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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ในข้าราชการพลเรือนมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546 ดังนั้นการปรับเปลี่ยนบทบาทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการจึงมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับส่วนราชการ 

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่จึงต้องเป็นระบบที่สร้างความคล่องตัวให้กับผู้บริหารไม่ติด
ยึดอยู่กับกฎระเบียบ และต้องเป็นระบบที่เกื้อหนุนต่อการท างานเชิงยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน
ขณะเดียวกันจะต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และท าให้ข้าราชการมีความพึงพอใจ 
ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย ส านักงานก.พ.ได้พัฒนาเครื่องมือส าหรับ “กำรพัฒนำสมรรถนะกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล” หรือที่เรียกว่า HR Scorecard มาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 1. เพื่อพัฒนาระบบและสร้างกลไกการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนความคุ้มค่า 
และความพร้อมรับผิดในการบริหารทรัพยากรบุคคลส าหรับส่วนราชการ อันจะเป็นช่องทาง ในการให้ข้อมูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งจะช่วยให้ส่วนราชการ 
สามารถบริหารก าลังคนให้เกิดประโยชน์ สูงสุดเพื่อบรรลุภารกิจและ เป้าหมาย ที่ตั้งไว ้
 2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนราชการอันจะ น าไปสู่การพัฒนา
สมรรถนะของหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ให้สามารถ ปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นหุ้นส่วน
เชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของส่วนราชการได้ 
 3. เพื่อสร้างกลไกความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งท าหน้าที่เชิงนโยบาย
ด้านการบริหารก าลังคนในภาพรวม (Human Resource Policy) และ ส่วนราชการซึ่งรับผิดชอบต่อ
ยุทธศาสตร์และวิธีปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   (Human Resource Strategy and Operation) 
ที่ประชุม ก.พ. ได้เห็นชอบกับแนวทางการน า HR Scorecard มาใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2547 ซึ่งเป็น
แนวทางใหม่ในการท างาน HR Scorecard ในภาครัฐ มีองค์ประกอบ 4 ส่วน ได้แก่ 
 1)  มาตรฐานความส าเร็จ  (Standard for Success)  หมายถึง   เป้าหมายสุดท้ายที่ส่วนราชการต้อง
บรรลุ

2) ปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ (Critical Success Factors) หมายถึง นโยบายมาตรการ แผนงาน
โครงการ และการด าเนินการต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการที่จะท าให้บรรลุมาตรฐาน
ความส าเร็จ 
 3) มาตรวัดหรือตัวชี้วัดความส าเร็จ (Measures and Indicators) ในการด าเนินการตามนโยบาย
แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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 4) ผลการด าเนินงานที่ส่วนราชการใช้เป็นหลักฐานในการประเมินว่าได้ด าเนินการตามนโยบายแผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลบรรลุตามมาตรฐานความส าเร็จ 

มำตรฐำนควำมส ำเร็จกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Scorecard) 5 มิติ ดังนี้ 
  มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 

 มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
  มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Effectiveness) 
  มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Accountability) 
  มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
รายละเอียดในแต่ละมิติ มีดังนี้ 

มิติที่ 1 ควำมสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี ้

1.1 ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งมีความ
สอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

1.2 ส่วนราชการมีการวางแผนและบริหารก าลังคน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพกล่าวคื อ
“ก าลังคนมีสมรรถนะ”ที่เหมาะสม สอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของส่วน
ราชการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพก าลังคน (Workforce Analysis) 
สามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการก าลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว 

1.3 ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
จูงใจให้ได้มา พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะ
สูง ซึ่งจ าเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของ ส่วนราชการ 

1.4 ส่วนราชการ มีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับรวมทั้งมีแผนสร้าง ความ
ต่อเนื่องในการบริหารราชการนอก จากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและ
พฤติกรรมในการท างาน 

 
มิติที่ 2 ประสิทธิภำพของกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1.5 กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหา คัดเลือก 
การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา 

1.6 ส่วนราชการมีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้องเที่ยงตรง 
ทันสมัย และน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
ได้จริง 
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1.7 สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรม และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณ 
รายจ่ายของส่วนราชการ มีความเหมาะสม  และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร  (HR 
Productivity)   ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money) 

1.8 มีการน าเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR 
Automation) 

 
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการและ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ก่อให้เกิดผลดังต่อไปน้ี 

1.9 การรั กษา ไว้ ซึ่ ง ข้ า ร าชการและผู้ ปฏิ บั ติ ง านซึ่ ง จ า เป็ นต่ อการ บรรลุ เป้ าหมาย  
พันธกิจของส่วนราชการ (Retention) 

1.10 ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานต่อนโยบายแผนงาน โครงการ
และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

1.11 การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มี การ
แบ่งปัน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้   (Development and Knowledge 
Management)เพื่อพัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ 

1.12 การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนก
ความแตกต่างและจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

 
มิติที่ 4 ควำมพร้อมรับผิดด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล หมายถึง การที่ส่วนราชการ จะต้อง 

1.13 รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตลอดจนการด าเนินการด้านวินัยโดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงานหลักคุณธรรม
หลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน 

1.14 มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งนี้จะต้อง
ก าหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

 
มิติที่ 5 คุณภำพชีวิตและควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท ำงำน  หมายถึง การที่ส่วนส่วนราชการ
ที่มีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
และบุคลากร ดังนี ้
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1.15 ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานระบบงาน
และบรรยากาศการท างานตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหาร
ราชการและการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้
ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว 

1.16 มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ 

1.17 มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการ
และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง 

 
1.2 โครงสร้ำงคณะศิลปกรรมศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรคณะศิลปกรรมศำสตร์



 

 
 

1.4  ผลกำรด ำเนินงำนของแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

 
กิจกรรม/โครงกำร 

 
วัตถุประสงค์โครงกำร 

 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย 
ของตัวชี้วัด 

 
กลุ่มเป้ำหมำย 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

ระบบกำรสรรหำ (Recruitment)  

1. กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง        

1 จัดท ากรอบอัตราก าลัง
ของบุคลากรคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

เพื่อทบทวนและจัดท ากรอบ
อัตราก าลังให้เพียงพอต่อ
ความต้องการอัตราก าลัง
ของคณะ 

ความส าเร็จในการจัดท า
กรอบอัตราก าลังส่งให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการ
ต่อไป 

100 บุคลากรคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

- √  

2. กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง        

1 การสรรหา คัดเลือก
บุคลากร 

เพือ่สรรหาและคัดเลือก
บุคลากรเข้าปฏิบัติงาน 

ร้อยละของการสรรหา
บุคคลเข้าท างานได้ตาม
ประกาศ 

≥80 บุคลากรคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

- √  

ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน       

1 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบคุลากร
ของคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 
 

เพื่อส่งผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร
ของคณะศิลปกรรมศาสตร์
ให้ทันก าหนดของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละของบุคลากรที่
ด าเนินการประเมิน
ปฏิบัติงาน 

100 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ 
 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 
 

- √  



 

 
 

 
กิจกรรม/โครงกำร 

 
วัตถุประสงค์โครงกำร 

 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย 
ของตัวชี้วัด 

 
กลุ่มเป้ำหมำย 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

  

ระบบกำรบริหำรค่ำตอบแทน       

- - - - - - - - - - 

ระบบกำรให้สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์        

- - - - - - - - - - 

ระบบกำรธ ำรงรักษำ       

1. กำรสร้ำงแรงจูงใจ        

- - - - - - - - - - 

2. กำรจัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ        



 

 
 

 
กิจกรรม/โครงกำร 

 
วัตถุประสงค์โครงกำร 

 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย 
ของตัวชี้วัด 

 
กลุ่มเป้ำหมำย 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

1 โครงการเพิ่มต าแหน่งทาง
วิชาการ 

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
บุคลากรสายวิชาการ และ
ให้ความรู้ความเข้าใจ การ
เขียนเอกสารประกอบการ
สอน ในหลักเกณฑ์การยื่น
ผลงานใหม่  
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ า
ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

≥30 
 

บุคลากรสายวิชาการ ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 
 

20,000 √  

2. โครงการเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้นของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ  
 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 
 

ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการท่ีเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น  

≥10 บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุนวิชาการ 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

งบพัฒนา
บุคลากร 

√  

3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษให้กับ
บุคลากร 

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร
เพื่อสอบผ่านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย  

ร้อยละบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการท่ีได้รับ
การพัฒนา 

≥70 บุคลากรสายวิชาการ
และบุ คล ากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

10,000   
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1.5 ข้อมูลพื้นฐำนคณะศิลปกรรมศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
  
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิชาชีพศิลปกรรมศาสตร์ด้วยคุณภาพและคุณธรรม 
 (Center of Life Long Learning in the Careers of Fine & Applied Arts with Quality and Moral) 
 
1.5.2 จุดประสงค์ (Purpose) 
1) บัณฑิตศิลปกรรมศาสตร์ที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะมีคุณภาพและมาตรฐานให้เหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพช้ันสูง 
2) การวิจัยทางวิชาการเพื่อการอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิน่ และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ ที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
3) การบริการวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
4) เพื่อท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 
 
1.5.3 พันธกิจ (Mission) 
1) พัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตศิลปกรรมศาสตร์ที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะให้มี
คุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคมโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้คู่คุณธรรม รู้จัก
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยความพอเพียง 
2) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะด้านศิลปกรรมศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 
3) บริการวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์แก่ชุมชนและ
สังคมในระดับเอตทัคคะ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 
4) เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ด้านศิลปกรรมศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 
 
1.5.4 ภำรกิจหลัก (Key result area) 
1) ผลิตบัณฑิตด้านศิลปกรรมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตรงความต้องการของสังคม 
รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยความพอเพียง 
2) สร้างผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 
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3) ให้บริการวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น 
4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 
 
1.5.5 เสำหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 
2) คุณธรรม (Morality) 
3) เครือข่าย (Partnership) 
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

 
1.5.6 วัฒนธรรม (Culture) 
มีระบบอาวุโส มีความเอื้ออาทร และคุณธรรมที่ดีงาม 
1.5.7 อัตลักษณ์ (Identity) 
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
1.5.8 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
แหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมศาสตร์ (Center of Fine and Applied Arts) 
1.5.9 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 
1. W (Wisdom & Creativity) :  ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  
2. H (Happiness & Loyalty) :  ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 
3. I (Integration & Collaboration) :  บูรณาการ และความร่วมมือ  
4. P (Professionalism) :  ความเป็นมืออาชีพ 
 
1.5.10 นโยบำยในกำรบริหำรและพัฒนำคณะศิลปกรรมศำสตร์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนา เพื่อให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ไปสู่
ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
 1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่
ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อตัลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อน าไปสู่ความผาสุกและ
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 
 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 
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4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ บรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและผลงาน
วิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 
 1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้ง
ในระดับประเทศและระดับสากล 
 2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 
3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร 
 4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต
สาธารณะ และเป็นเพ่ือนร่วมงานที่ด ี
 5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับที่ดี สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่
ศึกษา 
 

3. นโยบายด้านการวิจัย 
 1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน 
 3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและสร้าง
ผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได ้
 

4.นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

 1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เช่ือมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได ้
 3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 
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5.นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
 3)สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
1.5.11 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  : สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
 
1.5.12  เป้ำหมำยกำรพัฒนำคณะศิลปกรรมศำสตร์   

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เรากต็้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก
อนาคต แต่ส าหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราตอ้งธ ารงรักษา มหาวิทยาลัยจงึได้ก าหนดรูปแบบของการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึง
จุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อก ากับ
ติดตามระบบการท างานเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหำวิทยำลัยแม่แบบที่ดี 
ของสังคม” เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 SSRU “KEEP” Model 
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จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model มหาวิทยาลัย
ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รายละเอียดดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 
มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 
มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ 

 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 
มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 
การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 
มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ล้อมรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 
 
ทั้งนี้ สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 SSRU “SWITCH” 
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ส่วนที่ 2 ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 

2.1 ควำมส ำคัญของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
 ทรัพยากรบุคคล จัดเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมีคุณค่าที่สุดขององค์กร การที่องค์กรจะอยู่รอดและ
สามารถด าเนินการให้มีความเจริญก้าวหน้าได้จะต้องอาศัยการรวมพลังของบุคลากรทุกคนในองค์กรให้ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น การสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์องค์กร ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร การจัดระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถร่วมมือและร่วมใจกันเป็นอย่างดีจะท าให้องค์เจริญก้าวหน้าและเกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับและเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ     ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การจัดการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในองค์กรนั้น ๆ ให้
สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภพ เต็มความสามารถของแต่ละบุคคลให้มากที่สุดทั้งในการเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถ เพื่อสร้างขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดผลส าเร็จสูงสุดทั้งต่อ
องค์กรและต่อบุคคลากรการบริหารงานบุคคล คือเป็นส่วนส าคัญในการบริหารงานในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย 
การวางแผน การจัดการองค์กร การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ และการควบคุมในส่วนของการจัดคนเข้ า
ท างานนั้นได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นศาสตร์ทางวิชาการที่เรียกกันว่า การบริหารงานบุคคล และพัฒนาต่อเนื่อง   
ม า เป็ นการบริ ห า รทรัพยากรมนุษย์  โ ดย ได้ ร วมการพัฒนา  การประ เมิ นผลการปฏิ บั ติ ง าน  
การจ่ายค่าตอบแทน การธ ารงรักษา การจัดสวัสดิการ และการจูงใจในการท างานด้วยวิธีการต่างๆเข้าไว้ด้วย 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความส าคัญต่อองค์การ และปัจจัยหนึ่งที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ   
โดยมีบทบาทส าคัญในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ามาท างานอย่างทุ่มเทให้กับองค์การ 
 จากความส าคัญและความจ าเป็นในการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยจึ งก าหนดแนวทาง 
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องและสนับสนุนเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมี
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี ้
 1. ระบบการสรรหา  
 2. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 3. ระบบการบริหารค่าตอบแทน 
 4. ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน ์
 5. ระบบการธ ารงรักษา 
 
2.2 ระบบกำรบริหำรงำนบุคคล (Human Resource Management System) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใช้ระบบบริหารงานบุคคล ตามกฎหมาย โดยแยกตามประเภทของ
บุคลากร ได้แก่ 
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 1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใ น
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 กฎกระทรวงศึกษาธิการ  และประกาศ ก.พ.อ.  
 2. ลูกจ้างประจ า มีระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
 3. พนักงานราชการ มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ 
 4. พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างช่ัวคราว มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย  
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แบ่งระบบบริหารงานบุคคล ออกเป็น 6 ระบบใหญ่ คือ 
 1)  ระบบการสรรหา (Recruitment)  2)  ระบบการพัฒนา (Training & Developmaent)  
3) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4) ระบบการบริหารค่าตอบแทน 5) ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ 6) ระบบการธ ารงรักษา ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และแนวปฏิบัติ
โดยสังเขป ดังนี้ 
 
2.2.1. ระบบการสรรหา (Recruitment) 
 1. กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการจัดท ากรอบอัตราก าลัง ตามพระราชบัญญัติข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 จึงก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดกรอบของต าแหน่ง 
อันดับเงินเดือน ของต าแหน่ง และจ านวนของบุคลากรที่พึงมี รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ของต าแหน่ง
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ จึงได้จัดท ากรอบอัตราก าลังบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ 2559 – 2562 โดยจ าแนก ส านักงาน กอง ส านัก สถาบัน และคณะ วิทยาลัยต่าง ๆ การจัดท า
แผนกรอบอัตราก าลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีดังน้ี 
 1. วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินการจัดท ากรอบอัตราก าลัง กรอบของต าแหน่ง ภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบของต าแหน่ง โดยวิเคราะห์จากข้อมูลภาระงาน อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงาน และการปฏิบัติงานจริง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแนวทางการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง กรอบ
ของต าแหน่งและภาระหน้าที ่
 2. ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท ากรอบอัตราก าลัง 
เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
 3. จัดท ากรอบอัตราก าลัง 4 ปี โดยก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน รวมทั้งหลักเกณฑ์การวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง
ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 4. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง และเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาต่อไป 
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2. กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลโดยยึดระบบคุณธรรม 
(Merit System) ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
และหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ก าหนดไว้ คือ 
วิธีการสอบแข่งขัน , วิธีการสอบคัดเลือก , วิธีการโอนย้าย  เมื่อ ได้บุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการข้างต้น
แล้วแต่กรณีแล้ว มหาวิทยาลัยจะด าเนินการบรรจุ/จ้าง แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย และด าเนินการในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป จนกระทั่งพ้นสภาพการเป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

2.2.2. ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
ตามรอบการประเมิน คือ  
 รอบที่ 1 ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม และ 
 รอบที่ 2 ในช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน  
 ซึ่งบุคลากรทุกคนจะต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามสายงาน ดังนี้  
 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับสายวิชาการ 
 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับสายสนับสนุนวิชาการ 
 3. แบบประเมินผลงานปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหาร 

2.2.3. ระบบกำรบริหำรค่ำตอบแทน 
  กลุ่มข้ำรำชกำรได้รับ 
  - เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง (พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง) 
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2547) 
  - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มการครองชีพ 
ชั่วคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 
  - เงินสวัสดิการ 
  กลุ่มลูกจ้ำงประจ ำได้รับ 
  - เงินค่าจ้าง (ตามระเบียบกระทรงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537) 
  - ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2547) 
  - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 
  - เงินสวัสดิการ 
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กลุ่มพนักงำนได้รับ 
  - เงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจ าต าแหน่ง (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เงิน
ประจ าต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย) 
  - เงินสวัสดิการ 
  - เงินค่าประสบการณ ์
  - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (เทียบเทียง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 
  กลุ่มลูกจ้ำงชั่วครำวได้รับ 
  - เงินเดือน 
  - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (เทียบเคียง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 
  นอกจากนี้บุคลากรที่ปฏิบัติงานต าแหน่งวิชาการ ซึ่งได้แก่ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ยังมีสิทธิเบิกค่าสอนพิเศษ และการสอนที่เกินภาระงาน ได้ตามระเบียบฯ 
และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
  - เงินสวัสดิการ 
2.2.4. ระบบสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีกลุ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย ทั้งข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่ งระบบสวัสดิการและ  
สิทธิประโยชน์จะแตกต่างกันไปตามประเภทบุคลากร ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
  กลุ่มข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำได้รับ 
  - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจ าจะได้รับตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
  - สวัสดิการการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจ าจะได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง 
  - สิทธิประโยชน์ในการลา (ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว) ได้แก่ การลาป่วย 
การลาคลอดบุตร การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ (เฉพาะ
ข้าราชการ) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล (เฉพาะข้าราชการ) 
 - สิทธิประโยชน์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 - สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ส าหรับข้าราชการ 
 - สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการลูกจ้าง (กสจ.) ส าหรับลูกจ้างประจ า 
 - สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรให้เข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 
 - สิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 - สิทธิประโยชน์ในการท าประกันอุบัติเหต ุ
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 - สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่ตามโครงการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย และ
โครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงินต่าง ๆ  ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ นอกเหนือจากเงินบ าเหน็จ บ านาญ ตามสูตรซึ่งได้รับจากกระทรวงการคลัง ดังนี้ 
  1. สิทธิในการรับเงินสมทบ สมาชิกจะได้รับเงินสมทบจากรัฐในจ านวนเท่ากับที่สมาชิกสะสม
เป็นประจ าทุกเดือน 
 2. สิทธิประโยชน์ทางภาษี สมาชิกสามารถน าใบแจ้งยอดแนบพร้อมแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ  91 เพื่อ
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมในส่วนของเงินสะสมเข้า กบข. เฉพาะที่ไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษีนั้น 
 3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ สมาชิกจะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่ กบข. จะได้รับให้มีขึ้น 
 กลุ่มพนักงำนรำชกำรได้รับ 
 - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มพนักงานและลูกจ้างช่ัวคราวจะได้รับตามกฎหมายประกันสังคม 
 - สิทธิประโยชน์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 - สิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 - สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 - สิทธิประโยชน์ในการลา ได้แก่ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรหลังคลอด การ
ลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้า
รับการเตรียมพล 
 - สิทธิประโยชน์ในการท าประกันอุบัติเหต ุ
 - สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรให้เข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 
 - สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่ตามโครงการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย และ
โครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงินต่าง ๆ 
 กลุ่มพนักงำนมหำวิทยำลัยและลูกจ้ำงชั่วครำวได้รับ 
 - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มพนักงานและลูกจ้างช่ัวคราวจะได้รับตามกฎหมายประกันสังคม 
 - สิทธิประโยชน์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 - สิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 - สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 -  สิทธิประโยชน์ ในการลา ได้แก่  การลาป่วย ก ารลาคลอดบุตร การลาเพื่อ เลี้ ยงดูบุตร 
หลังคลอด การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ การลาเข้ารับการ  
ตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  
 - สิทธิประโยชน์ในการท าประกันอุบัติเหต ุ
 - สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรให้เข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 
 - สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่ตามโครงการสวัสดิการ  ของมหาวิทยาลัย 
และโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงินต่าง ๆ 
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2.2.5. ระบบกำรธ ำรงรักษำ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการธ ารงรักษาบุคลากรโดยการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคคล
ให้สูงยิ่งขึ้น  เพื่อให้บุคลากรอยู่กับมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณค่า และมีแผนพัฒนาความก้าวหน้าในงานอาชีพของ
ผู้ซึ่งมีศักยภาพสูง เพื่อให้บุคลากรมีความรักมหาวิทยาลัยและรักงานที่ท า  ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจท างานเต็ม
ความสามารถ  ผลิตผลงานที่ดอีอกมา  ให้ความเป็นธรรมและยอมรับในผลงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดี 
  
1. ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนอำชีพ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดให้มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ เป็นแรงจูงใจให้กับบุคลากร  และเพื่อสร้าง
ความก้าวหน้า ความมั่นคงในหน้าที่การงานให้กับบุคลากร มีรายละเอียด ดังนี้  
 ก. เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกรสำยวิชำกำร  
  บุคลากรสายวิชาการสามารถท าผลงานวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตาม 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดขั้นตอนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ ดังน้ี  
 1. ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 
  1 . 1  แบบค า ขอรั บก า รพิ จ า รณาก าหนดต า แหน่ งท า ง วิ ช าก า ร  ( ก . พ . อ . 0 3 )   
  1.2 แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ.04)  
  1.3 ผลการสอน ประกอบด้วย  เอกสารประกอบการสอน(ผศ.)/เอกสารค าสอน(รศ.)/เอกสาร
หรือสื่อการสอน(ศ.) จ านวน  5 เล่ม (ใช้ประกอบการประเมินผลการสอน) 
  1.4 ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย 
  1.4.1  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เสนอขอฉบับสมบูรณ์  จ านวน 10 เล่ม พร้อมส าเนา
วารสารที่ได้รับการตีพิมพ์จ านวน 1 ชุด  และ 
  1.4.2  ต ารา หรือ หนังสือ หรือ บทความทางวิชาการ จ านวน 10 เล่ม  
 2. เสนอต่อคณบดีที่ตนสังกัดเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการที่เสนอขอ 
 3. คณบดีน าเสนอต่ออธิการบดีโดยส่งเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ  
 4. คณะกรรมการ ก.พ.ต. ออกค าสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (รายละเอียดดูจาก
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ผลการสอนของ 
ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ) 
 5. คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน รายงานผลประเมินผลการสอน ต่อ คณะกรรมการ ก.พ.ต. 
 6. คณะกรรมการ ก.พ.ต.  แต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
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  6.1 ประธานกรรมการแต่งต้ังจากคณะกรรมการ ก.พ.ต. 
    6.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามถึงห้าคน (ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ 
ก.พ.อ.ก าหนด โดยต้องเป็นบุคคลภายนอกสถาบันที่ผู้ขอสังกัด 
 7. ฝ่ายเลขานกุาร ฯ ก.พ.ต.จะส่งเอกสารการประเมินให้ผูท้รงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการซึ่ง
ประกอบด้วย  
     7.1  แบบประวัติผู้เสนอขอ ก.พ.อ.03 หรือ ก.พ.อ.04 
     7.2  งานวิจัย หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน และ 
     7.3  ต าราหรือหนังสือหรือบทความทางวิชาการ 
 8.  ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการที่ส่งกลับมายังมหาวิทยาลัยอาจ
เป็นได้ 2 กรณ ีคือ 
              กรณีที่ 1  ผลการประเมินของกรรมการเป็นเอกฉันท ์
              กรณีที่ 2  ผลการประเมินของกรรมการไม่เอกฉันท ์(ทั้ง 2 กรณีจะต้องด าเนินการนัดประชุม
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาพอสมควร) 
 9. ฝ่ายเลขานกุาร ฯ จะนัดคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อร่วมพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง การตัดสินจะใช้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด 
 10. ฝ่ายเลขานุการฯ น าผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ก.พ.ต. เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นเกี่ยวกับผลการตัดสิน 
 11. ฝ่ายเลขานุการฯ บันทึกข้อความเสนออธิการบดี เพื่อเสนอต่อสภาวิชาการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
 12. ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ / ไมอ่นุมัติ 
 13. มหาวิทยาลัยออกค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผศ./รศ./ศ. ในสาขาที่เสนอขอ 
 14. มหาวิทยาลัยน าเรื่องแจ้งต่อส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับสภา
มหาวิทยาลัยมีมติ 
 15. กรณีที่สภามหาวิทยาลัยไม่อนุมัติ มหาวิทยาลัยจะแจ้งต่อผู้เสนอขอพร้อมด้วยเหตุผล 
 ข. เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 เส้นทางความก้าวหน้าส าหรับบุคลากรสานสนับสนุนวิชาการ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ มี
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลันราชภัฏสวน
สุนันทา  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
พ.ศ. 2555 ดังนี้ 
 หลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นให้พิจารณาองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1) การประเมินค่างาน 
 2) ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 3) ความรู้ความสามารถ ทักษะสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
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 4) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 
เชี่ยวชาญพิเศษ 
 
1. หลักเกณฑ์กำรประเมินพนักงำนให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นก ำหนดตำมประเภทต่ำงๆ ดังนี้ 
           1.1 ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี ้
                   1.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
                   1.1.2 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
                   1.1.3 สมรรถนะทางการบริหาร 
            1.2. ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงานและช านาญงานพิเศษ ต้องประเมินตามองค์ประกอบ 
ดังนี้ 
                   1.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
                   1.2.2. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
                   1.2.3 ผลงานที่แสดงความเปน็ผู้ช านาญงานหรือช านาญงานพิเศษ ได้แก ่
                          (ก) คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม 
                          (ข) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางาน
ในหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
                   1.2.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
          1.3 ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ 
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  
                      ก. กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง 
          3.1 ระดับช านาญการ 
                  3.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
                  3.1.2. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
                  3.1.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการ ได้แก่ 
                  (ก) คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม และ 
                  (ข) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่
อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
                 3.1.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
                
3.2 ระดับช านาญการพิเศษ 
                 3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
                 3.2.2 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
                    3.2.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการพิเศษ ไดแ้ก่ 
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                (ก) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของหน่วยงานอย่างน้อย
หนึ่งเรื่อง และ  
                (ข) ผลงานวิจัยหรือผลงานลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ 
  
 3.2.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  

3.3 ระดับเช่ียวชาญ 
      3.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 

3 .3 .2 .  ความรู้ ค วามสามารถ  ทั กษะและสมรรถนะที่ จ า เป็ นส าหรั บต าแหน่ ง 
ที่จะประเมิน 

    3..3..3 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการพิเศษ ได้แก ่
  (ก) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะอื่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนา
งานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ และ 
  (ข) งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
  3.3.4 การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพบริการ
ต่อสังคม เช่น การให้ความเห็น ค าแนะน าหรือเสนอแนะ การให้ค าปรึกษาแนะน า การอบรมและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนางาน
สนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้น ๆ  
  3.3.5 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  
 3.4 ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 

3.4.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
  3.4.2. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
  3.4.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เช่ียวชาญพิเศษ ได้แก ่
  (ก) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะอื่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนา
งานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ และ 
  (ข) งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
  3.4.4 การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพบริการ
ต่อสังคม เช่น การให้ความเห็น ค าแนะน าหรือเสนอแนะ การให้ค าปรึกษาแนะน า การอบรมและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนางาน
สนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้น ๆ  
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  3.4.5 ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้น ๆ หรือวงวิชาการ หรือวิชาชีพ หมายถึง ผลงาน
ได้รับการยอมรับ ยกย่อง หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือผลการปฏิบัติงานสนับสนุน งานบริการวิชาการ 
หรืองานวิชาชีพ หรือในงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับชาติหรือระดานาชาติ 
  3.4.6 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ   
 ข. กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานหรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 
  1. ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติ
หน้าที่หัวหน้างานหรือหัวหน้าหน่วยงาน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุง
งานในต าแหน่งใหม่ 
  1.2 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
  1.3 สมรรถนะทางการบริหาร 
  1.4  ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการต้องมีคู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม 
  1.5 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการพิเศษต้องมีผลงานเชิงวิเคราะห์หรือผลงานเชิง
สังเคราะห์ หรือผลงานวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่หรือหน่วยงานอย่างน้อยหนึ่งเล่ม/เรื่อง 
  1.6 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญต้องมีผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือผลงานเชิงสังเคราะห์
อย่างน้อยหนึ่งเล่ม และผลงานวิจัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่หรือ
หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 
 
ผลงำนที่น ำเสนอเพื่อประกอบกำรพิจำรณำต้องมีเงื่อนไข ดังนี้ 
     1. ต้องมิใช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและการฝึกอบรม 
     2. ต้องมิใช่ผลงานเดิมที่เคยใช้ในการประเมินแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นมาแล้ว 
     3. กรณีที่เป็นผลงานร่วมต้องระบุการมีส่วนร่วมและมีค ารับรองจากผู้มีส่วนร่วม 
ตา ร า ง  แ ส ด งต า แ หน่ ง  ป ร ะ เ ภท  ส า ย ง านแ ล ะค ว ามก้ า วหน้ า ข อ งพนั ก ง านมหา วิ ท ย าลั ย  
(เส้นทางความก้าวหน้าสายสนับสนุนวิชาการ) 
 

ล ำดับ ประเภท สำยงำน ชื่อต ำแหน่ง Career Path 
1 ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผอ.กอง/ผอ.ส านักงาน

อธิการ 
ผอ.กอง/ผอ.ส านักงาน
อธิการ 

2 วิชาชีพเฉพาะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
พิเศษ 

3 วิชาชีพเฉพาะ นิติการ นิติกร ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
พิเศษ 
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ล ำดับ ประเภท สำยงำน ชื่อต ำแหน่ง Career Path 
4 เชี่ยวชาญ

เฉพาะ 
วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน 
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ 

5 เชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

บริหารงานบุคคล บุคลากร ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ 

6 เชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ 

7 เชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

วิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสด ุ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ 

8 เชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

ตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ 

9 เชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

วิชาการเงินและบัญช ี นักวิชาการเงินและบัญช ี ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ 

10 เชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

การประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ 

11 เชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

วิจัย เจ้าหน้าที่วิจัย ปฏิบัติการ-ช านาญการ 

12 เชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

แนะแนวการศกึษาและ
อาชีพ 

นักแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ 

ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ 

13 เชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

วิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ 

14 เชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

วิศวกรรม วิศวกร ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
พิเศษ 

15 เชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

บรรณารักษ ์ บรรณารักษ ์ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
พิเศษ 

16 เชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

วิจัย นักวิจัย ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
พิเศษ 

17 เชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

วิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
พิเศษ 

18 เชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

วิเทศสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
พิเศษ 
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ล ำดับ ประเภท สำยงำน ชื่อต ำแหน่ง Career Path 
19 ทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศน

ศึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน-ช านาญงาน

พิเศษ 
20 ทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ์ ปฏิบัติงาน-ช านาญงาน

พิเศษ 
21 ทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน-ช านาญงาน

พิเศษ 
22 ทั่วไป ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน-ช านาญงาน

พิเศษ 
 หมายเหตุ : รายละเอียดต าแหน่งอื่น ๆ ระบุใน Job description ภาระงานพนักงานสายสนับสนุน
วิชาการ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล่มที่ 1-3 
 
2. กำรเกษียณอำยุรำชกำร 
 การเกษียณอายุราชการและสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการพึงได้เมื่อพ้นจากราชการโดยไม่มีความผิด 
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ได้แก ่

บ ำเหน็จบ ำนำญปกติ  ซึ่งจะได้รับ เมื่ออกจากราชการด้วยเหตุปกติ เช่น 
1) ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งหรือมีค าสั่งให้ออก โดยไม่มีความผิดหรือออกตาม
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือทหารออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด(เหตุทดแทน) 
2)  ออกจากราชการเพราะป่วยเจ็บทุพพลภาพที่แพทย์ทางราชการรับรองว่าไม่สามารถรับราชการในต าแหน่ง
หน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่ต่อไปได้ (เหตุทุพพลภาพ) 
3)  มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ (เกษียณอายุ) หรือ อายุครบ 50 ปีบริบูรณ์แล้วลาออก (เหตุสูงอายุ) 
4)  หรือกรณีมีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ ครบ 30 บริบูรณ์แล้ว ทางราชการสั่งให้ออก หรือ
ผู้ที่มีเวลาราชการครบ 25 ปี บริบูรณ์แล้ว ลาออก (เหตุรับราชการนาน) 
ทั้ง 4 เหตุนี้ ถ้ามีเวลาราชการ ไม่ถึง 10 ปี ให้ได้รับบ าเหน็จ ถ้ามีเวลา 10 ขึ้นไป ให้รับบ านาญหรือจะขอรับ
บ าเหน็จก็ได ้
ทั้งนี้ผู้ที่มีเวลาราชการครบ 10 ปี แล้วลาออก ไม่มีสิทธิ์ได้รับบ าเหน็จบ านาญตามข้อที่กล่าวมาแล้วแต่ไม่มีสิทธิ์
รับบ าเหน็จ  
-  ข้าราชการที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการที่ถือเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ มีสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญดังนี้ 
ถ้ามีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญ 25 ปีขึ้นไป ให้ได้รับบ าเหน็จบ านาญเหตุรับราชการนาน 
ถ้ามีอายุครบ 50 ปี และมีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญ ครบ 10 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิรับบ าเหน็จเหตุสูงอายุ 
ถ้าอายุไม่ครบ 50 ปี มีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญครบ 10 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี ให้มีสิทธิ์รับเฉพาะบ าเหน็จถ้ามี
เวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญไม่ครบ 10 ปี ไม่มีสิทธิ์รับบ าเหน็จบ านาญ 
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บ ำเหน็จบ ำนำญพิเศษ จะได้รับเมื่อ  
1)  ข้าราชการ พลทหารกองประจ าการ หรือบุคคลที่ท าหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนดแล้ว ได้รับ
อันตราย พิการ เจ็บป่วยถึงทุพพลภาพ เพราะกระท าตามหน้าที่ ให้ได้รับบ านาญปกติ ทั้งบ านาญพิเศษด้วย 
2)  ถ้าได้รับบ าเหน็จบ านาญไปแล้ว หรือ พลทหารกองประจ าการ หรือบุคคลที่ท าหน้าที่ทหารตาม ที่
กระทรวงกลาโหมก าหนด ได้ออกจากราชการหรือพ้นหน้าที่ไปแล้ว ภายใน 3 ปี ปรากฏชัดว่าเจ็บป่วยหรือ
ทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ก็มีสิทธิ์ได้รับบ านาญพิเศษ ถ้าตายก็ให้ทายาทได้รับ
บ านาญพิเศษ ทั้งนี้ให้จ่ายตั้งแต่วันขอ ถ้ารับบ าเหน็จไปแล้วก็ให้ได้รับบ านาญพิเศษอย่างเดียว 
3)  ผู้ได้รับอันตรายตามข้อ 1) แม้จะยังไม่มีสิทธิ์ได้รับบ านาญปกติ ก็ให้รับบ านาญปกติได้ 
4)  ผู้ได้รับอันตรายถ้าเสียชีวิตก่อนได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษ ให้ทายาทได้รับทั้งบ าเหน็จตกทอดและบ านาญ
พิเศษด้วย 
5)  ผู้ท าหน้าที่ ตามข้อ 1 สูญหายไป หรือเชื่อได้ว่ามีอันตรายถึงตาย เมื่อพ้นก าหนด 2 เดือนนับแต่วันสูญหาย
ให้สันนิษฐานว่าตายและให้ทายาทได้รับบ านาญพิเศษ 
 

บ ำเหน็จตกทอด  ทายาทจะได้รับเมื่อ 
1) ข้าราชการ ตายในระหว่างรับราชการ ทายาท (ต้องอายุไม่เกิน 20 ปี เว้นแต่ก าลังศึกษาระดับอุดมศึกษา
หรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่เกิน 26 ปีหรือเว้นแต่เป็นบุคคลพิการหรือทุพพลภาพ) จะได้รับบ าเหน็จตกทอด
เท่ากับเงินเดือนสุดท้าย คูณเวลาราชการ 
2)  ตายในระหว่างได้รับบ านาญปกติ หรือมีสิทธิ์ได้รับบ านาญปกติหรือบ านาญพิเศษ ทายาทมีสิทธิ์ได้รับ
บ าเหน็จตกทอด เป็นจ านวน 30 เท่า ของบ านาญรายเดือน (ข้อยกเว้นเหมือนข้อ 1) 
3)  บ าเหน็จตกทอดรายใด ค านวณได้ยอดต่ ากว่า 3000 บาท ให้จ่าย 3000  
 
 
กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
 สมาชิกที่พ้นสภาพด้วยเหตุสูงอายุ, เหตุทดแทน, เหตุทุพพลภาพ และเหตุเสียชีวิต สมาชิกและทายาท
จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนของเงินที่ได้รับจาก กบข. ในปีที่ได้รับเงินนั้น 
 
 ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงานมหาวิทยาลัยมีกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพที่คอยดูแลพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของกองทุนดังกล่าว 
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2.3 วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 1. เพื่อช่วยให้บุคลากรใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถปฎิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 2. เพื่อช่วยให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
 3. เพื่อช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีแรงจูงใจให้ผู้มีศักยภาพเข้ามาปฎิบัติงาน 
 4. เพื่อยกระดับความสามารถ และสร้างความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของบุคลากร 
 5. เพื่อพัฒนา และธ ารงรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าให้ปฎิบัติงานในมหาวิทยา
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ส่วนที่ 3 แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 
3.1 ควำมส ำคัญของแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 กำรวำงแผน (Planning) คือการวางวัตถุประสงค์ การก าหนดเป้าหมาย การสร้างกลยุทธ์ และการ
ตัดสินใจสรรหาแนวทางในการด าเนินกิจกรรม เพื่อให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแผนงานอาจมีความแตกต่างกันในด้านระยะเวลา เช่น 
แผนระยะยาว หรือแผนระยะสั้น เป็นต้น ตลอดจนมีความแตกต่างกันตามหน้าที่ทางธุรกิจ เช่น แผนการเงิน 
แผนการตลาด หรือแผนการผลิต เป็นต้น 
 การจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารจะน าหลักการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการที่จะ
ท าให้องค์การมีบุคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมงานอย่างเพียงพอและต่อเนื่องเพื่อให้องค์การสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นนักบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ความสามารถจะต้องสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ และทักษะต่างๆ เข้ามาประกอบในการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพและยังประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ บุคลากร และสังคมส่วนรวมได้ 
นอกจากนี้การจัดการทรัพยากรบุคคลที่ประสบความส าเร็จจะต้องอาศัยขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนมากมาย โดย
ขั้นตอนส าคัญที่ขาดไม่ ได้ ในงานทรัพยากรบุคคลคือ  การวางแผน  (Planning)  ผู้บริหารจะต้องมี
วิสัยทัศน ์(Vision) ที่กว้างไกลสามารถเข้าใจสถานการณ์และวิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งจะ
มีผลกระทบต่อทิศทางการด าเนินงานและความต้องการด้านบุคลากรขององค์การ เพื่อที่จะสามารถวางแผน
ทรัพยากรบุคคล หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning : HRP) ได้อย่างรอบคอบ 
รัดกุม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละช่วงเวลาได ้
             ดังนั้นจากความหมายของการวางแผนที่กล่าวมา ท าให้เราสามารถกล่าวได้ว่า “การวางแผน
ทรัพยากรบุคคล คือกระบวนการที่ใช้คาดการณ์ความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การ อันจะส่งผลถึง
การก าหนดวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรและการตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อม ตั้งแต่ก่อนบุคลากรเข้า
ร่วมงานกับองค์การ ขณะปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ จนกระทั่งเขาต้องพ้นออกจากองค์การ เพื่อให้องค์การใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นหลักประกันว่าองค์การจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพอยางเพียงพออยู่เสมอ ตลอดจน
เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life : QWL) ที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รวมขององค์การ โดยมีเป้าหมายส าคัญเพื่อ
ประสิทธิภาพ ความมั่นคง และการเจริญเติบโตขององค์การ บุคลากร และสังคม” 
 จากความส าคัญ และความหมายดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าแผนบริหารทรัพยากร  
บุคคลขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการ และพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างความก้าวหน้า และธ ารง
รักษาบุคลากรที่มีคุณค่าไว้กับมหาวิทยาลัยต่อไป 
3.2 นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีเป้าหมายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่ดี สร้างคุณภาพ
ชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงาน และมุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 มหาวิทยาลัยอันดับ 15 
ของประเทศ และมหาวิทยาลัยอันดับ 150 ของเอเชีย เป็นชุมชนวิชาการที่ผลิตบัณฑิตแข่งขันกับนานาชาติได้ 
และสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม พึ่งพาตนเองได้และยืนอยู่อย่างสง่างามใน
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สังคมวิชาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ไว้ดังนี ้
 1. วางแผนก าลังคนอย่างเหมาะสมตามกรอบภารกิจ 
 2. ก าหนดกระบวนการคัดเลือกคนเข้าสู่ต าแหน่งด้วยระบบคุณธรรม และด าเนินการด้วย 
ความเป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดบุคคลที่มีศักยภาพสูงเข้ามา
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
 4. พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เอื้อ 
ต่อการท างาน และมีความถูกต้องสามารถน าไปประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการได้รับการศึกษาต่อ  
ในระดับที่สูงขึ้น 
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน  
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยการจัดให้มีสถานที่ท างานที่เอื้อต่อการ
ท างาน และสถานที่ออกก าลังกาย รวมทั้งกิจกรรมการออกก าลังกาย 
   9. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตและสวัสดิการที่ดีอันจะ น าไปสู่ความ
จงรักภักดีองค์กร 
 10. กระจายอ านาจในการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่หน่วยงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
บริหาร 
 11. ปรับกระบวนการท างานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
 12. สร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลกับบุคลากร 
 
3.3 วัตถุประสงค์ของแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการด าเนินงาน  
ที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม 
 2. เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 
 3. เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันและทัศนคติที่ดี
ต่อองค์กร 
3.4 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย 
 3.4.1 ยุทธศำสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 
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3.4.2 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
 1. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับอัตราก าลังที่มีอยู่ 
 2. บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
 3. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท างาน 
 
 3.4.3 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย 
 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วชัด ค่ำเป้ำหมำย 
1) เพื่อปรับปรงุและพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการ
ด าเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่
มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม 

ระดบัความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ของมหาวิทยาลัย (ระดับ
ความพึงพอใจ) 

≥ 4.0 

2) เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความทุ่มเท
ในการปฏิบัติงาน และมีควมผูกพันกับองค์กร 

ระดับความผูกพันของ
บุคลากรต่อมหาวิทยาลัย 
(ระดับความผูกพัน) 

≥ 4.0 

 
3.5 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  มีกระบวนการบริหารเพื่อให้บรรลุภารกิจขององค์การบนแนวคิดที่ว่าองค์การไม่ได้อยู่
เป็นเอกเทศโดยตัวของเราเองแต่อยู่ภายใต้บริบทของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่ง
สภาพแวดล้อม ที่มากระทบกับองค์การนั้นบางครั้งก็เป็นโอกาสบางครั้งก็เป็นอุปสรรคหรือภัยคุกคาม
นอกจากนี้องค์การเองก็ต้องก าหนดจุดยืนขององค์การด้วย ได้ด าเนินการโดยก าหนด หน้าที่รับผิดชอบ แต่ละ
ต าแหน่งที่สอดคล้องกับภารกิจ ลักษณะงาน ความจ าเป็นของสถาบันอุดมศึกษา โดยการจัดท าของคณะฯ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ด าเนินการดังนี ้
   1. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล  

 2. ก าหนด หน้าที่รับผิดชอบ แต่ละต าแหน่งที่สอดคล้องกับภารกิจ ลักษณะงาน ความจ าเป็นของ
สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 
3. น าข้อมูลตามข้อ 1 คือ ความต้องการจ าเป็นของบุคลากรฯ มาวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหาร
ทรัพยากรพร้อมทั้ง ทบทวน กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคลากรรู้ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมส าหรับงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4.เสนอแผนบริหารทรพัยากรให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
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5.สื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลายให้กับบุคลากรได้รับทราบ 
6. จัดท าระบบและติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรอย่างสม่ าเสมอ 
และจัดท ารายงานเสนอต่อผู้มีอ านาจ รวมทั้งน าผลการติดตามไปปรับปรุงการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง  
7. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา และ
น าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนบริหารทรัพยากรและกระบวนการบริหารทรัพยากร
ส าหรับป ี
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แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 
  3.6.1 แผนปฏิบัติกำรด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)  
 
กิจกรรม/โครงกำร 

 
วัตถุประสงค์
โครงกำร 

 
ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำยของตัวชี้วัด  
กลุ่มเป้ำหมำย 

 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

 
งบประมำณ 
(บำท)  

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
2565 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

       

ระบบกำรสรรหำ (Recruitment)          

1. กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง           

1 จัดท ากรอบ
อัตราก าลัง
ของบุคลากร
มหาวิทยาลัย 

เพื่อทบทวน
และจัดท า
กรอบ
อัตราก าลัง ให้
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
อัตราก าลังของ
มหาวิทยาลัย 
 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ในการจัดท า
กรอบ
อัตราก าลัง 

100 100 100 100 100 บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตุลาคม 
2564 – 
กันยายน 
2565 

- งานบุคลากร 
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2. กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง           

1 การสรรหา
และคัดเลือก
บุคลากร 

เพื่อสรรหา
และคัดเลือก
บุคลากรเข้า
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของ
การสรรหา
บุคคลเข้า
ท างานได้
ตาม
ประกาศ  

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตุลาคม 
2564 – 
กันยายน 
2565 

- งาน
บุคลากร 

ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน           

1 การ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

เพื่อ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละของ
หน่วยงานที่
ด าเนินการ
ประเมิน
ปฏิบัติงาน 
 

100 100 100 100 100 บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตุลาคม 
2564 – 
กันยายน 
2565 

- งาน
บุคลากร 
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ระบบกำรบริหำรค่ำตอบแทน          

1 การบริหาร
ค่าจ้าง 
เงินเดือน และ
ค่าตอบแทน 

เพื่อด าเนินการ
เลื่อนเงินเดือน 
และค่าจ้าง
ค่าตอบแทน
ของบุคลากร 

ร้อยละ
บุคลากรที่
ได้รับการ
เลื่อน
เงินเดือน
และค่าจ้าง
ตามเกณฑ์  

100 100 100 100 100 บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
(พนักงานมหาวิทยาลัย งบรายได้) 

ตุลาคม 
2564 – 
กันยายน 
2565 

- งานบุคลากร 

ระบบกำรให้สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์          

- - - - - - - - - - - - - 
ระบบกำรธ ำรงรักษำ          

1. กำรสร้ำงแรงจูงใจ          

- - - - - - - - - - - - - 
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2. กำรจัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ          

1. โครงการ
พัฒนาความ
พร้อมของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการในการ
เข้าสู่ต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น 

 ร้อยละของ
บุคลากร
สาย
สนับสนุน
วิชาการที่
ได้รับการ
พัฒนาตาม
สมรรถนะ
ประจ าสาย
งาน 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

ตุลาคม 
2564 – 
กันยายน 
2565 

- งาน
บุคลากร  

2. โครงการเพิ่ม
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 ร้อยละของ
อาจารย์
ประจ าที่
ด ารง
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 บุคลากรสายวิชาการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ผลงานและเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ 

ตุลาคม 
2564 – 
กันยายน 
2565 

- งาน
บุคลากร 

3. โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ด้าน
ภาษาอังกฤษ
ให้กับ
บุคลากร 

 ร้อยละ
บุคลากร
สาย
สนับสนุน
วิชาการที่
ได้รับการ
พัฒนา 

≥30 ≥30 ≥30 ≥30 ≥30 บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

ตุลาคม 
2564 - 
กันยายน 
2565 

10,000 งาน
บุคลากร 
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3.6.2  แผนปฏิบัติกำรด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
 
กิจกรรม/โครงกำร 

 
วัตถุประสงค์โครงกำร 

 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย 
ของตัวชี้วัด 

 
กลุ่มเป้ำหมำย 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท)  

 
ผู้รับผิดชอบ 

ระบบกำรสรรหำ (Recruitment) 

1. กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง       

1 จัดท ากรอบอัตราก าลัง
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

เพื่อทบทวนและจัดท า
กรอบอัตราก าลัง ให้
เพียงพอต่อความต้องการ
อัตราก าลังของ
มหาวิทยาลัย 
 

ร้อยละความส าเร็จในการ
จัดท ากรอบอัตราก าลัง 

100 บุคลากรคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

- งานบุคลากร 

2. กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง       

1 การสรรหาและคัดเลือก  
บุคลากร 

เพือ่สรรหาและคัดเลือก
บุคลากรเข้าปฏิบัติงาน 

ร้อยละของการสรรหาบุคคล
เข้าท างานได้ตามประกาศ  

≥80 บุคลากรคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

- งานบุคลากร 

ระบบกำรประเมินผลกำรปฏบิัติงำน       

1 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย 

ร้อยละของหน่วยงานที่
ด าเนินการประเมิน
ปฏิบัติงาน 
 

100 บุคลากรคณะ
ศิลปกรรมศาสตร ์

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

 - งานบุคลากร 
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ระบบกำรบริหำรค่ำตอบแทน       

1 การบริหารค่าจ้าง 
เงินเดือน และค่าตอบแทน 

เพื่อด าเนินการเลื่อน
เงินเดือน และค่าจ้าง
ค่าตอบแทนของบุคลากร 

ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการ
เลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง
ตามเกณฑ์  

100 บุคลากรคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

 - งานบุคลากร 

ระบบกำรให้สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์       

ระบบกำรธ ำรงรักษำ       

1. กำรสร้ำงแรงจูงใจ        

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

2. กำรจัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ       

2.1 โครงการพัฒนาผลงาน
และเพิ่มต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการยื่นขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

≥20 โครงการพัฒนาผลงาน
และเพิ่มต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

 - งานบุคลากร 

2.2 โครงการพัฒนาความ
พร้อมของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในการ
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการท่ีได้รับ
การพัฒนาตามสมรรถนะ
ประจ าสายงาน 

≥80 บุคลากรคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

 - งานบุคลากร 

2.3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับ
บุคลากร 

 ร้อยละบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่ได้รับ
การพัฒนา 

≥30 บุคลากรคณะ
ศิลปกรรมศาสตร ์

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

 - งานบุคลากร 
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ส่วนที่ 4 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศกับกำรบริหำรงำนบุคคล 
 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับการบริหารงานบุคคลโดยการน าระบบบริหาร
ทรัพยากร ( ERP: Enterprise Resource Planning) เข้ามาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการ
บริหารงานบุคคล สามารถน าไปประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วยระบบงานต่างๆ ดังนี้  
  1. ระบบสรรหา 
  2. ระบบทะเบียนประวติั 
  3. ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ 
  4. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 5. ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
 
 ระบบสรรหำ 
 จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแบบแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร  
(ERP: Enterprise Resource Planning) ในด้านระบบงานจัดสรรหาอัตราก าลัง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา    ในการออกแบบระบบของระบบงานมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพื่อตรวจสอบต าแหน่งงานที่ว่างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2. เพื่อตรวจสอบต าแหน่งงานที่ถือครอง ในแต่ละหน่วยงาน 
 3.  เพื่ออธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานส าหรับงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การน าเสนอรายงานในส่วนของรายงานด้านงานบุคลากรและการน าเสนอรายงานส าหรับ
ผู้บริหาร 
 4. เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคลากรให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ผู้บริหารได้ก าหนดไว ้
 5. เพื่อเป็นการลดความซ้ าซ้อนของการบันทึกข้อมูล 
 6. เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน 
 7. เพื่อลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสาร และรายงานต่าง ๆ 
 8. เพื่อลดขัน้ตอนการท างาน และความผิดพลาดของข้อมูลในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
 9. เพื่อความสะดวกในการจัดท ารายงานรูปแบบต่าง ๆ  
 10. เพื่อให้สามารถน าเสนอข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 
โดยเฉพาะส าหรับผู้บริหาร 
 11. เพื่อน าเสนอภาพของงาน และการเชื่อมโยงของข้อมูลในแต่ละงานภายในงานบุคลากร และระบบที่
เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 12. เพื่อน าเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
โดยยังคงยึดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 13. เพื่อเป็นข้อมูลให้พัฒนาระบบส าหรับงานบุคลากรด้วยระบบงานคอมพิวเตอร์ใหม่ที่มีมาตรฐาน 
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 14. เพื่อเป็นคู่มือส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมให้มีในระบบงาน 
และระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องรองรับงานบุคลากร 
 15. เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 
โดยเฉพาะส าหรับผู้บริหาร 
 16. เพื่อให้ข้อมูลในระบบมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และมีการเชื่อมโยงระหว่างระบบงานที่เกี่ยวข้อง 
 17. เพื่อแก้ปัญหาเดิมที่เคยมี และตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานบุคลากร 
ได้แก่ การแก้ปัญหาความซ้ าซ้อนของการบันทึกข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน การ
ลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสาร และรายงานต่าง ๆ สามารถ
ติดตามและควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวกในการจัดท ารายงานรูปแบบต่าง ๆ 
 
 ระบบทะเบียนประวัติ 
 จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแบบแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร  
(ERP: Enterprise Resource Planning) ในด้านระบบงานทะเบียนประวัติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ในการออกแบบระบบของระบบงานมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
เพื่อเก็บประวัติรายละเอียดการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 1. เพื่ออธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานส าหรับงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การน าเสนอรายงานในส่วนของรายงานด้านงานบุคลากรและการน าเสนอรายงานส าหรับ
ผู้บริหาร 
 2. เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคลากรให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ผู้บริหารได้ก าหนดไว้ 
 3. เพื่อเป็นการลดความซ้ าซ้อนของการบันทึกข้อมูล 
 4. เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน 
 5. เพื่อลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสาร และรายงานต่างๆ 
 6. เพื่อลดขั้นตอนการท างาน และความผิดพลาดของข้อมูลในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
 7. เพื่อความสะดวกในการจัดท ารายงานรูปแบบต่าง ๆ  
 8. เพื่อให้สามารถน าเสนอข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 
โดยเฉพาะส าหรับผู้บริหาร 
 9. เพื่อน าเสนอภาพของงาน และการเชื่อมโยงของข้อมูลในแต่ละงานภายในงานบุคลากร และระบบที่
เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 10. เพื่อน าเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
โดยยังคงยึดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 11. เพื่อเป็นข้อมูลให้พัฒนาระบบส าหรับงานบุคลากรด้วยระบบงานคอมพิวเตอร์ใหม่ที่มีมาตรฐาน 
 12. เพื่อเป็นคู่มือส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมให้มีในระบบงาน 
และระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องรองรับงานบุคลากร 
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 13. เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสิน ใจได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 
โดยเฉพาะส าหรับผู้บริหาร 
 14. เพื่อให้ข้อมูลในระบบมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และมีการเชื่อมโยงระหว่างระบบงานที่เกี่ยวข้อง 
 15. เพื่อแก้ปัญหาเดิมที่เคยมี และตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานบุคลากร 
ได้แก่ การแก้ปัญหาความซ้ าซ้อนของการบันทึกข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน การ
ลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสาร และรายงานต่าง ๆ สามารถ
ติดตามและควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวกในการจัดท ารายงานรูปแบบต่าง ๆ 
 
 ระบบลงเวลำปฏิบัติรำชกำร 
 จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแบบแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP : 
Enterprise Resource Planning) ในด้านระบบงานประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาขึ้นเงินเดือน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการออกแบบระบบของระบบงานมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. เพื่อเก็บข้อมูลการมาปฏิบัติงาน การขอลางาน การท าล่วงเวลา  รวมถึงการค านวณ ชั่วโมง
การมาปฏิบัติงาน ขาดงาน มาสาย ลางาน และ รวบรวมชั่วโมงการท าล่วงเวลา ของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
  2. เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคลากรให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง และ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ผู้บริหารได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นการลดความซ้ าซ้อนของการบันทึกข้อมูล 
  4. เพื่อให้มีการจัดเก็บขอ้มูลเป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน 
  5. เพื่อลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสาร และ
รายงานต่าง ๆ 
  6. เพื่อลดขั้นตอนการท างานและความผิดพลาดของข้อมูลในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
  7. เพื่อความสะดวกในการจัดท ารายงานรูปแบบตา่ง ๆ  
  8. เพื่อให้สามารถน าเสนอข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และ
ถูกต้อง โดยเฉพาะส าหรับผู้บริหาร 
  9. เพื่อน าเสนอภาพของงาน และการเชื่อมโยงของข้อมูลในแต่ละงานภายในงานบุคลากร และ
ระบบที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  10. เพือ่น าเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยยังคงยึดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  11. เพื่อเป็นข้อมูลให้พัฒนาระบบส าหรับงานบุคลากรด้วยระบบงานคอมพิวเตอร์ใหม่ที่มี
มาตรฐาน 
  12. เพื่อเป็นคู่มือส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมให้มีใน
ระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องรองรับงานบุคลากร 



40 
 

 
 

  13. เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 
โดยเฉพาะส าหรับผู้บริหาร 
  14. เพื่อให้ข้อมูลในระบบมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการปฏิบัติงาน และมีการเชื่อมโยงระหว่างระบบงานที่เกี่ยวข้อง 
  15 เพื่อแก้ปัญหาเดิมที่เคยมี และตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
บุคลากร ได้แก่ การแก้ปัญหาความซ้ าซ้อนของการบันทึกข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีระบบ และ
ครบถ้วน การลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสาร และรายงานต่างๆ 
สามารถติดตามและควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวกในการจัดท ารายงานรูปแบบต่างๆ 
 
 ระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแบบแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP : 
Enterprise Resource Planning) ในด้านระบบงานทะเบียนประวัติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการ
ออกแบบระบบของระบบงานมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. เพื่อเก็บข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงค านวณคะแนนประเมินผลและหาเกณฑ์ 
การประเมินผลของบุคลากร   เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 
  2. เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคลากรให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง และ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ผู้บริหารได้ก าหนดไว ้
  3. เพื่อเป็นการลดความซ้ าซ้อนของการบันทึกข้อมูล 
  4. เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน 
  5. เพื่อลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสาร และ
รายงานต่าง ๆ 
  6. เพือ่ลดขั้นตอนการท างาน และความผิดพลาดของข้อมูลในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
  7. เพื่อความสะดวกในการจัดท ารายงานรูปแบบต่าง ๆ 
  8. เพื่อให้สามารถน าเสนอข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และ
ถูกต้อง โดยเฉพาะส าหรับผู้บริหาร 
  9. เพื่อน าเสนอภาพของงาน และการเชื่อมโยงของข้อมูลในแต่ละงานภายในงานบุคลากร และ
ระบบที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  10. เพื่อน าเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยยังคงยึดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  11. เพื่อเป็นข้อมูลให้พัฒนาระบบส าหรับงานบุคลากรด้วยระบบงานคอมพิวเตอร์ใหม่ที่มี
มาตรฐาน 
  12. เพื่อเป็นคู่มือส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมให้มีใน
ระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องรองรับงานบุคลากร 
  13. เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 
โดยเฉพาะส าหรับผู้บริหาร 
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  14. เพื่อให้ข้อมูลในระบบมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการปฏิบัติงาน และมีการเชื่อมโยงระหว่างระบบงานที่เกี่ยวข้อง 
  15. เพื่อแก้ปัญหาเดิมที่เคยมี และตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
บุคลากร ได้แก่ การแก้ปัญหาความซ้ าซ้อนของการบันทึกข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีระบบ และ
ครบถ้วนการลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเนื้อที่ในการจัดเก็บ เอกสารและรายงานต่าง ๆ 
สามารถติดตามและควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวกในการจัดท ารายงานรูปแบบต่าง ๆ 
 
 ระบบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
 จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการวางแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาองค์กร (EPR) ในด้าน
ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา ในการออกแบบระบบงานมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและ
ถูกต้องมากขึ้น 
  2.  เพื่อเก็บข้อมูลในการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
  3. เพื่อลดข้อผิดพราดของข้อมูลในการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  4. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบและครบถ้วน 
  5. เพื่อลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารและ
ระบบงานตา่ง ๆ  
 6. เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาเคราะห์หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 7.  เพื่อ เป็นข้อมูลในระบบที่มีการเชื่ อมโยงกับข้อมูลของแต่ละหน่วยงานและสามารถรับรู้  
ข้อมูลได้ 
 8. เพื่อแก้ปัญหาข้อมูลเดิมที่เคยมีและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
บุคลากร 
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ส่วนที่ 5 แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 
 
 การน าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - พ.ศ.2569) และแผนประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ ต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการ
จัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผล 
ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งไดก้ าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้  
 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการบริหารงาน
บุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-พ.ศ.2569) และแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 2. เพื่อปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการ การน าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2565-พ.ศ.2569) และแผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ5 ปี (พ.ศ.2565-พ.ศ.2569) และแผน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างเป็นระบบ  
 
5.1 แนวทำงกำรน ำแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคลระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-พ.ศ.2569) และแผนประจ ำปี     
     งบประมำณ พ.ศ. 2565 ไปสู่กำรปฏิบัติ 
 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนการบริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้  
 1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนบริหารทรัพยากรบุคลากร ระยะ5 ปี (พ.ศ.2565-พ.ศ.2569)และ
แผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างเป็นระบบ  
 2. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากร ได้
ทราบถึงรายละเอียดโครงการการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ5 ปี (พ.ศ.2565-พ.ศ.2569)
และแผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  
 3. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับโครงการที่ก าหนด  
 4. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5. ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย ติดตาม ตรวจสอบผลที่
ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของ 
แผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-พ.ศ.2569) และแผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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5.2 กำรติดตำมและประเมินผลแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-พ.ศ.2569) และแผน 
     ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
  การติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย บรรลุ
เป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ  5 ปี (พ.ศ.2565-พ.ศ.2569) และแผนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของการ
ด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทัน
สถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยคณะฯมีการจัดประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆตามแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นระยะๆ และจัดท ารายงานสรุปผล 
การด าเนินงานของแต่ละโครงการหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
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ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – พ.ศ.2569) และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
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รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหน่วยงำน 
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