แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565)
และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะศิลปกรรมศาสตร
ไดรับการอนุมัติจากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
คณะศิลปกรรมศาสตร ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565 )
และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ. 2560 ของคณะศิลปกรรม
ศาสตร โดยมี วั ตุ ป ระสงค 1. เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี
ประสิทธิภาพตอการดําเนินงานที่เนนผลสัมฤทธิ์และการกาวสูมหาวิทยาลัยแมแบบที่ดีของสังคม
2.เพื่อใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความทุมเทในการปฏิบัติงานและความผูกพันกับองคกร โดย
สอดคล องกั บยุทธศาสตร ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลั ยให เปน เอตทัคคะอยางยั่งยืน โดยมีตั วชี้วัด
ความสําเร็จและคาเปาหมาย ดังนี้
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอระบบ ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00
การบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
(ระดับความพึงพอใจ)
2. ระดั บ ความพึ ง พอใจของบุ คลากรที่มีต อ ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
3 . ร ะดั บ ค ว ามผู ก พั นข องบุ คลากรต อ ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00
มหาวิทยาลัย (ระดับความผูกพัน)
ซึ่งมีปรัชญา คือ งานศิลปเปนเลิศ เชิดชูคุณธรรม กาวนําวิชาการ วิสัยทัศน คือ เปน
ศูนยกลางแหงการเรียนรูตลอดชีวติ ดานวิชาชีพศิลปกรรมศาสตรดวยคุณภาพและคุณธรรม มี
ภารกิจหลัก 4 ดาน ดังนี้ 1. พัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตศิลปกรรม
ศาสตรใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของชุมชนและสังคมโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความรูคูคุณธรรม รูจกั ใชชวี ิตอยางมีความสุขดวยความพอเพียง 2. วิจัยและพัฒนาองคความรู
ดานศิลปกรรมศาสตรศิลปวัฒนธรรมทองถิน่ และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร 3. บริการวิชาการ
ดานศิลปกรรมศาสตร ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและศิลปวัฒนธรรม รัตนโกสินทรแกชุมชนและ
สังคม 4. เปนศูนยกลางการเรียนรูเพื่ออนุรักษ พัฒนาและเผยแพรดานศิลปกรรมศาสตร
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา มณีวัฒนา
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สารบัญ
สวนที่ 1 บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 โครงสรางคณะศิลปกรรมศาสตร
1.3 โครงสรางการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
1.4 ผลการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2558 - 2560
1.5 ขอมูลพื้นฐานคณะศิลปกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.5.1 วิสัยทัศน (Vision)
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area)
1.5.4 เสาหลัก (Pillar)
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
1.5.6 อัตลักษณ (Identity)
1.5.7 เอกลักษณ (Uniqueness)
1.5.8 คานิยมหลัก (Core Values)
1.5.9 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts)
สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.1 นโยบายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.2 วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.3 ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชีว้ ัดความสําเร็จและคาเปาหมายของ
คณะศิลปกรรมศาสตร
2.3.1 ยุทธศาสตร
2.3.2 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
2.3.3 ตัวชีว้ ัดความสําเร็จและคาเปาหมาย
2.4 ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.5 แผนปฏิบัตกิ ารดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.5.1 แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ป
( พ.ศ. 2561 – 2565)
2.5.2 แผนปฏิบัตกิ ารดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

1
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8
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12

14
14
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สวนที่ 3 แนวทางการนําแผนสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
23
3.1 แนวทางการนําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล(ระยะ 5 ป/ ป 61) ไปสูการปฏิบตั ิ 23
3.2 การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล(ระยะ 5 ป/ ป 61)
ภาคผนวก
ก คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระยะ 5 ป ( พ.ศ. 2561 – 2565) และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข รายงานการประชุมที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระยะ 5 ป ( พ.ศ. 2561 – 2565) และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ค ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ระยะ 5 ป ( พ.ศ. 2561 – 2565) และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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สวนที่ 1 บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
ทรั พ ยากรบุ ค คลนั บ เป น ทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค า มากที่ สุ ด ของคณะศิ ล ปกรรมศาสตร
เนื่องจากบุคลากรจะเปนผูผลักดันใหภารกิจและวิสัยทัศน ของคณะศิลปกรรมศาสตรสําเร็จลุลวง
ตามวั ต ถุ ป ระสงค ดั ง นั้ น การส ง เสริ ม ให บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ความสามารถ มี ส มรรถนะ
สอดคลองตามเปาหมายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งทําใหมหาวิทยาลัยเจริญกาวหนา
และเกิ ด การพัฒนาอยางต อเนื่ อง เพื่อให บุคลากรมีศั ก ยภาพสู ง ขึ้น สามารถปฏิบัติ ง านและ
ผลิตผลงานที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ นกจากนี้ยังเปนการเตรียมความ
พรอมของบุคลากร ใหสามารถรับและเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตางๆที่จะเกิดขึ้นในปจจุบันและ
อนาคตตอไป
ประวัติความเปนมา
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร ตั้งอยูในภูมทิ ัศนที่เดนเปนสงา ติดกําแพงแดงดานถนนราช
วิถี มีโรงละคร หอศิลป รวมทั้งหองปฏิบัตกิ ารทางวิชาชีพดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป และการ
ละคร เมื่อครั้งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครบรอบ 75 ป (พ.ศ. 2555) สมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 (ซึ่งในขณะนั้นทรงดํารงพระราช
อิสริยยศเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ทรงพระราชทานพระนามาภิไธย
ยอ “ม.ว.ก.” และพระราชทานนาม “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ” เปน
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตรในปจจุบัน
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา มีประวัติความเปนมาอันยาวนาน
กวา 40 ป โดยยอนกลับไปตั้งแตป พ.ศ. 2516 ที่เริ่มมีภาควิชา “ดนตรีและนาฏศิลป” เปดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกนาฏศิลปขน้ึ เปนแหงแรกจาก
วิทยาลัยครูทั้งหมด 36 แหง ตอมาในป พ.ศ. 2520 ไดมีการขยายหลักสูตรเพิ่มเปน “ภาควิชา
ดนตรี” และ “ภาควิชาศิลปะ” ตามลําดับ อนึง่ ดวยความโดดเดนของผลงานทั้งจากภาควิชาและ
นักศึกษา สงผลใหศาสตรทางดานศิลปกรรมของสวนสุนันทาไดรับการยอมรับทั้งจากประชาคม
ภายในและภายนอกเปนอยางยิ่ง ดังนัน้ ในป พ.ศ. 2542 รองศาสตราจารย ดร.ดิลก บุญเรือง
รอด อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในสมัยนั้น จึงมีความคิดที่จะรวมสาขาวิชา
นาฏศิลป ดนตรี และศิลปะ ใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อสรางความเขมแข็ง และพัฒนาใหสวน
สุนันทาเปนผูนําดาน “ศิลปกรรม” แหงหนึ่งของประเทศ
จึงไดริเริ่ม “โครงการจัดตั้งคณะ
ศิลปกรรมศาสตร”ขึ้นโดยแยกกลุมวิชาดานศิลปะทั้งหมดออกจากคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และแบงการบริหารจัดการออกมาอยางอิสระ พรอมทั้งแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย
ดร.กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษในสมัยนั้น รักษาการในตําแหนงคณบดี

จากนั้นในป พ.ศ. 2543 รองศาสตราจารยผดุง ศิริรตั น (ขณะนั้นดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย) อาจารยประจําโปรแกรมวิชาศิลปะ ไดขึ้นดํารงตําแหนงรักษาการคณบดีเปนคน
ตอมาและไดสานตอผลักดันนโยบายการจัดตัง้ คณะศิลปกรรมศาสตรใหเกิดขึน้ อยางเปนรูปธรรม
จวบจนป พ.ศ. 2547 กฎหมายวาดวย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏไดผานความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี “คณะศิลปกรรมศาสตร” จึงไดรับการยอมรับใหเปนคณะโดยสมบูรณมี
ประกาศไวในกฎกระทรวงการจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 จึงนับเปนวันที่คณะไดถือกําเนิดอยางเปน
ทางการในมหาวิทยาลัย โดยไดมคี ณบดีเขามาบริหารคณะจนถึงปจจุบันจํานวน 3 ทาน ไดแก
พ.ศ. 2548 – 2552 รองศาสตราจารย ดร.ชมนาด กิจขันธ
(ปจจุบันดํารงตําแหนงศาสตราจารย)
พ.ศ. 2552 - 2556 รองศาสตราจารยจารุพรรณ ทรัพยปรุง (วาระที่ 1)
พ.ศ. 2556 – 2560 รองศาสตราจารยจารุพรรณ ทรัพยปรุง
(วาระที่ 2 ปจจุบัน ดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย ดร.)
พ.ศ. 2560 – ปจจุบนั ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ชุติมา มณีวัฒนา
คณะศิลปกรรมศาสตรไดจัดการศึกษา และใหบริการวิชาการดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป
และการละครโดยปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของสังคมมาอยางตอเนื่อง
ปจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต และมหาบัณฑิต ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มี 6 หลักสูตร
1.1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง
- แขนงนาฏศิลปไทย
- แขนงศิลปะการละคร
1.2 สาขาวิชาจิตรกรรม
1.3 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป
1.4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสรางสรรค
1.5 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย
1.6 สาขาวิชาดนตรี
- แขนงวิชาการแสดงดนตรีไทย
- แขนงวิชาการแสดงดนตรีสากล
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มี 1 หลักสูตร
2.1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง
- แขนงวิชานาฏศิลปไทย
- แขนงวิชาศิลปะการละคร

1.2 โครงสรางหนวยงาน

1.3 โครงสรางการบริหาร

1.4 ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2559 - 2561

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล คณะศิลปกรรมศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2560
+
1.

ยุทธศาสตร
กิจกรรม/โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาทรัพยากรบุคคล
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการโดย
ยึดหลักธรรมาภิ
บาล

ตัวชี้วัด
1.2.1 รอยละอาจารย
ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา
1.2.2 รอยละอาจารย
ประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการตออาจารยประจํา
ทั้งหมด
1.2.3 ระดับความผาสุก
และความผูกพันของ
บุคลากรที่มตี อ
มหาวิทยาลัย
1.2.4 รอยละของบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนาและนํา
ความรูไปใชประโยชน

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ
ระยะเวลา
รอยละ 25 รองคณบดีฝาย
540,000
ตุลาคม 59 – กันยายน
บริหารและแผนงาน
60

รอยละ 22 รองคณบดีฝาย
บริหารและแผนงาน
รอยละ
4.25

รองคณบดีฝาย
บริหารและแผนงาน

ระดับ 95 รองคณบดีฝาย
บริหารและแผนงาน

๑

ลําดับที่ ยุทธศาสตร
กิจกรรม/โครงการ
2.
ยุทธศาสตรที่ 1 พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
พั ฒ น า ร ะ บ บ ทรัพยากรบุคคล
บริหารจัดการโดย
ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ
บาล

ตัวชี้วัด
1.2.3 ระดับความผาสุกและ
ความผูกพันของบุคลากรที่
มีตอมหาวิทยาลัย
1.2.5 ระดั บความพึงพอใจ
ของบุ ค ลากรที่ มี ต อ ระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
ระดับ 4 ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ า ย
บริหารและแผนงาน

งบประมาณ
5,000

ระยะเวลา
ตุลาคม 59 – กันยายน
60

ร ะ ดั บ ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ า ย
3.60
บริหารและแผนงาน

๒

1.5 ขอมูลพื้นฐานคณะศิลปกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิสัยทัศน (Vision)
เปน ศู น ยก ลางแห ง การเรี ยนรูต ลอดชีวิต ด านวิชาชีพศิ ล ปกรรมศาสตร ด วยคุณภาพและ
คุณธรรม
จุดประสงค (Purpose)
1) บั ณ ฑิ ต ศิ ล ปกรรมศาสตร ที่เ น น องคค วามรู เ ป น เอตทัค คะมี คุ ณ ภาพและมาตรฐานให
เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
2) การวิจัยทางวิชาการเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และเผยแพรองคความรูดานศิลปกรรมศาสตร
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร ที่อุดมไปดวยความคิดสรางสรรค
3) การบริการวิชาการและเผยแพรองคความรูดานศิลปกรรมศาสตร ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
4) เพื่อทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ พัฒนา และเผยแพรดานศิลปกรรมศาสตร
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร
พันธกิจ (Mission)
1) พัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตศิ ลปกรรมศาสตร ที่เนนองค
ความรู เ ป น เอตทั คคะให มี คุ ณ ภาพตรงตามความต อ งการของชุ ม ชนและสั ง คมโดยใช ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความรูคูคุณธรรม รูจักใชชีวิตอยางมีความสุขดวยความพอเพียง
2) วิ จั ย และพั ฒ นาองค ค วามรู ใ นศาสตร ที่ เ ป น เอตทั ค คะด า นศิ ล ปกรรมศาสตร
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร
3) บริ ก ารวิชาการด านศิ ล ปกรรมศาสตร ศิ ล ปวัฒนธรรมทองถิ่ น และศิ ล ปวัฒนธรรม
รัตนโกสินทรแกชุมชนและสังคมในระดับเอตทัคคะ โดยการมีสวนรวมกับชุมชน ทองถิ่นและสังคม
4) เป น ศู น ย ก ลางการเรี ยนรู เพื่ ออนุ รั ก ษ พั ฒ นาและเผยแพร ด า นศิ ล ปกรรมศาสตร
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร

ภารกิจหลัก (Key result area)

1) ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด า นศิ ล ปกรรมศาสตร ใ ห มี คุ ณ ภาพตามอั ต ลั ก ษณ ข องมหาวิ ทยาลั ย
ตรงความตองการของสังคม รูจักใชชีวิตอยางมีความสุขดวยความพอเพียง
2) สรางผลงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรมและองคความรูดานศิลปกรรมศาสตร
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร
3) ใหบริการวิชาการดานศิลปกรรมศาสตร ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรม
รัตนโกสินทร โดยการมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น
4) ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ พัฒนาและเผยแพรดานศิลปกรรมศาสตร
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร
เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือขาย (Partnership)
4) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา “ความเปนแบบอยางที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร”
วัฒนธรรม (Culture)
มีระบบอาวุโส มีความเอื้ออาทร และคุณธรรมที่ดีงาม
อัตลักษณ (Identity)
เปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ
เอกลักษณ (Uniqueness)
แหลงเรียนรูศิลปกรรมศาสตร (Center of Fine and Applied Arts)
คานิยมหลัก (Core Values)
1. W (Wisdom & Creativity) : ปญญาและความคิดสรางสรรค
2. H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองคกร
3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรวมมือ
4. P (Professionalism) : ความเปนมืออาชีพ
เปาหมายการพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร

เปาหมายที่ 1 : สรางเอตทัคคะเพื่อใหไดรับการยอมรับ : คณะมุงจะผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามอัตลักษณของคณะเปนที่ยอมรับของผูใ ชบัณฑิต เพื่อสูการเปนเอตทัคคะที่ไดรั บการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
เป า หมายที่ 2 : สรา งผลงานวิชาการ วิ จัย เพื่อการบริการวิ ชาการ : คณะมุง ที่จะ
ผลิ ต ผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจั ดการศึกษา ผลิ ต งานวิจั ยที่ต อบสนองตอ
ความตองการของแหลงทุน เผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนําไปใชประโยชน
เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูเพื่อการบริการวิชาการแกสังคม
เปาหมายที่ 3 : สรางเครือขายมีสวนรวมเพื่อการพัฒนา : คณะมุงที่จะสรางเครือขาย
ความร วมมือที่ห ลากหลายทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อให มีสวนรวมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธที่ดีกับมหาวิทยาลัย
เปาหมายที่ 4 : สรางภาพลักษณเพื่อใหเปนที่รูจักและยอมรับ : คณะมุงที่จะพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองตอความเปนนานาชาติ และสรางชื่อเสียงใหเปนที่รูจักและ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts)
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคณะใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิชาการ ตีพิมพ เผยแพร และสิทธิทางปญญา
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธและเชื่อมโยงเครือขาย
ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ
นโยบายในการบริหารและพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตรไดกําหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาคณะ เพื่อใหการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรไปสูความสําเร็จที่กําหนดไวดังนี้
1. นโยบายดานการบริหารจัดการ
1) สนับสนุนสงเสริมการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคกร
2) สรางกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรใหกาวสูความสําเร็จ
สูงสุดในเสนทางอาชีพ
3) ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอมและทรัพยากรจําเปนเพื่ออํานวยความสะดวกในการจัด
การศึกษาและสงเสริมสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ
4) สนับสนุนสงเสริมรักษาเอกลักษณอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรเพื่อนําไปสูความผาสุกขององคกรโดยรวม

5) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสงเสริมการคนควาและเผยแพรขอมูล ที่เปน ประโยชน
รวมถึงการสื่อสารกับนักศึกษา อาจารย บุคลากรและบุคคลทั่วไป
6) นํ าระบบและกลไกของการประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษา มาเปน ปจ จั ยสํ าคัญในการ
พัฒนาการดําเนินงาน การบริหารและจัดการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. นโยบายดานวิชาการ
1) ส ง เสริ มและพัฒนาหลัก สูตรการเรี ยนการสอนใหมีคุณภาพตามความตองการของ
สังคมและไดมาตรฐานสากล
2) สงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาอาจารยและบุคลากรใหเปนมืออาชีพดานศิลปะ ดนตรี
และการแสดง เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองและสงผลตอการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพ
3) จั ด การวางแผนและประสานงานกับผูทรงคุณ วุฒิร ะหวางหน วยงานทั้ง ภายในและ
ภายนอกเพื่อพัฒนานักศึกษาในดานการเรียนการสอนและการฝกประสบการณวิชาชีพ
4) เรงรัดพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานความรู คุณธรรมจริยธรรม และ ICT
5) สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาดานการเรียนการสอน
ที่มาจากรากฐานของกระบวนการทํางานวิจัย
3. นโยบายดานการวิจัย
1) สงเสริมใหอาจารยและบุคลากรของคณะฯไดจัดทํางานวิจัยเพื่อการพัฒนาและเผยแพร
องคความรูทางดานศิลปะ ดนตรี และการแสดง ใหเปนที่ยอมรับแกชุมชนและสังคมโลก
2) จั ด ให มี ที่ ป รึ ก ษางานวิ จั ย ตามลั ก ษณะเฉพาะด า นศิ ล ปะ ดนตรี และการแสดง
เพื่อพัฒนาทักษะในการวิจัยใหแกบุคลากรของคณะ
3) จัดรวบรวมขอมูลขาวสารที่จําเปน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรในการวิจัย
ของคณะศิลปกรรมสาสตร
4) จัดระบบขอมูล และเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยในลักษณะของวารสารวิชาการ
และทางสื่ออีเล็กทรอนิกส
5) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส ง เสริ มงานวิ จั ย และเผยแพร ขอมูล ที่เปน ประโยชน
รวมถึงการสื่อสารกับนักศึกษา อาจารย บุคลากรและบุคคลทั่วไป
4. นโยบายดานการบริการวิชาการ
1) ส ง เสริม และพัฒนาใหสาขาวิชาในคณะศิลปกรรมศาสตร จั ด เปนแหลงบริการทาง
วิชาการดานศิลปะที่สามารถใหบริการวิชาการไดจริง และไดรับการยอมรับจากสังคม
2) สรางเครือขายการแลกเปลี่ยนความรูเชิงวิชาการดานศิลปะ ดนตรี และการแสดง
3) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส ง เสริ มการบริ การวิชาการเกี่ ยวกับการคน ควา และ
เผยแพรขอ มูลที่เปนประโยชน รวมถึงการสื่อสารกับนักศึกษา อาจารย บุคลากร และบุคคลทั่วไป

5. นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) สงเสริมและสนับสนุนใหทุกสาขาวิชาจัดทําแผนการเผยแพรผลงานศิลปวัฒนธรรมตาม
ความถนัดของแตละสาขาวิชาในทุกรูปแบบ
2) จัดการประชาสัมพันธและมีการจัดการในเชิงรุกเพื่อเผยแพรผลงานการสรางสรรคงาน
ศิลปะของอาจารยและนักศึกษาอยางมีเปาหมายเพื่อใหเกิดภาพลักษณที่ดีและสรางชื่อสียงใหกับ
คณะและมหาวิทยาลัย
3) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการสื่อสาร
กับนักศึกษา อาจารย บุคลากรและบุคคลทั่วไป

สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.1 นโยบายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามที่มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุ นั นทาได ตระหนั กถึ งความสํ าคัญของการพัฒนาบุคลากร
เนื่องจากบุคลากรเปนผูผลักดันใหนโยบายตางๆ ของมหาวิทยาลัยนั้นสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค
ดั ง นั้ น การส ง เสริ มให บุคลากรมีความรู ความสามารถ ในสมรรถนะสอดคล องตามเปาหมายและ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยนั้น คณะศิลปกรรมศาสตร จึงไดกําหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรของ
คณะศิลปกรรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังนี้
1.ส ง เสริมและสนั บสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับอยางทั่วถึง ต อเนื่ องและ
เหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ สรางจิตสํานึก และทัศนคติของบุคลากรใหสามารถปรับเปลี่ยนไป
ในทางที่พึงประสงคไดอยางเหมาะสมรวมทัง้ การเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม
2. ส ง เสริ ม ให มี ก ารฝ ก อบรมและพั ฒ นาบุค ลากรโดยมุ ง ให มีค วามรู ความสามารถทัก ษะ
ตลอดจนมีคานิยมคุณธรรมและทัศนคติที่ถูกตอง สามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
เพื่อความเจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัย
3.สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อมุง
ใหเกิดวัฒนธรรมการทํางานขององคกร และนําไปสูการสรางนวัตกรรมเหรือแนวปฏิบัติที่ดี
4.ส ง เสริ มและสนั บสนุ น การดํ าเนิ น การตามแผนการพัฒนาบุคลากรให ส อดคล องกั บการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2 วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มปี ระสิทธิภาพตอการดําเนินงานที่
เนนผลสัมฤทธิ์และการกาวสูมหาวิทยาลัยแมแบบที่ดีของสังคม
2.เพื่อใหบุคลากรมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี มีความทุมเทในการปฏิบัติงานและความผูกพันกับองคกร
2.3 ยุ ท ธศาสตร เป า ประสงค เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร ตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ และค า เป า หมายของ
มหาวิทยาลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน
2.3.2 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
บุคลากรมีคณ
ุ ภาพชีวิตการทํางานที่ดีและอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน

2.3.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอระบบ ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00
การบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
(ระดับความพึงพอใจ)
2. ระดั บ ความพึ ง พอใจของบุ คลากรที่มีต อ ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
3 . ร ะดั บ ค ว ามผู ก พั นข องบุ คลากรต อ ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00
มหาวิทยาลัย (ระดับความผูกพัน)
2.4 ขั้นตอนการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะศิลปกรรมศาสตรมีกระบวนการบริหารเพื่อใหบรรลุภารกิจขององคการบนแนวคิดที่วา
องคการไมไดอยูเปนเอกเทศโดยตัวของเราเองแตอยูภายใตบริบทของสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลาซึ่งสภาพแวดลอมที่มากระทบกับองคการนั้นบางครั้งก็เปนโอกาสบางครั้งก็เปนอุปสรรคหรือ
ภัยคุกคามนอกจากนี้องคการเองก็ตองกําหนดจุดยืนขององคการดวย ไดดําเนินการโดยกําหนด หนาที่
รับผิดชอบ แตละตําแหนงที่สอดคลองกับภารกิจ ลักษณะงาน ความจําเปนของสถาบันอุดมศึกษา โดย
การจัดทําของคณะฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดดําเนินการดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
2. กําหนด หนาที่รับผิดชอบ แตละตําแหนงที่สอดคลองกับภารกิจ ลักษณะงาน ความจําเปน
ของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายงาน
3. นําขอมูลตามขอ 1 คือ ความตองการจําเปน ของบุคลากรฯ มาวิเคราะหและจัดทําแผน
บริ ห ารทรั พ ยากรพร อ มทั้ ง ทบทวน กระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค ลากรรู ที่ ไ ด กํ า หนดไวใ น
งบประมาณ พ.ศ. 2559 มาปรับปรุงใหมีความเหมาะสมสําหรับงบประมาณ พ.ศ. 2560
4. เสนอแผนบริหารทรพัยากรใหผูบริหารใหความเห็นชอบ
5. สื่อสารขอมูลตาง ๆ ผานชองทางที่หลากหลายใหกับบุคลากรไดรับทราบ
6. จัดทําระบบและติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรอยาง
สม่ําเสมอ และจัดทํารายงานเสนอตอผูม ีอํานาจ รวมทัง้ นําผลการติดตามไปปรับปรุงการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง
7. จั ด ทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริ หารทรัพยากร เสนอต อผูบริห ารเพื่อ
พิจารณา และนําไปเปนขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนบริห ารทรัพยากรและกระบวนการบริ ห าร
ทรัพยากรสําหรับปตอไป

สวนที่ 3 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

3.1 ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคล จัดเปนทรัพยากรที่สําคัญและมีคุณคาที่สุดขององคกร การที่องคกรจะอยู
รอดและสามารถดําเนินการใหมีความเจริญกาวหนาไดจะตองอาศัยการรวมพลังของบุคลากรทุกคนใน
องคกรใหสําเร็จตามวัตถุประสงค ดังนั้น การสนับสนุนใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ มีสมรรถนะ
สอดคลองตามเปาหมายและยุทธศาสตรองคกร ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคและมีทัศนคติที่ดี
ตอองคกร การจัดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสามารถรวมมือและรวมใจกันเปนอยางดีจะทําให
องคเจริญกาวหนาและเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง และยังเปนการเตรียมความพรอมของบุคลากร ให
สามารถรองรับและเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต
การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การจัดการในทุกดานที่เกี่ยวของกับบุคคลในองคกร
นั้น ๆ ใหสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภพ เต็มความสามารถของแตละบุคคลใหมากที่สดุ ทั้งในการ
เพิ่ ม พู น ความรู ความสามารถ เพื่ อ สร า งขวัญ กํ า ลั ง ใจและความก าวหน า ในการปฏิ บัติ ง านอัน จะ
กอใหเกิดผลสําเร็จสูงสุดทั้งตอองคกรและตอบุคคลากรการบริหารงานบุคคล คือ เปน สว นสํา คัญ ใน
การบริห ารงานในองคก ร ซึ่งประกอบดวย การวางแผน การจัด การองคกร การจัด คนเขาทํางาน
การสั่ง การ และการควบคุมในสวนของการจัดคนเขาทํางานนั้น ไดมีก ารพัฒนาขึ้น เปนศาสตรทาง
วิชาการที่เรียกกันวา การบริหารงานบุคคล และพัฒนาตอเนื่อง มาเปนการบริหารทรัพยากรมนุษย
โดยไดรวมการพัฒนา การประเมิน ผลการปฏิบัติง าน การจายคาตอบแทน การธํารงรักษา การจัด
สวัส ดิการ และการจูงใจในการทํางานดวยวิธีการตางๆเขาไวดวย การบริห ารทรัพยากรมนุษยจึงมี
ความสําคัญตอองคการ และปจจัยหนึ่งที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จ โดยมีบทบาทสําคัญใน
การสรรหาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคามาทํางานอยางทุมเทใหกับองคการ
จากความสําคัญและความจําเปนในการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยจึงกําหนด
แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหสอดคลองและสนับสนุนเปาประสงคและยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย โดยมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. ระบบการสรรหา (Recruitment)
2. ระบบการพัฒนา (Training & Developmaent)
3. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. ระบบการบริหารคาตอบแทน
5. ระบบการใหสวัสดิการและสิทธิประโยชน
6. ระบบการธํารงรักษา

3.2 วัตถุประสงคของการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. เพื่อชวยใหบุคลากรใชทกั ษะ ความรู ความสามารถปฎิบัติงานของตนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อชวยใหมหาวิทยาลัยดําเนินงานบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว
3. เพื่อชวยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีแรงจูงใจใหผูมีศักยภาพเขามาปฎิบัติงาน
4. เพื่อยกระดับความสามารถ และสรางความพึงพอใจในการปฎิบตั ิงานของบุคลากร
5. เพื่อพัฒนา และธํารงรักษาบุคลากรที่มีคุณคาใหปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย

3.3 กระบวนการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management System)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใชระบบบริหารงานบุคคล ตามกฎหมาย โดยแยกตามประเภท
ของบุคลากร ไดแก
1. ขาราชการพลเรื อนในสถาบัน อุด มศึ ก ษา มีพระราชบัญญัติ ร ะเบียบขาราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 กฎกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศ ก.พ.อ.
2. ลูกจางประจํา มีระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ
3. พนักงานราชการ มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ
4. พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย และลู ก จ า งชั่ ว คราว มี ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ว า ด ว ยพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดแบงระบบบริหารงานบุคคล ออกเปน 6 ระบบใหญ คือ 1)
ระบบการสรรหา (Recruitment) 2) ระบบการพัฒนา (Training & Developmaent) 3) ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 4) ระบบการบริหารคาตอบแทน 5) ระบบการใหสวัสดิการและสิทธิประโยชน 6) ระบบการธํารง
รักษา ซึ่งประกอบดวยกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และแนวปฏิบตั ิโดยสังเขป ดังนี้
3.2.1. ระบบการสรรหา (Recruitment)
1. การวางแผนอัตรากําลัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการจัดทํากรอบอัตรากําลัง ตามพระราชบัญญัติขา ราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 จึงกําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดกรอบของตําแหนง
อันดับเงินเดือน ของตําแหนง และจํานวนของบุคลากรทีพ่ ึงมี รวมทั้งภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ของตําแหนง
และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตัง้ สวนราชการในมหาวิทยาลัย และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการ จึงไดจดั ทํากรอบอัตรากําลังบุคลากร ประจําป
งบประมาณ 2558 – 2561 โดยจําแนก สํานักงาน กอง สํานัก สถาบัน และคณะ วิทยาลัยตาง ๆ การจัดทํา
แผนกรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา มีดังนี้
1. วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินการจัดทํากรอบอัตรากําลัง กรอบของตําแหนง ภาระหนาที่
ความรั บผิด ชอบของตําแหนง โดยวิเคราะห จากขอมูลภาระงาน อํานาจหน าที่ความรับผิดชอบของแตละ
หน วยงาน และการปฏิบัติง านจริง เพื่อใชใ นการวิเคราะหแ ละวางแนวทางการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง
กรอบของตําแหนงและภาระหนาที่
2. ประชุมผูบริ ห ารและเจ าหน าที่ของหนวยงานตาง ๆ ที่รั บผิด ชอบเกี่ ยวกั บการจัด ทํากรอบ
อัตรากําลัง เพื่อชี้แจงและสรางความเขาใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการดําเนินงานในเรื่ องตาง ๆ ที่หนวยงาน
รับผิดชอบ

3. จัดทํากรอบอัตรากําลัง 4 ป โดยกําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ จํานวนตําแหนงใหเหมาะสม
กั บ ภาระหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของงาน รวมทั้ ง หลั ก เกณฑ ก ารวิ เ คราะห ก รอบ
อัตรากําลังตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
4. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติกรอบอัตรากําลัง และเสนอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตอไป
2. การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลโดยยึดระบบคุณธรรม (Merit
System) ทั้งนี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนดไว คือ
วิธีการสอบแขงขัน
วิธีการสอบคัดเลือก
วิธีการโอนยาย
เมื่อ ไดบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการขางตนแลวแตกรณีแลว มหาวิทยาลัยจะดําเนินการบรรจุ/
จ าง แต ง ตั้ ง บุคคลดั งกล าวเขาปฏิบัติงานในหน วยงานภายในมหาวิทยาลั ย และดํ าเนิ น การในสวนอื่นๆ ที่
เกี่ยวของตอไป จนกระทั่งพนสภาพการเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3.2.2. ระบบการพัฒนา (Training & Developmaent)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการพัฒนาบุคลากรหลากหลายรูปแบบ เชน การศึกษาตอ การ
ฝกอบรมและศึกษาดูงาน การสอนงาน การฝกในการปฏิบัติงานจริง การจัดการความรูในองคกร การศึกษา
ดวยตนเอง
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดจัดทําระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยกองทุนพัฒนา
บุคลากร โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอระดับปริญญาโท และหรือปริญญาเอก
หรือระดับหลังปริญญาโท หรือปริญญาเอก
2. เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย
3. เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการไปฝกอบรมและศึกษาดูงานดานวิชาการ
4. เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการไปประชุมสัมมนานานาชาติ
5. เพื่อสนับสนุนเงินรางวัลในการเขียนบทความทางวิชาการ
6. เพื่อสนับสนุนโครงการความรวมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคลากร
7. เพื่อสนับสนุนการจัดพิมพผลงานทางวิชาการ
8.เพื่อสนับสนุนเงินรางวัลบุคลากรทีไ่ ดรบั ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย

9. เพื่อสนับสนุนเงินรางวัลบุคลากรที่มีผลงานดีเดนทั้งดานวิจัย วิชาการ
การสอนและวิชาชีพ และเงินรางวัลอื่น ๆ
10. เพื่อสนับสนุนเงินรางวัลบุคลากรที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย
3.2.3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละ 2 ครั้ง
ตามรอบการประเมิน คือ
รอบที่ 1 ในชวงเดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม และ
รอบที่ 2 ในชวงเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน
ซึ่งบุคลากรทุกคนจะตองไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามสาย
งาน ดังนี้
1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับสายวิชาการ
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับสายสนับสนุนวิชาการ
3. แบบประเมินผลงานปฏิบัติงานสําหรับผูบริหาร
3.2.4. ระบบการบริหารคาตอบแทน
กลุมขาราชการ ไดรับ
- เงินเดือน เงินประจําตําแหนง (พระราชกฤษฎีกา วาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง)
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน เดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด วยการเบิกจายเงิน คาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2547)
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินเพิ่มการครอง
ชีพ ชั่วคราวสําหรับขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2548)
- เงินสวัสดิการ
กลุมลูกจางประจํา ไดรับ
- เงินคาจาง (ตามระเบียบกระทรงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.
2537)
- คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดื อน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2547)
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวสําหรับขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2548)
- เงินสวัสดิการ
กลุมพนักงาน ไดรับ

- เงินเดือน คาจาง เงินประจําตําแหนง (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง
เงินประจําตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย)
- เงินสวัสดิการ
- เงินคาประสบการณ
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (เทียบเทียง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวสําหรับขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2548)
กลุมลูกจางชั่วคราว ไดรับ
- เงินเดือน
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (เทียบเคียง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวสําหรับขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2548)
นอกจากนี้บุคลากรที่ปฏิบัติงานตําแหนงวิชาการ ซึ่งไดแก อาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย ศาสตราจารย ยังมีสิทธิเบิกคาสอนพิเศษ และการสอนที่เกินภาระงาน ไดตามระเบียบฯ
และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
- เงินสวัสดิการ
3.2.5. ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีกลุมบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย ทั้ง
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ซึ่งระบบสวัสดิการและ
สิทธิประโยชนจะแตกตางกันไปตามประเภทบุคลากร ซึ่งสามารถจําแนกไดดังนี้
กลุมขาราชการและลูกจางประจํา ไดรับ
- สวัส ดิ ก ารคารั ก ษาพยาบาลกลุมขาราชการและลู กจ างประจํ าจะไดรั บตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
- สวัสดิการการเบิกคาการศึกษาของบุตรกลุมขาราชการและลูกจางประจําจะไดรับตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง
- สิทธิประโยชนในการลา (ของขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว) ไดแก การลา
ปวย การลาคลอดบุตร การลากิจสวนตัว การลาพักผอน การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮั จ ย
(เฉพาะขาราชการ) การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล (เฉพาะขาราชการ)
- สิทธิประโยชนในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
- สิ ทธิประโยชน ในการเปนสมาชิก กองทุนบําเหน็ จบํานาญขาราชการ (กบข.) สําหรั บ
ขาราชการ
- สิทธิประโยชนในการเปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการลูกจาง (กสจ.) สําหรับลูกจางประจํา
- สิทธิประโยชนในการไดรับการจัดสรรใหเขาพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
- สิทธิประโยชนในการสมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย

- สิทธิประโยชนในการทําประกันอุบัติเหตุ
- สิ ทธิประโยชน ใ นการไดรั บการจั ดสรรเงิน กูเพื่อซื้อที่อยูต ามโครงการสวัส ดิการของ
มหาวิทยาลัย และโครงการที่เปนความรวมมือระหวางรัฐกับสถาบันการเงินตาง ๆ
ขาราชการที่เปนสมาชิก กบข. จะไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ นอกเหนือจากเงินบําเหน็จ
บํานาญ ตามสูตรซึ่งไดรับจากกระทรวงการคลัง ดังนี้
1. สิทธิใ นการรับเงินสมทบ สมาชิก จะไดรับเงินสมทบจากรัฐในจํ านวนเทากับที่สมาชิก
สะสมเปนประจําทุกเดือน
2. สิทธิประโยชนทางภาษี สมาชิกสามารถนําใบแจงยอดแนบพรอมแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ
91 เพื่อยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมในสวนของเงินสะสมเขา กบข. เฉพาะที่ไมเกิน 300,000 บาท ในปภาษีนั้น
3. สิทธิประโยชนอื่น ๆ สมาชิกจะไดรับสวัสดิการตาง ๆ ตามที่ กบข. จะไดรับใหมีขนึ้
กลุมพนักงานราชการ ไดรับ
- สวัส ดิ ก ารคารักษาพยาบาลกลุ มพนักงานและลู กจางชั่วคราวจะไดรั บตามกฎหมาย
ประกันสังคม
- สิทธิประโยชนในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
- สิทธิประโยชนในการสมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย
- สิทธิประโยชนในการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
- สิทธิประโยชนในการลา ไดแก การลาปวย การลาคลอดบุตร การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรหลัง
คลอด การลากิจสวนตัว การลาพักผอน การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย การลาเขารับการตรวจ
เลือกหรือเขารับการเตรียมพล
- สิทธิประโยชนในการทําประกันอุบัติเหตุ
- สิทธิประโยชนในการไดรับการจัดสรรใหเขาพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
- สิ ทธิประโยชน ใ นการไดรั บการจั ดสรรเงิน กูเพื่อซื้อที่อยูต ามโครงการสวัส ดิการของ
มหาวิทยาลัย และโครงการที่เปนความรวมมือระหวางรัฐกับสถาบันการเงินตาง ๆ
กลุมพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางชั่วคราว ไดรับ
- สวัส ดิ ก ารคารักษาพยาบาลกลุ มพนักงานและลู กจางชั่วคราวจะไดรั บตามกฎหมาย
ประกันสังคม
- สิทธิประโยชนในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
- สิทธิประโยชนในการสมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย
- สิทธิประโยชนในการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

- สิทธิประโยชนในการลา ไดแก การลาปวย การลาคลอดบุตร การลาเพื่อเลี้ยงดู บุต ร
หลังคลอด การลากิจสวนตัว การลาพักผอน การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย การลาเขารับการ
ตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
- สิทธิประโยชนในการทําประกันอุบัติเหตุ
- สิทธิประโยชนในการไดรับการจัดสรรใหเขาพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
- สิ ท ธิ ป ระโยชน ใ นการได รั บ การจั ด สรรเงิ น กู เ พื่ อ ซื้ อ ที่ อ ยู ต ามโครงการสวั ส ดิ ก าร
ของมหาวิทยาลัย และโครงการที่เปนความรวมมือระหวางรัฐกับสถาบันการเงินตาง ๆ
3.2.6. ระบบการธํารงรักษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการธํารงรักษาบุคลากรโดยการสงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคคล
ใหสูงยิ่งขึ้น เพื่อใหบุคลากรอยูกับมหาวิทยาลัยอยางมีคุณคา และมีแผนพัฒนาความกาวหนาในงานอาชีพ
ของผูซ่ึง มีศั ก ยภาพสู ง เพื่อให บุคลากรมีความรั กมหาวิทยาลั ยและรัก งานที่ทํา ทุ มเทกํ าลั ง กาย กํ าลั งใจ
ทํางานเต็มความสามารถ ผลิตผลงานที่ดีออกมา ใหความเปนธรรมและยอมรับในผลงานของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานดี
1. ความกาวหนาในสายงานอาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดจดั ใหมเี สนทางความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเปนขวัญกําลังใจ เปนแรงจูงใจใหกับบุคลากร และเพื่อสรางความกาวหนา
ความมั่นคงในหนาที่การงานใหกับบุคลากร มีรายละเอียด ดังนี้
ก. เสนทางความกาวหนาของบุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายวิชาการสามารถทําผลงานวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตาม ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคลากรใหดํารงตําแหนงผูช ว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดกําหนดขัน้ ตอนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารย ดังนี้
1. ผูข อกําหนดตําแหนงทางวิชาการจัดเตรียมเอกสารดังตอไปนี้
1.1 แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)
1.2 แบบเสนอแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยผูบังคับบัญชา (ก.พ.อ.04)
1.3 ผลการสอน ประกอบดวย เอกสารประกอบการสอน(ผศ.)/เอกสารคําสอน(รศ.)/เอกสารหรือสื่อ
การสอน(ศ.) จํานวน 5 เลม (ใชประกอบการประเมินผลการสอน)
1.4 ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวย
1.4.1 ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของกับสาขาที่เสนอขอฉบับสมบูรณ จํานวน 10 เลม พรอมสําเนา
วารสารที่ไดรับการตีพิมพจํานวน 1 ชุด และ
1.4.2 ตํารา หรือ หนังสือ หรือ บทความทางวิชาการ จํานวน 10 เลม
2. เสนอตอคณบดีทตี่ นสังกัดเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการที่เสนอขอ

3. คณบดีนําเสนอตออธิการบดีโดยสงเอกสารที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ
4. คณะกรรมการ ก.พ.ต. ออกคําสั่งแตงตัง้ คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (รายละเอียดดู
จากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอนของผูเสนอขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ)
5. คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน รายงานผลประเมินผลการสอน ตอ คณะกรรมการ ก.พ.ต.
6. คณะกรรมการ ก.พ.ต. แตงตั้งคณะกรรมการผูท รงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้
6.1 ประธานกรรมการแตงตัง้ จากคณะกรรมการ ก.พ.ต.
6.2 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามถึงหาคน (ตองคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่
ก.พ.อ.กําหนด โดยตองเปนบุคคลภายนอกสถาบันที่ผูขอสังกัด
7. ฝายเลขานุการ ฯ ก.พ.ต.จะสงเอกสารการประเมินใหผูทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการซึ่ง
ประกอบดวย
7.1 แบบประวัติผูเสนอขอ ก.พ.อ.03 หรือ ก.พ.อ.04
7.2 งานวิจัย หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ และ
7.3 ตําราหรือหนังสือหรือบทความทางวิชาการ
8. ผลการประเมินของผูท รงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการที่สงกลับมายังมหาวิทยาลัยอาจ
เปนได 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 ผลการประเมินของกรรมการเปนเอกฉันท
กรณีที่ 2 ผลการประเมินของกรรมการไมเอกฉันท (ทั้ง 2 กรณีจะตองดําเนินการนัดประชุม
ผูท รงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนสิ่งที่ตองใชเวลาพอสมควร)
9. ฝายเลขานุการ ฯ จะนัดคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการเพื่อรวมพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง การตัดสินจะใชตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด
10. ฝายเลขานุการฯ นําผลการประเมินเสนอตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ก.พ.ต. เพื่อพิจารณาให
ความเห็นเกี่ยวกับผลการตัดสิน
11. ฝายเลขานุการฯ บันทึกขอความเสนออธิการบดี เพือ่ เสนอตอสภาวิชาการพิจารณาใหความ
เห็นชอบ
12. ฝายเลขานุการฯ นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ / ไมอนุมัติ
13. มหาวิทยาลัยออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผศ./รศ./ศ. ในสาขาที่เสนอขอ

14. มหาวิทยาลัยนําเรื่องแจงตอสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับสภา
มหาวิทยาลัยมีมติ
15. กรณีทสี่ ภามหาวิทยาลัยไมอนุมัติ มหาวิทยาลัยจะแจงตอผูเสนอขอพรอมดวยเหตุผล
ข. เสนทางความกาวหนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เสนทางความกาวหนาสําหรับบุคลากรสานสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ มีคุณสมบัติและ
หลักเกณฑการประเมินพนักงานใหดํารงตําแหนงที่สงู ขึน้ ตามประกาศมหาวิทยาลันราชภัฏสวนสุนนั ทา เรื่อง
หลักเกณฑ วิธกี ารและเงื่อนไขการเลื่อนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงที่สงู ขึ้น พ.ศ. 2555
ดังนี้
หลักเกณฑการแตงตั้งพนักงานใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นใหพิจารณาองคประกอบ ดังนี้
1) การประเมินคางาน
2) ผลสัมฤทธิ์ของงาน
3) ความรูความสามารถ ทักษะสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่จะประเมิน
4) ผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1. หลักเกณฑการประเมินพนักงานใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นกําหนดตามประเภทตางๆ ดังนี้
1.1 ตําแหนงประเภทผูบ ริหาร ตองประเมินตามองคประกอบ ดังนี้
1.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหนงที่ครองอยู
1.1.2. ความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่จะประเมิน
1.1.3 สมรรถนะทางการบริหาร
1.2. ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานและชํานาญงานพิเศษ ตองประเมินตามองคประกอบ ดังนี้
1.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีว้ ดั ของตําแหนงที่ครองอยู
1.2.2. ความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่จะประเมิน
1.2.3 ผลงานทีแ่ สดงความเปนผูชํานาญงานหรือชํานาญงานพิเศษ ไดแก
(ก) คูมือปฏิบัติงานหลักอยางนอยหนึ่งเลม
(ข) ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรืองานวิจัย ซึง่ แสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานในหนาที่
อยางนอยหนึง่ เรื่อง
1.2.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3 ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับ
เชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ก. กรณีปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง
3.1 ระดับชํานาญการ

3.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหนงที่ครองอยู
3.1.2. ความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่จะประเมิน
3.1.3 ผลงานที่แสดงความเปนผูช ํานาญการ ไดแก
(ก) คูมือปฏิบัติงานหลักอยางนอยหนึ่งเลม และ
(ข) ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรืองานวิจัย ซึง่ แสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานในหนาที่
อยางนอยหนึง่ เรื่อง
3.1.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.2 ระดับชํานาญการพิเศษ
3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหนงที่ครองอยู
3.2.2 ความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่จะประเมิน
3.2.3 ผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการพิเศษ ไดแก
(ก) ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานของหนวยงานอยางนอย
หนึ่งเรื่อง และ
(ข) ผลงานวิจัยหรือผลงานลักษณะอื่นที่เปนประโยชนตอ หนวยงานอยางนอยหนึง่ เรื่อง/รายการ
3.2.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.3 ระดับเชี่ยวชาญ
3.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหนงที่ครองอยู
3.3.2. ความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ที่จะประเมิน
3..3..3 ผลงานที่แสดงความเปนผูช ํานาญการพิเศษ ไดแก
(ก) ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรือผลงานลักษณะอื่น ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางาน
ของมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งเรื่อง/รายการ และ
(ข) งานวิจัยซึ่งไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติอยางนอยหนึง่ เรื่อง
3.3.4 การใชความรูความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพบริการตอ
สังคม เชน การใหความเห็น คําแนะนําหรือเสนอแนะ การใหคําปรึกษาแนะนํา การอบรมและเผยแพรความรู
เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแกไขปญหาหรือการพัฒนางานสนับสนุน
งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้น ๆ
3.3.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.4 ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
3.4.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหนงที่ครองอยู
3.4.2. ความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่จะประเมิน
3.4.3 ผลงานที่แสดงความเปนผูเ ชี่ยวชาญพิเศษ ไดแก

(ก) ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรือผลงานลักษณะอื่น ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางาน
ของมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งเรื่อง/รายการ และ
(ข) งานวิจัยซึ่งไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติอยางนอยหนึง่ เรื่อง
3.4.4 การใชความรูความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพบริการตอ
สังคม เชน การใหความเห็น คําแนะนําหรือเสนอแนะ การใหคําปรึกษาแนะนํา การอบรมและเผยแพรความรู
เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแกไขปญหาหรือการพัฒนางานสนับสนุน
งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้น ๆ
3.4.5 ความเปนที่ยอมรับในงานดานนั้น ๆ หรือวงวิชาการ หรือวิชาชีพ หมายถึง ผลงานไดรับการ
ยอมรับ ยกยอง หรือไดรับรางวัลในระดับชาติ หรือผลการปฏิบัติงานสนับสนุน งานบริการวิชาการ หรืองาน
วิชาชีพ หรือในงานที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในระดับชาติหรือระดานาชาติ
3.4.6 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข. กรณีปฏิบัตหิ นาที่หัวหนางานหรือหัวหนาหนวยงานทีม่ ีลักษณะใชวิชาชีพและไมไดใชวิชาชีพ
1. ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ที่ปฏิบตั ิหนาที่
หัวหนางานหรือหัวหนาหนวยงาน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหนงที่ครองอยู และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน
ในตําแหนงใหม
1.2 ความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่จะประเมิน
1.3 สมรรถนะทางการบริหาร
1.4 ผลงานที่แสดงความเปนผูช ํานาญการตองมีคูมอื ปฏิบัติงานหลักอยางนอยหนึ่งเลม
1.5 ผลงานที่แสดงความเปนผูช ํานาญการพิเศษตองมีผลงานเชิงวิเคราะหหรือผลงานเชิงสังเคราะห
หรือผลงานวิจัย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานในหนาที่หรือหนวยงานอยางนอยหนึ่งเลม/เรื่อง
1.6 ผลงานที่แสดงความเปนผูเ ชี่ยวชาญตองมีผลงานเชิงวิเคราะห หรือผลงานเชิงสังเคราะหอยาง
นอยหนึ่งเลม และผลงานวิจัยอยางนอยหนึ่งเรื่อง ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานในหนาที่หรือหนวยงานหรือ
มหาวิทยาลัย
ผลงานที่นําเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตองมีเงื่อนไข ดังนี้
1. ตองมิใชผลงานที่เปนสวนหนึง่ ของการศึกษาและการฝกอบรม
2. ตองมิใชผลงานเดิมที่เคยใชในการประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับทีส่ ูงขึน้ มาแลว
3. กรณีที่เปนผลงานรวมตองระบุการมีสวนรวมและมีคํารับรองจากผูมีสวนรวม
ตาราง แสดงตําแหนง ประเภท สายงานและความกาวหนาของพนักงานมหาวิทยาลัย
(เสนทางความกาวหนาสายสนับสนุนวิชาการ)

ลําดับ

ประเภท

สายงาน

ชื่อตําแหนง

1

ผูบ ริหาร

ผูบ ริหาร

ผอ.กอง/ผอ.สํานักงาน
อธิการ

2

วิชาชีพเฉพาะ

วิทยาการคอมพิวเตอร

นักวิชาการคอมพิวเตอร

Career Path
ผอ.กอง/ผอ.สํานักงาน
อธิการ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
พิเศษ

3

วิชาชีพเฉพาะ

นิติการ

นิติกร

ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
พิเศษ

4
5

เชี่ยวชาญ

วิเคราะหนโยบายและ

นักวิเคราะหนโยบายและ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

เฉพาะ

แผน

แผน

เชี่ยวชาญ

บริหารงานบุคคล

บุคลากร

ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

เฉพาะ
6

เชี่ยวชาญ

บริหารงานทั่วไป

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

เฉพาะ
7

เชี่ยวชาญ

วิชาการพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบภายใน

นักตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

เฉพาะ
8

เชี่ยวชาญ
เฉพาะ

9

เชี่ยวชาญ

วิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

เฉพาะ
10

เชี่ยวชาญ

การประชาสัมพันธ

นักประชาสัมพันธ

ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

วิจัย

เจาหนาที่วิจัย

ปฏิบัติการ-ชํานาญการ

เชี่ยวชาญ

แนะแนวการศึกษาและ

นักแนะแนวการศึกษาและ

ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

เฉพาะ

อาชีพ

อาชีพ

เชี่ยวชาญ

วิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

เฉพาะ
11

เชี่ยวชาญ
เฉพาะ

12
13

เฉพาะ

ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

ลําดับ

ประเภท

สายงาน

ชื่อตําแหนง

14

เชี่ยวชาญ

วิศวกรรม

วิศวกร

เฉพาะ
15

เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญ

บรรณารักษ

บรรณารักษ

เชี่ยวชาญ

วิจัย

นักวิจัย

เชี่ยวชาญ

วิชาการโสตทัศนศึกษา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
พิเศษ

วิเทศสัมพันธ

นักวิเทศสัมพันธ

เฉพาะ
19
20

ทั่วไป
ทั่วไป

ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
พิเศษ

เฉพาะ
18

ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
พิเศษ

เฉพาะ
17

ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
พิเศษ

เฉพาะ
16

Career Path

ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
พิเศษ

ผูป ฏิบัติงานโสตทัศน

ผูป ฏิบัติงานโสตทัศน

ศึกษา

ศึกษา

ปฏิบัติงาน-ชํานาญงาน
พิเศษ

ผูป ฏิบัติงานวิทยาศาสตร ผูป ฏิบัติงานวิทยาศาสตร ปฏิบัติงาน-ชํานาญงาน
พิเศษ

21

ทั่วไป

ผูป ฏิบัติงานหองสมุด

ผูป ฏิบัติงานหองสมุด

ปฏิบัติงาน-ชํานาญงาน
พิเศษ

22

ทั่วไป

ชางไฟฟา

ชางไฟฟา

ปฏิบัติงาน-ชํานาญงาน
พิเศษ

หมายเหตุ : รายละเอียดตํ าแหน ง อื่น ๆ ระบุใ น Job description ภาระงานพนั ก งานสายสนั บสนุ น
วิชาการ ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลมที่ 1-3
2. การเกษียณอายุราชการ
การเกษียณอายุราชการและสิทธิประโยชนที่ขาราชการพึงไดเมื่อพนจากราชการโดยไมมีความผิด
บําเหน็จบํานาญขาราชการ ไดแก
บําเหน็จบํานาญปกติ ซึ่งจะไดรับ เมื่ออกจากราชการดวยเหตุปกติ เชน
1) ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงหรือมีคําสั่งใหออก โดยไมมีความผิดหรือ
ออกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือทหารออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด(เหตุทดแทน)

2) ออกจากราชการเพราะปวยเจ็บทุพพลภาพที่แพทยทางราชการรับรองวาไมสามารถรับราชการใน
ตําแหนงหนาที่ซึ่งปฏิบัติอยูตอไปได (เหตุทุพพลภาพ)
3) มีอายุครบ 60 ป บริบูรณ (เกษียณอายุ) หรือ อายุครบ 50 ปบริบูรณแลวลาออก (เหตุสูงอายุ)
4) หรือกรณีมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ ครบ 30 บริบูรณแลว ทางราชการสั่งให
ออก หรือผูที่มีเวลาราชการครบ 25 ป บริบูรณแลว ลาออก (เหตุรับราชการนาน)
ทั้ง 4 เหตุนี้ ถามีเวลาราชการ ไมถึง 10 ป ใหไดรับบําเหน็จ ถามีเวลา 10 ขึ้นไป ใหรับบํานาญหรือจะ
ขอรับบําเหน็จก็ได
ทั้งนี้ผูท่มี ีเวลาราชการครบ 10 ป แลวลาออก ไมมีสิทธิ์ไดรับบําเหน็จบํานาญตามขอที่กลาวมาแลวแต
ไมมีสิทธิ์รับบําเหน็จ
- ขาราชการที่ถูกสั่งใหออกจากราชการที่ถือเสมือนวาผูนั้นลาออกจากราชการ มีสิทธิรับบําเหน็จ
บํานาญดังนี้
ถามีเวลาคํานวณบําเหน็จบํานาญ 25 ปขนึ้ ไป ใหไดรับบําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนาน
ถามีอายุครบ 50 ป และมีเวลาคํานวณบําเหน็จบํานาญ ครบ 10 ปขึ้นไป ใหมีสิทธิรับบําเหน็จเหตุ
สูงอายุ
ถาอายุไมครบ 50 ป มีเวลาคํานวณบําเหน็จบํานาญครบ 10 ป แตไมถึง 25 ป ใหมีสิทธิ์รับเฉพาะ
บําเหน็จถามีเวลาคํานวณบําเหน็จบํานาญไมครบ 10 ป ไมมีสิทธิ์รับบําเหน็จบํานาญ
บําเหน็จบํานาญพิเศษ จะไดรับเมื่อ
1) ขาราชการ พลทหารกองประจําการ หรือบุคคลที่ทําหนาที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
แลว ไดรับอันตราย พิการ เจ็บปวยถึงทุพพลภาพ เพราะกระทําตามหนาที่ ใหไดรับบํานาญปกติ ทั้งบํานาญ
พิเศษดวย
2) ถาไดรับบําเหน็จบํานาญไปแลว หรือ พลทหารกองประจําการ หรือบุคคลที่ทําหนาที่ทหารตามที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด ไดออกจากราชการหรือพนหนาที่ไปแลว ภายใน 3 ป ปรากฏชัดวาเจ็บปวยหรือ
ทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุในระหวางปฏิบัติหนาที่ ก็มีสิทธิ์ไดรับบํานาญพิเศษ ถาตายก็ใหทายาทไดรับ
บํานาญพิเศษ ทั้งนี้ใหจายตั้งแตวันขอ ถารับบําเหน็จไปแลวก็ใหไดรับบํานาญพิเศษอยางเดียว
3) ผูไดรับอันตรายตามขอ 1) แมจะยังไมมสี ิทธิ์ไดรับบํานาญปกติ ก็ใหรับบํานาญปกติได
4) ผูไ ดรับอันตรายถาเสียชีวิตกอนไดรับบําเหน็จบํานาญพิเศษ ใหทายาทไดรับทัง้ บําเหน็จตกทอดและ
บํานาญพิเศษดวย
5) ผูทําหนาที่ ตามขอ 1 สูญหายไป หรือเชื่อไดวามีอันตรายถึงตาย เมื่อพนกําหนด 2 เดือนนับแตวัน
สูญหายใหสันนิษฐานวาตายและใหทายาทไดรับบํานาญพิเศษ
บําเหน็จตกทอด ทายาทจะไดรับเมื่อ
1) ข า ราชการ ตายในระหว า งรั บ ราชการ ทายาท (ต อ งอายุ ไ ม เ กิ น 20 ป เว น แต กํ า ลั ง ศึ ก ษา
ระดั บอุด มศึ กษาหรื อเทียบเทา แต ต องไมเกิน 26 ป ห รื อเวน แตเปน บุคคลพิการหรือทุพพลภาพ) จะไดรับ
บําเหน็จตกทอดเทากับเงินเดือนสุดทาย คูณเวลาราชการ

2) ตายในระหวางไดรับบํานาญปกติ หรือมีสิทธิ์ไดรับบํานาญปกติหรือบํานาญพิเศษ ทายาทมีสิทธิ์
ไดรับบําเหน็จตกทอด เปนจํานวน 30 เทา ของบํานาญรายเดือน (ขอยกเวนเหมือนขอ 1)
3) บําเหน็จตกทอดรายใด คํานวณไดยอดต่ํากวา 3000 บาท ใหจาย 3000
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สมาชิกที่พนสภาพดวยเหตุสูงอายุ, เหตุทดแทน, เหตุทุพพลภาพ และเหตุเสียชีวติ สมาชิกและทายาท
จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในสวนของเงินที่ไดรับจาก กบข. ในปที่ไดรับเงินนั้น
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อเกษียณอายุร าชการ หรือลาออกจากงานมหาวิทยาลัยมีกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพที่คอยดูแลพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของกองทุนดังกลาว

3.4 แผนปฏิบัตกิ ารดานบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

เปาหมายของตัวชี้วัด
2561

2562

2563

2564

2565

กลุม
เปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

ระบบการพัฒนา (Training & Development)
1. การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร

รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565
และแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2561

ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
1. การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ของคณะศิลปกรรม
ศาสตร

เพื่อสงผลการ
ประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรของ
คณะศิลปกรรม
ศาสตรใหทัน
กําหนดของ
มหาวิทยาลัย

รอยละของ
บุคลากรที่
ดําเนินการ
ประเมิน
ปฏิบตั ิงาน

100

100

100

100

100

บุคลากรคณะ ตุลาคม 60 –
ศิลปกรรม
กันยายน 61
ศาสตร

-

งานบุคลากร

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

เปาหมายของตัวชี้วัด

กลุม
เปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)
ผูรับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

2565

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระบบการบริหารคาตอบแทน
-

-

ระบบการใหสวัสดิการและสิทธิประโยชน
-

-

ระบบการธํารงรักษา
1. การจัดทําเสนทาง
ความกาวหนา

1.โครงการ
พัฒนาความ
พรอมของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการในการ
เขาสูต ําแหนงที่
สูงขึ้น
2.โครงการเพิ่ม
ตําแหนงทาง
วิชาการ

รอยละของ
รอยละ
บุคลากรสาย
≥95
สนับสนุน
วิชาการที่ไดรับ
การพัฒนาตาม
สมรรถนะ
ประจําสายงาน

รอยละ
≥95

รอยละ
≥95

รอยละ
≥95

รอยละ
≥95

บุคลากรสาย ตุลาคม 60 –
สนับสนุน
กันยายน 61
วิชาการ คณะ
ศิลปกรรม
ศาสตร

9,000

งานบุคลากร

รอยละของ
รอยละ
อาจารยประจํา ≥25
ที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ

รอยละ
≥25

รอยละ
≥25

รอยละ
≥25

รอยละ
≥25

บุคลากรสาย
วิชาการคณะ
ศิลปกรรม
ศาสตร

20,000

ฝายวิชาการ

ตุลาคม 60 –
กันยายน 61

3.5 แผนปฏิบัติการดานบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

เปาหมายของ
ตัวชี้วัด

กลุมเปาหมาย

ระยะเวลาดําเนินงาน

งบประมาณ

ตุลาคม 60
– กันยายน 61

-

ตุลาคม 60
– กันยายน 61

-

ผูรับผิดชอบ

ระบบการสรรหา
1.การวางแผนอัตรากําลัง
1 จัดทํากรอบอัตรากําลัง
ของบุคลากรคณะ
ศิลปกรรมศาสตร

2.การสรรหา บรรจุ แตงตัง้
1. การสรรหา คัดเลือก
บุคลากร

เพื่อทบทวน
และจัดทํา
กรอบ
อัตรากําลังให
เพียงพอตอ
ความตองการ
อัตรากําลังของ
คณะ

ความสําเร็จใน กรอบอัตรากําลัง บุคลากรคณะ
การจัดทํากรอบ
ศิลปกรรมศาสตร
อัตรากําลังสงให
มหาวิทยาลัย
ดําเนินการตอไป

เพื่อสรรหาและ รอยละของการ
คัดเลือก
สรรหาบุคคลเขา
บุคลากรเขา
ทํางานไดตาม
ปฏิบตั ิงาน
ประกาศ

≥80

บุคลากรคณะ
ศิลปกรรมศาสตร

งานบุคลากร

งานบุคลากร

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

เปาหมายของ
ตัวชี้วัด

กลุมเปาหมาย

ระยะเวลาดําเนินงาน

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 60
– กันยายน 61

-

งานบุคลากร

ระบบการพัฒนา (Training & Development)
1

การฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากร

รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
และแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2561

ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
1.

การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ของคณะศิลปกรรม
ศาสตร

เพื่อสงผลการ
ประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรของ
คณะศิลปกรรม
ศาสตรใหทัน
กําหนดของ
มหาวิทยาลัย

รอยละของ
บุคลากรที่
ดําเนินการ
ประเมิน
ปฏิบตั ิงาน

100

บุคลากรคณะ
ศิลปกรรมศาสตร

กิจกรรม/โครงการ
2

การจัดทําเสนทาง
ความกาวหนา

วัตถุประสงค
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

1.โครงการ
พัฒนาความ
พรอมของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการในการ
เขาสูต ําแหนงที่
สูงขึ้น
2.โครงการเพิ่ม
ตําแหนงทาง
วิชาการ

รอยละของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการที่ไดรับ
การพัฒนาตาม
สมรรถนะ
ประจําสายงาน

ระบบบริหารคาตอบแทน
ระบบการใหสวัสดิการและสิทธิประโยชน
ระบบการธํารงรักษา
-

เปาหมายของ
ตัวชี้วัด
รอยละ≥80

รอยละของ
รอยละ≥25
อาจารยประจํา
ที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ

กลุมเปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
คณะศิลปกรรม
ศาสตร

ตุลาคม 60
– กันยายน 61

9,000

งานบุคลากร

บุคลากรสายวิชาการ
คณะศิลปกรรม
ศาสตร

ตุลาคม 60
– กันยายน 61

50,000

ฝายวิชาการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สวนที่ 4 แนวทางการนําแผนสูการปฏิบตั ิและการติดตามประเมินผล
คณะศิ ล ปกรรมศาสตรไ ดรับการสนั บสนุ นในการพัฒนาบุคลากรในรู ปแบบตางๆ เพื่อให ส ามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใหการสนับสนุนและจัดสรรเงินทุนสําหรับการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มพูน ความรู ความสามารถให ส อดคล องกั บนโยบายและความต องการของคณะและมหาวิ ทยาลั ย ทั้ ง
ตําแหนงวิชาการและสนับสนุนวิชาการภายใตการดําเนินการ ดังนี้
1. กองทุน พัฒนาบุคลากร บริ ห ารกองทุนในรูปของคณะกรรมการโดยดําเนินการตามระเบียบ และ
ประกาศของกองทุนพัฒนาบุคลากรเชน การใหทุนศึกษาตอระดับปริญญาโท เอก โครงการความรวมมือทาง
วิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคลากร การฝกอบรม การศึกษาระยะสั้น และการศึกษาดูงานดานวิชาการ การ
ประชุมสัมมนา นานาชาติ การนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งการใหรางวัลในการเขียน
บทความทางวิชาการ
2. การจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร ทั้งตําแหนงวิชาการและสนับสนุนวิชาการโดยใหบุคลากรพัฒนาตนเอง
ตามความสนใจและสอดคล องกับบทบาทและภาระหน าที่ง านที่รั บผิด ชอบ ตามนโยบายของมหาวิท ยาลั ย
(ตําแหนงวิชาการ จํานวน 10,000 บาท/คน/ปงบประมาณ ตําแหนงสนับสนุนวิชาการ จํานวน 5,000 บาท/คน/
ปงบประมาณ)
3. มหาวิทยาลั ยเปน ผูจั ด การฝกอบรมและพัฒนาให กับบุคลากร โดยมหาวิทยาลั ยจะสํ ารวจความ
ตองการของบุคลากรที่จะฝกอบรมเกี่ยวกับเรื่องใด และมหาวิทยาลัยเห็นวาบุคลากรควรจะฝกอบรมในเรื่อง
ใด ซึ่งกองบริหารงานบุคคล ซึ่งมีหนาที่ในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ดําเนินการจัดทําแผนตามความ
ตองการของบุคลากรและของมหาวิทยาลัยเสนอผูบริหารเพื่อใหความเห็นชอบซึ่งการพัฒนาบุคลากรเพื่อให
เกิดผลดีตอมหาวิทยาลัยประกอบดวยมิติของการพัฒนาบุคลากรที่สําคัญ 3 ประการ คือ
3.1 การพั ฒ นาผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง (Executive development) ซึ่ ง ได แ ก ตํ า แหน ง ผู บ ริ ห ารในระดั บ
อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชว ยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ผูอํานวยการ
โรงเรียนสาธิต และประธานศูนยใหการศึกษา เนื่องจากผูบริหารระดับสูงนี้มีความสําคัญตอการดําเนินงานที่มี
ประสิ ทธิภาพของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ดั ง นั้ น การพัฒนาผูบริ ก ารระดั บสู งใหมีความรูใ นเรื่องของการใช
วิจ ารณญาณ ภาวะผูนํ าในการตัดสินใจ ( decision making) และการมีความคิดริเริ่มสร างสรรค (creative
thinking) จึ ง เปน สิ่ ง จําเปน อยางยิ่ง ทั้งนี้ร วมถึ งการพัฒนาให มีความรูความสามารถในการประสานงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีความสามารถในการสรางบรรยากาศและความสัมพันธอัน ดี
ระหวางผูปฏิบัติงานทั้งหลายในมหาวิทยาลัยดวย
3.2 การพัฒนาผูบริหารระดับกลาง และระดับตน การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในระดั บนี้
มุง เน น ถึงผูดํารงตําแหน งในระดับหัวหนากอง หั วหน างาน รวมทั้ง ผูป ฏิบัติทั้งนี้ ก็ โ ดยตระหนักวาผูบริหาร
ระดับสูงจะไมสามารถบริหารงานในมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ถามิไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร
ระดับกลาง และระดับตน ซึ่งเปนผูที่รอบรูงานในสายงานของตนดี ดังนั้น จึงมิควรละเลยที่จะใหการพัฒนาแก
ผูบ ริหารระดับนี้ใหมคี วามรูความสามารรถในการบริหารหลาย ๆดานของตําแหนงสนับสนุนวิชาการ ทั้งในดาน

การบริ ห ารทั่วไป การบริ ห ารการคลัง และการบริห ารงานบุคคล ส วนตํ าแหน งวิชาการให เพิ่มพูนความรู
ความสามารถในดานวิชาการ เปนตน
3.3 การพัฒนาผูปฏิบัติงานระดับลาง ระดับคนงาน ผูปฏิบัติงานในระดับนี้นับวามีความสําคัญตอการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอยางมาก เชนเดียวกับผูบริหารทั้งสองระดับที่กลาวขางตน โดยเฉพาะอยางยิ่งผู
ปฏิบัติการระดับนี้ หากไดมกี ารรวมตัวกันแลวจะเปนกลุมที่มอี ิทธิพลตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอยาง
มาก ฉะนั้ น จึ ง ควรที่จ ะได มีก ารพิจ ารณาให ก ารพัฒ นาฝก อบรมโดยพยายามสร างทัศ นคติ ใ ห เกิ ด ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาฝมือหรือทักษะในการทํางานแกผูปฏิบัติงานระดับนี้ดวย
4.1 แนวทางการนําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสูการปฏิบตั ิดังนี้
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงกําหนดทางการนําแผนการบริห ารทรั พยากรบุคคลไปสู ก าร
ปฏิบัติ ดังนี้
1. สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ ระยะ 5 ป
( พ.ศ. 2561 – 2565 ) และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจัดทําแนวทางการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย และโครงการ/กิจกรรมใหกับหนวยงาน ไดทราบถึง
บทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป
งบประมาณ ระยะ 5 ป ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางที่กําหนด
3. ส ง เสริ มการปฏิบัติ งานที่สอดคล องกับแผนที่กําหนดไว และนํ าไปสูการพิจ ารณาการสนับสนุน
ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. สร างกลไกประสานงานภายในกับหน วยงานใหขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมใหมีความกาวหนา
อยางต อเนื่อง และมีก ารแลกเปลี่ยนขอมูล จั ด เก็ บ เผยแพร และถ ายทอดความรูซ่ึงกันและกัน โดยอาศัย
เทคโนโลยีส ารสนเทศมาใชเปน เครื่ องมือในการสื่ อสาร พร อมจั ด ทําฐานขอมูล ให ส ามารถเขาถึ ง และใช
ประโยชนไดงาย
5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ไดรับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหนวยงาน วาสามารถ
ตอบสนองตอวัตถุประสงคของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทัง้ สามารถประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรม

4.2การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565)
และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
การติดตาม ประเมินผลเปนเครื่องมือสําคัญทีจ่ ะสนับสนุนใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย บรรลุ
เปาประสงคตามทีก่ ําหนดไวในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ ระยะ 5 ป ( พ.ศ. 2561
– 2565 ) และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใหผูบริหารและผูป ฏิบัติงานทราบถึงความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของการดําเนินงาน และนําไปสูก ารปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาอุปสรรค
ใหเหมาะสมเทาทันสถานการณ และสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได โดยจัดทําระบบการติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้
1. พัฒนาองคความรู แ ละเสริ มสร างความเขา ใจเรื่ องการติ ด ตามประเมิน ผลและกํ าหนดตั ว ชี้ วั ด
แกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนํามาใชประโยชนรวมกันอยาง
เปนรูปธรรม
2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจําปงบประมาณ ระยะ 5 ป ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยางตอเนื่อง
3. กําหนดใหมีการติดตามความกาวหนาของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ
ระยะ 5 ป ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกๆ ไตรมาส พรอมใหผูรับผิดชอบใน
แตละโครงการ/กิจกรรมทําการวิเคราะหผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการตัดสินใจของผูบริหาร

ภาคผนวก

ก

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคล ระยะ 5 ป
( พ.ศ. 2561 – 2565 ) และประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

ข รายงานการประชุมที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2561 – 2565) และประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานการประชุมการจัดทําแผนปฏิบตั ิการพัฒนาบุคลากร และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ (พ.ศ. 2560 – 2564)
ครั้งที่ 1
ณ หองประชุมคณาจารย คณะศิลปกรรมศาสตร
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เวลา 13.00 – 14.00 น.
-----------------------------ผูม าประชุม
1.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา มณีวัฒนา
2.อาจารย ดร.ผกามาศ
จิรจารุภัทร
3.อาจารย ดร.ณฐภรณ
รัตนชัยวงศ
4.อาจารย ดร. พีระพล
ชัชวาลย
5.อาจารยมารุต
พิเชษฐวิทย
6.อาจารยจิรวัฒน
การนอก
7.อาจารย ดร.เอกพงศ
อินเกื้อ
8.อาจารยชนกนาถ
มะยูโซะ
9.อาจารยขจร
ถ้ําทอง
10.อาจารยมณิศา
วศินารมณ
11.อาจารยสรร
ถวัลยวงศศรี
12.นางสาวเดือนเพ็ญ
ดวงธนู
13.นางสาวปาริฉัตร
จันทรนวล
14.นายกิตติพงศ
อิสรานุเทพ
15.นางสาวกัญญาณัฐ
จินพละ
16.นางสาวอรกานตจติ ต
สุขอิ่มเจริญ
17.นางสาวเครือมาศ
ประทุมมาศ
18.นางสาวณิชาภัทร
เปาคําศรี

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

ประธาน
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ชุติมา มณีวัฒนา ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1.

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี

วาระที่ 2.

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไมมี

วาระที่ 3.

เรื่องสืบเนื่อง(ถามี)
ไมมี

วาระที่ 4. เรื่องที่เสนอใหท่ปี ระชุมทราบ
1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบตั ิการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารบริหารทรัพยากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.3 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารพัฒนาบุคลากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
1.4 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารบริหารทรัพยากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
มติประชุม รับทราบ

วาระที่ 5.

เรื่องที่เสนอใหท่ปี ระชุมพิจารณา
5.1 รางนโยบายดานบริหารทรัพยากรบุคคล
5.2 รางนโยบายดานพัฒนาบุคลากร
มติประชุม เห็นชอบ

วาระที่ 6. เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ไมมี
เลิกประชุมเวลา 14.00 น.

(นางสาวณิชาภัทร เปาคําศรี)
ผูจ ดรายงานการประชุม

(นางสาวเครือมาศ ประทุมมาศ)
ผูต รวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมการจัดทําแผนปฏิบตั ิการพัฒนาบุคลากร และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ (พ.ศ. 2560 – 2564)
ครั้งที่ 2
ณ หองประชุมคณาจารย คณะศิลปกรรมศาสตร
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เวลา 13.00 – 14.00 น.
-----------------------------ผูม าประชุม
1.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา มณีวัฒนา
2.อาจารย ดร.ผกามาศ
จิรจารุภัทร
3.อาจารย ดร.ณฐภรณ
รัตนชัยวงศ
4.อาจารย ดร. พีระพล
ชัชวาลย
5.อาจารยมารุต
พิเชษฐวิทย
6.อาจารยจิรวัฒน
การนอก
7.อาจารย ดร.เอกพงศ
อินเกื้อ
8.อาจารยชนกนาถ
มะยูโซะ
9.อาจารยขจร
ถ้ําทอง
10.อาจารยมณิศา
วศินารมณ
11.อาจารยสรร
ถวัลยวงศศรี
12.นางสาวเดือนเพ็ญ
ดวงธนู
13.นางสาวปาริฉัตร
จันทรนวล
14.นายกิตติพงศ
อิสรานุเทพ
15.นางสาวกัญญาณัฐ
จินพละ
16.นางสาวอรกานตจติ ต
สุขอิ่มเจริญ
17.นางสาวเครือมาศ
ประทุมมาศ
18.นางสาวณิชาภัทร
เปาคําศรี

ประธาน
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ชุติมา มณีวัฒนา ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้

วาระที่ 1.

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี

วาระที่ 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมการจัดทําแผนปฏิบตั ิการพัฒนาบุคลากร และแผนปฏิบัตกิ ารบริหารทรัพยากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ (พ.ศ. 2560 – 2564)
มติประชุม รับทราบ ไมมีขอแกไข
วาระที่ 3.

เรื่องสืบเนื่อง(ถามี)
ไมมี

วาระที่ 4. เรื่องที่เสนอใหท่ปี ระชุมทราบ
4.1 นโยบายดานบริหารทรัพยากรบุคคล
4.2 นโยบายดานพัฒนาบุคลากร
มติประชุม รับทราบ

วาระที่ 5.

เรื่องที่เสนอใหท่ปี ระชุมพิจารณา

5.1 แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ (พ.ศ. 2560 – 2564)
5.2 แผนปฏิบัตกิ ารบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ (พ.ศ. 2560 – 2564)
มติประชุม เห็นชอบ ไมมีขอแกไข

วาระที่ 6. เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ไมมี

เลิกประชุมเวลา 14.00 น.

(นางสาวณิชาภัทร เปาคําศรี)
ผูจ ดรายงานการประชุม

(นางสาวเครือมาศ ประทุมมาศ)
ผูต รวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมการจัดทําแผนปฏิบตั ิการพัฒนาบุคลากร และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ (พ.ศ. 2560 – 2564)
ครั้งที่ 3
ณ หองประชุมคณาจารย คณะศิลปกรรมศาสตร
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เวลา 13.00 – 14.00 น.
-----------------------------ผูม าประชุม
1.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา มณีวัฒนา
2.อาจารย ดร.ผกามาศ
จิรจารุภัทร
3.อาจารย ดร.ณฐภรณ
รัตนชัยวงศ
4.อาจารย ดร. พีระพล
ชัชวาลย
5.อาจารยมารุต
พิเชษฐวิทย
6.อาจารยจิรวัฒน
การนอก
7.อาจารย ดร.เอกพงศ
อินเกื้อ
8.อาจารยชนกนาถ
มะยูโซะ
9.อาจารยขจร
ถ้ําทอง
10.อาจารยมณิศา
วศินารมณ
11.อาจารยสรร
ถวัลยวงศศรี
12.นางสาวเดือนเพ็ญ
ดวงธนู
13.นางสาวปาริฉัตร
จันทรนวล
14.นายกิตติพงศ
อิสรานุเทพ
15.นางสาวกัญญาณัฐ
จินพละ
16.นางสาวอรกานตจติ ต
สุขอิ่มเจริญ
17.นางสาวเครือมาศ
ประทุมมาศ
18.นางสาวณิชาภัทร
เปาคําศรี

ประธาน
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ชุติมา มณีวัฒนา ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุมดังตอไปนี้

วาระที่ 1.

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี

วาระที่ 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมการแผนปฏิบัตกิ ารพัฒนาบุคลากร และแผนปฏิบตั ิการบริหารทรัพยากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ (พ.ศ. 2560 – 2564) ครั้งที่ 2
มติประชุม รับทราบ ไมมีขอแกไข
วาระที่ 3.

เรื่องสืบเนื่อง(ถามี)
ไมมี

วาระที่ 4. เรื่องที่เสนอใหท่ปี ระชุมทราบ
4.1 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
4.2 แผนบริหารทรัพยากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
มติประชุม รับทราบ
วาระที่ 5.

เรื่องที่เสนอใหท่ปี ระชุมพิจารณา
ไมมี

วาระที่ 6. เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ไมมี

เลิกประชุมเวลา 14.00 น.

(นางสาวณิชาภัทร เปาคําศรี)
ผูจ ดรายงานการประชุม

(นางสาวเครือมาศ ประทุมมาศ)
ผูต รวจรายงานการประชุม

ค

ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป
( พ.ศ. 2561 – 2565 ) และประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

