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1.1 หลักการละหตุผล  การบริหารทรัพยากรบุคคลนว฿หม฿นขຌาราชการพลรือนมีปງาหมายสูงสุดพืไอ฿หຌผูຌปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานเดຌอยางตใมศักยภาพละมีประสิทธิภาพกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐละตอบสนองความตຌองการ
ของประชาชนตามนัยของรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการ
ผนดิน พ.ศ.2545 ละพระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี  พ.ศ.2546 
ดังนัๅนการปรับปลีไยนบทบาทดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล฿นภาคราชการจึงมีจุดมุงหมายพืไอสรຌางความ
ขຌมขใง฿หຌกับสวนราชการ  ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลนว฿หมจึงตຌองป็นระบบทีไสรຌางความคลองตัว฿หຌกับผูຌบริหารเมติด
ยึดอยูกับกฎระบียบ ละตຌองป็นระบบทีไกืๅอหนุนตอการท างานชิงยุทธศาสตร์บรรลุปງาหมายทีไตัๅงเวຌ฿น
ขณะดียวกันจะตຌองป็นระบบทีไมีประสิทธิภาพ ปรง฿ส ป็นธรรม ละท า฿หຌขຌาราชการมีความพึงพอ฿จ ตลอดจน
มีคุณภาพชีวิตทีไดีดຌวย  ส านักงานก.พ.เดຌพัฒนาครืไองมือส าหรับ การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือทีไ
รียกวา HR Scorecard มา฿ชຌ ดยมีวัตถุประสงค์ ดังนีๅ  1. พืไอพัฒนาระบบละสรຌางกลเกการประมินประสิทธิภาพละประสิทธิผลตลอดจนความคุຌมคา 
ละความพรຌอมรับผิด฿นการบริหารทรัพยากรบุคคลส าหรับสวนราชการ อันจะป็นชองทาง ฿นการ฿หຌขຌอมูล
ยຌอนกลับกีไยวกับสภาพปัญหาละนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลซึไงจะชวย฿หຌสวนราชการ 
สามารถบริหารก าลังคน฿หຌกิดประยชน์ สูงสุดพืไอบรรลุภารกิจละ ปງาหมาย ทีไตัๅงเวຌ  2. พืไอสรຌางความขຌมขใงดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌกับสวนราชการอันจะ น าเปสูการพัฒนา
สมรรถนะของหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ฿หຌสามารถ ปฏิบัติงาน฿นฐานะทีไป็นหุຌนสวนชิง
ยุทธศาสตร์฿นการบริหารราชการของสวนราชการเดຌ  3. พืไอสรຌางกลเกความสัมพันธ์ระหวางองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไงท าหนຌาทีไชิงนยบาย
ดຌานการบริหารก าลังคน฿นภาพรวม (Human Resource Policy) ละ สวนราชการซึไงรับผิดชอบตอยุทธศาสตร์ละ
วิธีปฏิบัติดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล   (Human Resource Strategy and Operation) ทีไประชุม ก.พ. เดຌหในชอบ
กับนวทางการน า HR Scorecard มา฿ชຌตัๅงตวันทีไ 12 มกราคม 2547 ซึไงป็นนวทาง฿หม฿นการท างาน HR Scorecard ฿นภาครัฐ มีองค์ประกอบ 4 สวน เดຌก   1) มาตรฐานความส ารใจ (Standard for Success) หมายถึง   ปງาหมายสุดทຌายทีไสวนราชการตຌอง
บรรลุ 

 สวนทีไ 1    
บทน า 



  2) ปัจจัยทีไจะน าเปสูความส ารใจ (Critical Success Factors) หมายถึง นยบายมาตรการ ผนงาน
ครงการ ละการด านินการตางโ ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการทีไจะท า฿หຌบรรลุมาตรฐาน
ความส ารใจ   3) มาตรวัดหรือตัวชีๅวัดความส ารใจ (Measures and Indicators) ฿นการด านินการตามนยบาย
ผนงาน ครงการ ละมาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล    4) ผลการด านินงานทีไสวนราชการ฿ชຌป็นหลักฐาน฿นการประมินวาเดຌด านินการตามนยบาย
ผนงาน ครงการ ละมาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลบรรลุตามมาตรฐานความส ารใจ   มาตรฐานความส ารใจการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 5 มิติ ดังนีๅ   มิติทีไ 1 ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)   มิติทีไ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)   มิติทีไ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Effectiveness)   มิติทีไ 4 ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Accountability)   มิติทีไ 5 คุณภาพชีวิตการท างานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการท างาน 
รายละอียด฿นตละมิติ มีดังนีๅ 1. มิติทีไ 1 ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การทีไสวนราชการมีนวทางละวิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดังตอเปนีๅ 1.1 สวนราชการมีนยบาย ผนงานละมาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลซึไงมีความ
สอดคลຌองละสนับสนุน฿หຌสวนราชการบรรลุพันธกิจ ปງาหมาย ละวัตถุประสงค์ทีไตัๅงเวຌ 1.2 สวนราชการมีการวางผนละบริหารก าลังคน ทัๅง฿นชิงปริมาณละคุณภาพกล าวคือ
ก าลังคนมีสมรรถนะทีไหมาะสม สอดคลຌองกับการบรรลุภารกิจละความจ าป็นของสวนราชการทัๅง฿นปัจจุบัน
ละ฿นอนาคต มีการวิคราะห์สภาพก าลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุชองวางดຌานความตຌองการก าลังคน
ละมีผนพืไอลดชองวางดังกลาว 1.3 สวนราชการมีนยบาย ผนงาน ครงการ ละมาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล
พืไอจูง฿จ฿หຌเดຌมา พัฒนา ละรักษาเวຌซึไงกลุมขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานทีไมีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึไงจ าป็นตอ
ความคงอยูละขีดความสามารถ฿นการขงขันของ สวนราชการ 1.4 สวนราชการ มีผนการสรຌางละผนการพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับรวมทัๅงมีผนสรຌาง ความ
ตอนืไอง฿นการบริหารราชการนอก จากนีๅยังรวมถึงการทีไผูຌน าปฏิบัติตนป็นบบอยางทีไดีละสรຌางรงบันดาล฿จ
฿หຌกับขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานทัๅง฿นรืไองของผลการปฏิบัติงานละพฤติกรรม฿นการท างาน  2. มิติทีไ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง กิจกรรมละกระบวนการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ (HR Transactional Activities) มีลักษณะดังตอเปนีๅ 



2.1 กิจกรรมละกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ชน การสรรหา 
คัดลือก การบรรจุตงตัๅง การพัฒนา การลืไอนขัๅน ลืไอนต าหนง การยกยຌาย ละกิจกรรมดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอืไนโ มีความถูกตຌองละทันวลา 2.2 สวนราชการมีระบบฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไมีความถูกตຌองทีไยงตรง 
ทันสมัย ละน ามา฿ชຌประกอบการตัดสิน฿จละการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการเดຌจริง 2.3 สัดสวนคา฿ชຌจายส าหรับกิจกรรมละกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลตองบประมาณ
ร า ย จ า ย ข อ ง ส ว น ร า ช ก า ร  มี ค ว า ม  ห ม า ะ ส ม   ล ะ ส ะ ทຌ อ น ผ ลิ ต ภ า พ ข อ ง บุ ค ล า ก ร  
(HR Productivity) ตลอดจนความคุຌมคา (Value for Money) 2.4 มีการน าทคนลยีละทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌ฿นกิจกรรมละกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ พืไอปรับปรุงการบริหารละการบริการ (HR Automation)   3. มิติทีไ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง นยบาย ผนงาน ครงการละ
มาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ กอ฿หຌกิดผลดังตอเปนีๅ 3.1 การรั กษาเวຌ ซึไ งขຌ าร าชการละผูຌ ปฏิบั ติ ง านซึไ งจ า ป็นต อการบ รรลุ ปງ าหมาย  
พันธกิจของสวนราชการ (Retention) 3.2 ความพึงพอ฿จของขຌาราชการละบุคลากรผูຌปฏิบัติงานตอนยบายผนงาน ครงการละ
มาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 3.3 การสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละการพัฒนาอยางตอนืไอง รวมทัๅงสงสริม฿หຌมี การ
บงปัน ลกปลีไยนขຌอมูลขาวสารละความรูຌ   (Development and Knowledge Management)พืไอพัฒนา
ขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงาน฿หຌมีทักษะละสมรรถนะทีไจ าป็นส าหรับการบรรลุภารกิจละปງาหมายของสวน
ราชการ 3.4 การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ทีไนຌนประสิทธิภาพประสิทธิผล
ละความคุຌมคา มีระบบละวิธีการประมินผลการปฏิบัติงานทีไสามารถจ านกความตกตางละจัดล าดับผลการ
ปฏิบัติงานของขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานเดຌอยางมีประสิทธิผล  4. มิติทีไ 4 ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การทีไสวนราชการ จะตຌอง 4.1 รับผิดชอบตอการตัดสิน฿จละผลของการตัดสิน฿จดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตลอดจนการด านินการดຌานวินัยดยค านึงถึงหลักความสามารถละผลงานหลักคุณธรรมหลักนิติธรรมละหลัก
สิทธิมนุษยชน 4.2 มีความปรง฿ส฿นทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล  ทัๅงนีๅจะตຌองก าหนด฿หຌความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลทรกอยู฿นทุก
กิจกรรมดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  



5. มิติทีไ 5 คุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการท างาน  หมายถึง การทีไสวนสวนราชการ
ทีไมีนยบาย ผนงาน ครงการ ละมาตรการซึไงจะน าเปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขຌาราชการละบุคลากร 
ดังนีๅ 5.1 ขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานมีความพึงพอ฿จตอสภาพวดลຌอม฿นการท างานระบบงานละ
บรรยากาศการท างานตลอดจนมีการน าทคนลยีการสืไอสารขຌามา฿ชຌ฿นการบริหารราชการละการ฿หຌบริการก
ประชาชน ซึไงจะสงสริม฿หຌขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานเดຌ฿ชຌศักยภาพอยางตใมทีไ ดยเมสูญสียรูปบบการ฿ชຌชีวิต
สวนตัว 5.2 มีการจัดสวัสดิการละสิไงอ านวยความสะดวกพิไมติมทีไเม฿ชสวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซึไงมีความหมาะสม สอดคลຌองกับความตຌองการละสภาพของสวนราชการ 5.3 มีการสงสริมความสัมพันธ์อันดีระหวางฝຆายบริหารของสวนราชการ กับขຌาราชการละ
บุคลากรผูຌปฏิบัติงาน ละ฿นระหวางขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานดຌวยกันอง   1.2 ครงสรຌางมหาวิทยาลัย     



1.3 ครงสรຌางการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)  



1.4  ผลการด านินงานของผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
กิจกรรม/ครงการ  

วัตถุประสงค์ครงการ  
ตัวชีๅวัดความส ารใจ ป้าหมาย 

ของตัวชีๅวัด  
กลุมป้าหมาย ระยะวลา

ด านินงาน งบประมาณ 
(บาท)   

ผลการด านินงาน 
บรรลุ เมบรรลุ 

ระบบการสรรหา (Recruitment)  
1. การวางผนอัตราก าลัง        1 จัดท ากรอบอัตราก าลัง

ของบุคลากรมหาวิทยาลัย พืไอทบทวนละจัดท ากรอบ
อัตราก าลัง ฿หຌพียงพอตอ
ความตຌองการอัตราก าลัง
ของมหาวิทยาลัย  รຌอยละความส ารใจ฿นการ

จัดท ากรอ บอัตราก าลัง 100 หนวยงานภาย฿น
มหาวิทยาลยั ตุลาคม 2561 - 

กันยายน 2562 - √  
2. การสรรหา บรรจุ ตงตัๅง        1 การสรรหาละคดัลือก  

บุคลากร พืไอสรรหาละคัดลือก
บุคลากรขຌาปฏิบตัิงาน รຌอยละของการสรรหา

บุคคลขຌาท างานเดຌตาม
ประกาศ  ≥80 หนวยงานภาย฿น

มหาวิทยาลยั ตุลาคม 2561 - 
กันยายน 2562 - √  

ระบบการประมินผลการปฏิบัติงาน       1 การประมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร พืไอประมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลยั รຌอยละของหนวยงานทีไ

ด านินการประมิน
ปฏิบัติงาน  100 หนวยงานภาย฿น

มหาวิทยาลยั ตุลาคม 2561 - 
กันยายน 2562  - √  



 
กิจกรรม/ครงการ  

วัตถุประสงค์ครงการ  
ตัวชีๅวัดความส ารใจ ป้าหมาย 

ของตัวชีๅวัด  
กลุมป้าหมาย ระยะวลา

ด านินงาน งบประมาณ 
(บาท)   

ผลการด านินงาน 
บรรลุ เมบรรลุ 

ระบบการบริหารคาตอบทน       
1 การบริหารคาจຌาง 

งินดือน ละ
คาตอบทน พืไอด านินการลืไอน

งินดือน ละคาจຌาง
คาตอบทนของบุคลากร รຌอยละบคุลากรทีไเดຌรับ

การลืไอนงินดือนละ
คาจຌางตามกณฑ์   100 บุคลากร

มหาวิทยาลยั ตุลาคม 2561 - 
กันยายน 2562 - √  

ระบบการ฿หຌสวัสดิการละสิทธิประยชน์        
1 การตรวจสุขภาพประจ าป พืไอ฿หຌบุคลากร  รຌอยละของบุคลากรทีไขຌา

รวมตรวจสุขภาพประจ าป ≥80 บุคลากร 
มหาวิทยาลยัทีไ

ลงทะบียนขຌารับ
การตรวจสุขภาพ ตุลาคม 2561 - 

กันยายน 2562 - √  
ระบบการธ ารงรักษา       
1. การสรຌางรงจูง฿จ        
1 การสรຌางรงจูง฿จดຌวยการ

จัดสรรงินรางวัล    พืไอด านินการจัดสรรงิน
รางวัลส าหรับบุคลากร รຌอยละบคุลากรทีไเดຌรับ

การจัดสรรงินรางวัลตาม
กณฑ ์ 100 บุคลากร

มหาวิทยาลยั ตุลาคม 2561 - 
กันยายน 2562 - √  



 
กิจกรรม/ครงการ  

วัตถุประสงค์ครงการ  
ตัวชีๅวัดความส ารใจ ป้าหมาย 

ของตัวชีๅวัด  
กลุมป้าหมาย ระยะวลา

ด านินงาน งบประมาณ 
(บาท)   

ผลการด านินงาน 
บรรลุ เมบรรลุ 2 การคัดลือกบุคลากร

ดีดน พืไอป็นการสงสรมิ 
ยกยอง ป็นขวัญละ
ก าลัง฿จ฿นการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร  รຌอยละความส ารใจของ

กิจการการคดัลือก
บุคลากรดีดน ≥80 คณะกรรมการ

ด านินงาน พฤศจิกายน 2561 
– มกราคม 2562 - √  

2. การจัดท าสຌนทางความกຌาวหนຌา        
1 การปรับปรุงประกาศ

มหาวิทยาลยักีไยวกับการ
ประมินฯ พืไอตงตัๅง
ขຌาราชการฯ ฿หຌด ารง
ต าหนงทีไสูงขึๅน พืไอทบทวนละปรับปรุง

ประกาศมหาวิทยาลยั
กีไยวกับการประมินฯ พืไอ
ตงตัๅงขຌาราชการฯ ฿หຌด ารง
ต าหนงทีไสูงขึๅน รຌอยละของประกาศทีไ

เดຌรับการปรับปรุง ≥80 ขຌาราชการฯ  
สายสนบัสนุน

วิชาการ ตุลาคม 2561 - 
กันยายน 2562 - √  



1.5 ขຌอมูลพืๅนฐานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  มหาวิทยาลัยมบบทีไดีของสังคม  (Smart Archetype  University of the Society)   1.5.2 พันธกิจ (Mission)  
฿หຌการศึกษา 

(To offer education) ผลิตบัณฑิตทีไนຌนองค์ความรูຌป็นอตทัคคะ ฝຄกหัดครู ปลูกฝังประชาชน฿หຌสามารถ
รียนรูຌ฿นระดับสูง มีความป็นมนุษย์ทีไรับผิดชอบตออนาคตของลกทีไมีนวนຌม
ป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณ฿นการทຌาทาย ดยเมกลัวลຌมหลว  

วิจัย 
(To conduct research) มุงมัไน฿นการลงทุนทางการศึกษาวิจัย฿นศาสตร์ทีไป็นอตทัคคะ ทีไสามารถน าเป฿ชຌ

฿หຌกิดผลประยชน์เดຌพืไอความสงบสุข ละความจริญรุงรือง ผานการสวงหา
ดຌวยการวิจัยทางวิชาการทีไอุดมเปดຌวยความคิดสรຌางสรรค์ 

บริการวิชาการ 
(To provide academic services) การสงมอบผลงานวิชาการ฿นระดับอตทัคคะ ทีไตอบละกຌปัญหาของสังคม ดย

การมีสวนรวมกับชุมชนทຌองถิไน ละสังคม  
ท านุบ ารุงศิลปะละ

วัฒนธรรม 
(To conserve arts and culture) การสงสริมละสนับสนุนศิลปะ ละวัฒนธรรมเทย ดยการพัฒนาละสรຌาง

มบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา฿หຌป็นทีไยกยองละชืไนชมของมนุษยชาติ   1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)  1) ผลิตบัณฑิตทีไมีคุณภาพระดับนวหนຌา (Produce Graduates with Front Row Quality)  2) ฿หຌบริการวิชาการละถายทอดทคนลยีกชุมชนละสังคม (Provide Academic Services     and Transfer Technology to Communities and International Society)  3) อนุรักษ์ พัฒนา฿หຌบริการป็นศูนย์กลางทางดຌานศิลปวัฒนธรรม ละธ ารงรักษา สืบสานความ      ป็นเทย (Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and      Culture Service Center and Sustain the Thainess)  4) วิจัย สรຌางนวัตกรรมละองค์ความรูຌ (Conduct Research, Create Innovation and      Develop Knowledge for Society)  5) ป็นมหาวิทยาลัยทีไมีความคลองตัว฿นการบริหารจัดการ ละนຌน฿หຌครือขายมีสวนรวม     (Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on     Network Participation)  



 1.5.4 สาหลัก (Pillar)  1) ทุนความรูຌ (Knowledge Capital)   2) คุณธรรม  (Morality)    3) ครือขาย (Partnership) 
   4) ความป็นมืออาชีพ (Professionalism)   5) วัฒนธรรม (Culture) ทีไวา ความป็นบบอยางทีไดีตามวิถีของรัตนกสินทร์      1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)  ความดีงามละการปฏิบัติตน฿นจริยวัตรบบเทย ละความคารพผูຌอาวุส  (Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition)   1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)  ป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ ชีไยวชาญการสืไอสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ  นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์  ป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตทีไมีความสยามารถดຌานวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะละมีความ
มุงมัไน฿นการปฏิบัติงาน สามารถ฿ชຌหลักวิชาการดຌวยความช านาญ มีคุณธรรม ฿ฝຆศึ กษารียนรูຌ ละพัฒนา
ตนอง฿หຌมีความกຌาวหนຌาอยางตอนืไอง  ชีไยวชาญการสืไอสาร หมายถึง บัณฑิตทีไมีทักษะการคิดวิคราะห์ สังคราะห์ สามารถสืไอสารละ
ถายทอดความรูຌความช านาญ฿นสาขาวิชาทีไศึกษา ดย฿ชຌระบบครือขายละทคนลยีสารสนทศทีไทันสมัยสู
ชุมชนละสังคม  มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตทีไมีคุณธรรม จริยธรรม รูຌจักบงปัน ชวยหลือผูຌอืไน มุงท าความดี
ทีไป็นประยชน์ตอชุมชน สังคม ละประทศชาติ   1.5.7 อกลักษณ์ (Uniqueness)  นຌนความป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรูຌ ยึดมัไนคุณธรรม฿หຌชิดชู ป็นองค์กรหงการรียนรูຌสูสากล  นิยามของค าส าคัญอกลักษณ์  นຌนความป็นวัง หมายถึง ป็นมหาวิทยาลัยทีไสืบสานความป็นวังสวนสุนันทา นຌนการอนุรักษ์
บราณสถาน ละผยพรหลงรียนรูຌขຌอมูลศิลปวัฒนธรรมดຌานตางโ ดยฉพาะศิลปวัฒนธรรม  
กรุงรัตนกสินทร์  ป็นองค์กรหงการรียนรูຌสูสากล หมายถึง ป็นมหาวิทยาลัยทีไมีหลงรียนรูຌทีไหลากหลาย
ทันสมัยสามารถขงขันเดຌ฿นระดับชาติละนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปบบการรียนรูຌของผูຌรับบริการเดຌอยาง
ทัไวถึงละมีประสิทธิภาพ  



 1.5.8 คานิยมหลัก (Core Values)  1) W (Wisdom & Creativity)  : ปัญญาละความคิดสรຌางสรรค์   2) H (Happiness & Loyalty)   : ความผาสุกละความภักดี฿นองค์กร   3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ ละความรวมมือ   4) P (Professionalism)  : ความป็นมืออาชีพ   1.5.9 ป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)  ป้าหมายทีไ 1 : สรຌางอตทัคคะพืไอ฿หຌเดຌรับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุงทีไจะผลิตบัณฑิตทีไมี
คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยป็นทีไยอมรับของผูຌ฿ชຌบัณฑิต พืไอสูการป็นอตทัคคะทีไเดຌรับการ
ยอมรับ฿นระดับชาติละนานาชาติ  ป้าหมายทีไ 2 : สรຌางผลงานวิชาการ วิจัย พืไอการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุงทีไจะผลิตผล
งานทางวิชาการ พืไอยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยทีไตอบสนองตอความตຌองการของหลง
ทุน ผยพรทัๅง฿นระดับชาติละนานาชาติ รวมทัๅงการน าเป฿ชຌประยชน์ป็นศูนย์กลางหงการรียนรูຌพืไอการ
บริการวิชาการกสังคม  ป้าหมายทีไ 3 : สรຌางครือขายมีสวนรวมพืไอการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุงทีไจะสรຌางครือขาย
ความรวมมือทีไหลากหลายทัๅงภาย฿นละตางประทศ พืไอ฿หຌมีสวนรวม฿นการพัฒนาละกิดความสัมพันธ์ทีไดี
กับมหาวิทยาลัย  ป้าหมายทีไ 4 : สรຌางภาพลักษณ์พืไอ฿หຌป็นทีไรูຌจักละยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุงทีไจะพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาย฿นทีไตอบสนองตอความป็นนานาชาติ ละสรຌางชืไอสียง฿หຌป็นทีไรูຌจักละยอมรับ฿น
ระดับชาติละนานาชาติ 
  1.6 ขຌอมูลบุคลากร  ครงสรຌางบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเดຌจ านกประภทของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนีๅ  1. ขຌาราชการพลรือน฿นสถาบันอุดมศึกษา จ านกออกป็น 4 ประภท ประกอบดຌวย  1.1  ต าหนงวิชาการ ซึไงท าหนຌาทีไสอนละวิจัย เดຌก    (1) ศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์ (พิศษ)  (2) รองศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ (พิศษ)  (3) ผูຌชวยศาสตราจารย์/ ผูຌชวยศาสตราจารย์ (พิศษ)  (4) อาจารย์  (5) ต าหนงอืไนตามทีไ ก.พ.อ. ก าหนด  1.2  ต าหนงประภทผูຌบริหาร เดຌก   (1) อธิการบดี   (2) รองอธิการบดี  



 (3) คณบดี   (4) หัวหนຌาหนวยงานทีไรียกชืไออยางอืไนทีไมีฐานะทียบทาคณะ  (5) ผูຌชวยอธิการบดี  (6) รองคณบดีหรือรองหัวหนຌาหนวยงานทีไรียกชืไออยางอืไนทีไมีฐานะทียบทาคณะ  (7) ผูຌอ านวยการส านักงานอธิการบดี ผูຌอ านวยการส านักงานวิทยาขต ผูຌอ านวยการกอง 
หรือ       หัวหนຌาหนวยงานทีไรียกชืไออยางอืไนทีไมีฐานะทียบทากองตามทีไ ก.พ.อ. ก าหนด  (8) ต าหนงอืไนตามทีไ ก.พ.อ.ก าหนด 
  1.3  ต าหนงประภทวิชาชีพฉพาะหรือชีไยวชาญฉพาะเดຌก  (1) ระดับชีไยวชาญพิศษ  (2) ระดับชีไยวชาญ  (3) ช านาญการพิศษ  (4) ระดับช านาญการ  (5) ระดับปฏิบัติการ  (6) ระดับอืไนตามทีไ ก.พ.อ.ก าหนด   1.4 ต าหนงประภททัไวเป เดຌก  (1) ช านาญงานพิศษ  (2) ช านาญงาน  (3) ปฏิบัติงาน   2. ลูกจຌางประจ า หมายถึง ลูกจຌางประจ าทีไจຌางจากงินงบประมาณผนดิน พืไอปฏิบัติงานทีไมี
ลักษณะประจ าดยเมมีก าหนดวลา ตามอัตราจ านวนทีไก าหนดเวຌ   3. พนักงานราชการ หมายถึง บุคคลซึไงเดຌรับการจຌางตามสัญญาจຌางดยเดຌรับคาตอบทนจาก
งบประมาณ ผนดิน พืไอป็นพนักงานของรัฐ฿นการปฏิบัติงาน฿หຌกับสวนราชการพนักงานราชการมี 2 
ประภท ดังตอเปนีๅ  3.1 พนักงานราชการทัไวเป เดຌก พนักงานราชการซึไงปฏิบัติงาน฿นลักษณะป็นงานประจ า
ทัไวเปของสวนราชการ฿นดຌานงานบริการ งานทคนิค งานบริหารทัไวเป งานวิชาชีพฉพาะหรืองานชีไยวชาญ
ฉพาะ  3.2 พนักงานราชการพิศษ เดຌก พนักงานราชการซึไงปฏิบัติงาน฿นลักษณะทีไตຌอง฿ชຌความรูຌหรือ
ตามความชียวชาญมากป็นพิศษพืไอปฏิบัติงาน฿นรืไองทีไมีความส าคัญละจ าป็นฉพาะรืไองของสวนราชการ
หรือมีความจ าป็นตຌอง฿ชຌบุคคล฿นลักษณะดังกลาว 



 ต าหนงพนักงานราชการก าหนดต าหนงดยจ านกป็นกลุมงานตามลักษณะละผลผลิตของงาน 
ดังตอเปนีๅ  (1) กลุมงานบริการ  (2) กลุมงานทคนิค   (3) กลุมงานบริหารทัไวเป  (4) กลุมงานวิชาชีพฉพาะ  (5) กลุมงานชีไยวชาญฉพาะ   (6) กลุมงานชีไยวชาญพิศษ                 4. พนักงานมหาวิทยาลัย คือ พนักงานทีไเดຌรับการจຌางละบรรจุละตงตัๅง฿หຌขຌาท างาน฿น
มหาวิทยาลัย มี 2 ลักษณะ คือ พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณผนดิน) ละพนักงานมหาวิทยาลัย 
(งบประมาณงินรายเดຌ) ซึไงจ านกต าหนงพนักงานป็นดังนีๅ  4.1 ต าหนงวิชาการ ประกอบดຌวย พนักงานประจ าตใมวลา ละพนักงานทีไจຌางตามภารกิจ        ประกอบดຌวยต าหนงตางโ ดังนีๅ  (1) ศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์ (พิศษ)  (2) รองศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ (พิศษ)  (3) ผูຌชวยศาสตราจารย์/ ผูຌชวยศาสตราจารย์ (พิศษ)  (4) อาจารย์/หรือต าหนงอืไนตามทีไคุณกรรมการบริหารพนักงานก าหนด  4.2 ต าหนงบริหาร เดຌก  (1) อธิการบดี  (2) รองอธิการบดี  (3) คณบดี   (4) รองคณบดีหรือรองหัวหนຌาหนวยงานทีไรียกอยางอืไนทีไมีฐานะทียบทาคณะ  (5) ผูຌอ านวยการส านักงานอธิการบดี ผูຌอ านวยการส านักวิทยาขต ผูຌอ านวยการกอง หรือ 
       หัวหนຌาหนวยงานทีไรียกชืไออยางอืไนทีไมีฐานนะทียบทากองตามทีไคณะกรรมการ  
                             บริหารพนักงานก าหนด  (6) หัวหนຌาสาขาวิชา /หัวหนຌาฝຆาย  4.3 ต าหนงสนับสนุนวิชาการ เดຌกประภททัไวเป วิชาชีพฉพาะ หรือชีไยวชาญฉพาะ หรือ
ต าหนงอืไนตามทีไคณะกรรมการบริหารพนักงานก าหนด  4.3.1 พนักงานมหาวิทยาลัยประภทวิชาชีพฉพาะหรือชีไยวชาญฉพาะ มี 5 ระดับ ดังนีๅ   (1) ชีไยวชาญพิศษ  (2) ชีไยวชาญ  (3) ช านาญการพิศษ 



 (4) ช านาญการ  (5) ปฏิบัติการ  4.3.2 พนักงานมหาวิทยาลัยประภททัไวเป มี 3 ระดับ ดังนีๅ    (1) ช านาญงานพิศษ  (2) ช านาญงาน  (3) ปฏิบัติงาน     ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีบุคลากรรวมทัๅงสิๅน จ านวน 1,912 คน จ านกป็น
บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 946 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 966 คน ดังนีๅ          



      ตาราง 1 บุคลากรสายวิชาการ จ านกตามหนวยงาน ประภทบุคลากร ละคุณวุฒิการศึกษา  
ล าดับ

ทีไ  
ขืไอหนวยงาน ขຌาราชการ  

รวม 
ขຌาราชการ พนง.(งินรายเดຌ)  

รวม พนง.
(งิน

รายเดຌ) พนง.(งบประมาณ
ผนดิน)  

รวม พนง.
(งบประมาณ 

ผนดิน) ผลรวม
ทัๅงหมด 

ป.
ตร ี ป.ท ป.

อก ป.
ตร ี ป.ท ป.

อก ป.
ตร ี ป.ท ป.

อก 
1 คณะครุศาสตร์  10 8 18  5 4 9  15 18 33  
2 คณะทคนลยีอุตสาหกรรม  3 8 11  15 1 16  17 13 30  
3 คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 1 10 6 17  33 2 35  37 28 65  
4 คณะวิทยาการจัดการ  13 9 22  21 2 23  20 28 48  
5 คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี  11 14 25  15 4 19  16 43 59  
6 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 7 6 14  11  11  6 15 21  
7 ครงการจัดตัๅงวิทยาขตอุดรธานี      9  9      
8 บัณฑิตวิทยาลัย              
9 วิทยาลัยนวัตกรรมละการจัดการ      25 32 57  4 13 17  
10 วิทยาลัยนานาชาติ     2 27 11 40      
11 วิทยาลัยพยาบาลละสุขภาพ     3 37 13 52      
12 วิทยาลัยภาพยนต์ศิลปะการสดง

ละสืไอ฿หม      7 5 12      
13 วิทยาลัยลจิสติกส์ละซัพลายชน      34 17 51   1 1  
14 วิทยาลัยสหวชศาสตร์      25 20 45  4 6 10  
15 รงรียนสาธิต  1  1 44 23  67 1 2 3 6  
16 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร ์     1 5 3 9  2  2                 

ตารางขຌอมูลสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการ ละสายสนับสนุนวิชาการ 

หลงขຌอมลู : กองบริหารงานบุคคล (ตุลาคม 2563)  



ตาราง 2 บุคลากรสายวิชาการ จ านกตามหนวยงาน ประภทบุคลากร ละต าหนงทางวิชาการ 

หลงขຌอมูล : กองบริหารงานบุคคล (ตุลาคม 2563 

        

 

 
ล าดับ

ทีไ  
ขืไอหนวยงาน ขຌาราชการ  

รวม 
ขรก. พนง.(งินรายเดຌ) รวม 

 พนง. 
(งิน

รายเดຌ) พนง.(งบประมาณ
ผนดิน) รวม 

พนง.(งบ 
ประมาณ
ผนดิน)  

ผลรวม
ทัๅงหมด อ. ผศ. รศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. 

1 คณะครุศาสตร์ 7 9 2 18 7  2  9 21 12  33 60 
2 คณะทคนลยีอุตสาหกรรม 1 7 3 11 17    17 20 9 1 30 58 
3 คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 11 5 1 17 37    37 50 15   54 
4 คณะวิทยาการจัดการ 3 12 7 22 24    24 28 20  48 94 
5 คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 9 11 5 25          25 
6 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10 4  14 11  1  12 8 13  21 47 
7 ครงการจัดตัๅงวิทยาขตอุดรธานี              0 
8 บัณฑิตวิทยาลัย              0 
9 วิทยาลัยนวัตกรรมละการจัดการ     44 9 3 1 57 7 9 1 17 74 
10 วิทยาลัยนานาชาติ     32 5 3  40     40 
11 วิทยาลัยพยาบาลละสุขภาพ     37 13 3  53     53 
12 วิทยาลัยภาพยนต์ศิลปะการสดง

ละสืไอ฿หม     10 1 1  12     12 
13 วิทยาลัยลจิสติกส์ละซัพลายชน     48 3   51  1  1 52 
14 วิทยาลัยสหวชศาสตร์     39 2 3 2 46 8 2  10 56 
15 รงรียนสาธิต 1   1 67    67 6   6 74 16 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์     6 3   9 2   2 11 

รวม 42 48 18 108 379 36 16 3 434 150 81 2 168 710 



        
                    

ตาราง 3 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านกตามหนวยงานประภทบบุคลากร ละคุณวุฒิการศึกษา  

หลงขຌอมลู : กองบริหารงานบุคคล (ตุลาคม 2563)



   
ตารางขຌอมูลบุคลากรกษียณอายุราชการ ประจ าปงบประมาณ 2560-2564 

       
หนวยงาน ปี 60 ปี 61 ปี62 ปี63 ปี64   

รวม ขຌาราชการ  
ลูกจຌาง
ประจ า ขຌาราชการ  

ลูกจຌาง
ประจ า ขຌาราชการ  

ลูกจຌาง
ประจ า ขຌาราชการ  

ลูกจຌาง
ประจ า ขຌาราชการ  

ลูกจຌาง
ประจ า สนับ

สนุน อ. ผศ. รศ. สนับ
สนุน อ. ผศ. รศ. สนับ

สนุน อ. ผศ. รศ. สนับ
สนุน อ. ผศ. รศ. สนับ

สนุน อ. ผศ. รศ. 
คณะครุศาสตร ์   1    2 1      1  1      1 1 1  9 
คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม                1  1     1   3 
คณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์       2 1     1   1  1        6 
คณะวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี 1 1 1    1 1    1 1    1 1    1 1  1 12 
คณะวิทยาการจดัการ            1 1    1 2     4   9 
คณะศิลปกรรมศาสตร ์  1 2 1   2 1         1 1    1    10 
โรงเรยีนสาธิต                         1 1 
ส านกัวิทยบรกิารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ               1 1          2 
ส านกัทรพัยส์ินและรายได ้                    2                                                                                                                               2 
กองกลาง 1    2     3     1     1      8 
กองคลงั                     1     1 
กองบรหิารงานบคุคล          1                1 
กองนโยบายและแผน               1           1 

รวม 2 2 4 1 2 - 7 4 - 4 - 2 3 1 3 4 3 6  3 1 3 7 1 2 65 



       2.1 ความส าคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล   ทรัพยากรบุคคล จัดป็นทรัพยากรทีไส าคัญละมีคุณคาทีไสุดขององค์กร การทีไองค์กรจะอยูรอดละ
สามารถด านินการ฿หຌมีความจริญกຌาวหนຌาเดຌจะตຌองอาศัยการรวมพลังของบุคลากรทุกคน฿นองค์กร฿หຌส ารใจตาม
วัตถุประสงค์ ดังนัๅน การสนับสนุน฿หຌบุคลากรมีความรูຌ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคลຌองตามปງาหมายละ
ยุทธศาสตร์องค์กร ตลอดจนมีคุณลักษณะทีไพึงประสงค์ละมีทัศนคติทีไดีตอองค์กร การจัดระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล฿หຌสามารถรวมมือละรวม฿จกันป็นอยางดีจะท า฿หຌองค์จริญกຌาวหนຌาละกิดการพัฒนาอยาง
ตอนืไอง ละยังป็นการตรียมความพรຌอมของบุคลากร ฿หຌสามารถรองรับละป็นผูຌน าการปลีไยนปลงตาง โ     
ทีไจะกิดขึๅนทัๅง฿นปัจจุบันละอนาคต  การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การจัดการ฿นทุกดຌานทีไกีไยวขຌองกับบุคคล฿นองค์กรนัๅน โ ฿หຌ
สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภพ ตใมความสามารถของตละบุคคล฿หຌมากทีไสุดทัๅง฿นการพิไมพูนความรูຌ 
ความสามารถ พืไอสรຌางขวัญก าลัง฿จละความกຌาวหนຌา฿นการปฏิบัติงานอันจะกอ฿หຌกิดผลส ารใจสูงสุดทัๅงตอ
องค์กรละตอบุคคลากรการบริหารงานบุคคล คือป็นสวนส าคัญ฿นการบริหารงาน฿นองค์กร ซึไงประกอบดຌวย 
การวางผน การจัดการองค์กร การจัดคนขຌาท างาน การสัไงการ ละการควบคุม฿นสวนของการจัดคนขຌา
ท างานนัๅนเดຌมีการพัฒนาขึๅนป็นศาสตร์ทางวิชาการทีไรียกกันวา การบริหารงานบุคคล ละพัฒนาตอนืไอง   
ม า  ป ็น ก า ร บ ร ิห า ร ท ร ัพ ย า ก ร ม น ุษ ย ์  ด ย เ ด ຌร ว ม ก า ร พ ัฒ น า  ก า ร ป ร ะ  ม ิน ผ ล ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น  
การจายคาตอบทน การธ ารงรักษา การจัดสวัสดิการ ละการจูง฿จ฿นการท างานดຌวยวิธีการตางโขຌาเวຌดຌวย 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความส าคัญตอองค์การ ละปัจจัยหนึไงทีไท า฿หຌองค์การประสบความส ารใจ   
ดยมีบทบาทส าคัญ฿นการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ทีไมีคุณคามาท างานอยางทุมท฿หຌกับองค์การ  จากความส าคัญละความจ าป็น฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยจึงก าหนดนวทาง  
฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนปງาประสงค์ละยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดย มี
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนีๅ  1. ระบบการสรรหา   2. ระบบการประมินผลการปฏิบัติงาน  3. ระบบการบริหารคาตอบทน  4. ระบบการ฿หຌสวัสดิการละสิทธิประยชน์  5. ระบบการธ ารงรักษา  

 สวนทีไ 2    
ระบบบริหารทรพัยากรบุคคล 



 2.2 ระบบการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management System)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฿ชຌระบบบริหารงานบุคคล ตามกฎหมาย ดยยกตามประภทของ
บุคลากร เดຌก   1. ขຌาราชการพลรือน฿นสถาบันอุดมศึกษา มีพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน฿น
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 กฎกระทรวงศึกษาธิการ  ละประกาศ ก.พ.อ.   2. ลูกจຌางประจ า มีระบียบกระทรวงการคลัง วาดຌวยลูกจຌางประจ าของสวนราชการ   3. พนักงานราชการ มีระบียบส านักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยพนักงานราชการ  4. พนักงานมหาวิทยาลัย ละลูกจຌางชัไวคราว มีขຌอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดຌวยพนักงานมหาวิทยาลัย   ทัๅงนีๅ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดຌบงระบบบริหารงานบุคคล ออกป็น 6 ระบบ฿หญ คือ  1)  ระบบการสรรหา (Recruitment) 2)  ระบบการพัฒนา (Training & Developmaent)  3) ระบบการประมินผลการปฏิบัติงาน 4) ระบบการบริหารคาตอบทน 5) ระบบการ฿หຌสวัสดิการละสิทธิ
ประยชน์ 6) ระบบการธ ารงรักษา ซึไงประกอบดຌวยกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ละนวปฏิบัติ
ดยสังขป ดังนีๅ   2.2.1. ระบบการสรรหา (Recruitment)   1. การวางผนอัตราก าลัง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการจัดท ากรอบอัตราก าลัง ตามพระราชบัญญัติขຌาราชการ 
พลรือน฿นสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 จึงก าหนด฿หຌสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดกรอบของต าหนง อันดับ
งินดือน ของต าหนง ละจ านวนของบุคลากรทีไพึงมี รวมทัๅงภาระหนຌาทีไความรับผิดชอบ ของต าหนงละ
คุณสมบัติฉพาะต าหนง ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ รืไอง จัดตัๅงสวนราชการ฿นมหาวิทยาลัย ละประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ รืไอง การบงสวนราชการ จึงเดຌจัดท ากรอบอัตราก าลังบุคลากร ประจ าปงบประมาณ 2559 
– 2562 ดยจ านก ส านักงาน กอง ส านัก สถาบัน ละคณะ วิทยาลัยตาง โ การจัดท าผนกรอบอัตราก าลังของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีดังนีๅ  1. วิคราะห์ละประมินผลการด านินการจัดท ากรอบอัตราก าลัง กรอบของต าหนง 
ภาระหนຌาทีไความรับผิดชอบของต าหนง ดยวิคราะห์จากขຌอมูลภาระงาน อ านาจหนຌาทีไความรับผิดชอบของต
ละหนวยงาน ละการปฏิบัติงานจริง พืไอ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ละวางนวทางการวิคราะห์กรอบอัตราก าลัง กรอบ
ของต าหนงละภาระหนຌาทีไ  2. ประชุมผูຌบริหารละจຌาหนຌาทีไของหนวยงานตาง โ ทีไรับผิดชอบกีไยวกับการจัดท ากรอบ
อัตราก าลัง พืไอชีๅจงละสรຌางความขຌา฿จกีไยวกับระยะวลา฿นการด านินงาน฿นรืไองตาง โ ทีไหนวยงาน
รับผิดชอบ 



  3. จัดท ากรอบอัตราก าลัง 4 ป ดยก าหนดต าหนง฿นสายงานตาง โ จ านวนต าหนง฿หຌ
หมาะสมกับภาระหนຌาทีไความรับผิดชอบ ปริมาณละคุณภาพของงาน รวมทัๅงหลักกณฑ์การวิคราะห์กรอบ
อัตราก าลังตามทีไ ก.พ.อ. ก าหนด  4. สนอสภามหาวิทยาลัยพืไอขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง ละสนอส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตอเป    2. การสรรหา บรรจุ ตงตัๅง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลดยยึดระบบคุณธรรม 
(Merit System) ทัๅงนีๅ ป็นเปตามพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน฿นสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
ละหลักกณฑ์ละวิธีการทีไคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน฿นสถานบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ก าหนดเวຌ คือ   วิธีการสอบขงขัน  วิธีการสอบคัดลือก  วิธีการอนยຌาย  มืไอ เดຌบุคคลตามหลักกณฑ์ละวิธีการขຌางตຌนลຌวตกรณีลຌว มหาวิทยาลัยจะด านินการ
บรรจุ/จຌาง ตงตัๅงบุคคลดังกลาวขຌาปฏิบัติงาน฿นหนวยงานภาย฿นมหาวิทยาลัย ละด านินการ฿นสวนอืไนโ ทีไ
กีไยวขຌองตอเป จนกระทัไงพຌนสภาพการป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย    2.2.2. ระบบการประมินผลการปฏิบัติงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก าหนด฿หຌมีการประมินผลการปฏิบัติงานอยางนຌอยปละ 2 
ครัๅง ตามรอบการประมิน คือ   รอบทีไ 1 ฿นชวงดือนตุลาคม ถึง ดือนมีนาคม ละ  รอบทีไ 2 ฿นชวงดือนมษายน ถึง ดือนกันยายน  
ซึไงบุคลากรทุกคนจะตຌองเดຌรับการประมินผลการปฏิบัติงาน ดย฿ชຌบบประมินผลการปฏิบัติงานตามสายงาน 
ดังนีๅ  1. บบประมินผลการปฏิบัติงานส าหรับสายวิชาการ  2. บบประมินผลการปฏิบัติงานส าหรับสายสนับสนุนวิชาการ  3. บบประมินผลงานปฏิบัติงานส าหรับผูຌบริหาร      2.2.3. ระบบการบริหารคาตอบทน  กลุมขຌาราชการ เดຌรับ  - งินดือน งินประจ าต าหนง (พระราชกฤษฎีกา วาดຌวยงินดือนละงินประจ าต าหนง) 



 
คาตอบทนนอกหนือจากงินดือน (ตามระบียบกระทรวงการคลัง วาดຌวยการบิกจายงินคาตอบทน
นอกหนือจากงินดือนของขຌาราชการละลูกจຌางประจ าของสวนราชการ พ.ศ. 2547)  - งินพิไมการครองชีพชัไวคราว (ตามระบียบกระทรวงการคลัง วาดຌวยงินพิไมการครองชีพ 
ชัไวคราวส าหรับขຌาราชการละลูกจຌางประจ าของสวนราชการ พ.ศ. 2548)  - งินสวัสดิการ  กลุมลูกจຌางประจ า เดຌรับ  - งินคาจຌาง (ตามระบียบกระทรงการคลังวาดຌวยลูกจຌางประจ าของสวนราชการ พ.ศ. 2537)  - คาตอบทนนอกหนือจากงินดือน (ตามระบียบกระทรวงการคลัง วาดຌวยการบิกจายงิน
คาตอบทนนอกหนือจากงินดือนของขຌาราชการละลูกจຌางประจ าของสวนราชการ พ.ศ. 2547)  - งินพิไมการครองชีพชัไวคราว (ตามระบียบกระทรวงการคลัง วาดຌวยงินพิไมการครองชีพ
ชัไวคราวส าหรับขຌาราชการละลูกจຌางประจ าของสวนราชการ พ.ศ. 2548)  - งินสวัสดิการ  กลุมพนักงาน เดຌรับ  - งินดือน คาจຌาง งินประจ าต าหนง (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รืไอง งิน
ประจ าต าหนงพนักงานมหาวิทยาลัย)  - งินสวัสดิการ  - งินคาประสบการณ์  - งินพิไมการครองชีพชัไวคราว (ทียบทียง ตามระบียบกระทรวงการคลัง วาดຌวยงินพิไมการ
ครองชีพชัไวคราวส าหรับขຌาราชการละลูกจຌางประจ าของสวนราชการ พ.ศ. 2548)   กลุมลูกจຌางชัไวคราว เดຌรับ  - งินดือน  - งินพิไมการครองชีพชัไวคราว (ทียบคียง ตามระบียบกระทรวงการคลัง วาดຌวยงินพิไมการ
ครองชีพชัไวคราวส าหรับขຌาราชการละลูกจຌางประจ าของสวนราชการ พ.ศ. 2548)  นอกจากนีๅบุคลากรทีไปฏิบัติงานต าหนงวิชาการ ซึไงเดຌก อาจารย์ ผูຌช วยศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ยังมีสิทธิบิกคาสอนพิศษ ละการสอนทีไกินภาระงาน เดຌตามระบียบฯ ละ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  - งินสวัสดิการ   2.2.4. ระบบสวัสดิการละสิทธิประยชน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีกลุมบุคลากร฿นการปฏิบัติงานทีไมีความหลากหลาย ทัๅง
ขຌาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจຌางประจ า ลูกจຌางชัไวคราว ซึไงระบบสวัสดิการละ  
สิทธิประยชน์จะตกตางกันเปตามประภทบุคลากร ซึไงสามารถจ านกเดຌดังนีๅ 



  กลุมขຌาราชการละลูกจຌางประจ า เดຌรับ  - สวัสดิการคารักษาพยาบาลกลุมขຌาราชการละลูกจຌางประจ าจะเดຌรับตามระบียบ
กระทรวงการคลัง  - สวัสดิการการบิกคาการศึกษาของบุตรกลุมขຌาราชการละลูกจຌางประจ าจะเดຌรับตาม
ระบียบกระทรวงการคลัง  - สิทธิประยชน์฿นการลา (ของขຌาราชการ ลูกจຌางประจ า ลูกจຌางชัไวคราว) เดຌก การลาปຆวย 
การลาคลอดบุตร การลากิจสวนตัว การลาพักผอน การลาอุปสมบทหรือการลาเปประกอบพิธีฮัจย์ (ฉพาะ
ขຌาราชการ) การลาขຌารับการตรวจลือกหรือขຌารับการตรียมพล (ฉพาะขຌาราชการ)  - สิทธิประยชน์฿นการสนอขอพระราชทานครืไองราชอิสริยาภรณ์  - สิทธิประยชน์฿นการป็นสมาชิกกองทุนบ าหนใจบ านาญขຌาราชการ (กบข.) ส าหรับ
ขຌาราชการ  - สิทธิประยชน์฿นการป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการลูกจຌาง (กสจ.) ส าหรับลูกจຌางประจ า  - สิทธิประยชน์฿นการเดຌรับการจัดสรร฿หຌขຌาพักทีไพักอาศัยของมหาวิทยาลัย  - สิทธิประยชน์฿นการสมัครป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์  - สิทธิประยชน์฿นการท าประกันอุบัติหตุ  - สิทธิประยชน์฿นการเดຌรับการจัดสรรงินกูຌพืไอซืๅอทีไอยูตามครงการสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัย ละครงการทีไป็นความรวมมือระหวางรัฐกับสถาบันการงินตาง โ  ขຌาราชการทีไป็นสมาชิก กบข. จะเดຌรับสิทธิประยชน์ตาง โ นอกหนือจากงินบ าหนใจ 
บ านาญ ตามสูตรซึไงเดຌรับจากกระทรวงการคลัง ดังนีๅ  1. สิทธิ฿นการรับงินสมทบ สมาชิกจะเดຌรับงินสมทบจากรัฐ฿นจ านวนทากับทีไสมาชิกสะสม
ป็นประจ าทุกดือน  2. สิทธิประยชน์ทางภาษี สมาชิกสามารถน า฿บจຌงยอดนบพรຌอมบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ  91 
พืไอยกวຌนภาษีงินเดຌบุคคลธรรม฿นสวนของงินสะสมขຌา กบข. ฉพาะทีไเมกิน 300,000 บาท ฿นปภาษีนัๅน  3. สิทธิประยชน์อืไน โ สมาชิกจะเดຌรับสวัสดิการตาง โ ตามทีไ กบข. จะเดຌรับ฿หຌมีขึๅน   กลุมพนักงานราชการ เดຌรับ  - สวัสดิการคารักษาพยาบาลกลุมพนักงานละลูกจຌางชัไวคราวจะเดຌรับตามกฎหมาย
ประกันสังคม  - สิทธิประยชน์฿นการสนอขอพระราชทานครืไองราชอิสริยาภรณ์  - สิทธิประยชน์฿นการสมัครป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์  - สิทธิประยชน์฿นการป็นสมาชิกกองทุนส ารองลีๅยงชีพ 



  - สิทธิประยชน์฿นการลา เดຌก การลาปຆวย การลาคลอดบุตร การลาพืไอลีๅยงดูบุตรหลัง
คลอด การลากิจสวนตัว การลาพักผอน การลาอุปสมบทหรือลาเปประกอบพิธีฮัจย์ การลาขຌารับการตรวจลือก
หรือขຌารับการตรียมพล  - สิทธิประยชน์฿นการท าประกันอุบัติหตุ  - สิทธิประยชน์฿นการเดຌรับการจัดสรร฿หຌขຌาพักทีไพักอาศัยของมหาวิทยาลัย  - สิทธิประยชน์฿นการเดຌรับการจัดสรรงินกูຌพืไอซืๅอทีไอยูตามครงการสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัย ละครงการทีไป็นความรวมมือระหวางรัฐกับสถาบันการงินตาง โ   กลุมพนักงานมหาวิทยาลัยละลูกจຌางชัไวคราว เดຌรับ  - สวัสดิการคารักษาพยาบาลกลุมพนักงานละลูกจຌางชัไวคราวจะเดຌรับตามกฎหมาย
ประกันสังคม  - สิทธิประยชน์฿นการสนอขอพระราชทานครืไองราชอิสริยาภรณ์  - สิทธิประยชน์฿นการสมัครป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์  - สิทธิประยชน์฿นการป็นสมาชิกกองทุนส ารองลีๅยงชีพ  - สิทธิประยชน์฿นการลา เดຌก การลาปຆวย การลาคลอดบุตร การลาพืไอลีๅยงดูบุตร 
หลังคลอด การลากิจสวนตัว การลาพักผอน การลาอุปสมบทหรือลาเปประกอบพิธีฮัจย์ การลาขຌารับการ  
ตรวจลือกหรือขຌารับการตรียมพล   - สิทธิประยชน์฿นการท าประกันอุบัติหตุ  - สิทธิประยชน์฿นการเดຌรับการจัดสรร฿หຌขຌาพักทีไพักอาศัยของมหาวิทยาลัย  -  สิทธิประยชน์ ฿นการเดຌรับการจัดสรรงินกูຌ  พืไอซืๅอทีไอยูตามครงการสวัสดิการ                
ของมหาวิทยาลัย ละครงการทีไป็นความรวมมือระหวางรัฐกับสถาบันการงินตาง โ   2.2.5. ระบบการธ ารงรักษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการธ ารงรักษาบุคลากรดยการสงสริมพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคล฿หຌสูงยิไงขึๅน  พืไอ฿หຌบุคลากรอยูกับมหาวิทยาลัยอยางมีคุณคา ละมีผนพัฒนาความกຌาวหนຌา฿นงาน
อาชีพของผูຌซึไงมีศักยภาพสูง พืไอ฿หຌบุคลากรมีความรักมหาวิทยาลัยละรักงานทีไท า  ทุมทก าลังกาย ก าลัง฿จ
ท างานตใมความสามารถ  ผลิตผลงานทีไดีออกมา  ฿หຌความป็นธรรมละยอมรับ฿นผลงานของบุคลากรทีไ
ปฏิบัติงานดี  1. ความกຌาวหนຌา฿นสายงานอาชีพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดຌจัด฿หຌมีสຌนทางความกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพของ
บุคลากรทัๅงสายวิชาการละสายสนับสนุนวิชาการ พืไอป็นขวัญก าลัง฿จ ป็นรงจูง฿จ฿หຌกับบุคลากร ละพืไอ
สรຌางความกຌาวหนຌา ความมัไนคง฿นหนຌาทีไการงาน฿หຌกับบุคลากร มีรายละอียด ดังนีๅ   



   ก. สຌนทางความกຌาวหนຌาของบุคลากรสายวิชาการ    บุคลากรสายวิชาการสามารถท าผลงานวิชาการพืไอขอก าหนดต าหนงทางวิชาการ ตาม 
ประกาศ ก.พ.อ. รืไอง หลักกณฑ์ละวิธีการตงตัๅงบุคลากร฿หຌด ารงต าหนงผูຌชวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
ละศาสตราจารย์ ทัๅงนีๅมหาวิทยาลัยเดຌก าหนดขัๅนตอนการขอก าหนดต าหนงทางวิชาการของอาจารย์ ดังนีๅ   1. ผูຌขอก าหนดต าหนงทางวิชาการจัดตรียมอกสารดังตอเปนีๅ   1.1 บบค าขอรับการ พิจารณาก าหนดต าหน งทางวิชาการ (ก .พ.อ.03)     1.2 บบสนอตงตัๅงบุคคล฿หຌด ารงต าหนงทางวิชาการดยผูຌบังคับบัญชา (ก.พ.อ.04)    1.3 ผลการสอน ประกอบดຌวย  อกสารประกอบการสอน(ผศ.)/อกสารค าสอน(รศ.)/
อกสารหรือสืไอการสอน(ศ.) จ านวน  5 ลม (฿ชຌประกอบการประมินผลการสอน)   1.4 ผลงานทางวิชาการ ประกอบดຌวย   1.4.1  ผลงานวิจัยทีไกีไยวขຌองกับสาขาทีไสนอขอฉบับสมบูรณ์  จ านวน 10 ลม พรຌอม
ส านาวารสารทีไเดຌรับการตีพิมพ์จ านวน 1 ชุด  ละ   1.4.2  ต ารา หรือ หนังสือ หรือ บทความทางวิชาการ จ านวน 10 ลม   2. สนอตอคณบดีทีไตนสังกัดพืไอพิจารณาคุณสมบัติละผลงานทางวิชาการทีไสนอขอ  3. คณบดีน าสนอตออธิการบดีดยสงอกสารทีไฝຆายลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ต าหนงทางวิชาการ   4. คณะกรรมการ ก.พ.ต. ออกค าสัไงตงตัๅง คณะอนุกรรมการประมินผลการสอน 
(รายละอียดดูจากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รืไอง หลักกณฑ์ละวิธีการประมินผลการสอนของ 
ผูຌสนอขอก าหนดต าหนงทางวิชาการ)  5. คณะอนุกรรมการประมินผลการสอน รายงานผลประมินผลการสอน ตอ คณะกรรมการ 
ก.พ.ต.  6. คณะกรรมการ ก.พ.ต.  ตงตัๅงคณะกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิพืไอท าหนຌาทีไประมินผลงาน
ทางวิชาการละจริยธรรมละจรรยาบรรณทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน โ ซึไงมีองค์ประกอบ ดังนีๅ   6.1 ประธานกรรมการตงตัๅงจากคณะกรรมการ ก.พ.ต.     6.2 กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ จ านวนสามถึงหຌาคน (ตຌองคัดสรรจากบัญชีรายชืไอ
ผูຌทรงคุณวุฒิทีไ ก.พ.อ.ก าหนด ดยตຌองป็นบุคคลภายนอกสถาบันทีไผูຌขอสังกัด  7. ฝຆายลขานุการ ฯ ก.พ.ต.จะสงอกสารการประมิน฿หຌผูຌทรงคุณวุฒิประมินผลงานทาง
วิชาการซึไงประกอบดຌวย       7.1  บบประวัติผูຌสนอขอ ก.พ.อ.03 หรือ ก.พ.อ.04      7.2  งานวิจัย หรือ ผลงานทางวิชาการ฿นลักษณะอืไน ละ      7.3  ต าราหรือหนังสือหรือบทความทางวิชาการ 



  8.  ผลการประมินของผูຌทรงคุณวุฒิประมินผลงานทางวิชาการทีไสงกลับมายังมหาวิทยาลัย
อาจป็นเดຌ 2 กรณี คือ 
                 กรณีทีไ 1  ผลการประมินของกรรมการป็นอกฉันท์ 
                 กรณีทีไ 2  ผลการประมินของกรรมการเมอกฉันท์ (ทัๅง 2 กรณีจะตຌองด านินการ
นัดประชุมผูຌทรงคุณวุฒิประมินผลงานทางวิชาการ ซึไงป็นสิไงทีไตຌอง฿ชຌวลาพอสมควร)  9. ฝຆายลขานุการ ฯ จะนัดคณะกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิประมินผลงานทางวิชาการพืไอรวม
พิจารณาอีกครัๅงหนึไง การตัดสินจะ฿ชຌตามหลักกณฑ์ทีไ ก.พ.อ.ก าหนด  10. ฝຆายลขานุการฯ น าผลการประมินสนอตอทีไประชุมคณะกรรมการ ก.พ.ต. พืไอ
พิจารณา฿หຌความหในกีไยวกับผลการตัดสิน  11. ฝຆายลขานุการฯ บันทึกขຌอความสนออธิการบดี พืไอสนอตอสภาวิชาการพิจารณา฿หຌ
ความหในชอบ  12. ฝຆายลขานุการฯ น าสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ / เมอนุมัติ  13. มหาวิทยาลัยออกค าสัไงตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนง ผศ./รศ./ศ. ฿นสาขาทีไสนอขอ  14. มหาวิทยาลัยน ารืไองจຌงตอส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาภาย฿น 30 วันนับสภา
มหาวิทยาลัยมีมติ  15. กรณีทีไสภามหาวิทยาลัยเมอนุมัติ มหาวิทยาลัยจะจຌงตอผูຌสนอขอพรຌอมดຌวยหตุผล  ข. สຌนทางความกຌาวหนຌาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สຌนทางความกຌาวหนຌาส าหรับบุคลากรสานสนับสนุนวิชาการ ต าหนงประภทวิชาชีพ
ฉพาะ มีคุณสมบัติละหลักกณฑ์การประมินพนักงาน฿หຌด ารงต าหนงทีไสูงขึๅนตามประกาศมหาวิทยาลันราชภัฏ
สวนสุนันทา  รืไอง หลักกณฑ์ วิธีการละงืไอนเขการลืไอนต าหนงพนักงานมหาวิทยาลัย฿หຌด ารงต าหนงทีไสูงขึๅน 
พ.ศ. 2555 ดังนีๅ   หลักกณฑ์การตงตัๅงพนักงาน฿หຌด ารงต าหนงสูงขึๅน฿หຌพิจารณาองค์ประกอบ ดังนีๅ  1) การประมินคางาน  2) ผลสัมฤทธิ์ของงาน  3) ความรูຌความสามารถ ทักษะสมรรถนะทีไจ าป็นส าหรับต าหนงทีไจะประมิน  4) ผลงานทีไสดงความป็นผูຌช านาญงาน ช านาญงานพิศษ ช านาญการ ช านาญ
การพิศษ ชีไยวชาญ ชีไยวชาญพิศษ   1. หลักกณฑ์การประมินพนักงาน฿หຌด ารงต าหนงสูงขึๅนก าหนดตามประภทตางโ 
ดังนีๅ  1.1 ต าหนงประภทผูຌบริหาร ตຌองประมินตามองค์ประกอบ ดังนีๅ     1.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีๅวัดของต าหนงทีไครองอยู   1.1.2. ความรูຌความสามารถ ทักษะละสมรรถนะทีไจ าป็นส าหรับต าหนงทีไจะ
ประมิน 



   1.1.3 สมรรถนะทางการบริหาร  1.2. ต าหนงประภททัไวเป ระดับช านาญงานละช านาญงานพิศษ ตຌองประมินตาม
องค์ประกอบ ดังนีๅ   1.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีๅวัดของต าหนงทีไครองอยู    1.2.2. ความรูຌความสามารถ ทักษะละสมรรถนะทีไจ าป็นส าหรับต าหนงทีไจะ
ประมิน   1.2.3 ผลงานทีไสดงความป็นผูຌช านาญงานหรือช านาญงานพิศษ เดຌก 
         (ก) คูมือปฏิบัติงานหลักอยางนຌอยหนึไงลม 
    (ข) ผลงานชิงวิคราะห์ หรือสังคราะห์ หรืองานวิจัย ซึไงสดง฿หຌหในถึง
การพัฒนางาน฿นหนຌาทีไอยางนຌอยหนึไงรืไอง   1.2.4 จริยธรรมละจรรยาบรรณวิชาชีพ  1.3 ต าหนงประภทวิชาชีพฉพาะหรือชีไยวชาญฉพาะ ระดับช านาญการ ระดับช านาญ
การพิศษ ระดับชีไยวชาญ ระดับชีไยวชาญพิศษ   ก. กรณีปฏิบัติงานฉพาะดຌานหรือฉพาะทาง  3.1 ระดับช านาญการ   3.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีๅวัดของต าหนงทีไครองอยู   3.1.2. ความรูຌความสามารถ ทักษะละสมรรถนะทีไจ าป็นส าหรับต าหนงทีไจะ
ประมิน   3.1.3 ผลงานทีไสดงความป็นผูຌช านาญการ เดຌก   (ก) คูมือปฏิบัติงานหลักอยางนຌอยหนึไงลม ละ 
     (ข) ผลงานชิงวิคราะห์ หรือสังคราะห์ หรืองานวิจัย ซึไงสดง฿หຌหในถึงการ
พัฒนางาน฿นหนຌาทีไอยางนຌอยหนึไงรืไอง    3.1.4 จริยธรรมละจรรยาบรรณวิชาชีพ   3.2 ระดับช านาญการพิศษ   3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีๅวัดของต าหนงทีไครองอยู   3.2.2 ความรูຌความสามารถ ทักษะละสมรรถนะทีไจ าป็นส าหรับต าหนงทีไจะประมิน   3.2.3 ผลงานทีไสดงความป็นผูຌช านาญการพิศษ เดຌก   (ก) ผลงานชิงวิคราะห์ หรือสังคราะห์ ซึไงสดง฿หຌหในถึงการ พัฒนางาน
ของหนวยงานอยางนຌอยหนึไงรืไอง ละ  
     (ข) ผลงานวิจัยหรือผลงานลักษณะอืไนทีไป็นประยชน์ตอหนวยงานอยาง
นຌอยหนึไงรืไอง/รายการ    3.2.4 จริยธรรมละจรรยาบรรณวิชาชีพ   3.3 ระดับชีไยวชาญ 



   3.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีๅวัดของต าหนงทีไครองอยู   3.3.2. ความรูຌความสามารถ ทักษะละสมรรถนะทีไจ าป็นส าหรับต าหนง 
ทีไจะประมิน   3..3..3 ผลงานทีไสดงความป็นผูຌช านาญการพิศษ เดຌก   (ก) ผลงานชิงวิคราะห์ หรือสังคราะห์ หรือผลงานลักษณะอืไน ซึไงสดง฿หຌ
หในถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอยางนຌอยหนึไงรืไอง/รายการ ละ   (ข) งานวิจัยซึไงเดຌรับการตีพิมพ์ผยพร฿นระดับชาติหรือนานาชาติอยาง
นຌอยหนึไงรืไอง   3.3.4 การ฿ชຌความรูຌความสามารถ฿นงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรืองาน
วิชาชีพบริการตอสังคม ชน การ฿หຌความหใน ค านะน าหรือสนอนะ การ฿หຌค าปรึกษานะน า การอบรมละ
ผยพรความรูຌกีไยวกับหลักการ นวทาง ระบบ รูปบบ ทคนิคละวิธีการ฿นการกຌเขปัญหาหรือการพัฒนางาน
สนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนัๅน โ    3.3.4 จริยธรรมละจรรยาบรรณวิชาชีพ    3.4 ระดับชีไยวชาญพิศษ   3.4.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีๅวัดของต าหนงทีไครองอยู   3.4.2. ความรูຌความสามารถ ทักษะละสมรรถนะทีไจ าป็นส าหรับต าหนงทีไจะ
ประมิน   3.4.3 ผลงานทีไสดงความป็นผูຌชีไยวชาญพิศษ เดຌก   (ก) ผลงานชิงวิคราะห์ หรือสังคราะห์ หรือผลงานลักษณะอืไน ซึไงสดง฿หຌ
หในถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอยางนຌอยหนึไงรืไอง/รายการ ละ   (ข) งานวิจัยซึไงเดຌรับการตีพิมพ์ผยพร฿นระดับชาติหรือนานาชาติอยาง
นຌอยหนึไงรืไอง   3.4.4 การ฿ชຌความรูຌความสามารถ฿นงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรืองาน
วิชาชีพบริการตอสังคม ชน การ฿หຌความหใน ค านะน าหรือสนอนะ การ฿หຌค าปรึกษานะน า การอบรมล ะ
ผยพรความรูຌกีไยวกับหลักการ นวทาง ระบบ รูปบบ ทคนิคละวิธีการ฿นการกຌเขปัญหาหรือการพัฒนางาน
สนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนัๅน โ    3.4.5 ความป็นทีไยอมรับ฿นงานดຌานนัๅน โ หรือวงวิชาการ หรือวิชาชีพ หมายถึง 
ผลงานเดຌรับการยอมรับ ยกยอง หรือเดຌรับรางวัล฿นระดับชาติ หรือผลการปฏิบัติงานสนับสนุน งานบริการวิชาการ 
หรืองานวิชาชีพ หรือ฿นงานทีไกีไยวขຌอง ซึไงป็นทีไยอมรับอยางกวຌางขวาง฿นระดับชาติหรือระดานาชาติ   3.4.6 จริยธรรมละจรรยาบรรณวิชาชีพ     ข. กรณีปฏิบัติหนຌาทีไหัวหนຌางานหรือหัวหนຌาหนวยงานทีไมีลักษณะ฿ชຌวิชาชีพละ
เมเดຌ฿ชຌวิชาชีพ 



   1. ด ารงต าหนงระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิศษ ละระดับชีไยวชาญ ทีไ
ปฏิบัติหนຌาทีไหัวหนຌางานหรือหัวหนຌาหนวยงาน   1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีๅวัดของต าหนงทีไครองอยู  ละนวคิด฿นการ
พัฒนาปรับปรุงงาน฿นต าหนง฿หม   1.2 ความรูຌความสามารถ ทักษะละสมรรถนะทีไจ าป็นส าหรับต าหนงทีไจะประมิน   1.3 สมรรถนะทางการบริหาร   1.4  ผลงานทีไสดงความป็นผูຌช านาญการตຌองมีคูมือปฏิบัติงานหลักอยางนຌอยหนึไง
ลม   1.5 ผลงานทีไสดงความป็นผูຌช านาญการพิศษตຌองมีผลงานชิงวิคราะห์หรือ
ผลงานชิงสังคราะห์ หรือผลงานวิจัย ซึไงสดง฿หຌหในถึงการพัฒนางาน฿นหนຌาทีไหรือหนวยงานอยางนຌอยหนึไงลม/รืไอง   1.6 ผลงานทีไสดงความป็นผูຌชีไยวชาญตຌองมีผลงานชิงวิคราะห์ หรือผลงาน
ชิงสังคราะห์อยางนຌอยหนึไงลม ละผลงานวิจัยอยางนຌอยหนึไงรืไอง ซึไงสดง฿หຌหในถึ งการพัฒนางาน฿นหนຌาทีไ
หรือหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย   
ผลงานทีไน าสนอพืไอประกอบการพิจารณาตຌองมีงืไอนเข ดังนีๅ 
     1. ตຌองมิ฿ชผลงานทีไป็นสวนหนึไงของการศึกษาละการฝຄกอบรม 
     2. ตຌองมิ฿ชผลงานดิมทีไคย฿ชຌ฿นการประมินตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนง฿นระดับทีไสูงขึๅนมาลຌว 
     3. กรณีทีไป็นผลงานรวมตຌองระบุการมีสวนรวมละมีค ารับรองจากผูຌมีสวนรวม 
ต า ร า ง   ส ด ง ต า  ห น ง  ป ร ะ  ภ ท  ส า ย ง า น  ล ะ ค ว า ม กຌ า ว ห นຌ า ข อ ง พ นั ก ง า น ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
(สຌนทางความกຌาวหนຌาสายสนับสนุนวิชาการ) 

ล าดับ ประภท สายงาน ชืไอต าหนง Career Path 1 ผูຌบริหาร ผูຌบริหาร ผอ.กอง/ผอ.ส านักงานอธิการ ผอ.กอง/ผอ.ส านักงานอธิการ 2 วิชาชีพฉพาะ วิทยาการคอมพิวตอร ์ นักวิชาการคอมพิวตอร ์ ปฏิบัติการ-ชีไยวชาญพิศษ 
3 วิชาชีพฉพาะ นิติการ นิติกร ปฏิบัติการ-ชีไยวชาญพิศษ 
4 ชีไยวชาญฉพาะ วิคราะห์นยบายละผน นักวิคราะห์นยบายละผน ปฏิบัติการ-ชีไยวชาญ 
5 ชีไยวชาญฉพาะ บริหารงานบุคคล บุคลากร ปฏิบัติการ-ชีไยวชาญ 
6 ชีไยวชาญฉพาะ บริหารงานทัไวเป จຌาหนຌาทีไบริหารงานทัไวเป ปฏิบัติการ-ชีไยวชาญ 
7 ชีไยวชาญฉพาะ วิชาการพัสด ุ นักวิชาการพัสด ุ ปฏิบัติการ-ชีไยวชาญ 
8 ชีไยวชาญฉพาะ ตรวจสอบภาย฿น นักตรวจสอบภาย฿น ปฏิบัติการ-ชีไยวชาญ 
9 ชีไยวชาญฉพาะ วิชาการงินละบญัชี นักวิชาการงินละบญัชี ปฏิบัติการ-ชีไยวชาญ 
10 ชีไยวชาญฉพาะ การประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ-ชีไยวชาญ 
11 ชีไยวชาญฉพาะ วิจัย จຌาหนຌาทีไวิจัย ปฏิบัติการ-ช านาญการ 
12 ชีไยวชาญฉพาะ นะนวการศึกษาละอาชีพ นักนะนวการศึกษาละอาชีพ ปฏิบัติการ-ชีไยวชาญ 13 ชีไยวชาญฉพาะ วิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ-ชีไยวชาญ 



 
ล าดับ ประภท สายงาน ชืไอต าหนง Career Path 14 ชีไยวชาญฉพาะ วิศวกรรม วิศวกร ปฏิบัติการ-ชีไยวชาญพิศษ 15 ชีไยวชาญฉพาะ บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ-ชีไยวชาญพิศษ 16 ชีไยวชาญฉพาะ วิจัย นักวิจัย ปฏิบัติการ-ชีไยวชาญพิศษ 17 ชีไยวชาญฉพาะ วิชาการสตทัศนศึกษา นักวิชาการสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ-ชีไยวชาญพิศษ 18 ชีไยวชาญฉพาะ วิทศสัมพันธ ์ นักวิทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ-ชีไยวชาญพิศษ 
19 ทัไวเป ผูຌปฏิบัติงานสตทัศนศึกษา ผูຌปฏิบัติงานสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน-ช านาญงานพิศษ 
20 ทัไวเป ผูຌปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ์ ผูຌปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ์ ปฏิบัติงาน-ช านาญงานพิศษ 
21 ทัไวเป ผูຌปฏิบัติงานหຌองสมุด ผูຌปฏิบัติงานหຌองสมุด ปฏิบัติงาน-ช านาญงานพิศษ 
22 ทัไวเป ชางเฟฟງา ชางเฟฟງา ปฏิบัติงาน-ช านาญงานพิศษ  หมายหตุ : รายละอียดต าหนงอืไน โ ระบุ฿น Job description ภาระงานพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ต าหนงประภทวิชาชีพฉพาะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลมทีไ 1-3   2. การกษียณอายุราชการ   การกษียณอายุราชการละสิทธิประยชน์ทีไขຌาราชการพึงเดຌมืไอพຌนจากราชการดยเมมี
ความผิด 
บ าหนใจบ านาญขຌาราชการ เดຌก   บ าหนใจบ านาญปกติ  ซึไงจะเดຌรับ มืไออกจากราชการดຌวยหตุปกติ ชน 

1) ออกจากราชการพราะทางราชการลิกหรือยุบต าหนงหรือมีค าสัไง฿หຌออก ดยเมมีความผิด
หรือออกตามบทบัญญัติ฿นรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย หรือทหารออกจากกองหนุนบีๅยหวัด(หตุทดทน) 

2)  ออกจากราชการพราะปຆวยจใบทุพพลภาพทีไพทย์ทางราชการรับรองวาเมสามารถรับ
ราชการ฿นต าหนงหนຌาทีไซึไงปฏิบัติอยูตอเปเดຌ (หตุทุพพลภาพ) 

3)  มีอายุครบ 60 ป บริบูรณ์ (กษียณอายุ) หรือ อายุครบ 50 ปบริบูรณ์ลຌวลาออก (หตุสูงอายุ) 
4)  หรือกรณีมีวลาราชการส าหรับค านวณบ าหนใจบ านาญ ครบ 30 บริบูรณ์ลຌว ทางราชการ

สัไง฿หຌออก หรือผูຌทีไมีวลาราชการครบ 25 ป บริบูรณ์ลຌว ลาออก (หตุรับราชการนาน) 
ทัๅง 4 หตุนีๅ ถຌามีวลาราชการ เมถึง 10 ป ฿หຌเดຌรับบ าหนใจ ถຌามีวลา 10 ขึๅนเป ฿หຌรับบ านาญ

หรือจะขอรับบ าหนใจกใเดຌ 
ทัๅงนีๅผูຌทีไมีวลาราชการครบ 10 ป ลຌวลาออก เมมีสิทธิ์เดຌรับบ าหนใจบ านาญตามขຌอทีไกลาวมา

ลຌวตเมมีสิทธิ์รับบ าหนใจ  
-  ขຌาราชการทีไถูกสัไง฿หຌออกจากราชการทีไถือสมือนวาผูຌนัๅนลาออกจากราชการ มีสิทธิรับบ าหนใจ

บ านาญดังนีๅ 
ถຌามีวลาค านวณบ าหนใจบ านาญ 25 ปขึๅนเป ฿หຌเดຌรับบ าหนใจบ านาญหตุรับราชการนาน 
ถຌามีอายุครบ 50 ป ละมีวลาค านวณบ าหนใจบ านาญ ครบ 10 ปขึๅนเป ฿หຌมีสิทธิรับ

บ าหนใจหตุสูงอายุ 



 
ถຌาอายุเมครบ 50 ป มีวลาค านวณบ าหนใจบ านาญครบ 10 ป ตเมถึง 25 ป ฿หຌมีสิทธิ์

รับฉพาะบ าหนใจถຌามีวลาค านวณบ าหนใจบ านาญเมครบ 10 ป เมมีสิทธิ์รับบ าหนใจบ านาญ 
บ าหนใจบ านาญพิศษ จะเดຌรับมืไอ  
1)  ขຌาราชการ พลทหารกองประจ าการ หรือบุคคลทีไท าหนຌาทีไทหารตามทีไกระทรวงกลาหม

ก าหนดลຌว เดຌรับอันตราย พิการ จใบปຆวยถึงทุพพลภาพ พราะกระท าตามหนຌาทีไ ฿หຌเดຌรับบ านาญปกติ ทัๅงบ านาญ
พิศษดຌวย 

2)  ถຌาเดຌรับบ าหนใจบ านาญเปลຌว หรือ พลทหารกองประจ าการ หรือบุคคลทีไท าหนຌาทีไทหาร
ตามทีไกระทรวงกลาหมก าหนด เดຌออกจากราชการหรือพຌนหนຌาทีไเปลຌว ภาย฿น 3 ป ปรากฏชัดวาจใ บปຆวยหรือ
ทุพพลภาพอันนืไองมาจากสาหตุ฿นระหวางปฏิบัติหนຌาทีไ กใมีสิทธิ์เดຌรับบ านาญพิศษ ถຌาตายกใ฿หຌทายาทเดຌรับ
บ านาญพิศษ ทัๅงนีๅ฿หຌจายตัๅงตวันขอ ถຌารับบ าหนใจเปลຌวกใ฿หຌเดຌรับบ านาญพิศษอยางดียว 

3)  ผูຌเดຌรับอันตรายตามขຌอ 1) มຌจะยังเมมีสิทธิ์เดຌรับบ านาญปกติ กใ฿หຌรับบ านาญปกติเดຌ   4)  ผูຌเดຌรับอันตรายถຌาสียชีวิตกอนเดຌรับบ าหนใจบ านาญพิศษ ฿หຌทายาทเดຌรับทัๅงบ าหนใจตก
ทอดละบ านาญพิศษดຌวย 

5)  ผูຌท าหนຌาทีไ ตามขຌอ 1 สูญหายเป หรือชืไอเดຌวามีอันตรายถึงตาย มืไอพຌนก าหนด 2 ดือนนับ
ตวันสูญหาย฿หຌสันนิษฐานวาตายละ฿หຌทายาทเดຌรับบ านาญพิศษ  

บ าหนใจตกทอด  ทายาทจะเดຌรับมืไอ 
1) ขຌาราชการ ตาย฿นระหวางรับราชการ ทายาท (ตຌองอายุเมกิน 20 ป วຌนตก าลังศึกษา

ระดับอุดมศึกษาหรือทียบทา ตตຌองเมกิน 26 ปหรือวຌนตป็นบุคคลพิการหรือทุพพลภาพ) จะเดຌรับบ าหนใจ
ตกทอดทากับงินดือนสุดทຌาย คูณวลาราชการ 

2)  ตาย฿นระหวางเดຌรับบ านาญปกติ หรือมีสิทธิ์เดຌรับบ านาญปกติหรือบ านาญพิศษ ทายาทมี
สิทธิ์เดຌรับบ าหนใจตกทอด ป็นจ านวน 30 ทา ของบ านาญรายดือน (ขຌอยกวຌนหมือนขຌอ 1) 

3)  บ าหนใจตกทอดราย฿ด ค านวณเดຌยอดตไ ากวา 3000 บาท ฿หຌจาย 3000   
กองทุนบ าหนใจบ านาญขຌาราชการ  สมาชิกทีไพຌนสภาพดຌวยหตุสูงอายุ, หตุทดทน, หตุทุพพลภาพ ละหตุสียชีวิต สมาชิก
ละทายาทจะเดຌรับยกวຌนภาษีงินเดຌบุคคลธรรมดา฿นสวนของงินทีไเดຌรับจาก กบข. ฿นปทีไเดຌรับงินนัๅน   ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยมืไอกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงานมหาวิทยาลัยมี
กองทุนส ารองลีๅยงชีพทีไคอยดูลพนักงานมหาวิทยาลัยซึไงป็นเปตามหลักกณฑ์ละงืไอนเขของกองทุนดังกลาว 2.3 วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล   



  1. พืไอชวย฿หຌบุคลากร฿ชຌทักษะ ความรูຌ ความสามารถปฎิบัติงานของตนเดຌอยางมีประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผล  2. พืไอชวย฿หຌมหาวิทยาลัยด านินงานบรรลุผลตามปງาหมายทีไก าหนดเวຌ  3. พืไอชวยคัดสรรบุคลากรทีไมีคุณภาพ ละมีรงจูง฿จ฿หຌผูຌมีศักยภาพขຌามาปฎิบัติงาน  4. พืไอยกระดับความสามารถ ละสรຌางความพึงพอ฿จ฿นการปฎิบัติงานของบุคลากร  5. พืไอพัฒนา ละธ ารงรักษาบุคลากรทีไมีคุณคา฿หຌปฎิบัติงาน฿นมหาวิทยาลัย



         3.1 ความส าคัญของผนบริหารทรัพยากรบุคคล  การวางผน (Planning) คือการวางวัตถุประสงค์ การก าหนดปງาหมาย การสรຌางกลยุทธ์ ละการ
ตัดสิน฿จสรรหานวทาง฿นการด านินกิจกรรม พืไอ฿หຌองค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ละปງาหมายทีไตຌองการ
เดຌอยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ดยผนงานอาจมีความตกตางกัน฿นดຌานระยะวลา ชน ผนระยะยาว 
หรือผนระยะสัๅน ป็นตຌน ตลอดจนมีความตกตางกันตามหนຌาทีไทางธุรกิจ ชน ผนการงิน ผนการตลาด หรือ
ผนการผลิต ป็นตຌน  การจัดการทรัพยากรบุคคลป็นกระบวนการทีไผูຌบริหารจะน าหลักการตางโ มาประยุกต์฿ชຌ฿นการทีไจะ
ท า฿หຌองค์การมีบุคลากรทีไมีคุณภาพมารวมงานอยางพียงพอละตอนืไองพืไอ฿หຌองค์การสามารถปฏิบัติงานเดຌ
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ละบรรลุวัตถุประสงค์ทีไตัๅงเวຌ ดังนัๅนนักบริหารทรัพยากรบุคคลทีไมีความสามารถ
จะตຌองสามารถน าความรูຌ ประสบการณ์ ละทักษะตางโ ขຌามาประกอบ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล พืไอ฿หຌ
ผลงานทีไออกมามีคุณภาพละยังประยชน์สูงสุดตอองค์การ บุคลากร ละสังคมสวนรวมเดຌ นอกจากนีๅการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลทีไประสบความส ารใจจะตຌองอาศัยขัๅนตอนทีไละอียดออนมากมาย ดยขัๅนตอนส าคัญทีไขาดเมเดຌ฿น
งานทรัพยากรบุคคลคือ การวางผน (Planning) ผูຌบริหารจะตຌองมีวิสัยทัศน์ (Vision) ทีไกวຌางเกลสามารถขຌา฿จ
สถานการณ์ละวิคราะห์หตุการณ์ทีไจะกิดขึๅน฿นอนาคตเดຌ ซึไงจะมีผลกระทบตอทิศทางการด านินงานละความ
ตຌองการดຌานบุคลากรขององค์การ พืไอทีไจะสามารถวางผนทรัพยากรบุคคล หรือการวางผนทรัพยากร
มนุษย์ (Human Resource Planning : HRP) เดຌอยางรอบคอบ รัดกุม มีประสิทธิภาพ ละสอดคลຌองกับความ
ตຌองการ฿นตละชวงวลาเดຌ              ดังนัๅนจากความหมายของการวางผนทีไกลาวมา ท า฿หຌราสามารถกลาวเดຌวา การวางผนทรัพยากร
บุคคล คือกระบวนการทีไ฿ชຌคาดการณ์ความตຌองการดຌานทรัพยากรบุคคลขององค์การ อันจะสงผลถึงการก าหนด
วิธีการปฏิบัติทีไกีไยวขຌองกับบุคลากรละการตอบสนองตอปัจจัยวดลຌอม ตัๅงตกอนบุคลากรขຌารวมงานกับ
องค์การ ขณะปฏิบัติงานอยู฿นองค์การ จนกระทัไงขาตຌองพຌนออกจากองค์การ พืไอ฿หຌองค์การ฿ชຌป็นนวทาง
ปฏิบัติละป็นหลักประกันวาองค์การจะมีบุคลากรทีไมีคุณภาพอยางพียงพออยูสมอ ตลอดจนพืไอ฿หຌบุคลากรมี
คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life : QWL) ทีไหมาะสม สามารถปฏิบัติงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
ละประสิทธิผลสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์รวมขององค์การ ดยมีป้าหมายส าคัญพืไอประสิทธิภาพ ความมัไนคง 
ละการจริญติบตขององค์การ บุคลากร ละสังคม 

 สวนทีไ 3    
แผนบริหารทรพัยากรบุคคล 



   จากความส าคัญ ละความหมายดังกลาวขຌางตຌน มหาวิทยาลัยจึงเดຌจัดท าผนบริหารทรัพยากร 
บุคคลขึๅน พืไอป็นนวทางการบริหารจัดการ ละพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสรຌางความกຌาวหนຌา ละธ ารงรักษา
บุคลากรทีไมีคุณคาเวຌกับมหาวิทยาลัยตอเป  3.2 นยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีปງาหมายทีไจะพัฒนามหาวิทยาลัย฿หຌป็นองค์กรทีไดี สรຌางคุณภาพ
ชีวิตละความผาสุก฿นการปฏิบัติงาน ละมุงทีไจะป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 มหาวิทยาลัยอันดับ 15  
ของประทศ ละมหาวิทยาลัยอันดับ 150 ของอชีย ป็นชุมชนวิชาการทีไผลิตบัณฑิตขงขันกับนานาชาติเดຌ ละ
สามารถด ารงชีพอยู฿นสังคมเดຌอยางมีคุณภาพละมีคุณธรรม พึไงพาตนองเดຌละยืนอยูอยางสงางาม฿นสังคม
วิชาการ พืไอ฿หຌบรรลุปງาหมายดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงเดຌก าหนดนยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เวຌดังนีๅ  1. วางผนก าลังคนอยางหมาะสมตามกรอบภารกิจ  2. ก าหนดกระบวนการคัดลือกคนขຌาสูต าหนงดຌวยระบบคุณธรรม ละด านินการดຌวย 
ความป็นธรรมปรง฿ส ตรวจสอบเดຌ  3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล฿หຌมีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดบุคคลทีไมีศักยภาพสูงขຌามา
ปฏิบัติงาน฿นมหาวิทยาลัย  4. พัฒนาระบบจัดกใบขຌอมูลทะบียนประวัติบุคลากร การประมินผลการปฏิบัติราชการทีไอืๅอ 
ตอการท างาน ละมีความถูกตຌองสามารถน าเปประกอบการตัดสิน฿จเดຌอยางรวดรใว  5. สงสริมละสนับสนุน฿หຌบุคลากรทัๅงสายวิชาการละสายสนับสนุนวิชาการเดຌรับการศึกษาตอ 
฿นระดับทีไสูงขึๅน  6. สงสริมละสนับสนุน฿หຌบุคลากรพัฒนาตนอง ละสงสริมการลกปลีไยนรียนรูຌ  7. สงสริมละสนับสนุน฿หຌบุคลากรมีความกຌาวหนຌา฿นสายงาน   8. สงสริมละสนับสนุน฿หຌบุคลากรมีสุขภาพอนามัยทีไดี ดยการจัด฿หຌมีสถานทีไท างานทีไอืๅอตอการ
ท างาน ละสถานทีไออกก าลังกาย รวมทัๅงกิจกรรมการออกก าลังกาย 
   9. สงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร฿หຌมีคุณภาพชีวิตละสวัสดิการทีไดีอันจะ น าเปสูความ
จงรักภักดีองค์กร  10. กระจายอ านาจ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคลเปสูหนวยงานพืไอ฿หຌกิดความคลองตัว฿นการ
บริหาร  11. ปรับกระบวนการท างาน฿นหนวยงาน฿หຌมีประสิทธิภาพ ป็นเป฿นทิศทางดียวกัน ละกิดความ
คลองตัว฿นการปฏิบัติงาน  12. สรຌางรงจูง฿จ ละ฿หຌรางวัลกับบุคลากร   3.3 วัตถุประสงค์ของผนบริหารทรัพยากรบุคคล 



   1. พืไอปรับปรุงละพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไมีประสิทธิภาพอืๅอตอการด านินงาน 
ทีไนຌนผลสัมฤทธิ์ ละการกຌาวสูมหาวิทยาลัยมบบทีไดีของสังคม  2. พืไอพัฒนาบุคคล฿หຌมีความรูຌ ความสามารถ฿นดຌานตางโ ละสามารถปฏิบัติงานเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน  3. พืไอ฿หຌบุคลากรมีคุณภาพชีวิตทีไดี มีความทุมท฿นการปฏิบัติงาน ละมีความผูกพันละทัศนคติทีไดี
ตอองค์กร   3.4 ยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัดความส ารใจละคาป้าหมายของมหาวิทยาลัย  3.4.1 ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ทีไ 1 พัฒนามหาวิทยาลัย฿หຌป็นอตทัคคะอยางยัไงยืน   3.4.2 ป้าประสงค์ชิงยุทธศาสตร์  1. สรรหาบุคลากรทีไมีความรูຌ ความสามารถตรงตามความตຌองการ ละสอดคลຌองกับอัตราก าลัง
ทีไมีอยู   2. บุคลากรทุกระดับมีความกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ มีทักษะ ความรูຌ คุณธรรมละจริยธรรม฿น
การปฏิบัติงาน   3. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานทีไดี ละอยู฿นสภาพวดลຌอมทีไอืๅอตอการท างาน   3.4.3 ตัวชีๅวัดความส ารใจละคาป้าหมายของมหาวิทยาลัย   วัตถุประสงค์ของผน ตัวชีๅวชัด คาป้าหมาย 

1) พืไอปรับปรุงละพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทีไมีประสิทธิภาพอืๅอตอการ
ด านินงานทีไ นຌนผลสัมฤทธิ์  ละการกຌาวสู
มหาวิทยาลัยมบบทีไดีของสังคม ระดับความพึงพอ฿จของ

บุ คล ากรต อ ร ะบ บ กา ร
บริหารทรัพยากรบุคคล
ของมหาวิทยาลัย (ระดับ
ความพึงพอ฿จ) ≥ 4.0 

2) พืไอ฿หຌบุคลากรมีคุณภาพชีวิตทีไดี มีความทุมท
฿นการปฏิบัติงาน ละมีควมผูกพันกับองค์กร ระดับความผูกพันของ

บุคลากรตอมหาวิทยาลัย 
(ระดับความผูกพัน) ≥ 4.0   



     3.5 ขัๅนตอนการจัดท าผนบริหารทรัพยากรบุคคล  
ล าดับ กิจกรรม ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1 ก าหนดผูຌรับผิดชอบ การติดตามผลการด านินงาน ตุลาคม ผูຌอ านวยการกอง
บริหารงานบุคคล 

2 ก าหนดปฏิทินการติดตามผลการด านินงาน ตุลาคม คณะกรรมการ 
จัดท าผน 

3 ก าหนดครืไองมือการติดตามผลการด านินงาน 
ตามผน ตุลาคม ผูຌอ านวยการกอง

บริหารงานบุคคล 
4 ติดตามผลการด านินงาน มีนาคม,กันยายน ผูຌอ านวยการกอง

บริหารงานบุคคล 
5 สรุปละรายงานผลการด านินงานตอผูຌบริหาร มีนาคม,กันยายน ผูຌอ านวยการกอง

บริหารงานบุคคล 
6 ประมินผลการด านินงานตามผน กันยายน คณะกรรมการ 

จัดท าผน  



  
ผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  3.6.1 ผนปฏิบัติการดຌานบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560-2564)   
กิจกรรม/ครงการ  

วัตถุประสงค์
ครงการ  

ตัวชีๅวัด
ความส ารใจ ป้าหมายของตัวชีๅวัด  

กลุมป้าหมาย  
ระยะวลา
ด านินงาน  

งบประมาณ 
(บาท)   

ผูຌรับผิดชอบ  2560  2561  2562  2563  2564        
ระบบการสรรหา (Recruitment)          
1. การวางผนอัตราก าลัง           1 จัดท ากรอบ

อัตราก าลังของ
บุคลากร
มหาวิทยาลยั พืไอทบทวน

ละจัดท า
กรอบ
อัตราก าลัง ฿หຌ
พียงพอตอ
ความตຌองการ
อัตราก าลัง
ของ
มหาวิทยาลยั  

รຌอยละ
ความส ารใจ
฿นการจัดท า
กรอบ
อัตราก าลัง 100 100 100 100 100 หนวยงานภาย฿นมหาวิทยาลัย ตุลาคม – 

กันยายน - กอง
บริหารงาน
บุคคล 

2. การสรรหา บรรจุ ตงตัๅง           



   
กิจกรรม/ครงการ  

วัตถุประสงค์
ครงการ  

ตัวชีๅวัด
ความส ารใจ ป้าหมายของตัวชีๅวัด  

กลุมป้าหมาย  
ระยะวลา
ด านินงาน  

งบประมาณ 
(บาท)   

ผูຌรับผิดชอบ  2560  2561  2562  2563  2564        1 อบรมชีๅจง
หลักกณฑ์ละ
ก าหนด
มาตรฐาน การ
ด านินงาน 
สรรหา การ
บรรจุ ตงตัๅง  

พืไอ฿หຌ
ผูຌปฏิบัติงาน
บุคคลของ
หนวยงานมี
ความรูຌ ความ
ขຌา฿จ ฿นการ
ปฏิบัติงาน 

รຌอยละของ
ผูຌปฏิบัติงาน
ดຌานบุคคลทีไ
ขຌารวมอบรม ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ผูຌปฏิบัติงานดຌานบุคคล ของหนวยงานภาย฿น

มหาวิทยาลยั  ตุลาคม – 
กันยายน - กอง

บริหารงาน
บุคคล 2 การสรรหาละ

คัดลือก
บุคลากร พืไอสรรหา

ละคัดลือก
บุคลากรขຌา
ปฏิบัติงาน รຌอยละของ

การสรรหา
บุคคลขຌา
ท างานเดຌตาม
ประกาศ  ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 หนวยงานภาย฿นมหาวิทยาลัย ตุลาคม – 

กันยายน - กอง
บริหารงาน
บุคคล 

ระบบการประมินผลการ
ปฏิบัติงาน           1 การประมินผล

การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร พืไอ

ประมินผล
การปฏิบัติงาน

รຌอยละของ
หนวยงานทีไ
ด านินการ

100 100 100 100 100 หนวยงานภาย฿นมหาวิทยาลัย ตุลาคม – 
กันยายน  - กอง

บริหารงาน
บุคคล 



   
กิจกรรม/ครงการ  

วัตถุประสงค์
ครงการ  

ตัวชีๅวัด
ความส ารใจ ป้าหมายของตัวชีๅวัด  

กลุมป้าหมาย  
ระยะวลา
ด านินงาน  

งบประมาณ 
(บาท)   

ผูຌรับผิดชอบ  2560  2561  2562  2563  2564        
ของบุคลากร
มหาวิทยาลยั ประมิน

ปฏิบัติงาน  
ระบบการบริหารคาตอบทน          
1 การบริหาร

คาจຌาง 
งินดือน ละ
คาตอบทน พืไอ

ด านินการ
ลืไอนงินดือน 
ละคาจຌาง
คาตอบทน
ของบุคลากร รຌอยละ

บุคลากรทีไ
เดຌรับการ
ลืไอน
งินดือนละ
คาจຌางตาม
กณฑ์   

100 100 100 100 100 บุคลากรมหาวิทยาลัย ตุลาคม – 
กันยายน - กอง

บริหารงาน
บุคคล 

ระบบการ฿หຌสวัสดิการละสิทธิประยชน์          
1 การสรຌางความรูຌ

ความขຌา฿จ฿น
สิทธิประยชน์ 
กองทุน
ประกันสังคม พืไอ฿หຌ

บุคลากรมี
ความรูຌความ
ขຌา฿จ฿นสิทธิ
ประยชน์ของ

รຌอยละของ 
บุคลากรทีไขຌา
รวมอบรม ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากร มหาวิทยาลยัทีไขึๅนทะบยีนป็นผูຌประกันตน มกราคม – 

มีนาคม - กอง
บริหารงาน
บุคคล 



   
กิจกรรม/ครงการ  

วัตถุประสงค์
ครงการ  

ตัวชีๅวัด
ความส ารใจ ป้าหมายของตัวชีๅวัด  

กลุมป้าหมาย  
ระยะวลา
ด านินงาน  

งบประมาณ 
(บาท)   

ผูຌรับผิดชอบ  2560  2561  2562  2563  2564        
กองทุน
ประกันสังคม 

ระบบการธ ารงรักษา          
1. การสรຌางรงจูง฿จ          
1 การจัดสรรงิน

รางวัล พืไอป็นขวัญ
ก าลัง฿จ฿นการ
ปฏิบัติงาน
฿หຌกับบุคลากร รຌอยละ

บุคลากรทีไ
เดຌรับการ
จัดสรรงิน
รางวัลตาม
กณฑ ์ 100 100 100 100 100 บุคลากรมหาวิทยาลัย ธันวาคม - กอง

บริหารงาน
บุคคล 

2 การคัดลือก
บุคลากรดีดน พืไอป็นการ

สงสริม 
ยกยอง ป็น
ขวัญละ
ก าลัง฿จ฿นการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร  

รຌอยละ
ความส ารใจ
ของกิจการ
การคัดลือก
บุคลากร
ดีดน ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 คณะกรรมการด านินงาน พศจิกายน – 

มกราคม - กอง
บริหารงาน
บุคคล 



   
กิจกรรม/ครงการ  

วัตถุประสงค์
ครงการ  

ตัวชีๅวัด
ความส ารใจ ป้าหมายของตัวชีๅวัด  

กลุมป้าหมาย  
ระยะวลา
ด านินงาน  

งบประมาณ 
(บาท)   

ผูຌรับผิดชอบ  2560  2561  2562  2563  2564        
2. การจัดท าสຌนทางความกຌาวหนຌา          
1 การปรับปรุง

ขຌอบังคับละ
ประกาศ
กีไยวกับการขຌา
สูต าหนงทีไ
สูงขึๅนของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ 

พืไอทบทวน
ละปรับปรุง
ประกาศ
กีไยวกับการ
ขຌาสูต าหนง
ของบุคลากร
สายสนบัสนุน 

รຌอยละของ
ประกาศทีไ
เดຌรับการ
ปรับปรุง ≥80 - - - - พนักงานมหาวิทยาลัย ตุลาคม – 

กันยายน - กอง
บริหารงาน
บุคคล 

2 การจัดท ากรอบ
อัตราก าลังการ
ขຌาสูต าหนง
ของบุคลากร
สายสนบัสนุน
วิชาการ พืไอ฿หຌ

มหาวิทยาลยัมี
กรอบ
อัตราก าลัง
การขຌาสุ
ต าหนงของ
บุคลากร 

รຌอยละของ
หนวยงานทีไ
จัดสงกรอบ
อัตราก าลัง
การขຌาสู
ต าหนงของ
บุคลากรสาย
วิชาการ 

100 100 100 100 100 หนวยงานภาย฿นมหาวิทยาลัย ตุลาคม – 
กันยายน - กอง

บริหารงาน
บุคคล 



   
กิจกรรม/ครงการ  

วัตถุประสงค์
ครงการ  

ตัวชีๅวัด
ความส ารใจ ป้าหมายของตัวชีๅวัด  

กลุมป้าหมาย  
ระยะวลา
ด านินงาน  

งบประมาณ 
(บาท)   

ผูຌรับผิดชอบ  2560  2561  2562  2563  2564        
3 ครงการพัฒนา

ผลงานละพิไม
ต าหนงทาง
วิชาการ  รຌอยละ

บุคลากรทีไขຌา
รวมครงการ
ยืไนขอก าหนด
ต าหนงทาง
วิชาการ ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 บุคลากรสายวิชาการทีไขຌารวมครงการพัฒนาผลงาน

ละพิไมต าหนงทางวิชาการ ตุลาคม – 
กันยายน - กองบริการ

การศึกษา 
3.6.2  ผนปฏิบตัิการดຌานบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564  

กิจกรรม/ครงการ  
วัตถุประสงค์ครงการ  

ตัวชีๅวัดความส ารใจ ป้าหมาย 
ของตัวชีๅวัด  

กลุมป้าหมาย ระยะวลา
ด านินงาน งบประมาณ 

(บาท)   
ผูຌรับผิดชอบ 

ระบบการสรรหา (Recruitment) 
1. การวางผนอัตราก าลัง       1 จัดท ากรอบอัตราก าลัง

ของบุคลากรมหาวิทยาลัย พืไอทบทวนละจัดท า
กรอบอัตราก าลัง ฿หຌ
พียงพอตอความตຌองการ
อัตราก าลังของ
มหาวิทยาลยั รຌอยละความส ารใจ฿นการ

จัดท ากรอบอัตราก าลัง 100 หนวยงานภาย฿น
มหาวิทยาลยั ตุลาคม  - กันยายน  - กองบริหารงานบุคคล 



   
กิจกรรม/ครงการ  

วัตถุประสงค์ครงการ  
ตัวชีๅวัดความส ารใจ ป้าหมาย 

ของตัวชีๅวัด  
กลุมป้าหมาย ระยะวลา

ด านินงาน งบประมาณ 
(บาท)   

ผูຌรับผิดชอบ  
2. การสรรหา บรรจุ ตงตัๅง       1 อบรมชีๅจงหลักกณฑ์

ละก าหนดมาตรฐาน การ
ด านินงาน สรรหา การ
บรรจุ ตงตัๅง  พืไอ฿หຌผูຌปฏิบัติงานบุคคล

ของหนวยงานมีความรูຌ 
ความขຌา฿จ ฿นการ
ปฏิบัติงาน รຌอยละของผูຌปฏิบัติงานดຌาน

บุคคลทีไขຌารวมอบรม ≥80 ผูຌปฏิบัติงานดຌานบุคคล 
ของหนวยงานภาย฿น

มหาวิทยาลยั ตุลาคม  - กันยายน - กองบริหารงานบุคคล 2 การสรรหาละคดัลือก  
บุคลากร พืไอสรรหาละคัดลือก

บุคลากรขຌาปฏิบตัิงาน รຌอยละของการสรรหาบุคคล
ขຌาท างานเดຌตามประกาศ  ≥80 หนวยงานภาย฿น

มหาวิทยาลยั ตุลาคม  - กันยายน - กองบริหารงานบุคคล 
ระบบการประมินผลการปฏิบัติงาน       1 การประมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร พืไอประมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลยั รຌอยละของหนวยงานทีไ

ด านินการประมิน
ปฏิบัติงาน  100 หนวยงานภาย฿น

มหาวิทยาลยั ตุลาคม  - กันยายน  - กองบริหารงานบุคคล 
ระบบการบริหารคาตอบทน       

1 การบริหารคาจຌาง 
งินดือน ละคาตอบทน พืไอด านินการลืไอน

งินดือน ละคาจຌาง
คาตอบทนของบุคลากร รຌอยละบคุลากรทีไเดຌรับการ

ลืไอนงินดือนละคาจຌาง
ตามกณฑ์  100 บุคลากรมหาวิทยาลัย ตุลาคม  - กันยายน - กองบริหารงานบุคคล 



   
กิจกรรม/ครงการ  

วัตถุประสงค์ครงการ  
ตัวชีๅวัดความส ารใจ ป้าหมาย 

ของตัวชีๅวัด  
กลุมป้าหมาย ระยะวลา

ด านินงาน งบประมาณ 
(บาท)   

ผูຌรับผิดชอบ 
ระบบการ฿หຌสวัสดิการละสิทธิประยชน์       

1 การสรຌางความรูຌความ
ขຌา฿จ฿นสิทธิประยชน์ 
กองทุนประกันสังคม พืไอ฿หຌบุคลากรมีความรูຌ

ความขຌา฿จ฿นสิทธิ
ประยชน์ของกองทุน
ประกันสังคม  รຌอยละของ บุคลากรทีไขຌา

รวมอบรม ≥80 บุคลากร มหาวิทยาลยั
ทีไขึๅนทะบียนป็น

ผูຌประกันตน มกราคม – 
มีนาคม  - กองบริหารงานบุคคล 

ระบบการธ ารงรักษา       
1. การสรຌางรงจูง฿จ        1 การสรຌางรงจูง฿จดຌวยการ

จัดสรรงินรางวัล พืไอด านินการจัดสรรงิน
รางวัลส าหรับบุคลากร รຌอยละบคุลากรทีไเดຌรับการ

จัดสรรงินรางวัลตามกณฑ ์ 100 บุคลากรมหาวิทยาลัย ธันวาคม  - กองบริหารงานบุคคล 2 การคัดลือกบุคลากรดีดน พืไอป็นการสงสรมิ 
ยกยอง ป็นขวัญละ
ก าลัง฿จ฿นการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร รຌอยละความส ารใจของ

กิจการการคดัลือกบุคลากร
ดีดน ≥80 คณะกรรมการ

ด านินงาน พฤศจิกายน  – 
มกราคม  - กองบริหารงานบุคล 

2. การจัดท าสຌนทางความกຌาวหนຌา       
2.1 การปรับปรุงขຌอบังคับละ

ประกาศกีไยวกับการขຌาสู
พืไอทบทวนละปรับปรุง
ประกาศกีไยวกับการขຌาสู

รຌอยละของประกาศทีไเดຌรับ
การปรับปรุง ≥80 พนักงานมหาวิทาลัย ตุลาคม  - กันยายน - กองบริหารงานบุคคล 



   
กิจกรรม/ครงการ  

วัตถุประสงค์ครงการ  
ตัวชีๅวัดความส ารใจ ป้าหมาย 

ของตัวชีๅวัด  
กลุมป้าหมาย ระยะวลา

ด านินงาน งบประมาณ 
(บาท)   

ผูຌรับผิดชอบ 
ต าหนงทีไสูงขึๅนของ
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ต าหนงของบุคลากรสาย

สนับสนุน 
2.2 การจัดท ากรอบ

อัตราก าลังการขຌาสู
ต าหนงของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ พืไอ฿หຌมหาวิทยาลยัมี

กรอบอัตราก าลังการขຌาสุ
ต าหนงของบุคลากร รຌอยละของหนวยงานทีไ

จัดสงกรอบอัตราก าลังการ
ขຌาสูต าหนงของบุคลากร
สายวิชาการ 100 หนวยงานภาย฿น

มหาวิทยาลยั ตุลาคม  - กันยายน - กองบริหารงานบุคคล 
2.3 ครงการพัฒนาผลงาน

ละพิไมต าหนงทาง
วิชาการ  รຌอยละบคุลากรทีไขຌารวม

ครงการยืไนขอก าหนด
ต าหนงทางวิชาการ ≥20 บุคลากรสายวิชาการทีไ

ขຌารวมครงการ
พัฒนาผลงานละพิไม
ต าหนงทางวิชาการ ตุลาคม  - กันยายน - กองบริการการศึกษา  

 



             มหาวิทยาลัยมีนยบายการชืไอมยงระบบฐานขຌอมูลกับการบริหารงานบุคคลดยการน าระบบบริหาร
ทรัพยากร ( ERP: Enterprise Resource Planning) ขຌามา฿ชຌพืไอ฿หຌกิดประสิทธิภาพ ละความคลองตัว฿นการ
บริหารงานบุคคล สามารถน าเปประกอบการตัดสิน฿จเดຌอยางรวดรใว ประกอบดຌวยระบบงานตางโ ดังนีๅ    1. ระบบสรรหา   2. ระบบทะบียนประวัติ   3. ระบบลงวลาปฏิบัติราชการ   4. ระบบประมินผลการปฏิบัติงาน  5. ระบบครืไองราชอิสริยาภรณ์  
ระบบสรรหา  จัดท าขึๅนพืไอป็นบบผน฿นการพัฒนาระบบสารสนทศ พืไอการวางผนทรัพยากรองค์กร  
(ERP: Enterprise Resource Planning) ฿นดຌานระบบงานจัดสรรหาอัตราก าลัง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    
฿นการออกบบระบบของระบบงานมีวัตถุประสงค์ ดังนีๅ   1. พืไอตรวจสอบต าหนงงานทีไวางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  2. พืไอตรวจสอบต าหนงงานทีไถือครอง ฿นตละหนวยงาน  3.  พืไออธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานส าหรับงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
รวมถึงขัๅนตอนการปฏิบัติงาน การน าสนอรายงาน฿นสวนของรายงานดຌานงานบุคลากรละการน าสนอรายงาน
ส าหรับผูຌบริหาร   4. พืไอ฿หຌนวทาง฿นการปฏิบัติงานกีไยวกับงานบุคลากร฿หຌมีความคลองตัว รวดรใว ถูกตຌอง 
ละป็นมาตรฐานดียวกัน ละสงสริม฿หຌมีการปฏิบัติงานตามนยบายทีไผูຌบริหารเดຌก าหนดเวຌ   5. พืไอป็นการลดความซๅ าซຌอนของการบันทึกขຌอมูล   6. พืไอ฿หຌมีการจัดกใบขຌอมูลป็นเปอยางมีระบบ ละครบถຌวน   7. พืไอลดความสิๅนปลือง฿นการ฿ชຌทรัพยากรกระดาษ ละนืๅอทีไ฿นการจัดกใบอกสาร ละ
รายงานตาง โ   8. พืไอลดขัๅนตอนการท างาน ละความผิดพลาดของขຌอมูล฿นการรับ -สงขຌอมูลระหวาง
หนวยงาน   9. พืไอความสะดวก฿นการจัดท ารายงานรูปบบตาง โ  

 สวนทีไ 4    
ระบบทคนลยีสารสนทศกับ 
การบริหารงานบุคคล 



    10. พืไอ฿หຌสามารถน าสนอขຌอมูลมาวิคราะห์ หรือประกอบการตัดสิน฿จเดຌอยางรวดรใว ละ
ถูกตຌอง ดยฉพาะส าหรับผูຌบริหาร     11. พืไอน าสนอภาพของงาน ละการชืไอมยงของขຌอมูล฿นตละงานภาย฿นงานบุคลากร 
ละระบบทีไกีไยวขຌองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   12. พืไอน าสนอนวทาง฿นการปฏิบัติงาน฿หຌมีความคลองตัว รวดรใว ถูกตຌอง ละป็น
มาตรฐานดียวกัน ดยยังคงยึดนวทางปฏิบัติตามนยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   13. พืไอป็นขຌอมูล฿หຌพัฒนาระบบส าหรับงานบุคลากรดຌวยระบบงานคอมพิวตอร์฿หมทีไมี
มาตรฐาน   14. พืไอป็นคูมือส าหรับผูຌบริหารละผูຌปฏิบัติงาน ฿นการตรวจสอบขຌอมูลทีไตຌองจัดตรียม฿หຌมี
฿นระบบงาน ละระบบคอมพิวตอร์ทีไตຌองรองรับงานบุคลากร   15. พืไอ฿หຌสามารถน าขຌอมูลมาวิคราะห์ หรือประกอบการตัดสิน฿จเดຌอยางรวดรใว ละถูกตຌอง 
ดยฉพาะส าหรับผูຌบริหาร   16. พืไอ฿หຌขຌอมูล฿นระบบมีการชืไอมยงกับขຌอมูลของหนวยงานอืไน โ ทีไมีความกีไยวขຌองกับ
กระบวนการปฏิบัติงาน ละมีการชืไอมยงระหวางระบบงานทีไกีไยวขຌอง   17. พืไอกຌปัญหาดิมทีไคยมี ละตอบสนองความตຌองการของผูຌปฏิบัติงานทีไกีไยวขຌองกับงาน
บุคลากร เดຌก การกຌปัญหาความซๅ าซຌอนของการบันทึกขຌอมูล การจัดกใบขຌอมูล฿หຌป็นเปอยางมีระบบ ละ
ครบถຌวน การลดความสิๅนปลือง฿นการ฿ชຌทรัพยากรกระดาษ ละนืๅอทีไ฿นการจัดกใบอกสาร ละรายงานตาง โ 
สามารถติดตามละควบคุมงาน฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึๅน สะดวก฿นการจัดท ารายงานรูปบบตาง โ  
ระบบทะบียนประวัติ  จัดท าขึๅนพืไอป็นบบผน฿นการพัฒนาระบบสารสนทศพืไอการวางผนทรัพยากรองค์กร  
(ERP: Enterprise Resource Planning) ฿นดຌานระบบงานทะบียนประวัติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
฿นการออกบบระบบของระบบงานมีวัตถุประสงค์ ดังนีๅ 
พืไอกใบประวัติรายละอียดการคลืไอนเหวตาง โ ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  1. พืไออธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานส าหรับงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
รวมถึงขัๅนตอนการปฏิบัติงาน การน าสนอรายงาน฿นสวนของรายงานดຌานงานบุคลากรละการน าสนอรายงาน
ส าหรับผูຌบริหาร  2. พืไอ฿หຌนวทาง฿นการปฏิบัติงานกีไยวกับงานบุคลากร฿หຌมีความคลองตัว รวดรใว ถูกตຌอง 
ละป็นมาตรฐานดียวกัน ละสงสริม฿หຌมีการปฏิบัติงานตามนยบายทีไผูຌบริหารเดຌก าหนดเวຌ  3. พืไอป็นการลดความซๅ าซຌอนของการบันทึกขຌอมูล  4. พืไอ฿หຌมีการจัดกใบขຌอมูลป็นเปอยางมีระบบ ละครบถຌวน 



   5. พืไอลดความสิๅนปลือง฿นการ฿ชຌทรัพยากรกระดาษ ละนืๅอทีไ฿นการจัดกใบอกสาร ละ
รายงานตางโ  6. พืไอลดขัๅนตอนการท างาน ละความผิดพลาดของขຌอมูล฿นการรับ-สงขຌอมูลระหวาง
หนวยงาน  7. พืไอความสะดวก฿นการจัดท ารายงานรูปบบตาง โ   8. พืไอ฿หຌสามารถน าสนอขຌอมูลมาวิคราะห์ หรือประกอบการตัดสิน฿จเดຌอยางรวดรใว ละ
ถูกตຌอง ดยฉพาะส าหรับผูຌบริหาร  9. พืไอน าสนอภาพของงาน ละการชืไอมยงของขຌอมูล฿นตละงานภาย฿นงานบุคลากร ละ
ระบบทีไกีไยวขຌองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  10. พืไอน าสนอนวทาง฿นการปฏิบัติงาน฿หຌมีความคลองตัว รวดรใว ถูกตຌอง ละป็น
มาตรฐานดียวกัน ดยยังคงยึดนวทางปฏิบัติตามนยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  11. พืไอป็นขຌอมูล฿หຌพัฒนาระบบส าหรับงานบุคลากรดຌวยระบบงานคอมพิวตอร์฿หมทีไมี
มาตรฐาน  12. พืไอป็นคูมือส าหรับผูຌบริหารละผูຌปฏิบัติงาน ฿นการตรวจสอบขຌอมูลทีไตຌองจัดตรียม฿หຌมี
฿นระบบงาน ละระบบคอมพิวตอร์ทีไตຌองรองรับงานบุคลากร  13. พืไอ฿หຌสามารถน าขຌอมูลมาวิคราะห์ หรือประกอบการตัดสิน฿จเดຌอยางรวดรใว ละถูกตຌอง 
ดยฉพาะส าหรับผูຌบริหาร  14. พืไอ฿หຌขຌอมูล฿นระบบมีการชืไอมยงกับขຌอมูลของหนวยงานอืไน โ ทีไมีความกีไยวขຌองกับ
กระบวนการปฏิบัติงาน ละมีการชืไอมยงระหวางระบบงานทีไกีไยวขຌอง  15. พืไอกຌปัญหาดิมทีไคยมี ละตอบสนองความตຌองการของผูຌปฏิบัติงานทีไกีไยวขຌองกับงาน
บุคลากร เดຌก การกຌปัญหาความซๅ าซຌอนของการบันทึกขຌอมูล การจัดกใบขຌอมูล฿หຌป็นเปอยางมีระบบ ละ
ครบถຌวน การลดความสิๅนปลือง฿นการ฿ชຌทรัพยากรกระดาษ ละนืๅอทีไ฿นการจัดกใบอกสาร ละรายงานตาง โ 
สามารถติดตามละควบคุมงาน฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึๅน สะดวก฿นการจัดท ารายงานรูปบบตาง โ  
ระบบลงวลาปฏิบัติราชการ  จัดท าขึๅนพืไอป็นบบผน฿นการพัฒนาระบบสารสนทศ พืไอการวางผนทรัพยากรองค์กร (ERP : Enterprise Resource Planning) ฿นดຌานระบบงานประมินผลการปฏิบัติงานละการพิจารณาขึๅนงินดือน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฿นการออกบบระบบของระบบงานมีวัตถุประสงค์ ดังนีๅ   1. พืไอกใบขຌอมูลการมาปฏิบัติงาน การขอลางาน การท าลวงวลา  รวมถึงการค านวณ ชัไวมง
การมาปฏิบัติงาน ขาดงาน มาสาย ลางาน ละ รวบรวมชัไวมงการท าลวงวลา ของบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึๅน   2. พืไอ฿หຌนวทาง฿นการปฏิบัติงานกีไยวกับงานบุคลากร฿หຌมีความคลองตัว รวดรใว ถูกตຌอง 
ละป็นมาตรฐานดียวกัน ละสงสริม฿หຌมีการปฏิบัติงานตามนยบายทีไผูຌบริหารเดຌก าหนดเวຌ   3. พืไอป็นการลดความซๅ าซຌอนของการบันทึกขຌอมูล 



    4. พืไอ฿หຌมีการจัดกใบขຌอมูลป็นเปอยางมีระบบ ละครบถຌวน   5.  พืไอลดความสิๅนปลือง฿นการ฿ชຌทรัพยากรกระดา ษ ละนืๅอทีไ฿นการจัดกใบอกสาร 
ละรายงานตาง โ   6. พืไอลดขัๅนตอนการท างานละความผิดพลาดของขຌอมูล฿นการรับ-สงขຌอมูลระหวางหนวยงาน   7. พืไอความสะดวก฿นการจัดท ารายงานรูปบบตาง โ    8. พืไอ฿หຌสามารถน าสนอขຌอมูลมาวิคราะห์ หรือประกอบการตัดสิน฿จเดຌอยางรวดรใว ละ
ถูกตຌอง ดยฉพาะส าหรับผูຌบริหาร   9. พืไอน าสนอภาพของงาน ละการชืไอมยงของขຌอมูล฿นตละงานภาย฿นงานบุคลากร ละ
ระบบทีไกีไยวขຌองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   10. พืไอน าสนอนวทาง฿นการปฏิบัติงาน฿หຌมีความคลองตัว รวดรใว ถูกตຌอง ละป็น
มาตรฐานดียวกัน ดยยังคงยึดนวทางปฏิบัติตามนยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   11. พืไอป็นขຌอมูล฿หຌพัฒนาระบบส าหรับงานบุคลากรดຌวยระบบงานคอมพิวตอร์฿หมทีไมี
มาตรฐาน   12. พืไอป็นคูมือส าหรับผูຌบริหารละผูຌปฏิบัติงาน ฿นการตรวจสอบขຌอมูลทีไตຌองจัดตรียม฿หຌมี
฿นระบบงาน ละระบบคอมพิวตอร์ทีไตຌองรองรับงานบุคลากร   13. พืไอ฿หຌสามารถน าขຌอมูลมาวิคราะห์ หรือประกอบการตัดสิน฿จเดຌอยางรวดรใว ละถูกตຌอง 
ดยฉพาะส าหรับผูຌบริหาร   14. พืไอ฿หຌขຌอมูล฿นระบบมีการชืไอมยงกับขຌอมูลของหนวยงานอืไน โ ทีไมีความกีไยวขຌองกับ
กระบวนการปฏิบัติงาน ละมีการชืไอมยงระหวางระบบงานทีไกีไยวขຌอง   15 พืไอกຌปัญหาดิมทีไคยมี ละตอบสนองความตຌองการของผูຌปฏิบัติงานทีไกีไยวขຌองกับงาน
บุคลากร เดຌก การกຌปัญหาความซๅ าซຌอนของการบันทึกขຌอมูล การจัดกใบขຌอมูล฿หຌป็นเปอยางมีระบบ ละ
ครบถຌวน การลดความสิๅนปลือง฿นการ฿ชຌทรัพยากรกระดาษ ละนืๅอทีไ฿นการจัดกใบอกสาร ละรายงานตางโ 
สามารถติดตามละควบคุมงาน฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึๅน สะดวก฿นการจัดท ารายงานรูปบบตางโ  
ระบบประมินผลการปฏิบัติงาน  จัดท าขึๅนพืไอป็นบบผน฿นการพัฒนาระบบสารสนทศ พืไอการวางผนทรัพยากรองค์กร (ERP : Enterprise Resource Planning) ฿นดຌานระบบงานทะบียนประวัติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฿นการ
ออกบบระบบของระบบงานมีวัตถุประสงค์ ดังนีๅ   1. พืไอกใบขຌอมูลการประมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงค านวณคะนนประมินผลละหากณฑ์ 
การประมินผลของบุคลากร   พืไอป็นขຌอมูล฿นการตัดสิน฿จส าหรับผูຌบริหาร   2. พืไอ฿หຌนวทาง฿นการปฏิบัติงานกีไยวกับงานบุคลากร฿หຌมีความคลองตัว รวดรใว ถูกตຌอง 
ละป็นมาตรฐานดียวกัน ละสงสริม฿หຌมีการปฏิบัติงานตามนยบายทีไผูຌบริหารเดຌก าหนดเวຌ   3. พืไอป็นการลดความซๅ าซຌอนของการบันทึกขຌอมูล   4. พืไอ฿หຌมีการจัดกใบขຌอมูลป็นเปอยางมีระบบ ละครบถຌวน 



    5. พืไอลดความสิๅนปลือง฿นการ฿ชຌทรัพยากรกระดาษ ละนืๅอทีไ฿นการจัดกใบอกสาร ละ
รายงานตาง โ   6. พืไอลดขัๅนตอนการท างาน ละความผิดพลาดของขຌอมูล฿นการรับ -สงขຌอมูลระหวาง
หนวยงาน   7. พืไอความสะดวก฿นการจัดท ารายงานรูปบบตาง โ   8. พืไอ฿หຌสามารถน าสนอขຌอมูลมาวิคราะห์ หรือประกอบการตัดสิน฿จเดຌอยางรวดรใว ละ
ถูกตຌอง ดยฉพาะส าหรับผูຌบริหาร   9. พืไอน าสนอภาพของงาน ละการชืไอมยงของขຌอมูล฿นตละงานภาย฿นงานบุคลากร ละ
ระบบทีไกีไยวขຌองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   10. พืไอน าสนอนวทาง฿นการปฏิบัติงาน฿หຌมีความคลองตัว รวดรใว ถูกตຌอง ละป็น
มาตรฐานดียวกัน ดยยังคงยึดนวทางปฏิบัติตามนยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   11. พืไอป็นขຌอมูล฿หຌพัฒนาระบบส าหรับงานบุคลากรดຌวยระบบงานคอมพิวตอร์฿หมทีไมี
มาตรฐาน   12. พืไอป็นคูมือส าหรับผูຌบริหารละผูຌปฏิบัติงาน ฿นการตรวจสอบขຌอมูลทีไตຌองจัดตรียม฿หຌมี฿น
ระบบงาน ละระบบคอมพิวตอร์ทีไตຌองรองรับงานบุคลากร   13. พืไอ฿หຌสามารถน าขຌอมูลมาวิคราะห์ หรือประกอบการตัดสิน฿จเดຌอยางรวดรใว ละถูกตຌอง 
ดยฉพาะส าหรับผูຌบริหาร   14. พืไอ฿หຌขຌอมูล฿นระบบมีการชืไอมยงกับขຌอมูลของหนวยงานอืไน โ ทีไมีความกีไยวขຌองกับ
กระบวนการปฏิบัติงาน ละมีการชืไอมยงระหวางระบบงานทีไกีไยวขຌอง   15. พืไอกຌปัญหาดิมทีไคยมี ละตอบสนองความตຌองการของผูຌปฏิบัติงานทีไกีไยวขຌองกับงาน
บุคลากร เดຌก การกຌปัญหาความซๅ าซຌอนของการบันทึกขຌอมูล การจัดกใบขຌอมูล฿หຌป็นเปอยางมีระบบ ละ
ครบถຌวนการลดความสิๅนปลือง฿นการ฿ชຌทรัพยากรกระดาษ ละนืๅอทีไ ฿นการจัดกใบอกสารละรายงานตาง โ 
สามารถติดตามละควบคุมงาน฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึๅน สะดวก฿นการจัดท ารายงานรูปบบตาง โ  
ระบบครืไองราชอิสริยาภรณ์  จัดท าขึๅนพืไอป็นการวางผน฿นการพัฒนาระบบสารสนทศพืไอการวางผนพัฒนาองค์กร (EPR) ฿น
ดຌานระบบครืไองราชอิสริยาภรณ์ พืไอป็นขຌอมูล฿นการสนอขอครืไองราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากร฿นมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา ฿นการออกบบระบบงานมีวัตถุประสงค์ ดังนีๅ   1. พืไอป็นขຌอมูล฿นการด านินการ฿นการขอครืไองราชอิสริยาภรณ์อยางมีประสิทธิภาพละ
ถูกตຌองมากขึๅน   2. พืไอกใบขຌอมูล฿นการเดຌรับครืไองราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากร฿นมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา  3. พืไอลดขຌอผิดพราดของขຌอมูล฿นการสนอขอครืไองราชอิสริยาภรณ์   4. พืไอ฿หຌการจัดกใบขຌอมูลป็นเปอยางมีระบบละครบถຌวน 



    5. พืไอลดความสิๅนปลือง฿นการ฿ชຌทรัพยากรกระดาษ ละพืๅนทีไ฿นการจัดกใบอกสารละ
ระบบงานตาง โ   6. พืไอ฿หຌสามารถน าขຌอมูลมาคราะห์หรือประกอบการตัดสิน฿จเดຌอยางรวดรใวละถูกตຌอง  7. พืไอป็นขຌอมูล฿นระบบทีไมีการชืไอมยงกับขຌอมูลของตละหนวยงานละสามารถรับรูຌ 
ขຌอมูลเดຌ  8. พืไอกຌปัญหาขຌอมูลดิมทีไคยมีละสามารถตอบสนองความตຌองการของผูຌปฏิบัติงานทีไ
กีไยวขຌองกับงานบุคลากร                                           



           การน าผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) ละผนประจ าปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เปสูการปฏิบัติ ตຌอง฿หຌความส าคัญตอการบริหารจัดการ พืไอ฿หຌกิดการประสานความรวมมือ฿นการ
จัดท าครงการ/กิจกรรม฿หຌส ารใจตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ ละปງาประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
ทีไก าหนดเวຌ รวมทัๅงมีการพัฒนาการติดตามประมินผลการด านินงานตามผนอยางป็นระบบพืไอ฿หຌกิดผล  
฿นทางปฏิบัติเดຌอยางป็นรูปธรรม ซึไงเดຌก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนีๅ   1. พืไอสริมสรຌางความรูຌ ละความขຌา฿จรวมกันของบุคลากรภาย฿นหนวยงาน฿นรืไองการบริหารงาน
บุคคล ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) ละผนการด านินงานประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2564   2. พืไอปรับกระบวนการ ละกลเกการบริหารจัดการ การน าผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป 
(พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) ละผนประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปสูการปฏิบัติเดຌอยางมีประสิทธิภาพ   3. พืไอ฿หຌมีการติดตามประมินผลผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ5 ป (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) ละ
ผนประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยางป็นระบบ  5.1 นวทางการน าผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) ละผนประจ าปี     
     งบประมาณ พ.ศ. 2564 เปสูการปฏิบัติ  พืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ดังกลาว จึงก าหนดทางการน าผนการบริหารงานบุคคลเปสูการปฏิบัติ ดังนีๅ   1. สรຌางความขຌา฿จรวมกันกีไยวกับผนบริหารทรัพยากรบุคลากร ระยะ5 ป (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564)
ละผนประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยางป็นระบบ   2. ประชาสัมพันธ์พืไอสรຌางความขຌา฿จ฿นภารกิจ ปງาหมาย ละครงการ/กิจกรรม฿หຌกับบุคลากร เดຌ
ทราบถึงรายละอียดครงการการด านินงานตามผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ5 ป (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564)
ละผนประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฿หຌกิดผล฿นทางปฏิบัติ   3. ผลักดันระบบงบประมาณ ละการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากร฿หຌสอดคลຌองกับครงการทีไก าหนด   4. สงสริมการปฏิบัติงานทีไสอดคลຌองกับผนทีไก าหนดเวຌ ละน าเปสูการพิจารณาการสนับสนุน
ทรัพยากรเดຌอยางมีประสิทธิภาพ   5. ขับคลืไอนครงการ/กิจกรรม฿หຌมีความกຌาวหนຌาอยางตอนืไอง ดยอาศัยทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌ
ป็นครืไองมือ฿นการสืไอสาร พรຌอมจัดท าฐานขຌอมูล฿หຌสามารถขຌาถึงละ฿ชຌประยชน์เดຌงาย ติดตาม ตรวจสอบผลทีไ
เดຌรับจากการด านินงานครงการ/กิจกรรมของหนวยงาน วาสามารถต อบสนองตอวัตถุประสงค์ของ 

 สวนทีไ 5    
นวทางการน าผนสูการปฏิบัติ 
ละการติดตามประมินผล 



  
ผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) ละผนประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รวมทัๅงสามารถประมินผลเดຌอยางป็นรูปธรรม 5.2 การติดตามละประมินผลผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) ละผน 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  การติดตามประมินผลป็นครืไองมือส าคัญทีไจะสนับสนุน฿หຌการด านินงานของมหาวิทยาลัย บรรลุ
ปງาประสงค์ตามทีไก าหนดเวຌ฿นผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) ละผนประจ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2564  พืไอ฿หຌผูຌบริหารละผูຌปฏิบัติ งานทราบถึงความส า รใจ หรือความลຌมหลวของ  
การด านินงาน ละน าเปสูการปรับปลีไยนนวทางการด านินงานพืไอกຌเขปัญหาอุปสรรค฿หຌหมาะสมทาทัน
สถานการณ์ ละสามารถบรรลุผลส ารใจตามปງาหมายเดຌ ดยคณะฯมีการจัดประชุมพืไอรายงานความกຌาวหนຌา
ของการปฏิบัติงาน฿นครงการตางโตามผนการพัฒนาบุคลากรป็นระยะโ ละจัดท ารายงานสรุปผล 
การด านินงานของตละครงการหลังจากสรใจสิๅนครงการ                                



            
ภาคผนวก          



         
ภาคผนวก ก 

อนุมัติผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 

ละ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



                     



       
ภาคผนวก ข 

ค าสัไงตงตัๅงคณะกรรมการจัดท าผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 

ละ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



  

  



                                                     



                                                    


