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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ โดยแสดงถึงนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของคณะ  

ในการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล ซึ่งนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการพัฒนาให้

เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของคณะ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการดำเนินการตามคำรับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะใหเ้ป็นเอตทัคคะ

และผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ

เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย

และขยายการยกย่องระดับนานาชาติ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามผลผลิตและตัวชี้วัดของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ทำตามเกณฑ์ของ ก.พ.ร. /สมศ. และสกอ. ตามลำดับโดยงบประมาณ

ที่ได้มีการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้คณ ะได้วางเป้ าหมายเพื่ อให้ เป็น การปฏิบัติ งานโดยภาพรวมของคณะ 

เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สำหรับรายละเอียดโดยสรุปของแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดไว้  

ตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ มีงบประมาณใน

การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ไม่ใช่แค่เพียงการดำเนินงานของผูบ้ริหาร

เท่านั้น แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ  

การปฏิบัติตามแผนงานของโครงการและกิจกรรมต่ าง ๆ ที่ กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการ 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาองค์กร 

เพื่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างสรา้งสรรค์และยั่งยนื 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ. 2546  

มาตรา 11 ระบุดังนี้ “ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ 

เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์   

รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ  

ของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ใน

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 

การพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งการพัฒนาสมรรถนะหลักของ

บุคลากร รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และให้สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมาย และ 

ยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะได้กําหนด

อัตรากําลังของบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย 5 ปีข้างหน้า (2560 – 2564) 

เพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงกําหนดอัตรากําลังที่ต้องการ

เพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนางานประจํา โดยให้ได้รับการฝกึอบรมตามเกณฑ์

ที่สถาบันการศึกษากําหนด เพื่อสามารถนําความรู้ที่ได้รับการพัฒนาของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

รวมทั้งการส่งเสริมเรื่องขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร โดยนําแนวคิดระบบสมรรถนะ (Competency 

System) เป็นเครื่องมือแปลงกลยุทธ์ของคณะไปสู่การปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผล เพื่อสามารถ

บ่งชี้ความสําเร็จ ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงานตามแผน ดังนั้น เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักในความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร และเพื่อให้บุคลาของคณะมีความรู้

ความสามารถทักษะที่ดีเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจวิธีการทํางานเกิดกระบวนการเรียนรู้

เกี่ยวกับ แนวคิด กฎเกณฑ์มีทัศนคติเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและให้สอดคล้องกับ  

การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ซึ่งแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาอันประกอบด้วย

ลักษณะ และความหมายดังต่อไปนี ้

- แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง แนวทาง กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ของสถาบันในการพัฒนา 

บุคลากรของสถาบันตามวชิาชีพ เพื่อธํารงรักษาบุคลากรที่มปีระสิทธิภาพใหอ้ยู่คู่องค์กรตลอดไป 

- บุคลากร หมายถึง อาจารย์ประจํา และบุคลากรสายสนับสนุน 
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- การพัฒนาอาจารย์ประจํา หมายถึง พิจารณาจากการที่อาจารย์ประจําที่ได้รับการสนับสนุน

มี โอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศเทียบกับ

บุคลากรของคณะทั้งหมด 

- การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พิจารณาจากการที่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับ

การพัฒนาความรูแ้ละทักษะในวิชาชีพ ได้แก่ การส่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไปศกึษาต่อไปอบรม

สัมมนาหรือดูงาน และการเข้ารับการฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยหรือคณะจัดขึ้นเอง โดยมี  วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จงึได้จัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการประกัน

คุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์ของคณะ รวมทั้งให้ครอบคลุมถึงเป้าหมาย แนวทางการดําเนิน

กิจกรรมและกิจกรรมหรอืโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะ 

ประวัติความเป็นมาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการพัฒนาควบคู่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ในระยะแรกเริ่มยังมิได้แยกเป็นคณะวิชาคณาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับผดิชอบ

การสอนรายวิชาต่างๆ ที่ เป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรการศึกษาในปี 2518 มีพระราชบัญญัติ  

ให้มหาวิทยาลัยครูทุกแห่งเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาจึงได้มีการก่อตั้ง “คณะวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์” โดยได้เปิดสอนในระดับอนุปริญญารับปริญญาตรี 4 ปี และ ปริญญาตรี 2 ปี  

(หลัง อนุปริญญา) สาขาการศึกษามีวิชาเอก 3 วิชา คือ ภาษาไทยภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา  

หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2527 มีการพัฒนาหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2535 

“คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” เปลี่ยนเป็น “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 

ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏและตำแหน่ง “หัวหน้าคณะ” เปลี่ยนเป็น “คณบดี” โดยมีภาควิชา  

ในกำกับดูแล 11 ภาควิชา ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างภาควิชาเป็นโปรแกรม

วิชาตามหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิต จำนวน 11 โปรแกรมวิชา และในปี พ.ศ. 2543 โปรแกรมวิชาศิลปกรรม 

โปรแกรมนาฏศิลป์ โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละคร และโปรแกรมดนตรีแยกไปตั้งเป็น 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะฯจึงมีโปรแกรมที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาการศึกษาและ

สาขาศลิปศาสตร์ รวม 7 โปรแกรม วิชา 

เนื่องจากปัจจุบันมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ

มากขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชนโดยตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมาทางคณะได้ เปิดการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น 

ภาษาฝรั่งเศสและภาษาจีนเป็นวิชาเลือกของโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววาเลือกเสรีของ

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษซึ่งมีนักศึกษาสนใจมากขึ้น  

อย่างต่อเนื่องทุกปี ในปีการศกึษา 2545 คณะฯ จึงได้จัดทำศักยภาพของโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น และ

โปรแกรมวิชาภาษาจีน ซึ่ งประกอบด้วยหลักสูตรแผนการเรียน อาจารย์ผู้สอน สื่อการสอน  

แหล่งวิทยาการ แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยเปิดการสอน “โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น” และ
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“โปรแกรมวิชาภาษาจีน” ในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2546 นอกจากนี้คณะได้มีการทำความ-

ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน (Yunnan Normal University) ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนในการจัดตั้ งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese Language and Culture Center)  

โดยทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2545 และได้เปิดอบรมหลักสูตรภาษาจีนให้กับ

คณาจารย์และประชาชนผู้สนใจรวมทั้งให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอน 

“โปรแกรมวิชาภาษาจีน”ระดับปริญญาตรี 4 ปี ต่อมาในปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สวนสุนันทาได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์

มอลยูนนาน (Jont Venture 2+2 Bachelor’s Degree Program) ทั้งนี้นักศึกษาจะเรียนที่มหาวิทยาลัยนอร์

มอลยูนนานนาน 2 ปี และอีก 2 ปี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในสาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนักศึกษาชาวจีนดังกล่าว 

จะเริ่มเรียนที่สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2548 

เป็นต้นไป 

อนึ่งในปีการศึกษา 2547 คณะฯได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและเปิดการสอนระดับปริญญา

ตรี 4 ปี ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรมในปีการศึกษา 2548 ได้เปิดการเรียนการสอนเพิ่ม 2 

สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  

ในปีการศึกษา 2550 ได้จัดทำหลักสูตรใหม่ 2 สาขา คือ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม และ

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ โดยสาขาวิชาการจัดการนวั ตกรรมสังคมได้เปิดรับนักศึกษา  

ในภาคเรียนที่ 1/2550 และสาขาวิชาการการจัดการสารสนเทศเริ่มเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 

1/2551 

ในปีการศกึษา 2554 คณะฯได้เปิดสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นหลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต 

ในปีการศึกษา 2559 ในภาคเรียน ที่  2/2559 โครงการจัดการเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร

มหาบัณฑติ (การจัดการภาครัฐและเอกชน) ได้ย้ายจากวิทยาลัยนวัตกรรมมาสังกัดที่คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร ์

ในปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดสอน

หลักสูตรจัดการเรียนการสอน จำนวนทั้งสิ้น 15 หลักสูตร จำแนกเป็นหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 13 

หลักสูตร ปริญญาโท จำนวน 2 หลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

2. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

3. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

4. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
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5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

7. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิตศิาสตร์ 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาภูมศิาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 

10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ 

11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

- แขนงวิชาการจดัการทางวัฒนธรรม 

- แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 

12.หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

- แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

- แขนงวิชาการสารสนเทศศกึษา 

13.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสนศาสตร์ 

- แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

- แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

ระดับปริญญาโท 

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 

2.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ 

ในปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 เนื่องด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากำหนด

นโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย ด้วยการสร้างจุดเน้น 

ที่สอดคล้องกับทิศทางและจุดเน้นของประเทศปรับเปลี่ยนหลักสูตรสาขาวิชาที่มีความสอดคล้องและ

ใกล้เคียงกันให้ควบรวมกันเพื่อสร้างจุดแข็งที่สามารถสร้างและพัฒนากระบวนการด้านการศึกษา  

ที่ตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต รองรับนักศึกษา บุคลากรต่างชาติ สร้างเอตทัคคะของมหาวิทยาลัย

ให้มีชื่อเสียงอย่างยั่งยืน และการขยายภาคเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนตามจุดเน้น

มหาวิทยาลัยในลักษณะจตุรภาคโดยมีการจัดตั้งส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

จำนวน 3 หน่วยงาน คือ 1) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 2) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และ  

3) วทิยาลัยการเมืองการปกครอง ซึ่งกำหนดให้ย้ายหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการจัดตั้งวิทยาลัย ดังนี้ 

1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น , 

แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน และแขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) และ

สาขาวิ ชาก ารบ ริห ารงาน ตำรวจ  2) หลั กสู ต รนิ ติ ศ าส ตรบั ณ ฑิ ต  ส าขาวิ ชานิ ติ ศ าส ตร์   

3) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 4) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การเมืองการปกครอง 5) หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 6) หลักสูตร
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ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และ สาขาวิชาการการ

จัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 7) หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

พร้อมทั้งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรีจำนวนทั้งสิ้น  

7 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

2. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศ 

7. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

- แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 

- แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีสถานที่ ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา และ 

การปฏิบัติงานของบุคลากรจำนวน 1 อาคารเรยีน ได้แก่ อาคาร 35 ประกอบด้วย 

1. ห้องเรียน จำนวน 24 หอ้ง 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ห้อง 

3. หอ้งปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 หอ้ง 

นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

ดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อาทิ เช่น ระบบ ERP ( Enterprise Resource 

Planning) ระบบ E –Office E-learning เป็นตน้ 
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1.2 โครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชีว้ัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชีว้ัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระบบการสรรหา (Recruitment) 

1. การวางแผนอัตรากำลัง       

1 จัดทำกรอบ

อัตรากำลังของ

บุคลากรของคณะ

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

เพื่อทบทวนและจัดทำ

กรอบอัตรากำลัง ให้

เพยีงพอต่อความ

ต้องการอัตรากำลัง

ของคณะมนษุยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

ความสำเร็จในการ

จัดทำกรอบอัตรากำลัง 

กรอบ

อัตรากำลัง 

บุคลากร

ภายในคณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 

ตุลาคม 2563 - 

กันยายน 2564 

- ฝ่ายบริหาร 

2. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง       

1 การสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากร 

เพื่อสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากรเข้า

ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของการสรรหา

บุคคลเข้าทำงานได้

ตามประกาศ 

≥80 บุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตุลาคม 2563 - 

กันยายน 2564 

- ฝ่ายบริหาร 

3.ระบบการพัฒนา (Training & Development)       

1 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

และแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชีว้ัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชีว้ัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

4.ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน       

1 การประเมนิผลการ

ปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

เพื่อประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

ร้อยละของบุคลากรที่

ได้รับการประเมินผล

ปฏิบัติงาน 

 

ร้อยละ 100 บุคลากร

ภายในคณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 

ตุลาคม – 

กันยายน 

- ฝ่ายบริหาร 

ระบบการบริหารค่าตอบแทน       

- - - - - - - - - 

ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์       

- - - - - - - - - 

ระบบการธำรงรักษา       

1 การจัดทำเส้นทาง

ความก้าวหน้า 

  รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

และแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 

2 โครงการเสริมสร้าง

คุณภาพชีวติที่ดีของ

บุคลากรของคณะ

มนุษยศาสตร์และ

1.เพื่อให้บุคลากรได้รับ

การเสริมสร้าง

คุณภาพชีวติที่

เหมาะสมกับความ

ร้อยละเฉลี่ยของ

ความสำเร็จตามแนว

ทางการพัฒนาสู่

องคก์รสขุภาวะ 

≥60 บุคลากรสาย

วิชาการและ

สายสนับสนุน

วชิาการสังกัด

มกราคม -

สิงหาคม 

100,000 ฝ่ายบริหาร 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชีว้ัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชีว้ัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

สังคมศาสตร์ ตอ้งการ 

2.เพื่อให้บุคลากรมี

ความรูค้วามเข้าใจ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ในการดำรงชีวติใน

สังคมอย่างมคีุณค่า 

3.เพื่อให้บุคลากรได้

ฝกึทักษะ เสริมสร้าง

คุณภาพชีวติ 

4.เพื่อสรา้งจิตสำนึก

และปลูกฝังให้

บุคลากรมีทัศนคติที่ดี 

คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 
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แผนการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ (คุณวุฒปิริญญาเอก) สายวิชาการ 5 ปี ( พ.ศ. 2565 - 2569) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

2569) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อรับใช้สังคม วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรม 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชน และสังคม

ยุคเศรษฐกิจฐานความรู ้อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมคีวามสุข 

2. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทย

และเสริมสรา้งทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล 

3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียน 

อย่างมีคุณภาพเพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม 

4. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

กรุงรัตนโกสินทร์สู่สากล 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู ้  (Knowledge Capital) 

2. คุณธรรม  (Morality) 

3. เครือข่าย  (Partnership) 

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

5. วัฒนธรรม   (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของคำสำคญัอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและ 

มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ 

และพัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
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เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสาร

และถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณ ฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่ งปัน ช่วยเหลือผู้อื่ น  

มุง่ทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์ 

 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์

โบราณสถาน และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรม  

กรุงรัตนโกสินทร์ 

 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการ 

ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

W (Wisdom & Creativity)  ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์ 

H (Happiness & Loyalty)  ความผาสุกและความภักดี 

I (Integration & Collaboration)  บูรณาการ และความร่วมมอื 

P (Professionalism)   ความเป็นมืออาชีพ 

 1.5.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเ้ป็นมอือาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สรา้งความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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1.6.1 ตารางข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวุฒกิารศึกษา 

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 

1.6.2 ตารางข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามประเภทบุคลากร และตำแหน่งทางวชิาการ 

 

ลำดับที่ 

 

ขื่อหน่วยงาน 

ข้าราชการ  

รวม 

ขรก. 

พนง.(เงนิรายได้)  

รวม 

พนง. 

(เงิน

รายได้) 

พนง.(งบประมาณ

แผ่นดิน) 

 

รวม 

พนง.

(งบประม

าณ

แผ่นดิน) 

 

ผลรวม

ทั้งหมด  

ผศ. 

 

รศ. 

 

อ. 

 

ผศ. 

 

รศ. 

 

ศ. 

 

อ. 

 

ผศ. 

 

รศ. 

 

อ. 

1 คณtมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

4 0 5 9 1 0 0 13 14 5 0 22 27 50 

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 

 

 

ลำดับ

ที ่

 

ขื่อหน่วยงาน 

ข้าราชการ  

รวม 

ข้าราชการ 

พนง.(เงนิรายได้)  

รวม 

พนง.(เงนิ

รายได้) 

พนง.(งบประมาณ

แผ่นดิน) 

 

รวม พนง.

(งบประมา

ณ แผ่นดิน) 

ผลรว

ม

ทั้งหม

ด 

ป.

ตรี 

ป.โท ป.

เอก 

ป.

ตร ี

ป.

โท 

ป.

เอก 

ป.

ตร ี

ป.โท ป.

เอก 

1 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

1 5 3 9 2 12 0 14 0 16 11 27 50 
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1.6.3 ตารางข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวุฒกิารศึกษา 

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 

 

 

ลำดับ

ที ่

 

หน่วยงาน 

ข้าราชการ  

รวม 

พนง.(งปม.เงนิรายได้)  

รวม 

พนง.(งปม.

แผ่นดิน) 

 

รวม 

ลจ.

ช่ัวคราว 

 

รวม 

ลจ.ประจำ  

รวม 

 

ผลรวม

ทั้งหมด ป.

ตร ี

ป.

โท 

ต่ำ

กว่า 

ป.

ตร ี

ป.

ตร ี

ป.

โท 

ป.

เอก 

ต่ำ

กว่า 

ป.

ตร ี

ป.

ตรี 

ป.

โท 

ต่ำ

กว่า 

ป.

ตร ี

ป.

ตร ี

ต่ำ

กว่า 

ป.

ตร ี

ป.

ตรี 

ป.

โท 

1 คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 

0 2 2 0 9 0 0 9 0 10 3 13 4 0 4 2 0 0 2 30 
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ส่วนที่ 2  

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2565 – 2569) 

และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

2.1 ความสำคัญของระบบบรหิารงานบุคคล 

ทรัพยากรบุคคล จัดเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่าที่สุดขององค์กร การที่องค์กร  

จะอยู่รอดและสามารถดำเนินการให้มีความเจริญก้าวหน้าได้จะต้องอาศัยการรวมพลังของบุคลากร 

ทุกคนในองค์กรให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น การสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ 

มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์องค์กร ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ 

มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร การจัดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถร่วมมือและร่วมใจกันเป็น

อย่างดีจะทำให้องค์เจริญก้าวหน้าและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการเตรียมความพร้อม

ของบุคลากรให้สามารถรองรับและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การจัดการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในองค์กรนั้น ๆ 

ให้สามารถปฏิบัติ งานอย่างมีประสิทธิภาพ เต็มความสามารถของแต่ละบุคคลให้มากที่สุด  

ทั้งในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  

อันจะก่อให้เกิดผลสำเร็จสูงสุดทั้งต่อองค์กรและต่อบุคลากรการบริหารงานบุคคล คือเป็นส่วนสำคัญ 

ในการบริหารงานในองค์กร ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน การจัดการองค์กร การจัดคนเข้าทำงาน  

การสั่งการ และการควบคุมในส่วนของการจัดคนเข้าทำงานนั้นได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นศาสตร์  

ทางวิชาการที่เรียกกันว่า การบริหารงานบุคคล และพัฒนาต่อเนื่อง มาเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

โดยได้รวมการพัฒนา การประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

 การธำรงรักษา การจ่ายค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการ และการจูงใจในการทำงานด้วยวิธีการ

ต่างๆเข้าไว้ด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์จงึมีความสำคัญต่อองค์การ และปัจจัยหนึ่งที่ทำให้องค์การ

ประสบความสำเร็จ โดยมีบทบาทสำคัญในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ามาทำงานอย่างทุ่มเท

ให้กับองค์การ จากความสำคัญและความจำเป็นในการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยจึงกำหนด

แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องและสนับสนุนเป้าประสงค์และยุทธศาสต ร์ของ

มหาวิทยาลัย โดยมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลดังนี้ 

1. ระบบการสรรหา 

2. ระบบการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

3. ระบบการบริหารค่าตอบแทน 

4. ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

5. ระบบการธำรงรักษา 
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2.2 ระบบการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management System) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใช้ระบบบริหารงานบุคคล ตามกฎหมาย โดยแยกตามประเภท

ของบุคลากร ได้แก่ 

1.ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  

ในสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. 2547 กฎกระทรวงศกึษาธิการ และประกาศ ก.พ.อ. 

2.ลูกจ้างประจำ มีระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 

3. พนักงานราชการ มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ีว่าดว้ยพนักงานราชการ 

4.พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างช่ัวคราว มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แบ่งระบบบริหารงานบุคคล ออกเป็น 6 ระบบใหญ่ 

คือ 

1) ระบบการสรรหา (Recruitment)  

2) ระบบการพัฒนา (Training & Development)  

3) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

4) ระบบการบริหารค่าตอบแทน  

5) ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  

6) ระบบการธำรงรักษา ซึง่ประกอบด้วยกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และแนวปฏิบัติ

โดยสังเขป ดังนี้ 

 2.2.1.ระบบการสรรหา (Recruitment) 

1. การวางแผนอัตรากำลัง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการจัดทำกรอบอัตรากำลัง ตามพระราชบัญญัติ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 จึงกำหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดกรอบ

ของตำแหน่ง อันดับเงินเดือนของตำแหน่ง และจำนวนของบุคลากรที่พึงมี รวมทั้งภาระหน้าที่  

ความรับผิดชอบ ของตำแหน่งและคุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่ง ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่อง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ 

จึงได้จัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558– 2561 โดยจำแนก สำนักงาน  

กอง สำนัก สถาบัน และคณะวิทยาลัยต่าง ๆ การจัดทำแผนกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา มีดังนี ้

 1. วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการจัดทำกรอบอัตรากำลัง กรอบของตำแหน่ง 

ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของตำแหน่ง โดยวิ เคราะห์จากข้อมูลภาระงาน อำนาจหน้าที่  

ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และการปฏิบัติงานจริง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแนวทาง  

การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง กรอบของตำแหน่งและภาระหน้าที่ 
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2. ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำกรอบ

อัตรากำลัง เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ  

ที่หน่วยงานรับผดิชอบ 

3. จัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี โดยกำหนดตำแหน่งในสายงานต่าง ๆ จำนวนตำแหน่ง 

ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน  รวมทั้งหลักเกณฑ์  

การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังตามที่ ก.พ.อ. กำหนด 

4. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัตกิรอบอัตรากำลัง และเสนอสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษาต่อไป 

2. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลโดยยึดระบบคุณธรรม 

(Merit System) ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

พ.ศ. 2547 และหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(ก.พ.อ.) กำหนดไว้คือ 

- วิธีการสอบแข่งขัน 

- วิธีการสอบคัดเลือก 

- วิธีการโอนย้าย 

เมื่อได้บุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการข้างต้นแล้วแต่กรณีแล้ว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการ

บรรจุ/จ้าง แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และดำเนินการ  

ในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป จนกระทั่งพ้นสภาพการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 2.2.2. ระบบการพัฒนา (Training & Developmaent) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีการพัฒนาบุคลากรหลากหลายรูปแบบ เช่น การศึกษาต่อ 

การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การสอนงาน การฝึกในการปฏิบัติงานจริง การจัดการความรู้ในองค์กร 

การศกึษาด้วยต้นเอง 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทำระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยกองทุน

พัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาโท และหรือปริญญาเอก หรือระดับ 

หลังปริญญาโท หรอืปริญญาเอก 

2. เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย 

3. เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการไปฝกึอบรมและศึกษาดูงานด้านวชิาการ 

4. เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการไปประชุมสัมมนานานาชาติ 

5. เพื่อสนับสนุนเงินรางวัลในการเขียนบทความทางวิชาการ 

6. เพื่อสนับสนุนโครงการความร่วมมอืทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคลากร 
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7. เพื่อสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวชิาการ 

8.เพื่อสนับสนุนเงินรางวัลบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ 

9. เพื่อสนับสนุนเงินรางวัลบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นทั้งด้านวิจัย วิชาการ การสอนและวิชาชีพ 

และเงินรางวัลอื่น ๆ 

10. เพื่อสนับสนุนเงินรางวัลบุคลากรที่สร้างช่ือเสียงใหก้ับมหาวิทยาลัย 

2.2.3. การประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ  

2 ครัง้ ตามรอบการประเมิน คือ 

รอบที่ 1 ในช่วงเดอืนตุลาคมถึง เดือนมนีาคม และ 

รอบที่ 2 ในช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 

ซึ่งบุคลากรทุกคนจะต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบประเมินผล 

การปฏิบัติงานตามสายงาน ดังนี้ 

1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับสายวิชาการ 

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับสายสนับสนุนวิชาการ 

3. แบบประเมินผลงานปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร 

2.2.4. ระบบการบริหารค่าตอบแทน 

กลุ่มข้าราชการ ได้รับ 

- เงนิเดือน เงินประจำตำแหน่ง (พระราชกฤษฎีกา ว่าดว้ยเงนิเดือนและเงนิประจำตำแหน่ง) 

- ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงนิเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547) 

- เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มการครองชีพ 

ช่ัวคราวสำหรับข้าราชการและลูกจา้งประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 

- เงินสวัสดิการ 

กลุ่มลูกจ้างประจำ ได้รับ 

- เงินค่าจา้ง (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจา้งประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537) 

- ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงนิเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547) 

- เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มการครองชีพ

ช่ัวคราวสำหรบัข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 

- เงินสวัสดิการ 
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กลุ่มพนักงาน ได้รับ 

- เงิน เดือน ค่ าจ้างเงินประจำตำแหน่ ง (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

เรื่อง เงินประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย) 

- เงินสวัสดิการ 

- เงินค่าประสบการณ์ 

- เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (เทียบเทียง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่ม 

การครองชีพช่ัวคราวสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 

กลุ่มลูกจ้างช่ัวคราว ได้รับ 

- เงินเดอืน 

- เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (เทียบเคียง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่ม 

การครองชีพช่ัวคราวสำหรบัข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 

นอกจากนี้บุคลากรที่ปฏิบัติงานตำแหน่งวิชาการ ซึ่งได้แก่ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์  ยั งมีสิทธิ เบิกค่าสอนพิ เศษ และการสอนที่ เกินภาระงาน  

ได้ตามระเบียบฯ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

- เงินสวัสดิการ 

2.2.5. ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีกลุ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย  

ทั้ งข้ าราชการ พ นั กงานมหาวิทยาลั ย  พนั ก งานราชการ ลู กจ้ างประจำ ลู กจ้ าง ช่ั วคราว  

ซึ่งระบบสวัสดิการและสิทธปิระโยชน์จะแตกต่างกันไปตามประเภทบุคลากร ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้ 

กลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจำ ได้รับ 

- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจำจะได้รับตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง 

- สวัสดิการการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจำจะได้รับตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง 

- สิทธิประโยชน์ในการลา (ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างช่ัวคราว) ได้แก่ การลาป่วย 

การลาคลอดบุตร การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

(เฉพาะข้าราชการ) การลาเข้ารับการตรวจเลอืกหรือเข้ารับการเตรยีมพล (เฉพาะข้าราชการ) 

- สิทธิประโยชน์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

- สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใน ก าร เป็ น สม า ชิก ก องทุ นบ ำเหน็ จบ ำน าญ ข้ าราชก าร  (ก บ ข .)  

สำหรับข้าราชการ 

- สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการลูกจ้าง (กสจ.) สำหรับลูกจา้งประจำ 

- สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจดัสรรให้เข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 
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- สิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

- สิทธิประโยชน์ในการทำประกันอุบัติเหตุ 

- สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้ เพื่อซื้อที่อยู่ตามโครงการสวัสดิการของ

มหาวิทยาลัย และโครงการที่เป็นความร่วมมอืระหว่างรัฐกับสถาบันการเงินต่าง ๆ 

ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ นอกเหนอืจากเงนิบำเหน็จ บำนาญ 

ตามสูตรซึ่งได้รับจากกระทรวงการคลัง ดังนี้ 

1. สิทธิในการรับเงินสมทบ สมาชิกจะได้รับเงินสมทบจากรัฐในจำนวนเท่ากับที่สมาชิกสะสม

เป็นประจำทุกเดือน 

2. สิทธิประโยชน์ทางภาษี สมาชิกสามารถนำใบแจ้งยอดแนบพร้อมแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ 91

เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมในส่วนของเงินสะสมเข้า กบข. เฉพาะที่ไม่เกิน 300,000 บาท  

ในปีภาษีนัน้ 

3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ สมาชิกจะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่ กบข. จะได้รับให้มีขึ้น 

กลุ่มพนักงานราชการได้รับ 

- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มพนักงานและลูกจ้างช่ัวคราวจะได้รับตามกฎหมาย

ประกันสังคม 

- สิทธิประโยชน์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

- สิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

- สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลีย้งชพี 

- สิทธิประโยชน์ในการลา ได้แก่ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร  

หลังคลอด การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ การลาเข้ารับ

การตรวจเลอืกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

- สิทธิประโยชน์ในการทำประกันอุบัตเิหต ุ

- สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรใหเ้ข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 

- สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้ เพื่อซื้อที่อยู่ตามโครงการสวัสดิการของ

มหาวิทยาลัย และโครงการที่เป็นความร่วมมอืระหว่างรัฐกับสถาบันการเงนิต่าง ๆ 

กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยและลกูจา้งช่ัวคราว ได้รับ 

- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มพนักงานและลูกจ้างช่ัวคราวจะได้รับตามกฎหมาย

ประกันสังคม 

- สิทธิประโยชน์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

- สิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

- สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
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- สิทธิประโยชน์ในการลา ได้แก่ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรหลัง

คลอด การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ การลาเข้ารับ  

การตรวจเลอืกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

- สิทธิประโยชน์ในการทำประกันอุบัติเหตุ 

- สิทธิประโยชน์ในการได้รบัการจัดสรรให้เข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 

- สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้ เพื่อซื้อที่อยู่ตามโครงการสวัสดิการของ

มหาวิทยาลัย และโครงการที่เป็นความร่วมมอืระหว่างรัฐกับสถาบันการเงนิต่าง ๆ 

2.2.6. ระบบการธำรงรักษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มกีารธำรงรักษาบุคลากรโดยการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของ

บุคคลให้สูงยิ่งขึ้น เพื่อให้บุคลากรอยู่กับมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณค่าและมีแผนพัฒนาความก้าวหน้า 

ในงานอาชีพของผู้ซึ่งมีศักยภาพสูง เพื่อให้บุคลากรมีความรักมหาวิทยาลัยและรักงานที่ทำทุ่มเทกำลัง

กายกำลังใจทำงานเต็มความสามารถ ผลิตผลงานที่ดีออกมา ให้ความเป็นธรรมและยอมรับในผลงาน

ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดี 

1. ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดให้มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร  

ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเป็ นขวัญกำลังใจ เป็นแรงจูงใจให้กับบุคลากร  

และเพื่อสร้างความก้าวหน้า ความมั่นคงในหน้าที่การงานให้กับบุคลากร มีรายละเอียด ดังนี้ 

ก. เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ 

บุคลากรสายวิชาการสามารถทำผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  

ตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทาง

วิชาการของอาจารย์ ดังนี้ 

1.ผูข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 

 1.1 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)  

 1.2 แบบเสนอแต่งตัง้บุคคลใหด้ำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผูบ้ังคับบัญชา (ก.พ.อ.04) 

 1.3 ผลการสอน ประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอน(ผศ.)/เอกสารคำสอน(รศ.)/เอกสาร

หรอืสื่อการสอน(ศ.) จำนวน 5 เล่ม (ใช้ประกอบการประเมนิผลการสอน) 

 1.4 ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย 

 1.4.1 ผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับสาขาที่ เสนอขอฉบับสมบูรณ์  จำนวน 10 เล่ม  

พร้อมสำเนาวารสารที่ได้รับการตพีิมพ์จำนวน 1 ชุด และ 

 1.4.2 ตำรา หรอื หนังสือ หรอื บทความทางวิชาการ จำนวน 10 เล่ม 

2. เสนอต่อคณบดีที่ตนสังกัดเพื่อพจิารณาคุณสมบัติและผลงานทางวชิาการที่เสนอขอ 
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3. คณบดีนำเสนอต่ออธิการบดีโดยส่งเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา

ตำแหน่งทางวิชาการ 

4. คณะกรรมการ ก.พ.ต. ออกคำสั่ งแต่งตั้ ง คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

(รายละเอียดดูจากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล

การสอนของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ) 

5. คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน รายงานผลประเมินผลการสอน ต่อ คณะกรรมการ 

ก.พ.ต. 

6. คณะกรรมการ ก.พ.ต. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทาง

วิชาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

 6.1 ประธานกรรมการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ ก.พ.ต. 

 6.2 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ จำนวนสามถึงห้าคน (ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ ก.พ.อ.กำหนด โดยต้องเป็นบุคคลภายนอกสถาบันที่ผูข้อสังกัด 

 7. ฝ่ายเลขานุการ ฯ ก.พ.ต.จะส่งเอกสารการประเมินให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน 

ทางวิชาการซึ่งประกอบด้วย  

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

 7.2 งานวิจัย หรอื ผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น และ 

 7.3 ตำราหรอืหนังสือหรอืบทความทางวิชาการ 

 8. ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการที่ส่งกลับมายังมหาวิทยาลัย 

อาจเป็นได้ 2 กรณี คือ 

 กรณีที่ 1 ผลการประเมินของกรรมการเป็นเอกฉันท์ 

 กรณีที่ 2 ผลการประเมินของกรรมการไม่เอกฉันท์ (ทั้ง 2 กรณีจะต้องดำเนินการนัดประชุม

ผูท้รงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวชิาการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตอ้งใช้เวลาพอสมควร) 

 9. ฝ่ายเลขานุการ ฯ จะนัดคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานทางวิชาการ 

เพื่อร่วมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง การตัดสินจะใช้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด 

 10. ฝ่ายเลขานุการฯ นำผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ก.พ.ต. เพื่อพิจารณา

ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการตัดสิน 

 11. ฝ่ายเลขานุการฯ บันทึกข้อความเสนออธิการบดี เพื่อเสนอต่อสภาวิชาการพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบ 

 12. ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ / ไม่อนุมัติ 

 13. มหาวิทยาลัยออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. ในสาขาที่เสนอขอ 

 14. มหาวิทยาลัยนำเรื่องแจ้งต่อสำนักงานคณ ะกรรมการอุดมศึกษาภายใน 30 วัน 

นับสภามหาวิทยาลัยมีมติ 
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 15. กรณีที่สภามหาวิทยาลัยไม่อนุมัต ิมหาวิทยาลัยจะแจง้ต่อผู้เสนอขอพร้อมด้วยเหตุผล 

ข. เส้นทางความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

เส้นทางความก้าวหน้าสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ  

มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลั ย 

ราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  

ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2555 ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นใหพ้ิจารณาองค์ประกอบ ดังนี้ 

1) การประเมินค่างาน 

2) ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

3) ความรูค้วามสามารถ ทักษะสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน 

4) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ 

เชี่ยวชาญ เช่ียวชาญพิเศษ 

 1. หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นกำหนดตามประเภทต่าง  ๆ 

ดังน้ี 

 1.1 ตำแหน่งประเภทผูบ้ริหาร ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

 1.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีว้ัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ 

1.1.2. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะทีจ่ำเป็นสำหรบัตำแหน่งที่จะประเมิน 

1.1.3 สมรรถนะทางการบริหาร 

1.2. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานและชำนาญงานพิเศษ ตอ้งประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี ้

1.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีว้ัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ 

1.2.2. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรบัตำแหน่งที่จะประเมนิ 

1.2.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญงานหรือชำนาญงานพิเศษ ได้แก่ 

(ก) คู่มอืปฏิบัติงานหลักอย่างนอ้ยหนึ่งเล่ม 

(ข) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางาน 

ในหน้าที่อย่างนอ้ยหนึ่งเรื่อง 

1.2.4 จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.3 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

ระดับเช่ียวชาญ ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 

ก. กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรอืเฉพาะทาง 

3.1 ระดับชำนาญการ 

3.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีว้ัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ 
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3.1.2. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน 

3.1.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผูช้ำนาญการ ได้แก่ 

(ก) คู่มอืปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่มและ 

(ข) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางาน 

ในหน้าที่อย่างนอ้ยหนึ่งเรื่อง 

3.1.4 จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2 ระดับชำนาญการพิเศษ 

3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีว้ัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ 

3.2.2 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน 

3.2.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผูช้ำนาญการพิเศษ ได้แก่ 

(ก) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของหน่วยงาน

อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง และ 

(ข) ผลงานวิจัยหรือผลงานลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/

รายการ 

3.2.4 จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.3 ระดับเชี่ยวชาญ 

3.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีว้ัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ 

3.3.2. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน 

3.3.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผูช้ำนาญการพิเศษ ได้แก่ 

(ก) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะอื่น ซึ่งแสดงให้เห็น ถึง 

การพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ และ 

(ข) งานวิจัยซึ่งได้รับการตพีิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรอืนานาชาติอย่างนอ้ยหนึ่งเรื่อง 

3.3.4 การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพ

บริการต่อสังคม เช่น การใหค้วามเห็น คำแนะนำหรอืเสนอแนะ การให้คำปรึกษาแนะนำ การอบรมและ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือ  

การพัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนัน้ ๆ 

3.3.5 จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.4 ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

3.4.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีว้ัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ 

3.4.2. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน 

3.4.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ ได้แก่ 
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(ก) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะอื่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึง 

การพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ และ 

(ข) งานวิจัยซึ่งได้รับการตพีิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรอืนานาชาติอย่างนอ้ยหนึ่งเรื่อง 

3.4.4 การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพ

บริการต่อสังคม เช่น การใหค้วามเห็น คำแนะนำหรอืเสนอแนะ การใหค้ำปรึกษาแนะนำ การอบรมและ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือ  

การพัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนัน้ ๆ 

3.4.5 ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้น ๆ หรือวงวิชาการ หรือวิชาชีพ หมายถึง ผลงาน

ได้รับการยอมรับ ยกย่อง หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือผลการปฏิบัติงานสนับสนุน งานบริการ

วิชาการ หรืองานวิชาชีพ หรือในงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ 

3.4.6 จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ข. กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานหรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้

วิชาชีพ 

1. ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเช่ียวชาญที่ปฏิบัติ

หนา้ที่หัวหน้างานหรอืหัวหนา้หน่วยงาน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุง

งานในตำแหน่งใหม ่

1.2 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน 

1.3 สมรรถนะทางการบริหาร 

1.4 ผลงานที่แสดงความเป็นผูช้ำนาญการต้องมีคู่มอืปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม 

1.5 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการพิเศษต้องมีผลงานเชิงวิเคราะห์หรือผลงาน 

เชิงสังเคราะห์ หรอืผลงานวิจัย ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่หรอืหน่วยงานอย่างน้อยหนึ่งเล่ม/เรื่อง 

1.6 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เช่ียวชาญต้องมีผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือผลงานเชิงสังเคราะห์

อย่างน้อยหนึ่งเล่ม และผลงานวิจัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่หรือ

หน่วยงานหรอืมหาวิทยาลัย 
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ผลงานที่นำเสนอเพื่อประกอบการพจิารณาต้องมีเงื่อนไข ดังน้ี 

1. ตอ้งมใิช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาและการฝึกอบรม 

2. ตอ้งมใิช่ผลงานเดิมที่เคยใช้ในการประเมนิแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นมาแล้ว 

3. กรณีทีเ่ป็นผลงานรว่มต้องระบุการมสี่วนร่วมและมีคำรับรองจากผูม้ีส่วนร่วม 

ตาราง แสดงตำแหน่ ง ป ระเภท  สายงานและความก้ าวหน้ าของพ นั ก งานมหาวิทยาลั ย  

(เส้นทางความก้าวหน้าสายสนับสนุนวิชาการ) 

ลำดับ ประเภท สายงาน ชื่อตำแหน่ง Career Path 

1 ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผอ.กอง/ผอ.สำนักงานอธิการ ผอ.กอง/ผอ.สำนักงานอธิการ 

2 วชิาชีพเฉพาะ วทิยาการคอมพวิเตอร์ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ ปฏบัิตกิาร-เชี่ยวชาญพเิศษ 

3 วชิาชีพเฉพาะ นติกิาร นติกิร ปฏบัิตกิาร-เชี่ยวชาญพเิศษ 

4 เชี่ยวชาญเฉพาะ วเิคราะห์นโยบายและแผน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏบัิตกิาร-เชี่ยวชาญ 

5 เชีย่วชาญเฉพาะ บริหารงานบุคคล บุคลากร ปฏบัิตกิาร-เชี่ยวชาญ 

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-ชำนาญการ 

12 เชีย่วชาญเฉพาะ แนะแนวการศึกษาและอาชพี นักแนะแนวการศกึษาและอาชพี ปฏบัิตกิาร-เชี่ยวชาญ 

13 เชี่ยวชาญเฉพาะ วชิาการศึกษา นักวชิาการศึกษา ปฏบัิตกิาร-เชี่ยวชาญ 

14 เชี่ยวชาญเฉพาะ วศิวกรรม วศิวกร ปฏบัิตกิาร-เชี่ยวชาญพเิศษ 

15 เชี่ยวชาญเฉพาะ บรรณารกัษ์ บรรณารักษ์ ปฏบัิตกิาร-เชี่ยวชาญพเิศษ 

16 เชี่ยวชาญเฉพาะ วจิัย นักวจิัย ปฏบัิตกิาร-เชี่ยวชาญพเิศษ 

17 เชี่ยวชาญเฉพาะ วชิาการโสตทัศนศกึษา นักวชิาการโสตทัศนศกึษา ปฏบัิตกิาร-เชี่ยวชาญพเิศษ 

18 เชี่ยวชาญเฉพาะ วเิทศสัมพันธ์ นักวเิทศสัมพันธ์ ปฏบัิตกิาร-เชี่ยวชาญพเิศษ 

19 ท่ัวไป ผู้ปฏบัิตงิานโสตทัศนศกึษา ผู้ปฏบัิตงิานโสตทัศนศึกษา ปฏบัิตงิาน-ชำนาญงานพิเศษ 

20 ท่ัวไป ผู้ปฏบัิตงิานวทิยาศาสตร์ ผู้ปฏบัิตงิานวทิยาศาสตร์ ปฏบัิตงิาน-ชำนาญงานพิเศษ 

21 ท่ัวไป ผู้ปฏบัิตงิานห้องสมุด ผู้ปฏบัิตงิานห้องสมุด ปฏบัิตงิาน-ชำนาญงานพิเศษ 

22 ท่ัวไป ช่างไฟฟา้ ช่างไฟฟา้ ปฏบัิตงิาน-ชำนาญงานพิเศษ 

หมายเหตุ : รายละเอียดตำแหน่งอื่น ๆ ระบุใน Job description ภาระงานพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ 

ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล่มที่ 1-3 

 

 



 

29 

 

 

 

 2. การเกษียณอายุราชการ 

 การเกษียณ อายุราชการและสิทธิ ประโยชน์ที่ ข้ าราชการพึ งได้ เมื่ อพ้ นจากราชการ 

โดยไม่มคีวามผิด บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ได้แก่ 

บำเหน็จบำนาญปกติ ซึ่งจะได้รับ เมื่ออกจากราชการด้วยเหตุปกติ เช่น 

1) ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตำแหน่งหรอืมีคำสั่งใหอ้อก โดยไม่มีความผิด

หรือออกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือทหารออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด

(เหตุทดแทน) 

2) ออกจากราชการเพราะป่วยเจ็บทุพพลภาพที่แพทย์ทางราชการรับรองว่าไม่สามารถ  

รับราชการในตำแหน่งหนา้ที่ซึ่งปฏิบัติอยู่ต่อไปได้ (เหตุทุพพลภาพ) 

3) มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ (เกษียณอายุ) หรอื อายุครบ 50 ปีบริบูรณ์แล้วลาออก (เหตุสูงอายุ) 

4) หรือกรณีมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ ครบ 30 บริบูรณ์แล้ว ทางราชการ

สั่งให้ออก หรอืผูท้ี่มเีวลาราชการครบ 25 ปี บริบูรณ์แล้ว ลาออก (เหตุรับราชการนาน) 

ทั้ง 4 เหตุนี้ ถ้ามีเวลาราชการ ไม่ถึง 10 ปี ให้ได้รับบำเหน็จ ถ้ามีเวลา 10 ขึ้นไป ให้รับบำนาญ

หรอืจะขอรับบำเหน็จก็ได้ 

ทั้งนี้ผู้ที่มีเวลาราชการครบ 10 ปี แล้วลาออก ไม่มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญตามข้อที่กล่าวมา

แล้วแต่ไม่มีสทิธิ์รับบำเหน็จ 

- ข้ าราชการที่ ถู กสั่ ง ให้ ออกจากราชการที่ ถื อ เสมื อนว่าผู้ นั้ นลาออ กจากราชการ  

มีสทิธิรับบำเหน็จบำนาญดังนี ้

ถ้ามีเวลาคำนวณบำเหน็จบำนาญ 25 ปีขึ้นไป ใหไ้ด้รับบำเหน็จบำนาญเหตุรับราชการนาน 

ถ้ามีอายุครบ 50 ปี และมีเวลาคำนวณบำเหน็จบำนาญ ครบ 10 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิรับบำเหน็จ

เหตุสูงอายุ 

ถ้าอายุไม่ครบ 50 ปี มีเวลาคำนวณบำเหน็จบำนาญครบ 10 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี ให้มีสิทธิ 

รับเฉพาะบำเหน็จถ้ามีเวลาคำนวณบำเหน็จบำนาญไม่ครบ 10 ปี ไม่มีสิทธิ์รับบำเหน็จบำนาญ 

บำเหน็จบำนาญพิเศษ จะได้รับเมื่อ 

1) ข้าราชการ พลทหารกองประจำการ หรือบุคคลที่ทำหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหม

กำหนดแล้ว ได้รับอันตราย พิการ เจ็บป่วยถึงทุพพลภาพ เพราะกระทำตามหน้าที่ ให้ได้รับบำนาญปกติ 

ทั้งบำนาญพิเศษด้วย 

2) ถ้าได้รับบำเหน็จบำนาญไปแล้ว หรือ พลทหารกองประจำการ หรือบุคคลที่ทำหน้าที่ทหาร

ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ได้ออกจากราชการหรือพ้นหน้าที่ไปแล้ว ภายใน 3 ปี ปรากฏชัดว่า

เจ็บป่วยหรือทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ก็มีสิทธิ์ได้รับบำนาญพิเศษ  

ถ้าตายก็ให้ทายาทได้รับบำนาญพิเศษ ทั้งนี้ให้จ่ายตั้งแต่วันขอ ถ้ารับบำเหน็จไปแล้วก็ให้ได้รับบำนาญ

พิเศษอย่างเดียว 
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3) ผูไ้ด้รับอันตรายตามขอ้ 1) แม้จะยังไม่มีสิทธิ์ได้รับบำนาญปกติ ก็ใหร้ับบำนาญปกติได้ 

4) ผู้ได้รับอันตรายถ้าเสียชีวิตก่อนได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษ ให้ทายาทได้รับทั้งบำเหน็จ 

ตกทอดและบำนาญพิเศษด้วย 

5) ผู้ทำหน้าที่ ตามข้อ 1 สูญหายไป หรือเชื่อได้ว่ามีอันตรายถึงตาย เมื่อพ้นกำหนด 2 เดือน 

นับแต่วันสูญหายใหส้ันนิษฐานว่าตายและให้ทายาทได้รับบำนาญพิเศษ 

บำเหน็จตกทอด ทายาทจะได้รับเมื่อ 

1) ข้าราชการ ตายในระหว่างรับราชการ ทายาท (ต้องอายุไม่เกิน 20 ปี เว้นแต่กำลังศึกษา

ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่ เกิน 26 ปีหรือเว้นแต่เป็นบุคคลพิการหรือทุพพลภาพ)  

จะได้รับบำเหน็จตกทอดเท่ากับเงินเดอืนสุดท้าย คูณเวลาราชการ 

2) ตายในระหว่างได้รับบำนาญปกติ หรือมีสิทธิ์ ได้รับบำนาญปกติหรือบำนาญพิเศษ  

ทายาทมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จตกทอด เป็นจำนวน 30 เท่า ของบำนาญรายเดือน (ข้อยกเว้นเหมอืนข้อ 1) 

3) บำเหน็จตกทอดรายใด คำนวณได้ยอดต่ำกว่า 3000 บาท ให้จ่าย 3000 

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 

สมาชิกที่พ้นสภาพด้วยเหตุสูงอายุ, เหตุทดแทน, เหตุทุพพลภาพ และเหตุเสียชีวิต สมาชิกและ

ทายาทจะได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาในส่วนของเงนิที่ได้รับจาก กบข.ในปีที่ได้รับเงนินั้น 

สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงานมหาวิทยาลัย 

มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่คอยดูแลพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ

กองทุนดังกล่าว 

2.3 วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. เพื่อช่วยใหบุ้คลากรใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถปฏบิัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

2. เพื่อช่วยใหม้หาวิทยาลัยดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

3. เพื่อช่วยคัดสรรบุคลากรที่มคีุณภาพ และมีแรงจูงใจให้ผู้มศีักยภาพเข้ามาปฏบิัติงาน 

4. เพื่อยกระดับความสามารถ และสร้างความพึงพอใจในการปฏบิัติงานของบุคลากร 

5. เพื่อพัฒนา และธำรงรักษาบุคลากรที่มคีุณค่าให้ปฏบิัติงานในมหาวิทยาลัย 
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ส่วนที ่3 

แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

3.1 ความสำคัญของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

การวางแผน (Planning) คือการวางวัตถุประสงค์ การกำหนดเป้าหมาย การสร้าง กลยุทธ์ 

และการตัดสินใจสรรหาแนวทางในการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแผนงานอาจมีความแตกต่างกันในด้าน

ระยะเวลา เช่น แผนระยะยาวหรือแผนระยะสั้น เป็นต้น ตลอดจนมีความแตกต่างกันตามหน้าที่ทาง

ธุรกิจ เช่น แผนการเงนิ แผนการตลาด หรอืแผนการผลิต เป็นต้น 

การจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารจะนำหลักการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ใน

การที่จะทำให้องค์การมีบุคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมงานอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง  เพื่อให้องค์การ

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นนักบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถจะต้องสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และทักษะต่าง ๆ เข้ามา

ประกอบในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพและยังประโยชน์สูงสุดต่อ

องค์การ บุคลากร และสังคมส่วนรวมได้ นอกจากนี้การจัดการทรัพยากรบุคคลที่ประสบความสำเร็จ

จะต้องอาศัยขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนมากมาย โดยขั้นตอนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในงานทรัพยากรบุคคลคือ 

การวางแผน (Planning) ผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) ที่กว้างไกลสามารถเข้าใจสถานการณ์และ

วิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อทิศทาง การดำเนินงานและความ

ต้องการด้านบุคลากรขององค์การ เพื่อที่จะสามารถวางแผนทรัพยากรบุคคล หรือการวางแผน

ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning : HRP) ได้อย่างรอบคอบ รัดกุม มีประสิทธิภาพ และ

สอดคล้องกับความตอ้งการในแต่ละช่วงเวลาได้ 

ดั งนั้ น  จากความหมายของการวางแผนที่ กล่ า วมา ทำให้ เราสามารถกล่ าวได้ ว่ า 

“การวางแผนทรัพยากรบุคคล คือกระบวนการที่ใช้คาดการณ์ความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลของ

องค์การ อันจะส่งผลถึงการกำหนดวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรและการตอบสนองต่อปัจจัย

แวดล้อม ตั้งแต่ก่อนบุคลากรเข้าร่วมงานกับองค์การ ขณะปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ จนกระทั่งเขาต้อง

พ้นออกจากองค์การ เพื่อให้องค์การใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นหลักประกันว่าองค์การจะมีบุคลากร

ที่มีคุณภาพอยางเพียงพออยู่เสมอ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of Work 

Life : QWL) ที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ รวมขององค์การ โดยมี เป้ าหมายสำคัญ เพื่ อประสิทธิภาพ  ความมั่ นคงและ 

การเจรญิเติบโตขององค์การ บุคลากร และสังคม” 



 

32 

 

 

 

จากความสำคัญ และความหมายดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำแผนบริหาร

ทรัพ ยากรบุ ค คลขึ้ น  เพื่ อ เป็ น แนวท างการบริห ารจั ดการ และพั ฒ นาท รัพ ยากรบุ คค ล  

การสรา้งความก้าวหน้า และธำรงรักษาบุคลากรที่มคีุณค่าไว้กับมหาวิทยาลัยต่อไป 

3.2 นโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล  

ให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานต่าง ๆ มีบทบาทและหนา้ที่ดังนี้ 

3.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกระดับ อย่างทั่วถึง

ต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ สร้างจิตสำนึกและทัศนคติของบุคลากรให้สามารถ

ปรับเปลี่ยนไปในทางที่พึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการเป็นผูม้ีคุณธรรม จรยิธรรม 

3.2.2 ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ

ตลอดจนมีค่านิยม คุณธรรม และทัศนคติที่ถูกต้องทันสมัยสามารถนำมาปรับใช้ใน การปฏิบัติงานที่

ได้รับมอบหมาย และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและให้ถือว่าการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

เป็นการลงทุน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  โดยมีการจัดสรรวงเงินงบประมาณไว้ 

เป็นการเฉพาะอย่างเหมาะสม และกำหนดสัดส่วนระยะเวลาในการฝึกอบรมในรอบปีงบประมาณอย่าง

ชัดเจน 

3.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร  

ระหว่างมหาวิทยาลัย และส่วนงาน เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างทั่วถึงและ 

มีความสอดคล้องกับความตอ้งการอย่างแท้จริง 

3.3 วัตถุประสงค์ของแผนบรหิารทรัพยากรบุคคล 

3.3 .1 เพื่ อปรับปรุงและพัฒ นาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ มีประสิท ธิภาพ 

เอือ้ต่อการดำเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

3.3.2 เพื่อพัฒนาบุคคลใหม้ีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 

3.3.3 เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันและ

ทัศนคตทิี่ดตี่อองค์กร 

3.4 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

3.4.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยนื 

3.4.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้ องการ และสอดคล้องกับ

อัตรากำลังทีม่ีอยู ่
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2. บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม  

ในการปฏิบัติงาน 

3. บุคลากรมีคุณภาพชวีิตการทำงานที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการทำงาน 

3.5 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการ

บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ที่ มี

ประสิทธิภาพเอื้อต่อการดำเนินงานที่

เน้ น ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์  แ ล ะ ก า ร ก้ า ว สู่

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากร

ต่อระบบการบริหารทรัพยากร

บุคคลของมหาวิทยาลัย (ระดับ

ความพึงพอใจ) 

≥ 4.0 

2) เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี

ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมี

ความผูกพันกับองค์กร 

ระดับความผูกพันของบุคลากร

ต่อมหาวิทยาลัย (ระดับความ

ผูกพัน) 

≥ 4.0 

3.6 ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการโดยกำหนดหน้าที่รับผิดชอบแต่ละตำแหน่ง  

ที่สอดคล้องกับภารกิจ ลักษณะงาน ความจำเป็นของสถาบันอุดมศึกษา โดยการจัดทำแผนบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของคณะฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดำเนินการดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

 2. กำหนดหน้าที่รับผิดชอบแต่ละตำแหน่งที่สอดคล้องกับภารกิจ ลักษณะงานความจำเป็นของ

สถาบันอุดมศกึษา รวมถึงการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 

 3. นำข้อมูลตามข้อ 1 คือ ความต้องการจำเป็นของบุคลากรฯ มาวิเคราะห์และจัดทำ

แผนพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งทบทวน กระบวนการพัฒนาบุคลากรรู้ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 มาปรับปรุงใหม้ีความเหมาะสมสำหรับงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 4. เสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคลใหผู้บ้ริหารให้ความเห็นชอบ 

 5. สื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลายใหก้ับบุคลากรได้รับทราบ 

 6. จัดทำระบบและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลอย่าง

สม่ำเสมอ และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้มีอำนาจ รวมทั้งนำผลการติดตามไปปรับปรุง การดำเนินงาน 

อย่างต่อเนื่อง 

 7. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอต่อผู้บริหารเพื่อ

พิ จารณ า และนำไป เป็ นข้อมู ล ในการพัฒ นา/ปรับปรุงแผนบริหารทรั พยากรบุ คคลและ

กระบวนการพัฒนาบุคลากรสำหรับปีต่อไป 



 

34 

 

     
    

 

3.7 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.7.1 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1.ระบบการสรรหา (Recruitment)          

1.1 การวางแผนอัตรากำลัง           

1.1.1 จัดทำกรอบ

อัตรากำลัง

ของบุคลากร

มหาวิทยาลัย 

เพื่อทบทวน

และจัดทำ

กรอบ

อัตรากำลัง 

ให้เพียงพอ

ต่อความ

ต้องการ

อัตรากำลัง

ของ

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ

ความสำเร็จ

ในการจัดทำ

กรอบ

อัตรากำลัง 

100 100 100 100 100 บุคลากร

ภายในคณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 

ตุลาคม – 

กันยายน 

- ฝ่ายบริหาร 

1.2 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง           

1.2.1 อบรมช้ีแจง

หลักเกณฑ์

และกำหนด

เพื่อให้

ผูป้ฏิบัติงาน

บุคคลของ

ร้อยละของ

ผูป้ฏิบัติงาน

ด้านบุคคลที่

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ผูป้ฏิบัติงาน

ด้านบุคคลของ

คณะ

ตุลาคม – 

กันยายน 

- ฝ่ายบริหาร 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 

มาตรฐาน การ

ดำเนนิงาน 

สรรหา การ

บรรจุ แต่งตัง้ 

หนว่ยงานมี

ความรู ้ความ

เข้าใจ ในการ

ปฏิบัติงาน 

เข้าร่วม

อบรม 

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 

1.2.2 การสรรหา

และคัดเลือก

บุคลากร 

เพื่อสรรหา

และคัดเลือก

บุคลากรเข้า

ปฏิบัติงาน 

รอ้ยละของ

การสรรหา

บุคคลเข้า

ทำงานได้

ตามประกาศ 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 บุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตุลาคม – 

กันยายน 

- ฝ่ายบริหาร 

2.ระบบการพัฒนา (Training & Development)         

2.1 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

และแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 

3.ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน          

3.1 การ

ประเมินผล

การปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 

เพื่อ

ประเมินผล

การ

ปฏิบัติงาน

ของบุคลากร

ร้อยละของ

หน่วยงานที่

ดำเนนิการ

ประเมิน

ปฏิบัติงาน 

100 100 100 100 100 บุคลากร

ภายในคณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 

ตุลาคม – 

กันยายน 

- ฝ่ายบริหาร 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 

มหาวิทยาลัย 

4.ระบบการบริหารค่าตอบแทน          

4.1 การบริหาร

ค่าจ้าง 

เงนิเดือน และ

ค่าตอบแทน 

- - 

 

- - - - - - ตุลาคม – 

กันยายน 

- คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

เป็นหนว่ยงานที่อยู่

ในโครงสรา้งของ

มหาวิทยาลัย การ

ดำเนนิการเป็นไป

ตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

5.ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์          

5.1 การสรา้ง

ความรูค้วาม

เข้าใจในสิทธิ

ประโยชน์ 

กองทุน

ประกันสังคม 

- - 

 

- - - - - - มกราคม – 

มีนาคม 

- คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

เป็นหนว่ยงานที่อยู่

ในโครงสรา้งของ

มหาวิทยาลัย การ

ดำเนินการเป็นไป

ตามระเบียบของ
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 

มหาวิทยาลัย 

6.ระบบการธำรงรักษา          

6.1 การสรา้งแรงจูงใจ          

6.1.1 การจัดสรรเงนิ

รางวัล 

- - 

 

- - - - - - ธันวาคม - คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

เป็นหนว่ยงานที่อยู่

ในโครงสรา้งของ

มหาวิทยาลัย การ

ดำเนนิการเป็นไป

ตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

6.1.2 การคัดเลือก

บุคลากรดีเด่น 

- - 

 

- - - - - - พฤศจกิายน 

– มกราคม 

- คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

เป็นหนว่ยงานที่อยู่

ในโครงสรา้งของ

มหาวิทยาลัย การ

ดำเนนิการเป็นไป

ตามระเบียบของ
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 

มหาวิทยาลัย 

6.2 การจัดทำเส้นทางความก้าวหนา้          

6.2.1 การปรับปรุง

ข้อบังคับและ

ประกาศ

เกี่ยวกับการ

เข้าสู่ตำแหน่ง

ที่สูงขึน้ของ

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วิชาการ 

- - 

 

- - - - - - ตุลาคม – 

กันยายน 

- คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

เป็นหนว่ยงานที่อยู่

ในโครงสรา้งของ

มหาวิทยาลัย การ

ดำเนนิการเป็นไป

ตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

6.2.2 การจัดทำ

กรอบ

อัตรากำลัง

การเข้าสู่

ตำแหน่งของ

บุคลากรสาย

สนับสนุน

- - 

 

- - - - - - ตุลาคม – 

กันยายน 

- คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

เป็นหนว่ยงานที่อยู่

ในโครงสรา้งของ

มหาวิทยาลัย การ

ดำเนนิการเป็นไป

ตามระเบียบของ
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 

วิชาการ มหาวิทยาลัย 

6.2.3 โครงการ

พัฒนาผลงาน

และเพิ่ม

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

 ร้อยละ

บุคลากรที่

เข้าร่วม

โครงการยื่น

ขอกำหนด

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 บุคลากรสาย

วิชาการที่เข้า

ร่วมโครงการ

พัฒนาผลงาน

และเพิ่ม

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

ตุลาคม – 

กันยายน 

- ฝ่ายบริหาร 
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3.7.2 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ระบบการสรรหา (Recruitment) 

1.1 การวางแผนอัตรากำลัง       

1.1.1 จัดทำกรอบ

อัตรากำลังของ

บุคลากร

มหาวิทยาลัย 

เพือ่ทบทวนและ

จัดทำกรอบ

อัตรากำลัง ให้

เพียงพอต่อความ

ต้องการ

อัตรากำลังของ

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละความสำเร็จ

ในการจัดทำกรอบ

อัตรากำลัง 

100 หน่วยงาน

ภายใน

มหาวิทยาลัย 

ตุลาคม 2564 - 

กันยายน 2565 

- กองบริหารงาน

บุคคล 

2.1 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง       

2.1 อบรมช้ีแจง

หลักเกณฑ์และ

กำหนดมาตรฐาน 

การดำเนินงาน สรร

หา การบรรจุ 

แต่งตั้ง 

เพื่อให้

ผูป้ฏิบัติงาน

บุคคลของ

หน่วยงานมี

ความรู ้ความ

เข้าใจ ในการ

ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของ

ผูป้ฏิบัติงานด้าน

บุคคลที่เข้าร่วม

อบรม 

≥80 ผูป้ฏิบัติงาน

ด้านบุคคล ของ

หน่วยงาน

ภายใน

มหาวิทยาลัย 

ตุลาคม 2564 - 

กันยายน 2565 

- กองบริหารงาน

บุคคล 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2.2 การสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากร 

เพื่อสรรหาและ

คัดเลือก

บุคลากรเข้า

ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของการสรร

หาบุคคลเข้าทำงาน

ได้ตามประกาศ 

≥80 หน่วยงาน

ภายใน

มหาวิทยาลัย 

ตุลาคม 2564 - 

กันยายน 2565 

- กองบริหารงาน

บุคคล 

2.ระบบการพัฒนา (Training & 

Development) 

      

3.1 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 

และแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 

3.ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน       

3.1 การประเมนิผลการ

ปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

เพื่อประเมินผล

การปฏิบัติงาน

ของบุคลากร

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละของ

หน่วยงานที่

ดำเนนิการประเมิน

ปฏิบัติงาน 

100 หน่วยงาน

ภายใน

มหาวิทยาลัย 

ตุลาคม – 

กันยายน 

- กองบริหารงาน

บุคคล 

4.ระบบการบริหารค่าตอบแทน       

4.1 การบริหารค่าจ้าง 

เงินเดอืน และ

ค่าตอบแทน 

- - - - ตุลาคม – 

กันยายน 

- คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

เป็นหนว่ยงานที่อยู่
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ในโครงสรา้งของ

มหาวิทยาลัย การ

ดำเนนิการเป็นไป

ตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

5.ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์       

5.1 การสรา้งความรู้

ความเข้าใจในสิทธิ

ประโยชน์ กองทุน

ประกันสังคม 

- - - - มกราคม – 

มีนาคม 2564 

- คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

เป็นหนว่ยงานที่อยู่

ในโครงสรา้งของ

มหาวิทยาลัย การ

ดำเนนิการเป็นไป

ตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 



 

43 

 

 

 

 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

6.ระบบการธำรงรักษา       

6.1 การสรา้งแรงจูงใจ        

6.1.1 การสรา้งแรงจูงใจ

ด้วยการจัดสรรเงนิ

รางวัล 

- - - - ธันวาคม 2564 - คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

เป็นหนว่ยงานที่อยู่

ในโครงสร้างของ

มหาวิทยาลัย การ

ดำเนนิการเป็นไป

ตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

6.1.2 การคัดเลือก

บุคลากรดีเด่น 

- - - - พฤศจกิายน 

2564 – 

มกราคม 2565 

- คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

เป็นหนว่ยงานที่อยู่

ในโครงสรา้งของ

มหาวิทยาลัย การ

ดำเนนิการเป็นไป

ตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

6.2 การจัดทำเส้นทางความก้าวหนา้       

6.2.1 การปรับปรุง

ข้อบังคับและ

ประกาศเกี่ยวกับ

การเข้าสู่ตำแหน่งที่

สูงขึ้นของบุคลากร

สายสนับสนุน

วชิาการ 

- - - - ตุลาคม 2564 – 

กันยายน 2565 

- คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

เป็นหนว่ยงานที่อยู่

ในโครงสรา้งของ

มหาวิทยาลัย การ

ดำเนินการเป็นไป

ตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

6.2.2 การจัดทำกรอบ

อัตรากำลังการเข้าสู่

ตำแหน่งของ

บุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ 

- - - - ตุลาคม 2564 – 

กันยายน 2565 

- คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

เป็นหนว่ยงานที่อยู่

ในโครงสรา้งของ

มหาวิทยาลัย การ

ดำเนนิการเป็นไป

ตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

6.2.3 โครงการพัฒนา

ผลงานและเพิ่ม

ตำแหน่งทางวิชาการ 

 ร้อยละบุคลากรที่

เข้าร่วมโครงการยื่น

ขอกำหนดตำแหน่ง

ทางวิชาการ 

≥20 บุคลากรสาย

วชิาการที่เข้า

ร่วมโครงการ

พัฒนาผลงาน

และเพิ่ม

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

ตุลาคม 2564– 

กันยายน 2565 

- ฝ่ายบริหาร 

24 
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ส่วนที่ 4 

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศกับการบริหารงานบุคคล 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับการบริหารงานบุคคล

โดยการนำระบบบริหารทรัพยากร  (ERP : Enterprise Resource Planning) เข้ามาใช้เพื่ อ ให้ เกิด

ประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคล สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจได้  

อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วยระบบงานต่าง ๆ ดังนี้ 

4.1 ระบบทะเบียนประวัติ 

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแบบแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร 

(ERP : Enterprise Resource Planning) ในด้านระบบงานทะเบียนประวัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา เพื่อเก็บประวัติรายละเอียดการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

1. เพื่ออธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานสำหรับงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การนำเสนอรายงานในส่วนของรายงานด้านงานบุคลากรแล ะ 

การนำเสนอรายงานสำหรับผูบ้ริหาร 

2. เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคลากรให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง 

และเป็นมาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมใหม้ีการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ผู้บริหารได้กำหนดไว้ 

3. เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนของการบันทึกข้อมูล 

4. เพื่อให้มกีารจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน 

5. เพื่อลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสาร และ

รายงานต่าง ๆ 

6. เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และความผิดพลาดของข้อมูลในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่าง

หน่วยงาน 

7. เพื่อความสะดวกในการจัดทำรายงานรูปแบบต่าง ๆ 

8. เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และ

ถูกต้อง โดยเฉพาะสำหรับผู้บริหาร 

9. เพื่อนำเสนอภาพของงาน และการเชื่อมโยงของข้อมูลในแต่ละงานภายในงานบุคลากร และ

ระบบที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

10. เพื่ อนำเสนอแนวทางในการปฏิบัติ งานให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง และ 

เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยยังคงยึดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
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 11. เพื่อเป็นข้อมูลให้พัฒนาระบบสำหรับงานบุคลากรด้วยระบบงานคอมพิวเตอร์ใหม่   

ที่มมีาตรฐาน 

12. เพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบข้อมูลที่ต้องจัดเตรียม 

ให้มใีนระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ที่ตอ้งรองรับงานบุคลากร 

13. เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

โดยเฉพาะสำหรับผู้บริหาร 

14. เพื่อให้ข้อมูลในระบบมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการปฏิบัติงาน และมีการเชื่อมโยงระหว่างระบบงานที่เกี่ยวข้อง 

15. เพื่อแก้ปัญหาเดิมที่เคยมี และตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงาน

บุคลากร ได้แก่ การแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนของการบันทึกข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่าง 

มีระบบ และครบถ้วน การลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเนื้อที่ในการจัดเก็บ

เอกสาร และรายงานต่าง ๆ สามารถติดตามและควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวกในการ

จัดทำรายงานรูปแบบต่าง ๆ 

4.2 ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน 

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแบบแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร 

(ERP : Enterprise Resource Planning) ในด้านระบบงานประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาขึ้น

เงินเดอืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการออกแบบระบบงานมวีัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเก็บข้อมูลการมาปฏิบัติงาน การขอลางาน การทำล่วงเวลา รวมถึงการคำนวณช่ัวโมง

การมาปฏิบัติงาน ขาดงาน มาสาย ลางาน และรวบรวมช่ัวโมงการทำล่วงเวลาของบุ คลากรอย่าง 

มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

2. เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคลากรให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อ ง 

และเป็นมาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ผู้บริหารได้กำหนดไว้ 

3. เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนของการบันทึกข้อมูล 

4. เพื่อให้มกีารจัดเก็บข้อมลูเป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน 

5. เพื่อลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสารและ

รายงานต่าง ๆ 

6. เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและความผิดพลาดของข้อมูลในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่าง

หน่วยงาน 

7. เพื่อความสะดวกในการจัดทำรายงานรูปแบบต่าง ๆ 

8. เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และ

ถูกต้อง โดยเฉพาะสำหรับผูบ้ริหาร 
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9. เพื่อนำเสนอภาพของงาน และการเชื่อมโยงของข้อมูลในแต่ละงานภายในงานบุคลากร และ

ระบบที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

10. เพื่ อนำเสนอแนวทางในการปฏิบัติ งานให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง และ 

เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยยังคงยึดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

11. เพื่อเป็นข้อมูลให้พัฒนาระบบสำหรับงานบุคลากรด้วยระบบงานคอมพิวเตอ ร์ใหม่   

ที่มมีาตรฐาน 

12. เพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบข้อมูลที่ต้องจัดเตรียม 

ให้มใีนระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ที่ตอ้งรองรับงานบุคลากร 

13. เพือ่ให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

โดยเฉพาะสำหรับผู้บริหาร 

14. เพื่อให้ข้อมูลในระบบมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการปฏิบัติงาน และมีการเชื่อมโยงระหว่างระบบงานที่เกี่ยวข้อง 

15. เพื่อแก้ปัญหาเดิมที่เคยมี และตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงาน

บุคลากร ได้แก่ การแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนของการบันทึกข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างมี

ระบบและครบถ้วน การลดความสิน้เปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสาร

และรายงานต่าง ๆ สามารถติดตามและควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวกในการจัดทำ

รายงานรูปแบบต่าง ๆ 

4.3 ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแบบแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร 

(ERP : Enterprise Resource Planning) ในด้านระบบงานประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาขึ้น

เงินเดอืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการออกแบบระบบงานมวีัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเก็บข้อมูลการมาปฏิบัติงาน การขอลางาน การทำล่วงเวลา รวมถึงการคำนวณช่ัวโมง

การมาปฏิบัติงาน ขาดงาน มาสาย ลางาน และรวบรวมช่ัวโมงการทำล่วงเวลาของบุคลากรอย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

2. เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคลากรให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง 

และเป็นมาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมใหม้ีการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ผู้บริหารได้กำหนดไว้ 

3. เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนของการบันทึกข้อมูล 

4. เพื่อให้มกีารจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน 

5. เพื่อลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสารและ

รายงานต่าง ๆ 
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6. เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและความผิดพลาดของข้อมูลในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่าง

หน่วยงาน 

7. เพื่อความสะดวกในการจดัทำรายงานรูปแบบต่าง ๆ 

8. เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และ

ถูกต้อง โดยเฉพาะสำหรับผู้บริหาร 

9. เพื่อนำเสนอภาพของงาน และการเชื่อมโยงของข้อมูลในแต่ละงานภายในงานบุคลากร และ

ระบบที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

10. เพื่อนำเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็น

มาตรฐานเดียวกัน โดยยังคงยึดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

11. เพื่อเป็นข้อมูลให้พัฒนาระบบสำหรับงานบุคลากรด้วยระบบงานคอมพิวเตอร์ใหม่ที่มี

มาตรฐาน 

12. เพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบข้อมูลที่ต้องจัดเตรียม 

ให้มใีนระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ที่ตอ้งรองรับงานบุคลากร 

13. เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

โดยเฉพาะสำหรับผูบ้ริหาร 

14. เพื่อให้ข้อมูลในระบบมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการปฏิบัติงาน และมีการเชื่อมโยงระหว่างระบบงานที่เกี่ยวข้อง 

15. เพื่อแก้ปัญหาเดิมที่เคยมี และตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงาน

บุคลากร ได้แก่ การแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนของการบันทึกข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างมี

ระบบ และครบถ้วน การลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสาร 

และรายงานต่าง ๆ สามารถติดตามและควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวกในการจัดทำ

รายงานรูปแบบต่าง ๆ 
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ส่วนที่ 5 

แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

 การนำแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความ

ร่วมมือ ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์  

เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เพื่อปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนำแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน 

ความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับ

ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างเป็นระบบ 

5.1 แนวทางการนำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี ( พ .ศ. 2565 – 2569 ) 

และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติดังน้ี 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน

ความร่วมมือกับต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์  

เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาท

ความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผ นปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน 

ความร่วมมอืกับต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

กำหนด 

3 . ส่งเสริมการปฏิบัติ งานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณา 

การสนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4 . ส ร้ างกล ไกประสานงานภาย ในกั บหน่ วยงาน ให้ ขั บ เคลื่ อ น โครงการ /กิ จก รรม 

ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ 

ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูล

ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
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5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือ กับต่างประเทศประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

5.2 การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565  – 

2569) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 การติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือ 

ความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา

อุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบ

การตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

 1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัด

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการตดิตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน

อย่างเป็นรูปธรรม 

 2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน 

การขับเคลื่อนความร่วมมอืกับต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างต่อเนื่อง 

 3. กำหนดใหม้ีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมอืกับ

ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุกๆ ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/

กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ก คำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ 

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 

( พ.ศ. 2565 – 2569 ) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ข รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2565 – 2569 ) 

และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ค ภาพกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากร

บุคคลระยะ 5 ป ี( พ.ศ. 2565 – 2569 ) 

และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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