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คํานํา 
 

ฝายบริหารงานท่ัวไป  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ไดจัดทํา
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประจําปงบประมาณ  
2558-2561 เพ่ือใชเปนแผนกํากับทิศทางการพัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย ในกรอบระยะเวลา  
4 ป ซ่ึงการจัดทําแผนดังกลาวเปนการดําเนินการตามแผนกลยุทธราชภัฏสวนสุนันทา รวมท้ังนโยบาย
ของผูบริหารท่ีมุงเนนใหมีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ  เปนผูนําทาง
วิชาการและการวิจัย  และจากการวิเคราะหสถานการณของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน  ซ่ึงแผนดังกลาว
ไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เรียบรอยแลว 

การจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  จะเนนแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
บุคคลของสานักงาน  ก.พ. โดยสาระสําคัญ  ประกอบดวย  ท่ีมาและแนวทางการพัฒนาบุคลากร  
วิสัยทัศน พันธกิจ แผนงานโครงการ  / กิจกรรรมเพ่ือรองรับการพัฒนาบุคลากร  ตัวชี้วัด คาเปาหมาย
โครงการ และผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
จะเปนกลไกสําคัญเพ่ือขับเคลื่อนแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  ท่ีมี
สวนรวมผลักดันใหการดําเนินงานภายใตภารกิจและโครงการตาง  ๆ บรรลุเปาประสงค  มุงสูวิสัยทัศน
ท่ีกําหนดรวมกันได   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความคาดหวังใหแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ฉบับนี้เปนเครื่องมือชวยใหบุคลากรท่ีสังกัดฝาย
งานตาง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยสามารถพัฒนาศักยภาพไปสูผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีวางไว         
และพรอมท่ีจะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ไปสูวิสัยทัศนท่ีตั้งไวตอไป 
 
 

 
                                                                                ฝายบริหารงานท่ัวไป 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
                                                               พ.ศ. 2557 
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สวนที่ 1 

ความเปนมาและความสําคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความประสงคจะกาวไปสูการเปน

องคกรท่ีเปนองคกรหลักในการบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอยางมืออาชีพ

และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  ท้ังนี้ทรัพยากรท่ีเปน  ปจจัยชี้ขาดความสําเร็จขององคกรคือทรัพยากร

บุคคล อยางไรก็ตามทามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม  ท้ังภายในและภายนอกองคกร  

ไดแก ความเปนโลกาภิวัตน  นวัตกรรมใหมๆ  ดานเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ  องคกรและ

ระบบงานทรัพยากรบุคคลซ่ึงผลจาการเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ  พลเรือน 

พ.ศ. 2551 นั้นทําใหบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงตองมีการ

ปรับตัวและพัฒนาเพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเปนอุปสรรคตอการบรรลุภารกิจและ

เปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  ท่ีทําใหการทํางานในองคกรบรรลุเปาหมายไดดีข้ึน  นอกจากนั้น

ตามแนวทางการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหมของสานักงาน  ก.พ. และขอกําหนด  ในการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) หมวด 5 การบริหารงานบุคคล  นั้น ท้ังนี้เพ่ือใหวิสัยทัศน

และพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบรรลุ  ไดตามเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือเปนการรองรับหลักการดังกลาว  และเปนการเตรียมความพรอมของบุคลากร

ในการรองรับพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในระยะยาว  จึงจําเปนตอง

มีการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  ตามแผนยุทธศาสตรของสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2558 - 2561  
 

วัตถุประสงคของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาใหสามารถรองรับการ  เปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน            
พ.ศ. 2551  

2. เพ่ือสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรผานระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล             
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3. เพ่ือชวยใหบุคลากรใชทักษะ ความรู ความสามารถปฏิบัติงานของตนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.  เพ่ือพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณคาใหปฏิบัติงานในระดับท่ีพึงปรารถนา          
ขององคการ 
 

 

 

 

 



เปาหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

               กลุมเปาหมายหลักครอบคลุม บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ อยางนอย

รอยละ 80 ของบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. ตอบสนองวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรของของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา พ.ศ. 2558 – 2561  

2. ตอบสนองตอแนวทางการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  ตามแนวทาง 
HR Scorecard ของสานักงาน ก.พ.  

3. ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 
2551  

4. ตอบสนองการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู  
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสาหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนของสานักงาน ก.พ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 2  

บริบทของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ประวัติความเปนมาของหนวยงาน 
 

ในป พ.ศ. 2542  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซ่ึงในขณะนั้นยังเปนสถาบันราชภัฏ         

สวนสุนันทา  ไดตั้งโครงการบัณฑิตศึกษาข้ึน โดยมีสายงานข้ึนตรงตอรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 

มีชื่อเรียกหนวยงานภายในวา “บัณฑิตวิทยาลัย” มีฐานะเทียบเทาคณะ กําหนดวัตถุประสงคของการ

จัดตั้งเพ่ือทําหนาท่ีจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ท้ังในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญา

มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาตางๆ และ หลักสูตร

แรกท่ีเปดสอน คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ  

ตอมาในป พ.ศ.2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ไดเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ตามการประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547  เม่ือ

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2548  บัณฑิตวิทยาลัยไดรับการจัดตั้งใหเปนหนวยงานตามโครงสรางภายใน

ของมหาวิทยาลัย ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ.2547 ท่ีมีการบริหารงานบุคคลและงานบริหารวิชาการของตนเอง โดยมีหนาท่ีกํากับมาตรฐาน

และประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา วาดวยการจัดตั้งและการดําเนินงานจัดการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548 เปนบัณฑิตวิทยาลัย

แหงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “The Graduate School, 

Suansunandha Rajabhat University” 

 ซ่ึงในปจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปนศูนยกลางในการ

ประสานและกํากับดูแลควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ผลิตบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถเฉพาะสาขา ใหสอดคลองกับความตองการของสังคมในการ

พัฒนาประเทศ มีวิสัยทัศน คือ “สงเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยางมีคุณภาพ และ

ไดมาตรฐานระดับชาติ พรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ”และมีพันธกิจ 4 ประการ 

ไดแก  1) สงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย และพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ

และเอกชนภายใตการกํากับมาตรฐานวิชาการ  2) พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมีสังคม

คุณภาพ องคความรู และทักษะสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก3 ) สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่ี

สรางคุณคาแกสังคม และบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือคงไวซ่ึงเอกลักษณชุมชนทองถ่ิน4 ) สงเสริม

สนับสนุนบริการวิชาการตอชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภิวัตนและประชาคมอาเซียน ซ่ึง

สอดคลองกับการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในดานตาง ๆ เพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมี

ศักยภาพในการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ตอไป 



โครงสรางการบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ 

อาํนวยการบัณฑิตวทิยาลัย 

 

คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 

คณะกรรมการ 

บริหารหลักสูตรปริญญาเอก 

คณะกรรมการ 

บริหารหลักสูตรปริญญาโท 

 



โครงสรางบัณฑิตวิทยาลัย



วิสัยทัศน (Vision) 

 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยางมีคุณภาพ และไดมาตรฐานระดับชาติ พรอม

เขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 

พันธกิจ (Mission) 

 1. สงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย และพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ

และเอกชนภายใตการกํากับมาตรฐานวิชาการ 

 2.  พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมีสังคมคุณภาพ องคความรู และทักษะสูประชาคม

อาเซียนและประชาคมโลก 

 3.  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่ีสรางคุณคาแกสังคม และบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือคงไวซ่ึง

เอกลักษณชุมชนทองถ่ิน 

 4.  สงเสริมสนับสนุนบริการวิชาการตอชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภิวัตนและประชาคม

อาเซียน 
 

คานิยมหลัก (Core Value) 

 มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ คูคุณธรรม รับใชสังคม และรองรับการพัฒนาประเทศ  
 

วัฒนธรรมองคกร (Corporate Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย โดยการแสดงความเคารพผูอาวุโสและการ

ทักทาย 
 

อัตลักษณ (Identity) 

เปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
 

เอกลักษณ (Uniqueness) 

 เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยึดม่ันคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล 
 

นโยบายการพัฒนาและแนวทางการปฏิบัติงาน 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  เพ่ือสงเสริมการสรางนวัตกรรมดาน

งานวิจัยท่ีเกิดคุณคาตอการเรียนการสอนและสังคม  และผลักดันใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุก

ระดับ และทุกแผนการเรียน มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ เพ่ือตีพิมพ

เผยแพรในวารสารทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติใหเพ่ิมข้ึน 



2. เนนการวิจัย เพ่ือสรางองคความรูใหม ๆ ทฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการของนักศึกษา 

เพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ 

3. ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. ผลักดันใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

5. ผลักดันใหเกิดหลักสูตร ท่ีบูรณาการการเรียนการสอนเพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 

6. สนับสนุนทุนสําหรับนักศึกษา และคณาจารย ในการเผยแพรและตีพิมพผลงานวิจัยใน

ระดับชาติ ผลักดันใหอาจารยในสังกัดจัดโครงการบริการวิชาการ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน

และการวิจัย อยางครบถวน 

7. ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานขอมูลดานตาง ๆ และระบบสารสนเทศ ท่ีเก่ียวของให
ครอบคลุมทุกดานตามพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค 

 จุดแข็ง (Strength): 

1. มีระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ในการดําเนินการรักษามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานภายในองคกร และมีการดําเนินการอยางตอเนื่องมาเปนเวลานาน 

2. เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงทางดานวิชาชีพครู และการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิชาชีพครูมา
ยาวนาน 

3. เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงในการผลิตบุคลากรทางดานนาฏศิลปมายาวนาน 
4. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิต และสังคม 
5. มีบุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา 
6. มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญรวมเปนอาจารยผูสอน ผูวิพากษ

หลักสูตร และท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ฯลฯ 
7. มีระบบการประกันคุณภาพท่ีเขมแข็ง 
8. มีชื่อเสียงเกาแก และอยูในทําเลใจกลางเมือง 
9. มีศักยภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติอยางตอเนื่องเปนประจํา

ทุกป 
10. มีการสนับสนุนทุนการวิจัยของอาจารยจากท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 จุดออน (Weaknesses): 

1. ผูสอนสวนใหญของบัณฑิตวิทยาลัยเปนอาจารยประจําท่ี สังกัดคณะตาง ๆ ทําให ไมสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีในพันธกิจดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยท่ีนอกเหนือจากพันธกิจดานการเรียนการสอน
ไดอยางเต็มท่ี 

2. การตีพิมพเผยแพรบทความการคนควาอิสระยังมีจํานวนนอย 



3. จํานวนหองเรียนไมเพียงพอตอความตองการของจํานวนนักศึกษาท่ีมีอยูในปจจุบัน 
4. ผูเรียนสวนใหญเปนบุคคลท่ีทํางานเต็มเวลา ซ่ึงทําให มีเวลาสําหรับการเรียนไมมาก

เทาท่ีควร 
5. จํานวนอาจารยประจํามีไมเพียงพอท่ีจะเปนอาจารยประจําหลักสูตร ทําใหตองใชศักยภาพ

จากผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาเปนอาจารยประจําหลักสูตรแทน 
6. บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
7. สถานท่ีมีจํากัดทําใหการขยายตัวเปนไปไดยาก 
8. นวัตกรรมในงานวิจัยของนักศึกษายังขาดองคความรูท่ีหลากหลาย 
9. ขาดอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติหรือสัมพันธกับสาขาท่ี

เปดสอน 
10. ศักยภาพของอาจารยประจํายังไมมีความพรอมเพียงพอท่ีจะพัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพ่ือ

รองรับการศึกษาในกลุมอาเซียน 
 โอกาส (Opportunities): 

1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจทําใหเกิดความตองการบุคลากรท่ีมีความรูและทักษะในวิชาชีพใน
ระดับท่ีสูงข้ึน 

2. หนวยงานราชการและเอกชนหลายแหงมีความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
3. เปนมหาวิทยาลัยทางเลือกสําหรับนักศึกษาท่ีมีขอจํากัดในการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยปด

ท่ีมีชื่อเสียงและมหาวิทยาลัยเอกชน 
4. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงมีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยมีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีควบคุมสถานศึกษาใหเปนไปตามเง่ือนไข ไดแก กพร. สกอ. และ 
สมศ. ทําใหเกิดการกระตุนและพัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมากข้ึน 
 อุปสรรค (Threats):  

1. ภาษาอังกฤษถูกกําหนดใหเปนภาษากลางในกลุมอาเซียน ซ่ึงบัณฑิตยังขาดทักษะทางดานนี้
สงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันได 

2. โครงสรางประชากรในวัยเรียนมีจํานวนลดลง 
3. การเปดการศึกษาเสรี ทําใหมหาวิทยาลัยมีคูแขงมากจากสถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
4. ขอกําหนดดานคุณภาพของ สกอ. เก่ียวกับอาจารยประจําหลักสูตร  



นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มุงพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีทักษะ 

ความรู สมรรถนะ ในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูวิสัยทัศนท่ีกําหนดภายใต

หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และระบบการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและกาวทันการ

เปลี่ยนแปลง 

 แผนพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ระยะเวลา 4 ป (2558 – 2561) กําหนดไว 4 ดาน ดังนี้ 

1) การวางแผนอัตรากําลังและระบบการสรรหาบุคลากร 

เปาหมาย  

1. มีแผนความตองการกําลังคน 

2. มีระบบการสรรหาอัตรากําลัง 

ตัวช้ีวัดเปาหมาย 

1. มีแผนความตองการอัตรากําลังแตละกลุมงาน 

2. สรรหาบุคลากรไดตามคุณลักษณะท่ีตองการไมนอยกวารอยละ 80  

2) การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะและความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร 

     เปาหมาย 

1. บุคลากรมีแผนการพัฒนาตนเอง 

2. บุคลากรมีผลงานทางวิชาการ 

3. บุคลากรมีความรู ความสามารถและสมรรถนะในการทํางานเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
1.   บุคลากรทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเอง 
2.   บุคลากรท่ีมีเงินเดือนข้ันต่ําท่ีสามารถขอผลงานทางวิชาการได คิดเปนรอยละ 80 
3.   บุคลากรรอยละ 80 ไดรับการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและสมรรถนะในการ  

ปฏิบัติงานอยางนอย 1 ครั้ง/คน/ป 
3) การพัฒนาคุณภาพและความม่ันคงในชีวิตของบุคลากร 

เปาหมาย 
1. มีระบบสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดีใหแกบุคลากรอยางเหมาะสม 
2. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีโปรงใสและเปนธรรม 
3. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ตัวช้ีวัดและเปาหมาย 
บุคลากรไมนอยกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 
 
 



4) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร 
เปาหมาย 
1. สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเปนผูมีความประพฤติดี  มีระเบียบวินัย  สํานึกในหนาท่ี  

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เสริมสรางชื่อเสียง  เกียรติคุณ และเกียรติภูมิของตนเองใหเปนท่ีเสื่อมใสศรัทธาและ

ไดรับการยกยองจากบุคคลท่ัวไป 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
1. บุคลากรในสังกัดรับทราบเรื่องขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยจรรยาบรรณบุคลากร 
2. การรายงานผูกระทําผิดหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณไมเกินรอยละ 5 

 

ภายใตยุทธศาสตรแตละดานไดระบุเปาประสงค  ตัวชี้วัดและคาเปาหมายไวอยางชัดเจนท้ังนี้  
เพ่ือใหสามารถนําแผนพัฒนาบุคลากรไปสูการปฏิบัติไดโดยจะมีการติดตามประเมินผลใหเกิดผล
สําเร็จตามเปาหมายของแผนตอไป 

 

ทิศทางการพัฒนาบุคลากร 
1. หลักการและเหตุผล 

เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยสอดคลองกับวิสัยทัศน  และพันธกิจ
ดังกลาวของบัณฑิตวิทยาลัย  บรรลุผลสําเร็จครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  ของบคุลากร
สายสนับสนุน  โดยมีจํานวนท่ีเพียงพอ  มีคุณภาพเหมาะสม  รวมท้ังการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ใหสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนั้น 

จึงไดกําหนดนโยบาย ไวดังนี้ 
1. จัดระบบการพัฒนาสรรถนะดานพัฒนางานของบุคลากร 
2 สงเสริมบุคลากรใหมีจิตสํานึกในการบริการท่ีดี 
3. สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมประชุม อบรม และสัมมนา 
4. สนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาในวิชาชีพ 
5. สนับสนุนใหบุคลากรทํางานวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ 

2.  วิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) บัณฑิตวิทยาลัย 
2.1 จุดแข็ง (Strengths) 

-  ผูบริหารใหความสําคัญตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 
-  ผูบริหารและบุคลากรมีความเอ้ืออาทรตอกัน 
-  มีผูนําองคกรท่ีเขมแข็ง 
-  บุคลากรมีความสามารถและพรอมท่ีจะรับการพัฒนา 
-  บุคลากรมีความมุงม่ันถึงผลสัมฤทธิ์ขององคกร 
-  บุคลากรมีจิตสํานึกในการใหบริการ 
-  บุคลากรมีความมุงม่ันใหองคกรมีความเปนเอกภาพ 
-  บุคลากรมีการทํางานเปนทีม 
 



2.2 จุดออน (Weaknesses) 
-  ภาระงานของแตละบุคคลยังไมมีความเหมาะสม 
-  การกระจายภาระงานไมเหมาะสม 
-  การมอบภาระงานยังไมตรงตามศักยภาพของบุคลากร 
-  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีการใหบริการไมเพียงพอ 

2.3 โอกาส (Opportunities) 
2.4 อุปสรรค (Threats) 

-  การมองจากบุคคลภายนอกไมใหความสําคัญกับองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตรของบัณฑิตวิทยาลัย ป 2558 - 2562 (Strategic Map) 

 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตรของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอมูลบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 
 

บุคลากรสายวิชาการ (20 ราย) 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา 
ขาราชการ พนง.ม.ประจํา พนง.ม.ช่ัวคราว 

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ปร.ด.) 

1 ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจาง - ปริญญาเอก    

2 ดร.สุดาวรรณ  สมใจ - ปริญญาเอก    

3 ดร.นัทนิชา หาสุนทรี - ปริญญาเอก    

4 ดร.นพดล บุรณนัฏ - ปริญญาเอก    

5 ดร.พลอมร  ธรรมประทีป - ปริญญาเอก    

สาขาวิชาภาษาศาสตร (ปร.ด.) 
6 ศ.ดร.อัจฉรา วงศโสธร ศาสตราจารย ปริญญาเอก    

7 รศ.ดร.บุญเรือง ชื่นสุวิมล รองศาสตราจารย ปริญญาเอก    

8 ผศ.ดร.เคิรก  เพอรสัน ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก    
(จางดวยเงินแผนดิน) 

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร (ปร.ด.)(วท.ม.) 
9 ผศ.(พิเศษ) พล.ต.ท.ดร.ณรงค กุลนิเทศ ผูชวยศาสตราจารย 

(พิเศษ) 
ปริญญาเอก    

10 ศ.นายแพทย สมชาย ผลเอ่ียมเอก ศาสตราจารย ปริญญาโท    

 
 



บุคลากรสายวิชาการ  (ตอ) 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา 
ขาราชการ พนง.ม.ประจํา พนง.ม.ช่ัวคราว 

สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร (ปร.ด.) 
11 ศ.กีรติ  บุญเจือ ศาสตราจารย ปริญญาโท    

12 ศ.เสฐียรพงษ วรรณปก ศาสตราจารย ปริญญาโท    

13 ศ.อดิศักดิ์ ทองบุญ ศาสตราจารย ปริญญาโท    

14 ดร.วิบูลย  แสงกาญจนวนิช - ปริญญาเอก    

15 ดร.วิเศษ แสงกาญจนวนิช - ปริญญาเอก    

สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ 
16 รศ.ภาษณา สรเพชญพิสัย รองศาสตราจารย ปริญญาโท    

17 ดร.องอาจ กอสินคา - ปริญญาเอก    

18 ดร.ตระการ พันธุมเลิศรุจี - ปริญญาเอก    

อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
19 ผศ.ดร.วรวิทย จินดาพล ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก    

20 ผศ.ดร.สุคนธ เครือน้ําคํา ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก    

21 ดร.ชื่นอารมณ จันทิมาชัยอมร - ปริญญาเอก    

22 ดร.อัคคกิตติ์ ศรีศิลปโสภณ - ปริญญาเอก    

23 ดร.ปวิช เฉลิมวัฒน - ปริญญาเอก    

 
 



ขอมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (จํานวน 35 ราย) 

(พนักงานมหาวิทยาลัย) 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา 
ตําแหนง พนง.ม.ประจํา พนง.ม.ช่ัวคราว 

1 นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ ปริญญาโท (หัวหนาสํานักงาน) 
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

  

2 นางสาวณิชกานต เพชรปานกัน ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   
3 นางสาวเกษรา  ตรีไพชยนตศักดิ์ ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   
4 นางสาวอุไรรัตน สินสมบุญ ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   
5 นายธวัชภูพิสิฐ  ภัทรดาภา ปริญญาตรี นักวิชาการการเงินและบัญชี   
6 นางสาวสุวรรณี  ปุญสิริ ปริญญาตรี นักวิชาการศึกษา   

7 นางสาววิศิษฐา จินดาลัทธ ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   

8 นางสาววิรงรอง ทําโย ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   

9 นางสาวเพ็ญพักตร สวาง อนุปริญญา (ปวส.) เจาหนาท่ีธุรการ   

10 นางสาวปวีณา ศรีบุญเรือง ปริญญาตรี นักวิชาการเงินและบัญชี   

11 นายวราพงษ ทาขนุน ปริญญาตรี นักวิชาการศึกษา   

12 นางสาวอณิธิตา ยมสาร ปริญญาตรี นักวิชาการศึกษา   

13 นางสาวนฤมล ตีระพัฒนเกียรติ ปริญญาตรี นักวิชาการศึกษา   

14 นางสาวเบญจวรรณ ยศระวาส ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   

15 นางสาววิมลภักดิ์ เสืออุดมนันท ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   

 
 



บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ตอ) 
 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา 
ตําแหนง พนง.ม.ประจํา พนง.ม.ช่ัวคราว 

16 นายพลกฤษณ ชิดชอบ ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   

17 นางสาวณัฐกฤตา ทองขัด ปริญญาตรี นักวิชาการศึกษา   

18 นางสาวปยะกาญจน แกวโก ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   

19 นายกฤษฎา  กมลสาร ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   

20 นางสาวน้ําฝน  พรานงูเหลือม ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   

21 นางสาวจิระวดี หาญฤทธา ปริญญาตรี นักวิชาการศึกษา   

22 นางพรรณนลิน  สัชฌุกร ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   

23 นางรุงเพชร วองเจริญพร ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   

24 นางสาวตรีนุช นุมสีหมอก ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   

25 นางสาววาสนา เพ็ชระ ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   

26 นางสาวกาญจนา วัฒนาศิริกุลชัย ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   

27 นางสาวสุวรรณี กิระหัส อนุปริญญา (ปวส.) เจาหนาท่ีธุรการ   

28 นางสาวกุลนิดาวรรณ  ดําคํา ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   

29 นางชุติมา  ม่ิงขวัญสกุล ปริญญาตรี นักวิชาการศึกษา   

30 นางสาวปราณี ชื่นตา ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   

31 นางสาวเอ้ืออารี  เวฬุวนารักษ ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   

 
 



(พนักงานราชการ) 
 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา 
ตําแหนง 

32 นายวรเทพ นาควงศ ปริญญาตรี นักวิชาการการเงินและบัญชี 
33 นางสาวบุญญาดา พาหาสิงห ปริญญาตรี นักวิชาการศึกษา 

 
(พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางชั่วคราว) 
 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา 
ตําแหนง 

34 นางสาวพัชรินทร  ลายเมฆ ต่ํากวามัธยมศึกษา คนงาน 
35 นางยุพา  มวงงาม ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย คนงาน 

 

ขอมูลบุคลากรท่ีเกษียณอายุราชการ 

                         (ไมมี) 

 

 

 

 

 



สวนที่ 3 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

  ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของบัณฑิตวิทยาลัย ตามทิศทางการพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยมุงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรโดยใชเครื่องมือบริหารจัดการยุคใหมจัดการ

ทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด  และใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ  

ประกอบการประเมินสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคกรโดยการวิเคราะห  SWOT เพ่ือให

ทราบสภาวะท่ีแทจริง  เปาหมาย  และยุทธศาสตรขององคกรท่ีสอดคลองและมีความเปนไปไดท่ีจะ

บรรลุผลตามท่ีองคกรตองการ  ซ่ึงในสวนของการบริหารงานบุคคล  พบวาสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยควรเรง

ดําเนินการ  ไดแก การกําหนดอัตรากําลังรองรับในแตละหนวยงาน  การเพ่ิมสัดสวนคุณวุฒิและ

ตําแหนงทางวิชาการใหอยูในระดับมาตรฐานตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  

การพัฒนาองคความรูและศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีจําเปนในแตละตําแหนงงาน  

รวมท้ังการสงเสริมเรื่องขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร  โดยนําแนวคิดเรื่องระบบสมรรถนะ  

(Competency System) เปนเครื่องมือแปลงกลยุทธของมหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติและมีการ

ติดตามประเมินผล เพ่ือสามารถบงชี้ความสําเร็จ ความลมเหลว ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

ตามแผน ดังนั้น เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะ  4 ป (พ.ศ. 2558 – 2561) บรรลุ

วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บัณฑิตวิทยาลัย จึง ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรใน

การพัฒนาบุคลากรไว 4 ดาน คือ  

1. การวางแผนพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 
2. การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร  
3. การพัฒนาคุณภาพและความม่ันคงในชีวิตของบุคลากร 
4. การพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร 

 
การวางแผนอัตรากําลัง 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดมีการวางแผนอัตรากําลังโดยจัดทํา

ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายแตละงานและรวบรวมนํามาจัดทํากรอบอัตรากําลัง โดยมีข้ันตอนในการ

จัดทํากรอบอัตรากําลังดังนี้ 

1. วิเคราะหอํานาจหนาท่ี ภารกิจและความรับผิดชอบตามวิสัยทัศน พันธกิจของ

มหาวิทยาลัยในชวงระยะเวลา 4 ปขางหนา ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

นโยบายของรัฐบาลและสภาพปญหาของชุมชน ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ เพ่ือใหทราบวาลักษณะงานท่ี

จะตองดําเนินการในระยะเวลา 4 ป ขางหนามีอะไรบาง จํานวนภารกิจมีเพ่ิมข้ึนอยางไร และมี



ลักษณะพิเศษท่ีมีความจําเปนตองใชผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญชํานาญงานเฉพาะดานหรือไม 

ประเภทใดบาง จํานวนเทาใด 

2. ดําเนินการวิเคราะหเพ่ือประเมินความตองการกําลังคนในชวงระยะเวลา 4 ปขางหนา

วามีความจําเปนตองใชกําลังคนประเภทใด ระดับใด จํานวนเทาใด จึงสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ

ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีและพันธกิจของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ การวิเคราะหความตองการ

กําลังคนสามารถพิจารณาไดจากภารกิจ และปริมาณงานท่ีมีอยูในปจจุบันและคาดคะเนวาจะมี

อนาคต 4 ปขางหนา 

3. ทําการวิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน ใหเหมาะสมกับความรูความสามารถและ

ตําแหนงเพ่ือใหมีการใชกําลังคนท่ีเกิดประโยชนสูงสุด 

4. ทําการสํารวจจํานวนบุคลากรท่ีมีอยูในปจจุบัน 

5. นําผลท่ีไดจากการวิเคราะหขางตนมาจัดทํากรอบอัตรากําลังของบุคลากรประจําสวน

ราชการตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการดังนี้ 

1)  กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยท้ังท่ีแบงสวนอยางเปน

ทางการและไมเปนทางการ 

2)  กําหนดตําแหนงของบุคลากรประจําสวนราชการตางๆ ตามโครงสรางการแบงสวน

ราชการตาม (1) โดยพิจารณากําหนดตําแหนงเปนตําแหนงใด สายงานใด ระดับใด และมีจํานวน

เทาใด ใหเปนไปตามความจําเปน ความเหมาะสมกับภารกิจ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ความยากและ

คุณภาพของงานและปริมาณงานในสวนราชการนั้น 

3)  ตําแหนงของบุคลากรท่ีกําหนดในสวนราชการตาม (2) ตองเปนไปตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงท่ี ก.พ.อ.หรือสภามหาวิทยาลัยกําหนดแลว 

4)  นํากรอบอัตรากําลัง 4 ป ท่ีไดจัดทําข้ึนเสนอท่ีประชุมผูบริหารของหนวยงานตางๆ 

เพ่ือพิจารณา 

5)  นํากรอบอัตรากําลัง 4 ป ท่ีผานการพิจารณาจากผูบริหารหนวยงานแลวเสนอตอท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือรอการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ 
 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  เปนหนาท่ีพ้ืนฐานท่ีสําคัญของหนวยงานท่ีรับผิดชอบงา น
ดานทรัพยากรบุคคล เนื่องจากการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานเปนงานท่ีมีความสําคัญ   
ตอความสําเร็จหรือลมเหลวในการดําเนินงานขององคกร ดังนั้นข้ันตอนและวิธีการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรจึงตองดําเนินการอยางจริงจัง  มีหลักเกณฑและยุติธรรม  เพ่ือใหไดบุคลากร  ท่ีมีความ
เหมาะสมกับงานท่ีองคการตองการมากท่ีสุดเขามารวมงาน 

 



            กระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ดังนี้ 
-  วิเคราะหหาความตองการของงาน วาตองการคนท่ีมีคุณสมบัติอยางไร 
-  ประกาศรับสมัคร 
-  คัดกรองผูสมัครเบื้องตน ประเมินทักษะความรูและประสบการณท่ีผานมา 
-  นัดหมายเขามาสัมภาษณ 
-  ทดสอบดวยเครื่องมือ หรือวิธีการตาง ๆ 
-  คัดเลือกและแจงผลการสัมภาษณ 
-  รับเขารวมงาน 

 

การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
 

การพัฒนาบุคลากรดวยการจัดโครงการฝกอบรมนั้นจะสงผลและเอ้ืออํานวยประโยชน

ใหกับองคการหรือหนวยงานไดเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับความรูความสามารถและทัศนคติท่ีมีตองานของ

บุคลากรผูรับผิดชอบจัดการฝกอบรมเปนสําคัญ  หากจะใหสามารถ ปฏิบัติงานดานการบริหารงาน

ฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกเหนือไปจากจะตองมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับกระบวนการ 

ฝกอบรม และหลักการบริหารงานฝกอบรมแตละข้ันตอนแลว  ผูรับผิดชอบงานฝกอบรมควรจะตองมี

ความรูพ้ืนฐานทางสังคมศาสตร และ  พฤติกรรมศาสตรแขนงตางๆ อยางกวางขวาง ซ่ึงจะชวย

เอ้ืออํานวยใหสามารถ กําหนดหลักสูตร  และโครงการฝกอบรมไดงายข้ึน  มีความรูเก่ียวกับหลักการ

บริหารบุคคลและการพัฒนาบุคคลดวยวิธีการอ่ืนๆ  นอกเหนือไปจากการฝกอบรม มีความเขาใจถึง

หลักการเรียนรูของผูใหญ  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตอผูเขาอบรมไดอยางเหมาะสม นอกจากนั้น  

ผูดําเนินการฝกอบรมยังจําเปนท่ีจะตองมีความสามารถในการสื่อสาร  ท้ังดานการเขียนและการพูดใน

ท่ีชุมนุมชนตลอดจนมีมนุษยสัมพันธดีเพ่ือใหสามารถติดตอสื่อสารกับกลุมผูเขาอบรม  และ

ประสานงานกับผูเก่ียวของอ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวย 

ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัยตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพ ความรู

ความสามารถและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงไดวางแผนการพัฒนาบุคลากรโดยจัด

โครงการเพ่ือ การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร ใหกับบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยในแตละป              

ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ซ่ึง เปนกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือท่ีจะปรับปรุงและเพ่ิมพูน

ความรู ทักษะ และทัศนคติอันเหมาะสมสามารถกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและ

ทัศนคติตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยโดยกําหนดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการแบงเปน สายวิชาการ และสาย

สนับสนุนวิชาการ 



ซ่ึงการประเมินผลการปฏิบัติราชการนั้นเปนการประเมิน 2 สวนหลัก ๆไดแก สมรรถนะ

และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดและมีหลักฐานบงชี้หรืออางอิงประกอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ จึงมีหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัย ฯ  

1. กําหนดใหประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปละ 2 ครั้ง ดังนี้ 

      ครั้งท่ี 1  ตั้งแต 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม  

      ครั้งท่ี 2  ตั้งแต 1 เมษายน – 30 กันยายน 

1.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเลื่อนข้ัน

เงินเดือน และลูกจางประจําเพ่ือเลื่อนคาจาง 

1.2  ประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานราชการ พนักงานประจํา เพ่ือเลื่อนข้ันคาจาง 

และเพ่ือการพิจารณาอนุมัติการตอสัญญาจางในกรณีครบกําหนดตามสัญญาจาง 

1.3 ประเมินผลพนักงานชั่วคราว และลูกจางชั่วคราว เพ่ือนําผลการประเมินมา

พิจารณาอนุมัติการตอสัญญาจางในกรณีครบกําหนดตามสัญญาจาง 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามสายงาน ไดแก ตําแหนงสายวิชาการ และตําแหนง

สายสนับสนุนวิชาการ 

3. ระดับคะแนนแบงเปน 5 ระดับ คือ 

 ระดับดีเดน  คะแนนตั้งแต 90 - 100 คะแนนข้ึนไป  

 ระดับดีมาก   คะแนนตั้งแต 80 - 89 คะแนนข้ึนไป 

 ระดับดี       คะแนนตั้งแต 70 - 79 คะแนนข้ึนไป 

 ระดับพอใช  คะแนนตั้งแต 60 - 69 คะแนนข้ึนไป 

 ระดับควรปรับปรุง  คะแนนต่ํากวา 60  
 

เสนทางความกาวหนาในสายงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัย ไดสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยไดมีความรูความ

เขาใจถึงเสนทางความกาวหนาในสายงานของตนเอง โดยสนับสนุนใหเขารับการอบรมกับทาง

มหาวิทยาลัยฯ เม่ือมหาวิทยาลัยไดมีการจัดอบรมข้ึน ท้ังนี้ตัวบุคลากรเองจะตองมีการพัฒนาและมี

ความมุงม่ันในการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอดวยการเขารับการอบรม พัฒนางานท่ีเก่ียวขอกับสาย

งานของตนเองและนํากลับมาพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังนี้บัณฑิตวิทยาลัยจึงเปดโอกาส

ใหบุคลากรท่ีมีความมุงม่ันไดเขารวมอบรม career path รวมกับมหาวิทยาลัยโดยการพิจารณาจะ

เปนไปตามระเบียบทางมหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน 

 

 



ระบบคาตอบแทน 

ระบบคาตอบแทนนั้นเปนไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โดยแบงเปนบัญชีคาจางของพนักงานมหาวิทยาลัยลักษณะประจํา จํานวน 4 บัญชี และบัญชีคาจาง

ของพนักงานมหาวิทยาลัยลักษณะชั่วคราว จํานวน 3 บัญชี ท้ังนี้โดยอางอิงจากประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง บัญชีคาจางและการไดรับคาจางของพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะประจํา 

และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดตําแหนงและการ

จางของพนักงานมหาวิทยาลัยลักษณะชั่วคราว ดังนี้ 

พนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะประจํา จํานวน 4 บัญชี ไดแก 

1. บัญชีคาจางข้ันต่ํา ข้ึนสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงวิชาการ 

ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท 28,000 บาท 

          วุฒิปริญญาเอก 33 ,900 บาท 

2. บัญชีคาจางข้ันต่ํา ข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทผุบริหาร (สาย

สนับสนุนวิชาการ) 

- ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา ข้ันต่ํา 35,380  บาท   ข้ันสูง 79,040 บาท 

- ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเทา ข้ันต่ํา 41,570 บาท ข้ันสูง 91,870 บาท 

3. บัญชีคาจางข้ันต่ํา ข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ

หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

- ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี ข้ันต่ํา   21,000  บาท  ข้ันสูง 41,940 บาท 

                วุฒิปริญญาโท ข้ันต่ํา   23,400  บาท  ข้ันสูง 41,940 บาท 

- ชํานาญการ             ข้ันต่ํา   27 ,260  บาท  ข้ันสูง 61,670 บาท 

- ชํานาญการพิเศษ            ข้ันต่ํา   35,740  บาท  ข้ันสูง 79,160 บาท 

- เชี่ยวชาญ           ข้ันต่ํา   41 ,870  บาท  ข้ันสูง 79,740 บาท 

       - เชี่ยวชาญพิเศษ              ข้ันต่ํา  49,130  บาท  ข้ันสูง 79,980 บาท 

 4.  บัญชีคาจางข้ันต่ํา ข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทท่ัวไป  

      -ปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ ข้ันต่ํา    14 ,550 บาท  ข้ันสูง 31,520 บาท 

                                มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

                                               ข้ันต่ํา    16,380  บาท  ข้ันสูง 31,520 บาท 

                - ชํานาญงาน         ข้ันต่ํา    20,600  บาท  ข้ันสูง 52,230 บาท 

                -  ชํานาญงานพิเศษ ข้ันต่ํา   27,830  บาท   ข้ันสูง 71,460 บาท   

           พนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะชั่วคราว จํานวน 3 บัญชี ไดแก 

1. บัญชีคาจางข้ันต่ํา ข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงวิชาการ 



ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาตรี  15,750  บาท   ข้ันสูง  47,040  บาท 

                    วุฒิปริญญาโท   17,600  บาท   ข้ันสูง  47,040  บาท 

         วุฒิปริญญาเอก  21 ,180  บาท   ข้ันสูง  47,040  บาท  

2. บัญชีคาจางข้ันต่ํา ข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ  

- ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี  ข้ันต่ํา   15,740  บาท  ข้ันสูง 31,860 บาท 

                วุฒิปริญญาโท  ข้ันต่ํา   17,600  บาท  ข้ันสูง 31,860 บาท 

                วุฒิปริญญาเอก ข้ันต่ํา  21,180  บาท   ข้ันสูง 31,860 บาท 

- ชํานาญการ              ข้ันต่ํา   27 ,260  บาท   ข้ันสูง 47,040 บาท 

- ชํานาญการพิเศษ             ข้ันต่ํา   35,740  บาท   ข้ันสูง 56,490 บาท 

- เชี่ยวชาญ            ข้ันต่ํา   41 ,870  บาท   ข้ันสูง 66,170 บาท 

- เชี่ยวชาญพิเศษ               ข้ันต่ํา  49,130  บาท    ข้ันสูง 70,970 บาท 

3.  บัญชีคาจางข้ันต่ํา ข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทท่ัวไป 

 - ปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ ข้ันต่ํา    13,460 บาท  ข้ันสูง 26,510 บาท 

                                มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

                                                 ข้ันต่ํา    14,870  บาท  ข้ันสูง 26,510 บาท 

                - ชํานาญงาน         ข้ันต่ํา    20,600  บาท  ข้ันสูง 42,630 บาท 

                -  ชํานาญงานพิเศษ ข้ันต่ํา   27,830  บาท   ข้ันสูง 57,240 บาท    
 

การรักษาไวและการเกษียณ 

การรักษาไวและการเกษียณ ทุกองคการอยากไดคนเกงและคนดีเขามารวมงาน  ทุกองคการ

ตองการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหสูงข้ึน  และทุกองคการตองการดูแลและรักษาไวซ่ึงคนเกงคนดีให

อยูกับองคกรนานๆ  หากหนวยงาน ไดคนเกงและคนดีเขามาแลว ขณะเดียวกัน หนวยงานสามารถใช

บริการการพัฒนาและฝกอบรมจากภายนอกไดเชนเดียวกันกับการสรรหา การดูแลรักษาคนเกงคนดีท่ี

มีศักยภาพสูงใหยังคงอยูกับองคกรของเราตอไปและอยูอยางมีผลงานท่ีดีอยางตอเนื่อง  ไมใชอยูไปเพ่ือ

รอวันเกษียณ  ดังนั้นบัณฑิตวิทยาลัยจึงมีความพยายามท่ีจะสรางคุณภาพชีวิตใหกับบุคลากร ไดแก 

ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานการให

โอกาสและพัฒนาความสามารถ ดานความม่ันคงและความกาวหนาในงาน และดานบูรณาการทางสังคม  

ดานประชาธิปไตยในองคการ ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว และดานความคํานึงถึง

ประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคม ใหบุคลากรมีความเชื่อม่ันท่ีจะอยูกับองคการไปนานๆ และมี

ความภักดีตอองคการ พรอมสามารถทํางานอยูกับหนวยงานไดอยางมีความสุข 

 



สวนที่ 4 

แผนพัฒนาบุคลากร 
 

ปจจัยความตองการพัฒนาของบุคลากร 
 

 ปจจัยความตองการของบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา        

มีความตองการในการเพ่ิมสมรรถนะ ความรู ความเขาใจโดยมีการจัดใหมีการศึกษาดูงาน จัดอบรม

สัมมนาเชิงวิชาการ และการเขารวมการอบรมตาง ๆ ท่ีเพ่ิมความรูใหบุคลากร เพ่ือพัฒนาบุคลากรทุก

ระดับทุกสายงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพในฐานะบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ท่ีจะตองบริหารจัดการและสรางใหเกิดการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องและยั่งยืนตาม

มาตรฐานสากล ท้ังนี้พรอมกับเปนแรงจูใจใฝสัมฤทธิ์เปนความตองการท่ีจะทํางานใหดีข้ึน หาทาง

กาวหนาในอาชีพของตนและมีความรูสึกพึงพอใจกับความสําเร็จ ทําใหบุคลากรนั้นมีความรักความ

ภักดีตอองคการและพรอมท่ีจะทุมเทและพัฒนาตนเองใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลให

เกิดมาตรฐานการทํางานท่ียอดเยี่ยมข้ึนดวย 

 

แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
 

 เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากราของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอดคลอง

กับวิสัยทัศนและพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย บรรลุผลสําเร็จครอบคลุมท้ังในปริมาณและคุณภาพของ

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการโดยมีจํานวนท่ีเพียงพอและมีคุณภาพเหมาะสม 

รวมท้ังการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพตรงตาม

วัตถุประสงคของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนั้นบัณฑิตวิทยาลัยจึงไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรไว

ดังนี้ 

1. จัดระบบการพัฒนาสมรรถนะดานพัฒนางานของบุคลากร 

2. สงเสริมบุคลากรใหมีจิตสํานึกในการบริการท่ีดี 

3. สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมประชุม อบรม และสัมมนา  เพ่ือมีความรู ทักษะ ในการ

พัฒนางานในตําแหนงหนาท่ี 

4. สนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาในวิชาชีพ 

5. สนับสนุนใหบุคลากรทํางานวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ 

 

 

 



แผนการเพ่ิมบุคลากรดานการศึกษาตอ ประจําป 2558 - 2561 
 

ขอมูลปจจุบัน จัดอันดับความสําคัญท่ีจะศึกษาตอ 
จบการศึกษา กําลังศึกษาตอ 2558 2559 2560 2561 

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

 
 
- 

1 คน 
(สาขาวิจัยและพัฒนศักยภาพมนุษย) 

 
 
- 

1 คน 2 คน 2 คน 2 คน 

1 คน 
(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

1 คน 
(สาขาบริหารธุรกิจ) 

1 คน 
(สาขาบริหารธุรกิจ) 

 

แผนการเพ่ิมตําแหนงทางวิชาการ ประจําป 2558 - 2561 
 

ลําดับ อาจารยประจําสาขาวิชา จํานวน
อาจารยประจํา 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

2558 2559 2560 2561 
ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. 

1. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร 1 - - 1 - - - - 1 - - - - - - - 
2. สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ 2 - 1 - - - - - - - - - 1 - - - 
3. สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 4 - - - - - - - - 1 - - 1 - - 2 
4. สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร 5 3 - - - - 1 - - 1 - - - - - - 
5. สาขาวิชาภาษาศาสตร 3 1 1 1 - - - - - - - 1 - - - - 
6. อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย 5 - - 2 - - - - 1 1 - 1 1 - - 1 

รวม 20 4 2 4 - - 1 - 2 3 - 2 3 - - 3 



แผนพัฒนาบุคลากรดานการฝกอบรมประจําป 2558 – 2561 

 

การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เปาหมาย 

2558 2559 2560 2561 

การวางแผน

อัตรากําลังและระบบ

การสรรหาบุคลากร 

1 จัดทําแผนอัตรากําลังบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง    

  จัดทําแผนอัตรากําลังบุคลากร 

กรอบอัตรากําลัง 2558-2561 

    แผนกรอบอัตรากําลังเสนอตอ

มหาวิทยาลัย เพ่ืออนุมัติ 

การพัฒนาศักยภาพ 
สมรรถนะ และ
ความกาวหนาในสาย
อาชีพของบุคลากร 
 

2 กําหนดหลักเกณฑการสรรหาบุคลากรและจัดจางบุคลากร    

 

 

 

1 

2 

3 

มีแผนความตองการอัตรากําลังแตละกลุมงาน 

สรรหาบุคลากรไดตามคุณลักษณะท่ีตองการ 

การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความกาวหนาในสาย

อาชีพของบุคลากร 

   

 

 

 1. บุคลากรทุกคนมีแผนพัฒนาตนเอง 

2. บุคลากรมีผลงานทางวิชาการ 

3. บุคลากรรอยละ 80 ไดรับการ

ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและ

สมรรถนะการปฏิบัติงานอยางนอย 

1 ครั้ง/คน/ป 

 

 

 

 



 

การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เปาหมาย 

2558 2559 2560 2561 

พัฒนาบุคลากร

ประจําป 

(สายวิชาการและสาย

สนับสนุนวิชาการ) 

3 กิจกรรมการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรประจําป 

 1 

 

อบรมความรูดานวิชาการและทักษะการบริหาร การ

ปฏิบัติงานดานการเรียนการสอนและงานท่ีเก่ียวของ 

    แผนกรอบอัตรากําลังเสนอตอ

มหาวิทยาลัย เพ่ืออนุมัติ 

 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู (กิจกรรมกลุม KM)     บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา รอยละ 80 

 3 สงเสริมสนับสนุนใหศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน     ตามอัตราท่ีไดรับการอนุมัติจาก

มหาวิทยาลัย 

 4 

 

อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนางาน

และพัฒนาตนเอง 

    บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา รอยละ 80 

 5 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/เสริมสรางคุณธรรมและ

จริยธรรมแกบุคลากร 

    บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา รอยละ 80 

 6 อบรม/ประชุมชี้แจงใหความรูความเขาใจในเรื่องการ

สงเสริมความกาวหนา ไดแก การทําผลงานทางวิชาการ 

การขอตําแหนงทางวิชาการ การหาแหลงทุนเพ่ือทําวิจัย 

    บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา รอยละ 80 



การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เปาหมาย 

2558 2559 2560 2561 

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

(สายวิชาการ และ

สายสนับสนุน

วิชาการ) 

4 ติดตามผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร    

  ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 

ครั้งท่ี 1 ระหวางเดือน ต.ค. – มี.ค 

ครั้งท่ี 2 ระหวางเดือน เม.ย. – ก.ย. 

    ปละ 2 ครั้ง 

ครั้งท่ี 1 ต.ค. - มี.ค.  

ครั้งท่ี 2 เม.ย. - ก.ย. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 5 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ระบบสรรหา 

 การสรรหาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นั้น อางอิงตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยฯ ทังนี้ การรับสมัครในแตละครั้งบัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการขออนุมัติจัดจางพรอมท้ังแนบ

คุณสมบัติของตําแหนงท่ีตองการรับสมัคร เม่ือบันทึกขอความขออนุมัติแลวจึงสงใหกับกองบริหารงานบุคคลเพ่ือ

ดําเนินการรับสมัครตามข้ันตอนตอไป  
 

ระบบทะเบียนประวัต ิ

 บัณฑิตวิทยาลัย สามารถเขาไปตรวจสอบและดูขอมูลไดจากทะเบียนประวัติของบุคลากรท้ังหมดของ

หนวยงานได จากการเขาระบบ ERP โดยเชื่อมโยงกับกองบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ในการดําเนินการ

ปรับเปลี่ยนขอมูลตาง ๆ ท่ีระบบสามารถอนุญาตใหดําเนินการได 
 

ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ไดจัดทําใบลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ท้ังสาย วิชาการและ          

สายสนับสนุนวิชาการ และดําเนินการสรุปการปฏิบัติราชการ (การลาปวย ลากิจ ลาพักผอน การขาดงาน) สงใหกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทุกเดือนเพ่ือประมวลผลเงินเดือน และเพ่ือเก็บเปนหลักฐานในการเลื่อนเงินเดือน

ตาง ๆ  
 

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ระบบ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ดําเนินการในระบบ ERP โดยในแตละปจะมีการ

ดําเนินการประเมินผลปฏิบัติราชการ จํานวน 2 ครั้ง/ป ดังนี้ 

 ครั้งท่ี 1 ระหวางเดือน ต.ค. – มี.ค 

 ครั้งท่ี 2 ระหวางเดือน เม.ย. – ก.ย. 

ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ 

 การกําหนดเกณฑการไดเครื่องราชอิสริยาภรณนั้นอยูภายใตการดูแลของกองบริหารงานบุคคล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดําเนินการ 

 

 

 



 

  


