดคนเข้ำท ำงำนนั้นได้มีกำรพัฒนำขึ้นเป็นศำสตร์ทำงวิชำกำรที่เรียกกันว่ำกำรบริหำรงำนบุคคล 

และพัฒนำต่อเนื ่องมำเป็นกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์โดยได้รวมกำรพัฒนำกำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำนกำรจ่ำยค่ำตอบแทน กำรธ ำรงรักษำ กำรจัดสวัสดิกำร และกำรจูงใจ ในกำรท ำงำนด้วย

วิธีกำรต่ำงๆเข้ำไว้ด้วย กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์จึงมีควำมส ำคัญต่อองค์กำร และปัจจัยหนึ่งที่ ท ำให้

องค์กำรประสบควำมส ำเร็จโดยมีบทบำทส ำคัญในกำรสรรหำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณค่ำมำท ำงำน

อย่ำงทุ่มเทให้กับองค์กำร 

         จำกควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล มหำวิทยำลัยจึงก ำหนด

แนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนเป้ำประสงค์และยุทธศำสตร์ของ

มหำวิทยำลัย โดยมีระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ดังนี้ 

 1. ระบบกำรสรรหำ (Recruitment) 

 2. ระบบกำรพัฒนำ (Training & Developmaent) 

 3. ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 4. ระบบกำรบริหำรค่ำตอบแทน 

 5. ระบบกำรให้สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ 
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 6. ระบบกำรธ ำรงรักษำ 

 

3.2 ระบบการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management System) 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ใชร้ะบบบริหำรงำนบุคคล ตำมกฎหมำย โดยแยกตำมประเภท

ของบุคลำกร ได้แก่ 

1. ขำ้รำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศกึษำ มพีระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนใน

สถำบันอุดมศกึษำ พ.ศ. 2547 กฎกระทรวงศกึษำธิกำร  และประกำศ ก.พ.อ.  

 2. ลูกจ้ำงประจ ำ มรีะเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร  

 3. พนกังำนรำชกำร มรีะเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร 

 4. พนักงำนมหำวิทยำลัย และลูกจ้ำงช่ัวครำว มีขอ้บังคับมหำวิทยำลัยฯ ว่ำด้วยพนักงำน

มหำวิทยำลัย  

 ทั้งนี ้มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้แบ่งระบบบริหำรงำนบุคคล ออกเป็น 6 ระบบใหญ่ 

คือ 1) ระบบกำรสรรหำ (Recruitment) 2) ระบบกำรพัฒนำ (Training & Developmaent) 3) ระบบ

กำรประเมนิผลกำรปฏิบัติงำน 4) ระบบกำรบริหำรค่ำตอบแทน 5) ระบบกำรให้สวัสดิกำรและสิทธิ

ประโยชน์ 6) ระบบกำรธ ำรงรักษำ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และแนวปฏิบัติ

โดยสังเขป ดังนี้ 

 

 3.3.1. ระบบกำรสรรหำ (Recruitment) 

  1. การวางแผนอัตราก าลัง 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีกำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง ตำมพระรำชบัญญัติ

ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศกึษำ พ.ศ. 2547 จึงก ำหนดให้สภำสถำบันอุดมศกึษำก ำหนดกรอบของ

ต ำแหน่ง อันดับเงินเดอืน ของต ำแหนง่ และจ ำนวนของบุคลำกรที่พึงม ีรวมทั้งภำระหน้ำที่ควำมรับผดิชอบ 

ของต ำแหน่งและคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง ตำมกฎกระทรวงศกึษำธิกำร เรื่อง จัดตั้งสว่นรำชกำรใน

มหำวิทยำลัย และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำร จงึได้จัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง

บุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 – 2565 และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยจ ำแนก ส ำนักงำน 

กอง ส ำนัก สถำบัน และคณะ วทิยำลัยต่ำง ๆ กำรจัดท ำแผนกรอบอัตรำก ำลังของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สวนสุนันทำ มีดังนี้ 

 1. วเิครำะหแ์ละประเมินผลกำรด ำเนินกำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง กรอบของต ำแหนง่ 

ภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง โดยวิเครำะห์จำกข้อมูลภำระงำน อ ำนำจหนำ้ที่ควำมรับผดิชอบ
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ของแต่ละหนว่ยงำน และกำรปฏิบัติงำนจรงิ เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์และวำงแนวทำงกำรวเิครำะหก์รอบ

อัตรำก ำลัง กรอบของต ำแหนง่และภำระหน้ำที่ 

 2. ประชุมผูบ้ริหำรและเจ้ำหนำ้ที่ของหนว่ยงำนต่ำง ๆ ที่รับผดิชอบเกี่ยวกับกำรจัดท ำ

กรอบอัตรำก ำลัง เพื่อชีแ้จงและสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนในเรื่องตำ่ง ๆ ที่

หนว่ยงำนรับผิดชอบ 

 3. จัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง 4 ปี โดยก ำหนดต ำแหนง่ในสำยงำนต่ำง ๆ จ ำนวนต ำแหนง่

ให้เหมำะสมกับภำระหนำ้ที่ควำมรับผดิชอบ ปริมำณและคุณภำพของงำน รวมทั้งหลักเกณฑก์ำรวิเครำะห์

กรอบอัตรำก ำลังตำมที่ ก.พ.อ. ก ำหนด 

 4. เสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อขออนุมัติกรอบอัตรำก ำลัง และเสนอส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำต่อไป 

                        2. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีระบบกำรสรรหำทรัพยำกรบุคคลโดยยึดระบบ

คุณธรรม (Merit System) ทั้งนี้ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนใน

สถำบันอุดมศกึษำ พ.ศ. 2547 และหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำนบัน

อุดมศกึษำ (ก.พ.อ.) ก ำหนดไว้ คือ 

 วิธีกำรสอบแข่งขัน 

 วิธีกำรสอบคัดเลือก 

 วิธีกำรโอนย้ำย 

 เมื่อได้บุคคลตำมหลักเกณฑแ์ละวิธีกำรข้ำงต้นแล้วแต่กรณีแล้ว มหำวิทยำลัยจะ

ด ำเนนิกำรบรรจุ/จ้ำง แต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวเข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย และด ำเนินกำร

ในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป จนกระทั่งพ้นสภำพกำรเป็นบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 

 

 3.3.2. ระบบกำรพัฒนำ (Training & Developmaent) 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีกำรพัฒนำบุคลำกรหลำกหลำยรูปแบบ เช่น 

กำรศกึษำต่อ กำรฝกึอบรมและศกึษำดูงำน กำรสอนงำน กำรฝกึในกำรปฏิบัติงำนจรงิ กำรจัดกำรควำมรู้

ในองค์กร กำรศกึษำด้วยต้นเอง 

 นอกจำกนีม้หำวิทยำลัยได้จัดท ำระเบียบสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ว่ำด้วย

กองทุนพัฒนำบุคลำกร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 1. เพื่อสนับสนุนใหบุ้คลำกรศกึษำต่อระดับปริญญำโท และหรือปริญญำเอก หรอืระดับ

หลังปริญญำโท หรอืปริญญำเอก 
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 2. เพื่อสนับสนุนบุคลำกรในกำรเดินทำงไปเสนอผลงำนวิจัย 

 3. เพื่อสนับสนุนบุคลำกรในกำรไปฝกึอบรมและศกึษำดูงำนด้ำนวิชำกำร 

 4. เพื่อสนับสนุนบุคลำกรในกำรไปประชุมสัมมนำนำนำชำติ 

 5. เพื่อสนับสนุนเงินรำงวัลในกำรเขียนบทควำมทำงวิชำกำร 

 6. เพื่อสนับสนุนโครงกำรควำมร่วมมอืทำงวิชำกำรและกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกร 

 7. เพื่อสนับสนุนกำรจัดพิมพ์ผลงำนทำงวิชำกำร 

 8.เพื่อสนับสนุนเงนิรำงวัลบุคลำกรที่ได้รับต ำแหนง่ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ รอง

ศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ 

 9. เพื่อสนับสนุนเงินรำงวัลบุคลำกรที่มผีลงำนดีเด่นทั้งด้ำนวิจัย วิชำกำร กำรสอนและ

วิชำชีพ และเงินรำงวัลอื่น ๆ  

 10. เพือ่สนับสนุนเงินรำงวัลบุคลำกรที่สรำ้งชื่อเสียงใหก้ับมหำวิทยำลัย 

 

 3.3.3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ก ำหนดให้มกีำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงน้อยปี

ละ 2 ครัง้ ตำมรอบกำรประเมิน คือ  

 รอบที่ 1 ในชว่งเดือนตุลำคม ถึง เดือนมีนำคม และ 

 รอบที่ 2 ในชว่งเดือนเมษำยน ถึง เดือนกันยำยน  

ซึ่งบุคลำกรทุกคนจะต้องได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดยใช้แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำม

สำยงำน ดังนี้ 

 1. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนส ำหรับสำยวิชำกำร 

 2. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนส ำหรับสำยสนับสนุนวิชำกำร 

 3. แบบประเมินผลงำนปฏิบัติงำนส ำหรับผูบ้ริหำร 

 

 3.3.4. ระบบการบริหารค่าตอบแทน 

 กลุ่มข้าราชการ ได้รับ 

 - เงินเดอืน เงนิประจ ำต ำแหนง่ (พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยเงนิเดือนและเงินประจ ำ

ต ำแหน่ง)ค่ำตอบแทนนอกเหนอืจำกเงนิเดือน (ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงนิ

ค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงนิเดือนของข้ำรำชกำรและลูกจำ้งประจ ำของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2547) 

 - เงินเพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำว (ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงนิเพิ่มกำร

ครองชีพ ช่ัวครำวส ำหรับข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำของสว่นรำชกำร พ.ศ. 2548) 
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 - เงินสวัสดิกำร 

 กลุ่มลูกจ้างประจ า ได้รับ 

 - เงินค่ำจ้ำง (ตำมระเบียบกระทรงกำรคลังว่ำด้วยลูกจำ้งประจ ำของสว่นรำชกำร พ.ศ. 

2537) 

 - ค่ำตอบแทนนอกเหนอืจำกเงินเดอืน (ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิก

จำ่ยเงนิค่ำตอบแทนนอกเหนอืจำกเงนิเดือนของข้ำรำชกำรและลูกจำ้งประจ ำของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2547) 

 - เงินเพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำว (ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงนิเพิ่มกำร

ครองชีพช่ัวครำวส ำหรับข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำของสว่นรำชกำร พ.ศ. 2548) 

 - เงินสวัสดิกำร 

 กลุ่มพนักงาน ได้รับ 

 - เงินเดอืน ค่ำจ้ำง เงนิประจ ำต ำแหน่ง (ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เรื่อง 

เงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำนมหำวิทยำลัย) 

 - เงินสวัสดิกำร 

 - เงินค่ำประสบกำรณ์ 

 - เงินเพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำว (เทียบเทียง ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงิน

เพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำวส ำหรับข้ำรำชกำรและลูกจำ้งประจ ำของสว่นรำชกำร พ.ศ. 2548) 

                        กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ได้รับ 

 - เงินเดอืน 

 - เงินเพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำว (เทียบเคียง ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงิน

เพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำวส ำหรับข้ำรำชกำรและลูกจำ้งประจ ำของสว่นรำชกำร พ.ศ. 2548) 

 นอกจำกนีบุ้คลำกรที่ปฏิบัติงำนต ำแหน่งวิชำกำร ซึ่งได้แก่ อำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์   

รองศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์ ยังมีสทิธิเบิกค่ำสอนพิเศษ และกำรสอนที่เกินภำระงำน ได้ตำมระเบียบฯ 

และประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ 

 - เงินสวัสดิกำร 

 

               3.3.5. ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีกลุ่มบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมหลำกหลำย 

ทั้งข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำร ลูกจำ้งประจ ำ ลูกจ้ำงช่ัวครำว ซึ่งระบบสวัสดิกำร

และสิทธิประโยชน์จะแตกต่ำงกันไปตำมประเภทบุคลำกร ซึ่งสำมำรถจ ำแนกได้ดังนี้ 
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 กลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจ า ได้รับ 

 - สวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลกลุ่มขำ้รำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำจะได้รับตำมระเบียบ

กระทรวงกำรคลัง 

 - สวัสดิกำรกำรเบิกค่ำกำรศกึษำของบุตรกลุ่มข้ำรำชกำรและลูกจำ้งประจ ำจะได้รับ

ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง 

 - สิทธิประโยชนใ์นกำรลำ (ของข้ำรำชกำร ลูกจำ้งประจ ำ ลูกจ้ำงช่ัวครำว) ได้แก่ กำร

ลำป่วย กำรลำคลอดบุตร กำรลำกิจส่วนตัว กำรลำพักผ่อน กำรลำอุปสมบทหรือกำรลำไปประกอบพิธี

ฮัจย์ (เฉพำะข้ำรำชกำร) กำรลำเข้ำรับกำรตรวจเลือกหรอืเข้ำรับกำรเตรียมพล (เฉพำะข้ำรำชกำร) 

 - สิทธิประโยชนใ์นกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสรยิำภรณ์ 

 - สิทธิประโยชนใ์นกำรเป็นสมำชิกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) ส ำหรับ

ข้ำรำชกำร 

 - สิทธิประโยชนใ์นกำรเป็นสมำชิกกองทุนสวัสดิกำรลูกจ้ำง (กสจ.) ส ำหรับ

ลูกจำ้งประจ ำ 

 - สิทธิประโยชนใ์นกำรได้รับกำรจัดสรรใหเ้ข้ำพักที่พักอำศัยของมหำวิทยำลัย 

 - สทิธิประโยชน์ในกำรสมัครเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 - สิทธิประโยชนใ์นกำรท ำประกันอุบัติเหตุ 

 - สิทธิประโยชนใ์นกำรได้รับกำรจัดสรรเงินกู้เพื่อซือ้ที่อยู่ตำมโครงกำรสวัสดิกำรของ

มหำวิทยำลัย และโครงกำรที่เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐกับสถำบันกำรเงนิต่ำง ๆ 

 ข้ำรำชกำรที่เป็นสมำชิก กบข. จะได้รับสิทธิประโยชน์ตำ่ง ๆ นอกเหนอืจำกเงินบ ำเหน็จ 

บ ำนำญ ตำมสูตรซึ่งได้รับจำกกระทรวงกำรคลัง ดังนี้ 

 1. สทิธิในกำรรับเงินสมทบ สมำชิกจะได้รับเงินสมทบจำกรัฐในจ ำนวนเท่ำกับที่สมำชิก

สะสมเป็นประจ ำทุกเดือน 

 2. สทิธิประโยชน์ทำงภำษี สมำชิกสำมำรถน ำใบแจ้งยอดแนบพร้อมแบบ ภ.ง.ด. 90 

หรอื  91 เพื่อยกเว้นภำษีเงินได้บุคคลธรรมในส่วนของเงนิสะสมเข้ำ กบข. เฉพำะที่ไม่เกิน 300,000 บำท 

ในปีภำษีนัน้ 

 3. สทิธิประโยชน์อื่น ๆ สมำชิกจะได้รับสวัสดิกำรตำ่ง ๆ ตำมที่ กบข. จะได้รับให้มีขึ้น 

 

 กลุ่มพนักงานราชการ ได้รับ 

 - สวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลกลุ่มพนักงำนและลูกจ้ำงช่ัวครำวจะได้รับตำมกฎหมำย

ประกันสังคม 
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 - สิทธิประโยชนใ์นกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสรยิำภรณ์ 

 - สิทธิประโยชนใ์นกำรสมัครเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 - สิทธิประโยชนใ์นกำรเป็นสมำชิกกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 - สิทธิประโยชนใ์นกำรลำ ได้แก่ กำรลำป่วย กำรลำคลอดบุตร กำรลำเพื่อเลี้ยงดูบุตร

หลังคลอด กำรลำกิจส่วนตัว กำรลำพักผอ่น กำรลำอุปสมบทหรอืลำไปประกอบพิธีฮัจย์ กำรลำเข้ำรับกำร

ตรวจเลือกหรอืเข้ำรับกำรเตรยีมพล 

 - สิทธิประโยชนใ์นกำรท ำประกันอุบัติเหตุ 

 - สิทธิประโยชนใ์นกำรได้รับกำรจัดสรรใหเ้ข้ำพักที่พักอำศัยของมหำวิทยำลัย 

 - สิทธิประโยชนใ์นกำรได้รับกำรจัดสรรเงินกู้เพื่อซือ้ที่อยู่ตำมโครงกำรสวัสดิกำรของ

มหำวิทยำลัย และโครงกำรที่เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐกับสถำบันกำรเงนิต่ำง ๆ 

 กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างช่ัวคราว ได้รับ 

 - สวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลกลุ่มพนักงำนและลูกจ้ำงช่ัวครำวจะได้รับตำมกฎหมำย

ประกันสังคม 

 - สิทธิประโยชนใ์นกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสรยิำภรณ์ 

 - สิทธิประโยชนใ์นกำรสมัครเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 - สิทธิประโยชนใ์นกำรเป็นสมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

 - สิทธิประโยชนใ์นกำรลำ ได้แก่ กำรลำป่วย กำรลำคลอดบุตร กำรลำเพื่อเลี้ยงดูบุตร 

หลังคลอด กำรลำกิจส่วนตัว กำรลำพักผอ่น กำรลำอุปสมบทหรอืลำไปประกอบพิธีฮัจย์ กำรลำเข้ำรับกำร 

ตรวจเลือกหรอืเข้ำรับกำรเตรยีมพล  

 - สิทธิประโยชนใ์นกำรท ำประกันอุบัติเหตุ 

 - สิทธิประโยชน์ในกำรได้รับกำรจัดสรรใหเ้ข้ำพักที่พักอำศัยของมหำวิทยำลัย 

 - สิทธิประโยชนใ์นกำรได้รับกำรจัดสรรเงินกู้เพื่อซือ้ที่อยู่ตำมโครงกำรสวัสดิกำร                

ของมหำวิทยำลัย และโครงกำรที่เป็นควำมร่วมมอืระหว่ำงรัฐกับสถำบันกำรเงนิต่ำง ๆ 

 

 3.3.6. ระบบการธ ารงรักษา 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีกำรธ ำรงรักษำบุคลำกรโดยกำรส่งเสริมพัฒนำ

ศักยภำพของบุคคลใหสู้งยิ่งขึน้  เพื่อให้บุคลำกรอยู่กับมหำวิทยำลัยอย่ำงมคีุณค่ำ และมีแผนพัฒนำ

ควำมก้ำวหน้ำในงำนอำชีพของผู้ซึ่งมีศักยภำพสูง เพื่อใหบุ้คลำกรมีควำมรักมหำวิทยำลัยและรักงำนที่
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ท ำ  ทุ่มเทก ำลังกำย ก ำลังใจท ำงำนเต็มควำมสำมำรถ  ผลติผลงำนที่ดีออกมำ  ให้ควำมเป็นธรรมและ

ยอมรับในผลงำนของบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนดี 

 1. ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 

  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้จัดให้มีเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของ

บุคลำกรทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนวิชำกำร เพื่อเป็นขวัญก ำลังใจ เป็นแรงจูงใจให้กับบุคลำกร และ

เพื่อสร้ำงควำมก้ำวหนำ้ ควำมมั่นคงในหน้ำที่กำรงำนใหก้ับบุคลำกร มรีำยละเอียด ดังนี้  

  ก. เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ  

  บุคลำกรสำยวิชำกำรสำมำรถท ำผลงำนวิชำกำรเพื่อขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ตำม ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้งบุคลำกรใหด้ ำรงต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย์ 

รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ ทั้งนีม้หำวิทยำลัยได้ก ำหนดขั้นตอนกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของ

อำจำรย์ ดังนี ้ 

 1. ผู้ขอก ำหนดต ำแหนง่ทำงวิชำกำรจัดเตรยีมเอกสำรดังตอ่ไปนี้ 

  1.1 แบบค ำขอรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ก.พ.อ.03)  

  1.2 แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลใหด้ ำรงต ำแหนง่ทำงวิชำกำรโดยผูบ้ังคับบัญชำ 

(ก.พ.อ.04) 

  1.3 ผลกำรสอน ประกอบด้วย  เอกสำรประกอบกำรสอน(ผศ.)/เอกสำรค ำสอน

(รศ.)/เอกสำรหรือสื่อกำรสอน(ศ.) จ ำนวน  5 เล่ม (ใช้ประกอบกำรประเมินผลกำรสอน) 

  1.4 ผลงำนทำงวิชำกำร  ประกอบด้วย 

   1.4.1  ผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสำขำที่เสนอขอฉบับสมบูรณ์  จ ำนวน 10 

เล่ม พร้อมส ำเนำวำรสำรที่ได้รับกำรตพีิมพ์จ ำนวน 1 ชุด  และ 

   1.4.2  ต ำรำ หรอื หนังสอื หรอื บทควำมทำงวิชำกำร จ ำนวน 10 เล่ม  

 2. เสนอตอ่คณบดีที่ตนสังกัดเพื่อพจิำรณำคุณสมบัติและผลงำนทำงวิชำกำรที่เสนอ

ขอ 

 3. คณบดีน ำเสนอต่ออธิกำรบดีโดยส่งเอกสำรที่ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

พิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร  

 4. คณะกรรมกำร ก.พ.ต. ออกค ำสั่งแต่งตัง้ คณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรสอน 

(รำยละเอียดดูจำกประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีกำรประเมินผลกำร

สอนของผูเ้สนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร) 

 5. คณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรสอน รำยงำนผลประเมินผลกำรสอน ตอ่ 

คณะกรรมกำร ก.พ.ต. 
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 6. คณะกรรมกำร ก.พ.ต.  แตง่ตัง้คณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท ำหน้ำที่

ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำรในสำขำวิชำนั้น ๆ ซึ่งมี

องค์ประกอบ ดังนี้ 

    6.1 ประธำนกรรมกำรแตง่ตั้งจำกคณะกรรมกำร ก.พ.ต. 

    6.2 กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ จ ำนวนสำมถึงห้ำคน (ต้องคัดสรรจำกบัญชีรำยชื่อ

ผูท้รงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.ก ำหนด โดยต้องเป็นบุคคลภำยนอกสถำบันที่ผูข้อสังกัด 

 7. ฝ่ำยเลขำนุกำร ฯ ก.พ.ต.จะส่งเอกสำรกำรประเมินใหผู้ท้รงคุณวุฒิประเมินผล

งำนทำงวิชำกำรซึ่งประกอบด้วย  

     7.1  แบบประวัติผู้เสนอขอ ก.พ.อ.03 หรอื ก.พ.อ.04 

     7.2  งำนวิจัย หรอื ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น และ 

     7.3  ต ำรำหรอืหนังสือหรอืบทควำมทำงวิชำกำร 

 8.  ผลกำรประเมินของผูท้รงคุณวุฒิประเมินผลงำนทำงวิชำกำรที่สง่กลับมำยัง

มหำวิทยำลัยอำจเป็นได้ 2 กรณี คือ 

                 กรณีที่ 1  ผลกำรประเมินของกรรมกำรเป็นเอกฉันท์ 

                 กรณีที่ 2  ผลกำรประเมินของกรรมกำรไม่เอกฉันท์ (ทั้ง 2 กรณีจะต้อง

ด ำเนนิกำรนัดประชุมผูท้รงคุณวุฒิประเมินผลงำนทำงวิชำกำร ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องใชเ้วลำพอสมควร) 

 9. ฝ่ำยเลขำนุกำร ฯ จะนัดคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงำนทำงวิชำกำร

เพื่อร่วมพจิำรณำอีกครั้งหนึ่ง กำรตัดสินจะใช้ตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก ำหนด 

 10. ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ น ำผลกำรประเมนิเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร ก.พ.ต. 

เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับผลกำรตัดสิน 

 11. ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ บันทึกข้อควำมเสนออธิกำรบดี เพื่อเสนอต่อสภำวิชำกำร

พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

 12. ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ น ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำอนุมัต ิ/ ไม่อนุมัติ 

 13. มหำวิทยำลัยออกค ำสั่งแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. ในสำขำที่เสนอขอ 

 14.  มหำวิทยำลัยน ำเรื่องแจ้งต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศกึษำภำยใน 30 วันนับสภำ

มหำวิทยำลัยมีมติ 

 15. กรณีที่สภำมหำวิทยำลัยไม่อนุมัต ิมหำวิทยำลัยจะแจ้งต่อผูเ้สนอขอพร้อมด้วย

เหตุผล 
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 ข. เส้นทางความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

 เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำส ำหรับบุคลำกรสำนสนับสนุนวิชำกำร ต ำแหน่งประเภท

วิชำชีพเฉพำะ มีคุณสมบัติและหลักเกณฑก์ำรประเมินพนักงำนให้ด ำรงต ำแหนง่ที่สูงขึน้ตำมประกำศมหำ

วิทยำลันรำชภัฏสวนสุนันทำ  เรื่อง หลักเกณฑ ์วธิีกำรและเงื่อนไขกำรเลื่อนต ำแหน่งพนักงำนมหำวิทยำลัย

ให้ด ำรงต ำแหนง่ที่สูงขึ้น พ.ศ. 2555 ดังนี้ 

  หลักเกณฑ์กำรแต่งตั้งพนักงำนให้ด ำรงต ำแหนง่สูงขึ้นใหพ้ิจำรณำองค์ประกอบ 

ดังนี้ 

 1) กำรประเมินค่ำงำน 

 2) ผลสัมฤทธิ์ของงำน 

 3) ควำมรูค้วำมสำมำรถ ทักษะสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งที่จะ

ประเมิน 

 4) ผลงำนที่แสดงควำมเป็นผูช้ ำนำญงำน ช ำนำญงำนพิเศษ ช ำนำญกำร 

ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ เชี่ยวชำญพิเศษ 

  1. หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นก าหนดตาม

ประเภทต่างๆ ดังน้ี 

 1.1 ต ำแหน่งประเภทผู้บริหำร ต้องประเมินตำมองค์ประกอบ ดังนี้ 

    1.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมตัวชีว้ัดของต ำแหน่งที่ครองอยู่ 

  1.1.2. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งที่จะ

ประเมิน 

  1.1.3 สมรรถนะทำงกำรบริหำร 

 1.2. ต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำนและช ำนำญงำนพิเศษ ต้องประเมินตำม

องค์ประกอบ ดังนี้ 

  1.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมตัวชีว้ัดของต ำแหน่งที่ครองอยู่ 

   1.2.2. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งที่จะ

ประเมิน 

  1.2.3 ผลงำนที่แสดงควำมเป็นผู้ช ำนำญงำนหรอืช ำนำญงำนพิเศษ ได้แก่ 

         (ก) คู่มือปฏิบัติงำนหลักอย่ำงนอ้ยหนึ่งเล่ม 

    (ข) ผลงำนเชิงวิเครำะห ์หรือสังเครำะห ์หรอืงำนวิจัย ซึ่งแสดงให้

เห็นถึงกำรพัฒนำงำนในหน้ำที่อย่ำงนอ้ยหนึ่งเรื่อง 
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  1.2.4 จรยิธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ 

 1.3 ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเช่ียวชำญเฉพำะ ระดับช ำนำญกำร ระดับ

ช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเช่ียวชำญ ระดับเช่ียวชำญพิเศษ  

 ก. กรณีปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำนหรอืเฉพำะทำง 

 3.1 ระดับช ำนำญกำร 

  3.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมตัวชีว้ัดของต ำแหน่งที่ครองอยู่ 

  3.1.2. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งที่จะ

ประเมิน 

  3.1.3 ผลงำนที่แสดงควำมเป็นผูช้ ำนำญกำร ได้แก่ 

  (ก) คู่มือปฏิบัติงำนหลักอย่ำงนอ้ยหนึ่งเล่ม และ 

     (ข) ผลงำนเชิงวิเครำะห ์หรือสังเครำะห ์หรอืงำนวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็น

ถึงกำรพัฒนำงำนในหน้ำที่อย่ำงนอ้ยหนึ่งเรื่อง 

   3.1.4 จรยิธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ 

  3.2 ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 

  3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมตัวชีว้ัดของต ำแหน่งที่ครองอยู่ 

  3.2.2 ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งที่จะ

ประเมิน 

  3.2.3 ผลงำนที่แสดงควำมเป็นผูช้ ำนำญกำรพิเศษ ได้แก่ 

  (ก) ผลงำนเชิงวิเครำะห์ หรือสังเครำะห ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกำรพัฒนำ

งำนของหน่วยงำนอย่ำงนอ้ยหนึ่งเรื่อง และ  

     (ข) ผลงำนวิจัยหรอืผลงำนลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำน

อย่ำงนอ้ยหนึ่งเรื่อง/รำยกำร 

   3.2.4 จรยิธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ 

  3.3 ระดับเช่ียวชำญ 

  3.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมตัวชีว้ัดของต ำแหน่งที่ครองอยู่ 

  3.3.2. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

ที่จะประเมิน 

  3.3.3 ผลงำนที่แสดงควำมเป็นผูช้ ำนำญกำรพิเศษ ได้แก่ 
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  (ก) ผลงำนเชิงวิเครำะห์ หรือสังเครำะห ์หรอืผลงำนลักษณะอื่น ซึ่ง

แสดงให้เห็นถึงกำรพัฒนำงำนของมหำวิทยำลัยอย่ำงน้อยหนึ่งเรื่อง/รำยกำร และ 

  (ข) งำนวิจัยซึ่งได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ

อย่ำงนอ้ยหนึ่งเรื่อง 

  3.3.4 กำรใชค้วำมรูค้วำมสำมำรถในงำนสนับสนุนงำนบริกำรวิชำกำร 

หรอืงำนวิชำชีพบริกำรตอ่สังคม เช่น กำรใหค้วำมเห็น ค ำแนะน ำหรอืเสนอแนะ กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 

กำรอบรมและเผยแพร่ควำมรูเ้กี่ยวกับหลักกำร แนวทำง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวธิีกำรในกำรแก้ไข

ปัญหำหรอืกำรพัฒนำงำนสนับสนุน งำนบริกำรวิชำกำรหรอืงำนวิชำชีพนั้น ๆ  

  3.3.4 จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ   

 3.4 ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ 

  3.4.1 ผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมตัวชีว้ัดของต ำแหน่งที่ครองอยู่ 

  3.4.2. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งที่จะ

ประเมิน 

  3.4.3 ผลงำนที่แสดงควำมเป็นผูเ้ช่ียวชำญพิเศษ ได้แก่ 

  (ก) ผลงำนเชิงวิเครำะห์ หรือสังเครำะห ์หรอืผลงำนลักษณะอื่น ซึ่ง

แสดงให้เห็นถึงกำรพัฒนำงำนของมหำวิทยำลัยอย่ำงน้อยหนึ่งเรื่อง/รำยกำร และ 

  (ข) งำนวิจัยซึ่งได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ

อย่ำงนอ้ยหนึ่งเรื่อง 

  3.4.4 กำรใชค้วำมรูค้วำมสำมำรถในงำนสนับสนุนงำนบริกำรวิชำกำร 

หรอืงำนวิชำชีพบริกำรตอ่สังคม เช่น กำรใหค้วำมเห็น ค ำแนะน ำหรอืเสนอแนะ กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 

กำรอบรมและเผยแพร่ควำมรูเ้กี่ยวกับหลักกำร แนวทำง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวธิีกำรในกำรแก้ไข

ปัญหำหรอืกำรพัฒนำงำนสนับสนุน งำนบริกำรวิชำกำรหรอืงำนวิชำชีพนั้น ๆ  

  3.4.5 ควำมเป็นที่ยอมรับในงำนด้ำนนั้น ๆ หรือวงวิชำกำร หรอืวิชำชีพ 

หมำยถึง ผลงำนได้รับกำรยอมรับ ยกย่อง หรอืได้รับรำงวัลในระดับชำติ หรอืผลกำรปฏิบัติงำนสนับสนุน 

งำนบริกำรวิชำกำร หรอืงำนวิชำชีพ หรือในงำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงในระดับชำติหรอืระดำ

นำชำติ 

  3.4.6 จรยิธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ   

  ข. กรณีปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนหรอืหัวหน้ำหน่วยงำนที่มีลักษณะใช้วชิำชีพ

และไม่ได้ใช้วิชำชีพ 
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  1. ด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ และระดับ

เชี่ยวชำญ ที่ปฏิบัติหนำ้ที่หัวหนำ้งำนหรอืหัวหนำ้หนว่ยงำน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมตัวชี้วัดของต ำแหนง่ที่ครองอยู่ และแนวคิดใน

กำรพัฒนำปรับปรุงงำนในต ำแหน่งใหม่ 

  1.2 ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งที่จะ

ประเมิน 

  1.3 สมรรถนะทำงกำรบริหำร 

  1.4  ผลงำนที่แสดงควำมเป็นผู้ช ำนำญกำรต้องมีคู่มอืปฏิบัติงำนหลักอย่ำงน้อย

หนึ่งเล่ม 

  1.5 ผลงำนที่แสดงควำมเป็นผู้ช ำนำญกำรพิเศษต้องมีผลงำนเชงิวิเครำะห์

หรอืผลงำนเชิงสังเครำะห ์หรือผลงำนวิจัย ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงกำรพัฒนำงำนในหน้ำที่หรือหน่วยงำนอย่ำงน้อยหนึ่ง

เล่ม/เรื่อง 

  1.6 ผลงำนที่แสดงควำมเป็นผู้เช่ียวชำญต้องมีผลงำนเชิงวิเครำะห์ หรอื

ผลงำนเชงิสังเครำะหอ์ย่ำงน้อยหนึ่งเล่ม และผลงำนวิจัยอย่ำงนอ้ยหนึ่งเรื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกำรพัฒนำ

งำนในหน้ำที่หรือหนว่ยงำนหรอืมหำวิทยำลัย 

  

ผลงานที่น าเสนอเพื่อประกอบการพจิารณาต้องมีเงื่อนไข ดังน้ี 

     1. ตอ้งมใิช่ผลงำนที่เป็นส่วนหนึ่งของกำรศกึษำและกำรฝึกอบรม 

     2. ตอ้งมิใช่ผลงำนเดิมที่เคยใช้ในกำรประเมนิแตง่ตั้งให้ด ำรงต ำแหนง่ในระดับที่สูงขึน้มำแล้ว 

     3. กรณีที่เป็นผลงำนรว่มตอ้งระบุกำรมสี่วนรว่มและมีค ำรับรองจำกผู้มีส่วนรว่ม 

ตาราง แสดงต ำแหน่ง ประเภท สำยงำนและควำมก้ำวหนำ้ของพนักงำนมหำวิทยำลัย  

(เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยสนับสนุนวิชำกำร) 

ล าดับ ประเภท สายงาน ชื่อต าแหน่ง Career Path 

1 ผูบ้ริหำร ผูบ้ริหำร ผอ.กอง/ผอ.ส ำนักงำน

อธิกำร 

ผอ.กอง/ผอ.ส ำนักงำน

อธิกำร 

2 วิชำชีพเฉพำะ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติกำร-เชี่ยวชำญ

พิเศษ 

3 วิชำชีพเฉพำะ นิตกิำร นิตกิร ปฏิบัติกำร-เชี่ยวชำญ

พิเศษ 
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ล าดับ ประเภท สายงาน ชื่อต าแหน่ง Career Path 

4 เชี่ยวชำญ

เฉพำะ 

วิเครำะห์นโยบำยและ

แผน 

นักวิเครำะห์นโยบำยและ

แผน 

ปฏิบัติกำร-เช่ียวชำญ 

5 เชี่ยวชำญ

เฉพำะ 

 

บริหำรงำนบุคคล บุคลำกร ปฏิบัติกำร-เชี่ยวชำญ 

6 เชี่ยวชำญ

เฉพำะ 

บริหำรงำนทั่วไป เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ปฏิบัติกำร-เชี่ยวชำญ 

7 เชี่ยวชำญ

เฉพำะ 

วิชำกำรพัสดุ นักวิชำกำรพัสดุ ปฏิบัติกำร-เชี่ยวชำญ 

8 เชี่ยวชำญ

เฉพำะ 

ตรวจสอบภำยใน นักตรวจสอบภำยใน ปฏิบัติกำร-เชี่ยวชำญ 

9 เชี่ยวชำญ

เฉพำะ 

วิชำกำรเงินและบัญชี นักวิชำกำรเงินและบัญชี ปฏิบัติกำร-เชี่ยวชำญ 

10 เชี่ยวชำญ

เฉพำะ 

กำรประชำสัมพันธ์ นักประชำสัมพันธ์ ปฏิบัติกำร-เชี่ยวชำญ 

11 เชี่ยวชำญ

เฉพำะ 

วิจัย เจ้ำหน้ำที่วจิัย ปฏิบัติกำร-ช ำนำญกำร 

12 เชี่ยวชำญ

เฉพำะ 

แนะแนวกำรศกึษำและ

อำชีพ 

นักแนะแนวกำรศกึษำและ

อำชีพ 

ปฏิบัติกำร-เชี่ยวชำญ 

13 เชี่ยวชำญ

เฉพำะ 

วิชำกำรศกึษำ นักวิชำกำรศกึษำ ปฏิบัติกำร-เชี่ยวชำญ 

14 เชี่ยวชำญ

เฉพำะ 

วิศวกรรม วิศวกร ปฏิบัติกำร-เชี่ยวชำญ

พิเศษ 

15 เชี่ยวชำญ

เฉพำะ 

บรรณำรักษ์ บรรณำรักษ์ ปฏิบัติกำร-เชี่ยวชำญ

พิเศษ 

16 เชี่ยวชำญ

เฉพำะ 

วิจัย นักวิจัย ปฏิบัติกำร-เชี่ยวชำญ

พิเศษ 
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ล าดับ ประเภท สายงาน ชื่อต าแหน่ง Career Path 

17 เชี่ยวชำญ

เฉพำะ 

วิชำกำรโสตทัศนศึกษำ นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ ปฏิบัติกำร-เช่ียวชำญ

พิเศษ 

18 เชี่ยวชำญ

เฉพำะ 

วิเทศสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติกำร-เช่ียวชำญ

พิเศษ 

19 ทั่วไป ผูป้ฏิบัติงำนโสตทัศน

ศกึษำ 

ผูป้ฏิบัติงำนโสตทัศน

ศกึษำ 

ปฏิบัติงำน-ช ำนำญงำน

พิเศษ 

20 ทั่วไป ผูป้ฏิบัติงำนวิทยำศำสตร์ ผูป้ฏิบัติงำนวิทยำศำสตร์ ปฏิบัติงำน-ช ำนำญงำน

พิเศษ 

21 ทั่วไป ผูป้ฏิบัติงำนหอ้งสมุด ผูป้ฏิบัติงำนหอ้งสมุด ปฏิบัติงำน-ช ำนำญงำน

พิเศษ 

22 ทั่วไป ช่ำงไฟฟ้ำ ช่ำงไฟฟ้ำ ปฏิบัติงำน-ช ำนำญงำน

พิเศษ 

 หมำยเหตุ : รำยละเอียดต ำแหน่งอื่น ๆ ระบุใน Job description ภำระงำนพนักงำนสำยสนับสนุน

วิชำกำร ต ำแหน่งประเภทวิชำชพีเฉพำะ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เล่มที่ 1-3 

 2. การเกษียณอายุราชการ 

  กำรเกษียณอำยุรำชกำรและสิทธิประโยชนท์ี่ขำ้รำชกำรพึงได้เมื่อพ้นจำกรำชกำร

โดยไม่มคีวำมผิด 

บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร ได้แก่ 

  บ ำเหน็จบ ำนำญปกติ  ซึ่งจะได้รับ เมื่ออกจำกรำชกำรด้วยเหตุปกติ เชน่ 

1) ออกจำกรำชกำรเพรำะทำงรำชกำรเลิกหรือยุบต ำแหน่งหรอืมีค ำสั่งใหอ้อก โดยไม่มี

ควำมผิดหรอืออกตำมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักรไทย หรอืทหำรออกจำกกองหนุนเบีย้

หวัด(เหตุทดแทน) 

2)  ออกจำกรำชกำรเพรำะป่วยเจ็บทุพพลภำพที่แพทย์ทำงรำชกำรรับรองว่ำไม่สำมำรถ

รับรำชกำรในต ำแหน่งหน้ำที่ซึ่งปฏิบัติอยู่ตอ่ไปได้ (เหตุทุพพลภำพ) 

3)  มีอำยุครบ 60 ปี บริบูรณ์ (เกษียณอำยุ) หรอื อำยุครบ 50 ปีบริบูรณ์แล้วลำออก (เหตุ

สูงอำยุ) 

4)  หรอืกรณีมีเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ ครบ 30 บริบูรณ์แล้ว ทำง

รำชกำรสั่งให้ออก หรอืผูท้ี่มีเวลำรำชกำรครบ 25 ปี บริบูรณ์แล้ว ลำออก (เหตุรับรำชกำรนำน) 
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ทั้ง 4 เหตุนี ้ถ้ำมีเวลำรำชกำร ไม่ถึง 10 ปี ใหไ้ด้รับบ ำเหน็จ ถ้ำมีเวลำ 10 ขึ้นไป ให้รับ

บ ำนำญหรอืจะขอรับบ ำเหน็จก็ได้ 

ทั้งนีผู้ท้ี่มเีวลำรำชกำรครบ 10 ปี แล้วลำออก ไม่มีสทิธิ์ได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญตำมข้อที่

กล่ำวมำแล้วแต่ไม่มีสิทธิ์รับบ ำเหน็จ  

-  ข้ำรำชกำรที่ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรที่ถือเสมือนว่ำผูน้ั้นลำออกจำกรำชกำร มีสทิธิรับ

บ ำเหน็จบ ำนำญดังนี้ 

ถ้ำมีเวลำค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ 25 ปีขึ้นไป ใหไ้ด้รับบ ำเหน็จบ ำนำญเหตุรับรำชกำร

นำน 

ถ้ำมีอำยุครบ 50 ปี และมีเวลำค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ ครบ 10 ปีขึ้นไป ให้มีสทิธิ

รับบ ำเหน็จเหตุสูงอำยุ 

ถ้ำอำยุไม่ครบ 50 ปี มเีวลำค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญครบ 10 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี ให้

มีสทิธิ์รับเฉพำะบ ำเหน็จถ้ำมีเวลำค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญไม่ครบ 10 ปี ไม่มสีิทธิ์รับบ ำเหน็จบ ำนำญ 

บ ำเหน็จบ ำนำญพิเศษ จะได้รับเมื่อ  

1)  ข้ำรำชกำร พลทหำรกองประจ ำกำร หรอืบุคคลที่ท ำหน้ำที่ทหำรตำมที่

กระทรวงกลำโหมก ำหนดแล้ว ได้รับอันตรำย พิกำร เจ็บป่วยถึงทุพพลภำพ เพรำะกระท ำตำมหน้ำที่ ให้

ได้รับบ ำนำญปกติ ทั้งบ ำนำญพิเศษด้วย 

2)  ถ้ำได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญไปแล้ว หรอื พลทหำรกองประจ ำกำร หรอืบุคคลที่ท ำหน้ำที่

ทหำรตำมที่กระทรวงกลำโหมก ำหนด ได้ออกจำกรำชกำรหรือพน้หน้ำที่ไปแล้ว ภำยใน 3 ปี ปรำกฏชัดว่ำ

เจ็บป่วยหรอืทุพพลภำพอันเนื่องมำจำกสำเหตุในระหว่ำงปฏิบัติหนำ้ที่ ก็มีสทิธิ์ได้รับบ ำนำญพิเศษ ถ้ำตำยก็

ให้ทำยำทได้รับบ ำนำญพิเศษ ทั้งนี้ให้จ่ำยตั้งแต่วันขอ ถ้ำรับบ ำเหน็จไปแล้วก็ใหไ้ด้รับบ ำนำญพิเศษอย่ำง

เดียว 

3)  ผูไ้ด้รับอันตรำยตำมข้อ 1) แม้จะยังไม่มสีิทธิ์ได้รับบ ำนำญปกติ ก็ใหร้ับบ ำนำญปกติได้ 

  4)  ผู้ได้รับอันตรำยถ้ำเสียชีวิตก่อนได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญพิเศษ ให้ทำยำทได้รับทั้งบ ำเหน็จ

ตกทอดและบ ำนำญพิเศษด้วย 

5)  ผูท้ ำหนำ้ที่ ตำมข้อ 1 สูญหำยไป หรอืเชื่อได้ว่ำมีอันตรำยถึงตำย เมื่อพน้ก ำหนด 2 

เดือนนับแต่วันสูญหำยใหส้ันนิษฐำนว่ำตำยและให้ทำยำทได้รับบ ำนำญพิเศษ 

บ ำเหน็จตกทอด  ทำยำทจะได้รับเมื่อ 

1) ขำ้รำชกำร ตำยในระหว่ำงรับรำชกำร ทำยำท (ต้องอำยุไม่เกิน 20 ปี เว้นแตก่ ำลังศึกษำ

ระดับอุดมศกึษำหรอืเทียบเท่ำ แต่ตอ้งไม่เกิน 26 ปีหรือเว้นแตเ่ป็นบุคคลพิกำรหรอืทุพพลภำพ) จะได้รับ

บ ำเหน็จตกทอดเท่ำกับเงินเดือนสุดท้ำย คูณเวลำรำชกำร 
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2)  ตำยในระหว่ำงได้รับบ ำนำญปกติ หรอืมีสทิธิ์ได้รับบ ำนำญปกติหรอืบ ำนำญพิเศษ 

ทำยำทมีสิทธิ์ได้รับบ ำเหน็จตกทอด เป็นจ ำนวน 30 เท่ำ ของบ ำนำญรำยเดือน (ข้อยกเว้นเหมอืนข้อ 1) 

3)  บ ำเหน็จตกทอดรำยใด ค ำนวณได้ยอดต่ ำกว่ำ 3,000 บำท ให้จำ่ย 3,000  

กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

 สมำชิกที่พ้นสภำพด้วยเหตุสูงอำยุ, เหตุทดแทน, เหตุทุพพลภำพ และเหตุเสียชวีิต 

สมำชิกและทำยำทจะได้รับยกเว้นภำษีเงนิได้บุคคลธรรมดำในส่วนของเงนิที่ได้รับจำก กบข. ในปีที่ได้รับ

เงินน้ัน 

 

 ส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัยเมื่อเกษียณอำยุรำชกำร หรอืลำออกจำกงำน

มหำวิทยำลัยมีกองทุนส ำรองเลีย้งชพีที่คอยดูแลพนักงำนมหำวิทยำลัยซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑแ์ละ

เงื่อนไขของกองทุนดังกล่ำว 

 

2.3 วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 1. เพื่อช่วยใหบุ้คลำกรใช้ทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถปฎิบัติงำนของตนได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ

และประสิทธิผล 

 2. เพื่อช่วยใหม้หำวิทยำลัยด ำเนนิงำนบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

 3. เพื่อช่วยคัดสรรบุคลำกรที่มคีุณภำพ และมีแรงจูงใจให้ผู้มศีักยภำพเข้ำมำปฎิบัติงำน 

 4. เพื่อยกระดับควำมสำมำรถ และสร้ำงควำมพึงพอใจในกำรปฎิบัติงำนของบุคลำกร 

 5. เพื่อพัฒนำ และธ ำรงรักษำบุคลำกรที่มคีุณค่ำใหป้ฎิบัติงำนในมหำวิทยำลัย 
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กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์โครงการ 

 
   ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด  
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564        

ระบบการสรรหา (Recruitment)          

1. การวางแผนอัตราก าลัง           

1 จัดท ากรอบ
อัตราก าลังของ
บุคลากรของ
ส านักวิชา
การศึกษาท่ัวไปฯ 

เพื่อทบทวนและจัดท า
กรอบอัตราก าลัง ให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการอัตราก าลังของ
ส านักวิชาการศึกษา
ทั่วไปฯ 

 

ความส าเร็จใน
การจัดท ากรอบ
อัตราก าลัง 

กรอบ
อัตราก าลัง 

- - - กรอบ
อัตราก าลัง 

บุคลากรภายใน
ส านักวิชา

การศึกษาท่ัวไปฯ 

ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

- ฝ่ายบรหิาร 

2. การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง           

2 การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร 

เพื่อสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรเข้าปฏิบตัิงาน 

ร้อยละของการ
สรรหาบุคคล
เข้าท างานได้
ตรงตาม
คุณสมบัติที่
ต้องการ 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากรภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ตุลาคม 2563 
–กันยายน 
2564 

- ฝ่ายบรหิาร 

ระบบการพัฒนา (Training & Development)             

3.4 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์โครงการ 

 
   ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด  
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564        

1 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
และแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน           

1 การประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ในส านักวิชาการศึกษา
ทั่วไปฯ 

ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ด้รบั
การประเมินผล
ปฏิบัติงาน 

 

100 100 100 100 100 บุคลากรภายใน
ส านักวิชา

การศึกษาท่ัวไปฯ 

ตุลาคม 
2563– 
กันยายน
2564 

 - ฝ่ายบรหิาร 

ระบบการบริหารค่าตอบแทน          

- - - - - - - - - - - - - 

ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์          

- - - - - - - - - - - - - 

ระบบการธ ารงรักษา          

    รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
                          และแผนพัฒนาบคุลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564 

3.4 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์โครงการ 

 
   ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด  
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564        

1. การจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้า 

บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนา 

ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ด้รบั
การพัฒนา 

≥30 
 
 
 

≥30 
 
 
 

≥30 
 
 
 

≥30 
 
 
 

≥30 
 
 
 

บุคลากรภายในส านัก
วิชาการศึกษาทัว่ไปฯ 
 
 

ตุลาคม 
2563– 
กันยายน 
2564 

- ฝ่ายบริหาร 

3.5 แผนการบริหารทรัพยากรประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 
กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์โครงการ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ระบบการสรรหา (Recruitment) 

1. การวางแผนอัตราก าลัง       

1 จัดท ากรอบอัตราก าลัง
ของบุคลากรของส านัก
วิชาการศึกษาท่ัวไปฯ 

เพื่อทบทวนและจัดท า
กรอบอัตราก าลัง ให้
เพียงพอต่อความต้องการ
อัตราก าลังของส านักวิชา
การศึกษาท่ัวไปฯ 

ความส าเร็จในการจัดท า
กรอบอัตราก าลัง 

กรอบ
อัตราก าลัง 

บุคลากรภายในส านัก
วิชาการศึกษาท่ัวไปฯ 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

- ฝ่ายบรหิาร 

3.4 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์โครงการ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 

2. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง       

1 การสรรหาและคดัเลือก
บุคลากร 

เพื่อสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรเข้าปฏิบตัิงาน 

ร้อยละของการสรรหาบุคคล
เข้าท างานได้ตามประกาศ 

≥80 บุคคลภายนอก
มหาวิทยาลยั 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

- ฝ่ายบรหิาร 

3.ระบบการพัฒนา (Training & Development)       

1 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
และแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564 

4.ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน       

1 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักวิชาการ 
ศึกษาทั่วไปฯ 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับ
การประเมินผลปฏิบัติงาน 

 

ร้อยละ 100 บุคลากรภายในส านัก
วิชาการศึกษาท่ัวไปฯ 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

 - ฝ่ายบรหิาร 

ระบบการบริหารค่าตอบแทน       

- - - -  - - - - - 

ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์       
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กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์โครงการ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

- - - -  - - - - - 

ระบบการธ ารงรักษา       

    รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
และแผนพฒันาบคุลากร ประจ าปงีบประมาณ 2564 

1 การจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้า 

บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนา 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับ
การพัฒนา 

≥30 
 
 
 

บุคลากรภายในส านัก
วิชาการศึกษาท่ัวไปฯ 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

- ฝ่ายบรหิาร 
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ส่วนที่ 4 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 
 น ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรขับเคลื่อนควำมรว่มมอืกับต่ำงประเทศ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 ไปสู่กำรปฏิบัติเป็นต้องให้ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้เกิดกำรประสำนควำม

ร่วมมือในกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์เชิง

ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งมีกำรพัฒนำกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม

แผนอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทำงปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ และควำมเข้ำใจร่วมกันของหน่วยงำนต่ำงๆ ในเรื่องกำรด ำเนินงำน

โครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรขับเคลื่อนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อ

ปรับประบวนกำร และกลไกกำรบริหำรจัดกำรกำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรขับเคลื่อนควำมร่วมมือกับ

ต่ำงประเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

2. เพื่อให้มีกำรติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรขับเคลื่อนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 อย่ำงเป็นระบบ 

 

4.1 แนวทางการน าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 )  และ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติดังน้ี 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว จึงก ำหนดทำงกำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรขับเคลื่อนควำม

ร่วมมือกับต่ำงประเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรขับเคลื่อนควำมรว่มมือกับต่ำงประเทศ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 โดยจัดท ำแนวทำงกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจใน

ภำรกิจ เป้ำหมำย และโครงกำร/กิจกรรมให้กับหน่วยงำน ได้ทรำบถึงบทบำทควำมรับผิดชอบของตนที่จะ

สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรขับเคลื่อนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมำณ และกำรพัฒนำสมรรถภำพบุคลำกรให้สอดคล้องกับแนวทำงที่

ก ำหนด 

3. ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับแผนที่ก ำหนดไว้ และน ำไปสู่กำรพิจำรณำกำรสนับสนุน

ทรัพยำกรได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

4. สร้ำงกลไกประสำนงำนภำยในกับหน่วยงำนให้ขับเคลื่อนโครงกำร/กิจกรรมให้มีควำมก้ำวหน้ำ

อย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ำยทอดควำมรู้ซึ่งกันและกัน โดยอำศัย

เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำร พร้อมจัดท ำฐำนข้อมูลให้สำมำรถเข้ำถึงและใช้

ประโยชน์ได้งำ่ย 
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ติดตำม ตรวจสอบผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมของหนว่ยงำน ว่ำสำมำรถตอบสนองตอ่

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรขับเคลื่อนควำมรว่มมอืกับต่ำงประเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2564 รวมทั้งสำมำรถประเมินผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

4.2 การติดตามและประเมินผลแผนการบรหิารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 )  

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กำรตดิตำม ประเมินผลเป็นเครื่องมอืส ำคัญที่จะสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยบรรลุ

เป้ำประสงค์ตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรขับเคลื่อนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนทรำบถึงควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวของกำร

ด ำเนนิงำน และน ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อแก้ไขปัญหำอุปสรรคใหเ้หมำะสมเท่ำทัน

สถำนกำรณ์ และสำมำรถบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยได้ โดยจัดท ำระบบกำรติดตำมและประเมินผล 

ดังนี้ 
1. พัฒนำองค์ควำมรูแ้ละเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องกำรตดิตำมประเมินผลและก ำหนดตัวช้ีวัด 

แก่หนว่ยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงทักษะในกำรตดิตำมประเมินผลและสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ร่วมกัน

อย่ำงเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำร

ขับเคลื่อนควำมรว่มมอืกับต่ำงประเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 อย่ำงตอ่เนื่อง  

3. ก ำหนดให้มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรขับเคลื่อนควำมร่วมมือกับ

ต่ำงประเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ทุกๆ ไตรมำส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงกำร/

กิจกรรมท ำกำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน เพื่อน ำไปสู่กำรตัดสินใจของผูบ้ริหำร 

  

  



 
 

 

 

ภาคผนวก  

 
 ก. ค ำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 

2564 ) และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

 

ข. บันทึกข้อควำมขออนุมัติแผนยุทธศำสตรร์ะยะ 5 ปี (2560 – 2564) แผนปฏิบัติกำรด้ำนต่ำงๆ 

และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 

( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

  

  



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข. บันทกึข้อความขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2560 – 2564) แผนปฏิบัติการด้าน

ต่างๆ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


