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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ 2560-2564 เพ่ือใช้เป็นแผน
ก ากับทิศทางการพัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย ในกรอบระยะเวลา  5 ปี ซึ่งการจัดท าแผน
ดังกล่าวเป็นการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ราชภัฏสวนสุนันทา รวมทั้งนโยบายของผู้บริหารที่มุ่งเน้น
ให้มีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เป็นผู้น าทางวิชาการและการวิจัย และ
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ซึ่งแผนดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคลากร เรียบร้อยแล้ว 

การจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะเน้นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
บุคคลของสานักงาน ก.พ. โดยสาระส าคัญ ประกอบด้วย ที่มาและแนวทางการพัฒนาบุคลากร 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงานโครงการ / กิจกรรรมเพ่ือรองรับการพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
โครงการ และผู้รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โดยแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
จะเป็นกลไกส าคัญเพ่ือขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ที่มี
ส่วนร่วมผลักดันให้การด าเนินงานภายใต้ภารกิจและโครงการต่าง ๆ บรรลุเป้าประสงค์ มุ่งสู่วิสัยทัศน์
ที่ก าหนดร่วมกันได้  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความคาดหวังให้แผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับนี้เป็นเครื่องมือช่วยให้บุคลากรที่สังกัดฝ่าย
งานต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยสามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้        
และพร้อมที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ต่อไป 
 
 
 

 
  (รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์) 
       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความประสงค์จะก้าวไปสู่การเป็น
องค์กรที่เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอย่างมืออาชีพ
และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ทรัพยากรที่เป็น ปัจจัยชี้ขาดความส าเร็จขององค์กรคือทรัพยากร
บุคคล อย่างไรก็ตามท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ได้แก่ ความเป็นโลกาภิวัตน์ นวัตกรรมใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กรและ
ระบบงานทรัพยากรบุคคลซึ่งผลจาการเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ  พลเรือน 
พ.ศ. 2551 นั้นท าให้บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงต้องมีการ
ปรับตัวและพัฒนาเพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุภารกิจและ
เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ที่ท าให้การท างานในองค์กรบรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้น นอกจากนั้น
ตามแนวทางการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ของสานักงาน ก.พ. และข้อก าหนด ในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 การบริหารงานบุคคล นั้น ทั้งนี้เพ่ือให้วิสัยทัศน์
และพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบรรลุ ได้ตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือเป็นการรองรับหลักการดังกล่าว และเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร
ในการรองรับพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในระยะยาว จึงจ าเป็นต้อง
มีการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2560-2564  

 
 
 
 

 



1.2 โครงสร้ำงบัณฑิตวิทยำลัย 

 
 



1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (Administrative Chart) 



1.4 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 – 2559 

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรของบัณฑิตวิทยำลัยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๘  

ล ำดับที ่  
กิจกรรม/โครงกำร 

ผลกำรด ำเนินกำร  
หลักฐำนอ้ำงอิง 

บร
รล

ุ   
   

   

ไม
่บร

รล
 ุ

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย  

๑. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิจัย
และบทความวิชาการ 
๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗ 

คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม ๕๐ คน 
 

๕๔ คน รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิจัยและ
บทความวิชาการ 

  

๒. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอด
แผนสู่การปฏิบัติราชการและศึกษาดูงานใน
องค์รวมด้านการบริหารจัดการศึกษา จังหวัด
เชียงใหม่ ๑๓-๑๗ ธันวำคม ๒๕๕๗ 

๑ . จ า น วน ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร งก า ร
คณาจารย์และบุคลากร จ านวน ๔๕ 
คน 
๒. ความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๘๕ 
 
 

ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ๘๖.๖๗ 
 
 

ร้อยละ ๘๗ 

รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการถ่ายทอดแผนสู่การปฏบิัติราชการ
และศึกษาดูงานในองค์รวมด้านการบริหารจัด
การศึกษา 

  

๓. โครงการ G-Sport (แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย )  ๒๕ ธันวำคม 
๒๕๕๗ 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ 
2.ความพึงพอใจของผู้ เข้ าร่ วม
โครงการอยู่ในระดับดี-ดีมาก 

ร้อยละ ๘๐ 
 

ระดับด-ีดีมาก 

ร้อยละ ๘๗ 
 

ระดับความพึง
พอใจ ๔.๕๐ 

รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ G-Sport 
(แข่ งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย) 

  

๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียม
ความพร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา๒๕๕๗” 
๕ มีนำคม ๒๕๕๘ 

คณาจารย์  บุคลากรของบัณฑิต
วิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๓ รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมรองรับการ
ตรวจประ เมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา๒๕๕๗” 

  

๕. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย “มารยาทงาม
ตามวิถีชาววัง”๒๑-๒๒ มีนำคม ๒๕๕๘ 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการมากกว่า     ๔.๑๐ 

ระดับความพึง
พอใจ ๔.๑๐ 

ระดับความพึง
พอใจ ๔.๖๕ 

รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย “มารยาทงามตามวิถีชาววัง” 

  



ล ำดับที่  

กิจกรรม/โครงกำร 
ผลกำรด ำเนินกำร  

หลักฐำนอ้ำงอิง 

บร
รล

ุ   
   

   

ไม่
บร

รล
ุ 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผล 

๖. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
บริหารรายวิชาให้ เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และ
เตรียมความพร้อมรองระบบการตรวจ
ประ เมิ นคุณภาพการศึ กษาภายใน 
ประจ าปี การศึกษา๒๕๕๗” ๓ - ๔ 
มิถุนำยน ๒๕๕๘ 

จ านวนผู้ เ ข้ า ร่ วม โครงการ
คณาจารย์และบุคลากร ๔๐ คน 

๔๐ คน 
 

๔๑ คน 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหาร
รายวิชาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเตรียม
ความพร้อมรองระบบการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา๒๕๕๗” 

  

๗. โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดการ
ความรู้  การปลูกฝังจรรยาบรรณและ
สร้างความตระหนักด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมแก่บุคลากร ณ จังหวัด
ระยอง ๑๕-๑๗ มิถุนำยน ๒๕๕๘ 

๑. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ ๘๐  
๒. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการอยู่ในระดับดี-ดีมาก 

ร้อยละ ๘๕ 
 
 

ระดับดี - ดีมาก 

ร้อยละ๘๖.๖๗ 
 
 

คามพึงพอใจ
อยู่ในระดับ        

ดีมาก (๔.๒๕) 

รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ
พัฒนาบุคลากรโดยการจัดการความรู้ 
การปลูกฝังจรรยาบรรณและสร้างความ
ต ร ะ ห นั ก ด้ า น ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมแก่บุคลากร  

  

๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
บทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่  
๑๙ ธันวำคม ๒๕๕๘ 

ความพึงพอใจของบุคลากร ความพึงพอใจ 
๓.๕๑ 

ความพึงพอใจ 
๔.๓๗ 

รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความ
เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ 

  

๙. โครงการอบรมบทบาทและหน้าที่อาจารย์
ประจ าและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
๑-๒ ธันวำคม ๒๕๕๘ 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ รายงานโครงการอบรมบทบาทและหน้าที่
อาจารย์ประจ าและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
 

  



ล ำดับที่  

กิจกรรม/โครงกำร 
ผลกำรด ำเนินกำร  

หลักฐำนอ้ำงอิง 

บร
รล

ุ   
   

   

ไม่
บร

รล
ุ 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผล 

๑๐. โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดการ
ความรู้  การปลูกฝังจรรยาบรรณและ
สร้างความตระหนักด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมแก่บุคลากร 
๑๗-๑๘ มกรำคม ๒๕๕๙ 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๖ รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ
พัฒนาบุคลากรโดยการจัดการความรู้ 
การปลูกฝังจรรยาบรรณและสร้างความ
ต ร ะ ห นั ก ด้ า น ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมแก่บุคลากร 

  

๑๑. โครงการสัมมนาเชิ งปฏิบัติการการ
ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติราชการและ
ศึกษาดูงาน ในองค์รวมด้านการบริหาร
จัดการศึกษา 
๒๐-๒๑ มกรำคม ๒๕๕๙ 

ความพึงพอใจของบุคลากร ความพึงพอใจ 
๓.๕๑ 

ความพึงพอใจ 
๔.๒๕ 

รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดแผน
สู่การปฏิบัติราชการและศึกษาดูงาน ใน
องค์รวมด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 

  

๑๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียม
ความพร้อมรองรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึ กษาภายในประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๑๑-๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ 

ความพึงพอใจของบุคลากร ความพึงพอใจ 
๓.๕๑ 

ความพึงพอใจ 
๔.๔๑ 

รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความ
พร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

  

๑๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตาม
การเขียนแผนการประเมินตนเอง SAR 
ระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๗ มีนำคม ๒๕๕๙ 

บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐๐ รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามการ
เขียนแผนการประเมินตนเอง SAR 
ระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

  



 
 
 
 



1.5 ข้อมูลพื้นฐำนบัณฑิตวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ 2560   
 1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับชาติ 
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

      1.5.2 พันธกิจ (Mission) 
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น สร้างมาตรฐานวิชาชีพครู 

ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
       1.5.3 ภำรกิจหลัก (Key result area) 
        1. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งด้าน

วิชาการและวิชาชีพ ให้มีสังคมคุณภาพ องค์ความรู้ และทักษะสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
        2. ส่งเสริมการท าวิจัยโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น

และเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 
        3. ส่งเสริมสนับสนุนบริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภิวัตน์และ

ประชาคมอาเซียน 
        4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคม และบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือคงไว้ซึ่ง

เอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น 
        5. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาอาชีพ 
       1.5.4 เสำหลัก (Pillar) 

             ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม น าสังคม 
       1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

             ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย โดยการแสดงความเคารพผู้อาวุโสและ
การทักทาย 

        1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
             เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

       1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
              เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

       1.5.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 
 G   Good governance ธรรมาภิบาล 
 R   Resourcefulness  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 A   Association  การเชื่อมโยงประสานงานเครือข่าย 
 D  Devotion  ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนให้กับองค์กร 

 



           1.5.9 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

         ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มี
มาตรฐานพร้อมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะ 

         ประเด็นยุทธศำสตร์ที่   2 พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และทรัพย์สิน
ทางปัญญา เพ่ือการพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติและนานาชาติ 

         ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชน สถาบันการศึกษา 
สถาบันการกีฬา และศิษย์เก่า 

         ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์การ 
  



ส่วนที่ 2 
แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
 
2.1 นโยบำยด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 

       1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้าน
งานวิจัยที่เกิดคุณค่าต่อการเรียนการสอนและสังคม  และผลักดันให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุ ก
ระดับ และทุกแผนการเรียน มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เพ่ือตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติให้เพ่ิมข้ึน 

2. เน้นการวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการของนักศึกษา 
เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 

3. ควบคุ มคุณภาพการจั ดกา รศึ กษาระดั บบัณฑิ ตศึ กษ า ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. ผลักดันให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
5. ผลักดันให้เกิดหลักสูตรทีบู่รณาการการเรียนการสอนเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
6. สนับสนุนทุนส าหรับนักศึกษา และคณาจารย์ ในการเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน

ระดับชาติ ผลักดันให้อาจารย์ในสังกัดจัดโครงการบริการวิชาการ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัย อย่างครบถ้วน 

7. ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ และระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องให้
ครอบคลุมทุกด้านตามพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรค 
 จุดแข็ง (Strength): 

1. มีระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ในการด าเนินการรักษามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน 

2. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านวิชาชีพครู และการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิชาชีพครู        
มายาวนาน 

3. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในการผลิตบุคลากรทางด้านนาฏศิลป์มายาวนาน 
4. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสังคม 



5. มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา 

6. มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญร่วมเป็นอาจารย์ผู้สอน ผู้วิพากษ์
หลักสูตร และท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ฯลฯ 

7. มีระบบการประกันคุณภาพท่ีเข้มแข็ง 
8. มีชื่อเสียงเก่าแก่ และอยู่ในท าเลใจกลางเมือง 
9. มีศักยภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

10. มีการสนับสนุนทุนการวิจัยของอาจารย์จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 จุดอ่อน (Weaknesses): 

1. ผู้สอนส่วนใหญ่ของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นอาจารย์ประจ าที่สังกัดคณะต่าง ๆ ท าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ในพันธกิจด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยที่นอกเหนือจากพันธกิจด้านการเรียนการสอน
ได้อย่างเต็มที ่

2. การตีพิมพ์เผยแพร่บทความการค้นคว้าอิสระยังมีจ านวนน้อย 
3. จ านวนห้องเรียนไม่เพียงพอต่อความต้องการของจ านวนนักศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
4. ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ท างานเต็มเวลา ซึ่งท าให้ มีเวลาส าหรับการเรียนไม่มาก

เท่าท่ีควร 
5. จ านวนอาจารย์ประจ ามีไม่เพียงพอที่จะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าให้ต้องใช้ศักยภาพ

จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรแทน 
6. บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
7. สถานที่มีจ ากัดท าให้การขยายตัวเป็นไปได้ยาก 
8. นวัตกรรมในงานวิจัยของนักศึกษายังขาดองค์ความรู้ที่หลากหลาย 
9. ขาดอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติหรือสัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 
10. ศักยภาพของอาจารย์ประจ ายังไม่มีความพร้อมเพียงพอที่จะพัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพ่ือ

รองรับการศึกษาในกลุ่มอาเซียน 
 โอกำส (Opportunities): 

1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจท าให้เกิดความต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในวิชาชีพใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

2. หน่วยงานราชการและเอกชนหลายแห่งมีความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 
3. เป็นมหาวิทยาลัยทางเลือกส าหรับนักศึกษาที่มีข้อจ ากัดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยปิด

ที่มีชื่อเสียงและมหาวิทยาลัยเอกชน 
4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ควบคุมสถานศึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไข ได้แก่ กพร. สกอ. และ 
สมศ. ท าให้เกิดการกระตุ้นและพัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมากข้ึน 
 
 



 อุปสรรค (Threats):  
1. ภาษาอังกฤษถูกก าหนดให้เป็นภาษากลางในกลุ่มอาเซียน ซึ่งบัณฑิตยังขาดทักษะทางด้านนี้

ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันได้ 
2. โครงสร้างประชากรในวัยเรียนมีจ านวนลดลง 
3. การเปิดการศึกษาเสรี ท าให้มหาวิทยาลัยมีคู่แข่งมากจากสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
4. ข้อก าหนดด้านคุณภาพของ สกอ. เกี่ยวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 

1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการ
ด าเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม  

2. เพ่ือพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 

3. เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน มีความผูกพันและ
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

 
2.3  ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยของหน่วยงำน 

2.3.1  ยุทธศำสตร์ 
ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน  มิติการพัฒนาองค์การ 

       2.3.2 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
      1.สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับ
อัตราก าลังที่มีอยู่ 
                2. บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
                3. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างาน 
  

       2.3.3 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำย 
 

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ระดับความพึงพอใจของบุคคลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ≥ 4.0 
ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย Happy work-Life ≥ 80 
ระดับความผูกพันของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย ≥ 4.0 

 
 



2.4 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

1. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย  
2. ทบทวนข้อมูลพ้ืนฐานองค์กรในด้านการบริหารจัดการบุคคล เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน 

(Strength and Weakness Analysis)  
3. ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามถึงบุคลากรในหน่วยงานเพ่ือทราบถึงความต้องการที่จะ

อบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ 
4. รวบรวมข้อมูลที่ได้เสนอผู้บริหาร 
5. วิเคราะห์ความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์กับสถานภาพปัจจุบันของหน่วยงานและ

แบบสอบถามที่ได้รับ เพ่ือไปจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
6. จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

 

 

  



ส่วนที่ 3  

กระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

3.1  ควำมส ำคัญของระบบบริหำรงำนบุคคล 

ทรัพยากรบุคคล จัดเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมีคุณค่าท่ีสุดขององค์กร การที่องค์กรจะอยู่
รอดและสามารถด าเนินการให้มีความเจริญก้าวหน้าได้จะต้องอาศัยการรวมพลังของบุคลากรทุกคนใน
องค์กรให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น การสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะ
สอดคล้องตามเปา้หมายและยุทธศาสตร์องค์กร ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีทัศนคติที่ดี
ต่อองค์กร การจัดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถร่วมมือและร่วมใจกันเป็นอย่างดีจะท า
ให้องค์เจริญก้าวหน้าและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
ให้สามารถรองรับและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การจัดการในทุกด้านที่เก่ียวข้องกับบุคคลในองค์กรนั้น 
ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เต็มความสามารถของแต่ละบุคคลให้มากที่สุดทั้งในการ
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอันจะ
ก่อให้เกิดผลส าเร็จสูงสุดทั้งต่อองค์กรและต่อบุคคลากรการบริหารงานบุคคล คือเป็นส่วนส าคัญใน
การบริหารงานในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย 

การวางแผน การจัดการองค์กร การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ และการควบคุมในส่วนของ
การจัดคนเข้าท างานนั้นได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นศาสตร์ทางวิชาการท่ีเรียกกันว่า การบริหารงานบุคคล 
และพัฒนาต่อเนื่อง   มาเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยได้รวมการพัฒนา การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

การธ ารงรักษา การจ่ายค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการ และการจูงใจในการท างานด้วยวิธีการ
ต่างๆเข้าไว้ด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความส าคัญต่อองค์การ และปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
องค์การประสบความส าเร็จ   โดยมีบทบาทส าคัญในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ามาท างาน
อย่างทุ่มเทให้กับองค์การ จากความส าคัญและความจ าเป็นในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยจึงก าหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องและสนับสนุน
เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยด าเนินการดังนี้ 

1. การวางแผนอัตราก าลัง 
2. การสรรหา และการคัดเลือกบุคลากร 
3. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 



6. ระบบค่าตอบแทน 
7. ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
8. การเกษียณอายุราชการ 
 

3.2 วัตถุประสงค์กำรบริหำรงำนบุคคล 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาให้สามารถรองรับการ เปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน           
พ.ศ. 2551  

2. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรผ่านระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3. เพ่ือช่วยให้บุคลากรใช้ทักษะ ความรู้  ความสามารถปฏิบัติงานของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. เพ่ือพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าให้ปฏิบัติงานในระดับที่พึงปรารถนา          
ขององค์การ 

 

3.3 กระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      3.3.1  กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการจัดท ากรอบอัตราก าลัง ตามพระราชบัญญัติ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 จึงก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดกรอบ
ของต าแหน่ง อันดับเงินเดือน ของต าแหน่ง และจ านวนของบุคลากรที่พึงมี รวมทั้งภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ของต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง จัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัย และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ จึงได้จัดท า
กรอบอัตราก าลังบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2558– 2561 โดยจ าแนก ส านักงาน กอง ส านัก 
สถาบัน และคณะต่าง ๆ การจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีดังนี้ 

1) วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินการจัดท ากรอบอัตราก าลัง กรอบของต าแหน่ง 
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง โดยวิเคราะห์จากข้อมูลภาระงาน อ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และการปฏิบัติงานจริง เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และวางแนวทางการ
วิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง กรอบของต าแหน่งและภาระหน้าที่ 

2) ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท า
กรอบอัตราก าลัง เพ่ือชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ที่
หน่วยงานรับผิดชอบ 



3) จัดท ากรอบอัตราก าลัง 4 ปี โดยก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่งให้
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน รวมทั้งหลักเกณฑ์การ
วิเคราะห์กรอบอัตราก าลังตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

4) เสนอสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง และเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

3.3.2  กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลโดยยึดระบบ
คุณธรรม (Merit System) ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาน
บันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ก าหนดไว้ คือ 
  -  วิธีการสอบแข่งขัน 
  -  วิธีการสอบคัดเลือก 
  -  วิธีการคัดเลือก 

3.3.3  กำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร 

         มหาวิทยาลัย มีนโยบายเพ่ือให้บุคลากรได้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน ดังนั้นจึงได้มีการจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรโดยสายวิชาการ จ านวน 10,000 บาท  และสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 5,000 บาท  
ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองในการอบรบพัฒนาความรู้นอกเหนือจาก
ที่หน่วยงานได้จัดให้ อีกทั้งในหน่วยงานยังไม่มีกิจกรรมและโครงการอบรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานอยู่แล้ว โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 

3.3.4  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งรอบที่ 1 

ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม และรอบที่ 2 ในช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน ซึ่ง
บุคลากรทุกคนจะต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยองค์กรประกอบของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน  

 ซ่ึงการประเมินผลการปฏิบัติราชการนั้นเป็นการประเมิน 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ สมรรถนะ
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดและมีหลักฐานบ่งชี้หรืออ้างอิงประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ จึงมีหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัย ฯ ประเภทสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ดังนี้ 

1. ก าหนดให้ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปีละ 2 ครั้ง ดังนี้ 



      ครั้งที่ 1  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม  
      ครั้งที่ 2  ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 

1.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเลื่อนขั้น
เงินเดือน และลูกจ้างประจ าเพื่อเลื่อนค่าจ้าง 

1.2  ประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานราชการ พนักงานประจ า เพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้าง 
และเพ่ือการพิจารณาอนุมัติการต่อสัญญาจ้างในกรณีครบก าหนดตามสัญญาจ้าง 

1.3 ประเมินผลพนักงานชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือน าผลการประเมินมา
พิจารณาอนุมัติการต่อสัญญาจ้างในกรณีครบก าหนดตามสัญญาจ้าง 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามสายงาน ได้แก่ ต าแหน่งสายวิชาการ และต าแหน่ง
สายสนับสนุนวิชาการ 

3. ระดับคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
 ระดับดีเด่น  คะแนนตั้งแต่ 90 - 100 คะแนนขึ้นไป 
 ระดับดีมาก  คะแนนตั้งแต่ 80 - 89 คะแนนขึ้นไป 
 ระดับดี       คะแนนตั้งแต่ 70 - 79 คะแนนขึ้นไป 
 ระดับพอใช้  คะแนนตั้งแต่ 60 - 69 คะแนนขึ้นไป 
 ระดับควรปรับปรุง  คะแนนต่ ากว่า 60  
 

3.3.5  ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน 

 จากการศึกษา HR Success Stories in Public Sector แบบอย่างปฏิบัติการบริหารคนของ
ส านักวิจัยและพัฒนาระบบบุคคล ส านักงาน ก.พ. ได้กล่าวถึง ความหมายและลักษณะของสายอาชีพ 
(Career Path) ดังนี้ 

การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ Career Path) ของพนักงานแสดงถึงการ
เติบโตในสายอาชีพของพนักงานเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร มีส่วนช่วยในการสร้างขวัญก าลังใจ
และรักษาคนเก่งไว้ในองค์กร รวมทั้งเป็นการปูทางสู่การสร้างพนักงานที่มีคุณค่าให้แก่องค์กรระยะ
ยาว โดยการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพนี้เป็นเครื่องมือในการก าหนดความก้าวหน้าใน
การท างาน ท าให้พนักงานท างานอย่างมีเป้าหมาย และก าหนดหนทางไปสู่ความส าเร็จของเป้าหมาย 
 แนวคิดเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 

 1. บุคคลเข้าท างานในองค์กรด้วยวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ มุ่งหวังค่าตอบแทนเพ่ือ
การด ารงชีวิตของตนเองและครอบครัว มุ่งหวังความก้าวหน้าในต าแหน่งที่แสดงถึงการประสบ
ความส าเร็จในชีวิตการท างาน และการได้รับการยอมรับยกย่องในการท างาน ดังนั้น องค์กรจึงต้องเข้า



ใจความตอ้งการของสมาชิกและด าเนินการตอบสนองอย่างเต็มที่สามารถธ ารงรักษาก าลังคนที่มีคุณค่า
ไว้กับองค์กรต่อไป  

2. ในการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพต้องมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการท างาน
ที่ชัดเจนเป็นทิศทางมุ่งสู่ข้างหน้า โดยมีการปฏิบัติงานในระบบแผนงาน ระบบการเงิน และระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้มาตรฐานเป็นฐานรองรับ องค์กรในลักษณ์นี้ส่วนใหญ่ จึงมีรายละเอียดที่
เป็นเครื่องมือในการบริหารและการปฏิบัติงานอยู่แล้ว นับตั้งแต่ผังโครงสร้างองค์กร (Organization 
Chart) ระบบต าแหน่งงานที่บ่งบอกถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่ง (Job 
& Specification) ค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ซึ่งจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนด
เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)         ขององค์กร เพ่ือให้สมาชิกได้มองเห็นโอกาสทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองและมุ่งมั่นพัฒนาความรู้และทั กษะในด้านต่าง ๆ ให้ประสบ
ความส าเร็จในชีวิตด้านการท างาน โดยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องขององค์กร 

3. กรอบแนวคิดในการด าเนินการก าหนดรูปแบบ (Model) ของการวางแผนพัฒนาทาง
ก้าวหน้าในสายงาน จึงเห็นควรก าหนดโดยมุ่งวางระบบของความก้าวหน้าในสายงานที่ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ซ่ึงได้แก่ เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (Job 
Specification) ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ประกอบการมุ่งวางระบบการพัฒนาทางก้าวหน้าในสายงาน 

ประโยชน์ของเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Path) 
 ระดับองค์กร : เพ่ือเป็นแนวทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการส่งเสริม และ
พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูง 
 ระดับบุคคล : เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรมองเห็นทางก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร  
โดยใช้ประโยชน์ในการก าหนดเป้าหมายความต้องการเกี่ยวกับอาชีพ การประเมินสมรรถนะตนเอง
และวางแผนพัฒนา  
 แนวทำงในกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ ดังนี้ 
 1. สร้างทัศนคติที่ดีในการท างาน เพราะความก้าวหน้านั้นย่อมเกิดจากทัศนคติที่ดีต่อการ
ท างานของผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งทัศนคติโดยทั่วไปหมายถึง ความรู้สึก หรืออารมณ์ที่
ท างานจะกระท าในทางรับหรือปฏิ เสธต่อบุคคล กลุ่มคน สถานการณ์ หรือค่านิยมใด ๆ ดังนั้น 
ทัศนคติจึงเป็นสิ่งส าคัญประการแรกควรเสริมสร้างให้เกิดขึ้นแก่บุคคล และหน่วยงานทุกหน่วยงานใน
องค์กร 

2. ก าหนดมาตรฐานและสร้างเครื่องมือ ส าหรับวัดความส าเร็จของการปฏิบัติงาน เช่น จัดให้
ระบบประเมินผลงานเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน สับเปลี่ยนโยกย้าย
ต าแหน่งหน้าที่การงาน เป็นต้น เพราะการก าหนดมาตรฐานที่เชื่อถือได้ ไว้ใช้องค์กรเพ่ือประโยชน์



ดังกล่าวนี้ ย่อมสามารถป้องกันความล าเอียง และข้อครหาอันจะน าไปสู่การเสื่อมขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรได ้

3. เงินเดือนและค่าจ้าง ทุกคนท างานเพราะหวังว่าจะได้รับค่าตอบแทนในการยังชีพ และยก
มาตรฐานการครองชีพของตน ซึ่งหมายถึงเงินเดือนมีความสัมพันธ์กับการท างานของคนโดยตรง 
ดังนั้นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้สัดส่วนระหว่างแรงงานกับค่าจ้าง ย่อมท าให้เกิดความไม่พอใจ 

4. ความพึงพอใจในงานที่ท า ความก้าวหน้าในงานเกิดขึ้นด้วยความพึงพอใจในงานที่ท า
โดยเฉพาะถ้างานนั้นเปิดโอกาสให้บุคคลได้ใช้ความช านาญและความคิดริเริ่มบุคลากรจะมีความพึง
พอใจในงานที่ตนเองท า 

5. ความเป็นหน่วยหนึ่งของงานในองค์กรหนึ่ง ๆ ย่อมมีกลุ่มสังคมต่าง ๆ เกิดขึ้ นภายใน
องค์กรนั้น เช่น กลุ่มผู้มีงานอดิเรกเดียวกัน หรือมีความสนใจเรื่องเดียวกัน ซึ่งบุคคลหนึ่งอาจเป็น
สมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และเมื่ออยู่ในกลุ่มทุกคนย่อมต้องการการยอมรับ และต้องการเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่ม แม้ในบางครั้งบุคคลนั้นอาจจะไม่มีความสนใจงานที่ท ามากนัก แต่การมีขวัญและก าลังใจดีก็
ย่อมมีผลต่อการมีความก้าวหน้าในงานที่ท าอยู่ได้ 

6. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา จะเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดขวัญก าลังใจ 
และมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ควรเป็นความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเคารพซึ่งกัน
และกันผู้บังคับบัญชาไม่พึงเห็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นเครื่องจักรหรือเป็นคนเกียจคร้านที่ต้องคอยจ้ าจี้
จ้ าไช คอยจับผิดหรือการลงโทษ แต่ เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องหาทางจูงใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานด้วยความสมัครใจและเต็มใจ 
 ลักษณะของสำยอำชีพ (Career Path) สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

 1. สายอาชีพในแนวดิ่ง (Vertical) เป็นการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนต าแหน่งพนักงาน 
(promotion) ซึ่งบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบจะเปลี่ยนไปตามต าแหน่งที่สูงขึ้นโดยสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 
                 1.1 การเลื่อนขั้นหรือต าแหน่งจากระดับ “บริหาร” สู่ระดับ “บริหาร” (Executive 
to Executive Level) 

1.2 การเลื่อนขั้นหรือต าแหน่งจากระดับ “พนักงาน” สู่ระดับ “บริหาร” (Non-
Executive to Executive Level ) 
        1.3 การเลื่อนขั้นหรือต าแหน่งจากระดับ “พนักงาน” สู่ระดับ “พนักงานอาวุโส” 
(Non-Executive to Executive Level)  
 2. สายอาชีพในแนวนอน (Horizontal) เป็นการโอนย้าย (Transfer) หรือสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน (Job Rotation) ทั้งนี้ ต าแหน่งงานอาจเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงโดยสามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 



     2.1 การโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานภายในหน่วยงานเดียวกัน 
     2.2 การโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานต่างหน่วยงาน 
 

เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำบุคลำกร  

 มีเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเป็นขวัญ
ก าลังใจ เป็นแรงจูงใจให้กับบุคลากรและเพ่ือสร้างความก้าวหน้า ความมั่นคงในหน้าที่การงานให้กับ
บุคลากร มีรายละเอียด ดังนี้  
 1.  เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ  
 2. เส้นทางความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 

 3.3.6  ค่ำตอบแทน 
 กลุ่มข้ำรำชกำร ได้รับ 
  -  เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง (พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่ง) 
  -  ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2547) 
  -  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มการ
ครองชีพ ชั่วคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 
  -  เงินสวัสดิการ 

กลุ่มลูกจ้ำงประจ ำ ได้รับ 
  -  เงินค่าจ้าง (ตามระเบียบกระทรงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2537) 
  -  ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2547) 
  -  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 
  - เงินสวัสดิการ 
 
 
 



 กลุ่มพนักงำน ได้รับ 
  -  เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง 
เงินประจ าต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย) 
  -  เงินสวัสดิการ 
  -  เงินค่าประสบการณ์ 
  -  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (เทียบเทียง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 

กลุ่มลูกจ้ำงชั่วครำว ได้รับ 
  -  เงินเดือน 
  -  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (เทียบเคียง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 
 นอกจากนี้บุคลากรที่ปฏิบัติงานต าแหน่งวิชาการ ซึ่งได้แก่ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์                    
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ยังมีสิทธิเบิกค่าสอนพิเศษ และการสอนที่เกินภาระงาน ได้ตาม
ระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
  - เงินสวัสดิการ 

 3.3.7  สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ 

  มหาวิทยาลัยมีกลุ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย ทั้งข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งระบบสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์จะแตกต่างกันไปตามประเภทบุคลากร ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

 กลุ่มข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ ได้รับ 
  -  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจ าจะได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง 
  -  สวัสดิการการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจ าจะได้รับ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
  -  สิทธิประโยชน์ในการลา (ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว) ได้แก่ 
การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือการลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์ (เฉพาะข้าราชการ) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล (เฉพาะ
ข้าราชการ) 
  -  สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
ส าหรับข้าราชการ 



  -  สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการลูกจ้าง (กสจ.) ส าหรับ
ลูกจ้างประจ า 
  -  สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรให้เข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 
  -  สิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
  -  สิทธิประโยชน์ในการนั่งรถรับส่งของมหาวิทยาลัยเพื่อมาปฏิบัติงาน 
  -  สิทธิประโยชน์ในการท าประกันอุบัติเหตุ 
  -  สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้เพ่ือซื้อที่อยู่ตามโครงการสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัย และโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงินต่าง ๆ 
  ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ นอกเหนือจากเงิน
บ าเหน็จ บ านาญ ตามสูตรซึ่งได้รับจากกระทรวงการคลัง ดังนี้ 
  1)  สิทธิในการรับเงินสมทบ สมาชิกจะได้รับเงินสมทบจากรัฐในจ านวนเท่ากับที่
สมาชิกสะสมเป็นประจ าทุกเดือน 
  2)  สิทธิประโยชน์ทางภาษี สมาชิกสามารถน าใบแจ้งยอดแนบพร้อมแบบ ภ.ง.ด. 90 
หรือ  91 เพ่ือยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมในส่วนของเงินสะสมเข้า กบข. เฉพาะที่ไม่เกิน 300,000 
บาท ในปีภาษีนั้น 
  3)  สิทธิประโยชน์อื่น ๆ สมาชกิจะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่ กบข. จะได้รับให้มีขึ้น 
 

 กลุ่มพนักงำนรำชกำร ได้รับ 
  -  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวจะได้รับตาม
กฎหมายประกันสังคม 
  -  สิทธิประโยชน์ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  -  สิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
  - สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
  -  สิทธิประโยชน์ในการลา ได้แก่ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลาเพื่อเลี้ยงดู
บุตรหลังคลอด การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ การลา
เข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
  -  สิทธิประโยชน์ในการท าประกันอุบัติเหตุ 
  -  สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรให้เข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 
  -  สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้เพ่ือซื้อที่อยู่ตามโครงการสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัย และโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงินต่าง ๆ 
 
 



 กลุ่มพนักงำนมหำวิทยำลัยและลูกจ้ำงชั่วครำว ได้รับ 
  -  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวจะได้รับตาม
กฎหมายประกันสังคม 
  -  สิทธิประโยชน์ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  -  สิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
  -  สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
  -  สิทธิประโยชน์ในการลา ได้แก่ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลาเพ่ือเลี้ยงดู
บุตรหลังคลอด การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ การลา
เข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  
  -  สิทธิประโยชน์ในการท าประกันอุบัติเหตุ 
  -  สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรให้เข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 
  -  สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้เพ่ือซื้อที่อยู่ตามโครงการสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัย และโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงินต่าง ๆ 
 

 3.3.8  กำรเกษียณอำยุรำชกำร การเกษียณอายุราชการและสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการพึง
ได้เมื่อพ้นจากราชการโดยไม่มีความผิด 

 บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร ได้แก่ 

  บ ำเหน็จบ ำนำญปกติ  ซึ่งจะได้รับ เมื่ออกจากราชการด้วยเหตุปกติ เช่น 
1) ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งหรือมีค าสั่งให้ออก โดย

ไม่มีความผิดหรือออกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือทหารออกจาก
กองหนุนเบี้ยหวัด(เหตุทดแทน) 

2)  ออกจากราชการเพราะป่วยเจ็บทุพพลภาพที่แพทย์ทางราชการรับรองว่าไม่
สามารถรับราชการในต าแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่ต่อไปได้ (เหตุทุพพลภาพ) 

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

4)  หรือกรณีมีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ ครบ 30 บริบูรณ์แล้ว 
ทางราชการสั่งให้ออก หรือผู้ที่มีเวลาราชการครบ 25 ปี บริบูรณ์แล้ว ลาออก (เหตุรับราชการนาน)ท้ัง 
4 เหตุนี้ ถ้ามีเวลาราชการ ไม่ถึง 10 ปี ให้ได้รับบ าเหน็จ ถ้ามีเวลา 10 ขึ้นไป ให้รับบ านาญหรือจะ
ขอรับบ าเหน็จก็ได้ 

ทั้งนี้ผู้ที่มีเวลาราชการครบ 10 ปี แล้วลาออก ไม่มีสิทธิ์ได้รับบ าเหน็จบ านาญตามข้อ
ที่กล่าวมาแล้วแต่ไม่มีสิทธิ์รับบ าเหน็จ  



 -  ข้าราชการที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการที่ถือเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ  
มีสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญดังนี้ถ้ามีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญ 25 ปีขึ้นไป ให้ได้รับบ าเหน็จบ านาญ
เหตุรับราชการนานถ้ามีอายุครบ 50 ปี และมีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญ ครบ 10 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิ
รับบ าเหน็จเหตุสูงอายุถ้าอายุไม่ครบ 50 ปี มีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญครบ 10 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี 
ให้มีสิทธิ์รับเฉพาะบ าเหน็จถ้ามีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญไม่ครบ 10 ปี ไม่มีสิทธิ์รับบ าเหน็จ
บ านาญ 

บ ำเหน็จบ ำนำญพิเศษ จะได้รับเม่ือ  

1)  ข้าราชการ พลทหารกองประจ าการ หรือบุคคลที่ท าหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหม
ก าหนดแล้ว ได้รับอันตราย พิการ เจ็บป่วยถึงทุพพลภาพ เพราะกระท าตามหน้าที่ ให้ได้รับบ านาญ
ปกติ ทัง้บ านาญพิเศษด้วย 

2)  ถ้าได้รับบ าเหน็จบ านาญไปแล้ว หรือ พลทหารกองประจ าการ หรือบุคคลที่ท าหน้าที่
ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด ได้ออกจากราชการหรือพ้นหน้าที่ไปแล้ว ภายใน 3 ปี ปรากฏ
ชัดว่าเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ก็มีสิทธิ์ได้รับบ านาญ
พิเศษ ถ้าตายก็ให้ทายาทได้รับบ านาญพิเศษ ทั้งนี้ให้จ่ายตั้งแต่วันขอ ถ้ารับบ าเหน็จไปแล้วก็ให้ได้รับ
บ านาญพิเศษอย่างเดียว 

3)  ผู้ได้รับอันตรายตามข้อ 1) แม้จะยังไม่มีสิทธิ์ได้รับบ านาญปกติ ก็ให้รับบ านาญปกติได้ 
 4)  ผู้ได้รับอันตรายถ้าเสียชีวิตก่อนได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษ ให้ทายาทได้รับทั้งบ าเหน็จ
ตกทอดและบ านาญพิเศษด้วย 

5)  ผู้ท าหน้าที่ ตามข้อ 1 สูญหายไป หรือเชื่อได้ว่ามีอันตรายถึงตาย เมื่อพ้นก าหนด 2 เดือน
นับแต่วันสูญหายให้สันนิษฐานว่าตายและให้ทายาทได้รับบ านาญพิเศษ 
บ ำนำญตกทอด  ทำยำทจะได้รับเมื่อ 

1) ข้าราชการ ตายในระหว่างรับราชการ ทายาท (ต้องอายุไม่เกิน 20 ปี เว้นแต่ก าลังศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่เกิน 26 ปีหรือเว้นแต่เป็นบุคคลพิการหรือทุพพลภาพ) จะ
ได้รับบ าเหน็จตกทอดเท่ากับเงินเดือนสุดท้าย คูณเวลาราชการ 

2)  ตายในระหว่างได้รับบ านาญปกติ หรือมีสิทธิ์ได้รับบ านาญปกติหรือบ านาญพิเศษ ทายาท
มีสิทธิ์ได้รับบ าเหน็จตกทอด เป็นจ านวน 30 เท่า ของบ านาญรายเดือน (ข้อยกเว้นเหมือนข้อ 1) 

3)  บ าเหน็จตกทอดรายใด ค านวณได้ยอดต่ ากว่า 3000 บาท ให้จ่าย 3000 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
 สมาชิกที่พ้นสภาพด้วยเหตุสูงอายุ, เหตุทดแทน, เหตุทุพพลภาพ และเหตุเสียชีวิต สมาชิก
และทายาทจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนของเงินที่ได้รับจาก กบข. ในปีที่ได้รับเงินนั้น 
 



 

 



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

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

                                     ข้อมูลปัจจุบัน จัดอันดับควำมส ำคัญท่ีจะศึกษำต่อ 
จบกำรศึกษำ               ก ำลังศึกษำต่อ 2560 2561 2562 2563 2564 

ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท 
 
 
- 
 

 
 
- 

1 คน 
(สาขาวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์) 

 
 
- 

2 คน 2 คน 2 คน 2 คน 2 คน 

1 คน 
(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
1 คน 
(สาขาบริหารธุรกิจ) 
1 คน 
(สาขาบริหารธุรกิจ) 
1 คน 
(สาขาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา) 

 

 

 

 

 



   แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
แผนปฏิบัติกำรด้ำนบรหิำรทรัพยำกรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

 

กิจกรรม/โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์
โครงกำร 

 

ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำยของตัวชี้วัด  

กลุ่มเป้ำหมำย 

 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

 

งบประมำณ 

(บำท) 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

       

ระบบกำรสรรหำ (Recruitment)          

1. กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง           

1 จัดท ากรอบ
อัตราก าลังของ
บุคลากร
มหาวิทยาลยั 

เพื่อทบทวนและ
จัดท ากรอบ
อัตราก าลัง ให้
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
อัตราก าลังของ
มหาวิทยาลยั 
 

ความส าเร็จใน
การจัดท ากรอบ
อัตราก าลัง 

กรอบ
อัตราก าลัง 

- - - กรอบ
อัตราก าลัง 

หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั 

ตุลาคม - 
กันยายน 

- ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 

2. กำรสรรหำ บรรจุ แต่งต้ัง           

1 อบรมช้ีแจง
หลักเกณฑ์และ
ก าหนดมาตรฐาน
การด าเนินงาน 
สรรหา การบรรจุ 
แต่งตั้ง  

เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงาน
บุคคลของ
หน่วยงานมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ในการ

ร้อยละของ
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านบุคคลทีเ่ข้า
ร่วมอบรม 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ผู้ปฏิบัติงานด้าน
บุคคลของ
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั 

 ตุลาคม - 
กันยายน 

- ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 



 

กิจกรรม/โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์
โครงกำร 

 

ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำยของตัวชี้วัด  

กลุ่มเป้ำหมำย 

 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

 

งบประมำณ 

(บำท) 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

       

ปฏิบัติงาน 

2 การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร 

(สำยวิชำกำร) 

เพื่อสรรหาและ
คัดเลือก
บุคลากรเข้า
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของการ
สรรหาบุคคล
เข้าท างานได้
ตามประกาศ 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 สาขาวิชาที่สังกัด 

บัณฑิตวิทยาลัย 
ตุลาคม - 
กันยายน 

- ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 

ระบบกำรพัฒนำ (Training & Developmaent)             

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

ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน           

1 การประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

เพื่อประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละของ
หน่วยงานท่ี
ด าเนินการ
ประเมิน
ปฏิบัติงาน 

 

100 100 100 100 100 บุคลากร 

บัณฑิตวิทยาลัย 
ตุลาคม - 
กันยายน 

 - ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 

ระบบกำรบริหำรค่ำตอบแทน          

1 การบริหารค่าจ้าง 
เงินเดือน และ
ค่าตอบแทน 

เพื่อด าเนินการ
เลื่อนเงินเดือน 
และค่าจา้ง
ค่าตอบแทนของ

ร้อยละบคุลากร
ที่ได้รับการ
เลื่อนเงินเดือน
และค่าจา้งตาม

100 100 100 100 100 บุคลากร  
(สายวิชาการ)
บัณฑิตวิทยาลัย 

ตุลาคม - 
กันยายน 

- ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 



 

กิจกรรม/โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์
โครงกำร 

 

ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำยของตัวชี้วัด  

กลุ่มเป้ำหมำย 

 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

 

งบประมำณ 

(บำท) 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

       

บุคลากร เกณฑ์  

ระบบกำรธ ำรงรักษำ          

1 การจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้า 

1. โครงการ
พัฒนาผลงาน
เพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น
ของบุคลากร
สายสนบัสนุน
วิชาการ 

1. ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนิน
โครงการ  

ระดับ 

5 
ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ตุลาคม - 
กันยายน 

- ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 

  2. โครงการ
พัฒนาผลงาน
และเพิ่ม
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

2. ร้อยละ
บุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ
ยื่นขอก าหนด
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 

≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 บุคลากรสาย
วิชาการที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนา
ผลงานและเพิ่ม
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ตุลาคม - 
กันยายน 

- ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 

 

 

 



แผนปฏิบัติกำรด้ำนบรหิำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 2560 
 

กิจกรรม/โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์โครงกำร 

 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย 

ของตัวชี้วัด 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ 

(บำท) 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ระบบกำรสรรหำ (Recruitment) 

1. กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง       

1 จัดท ากรอบอัตราก าลัง
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

เพื่อทบทวนและจัดท า
กรอบอัตราก าลัง ให้
เพียงพอต่อความต้องการ
อัตราก าลังของ
มหาวิทยาลยั 
 

ความส าเร็จในการจัดท า
กรอบอัตราก าลัง 

กรอบ
อัตราก าลัง 

สาขาวิชาที่สังกัด
บัณฑิตวิทยาลัย 

ตุลาคม - 
กันยายน  

- ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

ระบบกำรพัฒนำ (Training & Developmaent)       

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

ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน       

1 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละของหน่วยงานท่ี
ด าเนินการประเมิน
ปฏิบัติงาน 

 

100 หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั 

ตุลาคม - 
กันยายน 

 - ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
 
 
 
 
 

 



 

กิจกรรม/โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์โครงกำร 

 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย 

ของตัวชี้วัด 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ 

(บำท) 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ระบบกำรบริหำรค่ำตอบแทน       

1 การบริหารค่าจ้าง 
เงินเดือน และคา่ตอบแทน 

เพื่อด าเนินการเลื่อน
เงินเดือน และคา่จ้าง
ค่าตอบแทนของบุคลากร 

ร้อยละบคุลากรที่ไดร้ับการ
เลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง
ตามเกณฑ์  

100 บุคลากรสายวิชาการ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
ตุลาคม - 
กันยายน 

- ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

ระบบกำรธ ำรงรักษำ       

1 การจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้า 

1. โครงการพัฒนาผลงาน
เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน
ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

1. ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินโครงการ  

ระดับ 5 บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการของ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

ตุลาคม- 
กันยายน  

- ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

  2. โครงการพัฒนาผลงาน
และเพิ่มต าแหน่งทาง
วิชาการ 

2. ร้อยละบุคลากรทีเ่ข้าร่วม
โครงการยื่นขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

≥20 บุคลากรสายวิชาการที่
เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาผลงานและเพิ่ม
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ตุลาคม - 
กันยายน  

- ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

 

 

 

 

 



แผนกำรเพิ่มต ำแหน่งทำงวิชำกำร ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ล ำดับ อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ จ ำนวน
อำจำรย์
ประจ ำ 

ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

แนวทำงกำรเพิ่มต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
2560 2561 2562 2563 2564 

ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. 
1. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 
2. สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ 5 - - 1 - - - - - 2 - - - - - - - - - 
3. สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 13 - 1 - - - 2 - - 2 - - 2 - 2 - - 2 - 
4. สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ 5 2 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 
5. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 3 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - 
6. สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 5 - - 1 - - 2 - - - - - - - - - - - - 
7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองอาเซียน 6 - 2 1 - - 2 - - 1 - - 1 - - - - - - 
8. สาขาวิชากฎหมายมหาชน 4 - - - - - 2 - - 1 - - 1 - - - - - - 
9. อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 2 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

              รวม 44 3 4 6 - - 9 - - 6 - - 4 - 2 - - 2 - 



แผนกำรบริหำรทรัพยำกรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

ด้ำนกำรศึกษำต่อ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

 
ล ำดับที ่

 
ชื่อ-สกลุ 

 
ระดับ

กำรศึกษำ 

 
หลักสูตร 

 
สถำบัน 

 
ว/ด/ป/ 

ที่เร่ิมศึกษำต่อ 

 
ว/ด/ป 

ที่คำดว่ำจะส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

งบประมำณที่ใช้ 
ทุน

ส่วนตัว 
ทุน

มหำวิทยำลัย 

สำยสนับสนนุวิชำกำร 
1. นางสาวณัฐกฤตา ทองขัด ปริญญาโท การวิจัยและประเมินทาง

การศึกษา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 15 ส.ค. 2558 15 ส.ค. 2560 55,584.- 83,376.- 

2. นางชุติมา มิ่งขวัญสกุล ปริญญาโท ***อยู่ระหว่างมหาวิทยาลยัพิจารณาอนุมัติทุน*** 
3. นางสาวเบญจวรรณ ยศระวาส ปริญญาโท 

สำยวิชำกำร 
- - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 



ด้ำนกำรฝึกอบรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

ล ำดับ
ที ่

กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำยตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ ระยะเวลำ 

1. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ด้านงานวิจัย และงานด้าน
วิชาการ 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

คณาจารย์และนักศึกษาเข้า
ร่วม และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละ ๘๐ ฝ่ายวิชาการ - ต.ค. 59-ก.ย 60 

2. โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการถ่ายทอดแผนสู่
การปฏิบัติราชการและศึกษา
ดูงานในองค์รวมด้านการ
บริหารจัดการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
คณาจารย์และบุคลากร  
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

ร้อยละ ๘๐ ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

- ต.ค. 59-ก.ย 60 

3. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 
2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการอยู่ในระดับดี-ดีมาก 

ร้อยละ ๘๐ ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

- ต.ค. 59-ก.ย 60 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การเตรียมความพร้อม
รองรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘” 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

คณาจารย์ บุคลากรของ
บัณฑิตวิทยาลัยที่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

- ต.ค. 59-ก.ย 60 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ ๘๐ ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

- ต.ค. 59-ก.ย 60 

6. การพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ ๘๐ ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

- ต.ค. 59-ก.ย 60 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของบุคลากร 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของบุคลากร 

ร้อยละ ๘๐ ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

- ต.ค. 59-ก.ย 60 



 

ด้ำนกำรพัฒนำผลงำนทำงวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

ล ำดับ อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ จ ำนวน
อำจำรย์
ประจ ำ 

ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

แนวทำงกำรเพ่ิมต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ปี 2560 

ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. 
1. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร ์ 1 - - 1 - - - 
2. สาขาวิชาการจดัการฟุตบอลอาชีพ 5 - 1 - - - - 
3. สาขาวิชาการบรหิารการพัฒนา 13 - 1 - - - 4 
4. สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร ์ 5 2 - - - - 2 
5. สาขาวิชาภาษาศาสตร ์ 3 1 1 1 1 - - 
6. สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 5 - - 1 - - 1 
7. สาขาวิชากฎหมายมหาชน 4 - - 1 - - - 
8. สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน 2 - 2 - - - - 
9. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2 - - - - - - 
10. อาจารย์ประจ าบณัฑิตวิทยาลัย 2 - - 1 - - - 
11. สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต ์ 2 1 - - - - - 

              รวม 44 4 5 5 1 - 7 
 

 



ส่วนที่ 4  

แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 

 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2560 - 2564) เพ่ือให้คณะท างานได้ปฏิบัติตามแผน/กิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ตามเป้าประสงค์
และพันธกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้จึงจ าเป็นต้องมีแนวทางในการน าแผนดังกล่าวไปใช้ประโยชน์และต้อง
มีการเผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

4.1 แนวทำงกำรน ำแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารสูงสุดเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ รวมถึงต้องมีความเข้าใจ
บทบาท ความรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้องและเหมาะสม  

2. ผู้รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลเข้าใจทิศทางความต้องการของบุคลากรใน 
หน่วยงาน และพัฒนา ระบบงานบุคคลตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

3. มีการก าหนดปฏิทินการทางานในแต่ละขั้นตอนและผลผลิตที่ เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน                
โดยท างานร่วมกับ คณะท างานและผู้บริหารทั้งหมดในหน่วยงาน 

4. การสื่อสารให้บุคากรเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดท าแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล  
 

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

เพ่ือให้บริหารทรัพยากรบุคคลที่ก าหนดได้น าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คณะท างาน
และ ส่วนบริหารงานบุคคล จึงมีแนวทางในการติดตามและประเมินผลดังต่อไปนี้  

1.  สื่อสารให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบแผนบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เกิด 
ความมั่นใจว่าปัญหาหลายๆ เรื่องในองค์กรจะได้รับการแก้ไขปัญหา  

2. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเพ่ือนาไปสู่การด าเนินการในปี 2560-2564 และ
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ให้เป็นจริงมากขึ้น  

3. จัดหาเจ้าภาพในการด าเนินการ โดยควรประกอบด้วยคณะท างานจากหลายส่วนงานไม่
เพียงแค ่กลุ่ม บริหารงานบุคคลเท่านั้น  

4. เริ่มดาเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ โดยให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือจัดทาระบบการบริหารงานบุคคลมากขึ้น เพ่ือให้เกิด
การยอมรับสูงสุด  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ๑ 
จ านวนบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ๒ 
ระเบียบสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ๓  
ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ๔  
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ๒ 
รายละเอียดแผนการเพ่ิมคุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ๕ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)  

และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ๖ 
ภาพกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


