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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 

 
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 เป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของวิทยาลัย ที่เน้นความสัมฤทธิ์ผลของงานให้
เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารการจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบ
ราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ได้เน้นให้ใช้  แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของ
งาน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ แผนปฏิบัติก าร
ของวิทยาลัยฯ พัฒนาปรับปรุงมาจากแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์ของ
วิทยาลัยตามล าดับ 

 ในปี งบประมาณ 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ได้จั ดให้มีการทบทวน 
แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) โดยการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตาม 
แผนยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมทั้งศึกษาสภาวการณ์ปัจจุบัน ประเด็นความท้าทายใน 
ด้านต่างๆ ที่ วิทยาลัยฯจะต้องเผชิญ โดยได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย เ พ่ือให้ 
แผนยุทธศาสตร์นี้เป็นแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการอย่างแท้จริง วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

  ในการนี้ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จึงได้จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2560-2564)  และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้นเพ่ือให้บุคลกรที่มีคุณวุฒิ ตามกรอบมาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการปฏิบัติพันธกิจของวิทยาลัยฯ ในด้านต่างๆโดยแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)  และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีความสอดคล้องกับ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  1  เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ 1 . 8  บุ ค ล า ก ร ทุ ก ร ะ ดั บ มี ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ใ น ส า ย อ า ชี พ  
มีทักษะความรู้  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ งาน  6 ตัวชี้วัด มี โครงการกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
จ านวนทั้งสิ้น 3 กิจกรรมโครงการ เป้าประสงค์ 1.10 มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานที่สอดคล้องตาม 
หลักธรรมาภิบาล 1 ตัวชี้วัด 1 กิจกรรมโครงการ 

 

         

                                      (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑติ  ผังนิรันดร)์ 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย บรรลุผลส าเร็จครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพของบุคลากร รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ตรงตามวัตถุประสงค์ ดังนัน้ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจงึก าหนดนโยบายไว้ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาสู่องค์กรแหง่การเรยีนรู้ และมีสว่นร่วม 

2. การสรา้งมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

3. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง 

4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีจติส านึกในการบริการที่ดี 

5. ส่งเสริมให้บุคลากรท าวิจัย 

 เนื่องจากทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กร เพราะปัจจัยด้านบุคลากร 

หรืออัตราก าลังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการชี้ขาดความส าเร็จในการท างานทุกองค์กร ดังนั้นการพัฒนา

บุคลากรจงึเป็นกลไกส าคัญที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคนด้านวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง

สังคมคุณภาพ 

 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดท าขึ้นอย่างเป็นระบบโดย

ค านึงถึง โครงสร้างองค์กร (Organization) วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission) ยุทธศาสตร์ (Strategy)  

เป้าประสงค์ (Goal) แผนงาน (Action Plan)  นโยบายในการพัฒนาบุคลากร และระบบการบริหารงาน

บุคคล (Human Resource Management) ที่ใช้การบริหารจัดการที่อิงสมรรถนะ(Competency Based 

Management) บนพื้นฐานของทักษะ ความรู้ และความสามารถ  เพื่อใหัเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) เป็นเครื่องมอืส าคัญในการเชื่อมโยง

กระบวนการบริหารงานบุคคลกับผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาบุคลากร  โดยแผนพัฒนาบุคลากรของ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการนีส้ามารถใช้เป็นกรอบทิศทางให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้น าแนวทาง

ดังกล่าวไปปฏิบัติให้บรรลุผลได้ตามพันธกิจ 

 

 

 

 

 



 

  1.2 โครงสร้างวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ส านักงาน หลักสูตร/สาขา ส านักงาน 

- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานธุรการ 
- งานบุคลากร 
- งานวิชาการ 
- งานคอมพิวเตอร์ 
- งานกิจการนักศึกษา 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานวิจัยและบริการวิจัย 
 
 

 

- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 
- บธ.บ. สาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 
- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการทนุมนุษย์และองค์การ 
- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต 
- บธ.บ. สาขาวิชานวตักรรมการค้าระหว่างประเทศ 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ 
- วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารการตลาด 
- รบ. สาขาวชิารัฐศาสตร์  
- รม. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
- บธ.ม. สาขาวชิาการจัดการฟตุบอล 
- กจ.ม. นวัตกรรมการจัดการ 
- รด. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
- ปรด. สาขาวชิานวัตกรรมการจัดการ 

 

- สถาบันวิจัยเทคโนโลยีฯ 
- สโมสรนักศึกษาเก่า 
- กองทุนพัฒนาวิทยาลัย 
- ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและบริการ
วิชาการ 
- ศูนย์ DSC Digital Smart Center 
- มูลนิธินวัตกรรมการจัดการเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ 

 
 
 
 
 
 



 

          

  1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 โครงสร้างการบริหารงานของวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

2
 

หัวหน้าส านักงาน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

รองคณบดฝี่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
คุณภาพ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

1. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
  1.1 งานธุรการและสารบรรณ 
  1.2 งานประชาสัมพันธ์ 
  1.3 งาน IT/โสต 
  1.4 งานอาคาร/ยานพาหนะ 
  1.5 งานบุคลากร 
  1.6 งาน ISO 
  1.7 เลขานุการ 

2. ฝ่ายคลังและพัสดุ 
  2.1 งานพัสดุ 
  2.2  งานการเงิน งานบัญชี
งบประมาณ 

1. ฝ่ายวิชาการ 
  1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 
  1.2 งานหลักสูตรและ 
การสอน 
  1 .3  งานทะเบียนและ
ประมวลผลข้อมูล 
  1.4 งานรับเข้าศึกษาต่อ 
  1.5 งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1. ฝ่ายนโยบาย/แผนและ
ประกนัคุณภาพ 
  1.1 งานวิเคราะห์แผนงาน/
งบประมาณ 
  1.2 งานพัฒนาระบบ/
ประเมินผลปฏิบัติราชการ 
  1.3 งานประกันคุณภาพ 

1. ฝ่ายงานวิจัยและบริการ
วิชาการ 
  1.1 งานผลิตผลงานวิจัย 
  1.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย 
  1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ 
  1.4 งานบริการวิชาการแก่
สังคม 
  1.5 งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
  1.6 งาน U - ranking 

1. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  1.1 งานกิจการนักศึกษา 
  1.2 งานบริหารและสวัสดิภาพ 
  1 . 3  ง า น แ น ะ แ น ว แ ล ะ
ทุนการศึกษา 
  1.4 งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

2. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
  2.1 งานวิเทศสัมพันธ์ 



1.4 ผลการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผลการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

ในรอบปีงบประมาณ 2561 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตาราง แสดงข้อมูลบุคลากรแยกตามวุฒกิารศกึษา 

 

ล าดับ

ท่ี 

 

บุคลากร วุฒกิารศึกษา 
 

ลาศกึษา

ต่อ 

 

ปฏบัิตงิานจรงิ 
ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ ากว่า  

ป.ตรี 

1 สายวิชาการ 29 29 - - - 58 

 พนักงานประเภทเงนิแผน่ดิน 10 4 - - - 14 

 พนักงานประเภทเงนิรายได้ 19 25 - - - 44 

2 สายสนับสนุนวิชาการ - 10 15 - - 25 

 พนักงานประเภทเงนิแผน่ดิน - 3 - - - 3 

 พนักงานประเภทเงนิรายได้ - 7 15 - - 22 

3 แมบ่้าน/คนงาน - - - 4  - 4 

รวม 29 39 15 4 - 87 
ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2561 

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน 

ล าดับที ่ งาน/กิจกรรม ผลการ

ด าเนนิงาน 

(หนว่ย) 

วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน 

การวางแผนอัตราก าลัง 

1 แผนกรอบอัตราก าลัง 4 ปี 1 แผน มีการน าข้อมูลประชุมพิจารณาจัดท าแผน

กรอบอัตราก าลัง 4 ปี 

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลกร 

1 แผนการสรรหาบุคลากร 1 แผน มีการน าข้อมูลประชุมพิจารณาจัดท า

แผนการสรรหาบุคลากรประจ าปี 

2 ย้าย/ปฏิบัติงาน 2 ราย - มีบุคลากรย้ายมาปฏิบัติงาน 2 ราย ได้แก่ 

บุคลากรสายวิชาการ คอื ผศ.ดร.ทวีป  

พรหมอยู่ และบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ คอื นางพรรณนลิน  สัชฌุกร 

 



 

ล าดับที ่ งาน/กิจกรรม ผลการ

ด าเนนิงาน 

(หนว่ย) 

วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน 

3. การขออนุมัติจ้างบุคลากร 7 ราย ขออนุมัตจิ้างบุคลากร 

สายวิชาการ 6 ราย,สายสนับสนุนวิชาการ 

1 ราย 

4. การสอบคัดเลือกบุคลากร 3 ครั้ง มีการด าเนินการประกาศสอบ 3 ครั้ง 

5. การลาออก 3 ราย มีบุคลากรลาออกจากราชการ 3 ราย คือ 

1.นายปริญญา  สีมว่ง ตั้งแต่ 31 ธ.ค.2560 

2.นายสัณหณัฐ  จักรภัทรวงศ์ ตั้งแต่ 2 

เม.ย.2561 

3.นายพีรศักดิ์  มนต์ชัยกุล ตั้งแต ่1 ก.ย.

2561 

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

1 การลาฝกึอบรม 66 ราย มีผู้ขออนุมัตไิปอบรม จ านวน 66 ราย 

2 การลาศกึษาต่อ

ภายในประเทศ 

23 ราย มีบุคลากรสายวิชาการลาศึกษาต่อ จ านวน 

15 ราย, สายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 8 

ราย 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1 การประเมนิผลการปฏิบัติ

ราชการตามข้อตกลงการ

ปฏิบัติราชการ 

2 ครัง้ 1 ปีมีการสรุปผลการจัดท าข้อตกลงการ

ปฏิบัติราชการ 2 ครั้ง คือ  

ครั้งที่ 1  1 ตุลาคม – 31 มนีาคม 

ครั้งที่ 2  1 เมษายน – 30 กันยายน  

2 การประเมนิผลการ

ปฏิบัติงาน 

67 ราย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสรุปผล

ในการจา้งปีต่อไป และปรับเงนิเดือน 

เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 

1 การเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ - บุคลากรเข้าร่วมโครงการเพิ่มต าแหนง่ทาง

วิชาการ 30 ราย 

ระบบค่าตอบแทน 

1 การปรับเงินเดอืน 46 ราย มีการปรับเงินเดอืนให้ได้รับตามคุณวุฒิ 5 

ราย และปรับเงนิเดือนตามผลการปฏิบัติ

ราชการ 46 ราย 
 

 



 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจ าปี งบประมาณ 2562 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

       ยกระดับคุณภาพนวัตกรรมจัดการ และนวัตกรรมองคก์าร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

   

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

            1. ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม สนองตอบต่อความต้องการของสังคม 

     2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อการพัฒนาสังคมและ

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

     3. ให้บริการวิชาการ และการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการบริหาร

จัดการ และนวัตกรรมองค์การ ที่สอดคล้องกับความตอ้งการของสังคมและท้องถิ่น 

     4. พัฒนาองค์ความรู้สู่การท านุบ ารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

     5. สร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองคก์าร 

 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

       1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุค

เศรษฐกิจฐานความรู ้อยู่ในสังคมอาเซียนและประชากรโลกอย่างมคีวามสุข 

      2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียน

อย่างมคีุณภาพ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง

หรอื SMEs ให้เข้มแข็ง 

      3 .  อนุรักษ์  พัฒนา และให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

กรุงรัตนโกสินทร์สู่อาเซียน 

      4. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิ

ปัญญาไทยสู่ประชาคมอาเซียน 

      5. สรา้งเครือขา่ยกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

      6. สรา้งและเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ 

 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

     1. ทุนมนุษย์ 

     2. ทรัพยากร 

     3. เครื่องมือทางการจัดการ 

     4. เครือขา่ย 

 

 



 

1.5.5 วัฒนธรรมองค์การ (Organization Culture) 

               1. บุคลากรมีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
      2. บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และธรรมาภิบาล 

      3. บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความศรัทธา และผูกพันต่อองค์การ 

 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

      1. มีการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

      2. มีการเสริมสร้างแนวคิดด้านนวัตกรรมการจัดการในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อสร้าง

ความโดดเด่นในการประกอบอาชีพ 

      3. มกีารสรา้งทักษะด้านการจัดการอย่างเป็นระบบ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

       เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ และนวัตกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

      1. ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์(WISDOM & CREATIVITY) 

      2. ส่งมองบริการที่เป็นเลิศ (EXCELLENCE SERVICES) 

      3. ปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง (CONTINUOUS IMPROVEMENT) 

      4. ความเป็นมืออาชีพ (PROFESSIONAL STAFF) 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (Development Goals) 

      1. เป็นองค์การที่สร้างผลงานด้านนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ 

 2. เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 2  

แผนปฏิบัตกิารบรหิารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) 

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

2.1 นโยบายด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 เพื่อให้วิทยาลัยสามารถบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจากภายนอกและ

ภายในระดับโลก ภูมิภาค ประเทศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและภัยพิบัติจ าก

ธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารจัดการของวิทยาลัย เช่น การได้รับการ

จัดสรรงบประมาณรายได้ลดลง วิทยาลัยจึงต้องบริหารจัดการโดยบูรณาการงบประมาณเงินรายได้

เพื่อให้การพัฒนาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นกระบวนการจัดการทางงบประมาณจึงเป็นเครื่องมือจัดสรร

ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้วิทยาลัยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกัน ท างาน

ร่วมกันในลักษณะประสานเชื่อมโยงแบบเครือข่าย มีรูปแบบการบริหารจัดการองค์รวม ภายใต้การ

ก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย โดยใช้กลไกงบประมาณในการแสดงภาพความเชื่อมโยง 

อย่างบูรณาการ สะท้อนภารกิจของวิทยาลัยโดยค านึงถึงหลักประหยัดและความคุ้มค่า สามารถ

เชื่อมโยงภารกิจ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมและงบประมาณของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยใน

ลักษณะที่สอดคล้องซึ่งกันและกัน 

 การจัดการงบประมาณเงินรายได้ของวิทยาลัยจะเป็นการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้น

ผลงานตามยุทธศาสตรซ์ึ่งให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานและผลส าเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์ โดยมี

การวัดผลความส าเร็จของผลงานดังกล่าวด้วยตัวชี้วัดที่ชัดเจน และครอบคลุมทั้งปริมาณ คุณภาพ 

เวลา และตน้ทุนอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้มเีป้าหมายผลผลิต/กิจกรรมและตัวชี้วัด

ในการจัดการงบประมาณเงินรายได้ 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

2.2.1 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพต่อการ

ด าเนนิงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแมแ่บบที่ดขีองสังคม 

 2.2.2 เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับ

องค์กร 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน     

   



 

    ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

     ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีประสิทธิผล

เพิ่มขึน้ (high performance organization)  

  2. ศิษย์เก่าและชุมชนมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์  

  3. ศษิย์เก่าได้รับการยกย่อง และยอมรับ จากผู้ใชบ้ัณฑติ ชุมชนหรอืสังคม 

  4. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ  มีคุณธรรม 

จริยธรรม และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันสูง และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มี

ประสิทธิภาพ 

  5. มีศูนย์การวิจัยที่พร้อมให้บริการและมีบรรยากาศสนับสนุนการผลิตงานวิจัยที่มี

ประสิทธิภาพและเป็นแหลง่รวบรวมความรูเ้ฉพาะด้าน  

  6.บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการสร้างผลงานวิจัยและหรืองาน

สร้างสรรค ์ได้รับการตพีิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติและน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

สังคม ชุมชนเพิ่มขึน้ 

 7. มีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัวเพื่อการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ของมหาวิทยาลัย   

   8. มีความรว่มมอืด้านการศึกษาและการวิจัยกับสมาชิกประชาคมอาเซียน 

   9. เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการบนพื้นฐานของความรู้ทางวิชาการและ

เป็นที่พึ่งพาของสังคมได้ 

 10. อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเป็นศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศ 
 

2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ระดับหน่วยงาน 
1) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการ
ด าเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่
มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม 

1) ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของมหาวิทยาลัย (ระดับความพึง
พอใจ) 

≥ 4.0 

2) เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับ
องค์กร 

1) ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัย (ระดับความผูกพัน) 

≥ 4.0 



 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล รวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูล 

ผูบ้ริหารก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

คณะกรรมการ จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และรองผู้บริหารระดับ

หนว่ยงานวเิคราะหป์ัจจัย ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ การทบทวนวิสัยทัศน ์พันธกิจ และค่านิยมหลักขององค์กร 

คณะกรรมการ จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล รองผู้บริหารระดับ

หนว่ยงาน และผูป้ฏิบัติงานก าหนดโครงการและกิจกรรม 

คณะกรรมการ จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล จัดประชุมรับฟังความ

คิดเห็นจากบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ 

                             เสนอคณบดี 

         น าแผนพัฒนาบุคลการ ไปสู่การปฏิบัติ 



 

 

ส่วนที่ 3 

กระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 
3.1 ความส าคัญของระบบบรหิารงานบุคคล 

  การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การจัดการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในองค์กรนั้นๆ 

ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพ เต็มความสามารถของแตล่ะบุคคลให้มากที่สุดทั้งในการเพิ่มพูนความรู้ 

ความสามารถ เพื่อสร้างขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดผลส าเร็จสูงสุดทั้งต่อ

องค์กรและต่อบุคลากรการบริหารงานบุคคล คือเป็นส่วนส าคัญในการบริหารงานในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย 

 การวางแผน  การจัดการองค์กร การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ และการควบคุมในส่วนของการจัด

คนเข้าท างานนั้นได้มกีารพัฒนาขึน้เป็นศาสตร์ทางวิชาการที่เรียกกันว่า การบริหารงานบุคคล และพัฒนาต่อเนื่อง

มาเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยได้รวมกันพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การธ ารงรักษา การจ่าย

ค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการ และการจูงใจในการท างานด้วยวิธีการต่างๆ เข้าไว้ด้วยการบริหารทรัพยากร

มนุษย์จึงมีความส าคัญต่อองค์การ และปัจจัยหนึ่งที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ โดยมีความส าคัญและ

ความจ าเป็นในการบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยจึงก าหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้

สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย และนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคลของวิทยาลัยฯ โดยมีระบบการด าเนินการดังนี้ 

1. การวางแผนอัตราก าลัง 

2. การสรรหา และการคัดเลือกบุคลากร 

3. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

4. การประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

5. เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 

6. ระบบค่าตอบแทน 

7. ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

8. การเกษียณอายุราชการ 

3.2 วัตถุประสงค์ของการบริหารงานบุคคล 

 การบริหารทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ ดังตอ่ไปนี้ 

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงให้มาเป็น

อาจารย์และเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรใหม้ีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ้น และมีความก้าวหน้าในสายงาน 



 

 3. เพื่อสนับสนุนใหเ้กิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนา

วิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

 4. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหม้ีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 5. เพื่อสร้างวัฒนธรรมขององค์กรใหเ้กิดคุณภาพชวีิต และความสมดุลระหว่างชีวติกับการท างาน 

 6. เพื่อสรา้งแรงจูงใจ และให้รางวัลตอบแทนกับบุคลากรที่สรา้งผลงานให้วิทยาลัยตามความเหมาะสม 

 7. เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการให้มีเจตคติ ค่านิยม ที่มุ่งเน้นคุณภาพ 

ความรู้ความสามารถในการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรการเรียนรู้ มีบุคลิกภาพที่งดงาม และมีจรรยาบรรณ

ตามวิชาชีพ 

 8. สนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการพัฒนาตนเอง โดยเข้ารับการอบรม 

ประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

3.3 กระบวนการบริหารงานบุคคล 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แบ่งระบบบริหารงานบุคค ล ออกเป็น 6 ระบบใหญ่  คือ   

1) ระบบการสรรหา (Recruitment) 2) ระบบการพัฒนา (Training & Developmaent)  

3) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4) ระบบการบริหารค่าตอบแทน 5) ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์ 6) ระบบการธ ารงรักษา ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และแนวปฏิบัติ

โดยสังเขป ดังนี้ 

 3.3.1. ระบบการสรรหา (Recruitment) 

  1. การวางแผนอัตราก าลัง 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการจัดท ากรอบอัตราก าลัง ตามพระราชบัญญัติ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 จึงก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดกรอบของ

ต าแหน่ง อันดับเงินเดือน ของต าแหน่ง และจ านวนของบุคลากรที่พึงมี รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ของ

ต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย 

และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ จึงได้จัดท ากรอบอัตราก าลังบุคลากร ประจ าปี

งบประมาณ 2560 – 2564  โดยจ าแนก ส านักงาน กอง ส านัก สถาบัน และคณะ วิทยาลัยต่าง ๆ การจัดท าแผน

กรอบอัตราก าลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีดังนี้ 

 1. วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินการจัดท ากรอบอัตราก าลัง กรอบของต าแหน่ง 

ภาระหนา้ที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง โดยวิเคราะห์จากข้อมูลภาระงาน อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่

ละหน่วยงาน และการปฏิบัติงานจรงิ เพื่อใช้ในการวิเคราะหแ์ละวางแนวทางการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง กรอบ

ของต าแหน่งและภาระหนา้ที่ 

 2. ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท ากรอบ

อัตราก าลัง เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ที่หน่วยงาน

รับผิดชอบ 



 

 3. จัดท ากรอบอัตราก าลัง 4 ปี โดยก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่งให้

เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน รวมทั้งหลักเกณฑ์การวิเคราะห์กรอบ

อัตราก าลังตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

 4. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง และเสนอส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษาต่อไป 

  2. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลโดยยึดระบบคุณธรรม 

(Merit System) ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. 2547 และ

หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศกึษา (ก.พ.อ.) ก าหนดไว้ คือ 

 วิธีการสอบแข่งขัน 

 วิธีการสอบคัดเลือก 

 วิธีการโอนย้าย 

 เมื่อ ได้บุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการข้างต้นแล้วแต่กรณีแล้ว มหาวิทยาลัยจะด าเนินการ

บรรจุ/จ้าง แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และด าเนินการในส่วนอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องต่อไป จนกระทั่งพ้นสภาพการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 3.3.2. ระบบการพัฒนา (Training & Developmaent) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการพัฒนาบุคลากรหลากหลายรูปแบบ เช่น การศึกษาต่อ 

การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การสอนงาน การฝึกในการปฏิบัติงานจริง การจัดการความรู้ในองค์กร การศึกษา

ด้วยต้นเอง 

 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัดท าระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยกองทุน

พัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 1. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาโท และหรือปริญญาเอก หรือระดับหลัง

ปริญญาโท หรอืปริญญาเอก 

 2. เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย 

 3. เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการไปฝกึอบรมและศึกษาดูงานด้านวิชาการ 

 4. เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการไปประชุมสัมมนานานาชาติ 

 5. เพื่อสนับสนุนเงินรางวัลในการเขียนบทความทางวิชาการ 

 6. เพื่อสนับสนุนโครงการความรว่มมอืทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคลากร 

 7. เพื่อสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวชิาการ 

 8.เพื่อสนับสนุนเงินรางวัลบุคลากรที่ได้รับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ 

 9. เพื่อสนับสนุนเงินรางวัลบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นทั้งด้านวิจัย วิชาการ การสอนและวิชาชีพ 

และเงินรางวัลอื่น ๆ  



 

 10. เพื่อสนับสนุนเงินรางวัลบุคลากรที่สร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

 3.3.3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง ตามรอบการประเมิน คือ  

 รอบที่ 1 ในชว่งเดือนตุลาคม ถึง เดือนมนีาคม และ 

 รอบที่ 2 ในชว่งเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน  

ซึ่งบุคลากรทุกคนจะต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามสายงาน 

ดังนี้ 

 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับสายวิชาการ 

 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับสายสนับสนุนวิชาการ 

 3. แบบประเมินผลงานปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหาร 

 3.3.4. ระบบการบริหารค่าตอบแทน 

 กลุ่มข้าราชการ ได้รับ 

 - เงินเดอืน เงินประจ าต าแหน่ง (พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเงนิเดือนและเงนิประจ าต าแหน่ง) 

ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน

นอกเหนอืจากเงนิเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2547) 

 - เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มการครองชีพ 

ช่ัวคราวส าหรับข้าราชการและลูกจา้งประจ าของสว่นราชการ พ.ศ. 2548) 

 - เงินสวัสดิการ 

 กลุ่มลูกจ้างประจ า ได้รับ 

 - เงินคา่จา้ง (ตามระเบียบกระทรงการคลังว่าด้วยลูกจา้งประจ าของสว่นราชการ พ.ศ. 2537) 

 - ค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงนิเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงนิเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของสว่นราชการ พ.ศ. 2547) 

 - เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มการครองชีพ

ช่ัวคราวส าหรับข้าราชการและลูกจา้งประจ าของสว่นราชการ พ.ศ. 2548) 

 - เงินสวัสดิการ 

 กลุ่มพนักงาน ได้รับ 

 - เงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจ าต าแหน่ง (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เงิน

ประจ าต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย) 

 - เงินสวัสดิการ 

 - เงินคา่ประสบการณ์ 

 - เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (เทียบเทียง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วา่ด้วยเงินเพิ่มการ

ครองชีพช่ัวคราวส าหรับข้าราชการและลูกจา้งประจ าของสว่นราชการ พ.ศ. 2548) 



 

 กลุ่มลูกจ้างช่ัวคราว ได้รับ 

 - เงินเดอืน 

 - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (เทียบเคียง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วา่ด้วยเงินเพิ่มการ

ครองชีพช่ัวคราวส าหรับข้าราชการและลูกจา้งประจ าของสว่นราชการ พ.ศ. 2548) 

 นอกจากนีบุ้คลากรที่ปฏิบัติงานต าแหน่งวิชาการ ซึ่งได้แก่ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รอง

ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ยังมีสิทธิเบิกค่าสอนพิเศษ และการสอนที่เกินภาระงาน ได้ตามระเบียบฯ และ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 - เงินสวัสดิการ 

 3.3.5. ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีกลุ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย ทั้ง

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว ซึ่งระบบสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์จะแตกต่างกันไปตามประเภทบุคลากร ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

 กลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจ า ได้รับ 

 - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจ าจะได้รับตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง 

 - สวัสดิการการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจ าจะได้รับตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง 

 - สิทธิประโยชน์ในการลา (ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว) ได้แก่ การลาป่วย 

การลาคลอดบุตร การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ (เฉพาะ

ข้าราชการ) การลาเข้ารับการตรวจเลอืกหรือเข้ารับการเตรียมพล (เฉพาะข้าราชการ) 

 - สิทธิประโยชนใ์นการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 - สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ส าหรับ

ข้าราชการ 

 - สิทธิประโยชนใ์นการเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการลูกจ้าง (กสจ.) ส าหรับลูกจา้งประจ า 

 - สิทธิประโยชนใ์นการได้รับการจัดสรรใหเ้ข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 

 - สิทธิประโยชนใ์นการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 - สิทธิประโยชนใ์นการท าประกันอุบัติเหตุ 

 - สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้ เพื่อซื้อที่อยู่ตามโครงการสวัสดิการของ

มหาวิทยาลัย และโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงนิต่าง ๆ 

  ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ นอกเหนือจากเงินบ าเหน็จ 

บ านาญ ตามสูตรซึ่งได้รับจากกระทรวงการคลัง ดังนี้ 

  1. สิทธิในการรับเงินสมทบ สมาชิกจะได้รับเงินสมทบจากรัฐในจ านวนเท่ากับที่สมาชิกสะสม

เป็นประจ าทุกเดือน 



 

  2. สทิธิประโยชน์ทางภาษี สมาชิกสามารถน าใบแจ้งยอดแนบพร้อมแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ  91 

เพื่อยกเว้นภาษีเงนิได้บุคคลธรรมในส่วนของเงนิสะสมเข้า กบข. เฉพาะที่ไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษีนัน้ 

  3. สิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ สมาชิกจะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่ กบข. จะได้รับใหม้ีขึ้น 

 กลุ่มพนักงานราชการ ได้รับ 

 - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มพนักงานและลูกจ้างช่ัวคราวจะได้รับตามกฎหมาย

ประกันสังคม 

 - สิทธิประโยชนใ์นการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

 - สิทธิประโยชนใ์นการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 - สิทธิประโยชนใ์นการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

 - สิทธิประโยชน์ในการลา ได้แก่ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรหลัง

คลอด การลากิจส่วนตัว การลาพักผอ่น การลาอุปสมบทหรอืลาไปประกอบพิธีฮัจย์ การลาเข้ารับการตรวจเลือก

หรอืเข้ารับการเตรียมพล 

 - สิทธิประโยชนใ์นการท าประกันอุบัติเหตุ 

 - สิทธิประโยชนใ์นการได้รับการจัดสรรใหเ้ข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 

 - สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้ เพื่อซื้อที่อยู่ตามโครงการสวัสดิการของ

มหาวิทยาลัย และโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงนิต่าง ๆ 

 กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างช่ัวคราว ได้รับ 

 - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มพนักงานและลูกจ้างช่ัวคราวจะได้รับตามกฎหมาย

ประกันสังคม 

 - สิทธิประโยชนใ์นการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

 - สิทธิประโยชนใ์นการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 - สิทธิประโยชนใ์นการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

 - สิทธิประโยชน์ในการลา ได้แก่ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรหลัง

คลอด การลากิจส่วนตัว การลาพักผอ่น การลาอุปสมบทหรอืลาไปประกอบพิธีฮัจย์ การลาเข้ารับการตรวจเลือก

หรอืเข้ารับการเตรียมพล  

 - สิทธิประโยชนใ์นการท าประกันอุบัติเหตุ 

 - สิทธิประโยชนใ์นการได้รับการจัดสรรใหเ้ข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 

 - สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้ เพื่อซื้อที่อยู่ตามโครงการสวัสดิการ                

ของมหาวิทยาลัย และโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงนิต่าง ๆ 

 3.3.6. ระบบการธ ารงรักษา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการธ ารงรักษาบุคลากรโดยการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

ของบุคคลให้สูงยิ่งขึ้น  เพื่อให้บุคลากรอยู่กับมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณค่า และมีแผนพัฒนาความก้าวหน้าในงาน



 

อาชีพของผู้ซึ่งมีศักยภาพสูง เพื่อให้บุคลากรมีความรักมหาวิทยาลัยและรักงานที่ท า  ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ

ท างานเต็มความสามารถ  ผลิตผลงานที่ดีออกมา  ให้ความเป็นธรรมและยอมรับในผลงานของบุคลากรที่

ปฏิบัติงานดี 

 1. ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดให้มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ เป็นแรงจูงใจให้กับบุคลากร และ เพื่อ

สร้างความก้าวหน้า ความมั่นคงในหน้าที่การงานให้กับบุคลากร มีรายละเอียด ดังนี้  

  ก. เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ  

  บุคลากรสายวิชาการสามารถท าผลงานวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตาม 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดขั้นตอนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ

อาจารย์ ดังนี้  

 1. ผูข้อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจัดเตรียมเอกสารดังตอ่ไปนี้ 

  1 . 1  แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่ งทางวิ ชาการ  (ก .พ .อ .03 )   

  1.2 แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยผูบ้ังคับบัญชา (ก.พ.อ.04) 

  1.3 ผลการสอน ประกอบด้วย  เอกสารประกอบการสอน(ผศ.)/เอกสารค าสอน(รศ.)/

เอกสารหรอืสื่อการสอน(ศ.) จ านวน  5 เล่ม (ใช้ประกอบการประเมินผลการสอน) 

  1.4 ผลงานทางวชิาการ ประกอบด้วย 

  1.4.1  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เสนอขอฉบับสมบูรณ์  จ านวน 10 เล่ม พร้อม

ส าเนาวารสารที่ได้รับการตพีิมพ์จ านวน 1 ชุด  และ 

  1.4.2  ต ารา หรอื หนังสือ หรอื บทความทางวิชาการ จ านวน 10 เล่ม  

 2. เสนอตอ่คณบดีที่ตนสังกัดเพื่อพจิารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการที่เสนอขอ 

 3. คณบดีน าเสนอต่ออธิการบดีโดยส่งเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา

ต าแหน่งทางวิชาการ  

 4. คณะกรรมการ ก.พ.ต. ออกค าสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

(รายละเอียดดูจากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของ

ผูเ้สนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ) 

 5. คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน รายงานผลประเมินผลการสอน ต่อ 

คณะกรรมการ ก.พ.ต. 

 6. คณะกรรมการ ก.พ.ต.  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน

ทางวิชาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 



 

  6.1 ประธานกรรมการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ก.พ.ต. 

    6.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามถึงห้าคน (ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อ

ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ที่  ก . พ . อ . ก า ห น ด  โ ด ย ต้ อ ง เ ป็ น บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ส ถ า บั น ที่ ผู้ ข อ สั ง กั ด 

 7. ฝ่ายเลขานุการ ฯ ก.พ.ต.จะส่งเอกสารการประเมินให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง

วิชาการซึ่งประกอบด้วย 

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

     7.2  งานวิจัย หรอื ผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น และ 

     7.3  ต าราหรอืหนังสือหรอืบทความทางวิชาการ 

 8.  ผลการประเมินของผูท้รงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการที่ส่งกลับมายังมหาวิทยาลัย

อาจเป็นได้ 2 กรณี คือ 

                 กรณีที่ 1  ผลการประเมินของกรรมการเป็นเอกฉันท์ 

                 กรณีที่ 2  ผลการประเมินของกรรมการไม่เอกฉันท์ (ทั้ง 2 กรณีจะต้องด าเนินการ

นัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิประเมนิผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตอ้งใชเ้วลาพอสมควร) 

 9. ฝ่ายเลขานุการ ฯ จะนัดคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อร่วม

พิ จ า ร ณ า อี ก ค รั้ ง ห นึ่ ง  ก า ร ตั ด สิ น จ ะ ใ ช้ ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่  ก . พ . อ . ก า ห น ด 

 10. ฝ่ายเลขานุการฯ น าผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ก.พ.ต. เพื่ อ

พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการตัดสิน 

 11. ฝ่ายเลขานุการฯ บันทึกข้อความเสนออธิการบดี เพื่อเสนอต่อสภาวิชาการพิจารณาให้

ความเห็นชอบ 

 12 .  ฝ่ายเลขานุการฯ น า เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  /  ไม่อนุมัติ 

 13 .  มหาวิ ทยาลั ยออกค าสั่ ง แต่ งตั้ ง ให้ ด า ร งต าแหน่ ง  ผศ . / รศ . /ศ .  ในสาขาที่ 

เสนอขอ 

 14. มหาวิทยาลัยน าเรื่องแจ้งตอ่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศกึษาภายใน 30 วันนับสภา

มหาวิทยาลัยมีมติ 

 15. กรณีที่สภามหาวิทยาลัยไม่อนุมัต ิมหาวิทยาลัยจะแจ้งต่อผูเ้สนอขอพร้อมด้วยเหตุผล 

 ข. เส้นทางความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา 

 เส้นทางความก้าวหน้าส าหรับบุคลากรสานสนับสนุนวิชาการ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพ

เฉพาะ มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การประเมนิพนักงานใหด้ ารงต าแหน่งที่สูงขึน้ตามประกาศมหาวิทยาลันราชภัฏ

สวนสุนันทา  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งที่

สูงขึ้น พ.ศ. 2555 ดังนี้ 



 

  หลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นใหพ้ิจารณาองค์ประกอบ ดังนี้ 

 1) การประเมินค่างาน 

 2) ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 3) ความรูค้วามสามารถ ทักษะสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 

 4) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ ช านาญการ ช านาญ

การพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 

  1. หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นก าหนดตามประเภท

ต่างๆ ดังน้ี 

 1.1 ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต้องประเมินตามองคป์ระกอบ ดังนี้ 

    1.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 

  1.1.2. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 

  1.1.3 สมรรถนะทางการบริหาร 

 1.2. ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงานและช านาญงานพิเศษ ต้องประเมินตาม

องค์ประกอบ ดังนี ้

  1.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีว้ัดของต าแหนง่ที่ครองอยู่ 

   1.2.2. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 

  1.2.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงานหรือช านาญงานพิเศษ ได้แก่ 

         (ก) คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างนอ้ยหนึ่งเล่ม 

    (ข) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

การพัฒนางานในหน้าที่อย่างนอ้ยหนึ่งเรื่อง 

  1.2.4 จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 1.3 ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรอืเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการ

พิเศษ ระดับเช่ียวชาญ ระดับเช่ียวชาญพิเศษ  

 ก. กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรอืเฉพาะทาง 

 3.1 ระดับช านาญการ 

  3.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีว้ัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 

  3.1.2. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 

  3.1.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผูช้ านาญการ ได้แก่ 

  (ก) คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างนอ้ยหนึ่งเล่ม และ 

     (ข) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ

พัฒนางานในหน้าที่อย่างนอ้ยหนึ่งเรื่อง 

   3.1.4 จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 



 

  3.2 ระดับช านาญการพิเศษ 

  3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีว้ัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 

  3.2.2 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 

  3.2.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผูช้ านาญการพิเศษ ได้แก่ 

  (ก) ผลงานเชงิวิเคราะห ์หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของ

หนว่ยงานอย่างนอ้ยหนึ่งเรื่อง และ  

     (ข) ผลงานวิจัยหรือผลงานลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างน้อย

หนึ่งเรื่อง/รายการ 

   3.2.4 จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  3.3 ระดับเชี่ยวชาญ 

  3.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีว้ัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 

  3.3.2. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 

  3..3..3 ผลงานที่แสดงความเป็นผูช้ านาญการพิเศษ ได้แก่ 

  (ก) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะอื่น ซึ่งแสดงให้

เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ และ 

  (ข) งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย

หนึ่งเรื่อง 

  3.3.4 การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรืองาน

วิชาชีพบริการต่อสังคม เช่น การให้ความเห็น ค าแนะน าหรือเสนอแนะ การให้ค าปรึกษาแนะน า การอบรมและ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนา

งานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้น ๆ  

  3.3.4 จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ   

 3.4 ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

  3.4.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีว้ัดของต าแหนง่ที่ครองอยู่ 

  3.4.2. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 

  3.4.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ ได้แก่ 

  (ก) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะอื่น ซึ่งแสดงให้

เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ และ 

  (ข) งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย

หนึ่งเรื่อง 

  3.4.4 การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรืองาน

วิชาชีพบริการต่อสังคม เช่น การให้ความเห็น ค าแนะน าหรือเสนอแนะ การให้ค าปรึกษาแนะน า การอบรมและ



 

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนา

งานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้น ๆ  

  3.4.5 ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้น ๆ หรือวงวิชาการ หรือวิชาชีพ หมายถึง 

ผลงานได้รับการยอมรับ ยกย่อง หรอืได้รับรางวัลในระดับชาติ หรอืผลการปฏิบัติงานสนับสนุน งานบริการวิชาการ 

หรอืงานวิชาชีพ หรอืในงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับชาติหรอืระดานาชาติ 

  3.4.6 จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ   

  ข. กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานหรอืหัวหนา้หนว่ยงานที่มลีักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้

ใช้วชิาชีพ 

  1. ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ และระดับเช่ียวชาญ ที่

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานหรอืหัวหนา้หนว่ยงาน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ และแนวคิดในการ

พัฒนาปรับปรุงงานในต าแหนง่ใหม่ 

  1.2 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 

  1.3 สมรรถนะทางการบริหาร 

  1.4  ผลงานที่แสดงความเป็นผูช้ านาญการต้องมีคูม่อืปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม 

  1.5 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการพิเศษต้องมีผลงานเชิงวิเคราะห์หรือ

ผลงานเชิงสังเคราะห ์หรอืผลงานวิจัย ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่หรอืหน่วยงานอย่างน้อยหนึ่งเล่ม/เรื่อง 

  1.6 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เช่ียวชาญต้องมีผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือผลงาน

เชิงสังเคราะห์อย่างน้อยหนึ่งเล่ม และผลงานวิจัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่

หรอืหนว่ยงานหรอืมหาวิทยาลัย  

ผลงานที่น าเสนอเพื่อประกอบการพจิารณาต้องมีเงื่อนไข ดังน้ี 

     1. ตอ้งมใิช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาและการฝึกอบรม 

     2. ตอ้งมิใช่ผลงานเดิมที่เคยใช้ในการประเมนิแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหนง่ในระดับที่สูงขึน้มาแล้ว 

     3. กรณีที่เป็นผลงานรว่มตอ้งระบุการมสี่วนรว่มและมีค ารับรองจากผู้มีส่วนร่วม 

ตาราง แสดงต าแหน่ง ประเภท สายงานและความก้าวหนา้ของพนักงานมหาวิทยาลัย  

(เส้นทางความก้าวหน้าสายสนับสนุนวิชาการ) 

ล าดับ ประเภท สายงาน ชื่อต าแหน่ง Career Path 

1 ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผอ.กอง/ผอ.ส านักงานอธิการ ผอ.กอง/ผอ.ส านักงาน

อธิการ 

2 วชิาชีพเฉพาะ วทิยาการคอมพวิเตอร์ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ ปฏบัิตกิาร-เชี่ยวชาญพเิศษ 

3 วชิาชีพเฉพาะ นติกิาร นติกิร ปฏบัิตกิาร-เชี่ยวชาญพเิศษ 

4 เชี่ยวชาญเฉพาะ วเิคราะห์นโยบายและแผน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏบัิตกิาร-เชี่ยวชาญ 

5 เชี่ยวชาญเฉพาะ บริหารงานบุคคล บุคลากร ปฏบัิตกิาร-เชี่ยวชาญ 



 

ล าดับ ประเภท สายงาน ชื่อต าแหน่ง Career Path 

6 เชี่ยวชาญเฉพาะ บริหารงานท่ัวไป เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป ปฏบัิตกิาร-เชี่ยวชาญ 

7 เชี่ยวชาญเฉพาะ วชิาการพัสด ุ นักวชิาการพัสด ุ ปฏบัิตกิาร-เชี่ยวชาญ 

8 เชี่ยวชาญเฉพาะ ตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายใน ปฏบัิตกิาร-เชี่ยวชาญ 

9 เชี่ยวชาญเฉพาะ วชิาการเงินและบัญช ี นักวชิาการเงินและบัญช ี ปฏบัิตกิาร-เชี่ยวชาญ 

10 เชี่ยวชาญเฉพาะ การประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ ปฏบัิตกิาร-เชี่ยวชาญ 

11 เชี่ยวชาญเฉพาะ วจิัย เจ้าหนา้ที่วจิัย ปฏบัิตกิาร-ช านาญการ 

12 เชี่ยวชาญเฉพาะ แนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ 

นักแนะแนวการศกึษาและอาชพี ปฏบัิตกิาร-เชี่ยวชาญ 

13 เชี่ยวชาญเฉพาะ วชิาการศึกษา นักวชิาการศึกษา ปฏบัิตกิาร-เชี่ยวชาญ 

14 เชี่ยวชาญเฉพาะ วศิวกรรม วศิวกร ปฏบัิตกิาร-เชี่ยวชาญพเิศษ 

15 เชี่ยวชาญเฉพาะ บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ ปฏบัิตกิาร-เชี่ยวชาญพเิศษ 

16 เชี่ยวชาญเฉพาะ วจิัย นักวจิัย ปฏบัิติการ-เชี่ยวชาญพเิศษ 

17 เชี่ยวชาญเฉพาะ วชิาการโสตทัศนศกึษา นักวชิาการโสตทัศนศกึษา ปฏบัิตกิาร-เชี่ยวชาญพเิศษ 

18 เชี่ยวชาญเฉพาะ วเิทศสัมพันธ์ นักวเิทศสัมพันธ์ ปฏบัิตกิาร-เชี่ยวชาญพเิศษ 

19 ท่ัวไป ผู้ปฏบัิตงิานโสตทัศนศึกษา ผู้ปฏบัิตงิานโสตทัศนศึกษา ปฏบัิตงิาน-ช านาญงาน

พเิศษ 

20 ท่ัวไป ผู้ปฏบัิตงิานวทิยาศาสตร์ ผู้ปฏบัิตงิานวทิยาศาสตร์ ปฏบัิตงิาน-ช านาญงาน

พเิศษ 

21 ท่ัวไป ผู้ปฏบัิตงิานห้องสมุด ผู้ปฏบัิตงิานห้องสมุด ปฏบัิตงิาน-ช านาญงาน

พเิศษ 

22 ท่ัวไป ชา่งเทคนิค ชา่งเทคนิค ปฏบัิตงิาน-ช านาญงาน

พเิศษ 

 หมายเหตุ : รายละเอียดต าแหน่งอื่น ๆ ระบุใน Job description ภาระงานพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล่มที่ 1-3 

 

 2. การเกษียณอายุราชการ 

  การเกษียณอายุราชการและสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการพึงได้เมื่อพ้นจากราชการโดยไม่มี

ความผิด 

บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ได้แก่ 

  บ าเหน็จบ านาญปกติ  ซึ่งจะได้รับ เมื่ออกจากราชการด้วยเหตุปกติ เชน่ 

1) ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งหรือมีค าสั่งให้ออก โดยไม่มีความผิด

หรอืออกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรอืทหารออกจากกองหนุนเบีย้หวัด(เหตุทดแทน) 

2)  ออกจากราชการเพราะป่วยเจ็บทุพพลภาพที่แพทย์ทางราชการรับรองว่าไม่สามารถรับ

ราชการในต าแหนง่หน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่ตอ่ไปได้ (เหตุทุพพลภาพ) 



 

3)  มีอายุครบ 60 ปี  บริบู รณ์  (เกษียณอายุ ) หรือ อายุครบ 50 ปีบริบู รณ์แล้ วลาออก  

(เหตุสูงอายุ) 

4)  หรือกรณีมีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ ครบ 30 บริบูรณ์แล้ว ทางราชการ

สั่งให้ออก หรอืผูท้ี่มเีวลาราชการครบ 25 ปี บริบูรณ์แลว้ ลาออก (เหตุรับราชการนาน) 

ทั้ง 4 เหตุนี้ ถ้ามีเวลาราชการ ไม่ถึง 10 ปี ให้ได้รับบ าเหน็จ ถ้ามีเวลา 10 ขึ้นไป ให้รับบ านาญ

หรอืจะขอรับบ าเหน็จก็ได้ 

ทั้งนี้ผู้ที่มีเวลาราชการครบ 10 ปี แล้วลาออก ไม่มีสิทธิ์ได้รับบ าเหน็จบ านาญตามข้อที่กล่าวมา

แล้วแต่ไม่มีสทิธิ์รับบ าเหน็จ  

-  ข้าราชการที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการที่ถือเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ มีสิทธิรับ

บ าเหน็จบ านาญดังนี ้

ถ้ามีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญ 25 ปีขึ้นไป ใหไ้ด้รับบ าเหน็จบ านาญเหตุรับราชการนาน 

ถ้ามีอายุครบ 50 ปี และมีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญ ครบ 10 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิรับ

บ าเหน็จเหตุสูงอายุ 

ถ้าอายุไม่ครบ 50 ปี มีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญครบ 10 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี ให้มีสิทธิ์

รับเฉพาะบ าเหน็จถ้ามีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญไม่ครบ 10 ปี ไมม่ีสทิธิ์รับบ าเหน็จบ านาญ 

บ าเหน็จบ านาญพิเศษ จะได้รับเมื่อ  

1)  ข้าราชการ พลทหารกองประจ าการ หรือบุคคลที่ท าหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหม

ก าหนดแล้ว ได้รับอันตราย พิการ เจ็บป่วยถึงทุพพลภาพ เพราะกระท าตามหน้าที่ ให้ได้รับบ านาญปกติ ทั้ง

บ านาญพิเศษด้วย 

2)  ถ้าได้รับบ าเหน็จบ านาญไปแล้ว หรือ พลทหารกองประจ าการ หรือบุคคลที่ท าหน้าที่ทหาร

ตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด ได้ออกจากราชการหรือพ้นหน้าที่ไปแล้ว ภายใน 3 ปี ปรากฏชัดว่าเจ็บป่วยหรือ

ทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ก็มีสิทธิ์ได้รับบ านาญพิเศษ ถ้าตายก็ให้ทายาทได้รับ

บ านาญพิเศษ ทั้งนีใ้ห้จา่ยตั้งแต่วันขอ ถ้ารับบ าเหน็จไปแล้วก็ใหไ้ด้รับบ านาญพิเศษอย่างเดียว 

3)  ผูไ้ด้รับอันตรายตามข้อ 1) แม้จะยังไม่มสีิทธิ์ได้รับบ านาญปกติ ก็ใหร้ับบ านาญปกติได้ 

  4)  ผู้ได้รับอันตรายถ้าเสียชีวิตก่อนได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษ ให้ทายาทได้รับทั้งบ าเหน็จตก

ทอดและบ านาญพิเศษด้วย 

5)  ผู้ท าหน้าที่ ตามข้อ 1 สูญหายไป หรือเชื่อได้ว่ามีอันตรายถึงตาย เมื่อพ้นก าหนด 2 เดือนนับ

แตว่ันสูญหายให้สันนิษฐานวา่ตายและให้ทายาทได้รับบ านาญพิเศษ 

บ าเหน็จตกทอด  ทายาทจะได้รับเมื่อ 

1) ข้าราชการ ตายในระหว่างรับราชการ ทายาท (ต้องอายุไม่เกิน 20 ปี เว้นแต่ก าลังศึกษา

ระดับอุดมศกึษาหรอืเทียบเท่า แต่ต้องไม่เกิน 26 ปีหรือเว้นแต่เป็นบุคคลพิการหรือทุพพลภาพ) จะได้รับบ าเหน็จ

ตกทอดเท่ากับเงินเดอืนสุดท้าย คูณเวลาราชการ 



 

2)  ตายในระหว่างได้รับบ านาญปกติ หรือมีสิทธิ์ได้รับบ านาญปกติหรือบ านาญพิเศษ ทายาทมี

สิทธิ์ได้รับบ าเหน็จตกทอด เป็นจ านวน 30 เท่า ของบ านาญรายเดือน (ข้อยกเว้นเหมอืนข้อ 1) 

3)  บ าเหน็จตกทอดรายใด ค านวณได้ยอดต่ ากว่า 3000 บาท ให้จา่ย 3000  

กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

           สมาชิกที่พ้นสภาพด้วยเหตุสูงอายุ, เหตุทดแทน, เหตุทุพพลภาพ และเหตุเสียชีวิต สมาชิกและทายาทจะ

ได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาในส่วนของเงินที่ได้รับจาก กบข. ในปีที่ได้รับเงินนัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2560-2564) และ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

3.4.1 แผนปฏิบัตกิารด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564 ) 
 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ระบบการสรรหา (Recruitment) 

1. การวางแผนอัตราก าลัง           

1 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท ากรอบ

อัตราก าลัง

ของบุคลากร

วิทยาลัย 

เพื่อทบทวน

และจัดท า

กรอบ

อัตราก าลัง ให้

เพียงพอต่อ

ความตอ้งการ

อัตราก าลัง

ของวิทยาลัย 

ความส าเร็จ

ในการจัดท า

กรอบ

อัตราก าลัง

จัดส่งให้

มหาวิทยาลัย 

กรอบ

อัตรา

ก าลัง 

- - - กรอบ

อัตราก า

ลัง 

สาขา/หลักสูตร/

ฝา่ย ภายใน

วิทยาลัย 

ตุลาคม-

กันยายน 

- 

 

 

 

 

 

 

 

งานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

2. การสรรหา บรรจุ แตง่ตั้ง           

1 การสรรหา

และคัดเลือก

บุคลากร 

เพื่อสรรหา

และคัดเลือก

บุคลากรเข้า

ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของ

การสรรหา

บุคคลเข้า

ท างานได้

ตามประกาศ 

 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 สาขา/หลักสูตร/

ฝา่ย ภายใน

วิทยาลัย 

ตุลาคม-

กันยายน 

- 

 

 

 

 

งานบุคคล 

 

 

 

 



 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด  

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ระบบการพัฒนา (Training & Development) 

1 

 

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

งบประมาณ 2562 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1 

การ

ประเมินผล

การปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 

เพื่อประเมินผล

การปฏิบัติงาน

ของบุคลากร

วิทยาลัย 

ร้อยละของ

บุคลากรที่

ด าเนนิการ

ประเมินผล

การ

ปฏิบัติงาน 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

สาขา/หลักสูตร/

ฝา่ย ภายใน

วิทยาลัย 

ตุลาคม-

กันยายน 

- 

 

 

 

 

 

งานบุคคล 

 

 

 

 

 

ระบบการบริหารค่าตอบแทน 

1 การบริหาร

ค่าจา้ง 

เงินเดอืน และ

ค่าตอบแทน 

เพื่อด าเนนิการ

เลื่อนเงนิเดือน 

และค่าจา้ง

ค่าตอบแทน

ของบุคลากร 

ร้อยละของ

บุคลากรที่

ได้รับการ

เลื่อน

เงินเดอืนและ

ค่าจา้งตาม

เกณฑ ์

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

บุคลากร

วิทยาลัย 

ตุลาคม-

กันยายน 

- 

 

 

 

 

งานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด  

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

1 

 

 

 

 

 

การสรา้ง

ความรูค้วาม

เข้าใจในสิทธิ

ประโยชน์ 

กองทุน 

ประกันสังคม 

เพื่อให้

บุคลากรมี

ความรูค้วาม

เข้าใจในสิทธิ

ประโยชน์ 

กองทุน 

ประกันสังคม 

ร้อยละของ

บุคลากรที่

เข้าร่วมการ

อบรม 

 

 

 

≥80 
 

 

 

 

 

 

≥80 
 

 

 

 

 

 

≥80 
 

 

 

 

 

 

≥80 
 

 

 

 

 

 

≥80 บุคลากร

วิทยาลัยที่ขึ้น

ทะเบียนเป็น

ผูป้ระกันตน 

มกราคม-

มีนาคม 

- 

 

 

 

 

 

 

งานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

ระบบการธ ารงรักษา 

1 การสรา้ง

แรงจูงใจด้วย

การจัดสรรเงิน

รางวัล 

เพื่อด าเนนิการ

จัดสรรเงนิ

รางวัลส าหรับ

บุคลากร 

ร้อยละของ

บุคลากรที่

ได้รับการ

จัดสรรเงนิ

รางวัลตาม

เกณฑ ์

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

บุคลากร

วิทยาลัย 

ธันวาคม - 

 

 

 

 

 

งานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

* แผนการบริหารทรพัยากรบุคคลระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) 
กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ระบุประเภทของกิจกรรม 

1. โครงการพัฒนา

ความพร้อมของ

บุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการใน

การเข้าสูต่ าแหนง่ท่ี

สูงขึน้ 

เพื่อให้บุคลากร

สายสนับสนุน

วชิาการมี

ความก้าวหนา้ใน

สายอาชพี 

ร้อยละของ

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วชิาการท่ีได้รับ

การพัฒนาตาม

สมรรถนะ

ประจ าสายงาน 

ร้อยละ 

70 

ร้อยละ 

70 

ร้อยละ 

75 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

บุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการ 

1 ต.ค. 60 – 

30 ก.ย. 64 

185,000 งานบุคคล 

2. โครงการสง่เสริม

การปฏบัิตตินให้

เป็นไปตาม

จรรยาบรรณวชิาชีพ 

เพื่อให้บุคลากรมี

คุณธรรมและ 

จรยิธรรมในการ

ปฏบัิตงิาน 

ร้อยละของ

บุคลากรท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรม

ส่งเสริม

คุณธรรม 

จรยิธรรม และ

จรรยาบรรณ

ของ

มหาวทิยาลัย 

 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

บุคลากร 

วทิยาลัยนวัตกรรม 

1 ต.ค. 60 – 

30 ก.ย. 64 

100,000 งานบุคคล 



 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมายตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

3. โครงการพัฒนา

ศักยภาพดา้น

ภาษาอังกฤษของ

บุคลากร 

เพื่อให้บุคลากรมี

ทักษะ ความรู้

ด้านภาษา 

ร้อยละของ

บุคลากรท่ีผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ

ของ

มหาวทิยาลัย 

ร้อยละ 

50 

ร้อยละ 

55 

ร้อยละ 

60 

ร้อยละ 

65 

ร้อยละ 

70 

บุคลากร 

วทิยาลัยนวัตกรรม 

1 ต.ค. 60 – 

30 ก.ย. 64 

125,000 งานบุคคล 

4. โครงการเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตท่ีดขีอง

บุคลากร 

เพื่อให้บุคลากรมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึน้ 

ระดับความพึง

พอใจใน

คุณภาพชีวิต

ของบุคลากร 

- ร้อยละ 

70 

ร้อยละ 

75 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

90 

บุคลากร 

วทิยาลัยนวัตกรรม 

1 ต.ค. 60 – 

30 ก.ย. 64 

200,000 งานบุคคล 

5. โครงการส่งเสริม

ให้บุคลากรได้รับการ

พัฒนาสมรรถนะใน

การปฏบัิตงิาน 

เพื่อให้บุคลากรมี

สมรรถนะในการ

ปฏบัิตงิานท่ี

เพิ่มขึ้น 

ร้อยละบุคลากร

ท่ีได้รับการ

พัฒนา 

- - - ร้อยละ 

70 

ร้อยละ 

80 

บุคลากร 

วทิยาลัยนวัตกรรม 

1 ต.ค. 60 – 

30 ก.ย. 64 

60,000 งานบุคคล 

 

 

 



 

3.4.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการพัฒนาบุคลากร 

1. โครงการพัฒนาความ

พร้อมของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการในการเข้า

สู่ต าแหน่งที่สูงขึน้ 

เพื่ อ ให้บุ คลากรสาย

สนั บ สนุ น วิ ช า ก า รมี

ความก้าวหน้าในสาย

อาชีพ 

ร้ อยละของบุ คลากรสาย

สนับสนุนวิชาการที่ได้รับการ

พัฒนาตามสมรรถนะประจ า

สายงาน 

ร้อยละ 75 บุ ค ล า ก ร ส า ย

ส นั บ ส นุ น

วิชาการ 

1 ต.ค. 61 – 

30 ก.ย. 62 

37,000 งานบุคคล 

2. โครงการส่งเสริมการ

ปฏิบั ติ ตน ให้ เ ป็ น ไปตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

เ พื่ อ ใ ห้ บุ ค ล า ก ร มี

คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ 

จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น ก า ร

ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 

80 

บุคลากร 1 ต.ค. 60 – 

30 ก.ย. 62 

20,000 งานบุคคล 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพ

ด้ า น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ข อ ง

บุคลากร 

เพื่อให้บุคลากรมีทักษะ 

ความรูด้้านภาษา 

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ

ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 

60 

บุคลากร 1 ต.ค. 60 – 

30 ก.ย. 62 

25,000 งานบุคคล 

4 .  โครงการ เสริมสร้ า ง

คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี ข อ ง

บุคลากร 

เ พื่ อ ใ ห้ บุ ค ล า ก ร มี

คุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น

คุณภาพชวีิตของบุคลากร 

ร้อยละ 75 บุคลากร 1 ต.ค. 60 – 

30 ก.ย. 62 

50,000 งานบุคคล 



 

 

ส่วนที่ 4 

แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิัติและการติดตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการ

บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ยุทธศาสตร ์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรข์อง วิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผล

การด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนด

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการ

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างเป็นระบบ  

 

4.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดท าแนวทางการ

สื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้งความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายใน

หนว่ยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผดิชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานขอ้มูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสามารถประเมินผลได้

อย่างเป็นรูปธรรม  

 



 

4.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ า 

ปีงบประมาณ 2562 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของ  วิทยาลัย                       

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

ทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน

เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคใหเ้หมาะสมเท่าทันสถานการณ ์และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท า

ระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัดแก่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทุกๆ เดือน 

พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของ

ผูบ้ริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก  
 ก      ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี  

( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

  

ข      ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี  

( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ก      ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี  

( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข      ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 

( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

ภาพการประชุมจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 


