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กองบริหารงานบุคคล



บทนํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใหความสําคัญกับ

ทรัพยากรบุคคล เนื่องจากทรัพยากรบุคคลมีความสําคัญ
และมีค่าที่สุดในองค์กร ถือเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนา
องค์กร เพราะบุคลากรเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีสําคัญในการชี้ขาด
ความสาํเรจ็ในการทาํงานทกุองคก์ร ดงันัน้การพฒันาบคุลากร 
จึงเป็นกลไกสําคัญท่ีจะเขาไปขับเคล่ือนการดําเนินงาน เพื่อ
ใหมหาวิทยาลัยบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน์พันธกิจตาม
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยใหเป็นไปตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวดังนั้นเพื่อให 
บุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดรู จัก
มหาวิทยาลัยและกาวไปในทิศทางเดียวกัน รู สิทธิหนาท่ี
ลักษณะอันพึงประสงค์และขอควรปฏิบัติ กองบริหารงาน
บุคคลจงึไดจดัทาํคูม่อืเล่มนีข้ึน้ เพือ่ใหเกดิความรูความเขาใจ
ที่ชัดเจน และสามารถนําไปใชเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
และปฏิบัติงานในฐานะ “พนักงานมหาวิทยาลัย” ใหเกิด
ความกาวหนาสําหรับตนเองและร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย
บนพื้นฐานของทักษะ ความรูและความสามารถ ใหเป็น
สถาบันการศึกษาชั้นนําที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพของ
ประเทศชาติต่อไป
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแห่งน้ีเดิมเป็นส่วนหนึ่งของ
วงัสวนสนุนัทา ซึง่เปน็เขตพระราชฐานภายในบรเิวณของพระราชวงั
ดุสิต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู่หัวทรงพระกรุณา 
ที่มาของชื่อสวนแห่งนี้มาจากชื่อสวนของพระอินทร์บนสวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์ ซึ่งมีชื่อว่า “สุนันทาอุทยาน” และพระนามของสมเด็จ
พระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระมเหสีซึ่งเป็น
ที่รักยิ่งของพระองค์ ซึ่งไดสิ้นพระชนม์จากเหตุเรือล่มระหว่างเสด็จ
ประพาสพระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยู่หัวเสด็จขึ้นครอง
ราชสมบัติ โปรดใหสรางพระตําหนักและตึกในบริเวณสวนสุนันทา
ขึ้นอีกหลายหลัง แลวโปรดใหเป็นท่ีประทับของพระมเหสีเจาจอม
มารดา เจาจอมและพระราชธดิาในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา
เจาอยู่หัว จํานวน 32 ตําหนัก รวมทั้งอาคารที่พักของบรรดา 
ขาราชบริพาร โดยมสีมเดจ็พระวมิาดาเธอ พระองคเ์จาสายสวลภีริมย ์ 
กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา ไดเสด็จมาประทับ  
ณ ตําหนักสายสุทธานพดล (ตึก 27) ต้ังแต่ พ.ศ. 2467 ถึง 
พ.ศ. 2472 (สิ้นพระชนม์ ณ ตําหนักท่ีประทับสวนสุนันทา)  
จงึทรงใหสราง “โรงเรยีนนภิาคาร” ขึน้ภายในสวนสนุนัทา สอนตาม 
หลักสูตรการศึกษาในสมัยนั้น รวมทั้งอบรมกริยา มารยาท  
การฝีมือ ใหเป็นกุลสตรี

ครั้นถึงปี พ.ศ. 2475 ไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้น 
บรรดาพระบรมวงศานวุงศใ์นสวนสุนนัทาหวัน่เกรงภยัจากการเมอืง 

จงึไดทะยอยกนัออกไปจากสวนสนุนัทาจนหมดสิน้ คณะรฐัมนตรจีงึ
ลงมตเิหน็สมควรวา่ ควรใชสถานทีน่ีใ้หเปน็ประโยชนแ์กก่ารศกึษา 
และมอบใหกระทรวงธรรมการ ชือ่เดมิของสถานที ่เพือ่เปน็อนสุรณ ์
โดยขนานนามว่า “โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย”

และวนัที ่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 เปดิสอนประกาศนยีบตัร
ประโยคครปูระถม (ป.ป.) ตอ่มาจงึไดยกฐานะขึน้เปน็ “วทิยาลยัคร ู
สวนสุนันทา” ในปี พ.ศ. 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  
พ.ศ. 2518 เปดิสอนถงึระดบัปรญิญาตร ีหลกัสตูรครศุาสตรบณัฑิต 
ในป ีพ.ศ. 2535 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  
บรมนาถบพติร ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม “สถาบนั 
ราชภัฏ” เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในสังกัดกรมการฝึกหัดครู
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งยังไดพระราชทานตราพระราชลัญจกร
ประจําพระองคใ์หเปน็ตราสญัลกัษณป์ระจาํสถาบนัราชภฏั และเมือ่
ไดประกาศใชพระราชบญัญตัสิถาบนัราชภฏั เมือ่วนัที ่24 มกราคม 
พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูสวนสุนันทาจึงมีชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏ
สวนสุนันทา”

ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 ไดประกาศใชในราชกจิจานเุบกษา
ส่งผลใหสถาบันราชภัฏสวนสุนันทายกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา” นับแต่นั้นเป็นตนมาจนถึงปัจจุบัน

ส่วนที่ 1
รู้จัก... มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ตรามหาวิทยาลัย

เข็มเครื่องหมายและตราประจำามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัย

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กำ�หนดเป็น 3 ด้�น ประกอบด้วย

สถานที่สําคัญ

ตราสัญลักษณ์ในสมัยท่ีเป็นโรงเรียนสวนสุนันทา
วิทยาลัย (พ.ศ. 2480 - 2518)

ตรา “ส มงกุฎ” ตราประจําพระองค์สมเด็จ
พระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน์ ใชมาต้ังแต่ยุควิทยาลัยครู 
(พ.ศ. 2509 - 2537)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ” เมื่อปี 2535  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหม่อมพระราชทานนามใหม่แก่วิทยาลัยครูทุกแห่ง
วา่ “สถาบนัราชภฏั” โดยนาม “ราชภฏั” หมายความวา่  
“คนของพระราชา”

และต่อมาในวันที่ 6 มีนาคม 2538 พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาโปรด
กระหม่อมใหเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์
เป็นตราประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นสิ่งที่นํา
ความภาคภูมิใจสูงสุดต่อชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ทั่วประเทศ

2480-2508 2509-2537 2538-2547 2548-ปัจจุบัน 

2480-2508 2509-2537 2538-2547 2548-ปัจจุบัน 

2480-2508 2509-2537 2538-2547 2548-ปัจจุบัน 
พระพุทธสุนันทากร 

เป็นพระพุทธรูปประจํา
มหาวทิยาลยั พุทธลกัษณะ

ปางประทานพรผาทพิย ์ประดบัตราประจําวทิยาลยัครสูวนสนุนัทา 
ขนาดหนาตักกวาง 17 นิ้ว ประดิษฐานอยู่บนอาคารศูนย์ 
ศิลปวัฒนธรรม ไดรับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร เมือ่ พ.ศ. 2512

สีของสัญลักษณ์

สีน้ําเงิน  แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผูใหกําเนิด 
   และพระราชทานนาม “สถาบนัราชภฏั”

สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและ
  สิ่งแวดลอมที่สวยงาม
สีทอง  แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
สีสม  แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม
  ทองถิ่น
สีขาว  แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์
  แห่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัว

สีประจํามหาวิทยาลัย

สีประจํามหาวิทยาลัย คือ สีน้ําเงินและสีชมพู
สีน้ําเงิน หมายถึง สีประจําองค์พระมหากษัตริย์
สีชมพู หมายถึง สีประจําวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู่หัว

1) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1. ความซื่อสัตย์สุจริต และประหยัด
2. ความเสียสละ อุทิศตนและการทํางาน 
 เพื่อส่วนรวม
3. ความยุติธรรม
4. ความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
5. ความขยัน อดทน และหมั่นเพียร

2) ด้านความรู้และวิชาการทางวิชาชีพ 
(ปัญญา)
1. การสรางความรูและวิชาชีพ
2. การใชขอมูลและสารสนเทศ
3. การคิดวิเคราะห์
4. การคิดวิจารณญาณ
5. การสังเคราะห์ขอมูลและสารสนเทศ

3) ด้านทักษะส่วนบุคคล
1. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การสื่อสารและภาษา
3. การใชตัวเลขและจํานวน
4. การวางแผนและจัดการ
5. การมีความอิสระและเป็นตัวของตัวเอง
6. การทํางานเป็นทีม

ดอกไม้

ประจํามหาวิทยาลัย

ดอกไมสัญลักษณ์
ประจํามหาวิทยาลัย คือ 

“ดอกแกวเจาจอม” ตนแกวเจาจอมเป็นไมดอกซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกลาเจาอยูห่วั นาํมาปลกูในบรเิวณสวนสนุนัทาไดพนัธุ์
มาเมื่อคราวเสด็จฯ ประพาสประเทศชวา (อินโดนีเซีย)

S SRU
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ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย

สวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่เหมือนมหาวิทยาลัยอื่น เรามีความเป็นวังอยู่ บรรยากาศการอยู่ร่วมกันจึงเนนไปที่ความ 
เปน็พีเ่ปน็นอง มคีวามรกัความผกูพนัและเปน็ทีน่า่ภาคภมูใิจหลงัจากการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัโลกของ “Webometrics Ranking 
of World Universities” หรือ “Ranking Web of World Universities” เว็บไซต์การจัดอันดับชื่อดังของประเทศสเปน 
ไดทาํการสํารวจมาตรฐานมหาวทิยาลยัทัว่โลกรวมถงึมหาวทิยาลยัทัง้หมดในประเทศไทย จากความสามารถในการเปน็มหาวทิยาลยั
อิเล็กทรอนิกส์ (E-university) ซึ่งจะจัดอันดับ 2 ครั้ง/ปี คือในเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปี โดยมีการแยกย่อย 
ออกเป็นกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจัดเป็น 10 อันดับท่ีถือไดว่าเป็น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนําของประเทศไทย  
โดยผลจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทยเฉพาะ “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” เมื่อตนเดือนกุมภาพันธ์ 2017  
การจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก หรือ The Webometrics University Ranking ไดเปิดเผยผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นเดือนมกราคม 2017 และตีพิมพ์ Ranking Web of Universities 2017 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1  
ไดแก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Suan Sunandha Rajabhat University) เป็นอันดับที่ 24 ของประเทศ และ 
ในปี 2018 มหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก็ยังคงรักษาแชมป์ราชภัฏอันดับ 1 เอาไวได 8 สมัย
ดวยกัน อยู่ในอันดับ 23 ของประเทศ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก ปี 2018 ประจําเดือนมกราคม 2018 และ
เวบ็ไซตจ์ดัอนัดบัสถาบนัการศกึษา 4ICU หรอื “Unirank” ประกาศการจดัอนัดบัสถาบนัการศกึษาในประเทศไทย เดอืนมกราคม 
2018 ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ “สวนสุนันทา” ขึ้นเป็นอันดับ 1 (ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสิ่งที่น่ายินดีและ 
ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง)

S SRU
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Purpose

Vision

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574) เมื่อวันที่ 14 
ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยกําหนดกรอบความสําเร็จในช่วงระยะเวลา 15 ปี เป็น 3 ช่วงเวลา ช่วงละ 5 ปี ดังนี้

 

มหาวิทยาลัยจึงไดใชเป็นแนวทางในการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) จากแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี 
เพื่อไปสู่การปฏิบัติ โดยกําหนดดังนี้

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม
(Smart Archetype University of the Society)

จุดประสงค์

1. บัณฑิตที่เนนองค์ความรูเป็นเอตทัคคะ 
 (Graduates with concentration on niche academic)
2.  การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปดวยความคิดสรางสรรค์ 
 (Academic researches with creative and innovative concepts)
3.  ผลงานวิชาการที่ตอบและแกปัญหาของสังคม 
 (Academic works with respond and resolve the social 
 problems)
4.  ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา   

 (Arts and culture based on Suan Sunandha Heritage)

คู่มือพนักงาน @ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 10



Pillar

Key result area

Missionพันธกิจ

1. ใหการศกึษา (To offer education) 
ผลิตบัณฑิตที่เนนองค์ความรูเป็นเอตทัคคะ 
ฝึกหัดครู ปลูกฝังประชาชนใหสามารถเรียนรู 
ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ท่ีรับผิดชอบ 
ต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโนมเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการ
ทาทายโดยไม่กลัวลมเหลว

2.  วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุน
ทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ท่ีเป็นเอตทัคคะ ท่ีสามารถนําไปใช
ใหเกิดผลประโยชน์ไดเพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง 
ผ่านการแสวงหาดวยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปดวยความคิด
สรางสรรค์

3.  บริการวิชาการ (To provide academic services) 
การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะท่ีตอบและแกปัญหา
ของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนทองถิ่นและสังคม

4.  ทาํนบุาํรุงศลิปะและวฒันธรรม (To conserve arts and  
culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
โดยการพัฒนาและสรางแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาใหเป็นท่ี
ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ

ภารกิจหลัก

1.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพระดับแนวหนา ตรงกับความ
ตองการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู อยู่ในสังคม
อาเซียนและประชากรโลก (Global citizen) อย่างมีความสุข

 (Produce leading graduates who are needed 
by the community and society in the economic and 
knowledge era, who become happy global citizen)

2.  ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพท่ีสนองตอบการปฏิรูป 
การศึกษาและการฝึกหัดครูสู่อาเซียน

 (Produce and develop professional teachers 
to accommodate the education reform and train 
teachers for the ASEAN community) 

3.  ใหบรกิารวชิาการและถา่ยทอดเทคโนโลยแีกช่มุชน สงัคม
และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการยกมาตรฐาน
ชุมชน สังคม และผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ 
SMEs ใหเขมแข็ง

 (Provide academic services and transfer 
technology to the community, society and ASEAN 
community to improve the standard of community, 
society and small and medium enterprises (SMEs)

4.  อนุรักษ์ พัฒนาการใหบริการ และเป็นศูนย์กลางบริการ
ขอมลูสารสนเทศทางดานศลิปวฒันธรรมกรงุรตันโกสนิทรส์ูอ่าเซยีน

 (Preserve, improve service and become a 
center for information on Rattanakosin culture for 
ASEAN)

5.  วจัิย สรางนวตักรรม และองคค์วามรู สูก่ารพฒันาทองถิน่ 
ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล

 (Research and create innovation and  
knowledge for the development of the locality  
and Thai wisdom to ASEAN and international level)

เสาหลัก

ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นําสังคม
(Wisdom Faith and Social Leadership)
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Culture

Core Values

วัฒนธรรม

ความดงีามและการปฏบิตัตินในจรยิวตัรแบบไทย และความ
เคารพผูอาวุโส

(Virtues and Thai etiquette practices and seniority  
recognition)

อัตลักษณ์

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชํานาญ
การคิด มีจิตสาธารณะ

(Professional practitioners, academic excellence, 
intelligent communicators, and strategic thinkers 
with public awareness)

เอกลักษณ์

เนนความเปน็วงั ปลกูฝงัองคค์วามรู ยดึมัน่คณุธรรมใหเชดิช ู
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู่สากล

(Focus on royal traditions, knowledge cultivation,  
ethical enhancement, as an international learning 
organization)

ค่านิยมหลัก

1. W  (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและ
  ความคิดสรางสรรค์
2.  H  (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและ
  ความภักดีในองค์กร
3.  I  (Integration & Collaboration) : บูรณาการ 
  และความร่วมมือ
4.  P  (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) 

มหาวิทยาลัยได้กำาหนดยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สรางผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาทองถิ่นอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สรางความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

โดยแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สามารถสรุปจํานวนเปาประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และ
โครงการ/กิจกรรม ในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

              จำานวน
  ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ/
     กลยุทธ์ กิจกรรม
1. พัฒนามหาวิทยาลัยใหเป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 12 28 32 35
2. สรางผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาทองถิ่นอย่างยั่งยืน 10 16 13 14
3. สรางความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 5 6 7 8
4. ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ  7 10 14 14
  รวมทั้งสิ้น 34 60 66 71
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โครงสร้างองค์กร

ทําเนียบผู้บริหาร

รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รศ.ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันท์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.วิทยา เมฆขำา
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ 

อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
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โครงสร้างมหาวิทยาลัย

โรงเรียน
สาธิต

บัณฑิต
วิทยาลัย

วิทยาลัย
นวัตกรรม
และการ
จัดการ

สถาบันสรางสรรค์
และส่งเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต (สสสร.)

สํานักวิชาการศึกษา
ทั่วไปและนวัตกรรม

การเรียนรู
อิเล็กทรอนิกส์

สํานัก
ทรัพย์สิน
และรายได

ศูนย์การศึกษา
จังหวัด
นครปฐม

ศูนย์การศึกษา
จังหวัด
อุดรธานี

ศูนย์การศึกษา
จังหวัด

สมุทรสงคราม

ศูนย์การศึกษา
จังหวัด
ระนอง

วิทยาลัย
นานาชาติ

วิทยาลัย
พยาบาล

และสุขภาพ

วิทยาลัย
สหเวช
ศาสตร์

วิทยาลัย
การภาพยนตร์ 
ศิลปะการแสดง
และสื่อใหม่

วิทยาลัย
โลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน

วิทยาลัย
สถาปัตยกรรม

ศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สภาวิชาการ สภาคณาจารย์

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

หน่วยตรวจสอบภายใน

คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการ
จัดการ

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สํานักงาน
อธิการบดี

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
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โครงสร้างการบริหารจัดการ

-  คณะครุศาสตร์ 
-  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
-  คณะวิทยาการจัดการ 
-  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
-  บัณฑิตวิทยาลัย
-  วิทยาลัยนานาชาติ
-  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
-  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
-  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
-  วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ 

-  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
-  วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
-  สถาบันวิจัยและพัฒนา
-  สถาบันสรางสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู
 ตลอดชีวิต (สสสร.)
-  สํานักงานอธิการบดี 
-  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
-  สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ
 เรียนรูอิเล็กทรอนิกส์ 
-  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- กองบริหารงานบุคคล

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย 
อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

-  คณะครุศาสตร์ 
-  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
-  คณะวิทยาการจัดการ 
-  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
-  บัณฑิตวิทยาลัย 
-  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เฉพาะเกี่ยวกับงานดานวิชาการ
-  วิทยาลัยนานาชาติ เฉพาะเกี่ยวกับงานดานวิชาการ
-  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานดานวิชาการ 
-  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานดานวิชาการ 
-  วทิยาลยัการภาพยนตร ์ศิลปะการแสดงและส่ือใหม่ เฉพาะทีเ่ก่ียวกับ
 งานดานวิชาการ 
-  วทิยาลยัโลจสิตกิส์และซพัพลายเชน เฉพาะทีเ่กีย่วกบังานดานวชิาการ 
-  วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานดานวิชาการ 
-  สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส์ 
 (เฉพาะที่เกี่ยวกับงานดานวิชาการ) 
-  ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
-  ศูนย์สหกิจศึกษาและงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
-  ศนูยก์ารศกึษาอืน่นอกมหาวทิยาลยั (เฉพาะทีเ่กีย่วกบังานดานวชิาการ) 
-  กองบริการการศึกษา 
-  งานวิเทศสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัดพุฒ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
- กองกลาง 
- กองคลัง 
- ศูนย์การเรียนรูจังหวัดอุดรธานี 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำา 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
- กองนโยบายและแผน 
- ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา 
- กองพัฒนานักศึกษา 
- กองทุนสวัสดิการและพัฒนานักศึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- ศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ 
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ 
- สํานักทรัพย์สินและรายได 
- หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (SUBIC)
- ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
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รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี และผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมบันทึกรายการโทรทัศน์ถวายพระพร 
ในวันพระบรมราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)  
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560
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การบรรจุ 
หลักเกณฑ์การจ้าง 

การต่อสัญญาจ้าง

และการลา
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ส่วนที่ 2
การบรรจุ หลักเกณฑ์การจ้าง การต่อสัญญาจ้างและการลา

การบรรจุพนักงาน

การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเขาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นการบรรจุโดยอาศัยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ว่าดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับการบรรจุเป็นพนักงาน มี 2 ลักษณะ ดังนี้

1. พนักงานงบประมาณแผ่นดิน คือ พนักงานที่ไดรับการบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งที่ไดผ่านการวิเคราะห์ภาระงาน กําหนด
เลขประจําตําแหน่งเป็นพนักงาน กําหนดอัตราค่าจางและปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยไดรับค่าจางจากเงินงบประมาณแผ่นดินในลักษณะ 
เงินอุดหนุนทั่วไป

2. พนักงานงบประมาณเงินรายได คือ พนักงานที่ไดรับการบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งที่ไดผ่านการวิเคราะห์ภาระงาน โดยไดรับ 
ค่าจางจากเงินงบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน โดยมีสัญญาจางครั้งละไม่เกิน 1 ปีต่อเนื่องตามความจําเป็น

การกําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 

1.  ตำาแหน่งประเภทวิชาการ ไดแก่
 1.1 ศาสตราจารย์
 1.2 รองศาสตราจารย์
 1.3 ผูช่วยศาสตราจารย์
 1.4 อาจารย์
2.  ตำาแหน่งประเภทผู้บริหาร
 2.1 อธิการบดี
 2.2 รองอธิการบดี

 2.3 คณบดี
 2.4 หัวหนาหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
 2.5 ผูช่วยอธิการบดี
 2.6 รองคณบดีหรือรองหัวหนาหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
  เทียบเท่าคณะ
 2.7 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี / สํานักงานวิทยาเขต / 
  ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่ากอง
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 2.8 หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสาขาวิชา/หัวหนาฝ่ายหรือ
หัวหนาหน่วยงานที่เทียบเท่าสาขาวิชา

 2.9 ตําแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
3. ตำาแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ ประเภททั่วไป 

วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 กลุ่มสนับสนุนวิชาการ หมายถึง ตําแหน่งสนับสนุน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย และส่วนงานดานการเสนอ
การสอน และการวิจัยโดยตรง ประกอบดวย

 1) ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ไดแก่
  3.1 ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
  3.2 ระดับเชี่ยวชาญ
  3.3 ระดับชํานาญการพิเศษ
  3.4 ระดับชํานาญการ
  3.5 ระดับปฏิบัติการ
 2) ประเภททั่วไป หมายถึง ตําแหน่งที่ช่วยปฏิบัติการ

ดานตา่งๆ ของตาํแหนง่ปฏบิตักิาร โดยบรรจวุฒุติ่าํกวา่ปรญิญาตร ี 
ไดแก่

  2.1 ระดับชํานาญงานพิเศษ
  2.2 ระดับชํานาญงาน
  2.3 ระดับปฏิบัติงาน
  2.4 ระดับอื่น ตามที่คณะกรรมการกําหนด
 การกําหนดมาตรฐาน การจําแนกตําแหน่งพนักงาน 

ใหเปน็ไปตามทีค่ณะกรรมการบรหิารพนกังานกาํหนดตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลื่อนตําแหน่ง
พนักงานใหสูงขึ้น และการแต่งตั้ง

 การแตง่ตัง้บคุคลภายนอกใหดาํรงตาํแหนง่วชิาการ หรอื
ตําแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ ที่ไม่ใช่การดํารงตําแหน่งใน
ระดับตน หรือใหดํารงตําแหน่งบริหาร และการไดรับค่าจาง เริ่ม
แรกใหเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการบริหาร
พนักงานมหาวิทยาลัย กําหนด

1. หลักเกณฑ์การรับบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการรับ

บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งสายวิชาการ และสาย
สนับสนุนวิชาการ ทั้งการสรรหา และการคัดเลือก โดยมีคณะ
กรรมการสรรหา และคัดเลือกตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวทางกําหนดวิธีการคัดเลือก พ.ศ. 2560

2. การทําสัญญาจางฉบับแรก จะทําต้ังแต่วันท่ีเร่ิมปฏิบัติงาน
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะตองทําสัญญาจางกับมหาวิทยาลัย 
ท่ีฝ่ายบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคาร
สํานักงานอธิการบดี

3.  การกําหนดระยะเวลาจาง (งบประมาณแผ่นดิน)
 มหาวิทยาลัยไดกําหนดระยะของสัญญาจาง ใหมีช่วง

ระยะเวลาของอายุสัญญา ดังนี้

หลักเกณฑ์การจ้างพนักงาน

ระยะเวลาการจ้าง 

ระยะสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
 ระยะที่ 1  อายุสัญญาจาง 1 ปี 
 ระยะที่ 2  อายุสัญญาจาง 1 ปี 
 ระยะที่ 3  อายุสัญญาจาง 3 ปี 
 ระยะที่ 4  อายุสัญญาจางจนถึงอายุ 60 ปี 
ระยะสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน อายุสัญญาจาง 1 ปี 

การต่อสัญญาจ้าง

หนว่ยงานจดัทาํบญัชรีายชือ่บคุคลในสงักดัทีป่ระสงคต์อ่สญัญาจางสง่กองบรหิารงานบคุคล เพือ่เสนออธกิารบดพีจิารณาอนมุตัแิละ
แจงใหบุคลากรมาทําสัญญาต่อไป

1.  เอกสารการทําสัญญาจาง ประกอบดวย 
 1.1 รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 2 ใบ 
 1.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ฉบับ
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 1.3 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 2 ฉบับ
 1.4 หลักฐานการศึกษา จํานวน 2 ฉบับ
 1.5 ทะเบียนสมรส จํานวน 2 ฉบับ
 1.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) จํานวน 2 ฉบับ
2.  ระยะเวลา ใหส่งสัญญาจางภายใน 3 วัน นับจากวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
3.  ใหรับสัญญาจาง “คู่ฉบับ” ภายใน 7 วัน นับจากวันส่งสัญญาจาง

บัตรประจําตัวพนักงาน

พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนจะตองทําบัตรประจําตัวพนักงานเมื่อไดรับการบรรจุตามประเภทของพนักงาน ดังนี้
1.  พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ใหทําบัตรประจําตัวตามระยะและอายุสัญญาจาง (ระยะ 1 - ระยะ 3) จนถึง 

ระยะที่ 4 ทําบัตรประจําตัวระยะเวลา 6 ปีต่อครั้งไปจนอายุ 60 ปี ตาม พ.ร.บ.เจาหนาที่ของรัฐ
2.  พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได) ใหทําบัตรประจําตัวใหม่ทุกปีก่อนบัตรหมดอายุ 1 เดือน

หลักเกณฑ์การทําบัตรประจําตัว

1. กรอกแบบฟอร์มการขอมีบัตรประจําตัวพนักงานตามระยะเวลาที่กําหนด
2. รูปถ่าย ขนาด 2.5x3.0 ซม. จํานวน 2 รูป

กรณีบัตรหายหรือถูกทําลาย

1. ลงบันทึกประจําวันที่สถานีตํารวจ
2. กรอกแบบคําขอมีบัตรประจําตัวหรือขอมีบัตรใหม่
3. รูปถ่าย ขนาด 2.5x3.0 ซม. (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 2 รูป ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเขม
4. แนบสําเนาบันทึกประจําวันของสถานีตํารวจ 
สถานที่จัดทำา กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำานักงานอธิการบดี

การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)

การแจงผลการเล่ือนค่าจางตามวรรคหน่ึงใหประกอบดวย อัตรารอยละที่ไดรับการเลื่อน ฐานในการคํานวณ จํานวนเงินที่ไดรับ 
การเลื่อนและค่าจางที่พึงไดรับเมื่อไดรับการเลื่อนตามผลการเลื่อนค่าจางนั้น

พนักงานผูใดไม่ไดรับการเลื่อนค่าจางใหแจงเหตุผลที่ไม่ไดเลื่อนค่าจางใหผูนั้นทราบดวย
พนักงานซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนค่าจางตองอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. ในครึ่งปีที่แลวมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ต่ํากว่าระดับพอใช
2. ในครึง่ปทีีแ่ลวมาตองไมถ่กูสัง่ลงโทษทางวนิยัทีห่นกักวา่โทษภาคทณัฑ ์หรอืไมถ่กูศาลพพิากษาในคดอีาญาใหลงโทษในความผดิ

ทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัหินาทีห่รอืความผดิทีท่าํใหเสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิข์องตาํแหนง่หนาทีข่องตน ซึง่มใิชค่วามผดิทีไ่ดกระทาํโดยประมาทหรอื
ความผิดลหุโทษ

3.  ในครึ่งปีที่แลวมาตองไม่ถูกสั่งพักงานเกินกว่าสองเดือน
4.  ในครึ่งปีที่แลวมาตองไม่ขาดงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
5.  ในครึ่งปีที่แลวมาตองไดรับการบรรจุเขารับปฏิบัติราชการมาแลวเป็นเวลาไม่นอยกว่าสี่เดือน
6.  ในครึ่งปีที่แลวมา สําหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ตองมี

เวลาปฏิบัติราชการไม่นอยกว่าสี่เดือน
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การลา

การลาของบุคลากรจะตองย่ืนผ่านระบบ e-office ใชแบบฟอร์มตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหเสนอขออนุมัติผ่านหัวหนา 
หน่วยงานตามลําดับ และจัดส่งใหกองบริหารงานบุคคล

สิทธิการลาของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยได้รับค่าจ้าง

 ประเภทการลา สิทธิการลา   เงื่อนไข/หมายเหตุ

ลาป่วย  30 วัน ลาป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปตองมีใบรับรองแพทย์
ลาคลอดบุตร  90 วัน ลาก่อนวันคลอดหรือหลังวันคลอดก็ได รวมแลวไม่เกิน 90 วัน
ลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด 150 วัน มีสิทธิลาต่อเนื่องการลาคลอดบุตรไดไม่เกิน 150 วัน 
   (โดยไม่ไดรับค่าจาง)
ลากิจส่วนตัว  10 วัน เสนอใบลาและไดรับอนุญาตแลว จึงจะสามารถหยุดได
ลาพักผ่อนประจําปี  10 วันต่อปี 1.  ลาไดเมื่อปฏิบัติงานครบ 6 เดือน 
   2.  มีสิทธิสะสมในปีต่อไปแต่ไม่เกิน 20 วัน
   3.  กรณีทํางานครบ 15 ปีขึ้นไป สะสมได 30 วัน
ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ ์ 90 วันต่อป ี 1.  มีสิทธิลาไดเมื่อปฏิบัติงานต่อเนื่องมาแลวไม่นอยกว่า 12 เดือน 
   2.  เสนอใบลาเพื่อขออนุญาต ก่อนวันเดินทางไม่นอยกว่า 60 วัน
ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับ 60 วันต่อปี
การเตรียมพล   
ลาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพนักงาน เป็นไปตามประกาศ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลา
  มหาวิทยาลัยใหเป็น และการลาโดยไดรับค่าจางและเงินประจําตําแหน่ง ประกาศ ณ วันที่ 29
  ไปตามประกาศ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
  ว่าดวยการนั้น

7. ในครึ่งปีที่แลวมาตองไม่ลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวน
ครั้งที่มหาวิทยาลัยกําหนดเป็นหนังสือไวก่อนแลว โดยคํานึงถึง
ลักษณะงานและสภาพทองถิ่นอันเป็นที่ตั้งของแต่ละหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย

8. คร่ึงปทีีแ่ลวมาตองมเีวลาปฏบิตัริาชการ โดยมวีนัลาไมเ่กนิ
ยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (6.) และวันลาดังต่อไปนี้

 (ก) ลาอปุสมบทหรอืลาไปประกอบพธิฮีจัย ์ณ เมอืงเมกกะ 
ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับค่าจางระหว่างลา

 (ข) ลาคลอดบุตร ไม่เกินเกาสิบวัน
 (ค) ลาป่วย ซึ่งจําเป็นตองรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่า 

คราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกินหกสิบวันทําการ
 (ง)  ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการ

ตามหนาที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการ
ตามหนาที่ หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุปฏิบัติตามหนาที่

 (จ) ลาพักผ่อน
 (ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
 (ช) ลาไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นภายในประเทศ

การนบัจาํนวนวนัลาสาํหรบัการลาปว่ยและการลากจิสว่นตวั 
ใหนับเฉพาะวันทําการ

ในการพจิารณาเลือ่นคา่จาง ใหนาํขอมลูการลา พฤตกิรรม
การทํางาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 
ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติราชการ 
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน ผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามขอบงัคบัมหาวทิยาลยั และขอควรพจิารณามาประกอบ 
การพิจารณา

พนกังานซึง่เลือ่นตาํแหนง่ ยาย สบัเปลีย่นหนาที ่ไปชว่ยงาน 
ในต่างหน่วยงาน ไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตใหไป 
ปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรืองานพิเศษอื่นใด ใหนําผลการ
ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการในครึง่ปทีีแ่ลวมาของพนกังานผูนัน้
ทุกตําแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าจางดวย

พนกังานผูใดไดรบัอนญุาตใหไปปฏบิตังิานในหนว่ยงานอืน่  
ใหไดเล่ือนค่าจางตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
บริหารพนักงานกําหนดในประกาศมหาวิทยาลัย
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3)  กรณพีนกังานมหาวทิยาลยัมไิดดาํเนนิการเกีย่วกบัการลา 
ใหถูกตองตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง  
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารลา และการลาโดยไดรบัคา่จางและเงนิประจาํ
ตําแหน่ง ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 นี ้
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรใหถือว่าเป็นการขาดงาน

4)  กรณีพนกังานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหลาเกินสิทธิ
การลาใหถือเป็นการลาโดยไม่ไดรับเงินเดือน

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการลา

1)  ผูลาตองยืน่ใบลาเปน็ลายลกัษณอ์กัษรลว่งหนาตามแบบ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเวนกรณีลาป่วยลาคลอดบุตรการลา 
เขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลใหหยุดงานได 
โดยไมต่องรอรับคาํสัง่อนญุาต ในกรณทีีไ่มอ่าจยืน่ใบลาไดตองแจง 
การลาใหผูบังคับบัญชาชั้นตนทราบและตองส่งใบลาในวันแรก
ที่มาปฏิบัติงาน

2)  พนกังานมหาวทิยาลยัทีไ่ดรบัอนญุาตใหลาหากประสงค์
จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ไดหยุดงานใหเสนอขอยกเลิกวันลาต่อ 
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตและใหถือว่า 
การลาเป็นอันสิ้นสุดเพียงวันที่ขอยกเลิกวันลานั้น

การพ้นสภาพพนักงาน

การพนสภาพจากพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อ
1. ตาย
2.  ลาออก (ไดรับอนุญาตใหออก)
3.  สิ้นปีงบประมาณในปีงบประมาณที่พนักงานมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
4.  สิ้นสุดสัญญา
5.  เลิกจาง
6.  ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
7.  เมื่อมหาวิทยาลัยยกเลิกหน่วยงานหรือโครงการ
การพนสภาพของพนักงาน ในขอ 3 ใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผูพิจารณา
อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย มีอำานาจเลิกจ้างพนักงาน ในกรณีต่อไปนี้
1.  เมื่อสิ้นสุดการจางและไม่ไดรับการต่อสัญญาจาง
2.  เมื่อไม่ผ่านการประเมิน
3. เมื่อปฏิบัติหนาที่โดยไม่มีประสิทธิภาพหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหนาที่
4.  ถูกสอบสวนวินัยอย่างรายแรง
5.  เมื่อมหาวิทยาลัยยกเลิกหน่วยงาน/โครงการ หรือตําแหน่ง
6.  เมื่อเขาเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้
 6.1 พนักงาน ตาํแหนง่อาจารย ์ภายใน 5 ป ีนบัแตว่นัดํารงตาํแหนง่ หากไมส่ามารถสง่ผลงานเขาสูต่าํแหนง่ ผูชว่ยศาสตราจารยไ์ด  

ใหปฏิบัติงานต่ออีก 2 ปี และเมื่อครบ 7 ปี แลวยังไม่สามารถเลื่อนเป็นผูช่วยศาสตราจารย์ได
 6.2 พนักงาน ตําแหน่ง ผูช่วยศาสตราจารย์ ภายใน 7 ปี นับแต่วันดํารงตําแหน่ง หากไม่สามารถส่งผลงานเขาสู่ตําแหน่ง  

รองศาสตราจารย์ได ใหปฏิบัติงานต่อไปอีก 2 ปี และเมื่อครบ 9 ปี แลวยังไม่สามารถเลื่อนเขาสู่ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ได

การลาออก

จะตองยื่นหนังสือขอลาล่วงหนา ไม่นอยกว่า 30 วัน โดยยื่นหัวหนาหน่วยงาน และอธิการบดีอนุญาต

S SRU
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ค่าจ้าง

มหาวิทยาลัยกําหนดบัญชีค่าจางของพนักงานมหาวิทยาลัยตามโครงสรางตําแหน่งจํานวน 4 บัญชี ซึ่งกําหนดเฉพาะอัตราค่าจาง 
ขั้นต่ําและอัตราค่าจางขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

บัญชีค่าจ้างและการได้รับค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)

1.  บัญชีค่าจางขั้นต่ํา-ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งวิชาการ

 ตำาแหน่ง  ขั้นต่ำา ขั้นสูง
  ปริญญาตรี - 
อาจารย์  ปริญญาโท 28,000 
  ปริญญาเอก 33,900 70,680 
ผูช่วยศาสตราจารย ์   - 93,820
รองศาสตราจารย์   - 109,000
ศาสตราจารย์   - 115,390
ศาสตราจารย์ (ที่ผ่านการประเมินหลักเกณฑ์ที ่  - 118,970
คณะกรรมการบริหารพนักงานกําหนด)   

ส่วนที่ 3
ค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย
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2.  บัญชีค่าจางขั้นต่ํา-ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภทผูบริหาร

 ตำาแหน่ง  ขั้นต่ำา ขั้นสูง
หัวหนาฝ่าย   27,260 61,670
ผูอํานวยการกองหรือเทียบเท่า   35,740 79,160
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า  41,870 91,740

3. บัญชีค่าจางขั้นต่ํา-ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

 ตำาแหน่ง  ขั้นต่ำา ขั้นสูง
  ปริญญาตรี 21,000 
ปฏิบัติการ  ปริญญาโท 23,400 
  ปริญญาเอก - 41,940 
ชํานาญการ   - 61,670
ชํานาญการพิเศษ   - 79,160
เชี่ยวชาญ   - 91,740
เชี่ยวชาญพิเศษ   - 97,980

4. บัญชีค่าจางขั้นต่ํา-ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภททั่วไป

 ตำาแหน่ง  ขั้นต่ำา ขั้นสูง
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ 14,550

ปฏิบัติงาน  มัธยมศึกษาตอนปลาย  31,520
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 16,380
  ชั้นสูง  
ชํานาญงาน   - 52,230
ชํานาญงานพิเศษ   - 71,460

บัญชีค่าจ้างและการได้รับค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้)

1. บัญชีค่าจางขั้นต่ํา-ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งวิชาการ

 ตำาแหน่ง  ขั้นต่ำา ขั้นสูง
  ปริญญาตรี 16,500 
อาจารย์  ปริญญาโท 18,350 
  ปริญญาเอก 21,930 47,790 
ผูช่วยศาสตราจารย์   - 78,480
รองศาสตราจารย์   - 91,310
ศาสตราจารย์   - 98,610
ศาสตราจารย์ (ที่ผ่านการประเมินหลักเกณฑ์ที ่  - 98,920
คณะกรรมการบริหารพนักงานกําหนด)   
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2. บัญชีค่าจางขั้นต่ํา-ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

 ตำาแหน่ง  ขั้นต่ำา ขั้นสูง
  ปริญญาตรี 15,750 
ปฏิบัติการ  ปริญญาโท 17,600 
  ปริญญาเอก 21,180 31,860 
ชํานาญการ   - 47,040
ชํานาญการพิเศษ   - 56,490
เชี่ยวชาญ   - 66,170
เชี่ยวชาญพิเศษ   - 70,970

3. บัญชีค่าจางขั้นต่ํา-ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภททั่วไป

 ตำาแหน่ง  ขั้นต่ำา ขั้นสูง
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ 13,460

ปฏิบัติงาน  มัธยมศึกษาตอนปลาย  26,510
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 14,870
  ชั้นสูง  
ชํานาญงาน   - 42,630
ชํานาญงานพิเศษ   - 57,246

การอุทธรณ์และร้องทุกข์

การอุทธรณ์ หมายถึง การที่พนักงานผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย ใหพนักงานน้ันมีสิทธิ์อุทธรณ์คําสั่งลงโทษ โดยใหอุทธรณ์ต่อ 
คณะกรรมการอุทธรณ์และรองทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบคําสั่ง

การรองทุกข์ หมายถึง พนักงานผูใดเห็นว่าผูบังคับบัญชา ใชอํานาจหนาที่ต่อตนไม่ถูกตอง หรือไม่ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ หรือถูกสั่งใหเลิกจาง โดยไม่เป็นธรรม ใหพนักงานผูนั้นมีสิทธิ์รองทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ และรองทุกข์ ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันรับทราบคําสั่ง

มหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับว่าดวยคณะกรรมการอุทธรณ์และรองทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 เป็นองค์กรที่ทําหนาที่
พิจารณา วินิจฉัย อุทธรณ์ และเรื่องราวรองทุกข์ ประกอบดวย 

1. ประธานซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน
2.  กรรมการซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี และหัวหนาหน่วยงาน จํานวน 3 คน
3.  กรรมการซึ่งเลือกจากขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 3 คน 
4.  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งกรรมการตามขอ 2 และ 3 เลือกจากบุคคลภายนอก จํานวน 3 คน
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 โดยกรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่ง คราวละ 2 ปี

อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1.  พิจารณาอุทธรณ์คําส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือนและการรองทุกข์ของขาราชการ ตามขอบังคับว่าดวย 
การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ การรองทุกข์และการพิจารณาเรื่องรองทุกข์ เพื่อเสนอใหสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย
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จรรยาบรรณของบุคลากร จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

จรรยาบรรณของบุคลากร

จรรยาบรรณที่พึงมีของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1.  จรรยาบรรณต่อตนเอง
2.  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3.  จรรยาบรรณต่อมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงาน
4.  จรรยาบรรณต่อผูบังคับบัญชา
5.  จรรยาบรรณต่อผูใตบังคับบัญชา
6.  จรรยาบรรณต่อผูร่วมงาน
7.  จรรยาบรรณต่อนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและสังคม
 การกระทาํผดิจรรยาบรรณทีเ่ปน็ความผดิวนิยัหรอืผดิวนิยัอยา่งรายแรงใหดาํเนนิการทางวนิยัตามกฎหมาย ขอบงัคบั หรอืระเบยีบ

ว่าดวยการบริหารงานบุคคลซึ่งใชบังคับกับบุคลากรประเภทนั้นๆ ถาไม่เป็นความผิดวินัยใหผูบังคับบัญชาดําเนินการดังนี้
  (1) ตักเตือน หรือ
  (2) สั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด หรือ
  (3) ทําทัณฑ์บน

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

บุคลากรตองมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ดังนี้
1.  รัก ศรัทธา รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพของตน
2.  ใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย์ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกําหนดไวก็ตองปฏิบัติตาม 

จรรยาบรรณวิชาชีพนั้น
3.  ร่วมมือและส่งเสริมใหมีการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
4.  แจงใหนักเรียน นักศึกษา ทราบแนวทางการสอนและการวัดผลเมื่อเปิดภาคการศึกษา
5.  กําหนดตําราหรือเอกสารประกอบการสอนในปริมาณและระดับที่เหมาะกับเนื้อหาการสอน
6.  สอนตรงเวลาที่กําหนด ไม่ทิ้งสอนกลางคัน ไม่งดสอนโดยไม่มีเหตุอันควร ถามีการงดสอนพึงจัดสอนชดเชย
7.  สอนดวยความเต็มใจ ไม่ปิดบังความรูหรือเลือกที่รักมักที่ชัง
8.  ผูสอนตองใหความร่วมมือในการประเมินผลการสอน
9.  ประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักวิชาการ และส่งผลการประเมินนั้นตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
10. ไม่แกไขผลการเรียนหรือผลการสอบโดยมิชอบ
11. เป็นนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณแห่งนักวิจัย
12. ปฏิบัติหนาที่โดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไม่ยอมตนใหถูกครอบงําดวยอิทธิพลหรือผลประโยชน์
13. ไม่ล่วงละเมิดเสรีภาพหรือผลงานทางวิชาการของผูอื่น

2.  พิจารณาอทุธรณคํ์าสัง่ลงโทษภาคทณัฑ ์ตดัคา่จาง ลดขัน้คา่จาง ปลดออกและไลอ่อก และการรองทกุขข์องพนกังานมหาวทิยาลยั
ตามขอบังคับว่าดวยพนักงานมหาวิทยาลัยและรายงานผลการพิจารณาใหสภามหาวิทยาลัยทราบหรือ

3. มีหนาที่ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

วิธีอุทธรณ์และยื่นอุทธรณ์

1.  การอุทธรณ์คําสั่งลงโทษ ใหอุทธรณ์ไดสําหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนผูอื่น หรือมอบหมายใหผูอื่นอุทธรณ์แทนกันไม่ได
2.  การอุทธรณ์ตองทําเป็นหนังสือ และขอเท็จจริง โดยทําถึงคณะกรรมการอุทธรณ์ และรองทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย
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จรรยาบรรณต่อมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงาน

บุคลากรตองมีจรรยาบรรณต่อมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงาน ดังนี้
1.  รัก ศรัทธา และมีเจตคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ไม่ทําใหมหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง
2.  ดแูลรักษาและใชทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยัอยา่งประหยดั คุมคา่ โดยระมดัระวงัมใิหเสยีหายหรอืสิน้เปลอืงเยีย่งวญิญชูนปฏบิตัิ

ต่อทรัพย์สินของตนเอง
3.  อุทิศตนและเวลาใหเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่
4.  ปฏิบัติหนาที่ราชการอย่างเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร มุ่งสัมฤทธิ์ผลของงาน รักษาคุณภาพ 

มาตรฐานแห่งวิชาชีพ และคํานึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสําคัญ
5.  ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
6.  ละเวนจากการกระทําท้ังปวงท่ีก่อใหเกิดความเสียหายต่อตําแหน่งหนาที่ของตนหรือของบุคลากรอื่น ไม่กาวก่ายหรือแทรกแซง

การปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรอื่นโดยมิชอบ
7.  ไมก่ระทาํการใดหรอืดํารงตาํแหนง่หรอืปฏบิตักิารใดในฐานะสว่นตวั ซึง่กอ่ใหเกดิความเคลอืบแคลงหรอืสงสยัวา่จะขดักบัประโยชน์

ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหนาท่ี ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยขน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
ใหยุติการกระทําดังกล่าวไวก่อนแลวแจงใหผูบังคับบัญชา หัวหนาหน่วยงาน และคณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
จรรยาบรรณวินิจฉัยเป็นประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น

8.  ปฏิบัติหนาที่โดยไม่แสวงหาประโยชน์ใหแก่ตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

1.  ตองมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ
2.  ตองใหเกียรติและอางถึงบุคลากรหรือแหล่งที่มาของขอมูล
3.  ตองไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผูอื่นและสิทธิมนุษยชน
4.  ตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการเป็นเกณฑ์และเสนอผลงานตามความเป็นจริง
5.  ตองนําผลงานไปใชประโยชน์ในทางที่ชอบดวยกฎหมาย

S SRU
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ส่วนที่ 4
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดส่งเสริมเพื่อใหพนักงานทั้ง 2 ประเภทนี้เกิดความกาวหนาในอาชีพดังนี้

1. ความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายวิชาการ

ตาํแหนง่ทางวชิาการเปน็ตาํแหนง่ทีแ่สดงถงึความเปน็ผูทรงคณุวฒุทิีม่คีวามเชีย่วชาญในสาขาวชิานัน้ๆ มคีณุธรรมและมจีรรยาบรรณ 
ในการสอน วิจัย และบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการสามารถพัฒนาตนเองเพื่อเขาสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ไดแก่  
ผูชว่ยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์ซึง่มเีกณฑก์ารเขาสูต่าํแหนง่ตามประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิแีตง่ตัง้ 
บุคคลใหดํารงตําแหน่งผูช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560  
เริ่มบังคับใช วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 ตำาแหน่ง   คุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่ง   ผลงานที่เสนอขอกำาหนดตำาแหน่ง
 ผูช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา  ผลงานวิชาการ
 (ผศ.) 1. วุฒิปริญญาตรี ตําแหน่งอาจารย์ และปฏิบัติหนาที่มาแลว (เลือกขอใดขอหนึ่ง)
   ไม่นอยกว่า 6 ป ี  1.  ผลงานวิจัย 2 เรื่อง (ดี) หรือ
  2.  วุฒิปริญญาโท ตําแหน่งอาจารย์ และปฏิบัติหนาที่มาแลว 2.   ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงาน
   ไม่นอยกว่า 4 ป ี   ทางวิชาการในลักษณะ อื่น 1 รายการ
  3.  วุฒิปริญญาเอก ตําแหน่งอาจารย์ และปฏิบัติหนาที่มาแลว  (ดี) หรือ
   ไม่นอยกว่า 1 ป ี  3.  ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการ
      รับใชสังคม 1 เรื่อง (ดี) หรือ
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 ตำาแหน่ง   คุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่ง   ผลงานที่เสนอขอกำาหนดตำาแหน่ง
  การสอน   4. ผลงานวจิยั 1 เรือ่ง และตาํราหรือหนงัสอื
  - ตองมีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไวใน  1 เล่ม (ดี)
   หลักสูตรในรายวิชาหน่ึงในหลักสูตรไม่นอยกว่า 3 หน่วยกิต -------------------------------
   ระบบทวิภาค และมีความชํานาญในการสอน (สาขาวชิาทางสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร)์
  - เอกสารคําสอน (ที่ใชในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้น ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ หรือผลงาน
   ตามภาระงานสอน มีคุณภาพดี และใชประกอบการสอน วชิาการรบัใชสงัคม หรอืบทความทางวชิาการ
   มาแลว 1 ภาคการศึกษา)  (ดีมาก) แทนงานวิจัย ตาม (2)-(4)
  ผลงาน การสอนและผลงานทางวิชาการ ตองเป็นตามหลัก (ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตองไดรับ
  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การเผยแพรต่ามหลกัเกณฑ ์ก.พ.อ. กาํหนด)
 รองศาสตราจารย ์ ตองดํารงตําแหน่งผูช่วยศาสตราจารย์ และปฏิบัติหนาที่ใน ผลงานวิชาการ มี 2 วิธี
 (รศ.) ตําแหน่งผูช่วยศาสตราจารย์มาแลวไม่นอยกว่า 2 ปี (เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง)
  การสอน   วิธีที่ 1
  - ตองมีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไวใน 1.  ผลงานวิจัย 2 เรื่อง (ดี) หรือ
   หลักสูตรในรายวิชาหน่ึงในหลักสูตรไม่นอยกว่า 3 หน่วยกิต 2.  ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการ
   ระบบทวิภาค และมีความชํานาญการพิเศษในการสอน  ในลักษณะอื่น 1 รายการ (ดี) หรือ
  -  เอกสารคําสอน (ที่ใชในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้น 3.  ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานรับใช
   ตามภาระงานสอน มีคุณภาพดี และใชประกอบการสอน  สังคม 1 เรื่อง (ดี) และ
   มาแลว 1 ภาคการศึกษา)  4.  ตําราหรือ หนังสือ 1 เล่ม (ดี)
  ผลงาน การสอนและผลงานทางวิชาการ ตองเป็นตาม วิธีที่ 2
  หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 1.  ผลงานวิจัย 3 เรื่อง (ดีมาก 2 เรื่อง 
      ดี 1 เรื่อง) หรือ
     2. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง (ดีมาก) และผลงาน
      วิชาการในลักษณะอื่น (ดี) หรือ
     3. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง (ดีมาก) และผลงาน
      วิชาการรับใชสังคม (ดี)
     -------------------------------
     (สาขาวชิาทางสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร)์
     ตํารา หรือหนังสือ 2 เล่ม (ดีมาก) 1 เล่ม 
     (ดี) แทนผลงานตาม (1)-(3)
     (ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตองไดรับ
     การเผยแพรต่ามหลกัเกณฑ ์ก.พ.อ. กาํหนด)
 ศาสตราจารย์ ตองดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และปฏิบัติหนาที่มาแลว ผลงานวิชาการ มี 2 วิธี
 (ศ.) ไม่นอยกว่า 2 ป ี  (เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง)
  การสอน   วิธีที่ 1
  1.  ตองมีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไวใน 1.  ผลงานวจิยั 5 เรือ่ง (ดมีาก) เผยแพรอ่ยู่
   หลักสูตรของมหาวิทยาลัย   ในฐานระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ.
  ผลงาน การสอนและผลงานทางวิชาการ ตองเป็นตาม  กําหนด หรือ
  หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 2.  ผลงานวิจัย 1 เรื่อง เผยแพร่อยู่ในฐาน
      ระดบันานาชาตติามที ่ก.พ.อ.กาํหนด และ
      ผลงานวชิาการในลกัษณะอืน่ หรอืผลงาน
      วิชาการรับใชสังคม รวมกันทั้งหมด
      อย่างนอย 5 เรื่อง (ดีมาก) และ
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 ตำาแหน่ง   คุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่ง   ผลงานที่เสนอขอกำาหนดตำาแหน่ง
     3. ตํารา หรือ หนังสือ (ดีมาก)
     วิธีที่ 2
     1.  ผลงานวิจัย 5 เรื่อง เผยแพร่อยู่ในฐาน
      ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ.กําหนด
      (ดีเด่น) หรือ
     2.  ผลงานวิจัย 1 เรื่อง เผยแพร่อยู่ในฐาน
      ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 
      และผลงานวิชาการในลักษณะอื่น หรือ 
      ผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกัน
      ทั้งหมดอย่างนอย 5 เรื่อง (ดีเด่น)
     (ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตองไดรับ
     การเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ ์ก.พ.อ. กาํหนด)
 ศาสตราจารย์ ตองดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และปฏิบัติหนาที่มาแลว ผลงานวิชาการ มี 2 วิธี
 (ศ.) ไม่นอยกว่า 2 ป ี  (เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง)
 สาขาวิชาทาง การสอน  วิธีที่ 1
 สังคมศาสตร์และ 1.  ตองมีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไวใน 1.  ผลงานวิจัย 2 เรื่อง (ดีมาก) อยู่ในฐาน
 มนุษยศาสตร์  หลักสูตรของมหาวิทยาลัย   ระดับนานาชาติ หรือฐานขอมูล TCI
  ผลงาน การสอนและผลงานทางวิชาการ ตองเป็นตาม  กลุ่ม 1 หรือ
  หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 2.  ผลงานวิจัย 1 เรื่อง อยู่ในฐานระดับ
      นานาชาติ หรือฐานขอมูล TCI กลุ่ม 1 
      และผลงานวิชาการในลักษณะอื่น หรือ 
      ผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกัน
      ทั้งหมดอย่างนอย 2 เรื่อง (ดีมาก) และ
     3.  ตํารา หรือ หนังสือ 2 เล่ม (ดีมาก)
     วิธีที่ 2
     1. ผลงานวิจัย 3 เรื่อง (ดีเด่น) อยู่ในฐาน
      ระดับนานาชาติ หรือฐานขอมูล TCI 
      กลุ่ม 1 หรือ 
     2.  ผลงานวิจัย 1 เรื่อง อยู่ในฐานระดับ
      นานาชาติ หรือฐานขอมูล TCI กลุ่ม 1 
      หรือตํารา หรือหนังสือ 1 เล่ม และ
      ผลงานวชิาการในลกัษณะอืน่ หรอืผลงาน
      วิชาการรับใชสังคม รวมกันทั้งหมด
      อย่างนอย 3 เรื่อง (ดีเด่น) หรือ 
     3.  ตํารา หรือหนังสือ 3 เล่ม (ดีเด่น)
      (ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตองไดรับ
     การเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ ์ก.พ.อ. กาํหนด)
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2. ความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ

พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ 
สามารถพัฒนาตนเองเพื่อกาวสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นดังนี้ ตําแหน่ง
ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษตามลําดับ โดยกระทําได 2 วิธี คือ

1) วิธีปกติ หมายถึง วิธีที่ใชแก่ผูขอที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งและผลงานตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

2) วิธีพิเศษ หมายถึง วิธีที่ใชแก่ผูขอที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งต่างไปจากท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เช่น ระยะการดํารง
ตาํแหนง่ไมค่รบ หรอืการขอแตง่ตัง้ทีไ่มไ่ดเปน็ไปตามทีก่าํหนด หรอื 
เป็นผูมีความรูความสามารถสูง (Fast Track) ซึ่งต้องดำารง
ตำาแหน่งในสาขาที่เสนอขอมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ในการขอตําแหนง่ทีส่งูขึน้ของพนกังานมหาวทิยาลยั ตําแหนง่
ประเภททัว่ไป วชิาชพีเฉพาะ/เชีย่วชาญเฉพาะ และตาํแหนง่ผูบรหิาร 
เพื่อใหดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น โดยพิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้

1.  การประเมินค่างาน
2.  ผลสัมฤทธิ์ของงาน
3.  ความรู ความสามารถ ทักษะ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่ 

 จะประเมิน
4.  ผลงานที่แสดงความเป็นผูชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ  

 ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญ 
 พิเศษ

การขอกําหนดตําแหนง่ใหสงูขึน้ ตําแหนง่ประเภททัว่ไป วชิาชพี 
เฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยไดกําหนดระดับตําแหน่งไว
ดังนี้

ประเภททั่วไป 

 ตำาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่ง เกณฑ์การประเมิน ผลงานที่ใช้ประเมิน
 ระดับชํานาญงาน 1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามที่ ก.พ.อ.  1.  ผลสัมฤทธ์ของงาน ระดับชํานาญงาน
   กําหนด  ตามตัวชี้วัด 1.  คู่มือปฏิบัติงาน 1 เล่ม
  2.  คุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 2. ความรู/ความสามารถ 2.  จรยิธรรมและจรรยาบรรณ
   2.1 มีระยะเวลาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ทักษะและสมรรถนะ
     ปริญญาตรี 5 ป ี  เฉพาะตําแหน่ง
     ปริญญาโท 3 ปี
   2.2  ผลการปฏิบัติราชการยอนหลัง 3 ปี 
    เฉลี่ยไม่นอยกว่ารอยละ 90
   2.3  ดานงานสารบรรณ (ผ่านเกณฑ์การสอบ
    ของมหาวิทยาลัย)
   2.4  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผ่านเกณฑ์
    การสอบวัดความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
   2.5 ภาษาอังกฤษ (ผ่านเกณฑ์การสอบของ
    มหาวิทยาลัย)
 ระดับชํานาญงาน 1.  มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามที่ ก.พ.อ.  1.  ผลสัมฤทธ์ของงาน ระดับชํานาญงานพิเศษ
 พิเศษ   กําหนด  ตามตัวชี้วัด 1.  คู่มือปฏิบัติงาน 1 เล่ม
  2.  คุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 2. ความรู/ความสามารถ 2. ผลงานเชงิวเิคราะหท์ีแ่สดง
   2.1  ผลการปฏิบัติราชการยอนหลัง 3 ปี   ทักษะและสมรรถนะ  ใหเห็นการพัฒนางานใน
   2.2  ดานงานสารบรรณ (ผ่านเกณฑ์การสอบ  เฉพาะตําแหน่ง  หนาที่
    ของมหาวิทยาลัย)   3.  จรยิธรรมและจรรยาบรรณ
   2.3  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผ่านเกณฑ์
    การสอบวัดความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
   2.4  ภาษาอังกฤษ (ผ่านเกณฑ์การสอบของ
    มหาวิทยาลัย)
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ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ

 ตำาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่ง เกณฑ์การประเมิน ผลงานที่ใช้ประเมิน
 ระดับชํานาญการ 1.  มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงมาตรฐานกําหนด 1.  ผลสัมฤทธิ์ของงานตาม 1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก
   ตําแหน่งที่ ก.พ.อ. กําหนด  ตัวชี้วัดของตําแหน่ง  อย่างนอย 1 เล่ม และ
  2.  คุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด 2. ความรู/ความสามารถ 2.  ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือ
    2.1 มีระยะเวลาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ทักษะและสมรรถนะ  สังเคราะห์ หรือ
     ปริญญาตรี 5 ป ี  เฉพาะตําแหน่ง 3.  ผลงาน R2R หรือ
    ปริญญาโท 3 ป ี   4.  งานวจิยั อยา่งนอย 1 เรือ่ง
    2.2  ผลการประเมินปฏิบัติราชการยอนหลังเฉลี่ย    5.  จรยิธรรมและจรรยาบรรณ
    3 ปี และไม่นอยกว่ารอยละ 90    วิชาชีพ
    2.3  ดานงานสารบรรณ การเงิน และพัสดุ
    (ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยกําหนด)
    2.4 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผ่านเกณฑ์
    การสอบวัดความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
    2.5 ภาษาอังกฤษ (ผ่านเกณฑ์การสอบของ
    มหาวิทยาลัย)
 ระดับชํานาญการ 1.  เคยดํารงตําแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะระดับ 1.  ผลสัมฤทธ์ของงานตาม 1.  ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือ
 พิเศษ   ชํานาญการมาแลวไม่นอยกว่า 4 ปี และ  ตัวชี้วัดของตําแหน่งที่  สงัเคราะหท์ีเ่ปน็การพฒันา
  2.  ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของและเหมาะสมกับงานที ่  ครองอยู่  งานของหน่วยงาน
   ปฏิบัติมาแลวไม่นอยกว่า 1 ปี 2. ความรู/ความสามารถ  อย่างนอย 1 เรื่อง และ
      ทักษะและสมรรถนะที่ 2.  งานวิจัย หรือ
      จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 3.  ผลงานลักษณะอื่นที่เป็น
      ที่ประเมิน  ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
        อยา่งนอย 1 เรือ่ง / รายการ
       4. จรยิธรรมและจรรยาบรรณ
        วิชาชีพ
ระดับเชี่ยวชาญ 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจาหนาที่ 1.  ผลสัมฤทธิ์ของงานตาม 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือ
   บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ และ  ตัวชี้วัดของตําแหน่ง  สังเคราะห์หรือผลงานใน
  2. เคยดํารงตําแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ 2. ความรู/ความสามารถ  ลักษณะอื่นที่แสดงให
   ชํานาญการพิเศษมาแลวไม่นอยกว่า 3 ปี หรือ  ทักษะและสมรรถนะ  เห็นถึงการพัฒนางานของ
   ตําแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่  ท่ีจําเป็นสําหรับตําแหน่ง  มหาวิทยาลัย 1 เรื่อง/
   กพอ. กําหนด และ  ที่ประเมิน  รายการ และ
  3. ปฏิบัติงานดานเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หรือ 3. การใชความรูความ 2.  งานวจิยัทีไ่ดรบัการตพีมิพ์
   งานอื่นที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเหมาะสมกับหนาที ่  สามารถในการสนับสนุน  เผยแพรใ่นระดบัชาตหิรอื
   ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว  งานบริการวิชาการต่อ  นานาชาติ อย่างนอย
   ไม่นอยกว่า 1 ป ี  สังคม เช่น การให  1 เรื่อง
      คําปรึกษา อบรม และ 3.  การใชความรูความสามารถ
      เผยแพร่ความรู หรือ  ในการสนบัสนนุงานบรกิาร
      การพัฒนางานสนับสนุน  วชิาการ งานวชิาชพีบรกิาร
      งานบริการวิชาการ หรือ   สังคม
      งานวิชาชีพเฉพาะ 4. จรยิธรรมและจรรยาบรรณ
        วิชาชีพ
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 ระดับชํานาญการ 1.  มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามมาตรฐาน 1.  ผลสัมฤทธิ์ของงานตาม 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือ
 พิเศษ (ประเภท  กําหนดตําแหน่งที่ ก.พ.อ. กําหนด  ตัวชี้วัดที่ครองอยู่  สงัเคราะห ์หรอืผลงานใน
 วิชาชีพเฉพาะ) 2.  เคยดํารงตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ 2. ความรู/ความสามารถ  ลกัษณะอืน่ทีแ่สดงใหเหน็
 - นิติการ  เชี่ยวชาญมาแลว ไม่นอยกว่า 2 ปี  ทักษะและสมรรถนะ  ถึงการพัฒนางานของ
  ตําแหน่งนิติกร  หรือตําแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และ 3.  การใชความรูความ  มหาวิทยาลัย 1 เรื่อง/
   เงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด และ  สามารถในการสนับสนุน  รายการ
  3.  ปฏิบัติงานดานนิติการหรืองานอื่นที่มีความ  งานบริการวิชาการต่อ 2.  งานวิจัย ซ่ึงไดรับการตีพิมพ์
   เกี่ยวของ ซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ  สังคม เช่น การให  เผยแพรใ่นระดบัชาตหิรอื
   และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว ไม่นอยกว่า  คําปรึกษา อบรม และ  นานาชาติ อย่างนอย
   1 ป ี  เผยแพร่ความรู หรือ   1 เรื่อง
      การพัฒนางานสนับสนุน 
      งานบริการวิชาการ หรือ 
      งานวิชาชีพเฉพาะ
     4.  การใชความรูความ
      สามารถในการสนับสนุน
      งานบริการวิชาการ หรือ
      งานวิชาชีพบริการต่อ
      สังคมและวิธีการแกไข
      ปัญหาหรือสนับสนุน
      วิชาการ
     5. ผลงานที่ไดรับการ
      ยกย่องไดรับรางวัล
      ระดับชาติ หรือผลงาน
      ปฏิบัติงานสนับสนุน
      เป็นที่ยอมรับในระดับ
      ชาติหรือระดับนานาชาติ
     6. จริยธรรมและ
      จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

 ตำาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่ง เกณฑ์การประเมิน ผลงานที่ใช้ประเมิน

กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ใช้วิชาชีพ

 ตำาแหน่ง คุณสมบัติที่กำาหนด เกณฑ์การประเมิน ผลงานที่ใช้ประเมิน 
 ระดับชํานาญการ  กรณีปฏิบัติการหนาที่หัวหนาฝ่ายหรือหัวหนา 1. ผลสัมฤทธิ์ของงานตาม 1.  คู่มือปฏิบัติงานหลัก
  หน่วยงาน  ตัวชี้วัดของตําแหน่งที ่  1 เล่ม
  1. ไดรับวุฒิปริญญาตรีและดํารงตําแหน่งปฏิบัติการ  ครองอยู่และแนวคิดใน
   มาแลวไม่นอยกว่า 5 ปี หรือ  การพัฒนาปรับปรุงงาน
  2. ไดรับวุฒิปริญญาโทและดํารงตําแหน่งปฏิบัติการ  ในตําแหน่งใหม่
   มาแลวไม่นอยกว่า 3 ป ี 2. ความรูความสามารถ
  3.  ไดรับวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหน่ง  ทักษะและสมรรถนะที่
   ปฏิบัติการมาแลวไม่นอยกว่า 2 ปี  จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
      ที่จะประเมิน
     3.  สมรรถนะทางการบริหาร 
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 ตำาแหน่ง คุณสมบัติที่กำาหนด เกณฑ์การประเมิน ผลงานที่ใช้ประเมิน 
 ระดับชํานาญการ ดํารงตําแหน่งชํานาญการมาแลวไม่นอยกว่า 4 ปี 1. ผลสัมฤทธิ์ของงานตาม 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือ
 พิเศษ  กรณีปฏิบัติการหนาที่หัวหนาฝ่ายหรือหัวหนา  ตัวชี้วัดของตําแหน่งที่  สังเคราะห์หรือวิจัยที่
  หน่วยงาน  ครองอยู่และแนวคิดใน  แสดงใหเหน็ถงึการพฒันา
  1. ไดรับวุฒิปริญญาตรีและดํารงตําแหน่งชํานาญการ  การพัฒนาปรับปรุงงาน  งานในหนาที่อย่างนอย
   มาแลวไม่นอยกว่า 5 ปี หรือ  ในตําแหน่งใหม ่  1 เล่ม
  2. ไดรับวุฒิปริญญาโทและดํารงตําแหน่งชํานาญการ 2. ความรูความสามารถ
   มาแลวไม่นอยกว่า 3 ป ี  ทักษะและสมรรถนะที่
  3.  ไดรับวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหน่ง  จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
   ชํานาญการมาแลวไม่นอยกว่า 2 ปี  ที่จะประเมิน
     3.  สมรรถนะทางการบริหาร 
 ระดับเชี่ยวชาญ 1.  ตองดํารงตําแหน่งชํานาญการพิเศษมาแลว 1. ผลสัมฤทธิ์ของงานตาม 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือ
   ไม่นอยกว่า 3 ป ี  ตัวชี้วัดของตําแหน่งที ่  สังเคราะห์อย่างนอย
      ครองอยู่และแนวคิดใน  1 เล่ม และ
      การพัฒนาปรับปรุงงาน 2.  ผลงานวิจัยอย่างนอย
      ในตําแหน่งใหม ่  1 เรื่อง ที่แสดงใหเห็นถึง
     2. ความรูความสามารถ  การพัฒนางานในหน่วยงาน
      ทักษะและสมรรถนะที่  หรือมหาวิทยาลัย
      จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
      ที่จะประเมิน
     3.  สมรรถนะทางการบริหาร

ผู้ประเมินค่างาน 

ใหอธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานของตําแหน่งระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
และเชี่ยวชาญ ประกอบดวย

1.  รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
2.  ผูบังคับบัญชาของผูเสนอ เป็นกรรมการ
3.  ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการประเมนิคา่ มหีนาทีป่ระเมนิคา่งานตามเกณฑ์การตดัสนิทีก่าํหนดและเปน็ไปตามกรอบของตาํแหนง่ และไมม่ผีลทาํให

อัตรากําลังเพิ่มขึ้นแลวนําเสนอคณะกรรมการประเมินและคณะกรรมการบริหารพนักงานพิจารณาอนุมัติ

ผู้ประเมินผลงาน (คู่มือและผลงาน)

การประเมินพนักงานเพื่อแต่งตั้งใหดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น ใหอธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ประกอบดวย
1.  รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
2.  ผูแทนรองอธิการบดีเลือกกันเอง จํานวน 1 คน เป็นกรรมการ
3.  ผูแทนคณบดีเลือกกันเอง จํานวน 1 คน เป็นกรรมการ
4.  ผูแทนผูอํานวยการเลือกกันเอง จํานวน 1 คน เป็นกรรมการ
5.  ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ
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ประเภทผู้บริหาร 

 ตำาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่ง ผลงานที่เสนอขอ ผลงานที่ใช้ประเมิน
   กำาหนดตำาแหน่ง 
 ระดับหัวหนาฝ่าย 1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงมาตรฐานกําหนด (1) ผลสัมฤทธิ์ของงานตาม 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์
   ตําแหน่งที่ ก.พ.อ. ของประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  ตัวชี้วัดของตําแหน่งที่  ของงานตามตัวชี้วัดที่
   ระดับชํานาญการมาเป็นเกณฑ์กําหนดและมี  ครองอยู่  ครองอยู่
   ประสบการณ์ที่เกี่ยวของกับงานและระยะเวลา (2) ความรูความสามารถ  พิจารณาจากงานที่ปฏิบัติ
   ของตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามที่คณะกรรมการ  ทักษะและสมรรถนะที่  ไดผลผลิตตามเปาหมาย
   บริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกําหนด  จําเป็นสําหรับตําแหน่ง  และเกิดผลลัพธ์ตาม
   2.  คุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  ที่จะประเมิน  วัตถุประสงค์
   (1) มีประสบการณ์ในการทํางานที่เกี่ยวของกับ (3) สมรรถนะทางการ  (1) งานตามบทบาทหนาที่
    ฝ่ายของตําแหน่งที่จะแต่งตั้งรวมกันแลว  บริหาร   ของตําแหน่ง
     ไม่นอยกว่า 5 ปี หรือ    (2) งานทีไ่ดรบัมอบหมาย
   (2)  มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานใน    2.  ความรูความสามารถ
    ฐานะรักษาการหัวหนาฝ่ายมาแลวไม่นอยกว่า     ทักษะและสมรรถนะที่
    2 ป ี    จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่
        จะประเมิน
         (1)  ความรูความสามารถ
         ที่จําเป็นสําหรับการ
         ปฏบิตังิานในตาํแหนง่
         (2)  ความรู เรือ่ง กฎหมาย
         และกฎระเบียบ
         ราชการ
         (3) ทักษะการใช
         คอมพิวเตอร์
         (4) ทักษะการใชภาษา
         อังกฤษ
         (5) ทักษะการคํานวณ
         (6)  ทักษะการจัดการ
         ขอมูล
       3.  สมรรถนะทางการบริหาร
        (1) สภาวะผูนํา
         (2) วิสัยทัศน์
         (3) การวางแผนกลยุทธ์
         ภาครัฐ
         (4) ศักยภาพเพื่อนําการ
         เปลี่ยนแปลง
         (5) การควบคุมตนเอง
         (6)  การสอนงาน และ
         การมอบหมายงาน
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 ตำาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่ง ผลงานที่เสนอขอ ผลงานที่ใช้ประเมิน
   กำาหนดตำาแหน่ง 
 ระดับผูอํานวยการ 1.  มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงมาตรฐานกําหนด (1) ผลสัมฤทธิ์ของงานตาม 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์
 กอง/หัวหนา  ตําแหน่งที่ ก.พ.อ. กําหนดและมีประสบการณ์  ตัวชี้วัดของตําแหน่งที่  ของงานตามตัวชี้วัดที่
 สํานักงาน  ที่เกี่ยวของกับงานและระยะเวลาของตําแหน่งที่  ครองอยู่  ครองอยู่
   จะแต่งตั้งตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงาน (2) ความรูความสามารถ  พิจารณาจากงานที่ปฏิบัติ
   มหาวิทยาลัยกําหนด  ทักษะและสมรรถนะที่  ไดผลผลิตตามเปาหมาย
  2.  คุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  จําเป็นสําหรับตําแหน่ง  และเกิดผลลัพธ์ตรงตาม
    (1)  มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานใน  ที่จะประเมิน  คาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ
    ฐานะหัวหนาฝ่ายในกองหรือหน่วยงานอื่นที ่ (3) สมรรถนะทางการ 2.  ความรูความสามารถ
    มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ  บริหาร  ทักษะและสมรรถนะที่
    เกี่ยวของกับงานของตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง    จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่
    มากกว่า 1 งาน มาแลว ไม่นอยกว่า 2 ปี     จะประเมิน
    หรือ
    (2) มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานใน    (1) ความรูความสามารถ
    ฐานะหัวหนาฝ่ายหรือรักษาการในตําแหน่ง     ที่จําเป็นสําหรับการ
    หัวหนาฝ่ายในกองหรือหน่วยงานอื่นที่ม ี     ปฏบิตังิานในตาํแหนง่
    ฐานะเทียบเท่า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ    (2)  ความรู เรือ่ง กฎหมาย
    เกี่ยวของกับงานของตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง      และกฎระเบียบ
    1 งาน รวมกันแลวไม่นอยกว่า 5 ปี หรือ     ราชการ
    (3)  ผูที่อยู่ในตําแหน่งรักษาการผูอํานวยการกอง    (3) ทักษะการใช
    หรือหัวหนาสํานักงานก่อนประกาศนี้มีผล     คอมพิวเตอร์
    ใชบังคับไม่นอยกว่า 2 ปี     (4) ทักษะการใชภาษา
         อังกฤษ
         (5)  ทักษะการคํานวณ
         (6)  ทักษะการจัดการ
         ขอมูล
       3.  สมรรถนะทางการบริหาร
        (1)  สภาวะผูนํา
         (2)  วิสัยทัศน์
         (3)  การวางแผนกลยุทธ์
         ภาครัฐ
         (4)  ศักยภาพเพื่อนําการ
         เปลี่ยนแปลง
         (5)  การควบคุมตนเอง
         (6)  การสอนงาน และ
         การมอบหมายงาน
 ระดับผูอํานวยการ  (1) มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานใน (1) ผลสัมฤทธิ์ของงานตาม 1.  การประเมินผลสัมฤทธิ์
 สํานักงาน   ฐานะผูอํานวยการกอง หัวหนาสํานักงาน  ตัวชี้วัดของตําแหน่งที่  ของงานตามตัวชี้วัดที่
 อธิการบดี   คณบดี หรือหัวหนาหน่วยงานอื่นที่มีฐานะ  ครองอยู่  ครองอยู่
    เทียบเท่า ซึ่งเป็นประสบการณ์ในตําแหน่ง (2) ความรูความสามารถ  พิจารณาจากงานที่ปฏิบัติ
    ที่มีหนาที่และความรับผิดชอบเหมือนกัน  ทักษะและสมรรถนะที่  ไดผลผลิตตามเปาหมาย
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 ตำาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่ง ผลงานที่เสนอขอ ผลงานที่ใช้ประเมิน
   กำาหนดตำาแหน่ง 
    แต่แตกต่างหน่วยงาน รวมกันเป็น   จําเป็นสําหรับตําแหน่ง  และเกิดผลลัพธ์ตรงตาม
    2 หน่วยงาน มาแลวไม่นอยกว่า 1 ปี หรือ  ที่จะประเมิน  คาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ
    (2)  มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานใน (3) สมรรถนะทางการ 2.  ความรูความสามารถ
    ฐานะผูอํานวยการกอง หัวหนาสํานักงาน  บริหาร  ทักษะและสมรรถนะที่
    คณบดี หรือหัวหนาหน่วยงานอื่นที่มีฐานะ    จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่
    เทียบเท่า หรือรักษาการในตําแหน่งดังกล่าว     จะประเมิน
    รวมกันเป็น 2 หน่วยงาน เทียบเป็น    (1) ความรูความสามารถ
    ประสบการณ์การบริหารหน่วยงานมาแลว     ที่จําเป็นสําหรับการ
    ไม่นอยกว่า 1 ปี หรือ     ปฏบิตังิานในตาํแหนง่
    (3)  มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานใน    (2)  ความรู เรือ่ง กฎหมาย
    ฐานะผูอํานวยการกอง หัวหนาสํานักงาน     และกฎระเบียบ
    คณบดี หรือหัวหนาหน่วยงานอื่นที่มีฐานะ     ราชการ
    เทียบเท่า หรือรักษาการในตําแหน่งดังกล่าว     (3)  ทักษะการใช
    ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวของกับงาน     คอมพิวเตอร์
    ของตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง 1 หน่วยงาน     (4)  ทักษะการใชภาษา
    รวมกันแลวไม่นอยกว่า 5 ปี      อังกฤษ
         (5)  ทักษะการคํานวณ
         (6)  ทักษะการจัดการ
         ขอมูล
       3.  สมรรถนะทางการบริหาร
        (1)  สภาวะผูนํา
         (2)  วิสัยทัศน์
         (3)  การวางแผนกลยุทธ์
         ภาครัฐ
         (4) ศักยภาพเพื่อนําการ
         เปลี่ยนแปลง
         (5)  การควบคุมตนเอง
         (6)  การสอนงาน และ
         การมอบหมายงาน

การเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการสําหรับพนักงานที่สอนระดับต่ํากว่าอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การเขาสู่ตําแหนง่ทางวิชาการของพนกังานมหาวิทยาลัยที่ปฏบิัติการสอนในระดับต่ํากว่าอุดมศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ว่าดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ขอ 13 (ก.2) ใหนําหลักเกณฑ์ และวิธีการใหขาราชการอาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะของคณะกรรมการขาราชการอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามาใชโดยอนุโลม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ขอ 13 (ก.2) ตําแหน่งวิชาการสําหรับพนักงาน
ที่สอนระดับต่ํากว่าอุดมศึกษา ไดแก่ 

1.  อาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ     4. อาจารย์ชํานาญการ
2.  อาจารย์เชี่ยวชาญ      5. อาจารย์
3.  อาจารย์ชํานาญการพิเศษ 
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การพิจารณาตำาแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1.  คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา (กพต.) คณะกรรมการพิจารณาผลงาน (กพต.) 
แต่งตั้ง

2.  คณะกรรมการประเมนิพนกังานมหาวทิยาลยัทีป่ฏบิตักิารสอน 
ในระดบัต่าํกวา่อดุมศกึษา เพือ่ประเมนิเขาสูต่าํแหนง่อาจารยช์าํนาญการ
ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง (กพต.) จํานวน 3 คน ไดแก่

การเข้าสู่ตำาแหน่งวิชาการในตำาแหน่งต่างๆ ดังนี้

 ตำาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่ง ขั้นตอนการดำาเนินการขอผลงานวิชาการ ผลงานที่เสนอขอกำาหนดตำาแหน่ง
 ชํานาญการ 1. ดํารงตําแหน่งอาจารย์มาแลว  1.  ผูขอรับการประเมินส่งเอกสาร 1-4 เสนอ 1. แบบเสนอขอรับการประเมิน
   ไม่นอยกว่า 6 ปี สําหรับ  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ ตรวจสอบ  (ก.ค.ศ.1)
   ปริญญาตรี ปริญญาโท 4 ปี   และรับรองขอมูล ก่อนส่งคณะกรรมการ 2.  แบบรายงาน ดานวินัย
   และปริญญาเอก 2 ป ี  พิจารณาผลงานทางวิชาการ (กพต.)  คุณธรรม จริยธรรม และ
  2.  มีภาระงานสอนไม่ต่ํากว่า 2.  เสนออธิการบดี เพื่อส่งคณะกรรมการ  จรรยาบรรณวิชาชีพ (ก.ค.ศ.2)
   ภาระงานขั้นต่ําตามที่โรงเรียน  พิจารณาผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัย 3.  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
   กําหนด    ราชภัฏสวนสุนันทา  (ก.ค.ศ.3)
  3.  ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ 3.  คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 4.  รายงานการสังเคราะห์ผลการ
   ความรับผิดชอบดานการเรียน  (กพต.) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  แกปัญหาและพัฒนาผูเรียน
   การสอน และการพัฒนา  พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติการสอน
   ผูเรียนยอนหลัง 2 ปี   ในระดับต่ํากว่าอุดมศึกษา เพื่อประเมิน เกณฑ์ผ่านการประเมิน
   ติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  เขาสู่ตําแหน่งชํานาญการ จํานวน 3 คน ผูผ่านเกณฑ์การประเมินแต่ละดาน
       1.  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการ
        เป็นประธาน  3 คน ไม่ต่ํากว่ารอยละ 65% ขึ้นไป
       2.  ผูทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา  ทุกดานดังนี้
        เป็นกรรมการ   ดา้นที ่1 ดานวนิยัคณุธรรมจรยิธรรม
       3.  ผูแทนอาจารย์ที่มีตําแหน่งวิชาการ  และจรรยาบรรณวิชาชีพไม่ต่ํากว่า
        ไม่ต่ํากว่าชํานาญการ และมีสาระ รอยละ 65
        วิชาเอกตรงกับผูรับการประเมิน  ดา้นที ่2 ดานความรู ความสามารถ
        เป็นกรรมการและเลขานุการ ไม่ต่ํากว่ารอยละ 65
      4.  ใหคณะกรรมการประเมินพนักงานฯ  ด้านที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน
       ประเมินดานที่ 1, 2, 3 โดยประเมินจาก - ผลการพฒันาคณุภาพผูเรยีน
       เอกสาร/หลักฐาน และประเมินจริง  - รายงานการสงัเคราะหผ์ลการ
       ณ โรงเรียน     แกปัญหาและพัฒนาผูเรียน
      5.  คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน และ  เกณฑผ์า่นตองไดคะแนนจาก
       แจงผลภายใน 15 วัน  กรรมการแต่ละคนไม่ต่ํากว่า
      6.  กพต. ประชุมสรุปผลการประเมินเพื่อขอ  รอยละ 65
       อนุมัติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
       แต่งตั้งใหมีตําแหน่งวิชาการ
      7.  เลขา กพต. ทําคําสั่งแต่งตั้งอาจารย์
       ที่เสนอขอผลงานวิชาการมีตําแหน่ง
       วิชาการ และนําส่งคําสั่งผ่านผูอํานวยการ
       โรงเรียน

 1.  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นประธาน
 2.  ผูทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา เป็นกรรมการ 
 3.  ผูแทนอาจารย์ที่มีตําแหน่งวิชาการไม่ต่ํากว่า 

อาจารย์ชํานาญการและมีสาระวิชาเอกตรงกับผูรับการประเมิน 
เป็นกรรมการและเลขานุการ
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ส่วนที่ 5
การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย

ในการพฒันาพนกังานมหาวทิยาลยันอกจากการสนบัสนนุใหมเีสนทางความกาวหนาในอาชพีทัง้สายวชิาการและสายสนบัสนนุวชิาการ 
ในการเขาสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นแลว การพัฒนาเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําใหพนักงานไดมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรเป็นผูพิจารณาเงินอุดหนุนในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

การไปศึกษาต่อ

พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถไปศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานตนสังกัดตามเกณฑ์ที่
มหาวทิยาลยักาํหนด และนาํเสนอคณะกรรมการบรหิารกองทนุพฒันาบคุลากรพจิารณาอนมุตั ิตามระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
ว่าดวยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 และตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาโท 
ระดับปริญญาเอก หรือระดับหลังปริญญาเอก พ.ศ. 2560

หลักเกณฑ์ทั่วไปในการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา

1. มหาวิทยาลัยจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการศึกษาแก่ผูขอรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก หรือระดับหลัง
ปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.  การจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรตองตรงตามความตองการและสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3.  มหาวทิยาลยัทีไ่ปศกึษาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศตองเปน็ของภาครฐัหรอืภาคเอกชนทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร หรอื ก.พ.รบัรอง
4.  ทุนที่ไดรับเป็นการสนับสนุนค่าใชจ่ายตามจํานวนที่จ่ายจริงตลอดทั้งหลักสูตร แต่ไม่เกินจากตารางแนบทายที่กําหนด
5.  กรณีศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใหหน่วยงานพิจารณาจํานวน ท้ังน้ีตองไม่เกินจํานวนทุนตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 ศึกษาต่อ
6.  หลักสูตรการศึกษาที่ผูขอรับทุนเขาศึกษาต่อตองไดรับการรับรองจาก ก.พ.
7.  กรณีผูขอรับทุนมีคุณสมบัติไม่ครบใหอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร
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8.  การจัดสรรทุนอุดหนุนนี้จะสนับสนุนใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และบุคคลภายนอก
9.  การจัดสรรทุนการศึกษาในแต่ละปีงบประมาณมหาวิทยาลัยจะประกาศใหทราบตามความตองการของมหาวิทยาลัย

ทุนอุดหนุนศึกษาต่อ

1. การจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุคลากรสายวิชาการ

 ผู้ขอรับทุน คุณสมบัติ
 บุคลากรสายวิชาการ 1. ปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่นอยกว่า 1 ปี หรือ กลับมาจากการศึกษาต่อไม่นอยกว่า 1 ปี
 (ระดับปริญญาเอก หรือระดับหลัง 2.  อายุไม่เกิน 40 ปี
 ปริญญาเอก) 3.  ไดรับอนุญาต (จากหน่วยงานตนสังกัด) และมหาวิทยาลัย
  4.  ไม่อยู่ระหว่างตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือการพิจารณาคดีในศาลที่เป็น
   ความผิดทางอาญา
  5.  ไม่เป็นผูรับทุนการศึกษาอื่นจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
  6.  ไม่เป็นผูอยู่ในระหว่างการใชทุนของกองทุนพัฒนาบุคลากร
  7.  สําเร็จการศึกษาปริญญาโท มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.50
  8.  ตองมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

2. การจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

 ผู้ขอรับทุน คุณสมบัติ
 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  1. ปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่นอยกว่า 3 ปี หรือ กลับมาจากการศึกษาต่อไม่นอยกว่า 1 ปี
  2.  ขอศึกษาต่อในระดับปริญญโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ
  3.  ตองศึกษาในสาขาที่สอดคลองกับภาระหนาที่ หรือสาขาที่ส่งเสริมสมรรถนะในการ
   ปฏิบัติงานใหสูงขึ้น
  4.  อายุไม่เกิน 40 ปี
  5.  ไดรับอนุญาต (จากหน่วยงาน/ตนสังกัด และมหาวิทยาลัย)
  6.  ไม่อยู่ระหว่างตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือระหว่างการพิจารณาคดีในศาล
  7.  ไม่เป็นผูรับทุนการศึกษาอื่นจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
  8.  ไม่อยู่ในระหว่างการใชทุนอุดหนุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาบุคลากร
  9.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.75
  10. ตองมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

3. การจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอก

 ผู้ขอรับทุน คุณสมบัติ
 บุคคลภายนอก  1. เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
  2.  ขอทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ
  3.  อายุไม่เกิน 40 ปี
  4.  ไดรับอนุญาตจากหน่วยงานตนสังกัด โดยไดรับการตอบรับจากสถาบันที่จะเขาศึกษา
  5.  ไม่อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือระหว่างการพิจารณาคดีในศาล
  6.  ไม่เป็นผูรับทุนการศึกษาอื่นจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
  7.  ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
   ไม่ต่ํากว่า 3.50
  8.  ตองมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

รวมทั้งบุคคลภายนอกจะต้องสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ดังนี้

บุคลากรสายวิชาการ

 สถานศึกษา ระดับ TOEFL TOEFL IBT IELTS
 ในประเทศ ระดับปริญญาโท 450 45 5.0
  ระดับปริญญาเอก 500 60 5.5
 ต่างประเทศ ระดับปริญญาโท 500 60 5.5
  ระดับปริญญาเอก 550 79 6.0

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

 สถานศึกษา ระดับ TOEFL TOEFL IBT IELTS
 ในประเทศ ระดับปริญญาโท 450 45 5.0
  ระดับปริญญาเอก 500 60 5.5
 ต่างประเทศ ระดับปริญญาโท 500 60 5.5
  ระดับปริญญาเอก 550 79 6.0

บุคคลภายนอก

 สถานศึกษา ระดับ TOEFL TOEFL IBT IELTS
 ในประเทศ ระดับปริญญาโท 500 60 5.5
  ระดับปริญญาเอก 550 79 6.0
 ต่างประเทศ ระดับปริญญาโท 500 60 5.5
  ระดับปริญญาเอก 550 79 6.0

หมายเหตุ
- กรณีสอบผ่านความรูภาษาอังกฤษ CU-TEP หรือ TU-GET ตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษากําหนด โดยตองเป็นผลการสอบ 

 ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันยื่นใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา
- การขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากจะมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย 

 กําหนดแลวจะตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กําหนด

ตารางการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาปริญญาโท ระดับปริญญาเอกหรือระดับหลังปริญญาเอก

ตารางที่ 1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

  ต่างประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกา   หลักสูตรนานาชาติภายในประเทศและ
 ระดับการศึกษา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  ภายในประเทศ กลุ่มประเทศเอเชีย
  และญี่ปุ่น 
  (ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน) : บาท (ตามที่จ่ายจริง  (ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน) : บาท
   แต่ไม่เกิน) : บาท 
ปริญญาโท  1,500,000 200,000 800,000
ปริญญาเอก 5,000,000 800,000 1,500,000
หลังปริญญาเอก 1,000,000 - -
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ตารางที่ 2 บัญชีรายชื่อมหาวิทยาลัย

 บัญชีรายชื่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อันดับที่
1. Times Higher Education Supplement (THES) 1-500
2. Institute of Higher Education of Shanghai Jiao Tong University, China 1-500
3. QS World University Ranking   1-400
4. Webometric (Ranking Web of Universities) World Ranking 1-20

หมายเหตุ : รายชื่อมหาวิทยาลัยตามบัญชีขางตน จะเปลี่ยนแปลงไปตามการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในแต่ละปี

การเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ

หลักเกณฑ์การขอรับเงินสนับสนุน

1.  การนําเสนอผลงานวิจัยตองนําเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ
2.  ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยน้ีจะตองไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญา เวนแต่ผูขอรับเงินนั้นมิไดขอรับเงิน

อุดหนุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
3.  การทําผลงานวิจัยร่วมมี 2 กรณี
 กรณีที่ 1 ผูขอรับเงินเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัย โดยมีผูร่วมทําผลงานวิจัยมากกว่า 1 คน ผูขอรับเงินตองเป็นผูทํา 

ผลงานวิจัยในอัตราส่วนไม่นอยกว่ารอยละ 50 ของผลงานวิจัย แต่ตองไม่เกิน 1 คน 
 กรณีที่ 2 กรณีผูขอรับเงินมีผูร่วมทําผลงานวิจัยเป็นบุคคลภายนอก ผูขอรับเงินจะตองเป็นผูทําผลงานวิจัยในอัตราส่วน 

ไม่นอยกว่ารอยละ 70 
4.  บทความวิจัยของผูขอรับเงินสนับสนุนตองมีความยาวไม่นอยกว่า 6 หนา สําหรับภาษาไทย และมีความยาวไม่นอยกว่า 4 หนา 

สําหรับภาษาอังกฤษ
5.  ผูไดรับเงนิสนบัสนนุนีไ้มส่ามารถขอรบัเงนิรางวลัตามประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา เรือ่ง หลกัเกณฑ ์และวธิกีารจดัสรร

เงินรางวัลในการเขียนบทความทางวิชาการ บทความวิจัย การอางอิงบทความวิจัย (Citation) ผลงานดีเด่นดานวิจัย วิชาการ การสอน  
และวิชาชีพ และวิทยากรที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์ใหดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

รางวัลผลงานทางวิชาการ

รางวัลแก่บุคลากรที่ไดรับตําแหน่งทางวิชาการ ไดแก่ เงินที่จ่ายเป็นการตอบแทนใหแก่ผูไดรับแต่งตั้งใหดํารงตําแหน่ง ผูช่วย
ศาสตราจารย์/ผูช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์พิเศษ

1. คุณสมบัติของผูขอรับเงินสนับสนุนตามประกาศนี้
 1. ตองไดรับคําสั่งแต่งตั้ง หรือไดรับคําสั่งโปรดเกลาฯ แต่งตั้งใหดํารงตําแหน่ง และ
 2. ตองเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา ในกรณีที่พนจากตําแหน่งบุคลกร ไม่มีสิทธิ์ไดรับเงินรางวัล
 3. ตองไม่ไดรับเงินสนับสนุนจากเงินประเภทใดๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. อัตราเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ

ตำาแหน่ง อัตรา / คน (บาท)
1. ผูช่วยศาสตราจารย์/ผูช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 50,000
2. รองศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์พิเศษ 100,000
3. ศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์พิเศษ 200,000
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3. หลักฐานประกอบการขอรับเงินสนับสนุน
 - คําสั่งแต่งตั้งใหดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

4.  การยื่นขอรับเงินสนับสนุน
 1. ตองดําเนินการขอรับเงินสนับสนุนภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ไดรับคําสั่งแต่งตั้ง
 2. ยื่นขอรับเงินสนับสนุนที่ฝ่ายกองทุนพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สํานักงานอธิการบดี

รางวัลผลงานการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

“การจดสิทธิบัตร” หมายความว่า หนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์
อรรถประโยชน์ ที่มีลักษณะตามกฎหมายว่าดวยสิทธิบัตร

“การจดอนุสิทธิบัตร” หมายความว่า หนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ์ ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ที่มีเทคนิคไม่สูง 
มากนักตามกฎหมายว่าดวยสิทธิบัตร

หลักเกณฑ์ในการให้เงินรางวัลการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

1.  ผลงานที่ประสงค์จะขอรับเงินรางวัลตองระบุชื่อที่อยู่ของผูขอรับเงินรางวัลว่าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กรณีที่มีผูร่วมผูขอรับเงินรางวัลตองมีชื่อเป็นชื่อแรกของผลงานดังกล่าว

2.  ผูขอรับเงินรางวัลการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรนั้นตองไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา และผลงานนั้นตองไม่ปรากฏอยู่ใน
วิทยานิพนธ์ของผูขอรับเงินรางวัล

3.  ผลงานที่ขอรับเงินรางวัลตองเป็นผลงานที่ไดจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรมาแลวไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันที่ไดรับอนุมัติการจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

4.  ผลงานที่ขอรับเงินรางวัลนั้นตองมีรูปเล่มของการวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค์ ที่มีการวิเคราะห์สังเคราะห์ในผลงาน
5.  กรณีผลงาน 1 เล่ม มีหลายชิ้นงาน จะสามารถขอรับเงินรางวัลไดเพียง 1 ชิ้นงานเท่านั้น (ผลงาน 1 เล่ม/1 ชิ้นงาน)
6.  ผูขอรับเงินรางวัลตองไม่ไดรับเงินงบประมาณใดๆ จากมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้รับเงินรางวัลตามประกาศนี้

ผูขอรับเงินรางวัลตองเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา และตองมีอายุการปฏิบัติงานไม่นอยกว่า 9 เดือน 

อัตราการจ่ายเงินรางวัล มีดังนี้
ประเภทเงินรางวัล จำานวนเงิน (บาท)
การจดอนุสิทธิบัตร 30,000
การจดสิทธิบัตร 50,000

การขอรับเงินรางวัลและการเบิกจ่าย มีขั้นตอนดังนี้
1.  ยื่นแบบขอรับเงินรางวัลการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นไปตามแบบขอรับเงิน
รางวัลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (FM-PD-19)

2. แนบหลักฐานการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

รางวัลบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์

1.  เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 
2.  เป็นผูที่มีส่วนเกี่ยวของหรือมีหนาที่ดําเนินการในการสรางชื่อเสียง ดังนี้
 - การเรียนการสอน ที่ไดรับการยกย่องหรือไดรับรางวัลจากหน่วยงาน
 - การประกวดแข่งขันในสาขาวิชาชีพ/โครงการ หรืองานที่เกี่ยวของ
 - อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรเห็นสมควร 
 - มีคําสั่งแต่งตั้งจากหน่วยงานตนสังกัด 

อัตราการจ่ายเงินรางวัล

ระดับ  จำานวนเงิน (บาท)
ระดับนานาชาต ิ 10,000 บาท
ระดับชาติ 5,000 บาท
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รางวัลการนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือบทความวิจัย 

หลักเกณฑ์

1.  การเผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยในวิชาชีพทั่วๆ ไป มีวิธีการเผยแพร่ดังนี้
 1)  เผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการ อาจเปน็รปูเลม่หรอืเปน็สือ่อเิลก็ทรอนกิสท์ีม่ผีูทรงคณุวฒุขิองกองบรรณาธกิารเปน็ผูประเมนิ

หรือตรวจสอบคุณภาพ (Peer review) มีกําหนดการเผยแพร่ชัดเจน
 2)  เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีผูทรงคุณวุฒิของกองบรรณาธิการเป็นผูประเมินหรือตรวจสอบคุณภาพ 

(Peer review) ของบทความต่างๆ ในหนังสือนั้นแลว
2. เป็นการนําเสนอบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ โดยนําเสนอในหนังสือประมวลผล 

การประชมุทางวชิาการ (Proceedings) ของการประชมุทางวชิาการในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตทิีม่ผีูทรงคณุวฒุขิองกองบรรณาธกิาร
เป็นผูประเมินหรือตรวจสอบคุณภาพ (Peer review) ของบทความที่นําเสนอ มีลักษณะคุณภาพ 4 ระดับ ไดแก่

 1) ระดับชมเชย   3) ระดับดีมาก
 2) ระดับดี   4) ระดับดีเด่น/ดีเยี่ยม/ยอดเยี่ยม

รางวัลการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัย

หลักเกณฑ์

1.  ตองเป็นบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยที่มีผูทรงคุณวุฒิของกองบรรณาธิการ เป็นผูประเมินหรือตรวจสอบคุณภาพ 
(PeerReview) เป็นที่ยอมรับที่มีการเผยแพร่ระดับประเทศหรือต่างประเทศ

2.  บทความ 1 บทความสามารถขอรับเงินรางวัลได 1 ครั้ง โดยบทความจะตองไม่ซ้ําซอนกันและมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจาก
วันที่เผยแพร่ หรือนับจากวันที่มีหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ 

3.  กรณทีีม่ผีูรว่มทําวจิยัหลายคนผูขอรบัเงนิรางวลัจะตองมรีอยละของผลงานไมน่อยกวา่รอยละ 50 ของผลงานวชิาการหรอืผลงาน
วิจัย โดยระบุรอยละของผลงานอย่างชัดเจน สงวนสิทธิ์การจัดสรรเงินรางวัลใหบุคคลภายนอก

4.  บทความวิชาการ/บทความวิจัยตองระบุชื่อ นามสกุล และตนสังกัดที่ปฏิบัติงานของผูเขียนในการตีพิมพ์ดวย 
5.  ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยนี้จะตองไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญา 
6.  ผูขอรับเงินรางวัล 1 ท่าน สามารถขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์ไดไม่จํากัด และรับรางวัลไดไม่เกิน 3 บทความต่อการตีพิมพ์ใน

วารสาร 1 เล่ม
7.  บทความที่ไดรับการอางอิงผลงานวิจัยสามารถขอรับเงินรางวัลไดไม่เกิน 3 ครั้ง/ปีงบประมาณ และจะตองมีการอางอิงที่เพิ่มขึ้น

ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

รางวัลการอ้างอิงบทความวิจัย (Citation) 

หลักเกณฑ์

1.  บทความจะตองมีระยะเวลาการตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานขอมูลระดับชาติหรือนานาชาติ
2.  บทความวิจัยตองอยู่ในฐานขอมูล TCI, Scopus, SJR, ISI หรือตามฐานขอมูลวารสารที่ไดรับการรับรองคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย
3.  ผูเขียนบทความที่ถูกอางอิงในบทความวิจัย (Citation) จะไดรับเงินรางวัลตามฐานขอมูลของบทความที่อางอิง
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รางวัลบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านวิจัย วิชาการ การสอนและวิชาชีพ

หลักเกณฑ์ 

1.  ผลงานตองมีลักษณะดีเด่นดานวิจัย วิชาการ การสอน และวิชาชีพ ที่ไดรับการคัดเลือกใหชนะการประกวด หรือ
2.  ประกาศยกย่องจากหน่วยงานระดับชาติหรือ ระดับนานาชาติ เช่น กระทรวง สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือสถาบัน

ระดับชาติอื่นๆ ที่ทางราชการรับรอง และระดับมหาวิทยาลัย

รางวัลวิทยากรที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์สู่ตําแหน่งวิชาการ

คณุสมบตัแิละหลักเกณฑใ์หเปน็ไปตามขอบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา วา่ดวยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณาแตง่ตัง้บคุคล
ใหเป็นวิทยากรที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์ดํารงตําแหน่งผูช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559

ตารางอัตราเงินรางวัลแยกอัตราการจ่ายเงินรางวัลตามประเภท 

ประเภท จำานวนเงิน (บาท)
1. รางวัลผลงานด้านวิจัย วิชาการ การสอน และวิชาชีพ และรางวัลอื่นๆ 
 ระดับชาติ 
  1.1 ระดับชมเชย บทความละไม่เกิน 2,000
  1.2 ระดับด ี บทความละไม่เกิน 4,000
  1.3 ระดับดีมาก บทความละไม่เกิน 7,000
  1.4 ระดับดีเด่น/ระดับดีเยี่ยม/ระดับยอดเยี่ยม บทความละไม่เกิน 10,000
2. รางวัลผลงานด้านวิจัย วิชาการ การสอน และวิชาชีพ และรางวัลอื่นๆ 
 ระดับนานาชาติ 
  2.1 ระดับชมเชย บทความละไม่เกิน 10,000
  2.2 ระดับด ี บทความละไม่เกิน 15,000
  2.3 ระดับดีมาก บทความละไม่เกิน 20,000
  2.4 ระดับดีเด่น/ระดับดีเยี่ยม/ระดับยอดเยี่ยม บทความละไม่เกิน 25,000
3. รางวัลการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ 
  3.1 ระดับชาติที่อยู่ในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index (TCI)  - (กลุ่ม 1) บทความละไม่เกิน 7,000
   - (กลุ่ม 2) บทความละไม่เกิน 6,000
   - (กลุ่ม 3) ไม่สามารถรับเงินรางวัลได
  3.2 ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานขอมูลที่ไดรับการรับรองคุณภาพของมหาวิทยาลัย บทความละไม่เกิน 25,000
  3.3 ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานขอมูล SCImago Journal & Country  บทความละไม่เกิน 50,000
  Rank (SJR) ในคลอไทล์ที่ Q3 หรือ Q4 
  3.4 ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานขอมูล SCImago Journal & Country  บทความละไม่เกิน 55,000
  Rank (SJR) ในคลอไทล์ที่ Q1 หรือ Q2  
  3.5 ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานขอมูล Science Citation index (ISI)  บทความละไม่เกิน 60,000
  หรือ SCOPUS 
  3.6 ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานขอมูล Science Citation index (ISI)  บทความละไม่เกิน 65,000
  หรือ SCOPUS และอยู่ใน SJR คลอไทล์ที่ Q3 หรือ Q4 
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ประเภท จำานวนเงิน (บาท)
 3.7 ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานขอมูล Science Citation index (ISI)  บทความละไม่เกิน 70,000
  หรือ SCOPUS และอยู่ใน SJR คลอไทล์ที่ Q1 หรือ Q2 
4.  รางวัลการอ้างอิงบทความวิจัย (Citation) ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล
 ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 4.1 บทความของผูอางอิงอยู่ในฐานขอมูล TCI บทความละไม่เกิน 4,000
 4.2 บทความของผูอางอิงอยู่ในฐานขอมูล Scopus, SJR, ISI  บทความละไม่เกิน 6,000
  หรือตามฐานขอมูลวารสารที่ไดรับการรับรองคุณภาพของมหาวิทยาลัย
5.  รางวัลวิทยากรที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการ 
  5.1 ตําแหน่งผูช่วยศาสตราจารย์ ไม่เกิน 50,000
  5.2 ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ไม่เกิน 100,000
 5.3 ตําแหน่งศาสตราจารย์ ไม่เกิน 200,000

ตารางที่ 2 : รายชื่อฐานข้อมูลวารสารที่ได้รับการรับรองคุณภาพของมหาวิทยาลัย

1.  ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
1.  Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home)
 (select ebscohost and then academic search premier)
2.  Agricola (http://agricola.nal.usda.gov)
3.  BIOSIS (http://www.biosis.org)
4.  CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text)
5.  EiCOMPENDEX (http://www.ei.org)
6.  ERIC (http://www.eric.ed.gov/)
7.  H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com) 
  (select ebscohost and then H.W.Wilson)
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8.  Infotrieve (http://www.infotrieve.com)
9.  Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com) 
10. INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec)
11. MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet)
12. MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
13. PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)
14. Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
15. ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com)
16. SciFinder (https://scifinder.cas.org/) 
17. Scopus (http://www.info.scopus.com)
18. Social Science Research Network (http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 
19. Web of Knowledge (http://wokinfo.com)
20. SJR (http://www.scimagojr.com/) (scopus)
2. ฐานข้อมูลระดับชาติ
ไดแก่ ศูนย์ดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และ
กลุ่มที่ 2 (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php)

S SRU

การอบรมบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำาแหน่งที่สูงขึ้น
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สวัสดิการ

และสิทธิประโยชน์
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ส่วนที่ 6
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) และพนักงานราชการที่เขาปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยฯ จะมีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้ 

กองทุนประกันสังคม คือ กองทุนที่ใหหลักประกันแก่ผูประกันตนใหไดรับประโยชน์ทดแทนเมื่อตองประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย 
ทุพพลภาพ หรือตาย รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน โดยส่งเงินสมทบเขากองทุน ตองดําเนินการดาน
ประกันสังคม ฝ่ายบริหารงานบุคคล ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สํานักงานอธิการบดี ดังนี้

กองทุนประกันสังคม

1.  กรณีไม่เคยแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (ให้แจ้งภายใน 30 วัน นับต้ังแต่เป็นลูกจ้าง)
 1.1 ผูประกันตนกรอกแบบฟอร์ม (สปส.1-03) 
 1.2  แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) จํานวน 1 ชุด
 1.3  สํานักงานประกันสังคมจะดําเนินการออกบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลใหหลังจากหน่วยงานดําเนินการหักเงินสมทบนําส่ง 
  3 เดือนแลว จากนั้นจึงจะเร่ิมจัดส่งบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลในเดือนที่ 4

2.  กรณีเคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาก่อนแล้ว (ให้แจ้งภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เป็นลูกจ้าง)
 2.1  ผูประกันตนกรอกแบบฟอร์ม (สปส.1-03) 
 2.2  แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) จํานวน 1 ชุด
 2.3  แนบบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลตัวจริงไปดวย (ถ่ายสําเนาบัตรเดิมเก็บไว)
 2.4  สํานักงานประกันสังคมจะดําเนินการประมวลขอมูลการแจงขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานปัจจุบันและสถานพยาบาล โดย
  สามารถเช็คไดใน http://www.sso.go.th
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3. กรณีแจ้งขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ตามข้อ 1 และ 2) เป็นชาวต่างประเทศดำาเนินการตามข้อ 1 หรือข้อ 2 แล้วแต่กรณี 
พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (ให้แจ้งภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เป็นลูกจ้าง)

 3.1 สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างดาว
 3.2  สําเนาหนังสือเดินทาง
 3.3  สําเนาใบอนุญาตทํางานคนต่างดาว
 3.4  บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลฉบับเดิม (ตัวจริง) โดยใหถ่ายสําเนาบัตรเดิมเก็บไว

4.  กรณีขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล มี 2 กรณี
 4.1 ขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลใหม่ผูประกันตนจะขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลใหม่ได เมื่อมีกรณีดังนี้
  1)  การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานใหม่ที่ขามเขตจังหวัด
  2)  ยายที่อยู่ขามเขตจังหวัด
  3)  เปล่ียนแปลงสถานพยาบาลประจําปี โดยขอเปลี่ยนสถานพยาบาลไดปีละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม  

   (กรอกแบบขอบัตรรบัรองสทิธกิารรกัษาพยาบาล (สปส. 9-02)) พรอมแนบบตัรรบัรองสทิธกิารรกัษาพยาบาลฉบบัเดมิ  
   และ (ถ่ายสําเนาบัตรเดิมเก็บไว), สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ

 4.2  แกไขบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
  1) เปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรอกแบบฟอร์ม สปส.9-02, สปส.6-10)
   1.1 แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ชุด
   1.2 แนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ชุด
  2) บัตรเก่าชํารุดเสียหายหรือบัตรสูญหาย (กรอกแบบฟอร์ม สปส.9-02 แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอม 

   รับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ชุด)

5.  กรณเีปลีย่นแปลงขอ้เทจ็จรงิผูป้ระกนัตน อาท ิชือ่ สกลุ บตัรประจำาตวัประชาชน สถานภาพครอบครวัสมรส หยา่ มบีตุร เปน็ตน้
ผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์ม (สปส.6-10) แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูก จํานวน 1 ฉบับ
 2.  สําเนาทะเบียนเปล่ียนชื่อตัวหรือนามสกุล หรือสําเนาทะเบียนสมรส หรือสําเนาทะเบียนหย่าพรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

  จํานวน 1 ชุด
 3.  บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลฉบับเดิม (ถ่ายสําเนาบัตรเดิมเก็บไว)

6.  กรณีการแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมี 6 กรณี ได้แก่ (แจ้งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป)
 (1) ลาออก      (4) เกษียณอายุ
 (2)  สิ้นสุดระยะเวลาการจาง     (5) ไล่ออก/ปลดออก/ใหออก/เนื่องจากกระทําความผิด
 (3)  เลิกจาง       (6) ตาย
 1. กรณี (1) - (5) ผูประกันตนกรอกแบบฟอร์มการแจงสิ้นสุดความเป็นผูประกันตน (สปส. 6-09) พรอมแนบเอกสารบัตร 

  ประจําตัวประชาชนจํานวน 1 ชุด หรือแนบบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลฉบับเดิมดวย (ถ่ายสําเนาบัตรเดิมเก็บไว)
 2.  กรณี (6) หน่วยงานกรอกแบบฟอร์มการแจงสิ้นสุดความเป็นผูประกันตน (สปส. 6-09) พรอมแนบเอกสารบัตรประจําตัว 

  ประชาชน จํานวน 1 ชุด หรือแนบบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล

7.  การขอรับสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองของลูกจ้างผู้ประกันตน มี 6 กรณี ได้แก่
 7.1  กรณีเจ็บป่วย หรือประสบอันตราย ที่ไม่ไดเกิดขึ้น
  จากการทํางานรวมถึงกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
  (ผูป่วยนอกผูป่วยใน และกรณีอุบัติเหตุ)
 7.2 กรณีคลอดบุตร
 7.3 กรณีทุพพลภาพ
 7.4 กรณีตาย

 7.5 กรณีสงเคราะห์บุตร
 7.6  กรณีชราภาพ
 7.7  กรณีทันตกรรม (กรณีอุดฟัน ถอนฟัน 
  และขูดหินปูน) 
 กรณีที่ 7.1-7.7 ผูประกันตนกรอกแบบฟอร์มขอรับ

ประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01 และหนังสือรับรองการประสบ
อันตราย/เจ็บป่วย (กรณีขอรับค่าบริการทางการแพทย์และขาด 
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รายได) หรือ สปส. 2-16 แลวแต่กรณีพรอมแนบเอกสารหลักฐานในเรื่องที่ตองการ (เวนแต่กรณี 7.4 ใหทายาทของผูประกันตน 
กรอกแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01 และติดต่อสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาไดโดยตรง) ทั้งนี้ ในการ
ดําเนินการขางตนใหหน่วยงานทําหนังสือพรอมแนบแบบฟอร์มและหลักฐานต่างๆ ตามรายละเอียดขางตน

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย  
เมือ่ยามเกษยีณอายหุรอืลาออกจากงาน โดยหกัจากเงนิเดอืนของพนกังานเรยีกวา่เงนิสะสม และมหาวทิยาลยัจะสมทบเงนิใหอกี โดยขอรบั
ใบสมัครเขากองทุนไดที่งานการเงิน กองคลัง ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดี โทร. 02-160-1115

สมาชิกภาพและการรับสมาชิก

บุคคลที่จะเป็นสมาชิกกองทุนนี้ไดตองมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เปน็พนกังานมหาวทิยาลยัทีไ่ดรบัการจาง บรรจุและแตง่ตัง้ใหเขาทาํงานในมหาวทิยาลยัตามขอบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

ว่าพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และไดรับค่าจางจากงบประมาณแผ่นดิน และ/หรืองบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย หรือ
พนักงานราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

2. แสดงความจํานงเขาเป็นสมาชิกตามขอบังคับนี้
3.  ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนใหเขาเป็นสมาชิกได
อนึ่ง สมาชิกที่ลาออกจากกองทุนโดยมิไดลาออกจากงาน สมาชิกผูนั้นไม่สามารถสมัครเขาเป็นสมาชิกกองทุนไดอีก

เงินสะสมและเงินสมทบ

1.  สมาชกิตองจา่ยเงนิสะสมเขากองทนุเปน็รายเดอืน และนาํสง่เขากองทนุพรอมกบัการนาํสง่เงนิสมทบของนายจาง โดยใหนายจาง
หักเงินสะสมจากค่าจางในอัตรารอยละ 5 (หักสะสมไดสูงสุด รอยละ 15 โดยสมัครใจ)

การเปลี่ยนแปลงเงินสะสมใหกระทําได โดยแจงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการกองทุน และใหมีผลการเปลี่ยนแปลง  
เมื่อคณะกรรมการกองทุนไดพิจารณาใหความเห็นชอบ และไดมีการแจงผลการพิจารณาใหมหาวิทยาลัยและบรรดาลูกจางรับทราบแลว

2.  นายจางจะจ่ายเงินสมทบเขากองทุนใหแก่สมาชิกแต่ละรายในอัตราเดียวกับอัตราเงินสะสม และจ่ายในวันเดียวกับวันที่จ่ายเงิน
สะสมในขอ 1 วรรคหนึ่ง

การจ่ายเงินกองทุน

การจ่ายเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากเงินดังกล่าว สมาชิกจะไดรับเป็นเงินสมทบและผลประโยชน์ตามอายุสมาชิก ดังนี้
1. กรณีสมาชิกลาออกจากกองทุน โดยไม่ออกจากงานสมาชิกจะไดรับเงินสมทบและผลประโยชน์อิงตามอายุสมาชิก

อายุสมาชิก ร้อยละของเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ
ไม่ถึง 3 ปี ไม่จ่าย
ครบ 3 ปี แต่นอยกว่า 4 ป ี 20
ครบ 4 ปี แต่นอยกว่า 5 ป ี 40
ครบ 5 ปี แต่นอยกว่า 6 ป ี 50
ครบ 6 ปี แต่นอยกว่า 7 ป ี 60
ตั่งแต่ 7 ปีขึ้นไป 100 

2. กรณีที่สมาชิกจะไดรับเงินสมทบและผลประโยชน์ 100%
 1. ถึงแก่กรรม
 2.  ครบเกษียณการทํางาน
 3.  ทุพพลภาพถาวร

 4.  ป่วยไม่สามารถปฏิบัติงานได โดยมีหนังสือรับรองจากแพทย์
 5.  วิกลจริต หรือไรความสามารถ โดยมีหนังสือรับรอง
  จากแพทย์
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 6.  ไม่ไดรับการต่อสัญญาจาง โดยไม่มีความผิด ดังต่อไปนี้
  - ทุจริตต่อหนาที่ หรือกระทําความผิดอาญาโดยเฉพาะ
  - จงใจทําใหมหาวิทยาลัย หรือกองทุนเสียหาย
  - ฝ่าฝืนขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยในกรณีรายแรง
  - ละทิ้งหนาที่เป็นเวลา 15 วันติดต่อกัน
  - ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุใหมหาวิทยาลัยเสียหายรายแรง
  -  ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษา

ใบรับรอง/รายงานยอดเงินสมาชิกกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งมหาวิทยาลัยไดทําการเสนอขอและไดรับพระราชทานฯ
ตั้งแต่ปี 2548 เป็นตนมา

บัญชี 15

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำา

   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เงื่อนไขและระยะเวลา
 ลำาดับ ตำาแหน่ง ที่ขอพระราชทาน การเลื่อนชั้นตรา หมายเหตุ
    เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง  
 1. ลูกจางประจํา ซึ่งไดรับค่าจาง บ.ม. จ.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. 1. ตองปฏิบัติงานติดต่อกันมา
  ตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ํา   2. ได บ.ม. มาแลวไม่นอยกว่า  เป็นระยะเวลาไม่นอยกว่า
  ของขาราชการพลเรือน ระดับ    5 ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช.  8 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่ม
  ปฏิบัติการ แต่ไม่ถึงขั้นต่ํา   3.  ได บ.ช. มาแลวไม่นอยกว่า  จางจนถึงวันก่อนวันพระราช
  ของอัตราเงินเดือนขาราชการ     5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.  พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
  พลเรือน ระดับชํานาญการ       ของปีที่จะขอพระราชทานไม่
  (อัตราเงินเดือนมากกว่าหรือ      นอยกว่า 60 วัน
  เท่ากับ 8,340 บาท แต ่     2.  ตองเป็นลูกจางประจําของ
  นอยกว่า 15,050 บาท)      ส่วนราชการ ตามระเบียบ 
 2. ลูกจางประจํา ซึ่งไดรับค่าจาง บ.ช. จ.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.   กระทรวงการคลงัวา่ดวยลกูจาง
  ตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ํา   2.  ได บ.ช. มาแลวไม่นอยกว่า   ประจําของส่วนราชการและ
  ของขาราชการพลเรือน ระดับ    5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.   หมายความรวมถึงลูกจาง
  ชํานาญการ (อัตราเงินเดือน   3.  ได จ.ม. มาแลวไม่นอยกว่า   ประจําของราชการส่วน
  ตั้งแต่ 15,050 บาทขึ้นไป)    5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.   ทองถิน่ และกรงุเทพมหานคร 
         แต่ไม่หมายถึงลูกจางเงินทุน
         หมุนเวียน
        3.  ตองเป็นลูกจางประจําที่มีชื่อ
         และลักษณะงานเป็นลูกจาง
         โดยตรงหมวดฝีมือ หรือ
         ลูกจางประจําที่มีชื่อลักษณะ
         เหมือนขาราชการ
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บัญชี 18

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำารงตำาแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ
(ใช้สำาหรับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย)

   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เงื่อนไขและระยะเวลา
 ลำาดับ ตำาแหน่ง ที่ขอพระราชทาน การเลื่อนชั้นตรา หมายเหตุ
    เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง    
 1 ประจําแผนก หรือตําแหน่ง บ.ม. จ.ช. 1. เริ่มขอพระราชทานตาม 1. ตองปฏิบัติงานติดต่อกันมา
  เทียบเท่า     ตําแหน่ง  เป็นเวลาไม่นอยกว่า 5 ปี
 2 หัวหนาแผนกหรือตําแหน่ง จ.ม. ต.ม.    บริบูรณ์นับตั้งแต่วันเริ่มจาง 
  เทียบเท่า    2.  การขอพระราชทานเลื่อน  จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธี
 3 ผูช่วยศาสตราจารย์ หรือ จ.ช. ท.ม.  ชั้นตรา เวนระยะเวลา  เฉลมิพระชนมพรรษาทีจ่ะขอ
  อาจารย์     ไม่นอยกว่า 5 ปีบริบูรณ์   พระราชทานไม่นอยกว่า 
 4 ผูช่วยอธิการบดี รองคณบด ี ต.ม. ท.ม.  ตามลําดับ จนถึงเกณฑ ์  60 วัน
  รองผูอํานวยการศูนย ์    ชั้นสูงสุดของตําแหน่ง 2. การนับระยะเวลาปฏิบัติงาน 
  รองผูอํานวยการสถาบัน      สําหรับพนักงานที่เปลี่ยน
  หัวหนาภาควิชาหรือตําแหน่ง   3. ลําดับที่ 5 และ 8 เสนอ  สถานะมาจากขาราชการหรือ
  เทียบเท่า     ขอพระราชทานตามลําดับ   ยายมาจากรฐัวสิาหกจิแหง่อืน่
 5 รองศาสตราจารย์  ต.ม. ป.ม.  เมื่อได ท.ช. แลว 3 ปี   ใหนับระยะเวลาต่อกันไดแต่
 6 รองอธิการบดี คณบด ี ท.ม. ท.ช.  เสนอขอ ป.ม.  ตองมรีะยะเวลาปฏบิตังิานใน
  ผูอํานวยการสถาบัน      สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
  ผูอํานวยการศูนย์ หรือ   4.  ลําดับที่ 7 เสนอขอ  ที่มิใช่ส่วนราชการที่เสนอขอ
  ตําแหน่งเทียบเท่า    พระราชทานตามลําดับ   พระราชทานไม่นอยกว่า 2 ปี
 7 ศาสตราจารย์  ท.ม. ป.ช.  เมื่อได ท.ช. แลว 3 ปี   บริบูรณ์
 8 อธิการบดี หรือตําแหน่ง ท.ม. ป.ม.  เสนอขอ ป.ม. เมื่อได ป.ม.  3.  อธิการบดีของสถาบันอุดม-
  เทียบเท่า     แลว 3 ปี เสนอขอ ป.ช.  ศกึษาของรฐัทีม่ใิชส่ว่นราชการ
         ทีด่าํรงตาํแหนง่โดยสญัญาจาง
         ตองดํารงตําแหน่งติดต่อกัน
         มาเป็นเวลาไม่นอยกว่า 2 ปี
         บริบูรณ์นับตั้งแต่วันที่เริ่มทํา
         สัญญาจางจนถึงวันก่อนวัน
         พระราชพิธีเฉลิมพระชนม-
         พรรษาของปีทีจ่ะขอพระราชทาน

   
รายละเอียดเพิ่มเติม

 1. คุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตองเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่จาง 
  จากเงินงบประมาณแผ่นดิน

 2. หากเสนอขอในกรณีดํารงตําแหน่งตั้งแต่ลําดับที่ 2 ถึง ลําดับที่ 8 (หัวหนาแผนก-อธิการบดี หรือตําแหน่งเทียบเท่า)  
  จะตองมีคําสั่งหรือเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ
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บัญชี 41

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตามระบบจำาแนกประเภทตำาแหน่ง

   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เงื่อนไขและระยะเวลา
 ลำาดับ ระดับตำาแหน่ง ที่ขอพระราชทาน การขอพระราชทาน หมายเหตุ
    เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง      
   ประเภททั่วไป  
 1 ระดับปฏิบัติงาน บ.ม. จ.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. 1. ตองมีระยะเวลารับราชการ
      2. ไดรับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นต่ํา  ติดต่อกันมาแลวไม่นอยกว่า
       ของระดับชํานาญงาน และ  5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่ม
       ดํารงตําแหน่งมาแลวไม่  เขารับราชการจนถึงวันก่อน
       นอยกว่า 10 ปีบริบูรณ์   วนัพระราชพธิเีฉลมิพระชนม
       ขอ บ.ช.  พรรษาของปีที่จะขอ
      3. ไดรับเงินเดือนไม่ต่ํากว่า  พระราชทานไม่นอยกว่า 60 วัน
       ขั้นต่ําของระดับชํานาญงาน  2. ลําดับ 4, 8-10 และ 12-15
       ขอ จ.ม.  การขอกรณีปีที่เกษียณอายุ
      4. ไดรับเงินเดือนไม่ต่ํากว่า  ราชการตามขอ 4 หรือขอ 5
       ขั้นต่ําของระดับชํานาญงาน  แลวแตก่รณใีหขอปตีดิกนัได
       และดํารงตําแหน่งมาแลว
       ไม่นอยกว่า 10 ปีบริบูรณ์ 
       ขอ จ.ช.  
 2 ระดับชํานาญงาน ต.ม. ต.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
      2. ดํารงตําแหน่งมาแลวไม่
       นอยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ 
       ต.ช. 
 3 ระดับอาวุโส ชํานาญงานพิเศษ ท.ม. ท.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม.
      2. ดํารงตําแหน่งมาแลวไม่
       นอยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ 
       ท.ช. 
 4 ระดับทักษะพิเศษ  - ม.ว.ม. 1. ได ท.ช. มาแลวไม่นอยกว่า
  (เงินประจําตําแหน่ง     3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
  9,900 บาท)    2. ได ป.ม. มาแลวไม่นอยกว่า 
       3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
      3. ได ป.ช. มาแลวไม่นอยกว่า 
       5 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
      4. ในปีที่เกษียณอายุราชการ
       ขอพระราชทานสูงขึ้นไดอีก 
       1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช. 
   ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
 5 ระดับปฏิบัติการ, อาจารย์  ต.ม. -
  (กรณีตําแหน่งอาจารย์ 
  เงินเดือนตอง=10,190 ขึ้นไป)
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สวัสดิการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

การกําหนดประเภทการเบิกจ่าย อัตราและเงื่อนไขการจ่ายเงินสวัสดิการของบุคลากร

เงินสงเคราะห์สำาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและครอบครัว

 ลำาดับ    ประเภทการจ่าย  อัตรา  เอกสารประกอบ
 1 งานแต่งงาน งานบวช  คนละ 1,000 บาท หลักฐานการจัดงาน 
        เช่น ทะเบียนสมรสหรือ
        บัตรเชิญ
 2 สนับสนุนการจัดกีฬา กิจกรรมนันทนาการ  ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท 
  งานตามประเพณีวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
 3 การจัดเล้ียงรับรองแขก หรือบุคลากรสําคัญของมหาวิทยาลัย ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท
 4 (1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน 50 บาท/มื้อ/คน หลักฐานการอนุมัติจัด 
  (2)  ค่าอาหาร   ไม่เกิน 200 บาท/มื้อ/คน ประชุมและรายชื่อผูเขาร่วม
        ประชุม
 5 (1) ค่าของที่ระลึก เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีในโอกาส ไม่เกิน 10,000 บาท/คน หลักฐานแสดงการเกษียณ
   เกษียณอายุราชการ    อายุราชการ หลักฐานแสดง
  (2)  ค่าของที่ระลึกเนื่องในโอกาสแสดงความยินดีต่อ ไม่เกิน 2,000 บาท/คน โอกาสและบุคลากรที่แสดง 
   บุคลากรหรือบุคคลสําคัญ   ความยินดี 
 6 เงินร่วมทําบุญงานศพ
  (1)  บุคลากรของมหาวิทยาลัย 10,000 บาท/คน
  (2)  บิดา มารดา สามี ภริยา บุตรหรือธิดาของบุคลากร 4,000 บาท/คน
   ในมหาวิทยาลัย
  (3)  บุคลากรที่เกษียณอายุราชการแลว 3,000 บาท/คน
  (4)  บุคคลสําคัญภายนอกหรือผูมีอุปการคุณ 3,000 บาท/คน 
 7 งานการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ งานประเพณ ี ไม่เกิน 5,000 บาท/ราย หลกัฐานแสดงงานกศุลหรอื
  และวัฒนธรรม    ประเพณีที่จัด
 8 (1) การเยี่ยมผูป่วย  ไม่เกิน 1,500 บาท/ครั้ง/ราย
  (2) การประสบภัยพิบัติต่างๆ ไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง/ราย 
 9 ค่าพวงมาลา พวงหรีด พวงมาลัยหรือกระเชาดอกไม ผลไม ไม่เกิน 1,000 บาท/ครั้ง
 10 ค่าอาหารเหมาจ่ายสําหรับบุคลากรผูที่อยู่เวรรักษาการณ์ ไม่เกิน 500 บาท/ครั้ง
 11 ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่มของบุคลากร ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี

สวัสดิการเกี่ยวกับประกันภัยอุบัติเหตุ

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

มหาวิทยาลัยไดเล็งถึงความสําคัญเก่ียวกับการใหสวัสดิการแก่พนักงานในการทําประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มใหกับพนักงาน เพื่อสราง
ขวัญกําลังใจและจิตใจในการปฏิบัติงานจึงไดทําประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยใหความ
คุมครองเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการเสียชีวิต ความคุมครองคนละ 100,000 บาท เมื่อมหาวิทยาลัยทําสัญญากับบริษัทผูรับทําประกันตั้งแต่
วันที่ 14 สิงหาคมของทุกปี ผูที่จะไดรับความคุมครองตามประกันจะตองมีชื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ 14 สิงหาคมของทุกปี
และจะพนการคุมครอง เมื่อ

1) พนสภาพจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 2)  อายุเกิน 65 ปี
สําหรับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของบุคลากรมหาวิทยาลัย ใหส่งหลักฐานภายใน 30 วัน นับแต่วันเสียชีวิตที่ธนาคารกรุงเทพ หรือ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) โทร. 02-285-8888 เวลาทําการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
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ส่วนที่ 7
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย

เมือ่พนกังานไดรบัการบรรจใุนมหาวทิยาลยัจะตองทาํสญัญาจางปฏบิตังิานฉบบัแรกทีฝ่า่ยบรหิารงานบคุคล ทัง้พนกังานงบประมาณ 
แผ่นดิน และพนักงานเงินรายได และในการปฏิบัติงานในแต่ละปีจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี เพื่อทําสัญญาต่อตามระยะเวลา 
ของสัญญาของพนักงานแต่ละประเภท โดยมหาวิทยาลัยกําหนดใหหน่วยงานแต่ละหน่วยงานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยทุกคน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลปีละ 2 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม ของปีต่อไป
ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน

วัตถุประสงค์ของการประเมิน

1.  ปรับปรุง พัฒนา ประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงานในทุกตําแหน่ง
2.  ประกอบการพิจารณาความดี ความชอบ การเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบ
3.  เพื่อพิจารณาจางต่อ หรือขยายเวลาตามสัญญาจางของพนักงานเงินรายได
4.  เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานในการต่อสัญญาของพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดินตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท

(1) การประเมินผลการปฏิบัติราชการตําแหน่งวิชาการ (แบบ ปม.1)

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตําแหน่งวิชาการ (100 คะแนน) ประกอบดวย
1.  ดานการเรียนการสอน (35 คะแนน)
 1.1 การสอน (20 คะแนน)
 1.2 เว็บไซต์ส่วนตัว (11 คะแนน)
 1.3 ผลงานทางวิชาการ (4 คะแนน)
2. ดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค์ (33 คะแนน)
 2.1 แหล่งทุนวิจัย (13 คะแนน)
 2.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัย (20 คะแนน)
3. การบริการวิชาการแก่สังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (12 คะแนน)
 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (7 คะแนน)
 3.2 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (5 คะแนน)
4. การทําผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม (เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยงบแผ่นดิน)(10 คะแนน)
5.  สมรรถนะตามหนาที่ (10 คะแนน) ไดแก่
 5.1 สมรรถนะหลัก (5 คะแนน)
 5.2 สมรรถนะรอง (5 คะแนน)
 5.3 การพัฒนาดานภาษาอังกฤษ (10 คะแนน)

(2) การประเมินผลการปฏิบัติราชการตําแหน่งสนับสนุนวิชาการ (แบบ ปม.2) 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตําแหน่งสนับสนุนวิชาการ (100 คะแนน) ประกอบดวย

1) ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (70 คะแนน)
 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (25 คะแนน)
  1.1 การพัฒนาตนเอง (5 คะแนน)
  1.2  รายงานผลการอบรมการพัฒนาตนเอง (5 คะแนน)
  1.3  คู่มือการปฏิบัติงาน (5 คะแนน)
  1.4  นําคู่มือการปฏิบัติงานขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน (5 คะแนน)
  1.5  จํานวนภาระงานที่ไดรับมอบหมายต่อปี (5 คะแนน)
 2.  การวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ (15 คะแนน)
  2.1  มี JD การกําหนดมาตรฐานการทํางาน (5 คะแนน)
  2.2  ความสําเร็จของงานตามตัวชี้วัด (10 คะแนน)
 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (15 คะแนน)
  3.1  มีการพัฒนางาน (7 คะแนน)
  3.2  มีปฏิทินการทํางาน (5 คะแนน)
  3.3  มีการประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน (3 คะแนน)
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 4.  การทํางานเป็นทีม (15 คะแนน)
  4.1  กิจกรรมบังคับ (5 คะแนน)
   - โครงการประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัย 2 ครั้ง/ปี
   -  พิธีบวงสรวงถวายสมเด็จพระนางเจาสุนันทาฯ 1 ครั้ง/ปี
  4.2  จัดตั้งกลุ่ม KM การจัดการความรู (5 คะแนน)
  4.3  มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ (5 คะแนน)

2) พฤติกรรมการปฏิบัติ (สมรรถนะ)(10 คะแนน)
  - สมรรถนะหลัก
  -  สมรรถนะรอง

3) การพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)
4) การทำา R2R หรืองานวิจัยที่เกี่ยวกับหน้าที่ (เฉพาะพนักงานงบประมาณแผ่นดิน) (-10, 0 คะแนน)

ขั้นตอนการประเมิน

1.  กองบริหารงานบุคคลแจงเวียนปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.  หน่วยงานจัดทําขอมูลดานต่างๆ สําหรับการประเมิน และจัดทําบัญชีรายชื่อสําหรับการประเมิน
3.  ผูรับการประเมินเขาตรวจสอบขอมูลการประเมิน และยืนยันขอมูลในระบบ ERP
4.  ผูประเมิน ผูบังคับบัญชา ประเมินและยืนยันขอมูลผ่านระบบ ERP
5.  หน่วยงานจัดทําบันทึกขอความแจงประมวลผลคํานวณคะแนนประเมิน และกองบริหารงานบุคคลส่งกลับขอมูลแบบรายงานฯ
6.  ผูประเมิน ผูบังคับบัญชา เขายืนยันแจงผลการประเมินผ่านระบบ ERP และผูรับประเมินรับทราบผลการประเมินในระบบ 
 ERP
7.  รายงานสรุปคะแนนประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
8.  นําผลการประเมินไปบริหารจัดการพิจารณาความดีความชอบและจัดทําขอตกลงแนวทางพัฒนาสําหรับผูที่ไดผลการประเมินต่ํา
9.  ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล

S SRU
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เอกสารคู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล่มนี้ เป็นการรวบรวมเรียบเรียงและ 
สังเคราะห์จากขอบังคับและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็นสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
ซึ่งสามารถสืบคนรายละเอียด ขอมูลจากประกาศและขอบังคับไดจาก http://www.personnel.
ssru.ac.th ของกองบริหารงานบุคคล ดังนี้

1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
2.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าดวยคณะกรรมการอุทธรณ์และรองทุกข์  

 พ.ศ. 2560
3.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อน 

 ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยใหสูงขึ้น พ.ศ. 2560
4.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แบบประเมินค่างานและเกณฑ์การตัดสิน 

 เพื่อกําหนดระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 
 และเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2560

5.  ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา เรือ่ง กาํหนดแบบฟอรม์การเสนอขอแตง่ตัง้และ 
 แบบฟอรม์การประเมนิผลงานทีแ่สดงความเปน็ผูชาํนาญงาน ชาํนาญงานพเิศษ ชาํนาญการ  
 ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2560

6.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เกณฑ์ความรูความสามารถ ทักษะและ 
 สมรรถนะสําหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหน่งประเภท 
 ทั่วไปและตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2560

7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์การรับบุคคลเขาเป็นพนักงาน 
 มหาวิทยาลัยตําแหน่งวิชาการและตําแหน่งสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2551

8.  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าดวยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561
9.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินทุน 

 อุดหนุนการศึกษา พ.ศ. 2560
10. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล 

 ในการเขยีนบทความทางวชิาการ บทความวจิยั (Citation) การอางองิบทความวจิยั ผลงาน 
 ดเีดน่วจิยั วชิาการ การสอน และวชิาชพีและวทิยากรทีป่รกึษาเพือ่พฒันาอาจารย ์ใหดาํรง 
 ตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

11.  ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา เรือ่ง หลกัเกณฑ ์และวธิกีารจดัสรรเงนิสนบัสนนุ 
 บุคลากรเพื่อเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศ หรือต่างประเทศ พ.ศ. 2560

12. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัล 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2560

13.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2559

14.  คู่มือจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2555
15. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการทางวินัยแก่ 

 พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
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16.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักเกณฑ์และวิธีการลา และการลาโดยไดรับ 
 ค่าจางและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2560

17.  ประกาศฯ หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขการเลือ่นตาํแหนง่พนกังานใหสงูขึน้ พ.ศ. 2560
18. ประกาศฯ คํานิยามผลงาน คุณภาพผลงานและกําหนดโครงร่างผลงานที่แสดงความเป็น 

 ผูชํานาญงาน ผูชํานาญงานพิเศษ ผูชํานาญการ ผูชํานาญการพิเศษ ผูเชี่ยวชาญและ 
 ผูเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2560

19.  ประกาศฯ เงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.  
 2560

20.  ประกาศฯ หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจางพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) พ.ศ.  
 2560

21.  ประกาศฯ การใหพนักงานไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ พ.ศ. 2560
22.  ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุกลับเขาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเนื่องจากไปรับ 

 ราชการทหาร พ.ศ. 2560
23.  ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูลและเงิน 

 ค่าตอบแทน พ.ศ. 2560
24.  ประกาศฯ บัญชีค่าจางและการไดรับค่าจางของพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงิน 

 รายได) พ.ศ. 2560
25.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าดวยหลักเกณฑ์และวิธีการเขาสู่ตําแหน่ง 

 ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานต่ํากว่าระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
 (โรงเรียนสาธิต)
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