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คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี 

เมื่อวันที ่.....กันยายน 2563 



บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2564 -2564) 

และประจ าปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร

บุคคลที่มปีระสิทธิภาพต่อการด าเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดี

ของสังคมและ (2)เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพที่ด ีมีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานและมีความผูกพัน

กับองค์กร โดยมีเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ สรรหา พัฒนา รักษาไว้ และใช้

ประโยชน์เพื่อน าไปสู่การยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและอย่างมืออาชีพ ตลอดจนการสนับสนุน ส่งเสริมใหบุ้คลากรอุทิศตนและทุ่มเทการ

ปฏิบัติงานภายใต้ความผูกพันและทัศนคติที่ดีต่อคณะครุศาสตร์เพื่อน าไปสู่การขับเคลื่อนการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างเป็น

รูปธรรม 

คณะครุศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ที่มีภารกิจ

หลัก คือ (1) ผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ และพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูป

การศึกษาและการฝึกหัดครูสู่อาเซียน (2) บริการวิชาการคุณภาพตามความต้องการของ

ผู้รับบริการ เพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

(3) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้และ (4) วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ 

เพื่อเผยแพร่ และถ่ายทอดให้กับนักศึกษาเพื่อให้ภารกิจดังกล่าวบรรลุเป้าหมายคณะครุศาสตร์

จึงได้มีการวางแผนงาน ส าหรับเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากร  ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และ

แผนการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการ

ให้ข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะครุศาสตร์ และ

ของมหาวิทยาลัยเพื่อน าไปสู่การ เป็นการเป็นแม่แบบสถาบันผลิตครูตามทิศทางของ

มหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็นแม่แบบที่ดีของสังคม และมหาวิทยาลัยเอตะทัคคะอย่างยั่งยืน  ซึ่ง

ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ดังกล่าวคณะครุศาสตร์จึงได้ด าเนินการพิจารณาข้อมูล

อัตราก าลังบุคลากรปัจจุบันและอนาคต  ที่จ าแนกตามประเภท  คุณวุฒิ  และต าแหน่งทาง

วิชาการ รวมทั้งก าหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์อย่างเป็นระบบ  โดย

ค านึงถึงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนโยบายในการพัฒนาบุคลากร และระบบการบริหารงานบุคคล

โดยมีการก าหนดการพัฒนาศักยภาพ  สมรรถนะ  และความก้าวหน้าในสายอาชีพของ

บุคลากรดังนี้ 

      

ก 



1. ส่งเสริมการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และมีสว่นรว่ม 

2. สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานของหนว่ยงาน 

3. ส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาตนเอง 

5. ส่งเสริมบุคลากรใหม้ีจิตส านึกในการบริการที่ดี 

6. ส่งเสริมบุคลากรให้เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนา 

7. ส่งเสริมบุคลากรให้มคีวามก้าวหน้าในวิชาชีพ 

8. ส่งเสริมบุคลากรในการท าวิจัย 

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรนั้นคณะครุ

ศาสตร์ได้ตั้งเป้าประสงค์ในส่งเสริมบุคลากรในสังกัดเป็นผู้มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย 

ส านึกในหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างชื่อเสียง เกียรติคุณ  

และเกียรตภิูมิของตนเองและคณะครุศาสตร์ อันยังผลใหเ้ป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและได้รับการยก

ย่องจากบุคคลทั่วไปเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณลักษณะในเชิงคุณภาพและปริมาณตามที่ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด และเพื่อให้บุคลากรของคณะครุ

ศาสตร์ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน สอดคล้อง เชื่อมโยง และเข้าถึงกระบวนการมีส่วนร่วมทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร และเพื่อสรา้งความเข้มแข็งของหนว่ยงาน 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

การบริหารทรัพยากรบุคคลถือเป็นกุญแจส าคัญที่น าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ เนื่องจาก

บุคลากรจะเป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่างๆ ของคณะส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนัน้ องค์กร

จ าเป็นจะต้องมีการก าหนดกรอบแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้

ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของคณะ ตลอดจนมี

คุณลักษณะที่ดพีึงประสงค์ และมีทัศนคติที่ดตี่อคณะ  

วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

1.  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

ต่อการด าเนนิงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม 

2. เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานและมีความ

ผูกพันกับองค์กร 

เป้ำหมำยของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มี 4 วัตถุประสงค์

หลัก คือ สรรหา พัฒนา รักษาไว้ ใช้ประโยชน์ 

สรรหา คือ หาคนดีคนเก่งเข้ามาท างาน  การสรรหาประกอบด้วยการสรรหา

แบบตั้งรับหรือแบบดั้งเดิม  และการสรรหาเชงิรุก  

พัฒนา คือ รับเข้ามาแล้วพัฒนาให้เป็นคนดี  คนเก่งยิ่งๆ ขึ้นไปอีก  การที่จะ

พัฒนาให้เก่งขึ้นไปอีกต้องรู้ว่าเขาเป็นใคร  เข้ามีความถนัด  มีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไร  ก็ต้องไป

ท าสิ่งที่เรียกว่า Career Planning ท า IDP หรือ Individual  Development Plan ระบบพัฒนาเป็น

เรื่องที่จ าเป็นในการสร้างคน  ตอ้งพัฒนาอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร  พัฒนาอย่างตอ่เนื่อง เป็นต้น 

รักษาไว้  คือ รักษาไว้ให้อยู่กับเราเป็นเรื่องการจัดการทางก้าวหน้าในอาชีพ  

การมคี่าตอบแทนที่เหมาะสม  การสร้างความพึงพอใจและเป็นผู้รักองค์กร 

ใช้ประโยชน์คือ การใช้คนให้ตรงกับงาน  ให้ความเป็นอิสระและมีส่วนร่วม  ให้

ท างานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เสริมสรา้งองค์ความรู้และยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้าน การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลให้กับผู้ด ารงต าแหน่งบุคลากรและต าแหน่งอื่นซึ่ง ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องให้

สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  



 
2 

 

 

 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพและ ผ่าน

การประเมินสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) เพราะผู้ปฏิบัติเป็น 

“มอือาชีพ” และมีการพัฒนาองค์ความรูใ้ห้สามารถผ่านการทดสอบอย่างสม่ าเสมอ  

3. สร้างขวัญ ก าลังใจ และความภาคภูมิใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพราะสามารถ

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์ความรู้

ใหม่อย่างตอ่เนื่อง และเป็นที่ยอมรับในวงการวชิาชีพเดียวกัน  

4. เป็นกลไกรองรับการมอบอ านาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

5. มีจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เป็นแนวทางใน

การก าหนดความประพฤติเพื่อรักษาชื่อเสียง และเสริมสร้างเกียรติภูมิของผูป้ฏิบัติงานให้เป็นที่

เลื่อมใส ศรัทธา และยกย่องมากขึ้น  

6. มีหน่วยงานรับผดิชอบ การรับรองวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล

ภาครัฐ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและอย่างมอือาชีพ
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1.2 โครงสร้ำงคณะครุศำสตร์ 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบรหิำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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1.4 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร 
ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ ผู้รับผดิชอบ 

ผลกำร

ด ำเนินงำน 
หลักฐำน 

1 โครงการส่งเสรมิ

คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการ

ปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

เพื่อป้องกันการทุจรติ

และประพฤติมชิอบใน

การปฏิบัติงานของคณะ 

และให้การด าเนินงาน

ของคณะเป็นที่ศรัทธา 

เชื่อมั่นและไว้วางใจจาก

บุคลากร/นักศึกษา/ศษิย์

เก่า 

ระดับความเชื่อมั่น

ของบุคลากรตอ่

ระบบบรหิาร

จัดการตามหลกั

ธรรมาภิบาลของ

หน่วยงาน 

≥4.75 
บุคลากรคณะ

ครุศาสตร์ 
ก 30,000 บาท นาวรวนิันท์ พระยาน้อย ร้อยละ 100 

 

 

 

เล่มรายงานโครงการ 

 

 

 

 โครงการพัฒนา

ศักยภาพ

ภาษาอังกฤษของ

บุคลากร 

เพื่ออบรมเชิงปฏิบัตกิาร

ใชภ้าษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารและเพื่อการ

สอบของบคุลากรสาย

วิชาการและสาย

สนับสนุนของ 

     คณะครุศาสตร์ 

ร้อยละของ

บุคลากรที่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 

35 

บุคลากรคณะ

ครุศาสตร์ 

ต.ย 62 – ก.ย 

63 
150,000 ผศ.ดร.สุมาลี เทียนทองด ี ร้อยละ72.37 

สสสร./ ๑๒๕๗ ลงวันที่ 24 ก.ย 

63 
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กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร 
ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ ผู้รับผดิชอบ 

ผลกำร

ด ำเนินงำน 
หลักฐำน 

3 โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ“การ
พัฒนางาน
ประจําสูงานวิจัย 
(Routine to 
Research : 
R2R)” 

พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมือ

อาชีพ 

ร้อยละของ
กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่
ได้รับการ
ปรับปรุงและ
พัฒนา 

(80) 

80 

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วิชาการ 

ก.ย 62 – 

ต.ค  63 
50,000 บาท นางสาวเมศินี อยู่ย่ังยืน N/A รายงานส่งกองนโยบายและแผน 

4 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่มตําแหน่ง
ทางวิชาการ ประจาํปี
งบประมาณ 2563 

เพื่อส่งเสรมิให้อาจารย์

พัฒนาตนเองเข้าสู่

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

ร้อยละของ

อาจารย์ประจ าที่

ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการ ร้อยละ 

25 

บุคลากรคณะ

ครุศาสตร์ 

(สายวิชาการ) 

ก.ย 62 – 

ต.ค  63 
100,000 อ.ดร.อัญชนา สุขสมจิตร ร้อยละ 27 เล่มรายงานโครงการ 

5 โครงการพัฒนา

บุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ 

พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมือ

อาชีพ  

ร้อยละของ

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วิชาการที่ไดรั้บ

การพัฒนาตาม

สมรรถนะประจ า

สายงาน 

ร้อยละ 

100 

บุคลากรคณะ

ครุศาสตร์ 

ปีงบประมาณ 

2563 

คณะให้งบพัฒนา

บุคลากร สาย

วิชาการ 10,000 

บาท สายสนับสนุน

วิชาการ 5,000 

บาท 

บุคลากรคณะครุศาสตร์ ร้อยละ 100 ตามรายงานผลการด าเนินงาน

ตามค ารบรองการปฏบิัติ

ราชการส่งให้ฝ่ายประกันทุก

วันที่ 20 ของเดือน 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐำนคณะครุศำสตร์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 แมแ่บบสถาบันผลิตครู 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

 ผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ 

และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.5.3 ภำรกิจหลัก (Key result area) 

 1. ผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ และพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูป

การศกึษาและการฝึกหัดครูสู่อาเซียน 

2. บริการวิชาการคุณภาพตามความตอ้งการของผูร้ับบริการ เพื่อพัฒนาความ

แข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

3. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ 

4. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ และถ่ายทอดให้กับ

นักศึกษา 

 1.5.4 เสำหลัก (Pillar) 

  1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 

  2. คุณธรรม (Morality) 

  3. เครือขา่ย (Partnership) 

  4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

  5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

เป็นกัลยาณมิตร อุทิศตนเพื่อหนว่ยงาน 

 1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

  นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

  เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด  มีจิต

สาธารณะ 

 1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 
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เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชูเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้สู่สากล 

1.5.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 

ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.5.9 เป้ำหมำยกำรพัฒนำคณะครุศำสตร์ (Development Gloals) 

1. ด้านการพัฒนาองค์กร 

- จัดวางระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เน้น

การตรวจสอบ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรแบบไตรภาคี ศิษย์เก่า คณาจารย์ ศิษย์

ปัจจุบัน 

- สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาองค์กรและเสริมสร้างความสามารถของ

เจ้าหนา้ที่ในการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ด้านการวิจัย 

- สนับสนุนและส่งเสริมการท าวิจัยของคณาจารย์  โดยการหาทุน

สนับสนุนเพื่อท าวิจัยทั้งจากภายใน ภายนอก และต่างประเทศ 

- สร้างเครือข่ายภาคีวิจัยระหว่างองค์กร เพื่อพัฒนางานวิจัยเข้าสู่

ระดับสากล 

- เน้นการสร้างนวัตกรรมทางด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การ

วัดผลประเมินผลจากการท าวิจัย และน าไปตีพมิพ์เผยแพร่แก่สาธารณชน 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอน 

- เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างเสริมทักษะ

ทางดา้นวิชาการและวิชาชีพครู 

- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ การอาชีพ และ

วัฒนธรรมกับนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 

- เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของนักศึกษาด้วยการจัดการ

เรียนการสอนแบบ Project-based learning, Problem-based learning, และ Brain-based 

learning  

- พัฒนาศักยภาพด้านความรู้ และบุคลิกภาพของนักศึกษาด้วย

ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยในช้ันเรยีน 

- เสริมสรา้งระบบคุณธรรมและคา่นิยมโดยใช้กิจกรรมเชงิประจักษ์ 

4. ด้านการพัฒนาคณาจารย์ 



 
8 

 

 

-เน้นการประสานงาน ความร่วมมือระหว่างคณาจารย์และบุคลากร

ด้วยการด าเนินงานแบบ Team-based approach  

- ส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้มีการท าผลงานทาง

วิชาการ ศกึษาต่อ ตลอดจนการฝกึอบรมทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย 

- พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ และบุคลากรให้มีความรู้ และ

ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มุ่งพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรแบบมีเงื่อนไขโดยก าหนดให้

คณาจารย์สามารถสร้างนวัตกรรมทางด้านวิชาการตามความถนัด และบุคลากรสามารถ

ปฏิบัติงานจนเป็นตัวอย่างที่ดีได้ (best practice)  

- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้าง

บุคลิกภาพเพื่อความเป็นครูมอือาชีพแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

5. ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 

- ประสานความรว่มมอืกับมหาวิทยาลัยในและนอกประชาคมอาเซียน 

เพื่อยกระดับการพัฒนางานวิจัย 

- สร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียนให้มีการ

ท างานวิชาการ งานวิจัย หรอืงานบริการวิชาการรว่มกัน 

- สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา วัฒนธรรม งาน

วิชาการกับคณาจารย์และนักศึกษาในประชาคมอาเซียน 

6. ด้านการบริการวิชาการ 

- จัดให้มีการจัดท าแผนบริการวิชาการทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนทั้งแบบให้เปล่าและแบบหารายได้เข้าคณะ 

- เน้นการบริการวิชาการที่มาจากงานวิจัยของคณาจารย์ และการ

สร้างองค์ความรู้จากประสบการณก์ารสอน 

- เน้นการสร้างรายได้จากการผลิตต าราทางวิชาการและการบริการ

วิชาการ 

7. ด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

- สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของสวนสุนันทาในการผลิตครูให้มีภูมิรู้

แบบมอือาชีพ ผสมผสานกับคุณธรรม ค่านิยมของสวนสุนันทา 

- สนับสนุนให้มีการใ ช้ความรู้ จากโครงการอัน เนื่ องมาจาก

พระราชด าริมาจัดเป็นกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษา 
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- เน้นการจัดท าข้อมูลฐานความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ

การศกึษาเพื่อการสบืค้นของคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและสาธารณชนทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

1.6 ข้อมูลบุคลำกรคณะครุศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

1.6.1 ตำรำงข้อมูลบุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำแนกตำมประเภทบุคลำกร และ

คุณวุฒกิำรศึกษำ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 

1.6.2 ตำรำงข้อมูลบุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำแนกตำมประเภทบุคลำกร และต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

 
ลําดับที ่

 
ขื่อหน่วยงาน 

ข้าราชการ  
รวม 
ขรก. 

พนง.(เงินรายได้) รวม 
 พนง. 
(เงิน

รายได้) 

พนง.(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

รวม 
พนง.(งบ 
ประมาณ
แผ่นดิน) 

 
ผลรวม
ทั้งหมด  

ผศ. 
 

รศ. 
 

อ. 
 

ผศ. 
 

รศ. 
 

ศ. 
 

อ. 
 

ผศ. 
 

รศ. 
 

อ. 
1 คณะครุศาสตร์ 9 2 8 19 - - - 7 7 12 -- 21 33 59 

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 

 

 
ลําดับ

ที่ 

 
ขื่อหน่วยงาน 

ข้าราชการ  
รวม 

ข้าราชการ 

พนง.(เงินรายได้)  
รวม พนง.

(เงิน
รายได้) 

พนง.(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

 
รวม พนง.

(งบประมาณ 
แผ่นดิน) 

ผลรวม
ทั้งหมด 

ป.
ตร ี

ป.โท ป.
เอก 

ป.
ตร ี

ป.โท ป.
เอก 

ป.
ตร ี

ป.โท ป.
เอก 

1 คณะครุศาสตร ์ - 12 7 19 - 4 3 7 - 15 18 33 59 
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1.6.3 ตารางขอ้มูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร และวุฒิการศึกษา 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลําดับ

ที่ 

 
หน่วยงาน 

ข้าราชการ  
รวม 

พนง.(งปม.เงินรายได้)  
รวม 

พนง.(งปม.แผ่นดิน)  
รวม 

พนง.ราชการ  
รวม 

ลจ.ชั่วคราว  
รวม 

ลจ.ประจํา  
รวม 

 
ผลรวม
ทั้งหมด 

ป.ตรี ป.โท ต่ํา
กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.
เอก 

ต่ํา
กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ต่ํา
กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ต่ํา
กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ต่ํา
กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท 

1 คณะครุศาสตร์ - 1 1 1 3 - - 4 - 6 4 10 - 1 - 1 6 - 6 - - 1 1 22 



 
6 

 

ส่วนที่ 2 

แผนบรหิำรทรัพยำกรบุคคล ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560-2564) 

และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

2.1 นโยบำยด้ำนกำรบรหิำรทรัพยำกรบุคคล 

ทรัพยากรบุคคล จัดเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมคีุณค่าที่สุดขององค์กร การที่

องค์กรจะอยู่รอดและสามารถด าเนินการให้มีความเจริญก้าวหน้าได้จะต้องอาศัยการรวมพลัง

ของบุคลากรทุกคนในองค์กรให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น การสนับสนุนให้บุคลากรมี

ความรู ้ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์องค์กร ตลอดจนมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร การจัดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

ให้สามารถร่วมมือและร่วมใจกันเป็นอย่างดีจะท าให้องค์เจริญก้าวหน้าและเกิดการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับและเป็นผู้น า

การเปลี่ยนแปลงตา่ง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

   การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การจัดการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับ

บุคคลในองค์กรนั้น ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภพ เต็มความสามารถของแต่ละ

บุคคลให้มากที่สุดทั้งในการเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถเพื่อสร้างขวัญก าลังใจและ

ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดผลส าเร็จสูงสุดทั้งต่อองค์กรและต่อบุคคลากร

การบริหารงานบุคคลคือเป็นส่วนส าคัญในการบริหารงานในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย  การ

วางแผน การจัดการองค์กร การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ และการควบคุมในส่วนของการ

จัดคนเข้าท างานนั้นได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นศาสตร์ทางวิชาการที่เรียกกันว่า การบริหารงาน

บุคคล และพัฒนาต่อเนื่อง   มาเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยได้รวมการพัฒนาการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทน การธ ารงรักษา การจัดสวัสดิการ และการจูง

ใจในการท างานด้วยวิธีการต่างๆเข้าไว้ด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความส าคัญต่อ

องค์การ และปัจจัยหนึ่งที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ   โดยมีบทบาทส าคัญในการสรร

หาทรัพยากรมนุษย์ที่มคีุณค่ามาท างานอย่างทุ่มเทให้กับองค์การ 

      จากความส าคัญและความจ าเป็นในการบริหารทรัพยากรบุคคลคณะครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงก าหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้

สอดคล้องและสนับสนุนเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
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      1. ระบบการสรรหา (Recruitment) 

    2. ระบบการพัฒนา (Training & Development) 

 3. ระบบการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

    4. ระบบการบริหารค่าตอบแทน 

      5. ระบบการให้สวัสดิการและสทิธิประโยชน์ 

      6. ระบบการธ ารงรักษา 

 

2.2 วัตถปุระสงค์ของปฏิบัติกำรด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

การบริหารทรัพยากรบุคคล มีวัตถุประสงค์ส าคัญที่จะช่วยขยายบทบาทหน้าที่งานด้าน

ทรัพยากรมนุษย์ให้มีขอบข่ายของการปฎิบัติที่กว้างขึ้น เพื่อครอบคลุมดูแลการปฎิบัติภารกิจ

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรและองค์การ ดังนี้ 

1.  เพื่อช่วยให้บุคลากรใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถปฎิบัติงานของตนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพื่อช่วยองค์การด าเนนิงานบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

3. เพื่อช่วยคัดสรรบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และมีแรงจูงใจใฝ่หาผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับสูง

เข้ามาปฎบัิตงิาน 

4. เพื่อยกระดับความสามารถ และสรา้งความพึงพอใจในการปฎบัิตงิานของบุคลากร 

5. เพื่อพัฒนา และธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณค่าให้ปฎิบัติงานในระดับท่ีพึงปราถนาของ

องคก์าร 

นอกจากนี ้วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมยังสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการในระดับต่างๆ ได้ดังนี้ 

สนองควำมต้องกำรระดับสังคม  (Society’s Requirment)  โดยค านึงถึงผลประโยชน์

ที่สังคมจะได้รับ ให้บุคลากรทุกคนมคีวามเป็นอยู่อย่างเหมาะสม มีงานท ามรีายได้เพียงพอต่อ

การด ารงชีพ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรใหม้ีความเป็นผู๔น าที่ปฏิบิตงิานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

และเป็นที่ต้องการของสังคม 

สนองควำมคำดหวังระดับกำรบรหิำรขององค์กำร (Management’s ) ในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ องค์การมีความคาดหวังที่จะได้บุคลากรที่มัศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่าง

แท้จรงิ ซึ่งจะส่งผลท าใหอ้งค์การเจรญิเติบโตก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง ดังนัน้งานด้ายการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ จึงต้องตระหนักภาระหน้าที่ที่ส าคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดคนเข้า

ท างาน โดยดูแลตั่งแตก่่อนเข้าปฏิบัติงาน ระหว่างปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงาน เพื่อสรา้ง
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ความมั่นใจ ความสรัทธา ใหแ้ก่บุคลากรทุกคนที่จะเข้ามาร่วมงาน และสร้างความแข็งแกร่งให้

องค์การตอ่ไป 

สนองควำมต้องกำรระดับผู้ปฏิบัติงำน (Employee’s Need) องค์การจะต้องตระหนัก

เสมอว่า บุคลากรหรอืผูป้ฏิบัติงานทุกคนต่างมุง่หวังที่จะมีวธิีการด ารงชีวติที่ดีในสังคม 

ครอบครัวมีความสุข สังคมยอมรับยกย่อง และมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ฝ่าย

บริหารทรัพยากรมนุษย์จึงไม่ควรละเลยต่อความตอ้งการพืน้ฐานที่บุคลากรทุกคนควรจะได้รับ 

เพราะ สิ่งเหล่านีจ้ะย้อนกลับมาสร้างความเจรญิเติบโตให้แก่องค์การในท้ายที่สุด 

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใช้ระบบบริหารงานบุคคล ตามกฎหมาย โดย

แยกตามประเภทของบุคลากร ได้แก่ 

1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 กฎกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศ 

ก.พ.อ.  

      2. ลูกจ้างประจ า มีระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน

ราชการ  

      3. พนักงานราชการ มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยพนักงานราชการ 

     4. พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างช่ัวคราว มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่า

ด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย  

  ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แบ่งระบบบริหารงานบุคคล 

ออกเป็น 6 ระบบใหญ่ คอื  

1.  ระบบการสรรหา (Recruitment) 

2.  ระบบการพัฒนา (Training & Development)  

  3.  ระบบการประเมนิผลการปฏิบัติงาน  

4.  ระบบการบริหารค่าตอบแทน  

5.  ระบบการให้สวัสดิการและสทิธิประโยชน์  

6.  ระบบการธ ารงรักษา ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

และแนวปฏิบัติโดยสังเขป ดังนี้ 

 

     2.2.1. ระบบกำรสรรหำ (Recruitment) 

1. กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 
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      คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการจัดท ากรอบอัตราก าลัง 

ตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2547 จึงก าหนดให้สภา

สถาบันอุดมศึกษาก าหนดกรอบของต าแหน่ง อันดับเงินเดือน ของต าแหน่ง และจ านวนของ

บุคลากรที่พึงมี รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ของต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ จึงได้จัดท ากรอบอัตราก าลังบุคลากร 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 – 2565 โดยจ าแนก ส านักงาน กอง ส านัก สถาบัน และคณะ 

วิทยาลัยต่าง ๆ การจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีดังนี้ 

- วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินการจัดท ากรอบอัตราก าลัง 

กรอบของต าแหน่ง ภาระหน้าที่ความรับผดิชอบของต าแหน่ง โดยวิเคราะห์จากข้อมูลภาระงาน 

อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และการปฏิบัติงานจริง เพื่อใช้ในการ

วิเคราะหแ์ละวางแนวทางการวิเคราะหก์รอบอัตราก าลัง กรอบของต าแหน่งและภาระหนา้ที่ 

- ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการจัดท ากรอบอัตราก าลังเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการ

ด าเนนิงานในเรื่องตา่ง ๆ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 

- จัดท ากรอบอัตราก าลัง 4 ปี โดยก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ 

จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน 

รวมทั้งหลักเกณฑก์ารวิเคราะหก์รอบอัตราก าลังตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

- เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติกรอบอัตราก าลังและเสนอ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาต่อไป 

 

          2. กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง 

      คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบการสรรหาทรัพยากร

บุคคลโดยยึดระบบคุณธรรม (Merit System) ทั้งนี้  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  2547 และหลักเกณฑ์และวิธีการที่

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ก าหนดไว้ คือ  วิธีการ

สอบแข่งขัน วิธีการสอบคัดเลือก วิธีการโอนย้าย   เมื่อได้บุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ข้างตน้แลว้แตก่รณีแล้ว มหาวิทยาลัยจะด าเนินการบรรจุ/จา้ง แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเข้า

ปฏิบัติงานในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และด าเนินการในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

จนกระทั่งพ้นสภาพการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
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     2.2.2. ระบบกำรพัฒนำ (Training & Development) 

      คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการพัฒนาบุคลากร

หลากหลายรูปแบบ เช่น การศึกษาต่อ การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การสอนงาน การฝึกใน

การปฏิบัติงานจรงิ การจัดการความรูใ้นองค์กร การศกึษาด้วยต้นเอง 

      นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัดท าระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

      1. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาโท และหรือปริญญาเอก 

หรอืระดับหลังปริญญาโท หรอืปริญญาเอก 

      2. เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย 

      3. เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการไปฝกึอบรมและศึกษาดูงานด้านวิชาการ 

      4. เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการไปประชุมสัมมนานานาชาติ 

     5. เพื่อสนับสนุนเงินรางวัลในการเขียนบทความทางวิชาการ 

      6. เพื่อสนับสนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยน

บุคลากร 

      7. เพื่อสนับสนุนการจัดพมิพ์ผลงานทางวชิาการ 

     8. เพื่อสนับสนุนเงินรางวัลบุคลากรที่ได้รับต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

  9. เพื่อสนับสนุนเงินรางวัลบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นทั้งด้านวิจัย วิชาการ การ

สอนและวิชาชีพ และเงินรางวัลอื่น ๆ  

      10. เพื่อสนับสนุนเงินรางวัลบุคลากรที่สร้างช่ือเสียงใหก้ับมหาวิทยาลัย 

    2.2.3. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก าหนดให้มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอย่างนอ้ยปีละ 2 ครั้ง ตามรอบการประเมิน คือ  

      รอบที่ 1 ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนมนีาคม และ 

    รอบที่ 2 ในช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน  

ซึ่งบุคลากรทุกคนจะต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามสายงาน ดังนี้ 

     1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับสายวิชาการ 

      2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับสายสนับสนุนวิชาการ 

      3. แบบประเมินผลงานปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหาร 
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    2.2.4. ระบบกำรบริหำรค่ำตอบแทน 

                กลุ่มข้ำรำชกำร ได้รับ 

   - เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง (พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเงินเดือน

และเงินประจ าต าแหน่ง) ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ า

ของสว่นราชการ พ.ศ. 2547) 

- เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า

ด้วยเงินเพิ่มการครองชีพ ช่ัวคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 

2548) 

- เงินสวัสดิการ 

     กลุ่มลูกจ้ำงประจ ำ ได้รับ 

      - เงินค่าจ้าง (ตามระเบียบกระทรงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของ

ส่วนราชการ พ.ศ. 2537) 

      -  ค่ า ต อ บ แท นนอก เ ห นื อ จ า ก เ งิ น เ ดื อ น  ( ต า ม ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ

และลูกจา้งประจ าของสว่นราชการ พ.ศ. 2547) 

      - เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า

ด้วยเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 

2548) 

   - เงินสวัสดิการ 

กลุ่มพนักงำน ได้รับ 

    - เงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจ าต าแหน่ง (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา เรื่อง เงินประจ าต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย) 

  - เงินสวัสดิการ 

     - เงินคา่ประสบการณ์ 

     - เ งิน เพิ่ มการครอง ชีพ ช่ัวคราว  ( เที ยบ เทียง  ตามระ เบียบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ า

ของสว่นราชการ พ.ศ. 2548) 

   กลุ่มลูกจ้ำงช่ัวครำว ได้รับ 

      - เงินเดอืน 
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- เ งิ น เพิ่ มการครอง ชีพ ช่ัวคราว  ( เที ยบ เคี ยง  ตามระ เ บียบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ า

ของสว่นราชการ พ.ศ. 2548) 

    นอกจากนีบุ้คลากรที่ปฏิบัติงานต าแหน่งวิชาการ ซึ่งได้แก่ อาจารย์ ผูช่้วย

ศาสตราจารย์   

รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ยังมีสทิธิเบิกค่าสอนพิเศษ และการสอนที่เกินภาระงาน ได้

ตามระเบียบฯ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

      - เงินสวัสดิการ 

    2.2.5. ระบบสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ 

              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีกลุ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีความ

หลากหลาย ทั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง

ช่ัวคราว ซึ่งระบบสวัสดิการ 

และสิทธิประโยชนจ์ะแตกต่างกันไปตามประเภทบุคลากร ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

             กลุ่มข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ ได้รับ 

             สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจ าจะได้รับตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง 

             สวัสดิการการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจ า

จะได้รับตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

- สิทธิประโยชน์ในการลา (ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง

ช่ัวคราว) ได้แก่ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลา

อุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ (เฉพาะข้าราชการ) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรอื

เข้ารับการเตรียมพล (เฉพาะข้าราชการ) 

- สิทธิประโยชนใ์นการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

- สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

(กบข.)ส าหรับข้าราชการ 

- สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการลูกจ้าง (กสจ.) 

ส าหรับลูกจ้างประจ า 

- สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรให้เข้าพักที่พักอาศัยของ

มหาวิทยาลัย 

- สิทธิประโยชนใ์นการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
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- สิทธิประโยชนใ์นการท าประกันอุบัติเหตุ 

- สิทธิประโยชนใ์นการได้รับการจัดสรรเงนิกู้เพื่อซือ้ที่อยู่ตามโครงการ

สวัสดิการของมหาวิทยาลัย และโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงิน

ต่างๆ 

      ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ(กบข.)จะได้รับสิทธิ

ประโยชน์ต่าง ๆ นอกเหนือจากเงินบ าเหน็จ บ านาญ ตามสูตรซึ่งได้รับจากกระทรวงการคลัง 

ดังนี้ 

      1. สิทธิในการรับเงนิสมทบ สมาชิกจะได้รับเงินสมทบจากรัฐในจ านวนเท่ากับที่

สมาชิกสะสมเป็นประจ าทุกเดือน 

      2. สิทธิประโยชน์ทางภาษี สมาชิกสามารถน าใบแจ้งยอดแนบพร้อมแบบ 

ภ.ง.ด. 90 หรอื 91 เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมในส่วนของเงนิสะสมเข้า กบข. เฉพาะที่ไม่

เกิน 300,000 บาท ในปีภาษีนัน้ 

      3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ สมาชิกจะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่ กบข. จะได้รับ

ให้มขีึน้ 

      กลุ่มพนักงำนรำชกำร ได้รับ 

- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มพนักงานและลูกจ้างช่ัวคราวจะ

ได้รับตามกฎหมายประกันสังคม 

- สิทธิประโยชนใ์นการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

- สิทธิประโยชนใ์นการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

- สิทธิประโยชนใ์นการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

- สิทธิประโยชน์ในการลา ได้แก่ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การ

ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรหลังคลอด การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือลาไป

ประกอบพิธีฮัจย์ การลาเข้ารับการตรวจเลอืกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

- สิทธิประโยชน์ในการท าประกันอุบัติเหตุ 

- สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรให้เข้าพักที่พักอาศัยของ

มหาวิทยาลัย 

- สิทธิประโยชนใ์นการได้รับการจัดสรรเงนิกู้เพื่อซือ้ที่อยู่ตามโครงการ

สวัสดิการของมหาวิทยาลัย และโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงิน    

ต่าง ๆ 
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กลุ่มพนักงำนมหำวิทยำลัยและลูกจ้ำงช่ัวครำว ได้รับ 

- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มพนักงานและลูกจ้างช่ัวคราวจะ

ได้รับตามกฎหมายประกันสังคม 

-  สิทธิประโยชนใ์นการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 

-  สิทธิประโยชนใ์นการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

-  สิทธิประโยชนใ์นการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

- สิทธิประโยชน์ในการลา ได้แก่ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การ

ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรหลังคลอด การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือลาไป

ประกอบพิธีฮัจย์ การลาเข้ารับการ ตรวจเลือกหรอืเข้ารับการเตรียมพล 

-  สิทธิประโยชนใ์นการท าประกันอุบัติเหตุ 

-  สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรให้เข้าพักที่พักอาศัยของ

มหาวิทยาลัย 

-  สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้ เพื่อซื้อที่อยู่ตาม

โครงการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย และโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบัน

การเงนิต่าง ๆ 

2.2.6. ระบบกำรธ ำรงรักษำ 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการธ ารงรักษาบุคลากรโดยการส่งเสริม

พัฒนาศักยภาพของบุคคลให้สูงยิ่งขึ้น  เพื่อให้บุคลากรอยู่กับมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณค่า และมี

แผนพัฒนาความก้าวหน้าในงานอาชีพของผู้ซึ่งมีศักยภาพสูง  เพื่อให้บุคลากรมีความรัก

มหาวิทยาลัยและรักงานที่ท า  ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจท างานเต็มความสามารถ  ผลิตผลงาน

ที่ดอีอกมา  ให้ความเป็นธรรมและยอมรับในผลงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดี 

ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนอำชีพ 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดให้มี เส้นทาง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเป็น

ขวัญก าลังใจ เป็นแรงจูงใจให้กับบุคลากร และเพื่อสร้างความก้าวหน้า ความมั่นคงในหน้าที่

การงานให้กับบุคลากร มีรายละเอียด ดังนี้  

 ก. เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ  

         บุคลากรสายวิชาการสามารถท าผลงานวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการ ตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารง
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ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ทั้งนีม้หาวิทยาลัยได้ก าหนด

ขั้นตอนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ดังนี้  

      1. ผูข้อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจัดเตรียมเอกสารดังตอ่ไปนี้ 

          1.1 แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

(ก.พ.อ. 03)  

            1.2 แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลใหด้ ารงต าแหนง่ทางวิชาการโดย

ผูบ้ังคับบัญชา (ก.พ.อ.04) 

            1.3 ผลการสอน ประกอบด้วย  เอกสารประกอบการสอน

(ผศ.)/ เอกสารค าสอน(รศ.)/ เอกสารหรือสื่อการสอน (ศ.) จ านวน  5 เล่ม (ใช้ประกอบการ

ประเมินผลการสอน) 

           1.4 ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับสาขาที่เสนอขอฉบับสมบูรณ์ จ านวน 10 เล่ม พร้อมส าเนาวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์จ านวน 

1 ชุด และต ารา หรอื หนังสือ หรอื บทความทางวิชาการ จ านวน 10 เล่ม  

      2. เสนอต่อคณบดีที่ตนสังกัดเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทาง

วิชาการที่เสนอขอ 

    3. คณบดีน าเสนอต่ออธิการบดีโดยส่งเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  

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

ประเมินผลการสอน (รายละเอียดดูจากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมนิผลการสอนของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ) 

      5. คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนรายงานผลประเมินผลการ

สอนต่อ คณะกรรมการ ก.พ.ต. 

6. คณะกรรมการ ก.พ.ต.  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท า

หนา้ที่ประเมนิผลงานทางวชิาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ 

ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 

          6.1 ประธานกรรมการแตง่ตั้งจากคณะกรรมการ ก.พ.ต. 

            6.2 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ จ านวนสามถึงห้าคน (ต้องคัดสรร

จากบัญชรีายชื่อผูท้รงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.ก าหนด โดยต้องเป็นบุคคลภายนอกสถาบันที่ผูข้อสังกัด 

     7. ฝ่ายเลขานุการ ฯ ก.พ.ต.จะส่งเอกสารการประเมินใหผู้ท้รงคุณวุฒิ

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

            7.2  งานวิจัย หรอื ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น และ 

             7.3  ต าราหรอืหนังสือหรอืบทความทางวิชาการ 

     8.  ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการที่

ส่งกลับมายังมหาวิทยาลัยอาจเป็นได้ 2 กรณี คือ 

                            กรณีที่ 1  ผลการประเมินของกรรมการเป็นเอกฉันท์ 

                            กรณีที่ 2  ผลการประเมินของกรรมการไม่เอกฉันท์ (ทั้ง 2 

กรณีจะต้องด าเนินการนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตอ้งใช้

เวลาพอสมควร) 

       9. ฝา่ยเลขานุการ ฯ จะนัดคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน

ทางวิชาการเพื่อรว่มพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง การตัดสินจะใช้ตามหลักเกณฑท์ี่ ก.พ.อ.ก าหนด 

   10.  ฝ่ าย เลขานุ การฯ  น าผลการประ เมิ น เสนอต่อที่ ป ระ ชุม

คณะกรรมการ ก.พ.ต. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการตัดสิน 

   11. ฝ่ายเลขานุการฯ บันทึกข้อความเสนออธิการบดี เพื่อเสนอต่อสภา

วิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

   12. ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ / 

ไม่อนุมัต ิ

   13. มหาวิทยาลัยออกค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผศ./รศ./ศ. ใน

สาขาที่เสนอขอ 

   14. มหาวิทยาลัยน าเรื่องแจ้งต่อส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ภายใน 30 วันนับสภามหาวิทยาลัยมีมติ 

   15. กรณีที่สภามหาวิทยาลัยไม่อนุมัติ มหาวิทยาลัยจะแจ้งต่อผู้เสนอ

ขอพร้อมดว้ยเหตุผล 

 

      ข. เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรคณะครุศำสตร์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

       เส้นทางความก้าวหน้าส าหรับบุคลากรสานสนับสนุนวิชาการ ต าแหน่ง

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานให้ด ารงต าแหน่งที่

สูงขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลันราชภัฏสวนสุนันทา  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ

เลื่อนต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยใหด้ ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2555 ดังนี้ 
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           หลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นให้พิจารณา

องค์ประกอบ ดังนี้ 

        1) การประเมนิค่างาน 

        2) ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

3)  ความรู้ความสามารถ ทักษะสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ

ต าแหน่งที่จะประเมิน 

4) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ 

ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 

 

 1.หลักเกณฑ์กำรประเมินพนักงำนให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นก ำหนดตำมประเภทต่ำงๆ 

ดังน้ี 

     1.1 ต าแหนง่ประเภทผู้บริหาร ต้องประเมินตามองคป์ระกอบ ดังนี้ 

1.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 

1.1.2 ความรูค้วามสามารถทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่

จะประเมิน 

1.1.3 สมรรถนะทางการบริหาร 

     1.2.ต าแหนง่ประเภททั่วไประดับช านาญงานและช านาญงานพิเศษต้องประเมินตาม

องค์ประกอบ ดังนี้ 

1.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีว้ัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 

1.2.2. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะ

ประเมิน 

1.2.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงานหรอืช านาญงานพิเศษ ได้แก่ 

    คู่มอืปฏิบัติงานหลักอย่างนอ้ยหนึ่งเล่ม ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย ซึ่ง

แสดงให้เห็นถึงการพัฒนา งานในหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 

          1.2.4 จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.2 ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรอืเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ระดับ

ช านาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  

 

 3. กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรอืเฉพาะทาง 

3.1 ระดับช านาญการ 
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          3.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีว้ัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 

          3.1.2. ความรูค้วามสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะ

ประเมิน 

 3.1.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการ ได้แก่ 

          (ก) คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างนอ้ยหนึ่งเล่ม และ 

            (ข) ผลงานเชิงวิเคราะห ์ หรอืสังเคราะห ์ หรืองานวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ

พัฒนางานในหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 

              3.1.4 จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

         3.2 ระดับช านาญการพิเศษ 

         3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีว้ัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 

  3.2.2 ความรูค้วามสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะ

ประเมิน 

  3.2.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการพิเศษ ได้แก่ 

          (ก) ผลงานเชงิวิเคราะห ์ หรอืสังเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของ

หนว่ยงานอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง และ  

            (ข) ผลงานวิจัยหรอืผลงานลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์ตอ่หนว่ยงานอย่างนอ้ย

หนึ่งเรื่อง/รายการ 

                 3.2.4 จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.3 ระดับเช่ียวชาญ 

         3.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีว้ัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 

3.3.2.ความรูค้วามสามารถทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะ

ประเมิน 

         3.3.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการพิเศษ ได้แก่ 

            (ก) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรอืสังเคราะห ์ หรอืผลงานลักษณะอื่น ซึ่งแสดงให้

เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอย่างนอ้ยหนึ่งเรื่อง/รายการ และ 

           (ข) งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรอืนานาชาติอย่างน้อย

หนึ่งเรื่อง 

          3.3.4 การใชค้วามรูค้วามสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรอืงาน

วิชาชีพบริการตอ่สังคม เช่น การให้ความเห็น ค าแนะน าหรอืเสนอแนะ การให้ค าปรึกษาแนะน า 
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การอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการใน

การแก้ไขปัญหาหรอืการพัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรอืงานวิชาชีพนั้น ๆ  

3.3.5 จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ     

     3.4 ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

         3.4.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีว้ัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 

3.4.2. ความรูค้วามสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะ

ประเมิน 

         3.4.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เช่ียวชาญพิเศษ ได้แก่ 

          (ก) ผลงานเชิงวิเคราะห ์หรือสังเคราะห ์หรอืผลงานลักษณะอื่น ซึ่งแสดงให้เห็น

ถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอย่างนอ้ยหนึ่งเรื่อง/รายการ และ 

          (ข) งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรอืนานาชาติอย่างน้อย

หนึ่งเรื่อง 

          3.4.4 การใช้ความรูค้วามสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรอืงาน

วิชาชีพบริการตอ่สังคม เช่น การให้ความเห็น ค าแนะน าหรอืเสนอแนะ การให้ค าปรึกษาแนะน า 

การอบรมและเผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการใน

การแก้ไขปัญหาหรอืการพัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรอืงานวิชาชีพนั้น ๆ 

   3.4.5 ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้น ๆ  หรือวงวิชาการ หรอืวิชาชีพ หมายถึง 

ผลงานได้รับการยอมรับ ยกย่อง หรอืได้รับรางวัลในระดับชาติ หรอืผลการปฏิบัติงานสนับสนุน 

งานบริการวิชาการ หรอืงานวิชาชีพ หรอืในงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางใน

ระดับชาติหรอืระดานาชาติ 

 3.4.6 จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ     

          ข. กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหนา้งานหรอืหัวหนา้หนว่ยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพ

และไม่ได้ใช้วิชาชีพ 

          1. ด ารงต าแหนง่ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ 

ที่ปฏิบัติหนา้ที่หัวหน้างานหรอืหัวหน้าหนว่ยงาน 

           1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหนง่ที่ครองอยู่ และแนวคิด

ในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหนง่ใหม่ 

           1.2 ความรูค้วามสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ

ต าแหน่งที่จะประเมิน 

          1.3 สมรรถนะทางการบริหาร 
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           1.4  ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการตอ้งมคีู่มอืปฏิบัติงานหลัก

อย่างนอ้ยหนึ่งเล่ม 

           1.5 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการพิเศษต้องมผีลงานเชิง

วิเคราะห์หรอืผลงานเชิงสังเคราะห์ หรือผลงานวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่

หรอืหนว่ยงานอย่างนอ้ยหนึ่งเล่ม/เรื่อง 

           1.6 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เช่ียวชาญต้องมีผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือ

ผลงานเชงิสังเคราะหอ์ย่างน้อยหนึ่งเล่ม และผลงานวิจัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

การพัฒนางานในหน้าที่หรือหนว่ยงานหรอืมหาวิทยาลัย 

     

ผลงำนที่น ำเสนอเพื่อประกอบกำรพจิำรณำต้องมีเงื่อนไข ดังน้ี 

     1. ต้องมใิช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาและการฝึกอบรม 

2. ต้องมิใช่ผลงานเดิมที่เคยใช้ในการประเมินแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหนง่ในระดับที่สูงขึน้

มาแล้ว 

3. กรณีที่เป็นผลงานร่วมต้องระบุการมสี่วนร่วมและมีค ารับรองจากผูม้ีสว่นร่วม 
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ตำรำง แสดงต ำแหน่ง ประเภท สำยงำนและควำมก้ำวหน้ำของพนักงำนมหำวิทยำลัย  

(เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยสนับสนุนวิชำกำร) 

ล ำดับ ประเภท สำยงำน ชื่อต ำแหน่ง 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 

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 

นักแนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ 

ปฏบัิตกิาร-เชี่ยวชาญ 

13 เชี่ยวชาญเฉพาะ วชิาการศึกษา นักวชิาการศึกษา ปฏบัิตกิาร-เชี่ยวชาญ 

14 เชี่ยวชาญเฉพาะ วศิวกรรม วศิวกร ปฏบัิตกิาร-เชี่ยวชาญพเิศษ 

15 เชี่ยวชาญเฉพาะ บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ ปฏบัิตกิาร-เชี่ยวชาญพเิศษ 

16 เชี่ยวชาญเฉพาะ วจิัย นักวจิัย ปฏบัิตกิาร-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 ชา่งไฟฟา้ ชา่งไฟฟา้ ปฏบัิตงิาน-ช านาญงาน

พเิศษ 



 
22 

 

 

    หมายเหตุ : รายละเอยีดต าแหนง่อื่น ๆ  ระบุใน Job description ภาระงานพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ 
ต าแหนง่ประเภทวชิาชีพเฉพาะ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล่มท่ี 1-3 

    2. กำรเกษียณอำยุรำชกำร 

    การเกษียณอายุราชการและสิทธิประโยชน์ที่ขา้ราชการพึงได้เมื่อพ้นจากราชการโดยไม่มี

ความผิด 

บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ได้แก่ 

        บ าเหน็จบ านาญปกติ  ซึ่งจะได้รับ เมื่ออกจากราชการด้วยเหตุปกติ เช่น 

1) ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรอืยุบต าแหนง่หรือมีค าสั่งให้ออก 

โดยไม่มีความผิดหรอืออกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย หรอืทหารออก

จากกองหนุนเบีย้หวัด(เหตุทดแทน) 

2) ออกจากราชการเพราะป่วยเจ็บทุพพลภาพที่แพทย์ทางราชการรับรองว่าไม่

สามารถรับราชการในต าแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่ตอ่ไปได้ (เหตุทุพพลภาพ) 

3)  มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ (เกษียณอายุ) หรอื อายุครบ 50 ปีบริบูรณ์แล้ว

ลาออก (เหตุสูงอายุ) 

4)  หรอืกรณีมีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ ครบ 30 บริบูรณ์

แล้ว ทางราชการสั่งให้ออก หรอืผูท้ี่มเีวลาราชการครบ 25 ปี บริบูรณ์แล้ว ลาออก (เหตุรับ

ราชการนาน) 

ทั้ง 4 เหตุนี ้ถ้ามีเวลาราชการ ไม่ถึง 10 ปี ให้ได้รับบ าเหน็จ ถ้ามีเวลา 10 ขึน้ไป 

ให้รบับ านาญหรอืจะขอรับบ าเหน็จก็ได้ 

ทั้งนีผู้ท้ี่มเีวลาราชการครบ 10 ปี แล้วลาออก ไม่มสีิทธิ์ได้รับบ าเหน็จบ านาญ

ตามข้อที่กล่าวมาแล้วแต่ไม่มีสทิธิ์รับบ าเหน็จ  

-  ข้าราชการที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการที่ถือเสมอืนว่าผู้นัน้ลาออกจาก

ราชการ มีสทิธิรับบ าเหน็จบ านาญดังนี้ 

ถ้ามีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญ 25 ปีขึ้นไป ให้ได้รับบ าเหน็จบ านาญ

เหตุรับราชการนาน 

ถ้ามีอายุครบ 50 ปี และมีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญ ครบ 10 ปีขึ้น

ไป ให้มีสทิธิรับบ าเหน็จเหตุสูงอายุ 

ถ้าอายุไม่ครบ 50 ปี มีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญครบ 10 ปี แตไ่ม่

ถึง 25 ปี ให้มสีิทธิ์รับเฉพาะบ าเหน็จถ้ามีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญไม่ครบ 10 ปี ไม่มสีิทธิ์รับ

บ าเหน็จบ านาญ 
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บ าเหน็จบ านาญพิเศษ จะได้รับเมื่อ 

 1)ข้าราชการพลทหารกองประจ าการหรอืบุคคลที่ท าหน้าที่ทหารตามที่

กระทรวงกลาโหมก าหนดแล้ว ได้รับอันตราย พิการ เจ็บป่วยถึงทุพพลภาพ เพราะกระท าตาม

หนา้ที่ ให้ได้รับบ านาญปกติ ทั้งบ านาญพิเศษด้วย 

2)ถ้าได้รับบ าเหน็จบ านาญไปแล้ว หรือ พลทหารกองประจ าการ หรือบุคคลที่

ท าหนา้ที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด ได้ออกจากราชการหรอืพ้นหน้าที่ไปแล้ว 

ภายใน 3 ปี ปรากฏชัดว่าเจ็บป่วยหรอืทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 

ก็มีสิทธิ์ได้รับบ านาญพิเศษ ถ้าตายก็ให้ทายาทได้รับบ านาญพิเศษ ทั้งนีใ้ห้จ่ายตั้งแตว่ันขอ ถ้า

รับบ าเหน็จไปแล้วก็ใหไ้ด้รับบ านาญพิเศษอย่างเดียว 

3)ผูไ้ด้รับอันตรายตามข้อ 1) แมจ้ะยังไม่มีสทิธิ์ได้รับบ านาญปกติ ก็ใหร้ับ

บ านาญปกติได้ 

          4)ผูไ้ด้รับอันตรายถ้าเสียชีวิตก่อนได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษ ใหท้ายาทได้รับ

ทั้งบ าเหน็จตกทอดและบ านาญพิเศษด้วย 

5)ผูท้ าหน้าที่ ตามข้อ 1 สูญหายไป หรอืเชื่อได้ว่ามีอันตรายถึงตาย เมื่อพ้น

ก าหนด 2 เดือนนับแต่วันสูญหายให้สันนษิฐานว่าตายและให้ทายาทได้รับบ านาญพิเศษ 

บ าเหน็จตกทอด  ทายาทจะได้รับเมื่อ 

1)ข้าราชการ ตายในระหว่างรับราชการ ทายาท (ต้องอายุไม่เกิน 20 ปี เว้นแต่

ก าลังศึกษาระดับอุดมศกึษาหรอืเทียบเท่า แตต่้องไม่เกิน 26 ปีหรือเว้นแต่เป็นบุคคลพิการหรอื

ทุพพลภาพ) จะได้รับบ าเหน็จตกทอดเท่ากับเงินเดอืนสุดท้าย คูณเวลาราชการ 

2)ตายในระหว่างได้รบับ านาญปกติ หรอืมีสทิธิ์ได้รับบ านาญปกติหรอืบ านาญ

พิเศษ ทายาทมีสิทธิ์ได้รับบ าเหน็จตกทอด เป็นจ านวน 30 เท่า ของบ านาญรายเดือน (ข้อยกเว้น

เหมอืนข้อ 1) 

3)บ าเหน็จตกทอดรายใด ค านวณได้ยอดต่ ากว่า 3000 บาท ให้จ่าย 3000  

 

กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 

      สมาชิกที่พ้นสภาพด้วยเหตุสูงอายุ, เหตุทดแทน, เหตุทุพพลภาพ และเหตุ

เสียชีวติ สมาชิกและทายาทจะได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาในส่วนของเงินที่ได้รับจาก 

กบข. ในปีที่ได้รับเงนินั้น 
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      ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อเกษียณอายุราชการหรอืลาออกจากงาน

มหาวิทยาลัยมีกองทุนส ารองเลีย้งชพีที่คอยดูแลพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกองทุนดังกล่าว 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบรหิำรทรัพยำกรบุคคล 

1. เพื่อช่วยใหบุ้คลากรใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานของตนได้

อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   2. เพื่อช่วยใหม้หาวิทยาลัยด าเนนิงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

   3. เพื่อช่วยคัดสรรบุคลากรที่มคีุณภาพ และมีแรงจูงใจให้ผู้มศีักยภาพเข้ามา

ปฏบิัติงาน 

   4. เพื่อยกระดับความสามารถ และสร้างความพึงพอใจในการปฏบิัติงานของ

บุคลากร 

   5. เพื่อพัฒนา และธ ารงรักษาบุคลากรที่มคีุณค่าใหป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 

2.3 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยของ 

      คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

2.3.1 ยุทธศำสตร์ 

         ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
 

2.3.2 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

  1. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการ และ

สอดคล้องกับอัตราก าลังที่มอียู่ 

         2. บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรม

และจรยิธรรมในการปฏิบัติงาน 

4. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การท างาน 
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2.3.3 วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำย 

   

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพเอ้ือต่อการดําเนินงานที่เน้น
ผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัย
แม่แบบที่ดีของสังคม 

1) ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของคณะครุ
ศาสตร์ (ระดับความพึงพอใจ) 

≥ 4.0 

2) เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมี
ความผูกพันกับองค์กร 

1) ระดับความผูกพัน
ของบุคลากรต่อคณะครุศาสตร์ 
(ระดับความผูกพัน) 

≥ 4.0 

 

2.4 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

  1. แต่งตัง้คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร 

2. ศกึษาวิเคราะหส์ภาพความตอ้งการปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลของ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

 3 .  ศึ ก ษ าน โ ยบ าย แล ะทิ ศ ท า ง ก า รพั ฒน าบุ ค ล าก ร ข อ ง รั ฐ บ า ล

กระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย 

  4. น าข้อมูลผลการวิเคราะห์กรอบอัตรากาลังผลการประชุมจัดทาแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ปี ของมหาวิทยาลัยแผนผลิตบัณฑิตและความต้องการบุคลากรโดยขอรับการ

จัดสรรเงินงบประมาณจ านวนอัตราเกษียณฯลฯวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้

สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

  5. คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลพิจารณาปรับปรุงแผน

บริหารทรัพยากรบุคลากรใหม้ีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

  6. น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาเห็นชอบ 
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2.5 แผนบรหิำรทรัพยำกรบคุคล 

2.5.1 แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2560-2564)  
 

กิจกรรม/ 

โครงการ 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

   2560 2561 2562 2563 2564     

ระบบกำรสรรหำ 

1.การวางแผนอัตราก าลัง 

การจัดท ากรอบ

อัตราก าลังของ

บุคลากรคณะ 

ครุศาสตร์ 

เพื่อทบทวน

และจัดท า

กรอบ

อัตราก าลังให้

เพียงพอและ

เป็นไปตาม

เกณฑ์ สกอ. 

ความส าเร็จใน

การจัดท า

กรอบ

อัตราก าลัง 

กรอบ

อัตราก าลัง 

- - - กรอบ

อัตราก าลัง 

คณะครุศาสตร์ ต.ค. – ก.ย. - รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

5. 2. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 

การสรรหาทดแทน

ต าแหนง่เกษียณ  

เพิ่มใหม่ จ้างต่อ 

เพื่อสรรหา

ทดแทน

ต าแหนง่ที่

เกษียณ 

ลาออก เพิ่ม

ใหม่ 

ร้อยละของการ

สรรหาบุคคล

เข้าท างานได้

ตามประกาศ 

80 80 80 80 80 คณะครุศาสตร์ ต.ค. – ก.ย. - รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

ระบบกำรพัฒนำ 
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร           (รายละเอยีดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2564 และแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2564) 

กิจกรรม/ 

โครงการ 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 

   2560 2561 2562 2563 2564     
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ระบบกำรประเมนิผลกำรปฏิบัตริำชกำร 

การประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของ

บุคลากรคณะ 

ครุศาสตร์ 

เพื่อประเมินผล

การปฏิบัติ

ราชการของ

บุคลากรคณะฯ 

ร้อยละของ

บุคลากรที่ท า

แบบ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ

ไดท้ันตาม

ก าหนด 

100 100 100 100 100 บุคลากร 

คณะครุศาสตร์ 

ต.ค. – ก.ย. - รองคณบดี

ฝ่ายบรหิาร 

ระบบกำรบริหำรค่ำตอบแทน                                      (เป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

ระบบกำรให้สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์                           (เปน็ไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

ระบบกำรธ ำรงรักษำ 

การจ้างผู้เกษียณอายุ

ราชการกลับเข้ามา

ปฏิบัติหน้าที ่

เพื่อใช้

ศักยภาพและ

ประสบการณ์

ของผู้เกษียณ

ให้เป็น

ประโยชน์ต่อ

การจัด

การศึกษาของ

คณะฯ 

ร้อยละอาจารย์

เกษียณไดต้อบ

รับการเป็น

ผู้เชี่ยวชาญ/

อาจารย์พเิศษ 

ร้อยละ 5 

ของผู้

เกษียณไป

ภายใน  

10 ปี 

ร้อยละ 5 

ของผู้

เกษียณ

ไปภายใน 

10 ปี 

ร้อยละ 5 

ของผู้

เกษียณไป

ภายใน  

10 ปี 

ร้อยละ 5 

ของผู้

เกษียณ

ไปภายใน

10 ปี 

ร้อยละ 5 

ของผู้

เกษียณไป

ภายใน 

10 ปี 

อาจารย์คณะ

ครุศาสตร์ที่

เกษียณอายุ

ราชการ 

ต.ค. – ก.ย. - รองคณบดี

ฝ่ายบรหิาร 
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กิจกรรม/ 

โครงการ 

วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระบบกำรสรรหำ 

1.การวางแผนอัตราก าลัง 

การจัดท ากรอบ

อัตราก าลังของ

บุคลากรคณะครุ

ศาสตร์ 

เพื่อทบทวนและจดัท า

กรอบอัตราก าลังให้

เพียงพอและเป็นไปตาม

เกณฑ์ สกอ. 

ความส าเร็จในการ

จัดท ากรอบ

อัตราก าลัง 

กรอบอัตราก าลัง คณะครุศาสตร์ ต.ค. – ก.ย. - รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

6. 2. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 

การสรรหาทดแทน

ต าแหนง่เกษียณ เพิ่ม

ใหม่ จา้งต่อ 

เพื่อสรรหาทดแทน

ต าแหนง่ที่เกษียณ ลาออก 

เพิ่มใหม ่

ร้อยละของการสรร

หาบุคคลเขา้ท างาน

ไดต้ามประกาศ 

80 

 

คณะครุศาสตร์ ต.ค. – ก.ย. - รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ระบบกำรพัฒนำ 
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2561) 
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กิจกรรม/ 

โครงการ 

วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระบบกำรประเมนิผลกำรปฏิบัตริำชกำร 

การประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของ

บุคลากรคณะครุ

ศาสตร์ 

เพื่อประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของบุคลากร

คณะฯ 

ร้อยละของบุคลากร

ที่ท าแบบประเมินผล

การปฏิบัติราชการได้

ทันตามก าหนด 

100 บุคลากรคณะ

คณะครุศาสตร์ 

ต.ค. – ก.ย. - รองคณบดีฝ่ายบรหิาร 

ระบบกำรบริหำรค่ำตอบแทน                                      (เป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

ระบบกำรให้สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์                           (เปน็ไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

ระบบกำรธ ำรงรักษำ 

การจ้างผู้เกษียณอายุ

ราชการกลับเข้ามา

ปฏิบัติหน้าที ่

เพื่อใชศ้ักยภาพและ

ประสบการณ์ของผู้

เกษียณให้เป็นประโยชน์

ต่อการจัดการศึกษาของ

คณะฯ 

ร้อยละอาจารย์

เกษียณไดต้อบรับ

การเป็นผู้เชี่ยวชาญ/

อาจารย์พเิศษ 

ร้อยละ 5 

ของผู้เกษียณไป

ภายใน 10ปี 

อาจารย์คณะครุ

ศาสตร์ที่

เกษียณอายุ

ราชการ 

ต.ค. – ก.ย. - รองคณบดีฝ่ายบรหิาร 
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ส่วนที่ 3 แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏบิตัแิละกำรตดิตำมประเมินผล 
การน าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 

-2564) และประจ าปีงบประมาณ 2564  ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องใหค้วามส าคัญต่อการบริหาร

จัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ ที่ก าหนดไว้ 

รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้

เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรคณะครุศาสตร์ 

ในเรื่องการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2560 -2564) และประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหาร

จัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) 

และประจ าปีงบประมาณ 2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) และประจ าปีงบประมาณ 2563 อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทำงกำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) และประจ ำปีงบประมำณ 2564 ไปสู่กำรปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จงึก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) และประจ าปีงบประมาณ 2564 ไปสู่การ

ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) และประจ าปีงบประมาณ 2563  โดยจัดท าแนวทางการ

สื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรม

ให้กับบุคลากรภายในคณะครุศาสตร์ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุน

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -

2564) และประจ าปีงบประมาณ 2564 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้

สอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การ

พิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม

ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอด

ความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อม

จัดท าฐานข้อมูลใหส้ามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ

หน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) และประจ าปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งสามารถ

ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3.2 กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบั ติกำรด้ำนกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) และประจ ำปี

งบประมำณ 2564  
 การติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะสนับสนุนให้การดําเนินงานของคณะ

ครุศาสตร์บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2560 -2564) และประจําปีงบประมาณ 2564  เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึง
ความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการดําเนินงาน และนําไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงาน
เพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายได้ 
โดยจัดทําระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1.พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและ

ก าหนดตัวชีว้ัดแก่หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการตดิตามประเมินผลและสามารถ

น ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) และประจ าปีงบประมาณ 

2564 อย่างตอ่เนื่อง 

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) และประจ าปีงบประมาณ 2564 ทุกๆ เดือน

พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่

การตัดสินใจของผูบ้ริหาร 
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ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี    

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