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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
ดังนัๅนการปรับปลีไยนบทบาทดຌานการบริห ารทรั พยากรบุคคล฿นภาคราชการจึงมีจุดมุงหมายพืไอสรຌ างความ
ขຌมขใง฿หຌกับสวนราชการ
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลนว฿หมจึงตຌองป็นระบบทีไสรຌางความคลองตัว฿หຌกับผูຌบริหารเมติด
ยึ ด อยู กั บ กฎระบี ย บ ละตຌ อ งป็ น ระบบทีไ  กืๅ อ หนุ น ต อ การท างานชิ งยุ ท ธศาสตร์ บ รรลุ ปງ า หมายทีไ ตัๅ ง เวຌ฿น
ขณะดียวกันจะตຌองป็นระบบทีไมีประสิทธิภาพ ปรง฿ส ป็นธรรม ละทา฿หຌขຌาราชการมีความพึงพอ฿จ ตลอดจน
มีคุณภาพชีวิตทีไดีดຌวย
สานักงานก.พ.เดຌพัฒนาครืไองมือสาหรับ การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล  หรือทีไ
รียกวา HR Scorecard มา฿ชຌ ดยมีวัตถุประสงค์ ดังนีๅ
1. พืไอพัฒนาระบบละสรຌางกลเกการประมินประสิทธิภาพละประสิท ธิผลตลอดจนความคุຌมคา
ละความพรຌอมรับผิด฿นการบริห ารทรั พยากรบุ คคลส าหรับสวนราชการ อันจะป็นชองทาง ฿นการ฿หຌขຌอมูล
ยຌอนกลับกีไยวกับสภาพปัญหาละนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลซึไงจะชวย฿หຌสวนราชการ
สามารถบริหารกาลังคน฿หຌกิดประยชน์ สูงสุดพืไอบรรลุภารกิจละ ปງาหมาย ทีไตัๅงเวຌ
2. พืไอสรຌางความขຌมขใงดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌกับสวนราชการอันจะ นาเปสูการพัฒนา
สมรรถนะของหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ฿หຌสามารถ ปฏิบัติงาน฿นฐานะทีไป็นหุຌนสวนชิง
ยุทธศาสตร์฿นการบริหารราชการของสวนราชการเดຌ
3. พืไอสรຌางกลเกความสัมพันธ์ระหวางองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไงทาหนຌาทีไชิงนยบาย
ดຌานการบริหารกาลังคน฿นภาพรวม (Human Resource Policy) ละ สวนราชการซึไงรับผิดชอบตอยุทธศาสตร์ละ
วิธีปฏิบัติดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Strategy and Operation) ทีไประชุม ก.พ. เดຌหในชอบ
กับ นวทางการน า HR Scorecard มา฿ชຌตัๅงตวัน ทีไ 12 มกราคม 2547 ซึไงป็ น นวทาง฿หม฿นการทางาน HR
Scorecard ฿นภาครัฐ มีองค์ประกอบ 4 สวน เดຌก
1) มาตรฐานความสารใจ (Standard for Success) หมายถึง ปງาหมายสุดทຌายทีไสวนราชการตຌอง
บรรลุ

2) ปัจจัยทีไจะนาเปสูความสารใจ (Critical Success Factors) หมายถึง นยบายมาตรการ ผนงาน
ครงการ ละการดานินการตางโ ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการทีไจะทา฿หຌบรรลุมาตรฐาน
ความสารใจ
3) มาตรวัดหรือตัวชีๅวัดความสารใจ ( Measures and Indicators) ฿นการดานินการตามนยบาย
ผนงาน ครงการ ละมาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล
4) ผลการดานินงานทีไสวนราชการ฿ชຌป็นหลักฐาน฿นการประมินวาเดຌดานินการตามนยบาย
ผนงาน ครงการ ละมาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลบรรลุตามมาตรฐานความสารใจ
มาตรฐานความสารใจการบริหารทรัพยากรบุคคล (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 คุณภาพชีวิตการทางานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทางาน
รายละอียด฿นตละมิติ มีดังนีๅ
1. มิติทีไ 1 ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การทีไสวนราชการมีนวทางละวิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดังตอเปนีๅ
1.1 สวนราชการมีนยบาย ผนงานละมาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลซึไงมีความ
สอดคลຌองละสนับสนุน฿หຌสวนราชการบรรลุพันธกิจ ปງาหมาย ละวัตถุประสงค์ทีไตัๅงเวຌ
1.2 สวนราชการมีการวางผนละบริห ารกาลั งคน ทัๅง฿นชิงปริมาณละคุณภาพกล าวคื อ
กาลังคนมีสมรรถนะทีไหมาะสม สอดคลຌองกับการบรรลุภารกิจละความจาป็นของสวนราชการทัๅง฿นปัจจุบัน
ละ฿นอนาคต มีการวิคราะห์สภาพกาลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุชองวางดຌานความตຌองการกาลังคน
ละมีผนพืไอลดชองวางดังกลาว
1.3 สวนราชการมีนยบาย ผนงาน ครงการ ละมาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล
พืไอจูง฿จ฿หຌเดຌมา พัฒนา ละรักษาเวຌซึไงกลุมขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานทีไมีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึไงจาป็นตอ
ความคงอยูละขีดความสามารถ฿นการขงขันของ สวนราชการ
1.4 สวนราชการ มีผนการสรຌางละผนการพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับรวมทัๅงมีผนสรຌาง ความ
ตอนืไอง฿นการบริหารราชการนอก จากนีๅยังรวมถึงการทีไผูຌนาปฏิบัติตนป็นบบอยางทีไดีละสรຌางรงบันดาล฿จ
฿หຌกับขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานทัๅง฿นรืไองของผลการปฏิบัติงานละพฤติกรรม฿นการทางาน
2. มิติทีไ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง กิจกรรมละกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ (HR Transactional Activities) มีลักษณะดังตอเปนีๅ

2.1 กิจกรรมละกระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของส ว นราชการ ชน การสรรหา
คัดลือก การบรรจุตงตัๅง การพัฒนา การลืไอนขัๅน ลืไอนตาหนง การยกยຌา ย ละกิจกรรมดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอืไนโ มีความถูกตຌองละทันวลา
2.2 สวนราชการมีระบบฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไมีความถูกตຌองทีไยงตรง
ทันสมัย ละนามา฿ชຌประกอบการตัดสิน฿จละการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการเดຌจริง
2.3 สัดสวนคา฿ชຌจายสาหรับกิจกรรมละกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลตองบประมาณ
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 มีการนาทคนลยีละทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌ฿นกิจกรรมละกระบวนการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ พืไอปรับปรุงการบริหารละการบริการ (HR Automation)
3. มิติทีไ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง นยบาย ผนงาน ครงการละ
มาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ กอ฿หຌกิดผลดังตอเปนีๅ
3.1 การรั ก ษาเวຌ ซึไ ง ขຌ า ราชการละผูຌ ป ฏิ บั ติ ง านซึไ ง จ าป็ น ต อ การบ รรลุ  ปງ า หมาย
พันธกิจของสวนราชการ (Retention)
3.2 ความพึงพอ฿จของขຌาราชการละบุคลากรผูຌปฏิบัติงานตอนยบายผนงาน ครงการละ
มาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
3.3 การสนั บ สนุ น ฿หຌ กิดการรี ยนรูຌ ละการพัฒ นาอย างต อนืไ อ ง รวมทัๅงส งสริ ม฿หຌ มี การ
บ ง ปั น ลกปลีไ ย นขຌ อ มู ล ข า วสารละความรูຌ ( Development and Knowledge Management) พืไ อ พั ฒ นา
ขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงาน฿หຌมีทักษะละสมรรถนะทีไจ าป็นส าหรับ การบรรลุภารกิจละปງาหมายของส ว น
ราชการ
3.4 การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ทีไนຌนประสิทธิภาพประสิทธิผล
ละความคุຌมคา มีระบบละวิธีการประมินผลการปฏิบัติงานทีไสามารถจานกความตกตางละจัดลาดับผลการ
ปฏิบัติงานของขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานเดຌอยางมีประสิทธิผล
4. มิติทีไ 4 ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การทีไสวนราชการ จะตຌอง
4.1 รั บ ผิ ด ชอบต อ การตั ด สิ น ฿จละผลของการตัด สิ น ฿จดຌ านการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคล
ตลอดจนการดานินการดຌานวินัยดยคานึงถึงหลักความสามารถละผลงานหลักคุณธรรมหลักนิติธรรมละหลัก
สิทธิมนุษยชน
4.2 มีความปรง฿ส฿นทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทัๅงนีๅจะตຌองกาหนด฿หຌความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลทรกอยู ฿นทุก
กิจกรรมดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ

5. มิติทีไ 5 คุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทางาน หมายถึง การทีไสวนสวนราชการ
ทีไมีนยบาย ผนงาน ครงการ ละมาตรการซึไงจะนาเปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขຌาราชการละบุคลากร
ดังนีๅ
5.1 ขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานมีความพึงพอ฿จตอสภาพวดลຌอม฿นการทางานระบบงานละ
บรรยากาศการทางานตลอดจนมีการนาทคนลยีการสืไอสารขຌามา฿ชຌ฿นการบริหารราชการละการ฿หຌบริการก
ประชาชน ซึไงจะสงสริม฿หຌขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานเดຌ฿ชຌศักยภาพอยางตใมทีไ ดยเมสูญสีย รูปบบการ฿ชຌชีวิต
สวนตัว
5.2 มีการจั ดสวัส ดิการละสิไงอานวยความสะดวกพิไมติมทีไเม฿ชส วัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซึไงมีความหมาะสม สอดคลຌองกับความตຌองการละสภาพของสวนราชการ
5.3 มีการสงสริมความสัมพันธ์อันดีระหวางฝຆายบริหารของสวนราชการ กับขຌาราชการละ
บุคลากรผูຌปฏิบัติงาน ละ฿นระหวางขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานดຌวยกันอง
1.2 ครงสรຌางมหาวิทยาลัย

1.3 ครงสรຌางการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)

1.4 ผลการดานินงานของผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม/ครงการ

วัตถุประสงค์ครงการ

กลุมป้าหมาย

ระยะวลา
ดานินงาน

100

หนวยงานภาย฿น
มหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

-

√

รຌอยละของการสรรหา
บุคคลขຌาทางานเดຌตาม
ประกาศ

≥80

หนวยงานภาย฿น
มหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

-

√

รຌอยละของหนวยงานทีไ
ดานินการประมิน
ปฏิบัติงาน

100

หนวยงานภาย฿น
มหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

ตัวชีๅวัดความสารใจ

ป้าหมาย
ของตัวชีๅวัด

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดานินงาน
บรรลุ
เมบรรลุ

ระบบการสรรหา (Recruitment)
1. การวางผนอัตรากาลัง
1

จัดทากรอบอัตรากาลัง
พืไอทบทวนละจัดทากรอบ รຌอยละความสารใจ฿นการ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย อัตรากาลัง ฿หຌพียงพอตอ จัดทากรอ บอัตรากาลัง
ความตຌองการอัตรากาลัง
ของมหาวิทยาลัย

2. การสรรหา บรรจุ ตงตัๅง
1

การสรรหาละคัดลือก
บุคลากร

พืไอสรรหาละคัดลือก
บุคลากรขຌาปฏิบตั ิงาน

ระบบการประมินผลการปฏิบัติงาน
1

การประมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

พืไอประมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัย

-

√

กิจกรรม/ครงการ

กลุมป้าหมาย

ระยะวลา
ดานินงาน

100

บุคลากร
มหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

-

√

รຌอยละของบุคลากรทีไขຌา
รวมตรวจสุขภาพประจาป

≥80

บุคลากร
มหาวิทยาลัยทีไ
ลงทะบียนขຌารับ
การตรวจสุขภาพ

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

-

√

รຌอยละบุคลากรทีไเดຌรับ
การจัดสรรงินรางวัลตาม
กณฑ์

100

บุคลากร
มหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

-

√

วัตถุประสงค์ครงการ

ตัวชีๅวัดความสารใจ

พืไอดานินการลืไอน
งินดือน ละคาจຌาง
คาตอบทนของบุคลากร

รຌอยละบุคลากรทีไเดຌรับ
การลืไอนงินดือนละ
คาจຌางตามกณฑ์

ป้าหมาย
ของตัวชีๅวัด

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดานินงาน
บรรลุ
เมบรรลุ

ระบบการบริหารคาตอบทน
1

การบริหารคาจຌาง
งินดือน ละ
คาตอบทน

ระบบการ฿หຌสวัสดิการละสิทธิประยชน์
1

การตรวจสุขภาพประจาป พืไอ฿หຌบุคลากร

ระบบการธารงรักษา
1.

การสรຌางรงจูง฿จ

1

การสรຌางรงจูง฿จดຌวยการ พืไอดานินการจัดสรรงิน
จัดสรรงินรางวัล
รางวัลสาหรับบุคลากร

กิจกรรม/ครงการ

ป้าหมาย
ของตัวชีๅวัด

กลุมป้าหมาย

ระยะวลา
ดานินงาน

งบประมาณ
(บาท)

วัตถุประสงค์ครงการ

ตัวชีๅวัดความสารใจ

พืไอป็นการสงสริม
ยกยอง ป็นขวัญละ
กาลัง฿จ฿นการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

รຌอยละความสารใจของ
กิจการการคัดลือก
บุคลากรดีดน

≥80

คณะกรรมการ
ดานินงาน

พฤศจิกายน 2561
– มกราคม 2562

-

√

รຌอยละของประกาศทีไ
เดຌรับการปรับปรุง

≥80

ขຌาราชการฯ
สายสนับสนุน
วิชาการ

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

-

√

2

การคัดลือกบุคลากร
ดีดน

2.

การจัดทาสຌนทางความกຌาวหนຌา

1

การปรับปรุงประกาศ
มหาวิทยาลัยกีไยวกับการ
ประมินฯ พืไอตงตัๅง
ขຌาราชการฯ ฿หຌดารง
ตาหนงทีไสูงขึๅน

พืไอทบทวนละปรับปรุง
ประกาศมหาวิทยาลัย
กีไยวกับการประมินฯ พืไอ
ตงตัๅงขຌาราชการฯ ฿หຌดารง
ตาหนงทีไสูงขึๅน

ผลการดานินงาน
บรรลุ
เมบรรลุ

1.5 ขຌอมูลพืๅนฐานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ 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
มุงมัไน฿นการลงทุนทางการศึกษาวิจัย฿นศาสตร์ทีไป็นอตทัคคะ ทีไสามารถนาเป฿ชຌ
(To conduct research) ฿หຌกิดผลประยชน์เดຌพืไอความสงบสุข ละความจริญรุงรือง ผานการสวงหา
ดຌวยการวิจัยทางวิชาการทีไอุดมเปดຌวยความคิดสรຌางสรรค์
บริการวิชาการ
การสงมอบผลงานวิชาการ฿นระดับอตทัคคะ ทีไตอบละกຌปัญหาของสังคม ดย
(To provide academic การมีสวนรวมกับชุมชนทຌองถิไน ละสังคม
services)
ทานุบารุงศิลปะละ
การส งสริ มละสนั บ สนุ น ศิลปะ ละวัฒ นธรรมเทย ดยการพัฒ นาละสรຌาง
วัฒนธรรม
มบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา฿หຌป็นทีไยกยองละชืไนชมของมนุษยชาติ
(To conserve arts and
culture)
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 ละธารงรักษา 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 ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ
นิยามของคาสาคัญอัตลักษณ์
ป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตทีไมีความสยามารถดຌานวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะละมีความ
มุงมัไน฿นการปฏิบัติงาน สามารถ฿ชຌหลักวิชาการดຌวยความชานาญ มีคุณธรรม ฿ฝຆศึ กษารียนรูຌ ละพัฒนา
ตนอง฿หຌมีความกຌาวหนຌาอยางตอนืไอง
ชีไยวชาญการสืไอสาร หมายถึง บัณฑิตทีไมีทักษะการคิดวิคราะห์ สังคราะห์ สามารถสืไอสารละ
ถายทอดความรูຌความชานาญ฿นสาขาวิชาทีไศึกษา ดย฿ชຌระบบครือขายละทคนลยีสารสนทศทีไทันสมัยสู
ชุมชนละสังคม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตทีไมีคุณธรรม จริยธรรม รูຌจักบงปัน ชวยหลือผูຌอืไน มุงทาความดี
ทีไป็นประยชน์ตอชุมชน สังคม ละประทศชาติ
1.5.7 อกลักษณ์ (Uniqueness)
นຌนความป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรูຌ ยึดมัไนคุณธรรม฿หຌชิดชู ป็นองค์กรหงการรียนรูຌสูสากล
นิยามของคาสาคัญอกลักษณ์
นຌนความป็นวัง หมายถึง ป็นมหาวิทยาลัยทีไสืบสานความป็นวังสวนสุนันทา นຌนการอนุรักษ์
บราณสถาน ละผยพร  หล ง รี ย นรูຌ ขຌ อ มู ล ศิ ล ปวั ฒ นธรรมดຌ า นต า งโ ดยฉพาะศิ ล ปวั ฒ นธรรม
กรุงรัตนกสินทร์
ป็น องค์กรหงการรี ยนรูຌ สูสากล หมายถึง ป็ น มหาวิทยาลั ยทีไมีหล งรี ยนรูຌ ทีไห ลากหลาย
ทันสมัยสามารถขงขันเดຌ฿นระดับชาติละนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปบบการรียนรูຌของผูຌรับบริการเดຌอยาง
ทัไวถึงละมีประสิทธิภาพ

1.5.8 คานิยมหลัก (Core Values)
1) W (Wisdom & Creativity)
2) H (Happiness & Loyalty)
3) I (Integration & Collaboration)
4) P (Professionalism)

: ปัญญาละความคิดสรຌางสรรค์
: ความผาสุกละความภักดี฿นองค์กร
: บูรณาการ ละความรวมมือ
: ความป็นมืออาชีพ

1.5.9 ป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)
ป้าหมายทีไ 1 : สรຌางอตทัคคะพืไอ฿หຌเดຌรับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุงทีไจะผลิตบัณฑิตทีไมี
คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยป็นทีไยอมรับของผูຌ฿ชຌบั ณฑิต พืไอสูการป็นอตทัคคะทีไเดຌรั บ การ
ยอมรับ฿นระดับชาติละนานาชาติ
ป้าหมายทีไ 2 : สรຌางผลงานวิชาการ วิจัย พืไอการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุงทีไจะผลิตผล
งานทางวิชาการ พืไอยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยทีไตอบสนองตอความตຌองการของหลง
ทุน ผยพรทัๅง฿นระดับชาติละนานาชาติ รวมทัๅงการนาเป฿ชຌประยชน์ป็นศูนย์กลางหงการรียนรูຌพืไอการ
บริการวิชาการกสังคม
ป้าหมายทีไ 3 : สรຌางครือขายมีสวนรวมพืไอการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุงทีไจะสรຌางครื อขาย
ความรวมมือทีไหลากหลายทัๅงภาย฿นละตางประทศ พืไอ฿หຌมีสวนรวม฿นการพัฒนาละกิดความสัมพันธ์ทีไดี
กับมหาวิทยาลัย
ป้าหมายทีไ 4 : สรຌางภาพลักษณ์พืไอ฿หຌป็นทีไรูຌจักละยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุงทีไจะพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาย฿นทีไตอบสนองตอความป็นนานาชาติ ละสรຌางชืไอสียง฿หຌป็นทีไรูຌจักละยอมรับ฿น
ระดับชาติละนานาชาติ
1.6 ขຌอมูลบุคลากร
ครงสรຌางบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเดຌจานกประภทของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนีๅ
1. ขຌาราชการพลรือน฿นสถาบันอุดมศึกษา จานกออกป็น 4 ประภท ประกอบดຌวย
1.1 ตาหนงวิชาการ ซึไงทาหนຌาทีไสอนละวิจัย เดຌก
(1) ศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์ (พิศษ)
(2) รองศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ (พิศษ)
(3) ผูຌชวยศาสตราจารย์/ ผูຌชวยศาสตราจารย์ (พิศษ)
(4) อาจารย์
(5) ตาหนงอืไนตามทีไ ก.พ.อ. กาหนด
1.2 ตาหนงประภทผูຌบริหาร เดຌก
(1) อธิการบดี
(2) รองอธิการบดี

(3) คณบดี
(4) หัวหนຌาหนวยงานทีไรียกชืไออยางอืไนทีไมีฐานะทียบทาคณะ
(5) ผูຌชวยอธิการบดี
(6) รองคณบดีหรือรองหัวหนຌาหนวยงานทีไรียกชืไออยางอืไนทีไมีฐานะทียบทาคณะ
(7) ผูຌอานวยการสานักงานอธิการบดี ผูຌอานวยการสานักงานวิทยาขต ผูຌอานวยการกอง
หรือ
หัวหนຌาหนวยงานทีไรียกชืไออยางอืไนทีไมีฐานะทียบทากองตามทีไ ก.พ.อ. กาหนด
(8) ตาหนงอืไนตามทีไ ก.พ.อ.กาหนด
1.3 ตาหนงประภทวิชาชีพฉพาะหรือชีไยวชาญฉพาะเดຌก
(1) ระดับชีไยวชาญพิศษ
(2) ระดับชีไยวชาญ
(3) ชานาญการพิศษ
(4) ระดับชานาญการ
(5) ระดับปฏิบัติการ
(6) ระดับอืไนตามทีไ ก.พ.อ.กาหนด
1.4 ตาหนงประภททัไวเป เดຌก
(1) ชานาญงานพิศษ
(2) ชานาญงาน
(3) ปฏิบัติงาน
2. ลูกจຌางประจา หมายถึง ลูกจຌางประจาทีไจຌางจากงินงบประมาณผนดิน พืไอปฏิบัติงานทีไมี
ลักษณะประจาดยเมมีกาหนดวลา ตามอัตราจานวนทีไกาหนดเวຌ
3. พนักงานราชการ หมายถึง บุคคลซึไงเดຌรับการจຌางตามสัญญาจຌางดยเดຌรับคาตอบทนจาก
งบประมาณ ผ น ดิน พืไอป็ น พนั กงานของรั ฐ ฿นการปฏิบั ติ งาน฿หຌ กับ ส ว นราชการพนั ก งานราชการมี 2
ประภท ดังตอเปนีๅ
3.1 พนักงานราชการทัไวเป เดຌก พนักงานราชการซึไงปฏิบัติงาน฿นลักษณะป็นงานประจา
ทัไวเปของสวนราชการ฿นดຌานงานบริการ งานทคนิค งานบริหารทัไวเป งานวิชาชี พฉพาะหรืองานชีไยวชาญ
ฉพาะ
3.2 พนักงานราชการพิศษ เดຌก พนักงานราชการซึไงปฏิบัติงาน฿นลักษณะทีไตຌอง฿ชຌความรูຌหรือ
ตามความชียวชาญมากป็นพิศษพืไอปฏิบัติงาน฿นรืไองทีไมีความสาคัญละจาป็นฉพาะรืไองของสวนราชการ
หรือมีความจาป็นตຌอง฿ชຌบุคคล฿นลักษณะดังกลาว

ตาหนงพนักงานราชการกาหนดตาหนงดยจานกป็นกลุมงานตามลักษณะละผลผลิตของงาน
ดังตอเปนีๅ
(1) กลุมงานบริการ
(2) กลุมงานทคนิค
(3) กลุมงานบริหารทัไวเป
(4) กลุมงานวิชาชีพฉพาะ
(5) กลุมงานชีไยวชาญฉพาะ
(6) กลุมงานชีไยวชาญพิศษ
4. พนักงานมหาวิทยาลัย คือ พนักงานทีไเดຌรับ การจຌ างละบรรจุละตงตัๅง฿หຌ ขຌาทางาน฿น
มหาวิทยาลัย มี 2 ลักษณะ คือ พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณผน ดิน ) ละพนักงานมหาวิทยาลั ย
(งบประมาณงินรายเดຌ) ซึไงจานกตาหนงพนักงานป็นดังนีๅ
4.1 ตาหนงวิชาการ ประกอบดຌวย พนักงานประจาตใมวลา ละพนักงานทีไจຌางตามภารกิจ
ประกอบดຌวยตาหนงตางโ ดังนีๅ
(1) ศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์ (พิศษ)
(2) รองศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ (พิศษ)
(3) ผูຌชวยศาสตราจารย์/ ผูຌชวยศาสตราจารย์ (พิศษ)
(4) อาจารย์/หรือตาหนงอืไนตามทีไคุณกรรมการบริหารพนักงานกาหนด
4.2 ตาหนงบริหาร เดຌก
(1) อธิการบดี
(2) รองอธิการบดี
(3) คณบดี
(4) รองคณบดีหรือรองหัวหนຌาหนวยงานทีไรียกอยางอืไนทีไมีฐานะทียบทาคณะ
(5) ผูຌอานวยการสานักงานอธิการบดี ผูຌอานวยการสานักวิทยาขต ผูຌอานวยการกอง หรือ
หัวหนຌาหนวยงานทีไรี ยกชืไออย างอืไน ทีไมีฐ านนะทียบทากองตามทีไคณะกรรมการ
บริหารพนักงานกาหนด
(6) หัวหนຌาสาขาวิชา /หัวหนຌาฝຆาย
4.3 ตาหนงสนับสนุนวิชาการ เดຌกประภททัไวเป วิชาชีพฉพาะ หรือชีไยวชาญฉพาะ หรือ
ตาหนงอืไนตามทีไคณะกรรมการบริหารพนักงานกาหนด
4.3.1 พนักงานมหาวิทยาลัยประภทวิชาชีพฉพาะหรือชีไยวชาญฉพาะ มี 5 ระดับ ดังนีๅ
(1) ชีไยวชาญพิศษ
(2) ชีไยวชาญ
(3) ชานาญการพิศษ

(4) ชานาญการ
(5) ปฏิบัติการ
4.3.2 พนักงานมหาวิทยาลัยประภททัไวเป มี 3 ระดับ ดังนีๅ
(1) ชานาญงานพิศษ
(2) ชานาญงาน
(3) ปฏิบัติงาน
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีบุคลากรรวมทัๅงสิๅน จานวน 1,912 คน จานกป็น
บุคลากรสายวิชาการ จานวน 946 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จานวน 966 คน ดังนีๅ

ตารางขຌอมูลสรุปจานวนบุคลากรสายวิชาการ ละสายสนับสนุนวิชาการ
ตาราง 1 บุคลากรสายวิชาการ จานกตามหนวยงาน ประภทบุคลากร ละคุณวุฒิการศึกษา
ขຌาราชการ
ลาดับ
ทีไ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

พนง.(งินรายเดຌ)

ขืไอหนวยงาน
ป.
ตรี
คณะครุศาสตร์
คณะทคนลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ครงการจัดตัๅงวิทยาขตอุดรธานี
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนวัตกรรมละการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยพยาบาลละสุขภาพ
วิทยาลัยภาพยนต์ศิลปะการสดง
ละสืไอ฿หม
วิทยาลัยลจิสติกส์ละซัพลายชน
วิทยาลัยสหวชศาสตร์
รงรียนสาธิต
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

1

1

หลงขຌอมูล : กองบริหารงานบุคคล (ตุลาคม 2563)

ป.ท
10
3
10
13
11
7

ป.
อก
8
8
6
9
14
6

รวม
ขຌาราชการ
18
11
17
22
25
14

ป. ป.ท
ตรี
5
15
33
21
15
11
9

ป.
อก
4
1
2
2
4

25
27
37
7

32
11
13
5

57
40
52
12

34
25
23
5

17
20

51
45
67
9

2
3

1

1

รวม พนง.
(งิน
รายเดຌ)
9
16
35
23
19
11
9

44
1

3

พนง.(งบประมาณ
ผนดิน)
ป. ป.ท ป.
ตรี
อก
15 18
17 13
37 28
20 28
16 43
6
15

รวม พนง.
(งบประมาณ
ผนดิน)
33
30
65
48
59
21

4

13

17

1
6
3

1
10
6
2

1

4
2
2

ผลรวม
ทัๅงหมด

ตาราง 2 บุคลากรสายวิชาการ จานกตามหนวยงาน ประภทบุคลากร ละตาหนงทางวิชาการ
ขຌาราชการ
ลาดับ
ทีไ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

พนง.(งินรายเดຌ)

ขืไอหนวยงาน
อ.
คณะครุศาสตร์
7
คณะทคนลยีอุตสาหกรรม
1
คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 11
คณะวิทยาการจัดการ
3
คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
9
คณะศิลปกรรมศาสตร์
10
ครงการจัดตัๅงวิทยาขตอุดรธานี
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนวัตกรรมละการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยพยาบาลละสุขภาพ
วิทยาลัยภาพยนต์ศิลปะการสดง
ละสืไอ฿หม
วิทยาลัยลจิสติกส์ละซัพลายชน
วิทยาลัยสหวชศาสตร์
รงรียนสาธิต
1
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
รวม
42

หลงขຌอมูล : กองบริหารงานบุคคล (ตุลาคม 2563

ผศ. รศ.

รวม
ขรก.

9
7
5
12
11
4

18
11
17
22
25
14

2
3
1
7
5

อ.

ผศ. รศ.

7
17
37
24

2

11

1

44
32
37
10

1
48

18

108

9
5
13
1

48
39
67
6

3
2

379

36

3
3
3
1

ศ.

1

3

2

16

3

3

รวม
พนง.
(งิน
รายเดຌ)
9
17
37
24

พนง.(งบประมาณ
ผนดิน)
อ.
ผศ. รศ.
21
20
50
28

12
9
15
20

12

8

13

57
40
53
12

7

9

51
46
67
9

8
6
2

434

150

1

48
21

1

17

1
10
6
2

1
2

81

รวม
พนง.(งบ
ประมาณ
ผนดิน)
33
30

2

168

ผลรวม
ทัๅงหมด
60
58
54
94
25
47
0
0
74
40
53
12
52
56
74
11
710

ตาราง 3 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จานกตามหนวยงานประภทบบุคลากร ละคุณวุฒิการศึกษา

หลงขຌอมูล : กองบริหารงานบุคคล (ตุลาคม 2563)

ตารางขຌอมูลบุคลากรกษียณอายุราชการ ประจาปงบประมาณ 2560-2564

หนวยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
โรงเรียนสาธิต
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักทรัพย์สินและรายได้
กองกลาง
กองคลัง
กองบริหารงานบุคคล
กองนโยบายและแผน
รวม

ปี 60
ขຌาราชการ
สนับ อ. ผศ. รศ.
สนุน
1

1

1

1

ลูกจຌาง
ประจา

ปี 61
ขຌาราชการ
สนับ อ. ผศ. รศ.
สนุน
2 1

1

2

1

2

1

1

1

2

ลูกจຌาง
ประจา

ปี62
ขຌาราชการ
สนับ อ. ผศ. รศ.
สนุน
1

ลูกจຌาง
ประจา

1

ปี63
ขຌาราชการ
สนับ อ. ผศ. รศ.
สนุน
1
1
1
1

ลูกจຌาง
ประจา

1

1

1

1

1

1
1

2
1

6
1

1

1

4
1
1

1

1

2

3

1
2
1

1

1
1
2

2

4

1

2

-

7

4

-

4

-

2

3

1

1
3

4

3

6

รวม
9
3

1

1

1

ลูกจຌาง
ประจา

ปี64
ขຌาราชการ
สนับ อ. ผศ. รศ.
สนุน
1
1
1
1

3

1

3

7

1

2

12
9
10
1
2
2
8
1
1
1
65

สวนทีไ 2

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

2.1 ความสาคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคล จัดป็นทรัพยากรทีไสาคัญละมีคุณคาทีไสุดขององค์กร การทีไองค์กรจะอยูรอดละ
สามารถดานินการ฿หຌมีความจริญกຌาวหนຌาเดຌจะตຌองอาศัยการรวมพลังของบุคลากรทุกคน฿นองค์กร฿หຌสารใจตาม
วัตถุประสงค์ ดังนัๅน การสนับสนุน฿หຌบุคลากรมีความรูຌ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคลຌองตามปງาหมายละ
ยุทธศาสตร์องค์กร ตลอดจนมีคุณลักษณะทีไพึงประสงค์ละมีทัศนคติทีไดีตอองค์กร การจัดระบบการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล฿หຌสามารถรวมมือละรวม฿จกันป็นอยางดีจะทา฿หຌองค์จริญกຌาวหนຌาละกิดการพัฒนาอยาง
ตอนืไอง ละยังป็น การตรียมความพรຌอมของบุคลากร ฿หຌสามารถรองรับละป็นผูຌนาการปลีไยนปลงตาง โ
ทีไจะกิดขึๅนทัๅง฿นปัจจุบันละอนาคต
การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การจัดการ฿นทุกดຌานทีไกีไยวขຌองกับบุคคล฿นองค์กรนัๅน โ ฿หຌ
สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภพ ตใมความสามารถของตละบุคคล฿หຌมากทีไสุดทัๅง฿นการพิไมพูนความรูຌ
ความสามารถ พืไอสรຌางขวัญกาลัง฿จละความกຌาวหนຌา฿นการปฏิบัติงานอันจะกอ฿หຌกิดผลสารใจสูงสุดทัๅงตอ
องค์กรละตอบุคคลากรการบริหารงานบุคคล คือป็ น ส ว นสาคัญ฿นการบริ ห ารงาน฿นองค์ กร ซึไงประกอบดຌวย
การวางผน การจัดการองค์กร การจัดคนขຌาทางาน การสัไงการ ละการควบคุม฿นสว นของการจัดคนขຌา
ทางานนัๅน เดຌมีการพัฒ นาขึๅน ป็น ศาสตร์ทางวิชาการทีไรียกกัน วา การบริห ารงานบุคคล ละพัฒ นาตอนืไอง
ม า  ป็น ก า ร บ ริห า ร ท รัพ ย า ก ร ม นุษ ย์  ด ย เ ดຌร ว ม ก า ร พัฒ น า ก า ร ป ร ะ  มิน ผ ล ก า ร ป ฏิบ ัต ิง า น
การจายคาตอบทน การธารงรักษา การจัดสวัสดิการ ละการจูง฿จ฿นการทางานดຌวยวิธีการตางโขຌาเวຌดຌวย
การบริห ารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสาคัญตอ องค์ก าร ละปัจจัยหนึไงทีไทา฿หຌองค์ก ารประสบความสารใจ
ดยมีบทบาทสาคัญ฿นการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ทีไมีคุณคามาทางานอยางทุมท฿หຌกับองค์ การ
จากความสาคัญละความจาป็น฿นการบริห ารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยจึงกาหนดนวทาง
฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนปງาประสงค์ละยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดย มี
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนีๅ
1. ระบบการสรรหา
2. ระบบการประมินผลการปฏิบัติงาน
3. ระบบการบริหารคาตอบทน
4. ระบบการ฿หຌสวัสดิการละสิทธิประยชน์
5. ระบบการธารงรักษา

2.2 ระบบการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management System)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฿ชຌระบบบริหารงานบุคคล ตามกฎหมาย ดยยกตามประภทของ
บุคลากร เดຌก
1. ขຌ า ราชการพลรื อ น฿นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ร ะบี ย บขຌ า ราชการพลรื อ น฿น
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 กฎกระทรวงศึกษาธิการ ละประกาศ ก.พ.อ.
2. ลูกจຌางประจา มีระบียบกระทรวงการคลัง วาดຌวยลูกจຌางประจาของสวนราชการ
3. พนักงานราชการ มีระบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยพนักงานราชการ
4. พนักงานมหาวิทยาลัย ละลูกจຌางชัไวคราว มีขຌอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดຌวยพนักงานมหาวิทยาลัย
ทัๅงนีๅ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดຌบงระบบบริหารงานบุคคล ออกป็น 6 ระบบ฿หญ คือ
1) ระบบการสรรหา (Recruitment) 2) ระบบการพั ฒ นา (Training & Developmaent)
3) ระบบการประมินผลการปฏิบัติงาน 4) ระบบการบริหารคาตอบทน 5) ระบบการ฿หຌส วัส ดิก ารละสิทธิ
ประยชน์ 6) ระบบการธ ารงรัก ษา ซึไงประกอบดຌว ยกระบวนการบริ ห ารทรั พยากรบุ ค คล ละนวปฏิ บั ติ
ดยสังขป ดังนีๅ
2.2.1. ระบบการสรรหา (Recruitment)
1. การวางผนอัตรากาลัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการจัดทากรอบอัตรากาลัง ตามพระราชบัญญัติขຌาราชการ
พลรือน฿นสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 จึงกาหนด฿หຌสภาสถาบันอุดมศึกษากาหนดกรอบของตาหนง อันดับ
งินดือน ของตาหนง ละจานวนของบุคลากรทีไพึงมี รวมทัๅงภาระหนຌาทีไความรับผิ ดชอบ ของตาหนงละ
คุณสมบัติฉพาะตาหนง ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ รืไอง จัดตัๅงสวนราชการ฿นมหาวิทยาลัย ละประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ รืไอง การบงสวนราชการ จึงเดຌจัดทากรอบอัตรากาลังบุคลากร ประจาปงบประมาณ 2559
– 2562 ดยจานก สานักงาน กอง สานัก สถาบัน ละคณะ วิทยาลัยตาง โ การจัดทาผนกรอบอัตรากาลังของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีดังนีๅ
1. วิ  คราะห์  ละประมิ น ผลการด านิ น การจั ด ท ากรอบอั ต ราก าลั ง กรอบของต าหน ง
ภาระหนຌาทีไความรับผิดชอบของตาหนง ดยวิคราะห์จากขຌอมูลภาระงาน อานาจหนຌาทีไความรับผิดชอบของต
ละหนวยงาน ละการปฏิบัติงานจริง พืไอ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ละวางนวทางการวิคราะห์กรอบอัตรากาลัง กรอบ
ของตาหนงละภาระหนຌาทีไ
2. ประชุมผูຌบริหารละจຌาหนຌาทีไของหนวยงานตาง โ ทีไรับผิดชอบกีไยวกับการจัดทากรอบ
อัตรากาลั ง พืไอชีๅจงละสรຌ างความขຌา฿จกีไยวกับ ระยะวลา฿นการด านิ น งาน฿นรืไ องตา ง โ ทีไห น ว ยงาน
รับผิดชอบ

3. จัดทากรอบอัตรากาลัง 4 ป ดยกาหนดตาหนง฿นสายงานตาง โ จานวนตาหนง฿หຌ
หมาะสมกับภาระหนຌาทีไความรับผิดชอบ ปริมาณละคุณภาพของงาน รวมทัๅงหลักกณฑ์การวิคราะห์กรอบ
อัตรากาลังตามทีไ ก.พ.อ. กาหนด
4. สนอสภามหาวิทยาลัยพืไอขออนุมัติกรอบอัตรากาลัง ละสนอสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตอเป
2. การสรรหา บรรจุ ตงตัๅง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลดยยึดระบบคุณธรรม
(Merit System) ทัๅงนีๅ ป็นเปตามพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน฿นสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
ละหลักกณฑ์ละวิธีการทีไคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน฿นสถานบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กาหนดเวຌ คือ
วิธีการสอบขงขัน
วิธีการสอบคัดลือก
วิธีการอนยຌาย
มืไอ เดຌบุคคลตามหลักกณฑ์ละวิธีการขຌางตຌนลຌวตกรณีลຌว มหาวิทยาลัยจะดานินการ
บรรจุ/จຌาง ตงตัๅงบุคคลดังกลาวขຌาปฏิบัติงาน฿นหนวยงานภาย฿นมหาวิทยาลัย ละดานินการ฿นสวนอืไนโ ทีไ
กีไยวขຌองตอเป จนกระทัไงพຌนสภาพการป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2.2.2. ระบบการประมินผลการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กาหนด฿หຌมีการประมินผลการปฏิบัติงานอยางนຌอยปละ 2
ครัๅง ตามรอบการประมิน คือ
รอบทีไ 1 ฿นชวงดือนตุลาคม ถึง ดือนมีนาคม ละ
รอบทีไ 2 ฿นชวงดือนมษายน ถึง ดือนกันยายน
ซึไงบุคลากรทุกคนจะตຌองเดຌรับการประมินผลการปฏิบัติงาน ดย฿ชຌบบประมินผลการปฏิบัติงานตามสายงาน
ดังนีๅ
1. บบประมินผลการปฏิบัติงานสาหรับสายวิชาการ
2. บบประมินผลการปฏิบัติงานสาหรับสายสนับสนุนวิชาการ
3. บบประมินผลงานปฏิบัติงานสาหรับผูຌบริหาร
2.2.3. ระบบการบริหารคาตอบทน
กลุมขຌาราชการ เดຌรับ
- งินดือน งินประจาตาหนง (พระราชกฤษฎีกา วาดຌวยงินดือนละงินประจาตาหนง)

ค า ตอบทนนอกหนื อ จากงิ น ดื อ น (ตามระบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ดຌ ว ยการบิ ก จ า ยงิ น ค า ตอบทน
นอกหนือจากงินดือนของขຌาราชการละลูกจຌางประจาของสวนราชการ พ.ศ. 2547)
- งินพิไมการครองชีพชัไวคราว (ตามระบียบกระทรวงการคลัง วาดຌวยงินพิไมการครองชีพ
ชัไวคราวสาหรับขຌาราชการละลูกจຌางประจาของสวนราชการ พ.ศ. 2548)
- งินสวัสดิการ
กลุมลูกจຌางประจา เดຌรับ
- งินคาจຌาง (ตามระบียบกระทรงการคลังวาดຌวยลูกจຌางประจาของสวนราชการ พ.ศ. 2537)
- คาตอบทนนอกหนือจากงินดือน (ตามระบียบกระทรวงการคลัง วาดຌวยการบิกจายงิน
คาตอบทนนอกหนือจากงินดือนของขຌาราชการละลูกจຌางประจาของสวนราชการ พ.ศ. 2547)
- งินพิไมการครองชีพชัไวคราว (ตามระบียบกระทรวงการคลัง วาดຌวยงินพิไมการครองชีพ
ชัไวคราวสาหรับขຌาราชการละลูกจຌางประจาของสวนราชการ พ.ศ. 2548)
- งินสวัสดิการ
กลุมพนักงาน เดຌรับ
- งินดือน คาจຌาง งินประจาตาหนง (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รืไอง งิน
ประจาตาหนงพนักงานมหาวิทยาลัย)
- งินสวัสดิการ
- งินคาประสบการณ์
- งินพิไมการครองชีพชัไวคราว (ทียบทียง ตามระบียบกระทรวงการคลัง วาดຌวยงินพิไมการ
ครองชีพชัไวคราวสาหรับขຌาราชการละลูกจຌางประจาของสวนราชการ พ.ศ. 2548)
กลุมลูกจຌางชัไวคราว เดຌรับ
- งินดือน
- งินพิไมการครองชีพชัไวคราว (ทียบคียง ตามระบียบกระทรวงการคลัง วาดຌวยงินพิไมการ
ครองชีพชัไวคราวสาหรับขຌาราชการละลูกจຌางประจาของสวนราชการ พ.ศ. 2548)
นอกจากนีๅ บุ คลากรทีไป ฏิบั ติงานตาหน งวิชาการ ซึไ งเดຌก อาจารย์ ผูຌ ช ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ยังมีสิทธิบิกคาสอนพิศษ ละการสอนทีไกินภาระงาน เดຌตามระบียบฯ ละ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
- งินสวัสดิการ
2.2.4. ระบบสวัสดิการละสิทธิประยชน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีกลุมบุคลากร฿นการปฏิบัติงานทีไมีความหลากหลาย ทัๅง
ขຌาราชการ พนั กงานมหาวิทยาลั ย พนั กงานราชการ ลู กจຌ างประจ า ลู กจຌ างชัไว คราว ซึไงระบบสวัส ดิการละ
สิทธิประยชน์จะตกตางกันเปตามประภทบุคลากร ซึไงสามารถจานกเดຌดังนีๅ

กลุมขຌาราชการละลูกจຌางประจา เดຌรับ
- สวั ส ดิ ก ารค า รั ก ษาพยาบาลกลุ ม ขຌ า ราชการละลู ก จຌ า งประจ าจะเดຌ รั บ ตามระบี ย บ
กระทรวงการคลัง
- สวัส ดิการการบิกคาการศึกษาของบุตรกลุ มขຌาราชการละลู กจຌางประจาจะเดຌรับตาม
ระบียบกระทรวงการคลัง
- สิทธิประยชน์฿นการลา (ของขຌาราชการ ลูกจຌางประจา ลูกจຌางชัไวคราว) เดຌก การลาปຆวย
การลาคลอดบุ ตร การลากิจส วนตัว การลาพักผ อน การลาอุป สมบทหรือการลาเปประกอบพิธีฮัจย์ (ฉพาะ
ขຌาราชการ) การลาขຌารับการตรวจลือกหรือขຌารับการตรียมพล (ฉพาะขຌาราชการ)
- สิทธิประยชน์฿นการสนอขอพระราชทานครืไองราชอิสริยาภรณ์
- สิ ท ธิ ป ระยชน์ ฿ นการป็ น สมาชิ ก กองทุ น บ าหนใ จ บ านาญขຌ า ราชการ (กบข.) ส าหรั บ
ขຌาราชการ
- สิทธิประยชน์฿นการป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการลูกจຌาง (กสจ.) สาหรับลูกจຌางประจา
- สิทธิประยชน์฿นการเดຌรับการจัดสรร฿หຌขຌาพักทีไพักอาศัยของมหาวิทยาลัย
- สิทธิประยชน์฿นการสมัครป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
- สิทธิประยชน์฿นการทาประกันอุบัติหตุ
- สิ ท ธิ ป ระยชน์ ฿ นการเดຌ รั บ การจั ด สรรงิ น กูຌ  พืไ อ ซืๅ อ ทีไ อ ยู ต ามครงการสวั ส ดิ ก ารของ
มหาวิทยาลัย ละครงการทีไป็นความรวมมือระหวางรัฐกับสถาบันการงินตาง โ
ขຌาราชการทีไป็นสมาชิก กบข. จะเดຌรับสิทธิประยชน์ตาง โ นอกหนือจากงินบ าหนใ จ
บานาญ ตามสูตรซึไงเดຌรับจากกระทรวงการคลัง ดังนีๅ
1. สิทธิ฿นการรับงินสมทบ สมาชิกจะเดຌรับงินสมทบจากรัฐ฿นจานวนทากับทีไสมาชิกสะสม
ป็นประจาทุกดือน
2. สิทธิประยชน์ทางภาษี สมาชิกสามารถนา฿บจຌงยอดนบพรຌอมบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ 91
พืไอยกวຌนภาษีงินเดຌบุคคลธรรม฿นสวนของงินสะสมขຌา กบข. ฉพาะทีไเมกิน 300,000 บาท ฿นปภาษีนัๅน
3. สิทธิประยชน์อืไน โ สมาชิกจะเดຌรับสวัสดิการตาง โ ตามทีไ กบข. จะเดຌรับ฿หຌมีขึๅน
กลุม พนักงานราชการ เดຌรับ
- สวั ส ดิ ก ารค า รั ก ษาพยาบาลกลุ ม พนั ก งานละลู ก จຌ า งชัไ ว คราวจะเดຌ รั บ ตามกฎหมาย
ประกันสังคม
- สิทธิประยชน์฿นการสนอขอพระราชทานครืไองราชอิสริยาภรณ์
- สิทธิประยชน์฿นการสมัครป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
- สิทธิประยชน์฿นการป็นสมาชิกกองทุนสารองลีๅยงชีพ

- สิทธิประยชน์฿นการลา เดຌก การลาปຆวย การลาคลอดบุตร การลาพืไอลีๅยงดูบุตรหลั ง
คลอด การลากิจสวนตัว การลาพักผอน การลาอุปสมบทหรือลาเปประกอบพิธีฮัจย์ การลาขຌารับการตรวจลือก
หรือขຌารับการตรียมพล
- สิทธิประยชน์฿นการทาประกันอุบัติหตุ
- สิทธิประยชน์฿นการเดຌรับการจัดสรร฿หຌขຌาพักทีไพักอาศัยของมหาวิทยาลัย
- สิ ท ธิ ป ระยชน์ ฿ นการเดຌ รั บ การจั ด สรรงิ น กูຌ  พืไ อ ซืๅ อ ทีไ อ ยู ต ามครงการสวั ส ดิ ก ารของ
มหาวิทยาลัย ละครงการทีไป็นความรวมมือระหวางรัฐกับสถาบันการงินตาง โ
กลุมพนักงานมหาวิทยาลัยละลูกจຌางชัไวคราว เดຌรับ
- สวั ส ดิ ก ารค า รั ก ษาพยาบาลกลุ ม พนั ก งานละลู ก จຌ า งชัไ ว คราวจะเดຌ รั บ ตามกฎหมาย
ประกันสังคม
- สิทธิประยชน์฿นการสนอขอพระราชทานครืไองราชอิสริยาภรณ์
- สิทธิประยชน์฿นการสมัครป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
- สิทธิประยชน์฿นการป็นสมาชิกกองทุนสารองลีๅยงชีพ
- สิ ท ธิ ป ระยชน์ ฿ นการลา เดຌ  ก การลาปຆ ว ย การลาคลอดบุ ต ร การลาพืไ อ ลีๅ ย งดู บุ ต ร
หลั งคลอด การลากิจส ว นตัว การลาพักผ อน การลาอุป สมบทหรื อลาเปประกอบพิธีฮัจย์ การลาขຌารั บ การ
ตรวจลือกหรือขຌารับการตรียมพล
- สิทธิประยชน์฿นการทาประกันอุบัติหตุ
- สิทธิประยชน์฿นการเดຌรับการจัดสรร฿หຌขຌาพักทีไพักอาศัยของมหาวิทยาลัย
- สิ ท ธิ ป ระยชน์ ฿ นการเดຌ รั บ การจั ด สรรงิ น กูຌ  พืไ อ ซืๅ อ ทีไ อ ยู ต ามครงการสวั ส ดิ ก าร
ของมหาวิทยาลัย ละครงการทีไป็นความรวมมือระหวางรัฐกับสถาบันการงินตาง โ
2.2.5. ระบบการธารงรักษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มี การธารงรักษาบุคลากรดยการสงสริมพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคล฿หຌสูงยิไงขึๅน พืไอ฿หຌบุคลากรอยูกับ มหาวิทยาลัยอยางมีคุณคา ละมีผนพัฒนาความกຌาวหนຌา฿นงาน
อาชีพของผูຌซึไงมีศักยภาพสูง พืไอ฿หຌบุคลากรมีความรัก มหาวิทยาลัย ละรักงานทีไทา ทุมทกาลังกาย กาลัง฿จ
ท างานตใ ม ความสามารถ ผลิ ต ผลงานทีไ ดี อ อกมา ฿หຌ ค วามป็ น ธรรมละยอมรั บ ฿นผลงานของบุ ค ลากรทีไ
ปฏิบัติงานดี
1. ความกຌาวหนຌา฿นสายงานอาชีพ
มหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏ สวนสุ นั น ทา เดຌ จั ด ฿หຌ มี  สຌ น ทางความกຌ า วหนຌ า ฿นสายอาชีพ ของ
บุคลากรทัๅงสายวิชาการละสายสนั บสนุนวิชาการ พืไอป็นขวัญกาลัง฿จ ป็นรงจูง฿จ฿หຌกับบุคลากร ละพืไอ
สรຌางความกຌาวหนຌา ความมัไนคง฿นหนຌาทีไการงาน฿หຌกับบุคลากร มีรายละอียด ดังนีๅ

ก. สຌนทางความกຌาวหนຌาของบุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายวิชาการสามารถทาผลงานวิชาการพืไอขอกาหนดตาหนงทางวิ ชาการ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. รืไอง หลักกณฑ์ละวิธีการตงตัๅงบุคลากร฿หຌดารงตาหนงผูຌชวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
ละศาสตราจารย์ ทัๅงนีๅมหาวิทยาลัยเดຌกาหนดขัๅนตอนการขอกาหนดตาหนงทางวิชาการของอาจารย์ ดังนีๅ
1. ผูຌขอกาหนดตาหนงทางวิชาการจัดตรียมอกสารดังตอเปนีๅ
1.1 บบค าขอรั บ การพิ จ ารณาก าหนดต าหน ง ทางวิ ช าการ (ก.พ.อ.03)
1.2 บบสนอตงตัๅงบุคคล฿หຌดารงตาหนงทางวิชาการดยผูຌบังคับบัญชา (ก.พ.อ.04)
1.3 ผลการสอน ประกอบดຌวย อกสารประกอบการสอน(ผศ.)/อกสารคาสอน(รศ.)/
อกสารหรือสืไอการสอน(ศ.) จานวน 5 ลม (฿ชຌประกอบการประมินผลการสอน)
1.4 ผลงานทางวิชาการ ประกอบดຌวย
1.4.1 ผลงานวิจัยทีไกีไยวขຌองกับสาขาทีไ สนอขอฉบับสมบูรณ์ จานวน 10 ลม พรຌอม
สานาวารสารทีไเดຌรับการตีพิมพ์จานวน 1 ชุด ละ
1.4.2 ตารา หรือ หนังสือ หรือ บทความทางวิชาการ จานวน 10 ลม
2. สนอตอคณบดีทีไตนสังกัดพืไอพิจารณาคุณสมบัติละผลงานทางวิชาการทีไสนอขอ
3. คณบดีนาสนอตออธิการบดีดยส งอกสารทีไฝຆ ายลขานุ การคณะกรรมการพิจารณา
ตาหนงทางวิชาการ
4. คณะกรรมการ ก.พ.ต. ออกค าสัไ ง ต ง ตัๅ ง คณะอนุ ก รรมการประมิ น ผลการสอน
(รายละอียดดูจากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รืไอง หลักกณฑ์ละวิธีการประมินผลการสอนของ
ผูຌสนอขอกาหนดตาหนงทางวิชาการ)
5. คณะอนุกรรมการประมินผลการสอน รายงานผลประมินผลการสอน ตอ คณะกรรมการ
ก.พ.ต.
6. คณะกรรมการ ก.พ.ต. ตงตัๅงคณะกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิพืไอทาหนຌาทีไประมินผลงาน
ทางวิชาการละจริยธรรมละจรรยาบรรณทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน โ ซึไงมีองค์ประกอบ ดังนีๅ
6.1 ประธานกรรมการตงตัๅงจากคณะกรรมการ ก.พ.ต.
6.2 กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ จานวนสามถึงหຌาคน (ตຌองคัดสรรจากบัญชีรายชืไอ
ผูຌทรงคุณวุฒิทีไ ก.พ.อ.กาหนด 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 ตาราหรือหนังสือหรือบทความทางวิชาการ

8. ผลการประมินของผูຌทรงคุณวุฒิประมินผลงานทางวิชาการทีไสงกลับมายังมหาวิทยาลัย
อาจป็นเดຌ 2 กรณี คือ
กรณีทีไ 1 ผลการประมินของกรรมการป็นอกฉันท์
กรณีทีไ 2 ผลการประมินของกรรมการเมอกฉันท์ (ทัๅง 2 กรณีจะตຌองดานินการ
นัดประชุมผูຌทรงคุณวุฒิประมินผลงานทางวิชาการ ซึไงป็นสิไงทีไตຌอง฿ชຌวลาพอสมควร)
9. ฝຆายลขานุการ ฯ จะนัดคณะกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิประมินผลงานทางวิชาการพืไอรวม
พิจารณาอีกครัๅงหนึไง การตัดสินจะ฿ชຌตามหลักกณฑ์ทีไ ก.พ.อ.กาหนด
10. ฝຆายลขานุการฯ นาผลการประมินสนอตอทีไประชุมคณะกรรมการ ก.พ.ต. พืไอ
พิจารณา฿หຌความหในกีไยวกับผลการตัดสิน
11. ฝຆายลขานุการฯ บันทึกขຌอความสนออธิการบดี พืไอสนอตอสภาวิชาการพิจารณา฿หຌ
ความหในชอบ
12. ฝຆายลขานุการฯ นาสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ / เมอนุมัติ
13. มหาวิทยาลัยออกคาสัไงตงตัๅง฿หຌดารงตาหนง ผศ./รศ./ศ. ฿นสาขาทีไสนอขอ
14. มหาวิทยาลัยนารืไองจຌงตอสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาภาย฿น 30 วันนับสภา
มหาวิทยาลัยมีมติ
15. กรณีทีไสภามหาวิทยาลัยเมอนุมัติ มหาวิทยาลัยจะจຌงตอผูຌสนอขอพรຌอมดຌวยหตุผล
ข. สຌนทางความกຌาวหนຌาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สຌนทางความกຌาวหนຌาสาหรับบุคลากรสานสนับสนุนวิชาการ ตาหนงประภทวิช าชีพ
ฉพาะ มีคุณสมบัติละหลักกณฑ์การประมินพนักงาน฿หຌดารงตาหนงทีไสูงขึๅนตามประกาศมหาวิทยาลันราชภัฏ
สวนสุนันทา รืไอง หลักกณฑ์ วิธีการละงืไอนเขการลืไอนตาหนงพนักงานมหาวิทยาลัย฿หຌดารงตาหนงทีไสูงขึๅน
พ.ศ. 2555 ดังนีๅ
หลักกณฑ์การตงตัๅงพนักงาน฿หຌดารงตาหนงสูงขึๅน฿หຌพิจารณาองค์ประกอบ ดังนีๅ
1) การประมินคางาน
2) ผลสัมฤทธิ์ของงาน
3) ความรูຌความสามารถ ทักษะสมรรถนะทีไจาป็นสาหรับตาหนงทีไจะประมิน
4) ผลงานทีไสดงความป็นผูຌชานาญงาน ชานาญงานพิศษ ชานาญการ ชานาญ
การพิศษ ชีไยวชาญ ชีไยวชาญพิศษ
1. หลักกณฑ์การประมินพนักงาน฿หຌดารงตาหนงสูงขึๅนกาหนดตามประภทตางโ
ดังนีๅ
1.1 ตาหนงประภทผูຌบริหาร ตຌองประมินตามองค์ประกอบ ดังนีๅ
1.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีๅวัดของตาหนงทีไครองอยู
1.1.2. ความรูຌ ความสามารถ ทักษะละสมรรถนะทีไ จ าป็ นส าหรั บต าหน งทีไ จะ
ประมิน

1.1.3 สมรรถนะทางการบริหาร
1.2. ตาหน งประภททัไวเป ระดับช านาญงานละช านาญงานพิศษ ตຌองประมินตาม
องค์ประกอบ ดังนีๅ
1.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีๅวัดของตาหนงทีไครองอยู
1.2.2. ความรูຌ ความสามารถ ทักษะละสมรรถนะทีไ จ าป็ นส าหรั บต าหน งทีไ จะ
ประมิน
1.2.3 ผลงานทีไสดงความป็นผูຌชานาญงานหรือชานาญงานพิศษ เดຌก
(ก) คูมือปฏิบัติงานหลักอยางนຌอยหนึไงลม
(ข) ผลงานชิงวิคราะห์ หรือสังคราะห์ หรืองานวิจัย ซึไงสดง฿หຌหในถึง
การพัฒนางาน฿นหนຌาทีไอยางนຌอยหนึไงรืไอง
1.2.4 จริยธรรมละจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3 ตาหนงประภทวิชาชีพฉพาะหรือชีไยวชาญฉพาะ ระดับชานาญการ ระดับชานาญ
การพิศษ ระดับชีไยวชาญ ระดับชีไยวชาญพิศษ
ก. กรณีปฏิบัติงานฉพาะดຌานหรือฉพาะทาง
3.1 ระดับชานาญการ
3.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีๅวัดของตาหนงทีไครองอยู
3.1.2. ความรูຌ ความสามารถ ทักษะละสมรรถนะทีไ จ าป็ นส าหรั บต าหน งทีไ จะ
ประมิน
3.1.3 ผลงานทีไสดงความป็นผูຌชานาญการ เดຌก
(ก) คูมือปฏิบัติงานหลักอยางนຌอยหนึไงลม ละ
(ข) ผลงานชิงวิคราะห์ หรือสังคราะห์ หรืองานวิจัย ซึไงสดง฿หຌหในถึงการ
พัฒนางาน฿นหนຌาทีไอยางนຌอยหนึไงรืไอง
3.1.4 จริยธรรมละจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.2 ระดับชานาญการพิศษ
3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีๅวัดของตาหนงทีไครองอยู
3.2.2 ความรูຌความสามารถ ทักษะละสมรรถนะทีไจาป็นสาหรับตาหนงทีไจะประมิน
3.2.3 ผลงานทีไสดงความป็นผูຌชานาญการพิศษ เดຌก
(ก) ผลงานชิงวิคราะห์ หรือสังคราะห์ ซึไงสดง฿หຌหในถึงการพัฒนางาน
ของหนวยงานอยางนຌอยหนึไงรืไอง ละ
(ข) ผลงานวิจัยหรือผลงานลักษณะอืไนทีไป็นประยชน์ตอหนวยงานอยาง
นຌอยหนึไงรืไอง/รายการ
3.2.4 จริยธรรมละจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.3 ระดับชีไยวชาญ

3.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีๅวัดของตาหนงทีไครองอยู
3.3.2. ความรูຌ ความสามารถ ทั กษะละสมรรถนะทีไ จ าป็ นส าหรั บต าหน ง
ทีไจะประมิน

3..3..3 ผลงานทีไสดงความป็นผูຌชานาญการพิศษ เดຌก
(ก) ผลงานชิงวิคราะห์ หรือสังคราะห์ หรือผลงานลักษณะอืไน ซึไงสดง฿หຌ
หในถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอยางนຌอยหนึไงรืไอง/รายการ ละ
(ข) งานวิจัยซึไงเดຌรับการตีพิมพ์ผยพร฿นระดับชาติหรือนานาชาติอย าง
นຌอยหนึไงรืไอง
3.3.4 การ฿ชຌความรูຌความสามารถ฿นงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรืองาน
วิชาชีพบริการตอสังคม ชน การ฿หຌความหใน คานะนาหรือสนอนะ การ฿หຌคาปรึกษานะนา การอบรมละ
ผยพรความรูຌกีไยวกับหลักการ นวทาง ระบบ รูปบบ ทคนิคละวิธีการ฿นการกຌเขปัญหาหรือการพัฒนางาน
สนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนัๅน โ
3.3.4 จริยธรรมละจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.4 ระดับชีไยวชาญพิศษ
3.4.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีๅวัดของตาหนงทีไครองอยู
3.4.2. ความรูຌ ความสามารถ ทักษะละสมรรถนะทีไ จ าป็ นส าหรั บต าหน งทีไ จะ
ประมิน
3.4.3 ผลงานทีไสดงความป็นผูຌชีไยวชาญพิศษ เดຌก
(ก) ผลงานชิงวิคราะห์ หรือสังคราะห์ หรือผลงานลักษณะอืไน ซึไงสดง฿หຌ
หในถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอยางนຌอยหนึไงรืไอง/รายการ ละ
(ข) งานวิจัยซึไงเดຌรับการตีพิมพ์ผยพร฿นระดับชาติหรือนานาชาติอย าง
นຌอยหนึไงรืไอง
3.4.4 การ฿ชຌความรูຌความสามารถ฿นงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรืองาน
วิชาชีพบริการตอสังคม ชน การ฿หຌความหใน คานะนาหรือสนอนะ การ฿หຌคาปรึกษานะนา การอบรมล ะ
ผยพรความรูຌกีไยวกับหลักการ นวทาง ระบบ รูปบบ ทคนิคละวิธีการ฿นการกຌเขปัญหาหรือการพัฒนางาน
สนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนัๅน โ
3.4.5 ความป็นทีไยอมรับ฿นงานดຌานนัๅน โ หรือวงวิชาการ หรือวิชาชีพ หมายถึง
ผลงานเดຌรับการยอมรับ ยกยอง หรือเดຌรั บรางวัล฿นระดับชาติ หรือผลการปฏิบัติงานสนับสนุน งานบริการวิชาการ
หรืองานวิชาชีพ หรือ฿นงานทีไกีไยวขຌอง ซึไงป็นทีไยอมรับอยางกวຌางขวาง฿นระดับชาติหรือระดานาชาติ
3.4.6 จริยธรรมละจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข. กรณีปฏิบัติหนຌาทีไหัวหนຌางานหรือหัวหนຌาหนวยงานทีไมีลั กษณะ฿ชຌวิชาชีพละ
เมเดຌ฿ชຌวิชาชีพ

1. ดารงตาหนงระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิศษ ละระดับชีไยวชาญ ทีไ
ปฏิบัติหนຌาทีไหัวหนຌางานหรือหัวหนຌาหนวยงาน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีๅวัดของตาหนงทีไครองอยู ละนวคิด฿นการ
พัฒนาปรับปรุงงาน฿นตาหนง฿หม
1.2 ความรูຌความสามารถ ทักษะละสมรรถนะทีไจาป็นสาหรับตาหนงทีไจะประมิน
1.3 สมรรถนะทางการบริหาร
1.4 ผลงานทีไสดงความป็นผูຌชานาญการตຌองมีคูมือปฏิบัติงานหลักอยางนຌอยหนึไง
ลม
1.5 ผลงานทีไสดงความป็นผูຌชานาญการพิศษตຌองมีผลงานชิงวิคราะห์หรือ
ผลงานชิงสังคราะห์ หรือผลงานวิจัย ซึไงสดง฿หຌหในถึงการพัฒนางาน฿นหนຌาทีไหรือหนวยงานอยางนຌอยหนึไงลม/รืไอง
1.6 ผลงานทีไสดงความป็นผูຌชีไยวชาญตຌองมีผลงานชิงวิคราะห์ หรือผลงาน
ชิงสังคราะห์อยางนຌอยหนึไงลม ละผลงานวิจัยอยางนຌอยหนึไงรืไอง ซึไงสดง฿หຌหในถึ งการพัฒนางาน฿นหนຌาทีไ
หรือหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย
ผลงานทีไนาสนอพืไอประกอบการพิจารณาตຌองมีงืไอนเข ดังนีๅ
1. ตຌองมิ฿ชผลงานทีไป็นสวนหนึไงของการศึกษาละการฝຄกอบรม
2. ตຌองมิ฿ชผลงานดิมทีไคย฿ชຌ฿นการประมินตงตัๅง฿หຌดารงตาหนง฿นระดับทีไสูงขึๅนมาลຌว
3. กรณีทีไป็นผลงานรวมตຌองระบุการมีสวนรวมละมีคารับรองจากผูຌมีสวนรวม
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)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ประภท
ผูຌบริหาร
วิชาชีพฉพาะ
วิชาชีพฉพาะ
ชีไยวชาญฉพาะ
ชีไยวชาญฉพาะ
ชีไยวชาญฉพาะ
ชีไยวชาญฉพาะ
ชีไยวชาญฉพาะ
ชีไยวชาญฉพาะ
ชีไยวชาญฉพาะ
ชีไยวชาญฉพาะ
ชีไยวชาญฉพาะ
ชีไยวชาญฉพาะ

สายงาน
ผูຌบริหาร
วิทยาการคอมพิวตอร์
นิติการ
วิคราะห์นยบายละผน
บริหารงานบุคคล
บริหารงานทัไวเป
วิชาการพัสดุ
ตรวจสอบภาย฿น
วิชาการงินละบัญชี
การประชาสัมพันธ์
วิจัย
นะนวการศึกษาละอาชีพ
วิชาการศึกษา

ชืไอตาหนง
ผอ.กอง/ผอ.สานักงานอธิการ
นักวิชาการคอมพิวตอร์
นิติกร
นักวิคราะห์นยบายละผน
บุคลากร
จຌาหนຌาทีไบริหารงานทัไวเป
นักวิชาการพัสดุ
นักตรวจสอบภาย฿น
นักวิชาการงินละบัญชี
นักประชาสัมพันธ์
จຌาหนຌาทีไวิจัย
นักนะนวการศึกษาละอาชีพ
นักวิชาการศึกษา

Career Path
ผอ.กอง/ผอ.สานักงานอธิการ
ปฏิบัติการ-ชีไยวชาญพิศษ
ปฏิบัติการ-ชีไยวชาญพิศษ
ปฏิบัติการ-ชีไยวชาญ
ปฏิบัติการ-ชีไยวชาญ
ปฏิบัติการ-ชีไยวชาญ
ปฏิบัติการ-ชีไยวชาญ
ปฏิบัติการ-ชีไยวชาญ
ปฏิบัติการ-ชีไยวชาญ
ปฏิบัติการ-ชีไยวชาญ
ปฏิบัติการ-ชานาญการ
ปฏิบัติการ-ชีไยวชาญ
ปฏิบัติการ-ชีไยวชาญ

ลาดับ
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ประภท
ชีไยวชาญฉพาะ
ชีไยวชาญฉพาะ
ชีไยวชาญฉพาะ
ชีไยวชาญฉพาะ
ชีไยวชาญฉพาะ
ทัไวเป
ทัไวเป
ทัไวเป
ทัไวเป

สายงาน
วิศวกรรม
บรรณารักษ์
วิจัย
วิชาการสตทัศนศึกษา
วิทศสัมพันธ์
ผูຌปฏิบัติงานสตทัศนศึกษา
ผูຌปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ผูຌปฏิบัติงานหຌองสมุด
ชางเฟฟງา

ชืไอตาหนง
วิศวกร
บรรณารักษ์
นักวิจัย
นักวิชาการสตทัศนศึกษา
นักวิทศสัมพันธ์
ผูຌปฏิบัติงานสตทัศนศึกษา
ผูຌปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ผูຌปฏิบัติงานหຌองสมุด
ชางเฟฟງา

Career Path
ปฏิบัติการ-ชีไยวชาญพิศษ
ปฏิบัติการ-ชีไยวชาญพิศษ
ปฏิบัติการ-ชีไยวชาญพิศษ
ปฏิบัติการ-ชีไยวชาญพิศษ
ปฏิบัติการ-ชียไ วชาญพิศษ
ปฏิบัติงาน-ชานาญงานพิศษ
ปฏิบัติงาน-ชานาญงานพิศษ
ปฏิบัติงาน-ชานาญงานพิศษ
ปฏิบัติงาน-ชานาญงานพิศษ

หมายหตุ : รายละอียดตาหนงอืไน โ ระบุ฿น Job description ภาระงานพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ตาหนงประภทวิชาชีพฉพาะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลมทีไ 1-3

2. การกษียณอายุราชการ
การกษียณอายุราชการละสิทธิประยชน์ทีไขຌาราชการพึงเดຌมืไอพຌนจากราชการดยเมมี
ความผิด
บาหนใจบานาญขຌาราชการ เดຌก
บาหนใจบานาญปกติ ซึไงจะเดຌรับ มืไออกจากราชการดຌวยหตุปกติ ชน
1) ออกจากราชการพราะทางราชการลิกหรือยุบตาหนงหรือมีคาสัไง฿หຌออก ดยเมมีความผิด
หรือออกตามบทบัญญัติ฿นรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย หรือทหารออกจากกองหนุนบีๅยหวัด(หตุทดทน)
2) ออกจากราชการพราะปຆวยจใ บทุพพลภาพทีไพทย์ ทางราชการรั บรองวาเมสามารถรับ
ราชการ฿นตาหนงหนຌาทีไซึไงปฏิบัติอยูตอเปเดຌ (หตุทุพพลภาพ)
3) มีอายุครบ 60 ป บริบูรณ์ (กษียณอายุ) หรือ อายุครบ 50 ปบริบูรณ์ลຌวลาออก (หตุสูงอายุ)
4) หรือกรณีมีวลาราชการสาหรับคานวณบาหนใจบานาญ ครบ 30 บริบูรณ์ลຌว ทางราชการ
สัไง฿หຌออก หรือผูຌทีไมีวลาราชการครบ 25 ป บริบูรณ์ลຌว ลาออก (หตุรับราชการนาน)
ทัๅง 4 หตุนีๅ ถຌามีวลาราชการ เมถึง 10 ป ฿หຌเดຌรับบาหนใจ ถຌามีวลา 10 ขึๅนเป ฿หຌรับบานาญ
หรือจะขอรับบาหนใจกใเดຌ
ทัๅงนีๅผูຌทีไมีวลาราชการครบ 10 ป ลຌวลาออก เมมีสิทธิ์เดຌรับบาหนใจบานาญตามขຌอทีไกลาวมา
ลຌวตเมมีสิทธิ์รับบาหนใจ
- ขຌาราชการทีไถูกสัไง฿หຌออกจากราชการทีไถือสมือนวาผูຌนัๅนลาออกจากราชการ มีสิทธิรับบาหนใจ
บานาญดังนีๅ
ถຌามีวลาคานวณบาหนใจบานาญ 25 ปขึๅนเป ฿หຌเดຌรับบาหนใจบานาญหตุรับราชการนาน
ถຌามีอายุครบ 50 ป ละมีวลาคานวณบาหนใจบานาญ ครบ 10 ปขึๅนเป ฿หຌมีสิทธิรับ
บาหนใจหตุสูงอายุ

ถຌาอายุเมครบ 50 ป มีวลาคานวณบาหนใจบานาญครบ 10 ป ตเมถึง 25 ป ฿หຌมีสิทธิ์
รับฉพาะบาหนใจถຌามีวลาคานวณบาหนใจบานาญเมครบ 10 ป เมมีสิทธิ์รับบาหนใจบานาญ
บาหนใจบานาญพิศษ จะเดຌรับมืไอ
1) ขຌาราชการ พลทหารกองประจาการ หรือบุคคลทีไทาหนຌาทีไทหารตามทีไกระทรวงกลาหม
กาหนดลຌว เดຌรับอันตราย พิการ จใบปຆวยถึงทุพพลภาพ พราะกระทาตามหนຌาทีไ ฿หຌเดຌรับบานาญปกติ ทัๅงบานาญ
พิศษดຌวย
2) ถຌาเดຌรับบาหนใจบานาญเปลຌว หรือ พลทหารกองประจาการ หรือบุคคลทีไทาหนຌาทีไทหาร
ตามทีไกระทรวงกลาหมกาหนด เดຌออกจากราชการหรือพຌนหนຌาทีไเปลຌว ภาย฿น 3 ป ปรากฏชัดวาจใ บปຆวยหรือ
ทุพพลภาพอันนืไองมาจากสาหตุ฿นระหวางปฏิบัติหนຌาทีไ กใมีสิทธิ์เดຌรับบานาญพิศษ ถຌาตายกใ฿หຌทายาทเดຌรับ
บานาญพิศษ ทัๅงนีๅ฿หຌจายตัๅงตวันขอ ถຌารับบาหนใจเปลຌวกใ฿หຌเดຌรับบานาญพิศษอยางดียว
3) ผูຌเดຌรับอันตรายตามขຌอ 1) มຌจะยังเมมีสิทธิ์เดຌรับบานาญปกติ กใ฿หຌรับบานาญปกติเดຌ
4) ผูຌเดຌรับอันตรายถຌาสียชีวิตกอนเดຌรับบาหนใจบานาญพิศษ ฿หຌทายาทเดຌรับทัๅงบาหนใจตก
ทอดละบานาญพิศษดຌวย
5) ผูຌทาหนຌาทีไ ตามขຌอ 1 สูญหายเป หรือชืไอเดຌวามีอันตรายถึงตาย มืไอพຌนกาหนด 2 ดือนนับ
ตวันสูญหาย฿หຌสันนิษฐานวาตายละ฿หຌทายาทเดຌรับบานาญพิศษ
บาหนใจตกทอด ทายาทจะเดຌรับมืไอ
1) ขຌาราชการ ตาย฿นระหวางรับราชการ ทายาท (ตຌองอายุเมกิน 20 ป วຌนตกาลังศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหรือทียบทา ตตຌองเมกิน 26 ปหรือวຌนตป็นบุคคลพิการหรือทุพพลภาพ) จะเดຌรับบาหนใจ
ตกทอดทากับงินดือนสุดทຌาย คูณวลาราชการ
2) ตาย฿นระหวางเดຌรับบานาญปกติ หรือมีสิทธิ์เดຌรับบานาญปกติหรือบานาญพิศษ ทายาทมี
สิทธิ์เดຌรับบาหนใจตกทอด ป็นจานวน 30 ทา ของบานาญรายดือน (ขຌอยกวຌนหมือนขຌอ 1)
3) บาหนใจตกทอดราย฿ด คานวณเดຌยอดตไากวา 3000 บาท ฿หຌจาย 3000
กองทุนบาหนใจบานาญขຌาราชการ
สมาชิกทีไพຌนสภาพดຌวยหตุสูงอายุ, หตุทดทน, หตุทุพพลภาพ ละหตุสียชีวิต สมาชิก
ละทายาทจะเดຌรับยกวຌนภาษีงินเดຌบุคคลธรรมดา฿นสวนของงินทีไเดຌรับจาก กบข. ฿นปทีไเดຌรับงินนัๅน
สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มืไอกษียณอายุร าชการ หรือลาออกจากงานมหาวิทยาลัยมี
กองทุนสารองลีๅยงชีพทีไคอยดูลพนักงานมหาวิทยาลัยซึไงป็นเปตามหลักกณฑ์ละงืไอนเขของกองทุนดังกลาว
2.3 วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. พืไอชวย฿หຌบุคลากร฿ชຌทักษะ ความรูຌ ความสามารถปฎิบัติงานของตนเดຌอยางมีประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผล

2. พืไอชวย฿หຌมหาวิทยาลัยดานินงานบรรลุผลตามปງาหมายทีไกาหนดเวຌ
3. พืไอชวยคัดสรรบุคลากรทีไมีคุณภาพ ละมีรงจูง฿จ฿หຌผูຌมีศักยภาพขຌามาปฎิบัติงาน
4. พืไอยกระดับความสามารถ ละสรຌางความพึงพอ฿จ฿นการปฎิบัติงานของบุคลากร
5. พืไอพัฒนา ละธารงรักษาบุคลากรทีไมีคุณคา฿หຌปฎิบัติงาน฿นมหาวิทยาลัย

สวนทีไ 3

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

3.1 ความสาคัญของผนบริหารทรัพยากรบุคคล
การวางผน (Planning) คือการวางวัตถุประสงค์ การกาหนดปງาหมาย การสรຌางกลยุทธ์ ละการ
ตัดสิน฿จสรรหานวทาง฿นการดานินกิจกรรม พืไอ฿หຌองค์การสามารถบรรลุวั ตถุประสงค์ละปງาหมายทีไตຌองการ
เดຌอยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ดยผนงานอาจมีความตกตางกัน฿นดຌานระยะวลา ชน ผนระยะยาว
หรือผนระยะสัๅน ป็นตຌน ตลอดจนมีความตกตางกันตามหนຌาทีไทางธุรกิจ ชน ผนการงิน ผนการตลาด หรือ
ผนการผลิต ป็นตຌน
การจัดการทรัพยากรบุคคลป็นกระบวนการทีไผูຌบริหารจะนาหลักการตางโ มาประยุกต์฿ชຌ฿นการทีไจะ
ทา฿หຌองค์การมีบุคลากรทีไมีคุณภาพมารวมงานอยางพียงพอละตอนืไองพืไอ฿หຌองค์การสามารถปฏิบัติงานเดຌ
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ละบรรลุวัตถุประสงค์ทีไตัๅงเวຌ ดังนัๅนนักบริหารทรัพยากรบุคคลทีไมีความสามารถ
จะตຌองสามารถนาความรูຌ ประสบการณ์ ละทักษะตางโ ขຌามาประกอบ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล พืไอ฿หຌ
ผลงานทีไออกมามีคุณภาพละยังประยชน์สูงสุดตอองค์การ บุคลากร ละสังคมสวนรวมเดຌ นอกจากนีๅการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลทีไประสบความสารใจจะตຌองอาศัยขัๅนตอนทีไละอียดออนมากมาย ดยขัๅนตอนสาคัญทีไขาดเมเดຌ฿น
งานทรัพยากรบุคคลคือ การวางผน (Planning) ผูຌบริหารจะตຌองมีวิสัยทัศน์ (Vision) ทีไกวຌางเกลสามารถขຌา฿จ
สถานการณ์ละวิคราะห์หตุการณ์ทีไจะกิดขึๅน฿นอนาคตเดຌ ซึไงจะมีผลกระทบตอทิศทางการดานินงานละความ
ตຌ อ งการดຌ า นบุ ค ลากรขององค์ ก าร พืไ อ ทีไ จ ะสามารถวางผนทรั พ ยากรบุ ค คล หรื อ การวางผนทรั พ ยากร
มนุษย์ (Human Resource Planning : HRP) เดຌอยางรอบคอบ รัดกุม มีประสิทธิภาพ ละสอดคลຌองกับความ
ตຌองการ฿นตละชวงวลาเดຌ
ดังนัๅนจากความหมายของการวางผนทีไกลาวมา ทา฿หຌราสามารถกลาวเดຌวา การวางผนทรัพยากร
บุคคล คือกระบวนการทีไ฿ชຌคาดการณ์ความตຌองการดຌานทรัพยากรบุคคลขององค์การ อันจะสงผลถึงการกาหนด
วิธีการปฏิบัติทีไกีไยวขຌองกับบุคลากรละการตอบสนองตอปัจจัยวดลຌอม ตัๅงตกอนบุคลากรขຌารวมงานกับ
องค์การ ขณะปฏิบัติงานอยู฿นองค์การ จนกระทัไงขาตຌองพຌนออกจากองค์การ พืไอ฿หຌองค์การ฿ชຌป็นนวทาง
ปฏิบัติละป็นหลักประกันวาองค์การจะมีบุคลากรทีไมีคุณภาพอยางพียงพออยูสมอ ตลอดจนพืไอ฿หຌบุคลากรมี
คุณภาพชีวิตการทางาน (Quality of Work Life : QWL) ทีไหมาะสม สามารถปฏิบัติงานเดຌอยา งมีประสิทธิภาพ
ละประสิทธิผลสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์รวมขององค์การ ดยมีป้าหมายสาคัญพืไอประสิทธิภาพ ความมัไนคง
ละการจริญติบตขององค์การ บุคลากร ละสังคม

จากความส าคัญ ละความหมายดังกล าวขຌางตຌน มหาวิทยาลั ยจึงเดຌจัดทาผนบริ หารทรัพยากร
บุคคลขึๅน พืไอป็นนวทางการบริหารจัดการ ละพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสรຌางความกຌาวหนຌา ละธารงรักษา
บุคลากรทีไมีคุณคาเวຌกับมหาวิทยาลัยตอเป
3.2 นยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีปງาหมายทีไจะพัฒนามหาวิทยาลัย฿หຌ ป็นองค์กรทีไดี สรຌางคุณภาพ
ชีวิตละความผาสุ ก฿นการปฏิบั ติงาน ละมุงทีไจะป็ น มหาวิทยาลั ยราชภัฏ อันดับ 1 มหาวิทยาลั ยอันดับ 15
ของประทศ ละมหาวิทยาลัยอันดับ 150 ของอชีย ป็นชุมชนวิชาการทีไผลิตบัณฑิตขงขันกับนานาชาติเดຌ ละ
สามารถดารงชีพอยู฿นสังคมเดຌอยางมีคุณภาพละมีคุณธรรม พึไงพาตนองเดຌละยืนอยูอยางสงางาม฿นสั งคม
วิชาการ พืไอ฿หຌบรรลุปງาหมายดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงเดຌกาหนดนยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เวຌดังนีๅ
1. วางผนกาลังคนอยางหมาะสมตามกรอบภารกิจ
2. กาหนดกระบวนการคัดลือกคนขຌาสูตาหนงดຌวยระบบคุณธรรม ละดานินการดຌวย
ความป็นธรรมปรง฿ส ตรวจสอบเดຌ
3. พั ฒ นาระบบบริ ห ารงานบุ ค คล฿หຌ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ สามารถดึ ง ดู ด บุ ค คลทีไ มี ศั ก ยภาพสู ง ขຌ ามา
ปฏิบัติงาน฿นมหาวิทยาลัย
4. พั ฒ นาระบบจั ด กใ บ ขຌ อ มู ล ทะบี ย นประวัติ บุ ค ลากร การประมิ น ผลการปฏิบั ติร าชการทีไ อืๅอ
ตอการทางาน ละมีความถูกตຌองสามารถนาเปประกอบการตัดสิน฿จเดຌอยางรวดรใว
5. สงสริมละสนับสนุน฿หຌ บุคลากรทัๅงสายวิชาการละสายสนับสนุ นวิชาการเดຌรั บ การศึกษาต อ
฿นระดับทีไสูงขึๅน
6. สงสริมละสนับสนุน฿หຌบุคลากรพัฒนาตนอง ละสงสริมการลกปลีไยนรียนรูຌ
7. สงสริมละสนับสนุน฿หຌบุคลากรมีความกຌาวหนຌา฿นสายงาน
8. สงสริมละสนับสนุน฿หຌบุคลากรมีสุขภาพอนามัยทีไดี ดยการจัด฿หຌมีสถานทีไ ทางานทีไอืๅอตอการ
ทางาน ละสถานทีอไ อกกาลังกาย รวมทัๅงกิจกรรมการออกกาลังกาย
9. สงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร฿หຌมีคุณภาพชีวิตละสวัสดิการทีไดีอันจะ นาเปสูความ
จงรักภักดีองค์กร
10. กระจายอานาจ฿นการบริ หารทรั พยากรบุ คคลเปสูห นวยงานพืไอ฿หຌ กิดความคล องตัว ฿นการ
บริหาร
11. ปรับกระบวนการทางาน฿นหนวยงาน฿หຌมีประสิทธิภาพ ป็นเป฿นทิศทางดียวกัน ละกิดความ
คลองตัว฿นการปฏิบัติงาน
12. สรຌางรงจูง฿จ ละ฿หຌรางวัลกับบุคลากร
3.3 วัตถุประสงค์ของผนบริหารทรัพยากรบุคคล

1. พืไอปรับปรุงละพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไมีป ระสิทธิภาพอืๅอตอการดานินงาน
ทีไ นຌนผลสัมฤทธิ์ ละการกຌาวสูมหาวิทยาลัยมบบทีไดีของสังคม
2. พืไ อ พั ฒ นาบุ ค คล฿หຌ มี ค วามรูຌ ความสามารถ฿นดຌ า นต า งโ ละสามารถปฏิ บั ติ ง านเดຌ อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
3. พืไอ฿หຌบุคลากรมีคุณภาพชีวิตทีไดี มีความทุมท฿นการปฏิบัติงาน ละมีความผูกพันละทัศนคติทีไดี
ตอองค์กร

3.4 ยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัดความสารใจละคาป้าหมายของมหาวิทยาลัย
3.4.1 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 พัฒนามหาวิทยาลัย฿หຌป็นอตทัคคะอยางยัไงยืน
3.4.2 ป้าประสงค์ชิงยุทธศาสตร์
1. สรรหาบุคลากรทีไมีความรูຌ ความสามารถตรงตามความตຌองการ ละสอดคลຌองกับอัตรากาลัง
ทีไมีอยู

2. บุคลากรทุกระดับมีความกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ มีทักษะ ความรูຌ คุณธรรมละจริยธรรม฿น

การปฏิบัติงาน

3. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทางานทีไดี ละอยู฿นสภาพวดลຌอมทีไอืๅอตอการทางาน

3.4.3 ตัวชีๅวัดความสารใจละคาป้าหมายของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ของผน
1) พืไ อ ปรั บ ปรุ ง ละพั ฒ นาระบบการบริ ห าร
ทรั พ ยากรบุ ค คลทีไ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอืๅ อ ต อ การ
ด านิ น งานทีไ  นຌ น ผลสั ม ฤทธิ์ ละการกຌ า วสู
มหาวิทยาลัยมบบทีไดีของสังคม

ตัวชีๅวชัด
ระดั บ ความพึ ง พอ฿จของ
บุ ค ลากรต อ ร ะบ บ ก า ร
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ของมหาวิ ท ยาลั ย (ระดั บ
ความพึงพอ฿จ)
2) พืไอ฿หຌบุคลากรมีคุณภาพชีวิตทีไดี มีความทุมท ระดับความผูกพันของ
฿นการปฏิบัติงาน ละมีควมผูกพันกับองค์กร
บุคลากรตอมหาวิทยาลัย
(ระดับความผูกพัน)

คาป้าหมาย
≥ 4.0

≥ 4.0

3.5 ขัๅนตอนการจัดทาผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ลาดับ
กิจกรรม
1 กาหนดผูຌรับผิดชอบ การติดตามผลการดานินงาน
2

กาหนดปฏิทินการติดตามผลการดานินงาน

4

กาหนดครืไองมือการติดตามผลการดานินงาน
ตามผน
ติดตามผลการดานินงาน

5

สรุปละรายงานผลการดานินงานตอผูຌบริหาร

6

ประมินผลการดานินงานตามผน

3

ระยะวลา
ตุลาคม

ผูຌรับผิดชอบ
ผูຌอานวยการกอง
บริหารงานบุคคล
ตุลาคม
คณะกรรมการ
จัดทาผน
ตุลาคม
ผูຌอานวยการกอง
บริหารงานบุคคล
มีนาคม,กันยายน ผูຌอานวยการกอง
บริหารงานบุคคล
มีนาคม,กันยายน ผูຌอานวยการกอง
บริหารงานบุคคล
กันยายน
คณะกรรมการ
จัดทาผน

ผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3.6.1 ผนปฏิบัติการดຌานบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
ป้าหมายของตัวชีๅวัด
กิจกรรม/ครงการ

วัตถุประสงค์
ครงการ

ตัวชีๅวัด
ความสารใจ

กลุมป้าหมาย
2560

2561 2562 2563 2564

100

100

ระยะวลา
ดานินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผูຌรับผิดชอบ

-

กอง
บริหารงาน
บุคคล

ระบบการสรรหา (Recruitment)
1. การวางผนอัตรากาลัง
1 จัดทากรอบ
อัตรากาลังของ
บุคลากร
มหาวิทยาลัย

พืไอทบทวน
ละจัดทา
กรอบ
อัตรากาลัง ฿หຌ
พียงพอตอ
ความตຌองการ
อัตรากาลัง
ของ
มหาวิทยาลัย

2. การสรรหา บรรจุ ตงตัๅง

รຌอยละ
ความสารใจ
฿นการจัดทา
กรอบ
อัตรากาลัง

100

100

100

หนวยงานภาย฿นมหาวิทยาลัย

ตุลาคม –
กันยายน

ป้าหมายของตัวชีๅวัด
กิจกรรม/ครงการ

1 อบรมชีๅจง
หลักกณฑ์ละ
กาหนด
มาตรฐาน การ
ดานินงาน
สรรหา การ
บรรจุ ตงตัๅง
2 การสรรหาละ
คัดลือก
บุคลากร

วัตถุประสงค์
ครงการ

ตัวชีๅวัด
ความสารใจ

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

กลุมป้าหมาย

ระยะวลา
ดานินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผูຌรับผิดชอบ

2560

2561 2562 2563 2564

รຌอยละของ
ผูຌปฏิบัติงาน
ดຌานบุคคลทีไ
ขຌารวมอบรม

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

ผูຌปฏิบัติงานดຌานบุคคล ของหนวยงานภาย฿น
มหาวิทยาลัย

ตุลาคม –
กันยายน

-

กอง
บริหารงาน
บุคคล

รຌอยละของ
การสรรหา
บุคคลขຌา
ทางานเดຌตาม
ประกาศ

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

หนวยงานภาย฿นมหาวิทยาลัย

ตุลาคม –
กันยายน

-

กอง
บริหารงาน
บุคคล

100

100

100

100

100

หนวยงานภาย฿นมหาวิทยาลัย

ตุลาคม –
กันยายน

ระบบการประมินผลการ
ปฏิบัติงาน
1 การประมินผล
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

พืไอ
รຌอยละของ
ประมินผล
หนวยงานทีไ
การปฏิบัติงาน ดานินการ

-

กอง
บริหารงาน
บุคคล

ป้าหมายของตัวชีๅวัด
กิจกรรม/ครงการ

วัตถุประสงค์
ครงการ

ตัวชีๅวัด
ความสารใจ

ของบุคลากร
มหาวิทยาลัย

ประมิน
ปฏิบัติงาน

กลุมป้าหมาย
2560

2561 2562 2563 2564

100

100

100

100

100

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

ระยะวลา
ดานินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผูຌรับผิดชอบ

-

กอง
บริหารงาน
บุคคล

-

กอง
บริหารงาน
บุคคล

ระบบการบริหารคาตอบทน
1 การบริหาร
คาจຌาง
งินดือน ละ
คาตอบทน

พืไอ
ดานินการ
ลืไอนงินดือน
ละคาจຌาง
คาตอบทน
ของบุคลากร

รຌอยละ
บุคลากรทีไ
เดຌรับการ
ลืไอน
งินดือนละ
คาจຌางตาม
กณฑ์

บุคลากรมหาวิทยาลัย

ตุลาคม –
กันยายน

ระบบการ฿หຌสวัสดิการละสิทธิประยชน์
1 การสรຌางความรูຌ
ความขຌา฿จ฿น
สิทธิประยชน์
กองทุน
ประกันสังคม

พืไอ฿หຌ
รຌอยละของ
บุคลากรมี
บุคลากรทีไขຌา
ความรูຌความ รวมอบรม
ขຌา฿จ฿นสิทธิ
ประยชน์ของ

บุคลากร มหาวิทยาลัยทีไขึๅนทะบียนป็นผูຌประกันตน มกราคม –
มีนาคม

ป้าหมายของตัวชีๅวัด
กิจกรรม/ครงการ

วัตถุประสงค์
ครงการ

ตัวชีๅวัด
ความสารใจ

กลุมป้าหมาย
2560

2561 2562 2563 2564

100

100

100

100

100

บุคลากรมหาวิทยาลัย

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

คณะกรรมการดานินงาน

ระยะวลา
ดานินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผูຌรับผิดชอบ

ธันวาคม

-

กอง
บริหารงาน
บุคคล

พศจิกายน –
มกราคม

-

กอง
บริหารงาน
บุคคล

กองทุน
ประกันสังคม

ระบบการธารงรักษา
1. การสรຌางรงจูง฿จ
1 การจัดสรรงิน
รางวัล

2 การคัดลือก
บุคลากรดีดน

พืไอป็นขวัญ
กาลัง฿จ฿นการ
ปฏิบัติงาน
฿หຌกับบุคลากร

รຌอยละ
บุคลากรทีไ
เดຌรับการ
จัดสรรงิน
รางวัลตาม
กณฑ์
พืไอป็นการ รຌอยละ
สงสริม
ความสารใจ
ยกยอง ป็น ของกิจการ
ขวัญละ
การคัดลือก
กาลัง฿จ฿นการ บุคลากร
ปฏิบัติงานของ ดีดน
บุคลากร

ป้าหมายของตัวชีๅวัด
กิจกรรม/ครงการ

วัตถุประสงค์
ครงการ

ตัวชีๅวัด
ความสารใจ

กลุมป้าหมาย
2560

2561 2562 2563 2564

ระยะวลา
ดานินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผูຌรับผิดชอบ

2. การจัดทาสຌนทางความกຌาวหนຌา
1 การปรับปรุง
ขຌอบังคับละ
ประกาศ
กีไยวกับการขຌา
สูตาหนงทีไ
สูงขึๅนของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ
2 การจัดทากรอบ
อัตรากาลังการ
ขຌาสูตาหนง
ของบุคลากร
สายสนับสนุน
วิชาการ

พืไอทบทวน
ละปรับปรุง
ประกาศ
กีไยวกับการ
ขຌาสูตาหนง
ของบุคลากร
สายสนับสนุน

รຌอยละของ
ประกาศทีไ
เดຌรับการ
ปรับปรุง

≥80

-

-

-

-

พนักงานมหาวิทยาลัย

ตุลาคม –
กันยายน

-

กอง
บริหารงาน
บุคคล

พืไอ฿หຌ
มหาวิทยาลัยมี
กรอบ
อัตรากาลัง
การขຌาสุ
ตาหนงของ
บุคลากร

รຌอยละของ
หนวยงานทีไ
จัดสงกรอบ
อัตรากาลัง
การขຌาสู
ตาหนงของ
บุคลากรสาย
วิชาการ

100

100

100

100

100

หนวยงานภาย฿นมหาวิทยาลัย

ตุลาคม –
กันยายน

-

กอง
บริหารงาน
บุคคล

ป้าหมายของตัวชีๅวัด
กิจกรรม/ครงการ

วัตถุประสงค์
ครงการ

ตัวชีๅวัด
ความสารใจ

3 ครงการพัฒนา
ผลงานละพิไม
ตาหนงทาง
วิชาการ

กลุมป้าหมาย
2560

2561 2562 2563 2564

≥20

≥20

รຌอยละ
บุคลากรทีไขຌา
รวมครงการ
ยืไนขอกาหนด
ตาหนงทาง
วิชาการ

≥20

≥20

≥20

ระยะวลา
ดานินงาน

บุคลากรสายวิชาการทีไ ขຌารวมครงการพัฒนาผลงาน ตุลาคม –
ละพิไมตาหนงทางวิชาการ
กันยายน

งบประมาณ
(บาท)

ผูຌรับผิดชอบ

-

กองบริการ
การศึกษา

3.6.2 ผนปฏิบตั ิการดຌานบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2564
กิจกรรม/ครงการ

วัตถุประสงค์ครงการ

ตัวชีๅวัดความสารใจ

ป้าหมาย
ของตัวชีๅวัด

กลุมป้าหมาย

ระยะวลา
ดานินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ตุลาคม - กันยายน

-

ผูຌรับผิดชอบ

ระบบการสรรหา (Recruitment)
1. การวางผนอัตรากาลัง
1

จัดทากรอบอัตรากาลัง
พืไอทบทวนละจัดทา
รຌอยละความสารใจ฿นการ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย กรอบอัตรากาลัง ฿หຌ
จัดทากรอบอัตรากาลัง
พียงพอตอความตຌองการ
อัตรากาลังของ
มหาวิทยาลัย

100

หนวยงานภาย฿น
มหาวิทยาลัย

กองบริหารงานบุคคล

กิจกรรม/ครงการ

ป้าหมาย
ของตัวชีๅวัด

กลุมป้าหมาย

ระยะวลา
ดานินงาน

วัตถุประสงค์ครงการ

ตัวชีๅวัดความสารใจ

พืไอ฿หຌผูຌปฏิบัติงานบุคคล
ของหนวยงานมีความรูຌ
ความขຌา฿จ ฿นการ
ปฏิบัติงาน
พืไอสรรหาละคัดลือก
บุคลากรขຌาปฏิบตั ิงาน

รຌอยละของผูຌปฏิบัติงานดຌาน
บุคคลทีไขຌารวมอบรม

≥80

รຌอยละของการสรรหาบุคคล
ขຌาทางานเดຌตามประกาศ

≥80

หนวยงานภาย฿น
มหาวิทยาลัย

ตุลาคม - กันยายน

รຌอยละของหนวยงานทีไ
ดานินการประมิน
ปฏิบัติงาน

100

หนวยงานภาย฿น
มหาวิทยาลัย

ตุลาคม - กันยายน

งบประมาณ
(บาท)

ผูຌรับผิดชอบ

2. การสรรหา บรรจุ ตงตัๅง
1

2

อบรมชีๅจงหลักกณฑ์
ละกาหนดมาตรฐาน การ
ดานินงาน สรรหา การ
บรรจุ ตงตัๅง
การสรรหาละคัดลือก
บุคลากร

ผูຌปฏิบัติงานดຌานบุคคล ตุลาคม - กันยายน
ของหนวยงานภาย฿น
มหาวิทยาลัย

-

กองบริหารงานบุคคล

-

กองบริหารงานบุคคล

ระบบการประมินผลการปฏิบัติงาน
1

การประมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

พืไอประมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัย

-

กองบริหารงานบุคคล

ระบบการบริหารคาตอบทน
1

การบริหารคาจຌาง
พืไอดานินการลืไอน
รຌอยละบุคลากรทีไเดຌรับการ
งินดือน ละคาตอบทน งินดือน ละคาจຌาง
ลือไ นงินดือนละคาจຌาง
คาตอบทนของบุคลากร ตามกณฑ์

100

บุคลากรมหาวิทยาลัย ตุลาคม - กันยายน

-

กองบริหารงานบุคคล

กิจกรรม/ครงการ

วัตถุประสงค์ครงการ

ตัวชีๅวัดความสารใจ

ป้าหมาย
ของตัวชีๅวัด

กลุมป้าหมาย

ระยะวลา
ดานินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผูຌรับผิดชอบ

ระบบการ฿หຌสวัสดิการละสิทธิประยชน์
1

การสรຌางความรูຌความ
ขຌา฿จ฿นสิทธิประยชน์
กองทุนประกันสังคม

พืไอ฿หຌบุคลากรมีความรูຌ
ความขຌา฿จ฿นสิทธิ
ประยชน์ของกองทุน
ประกันสังคม

รຌอยละของ บุคลากรทีไขຌา
รวมอบรม

≥80

บุคลากร มหาวิทยาลัย มกราคม –
ทีไขึๅนทะบียนป็น มีนาคม
ผูຌประกันตน

-

กองบริหารงานบุคคล

บุคลากรมหาวิทยาลัย ธันวาคม

-

กองบริหารงานบุคคล

พฤศจิกายน –
มกราคม

-

กองบริหารงานบุคล

ตุลาคม - กันยายน

-

กองบริหารงานบุคคล

ระบบการธารงรักษา
1.

การสรຌางรงจูง฿จ

1

การสรຌางรงจูง฿จดຌวยการ พืไอดานินการจัดสรรงิน รຌอยละบุคลากรทีไเดຌรับการ
จัดสรรงินรางวัล
รางวัลสาหรับบุคลากร
จัดสรรงินรางวัลตามกณฑ์

100

2

การคัดลือกบุคลากรดีดน พืไอป็นการสงสริม
ยกยอง ป็นขวัญละ
กาลัง฿จ฿นการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
การจัดทาสຌนทางความกຌาวหนຌา

รຌอยละความสารใจของ
กิจการการคัดลือกบุคลากร
ดีดน

≥80

คณะกรรมการ
ดานินงาน

2.1 การปรับปรุงขຌอบังคับละ พืไอทบทวนละปรับปรุง รຌอยละของประกาศทีไเดຌรับ
ประกาศกียไ วกับการขຌาสู ประกาศกียไ วกับการขຌาสู การปรับปรุง

≥80

พนักงานมหาวิทาลัย

2.

กิจกรรม/ครงการ

วัตถุประสงค์ครงการ

ตาหนงทีไสูงขึๅนของ
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ
2.2 การจัดทากรอบ
อัตรากาลังการขຌาสู
ตาหนงของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
2.3 ครงการพัฒนาผลงาน
ละพิไมตาหนงทาง
วิชาการ

ตาหนงของบุคลากรสาย
สนับสนุน

ตัวชีๅวัดความสารใจ

พืไอ฿หຌมหาวิทยาลัยมี
รຌอยละของหนวยงานทีไ
กรอบอัตรากาลังการขຌาสุ จัดสงกรอบอัตรากาลังการ
ตาหนงของบุคลากร
ขຌาสูตาหนงของบุคลากร
สายวิชาการ
รຌอยละบุคลากรทีไขຌารวม
ครงการยืไนขอกาหนด
ตาหนงทางวิชาการ

ป้าหมาย
ของตัวชีๅวัด

100

≥20

ระยะวลา
ดานินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ตุลาคม - กันยายน

-

กองบริหารงานบุคคล

บุคลากรสายวิชาการทีไ ตุลาคม - กันยายน
ขຌารวมครงการ
พัฒนาผลงานละพิไม
ตาหนงทางวิชาการ

-

กองบริการการศึกษา

กลุมป้าหมาย

หนวยงานภาย฿น
มหาวิทยาลัย

ผูຌรับผิดชอบ

สวนทีไ 4

ระบบทคนลยีสารสนทศกับ
การบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยมีนยบายการชืไอมยงระบบฐานขຌอมูลกับการบริหารงานบุคคลดยการนาระบบบริหาร
ทรัพยากร ( ERP: Enterprise Resource Planning) ขຌามา฿ชຌพืไอ฿หຌกิดประสิทธิภาพ ละความคลองตัว฿นการ
บริหารงานบุคคล สามารถนาเปประกอบการตัดสิน฿จเดຌอยางรวดรใว ประกอบดຌวยระบบงานตางโ ดังนีๅ
1. ระบบสรรหา
2. ระบบทะบียนประวัติ
3. ระบบลงวลาปฏิบัติราชการ
4. ระบบประมินผลการปฏิบัติงาน
5. ระบบครืไองราชอิสริยาภรณ์

ระบบสรรหา
จั ด ท าขึๅ น พืไ อ ป็ น บบผน฿นการพั ฒ นาระบบสารสนทศ พืไ อ การวางผนทรั พ ยากรองค์ ก ร
(ERP: Enterprise Resource Planning) ฿นดຌานระบบงานจัดสรรหาอัตรากาลัง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
฿นการออกบบระบบของระบบงานมีวัตถุประสงค์ ดังนีๅ
1. พืไอตรวจสอบตาหนงงานทีไวางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. พืไอตรวจสอบตาหนงงานทีไถือครอง ฿นตละหนวยงาน
3. พืไออธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานสาหรับงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รวมถึงขัๅนตอนการปฏิบัติงาน การนาสนอรายงาน฿นสวนของรายงานดຌานงานบุคลากรละการนาสนอรายงาน
สาหรับผูຌบริหาร
4. พืไอ฿หຌนวทาง฿นการปฏิบัติงานกีไยวกับงานบุคลากร฿หຌมีความคลองตัว รวดรใว ถูกตຌอง
ละป็นมาตรฐานดียวกัน ละสงสริม฿หຌมีการปฏิบัติงานตามนยบายทีไผูຌบริหารเดຌกาหนดเวຌ
5. พืไอป็นการลดความซๅาซຌอนของการบันทึกขຌอมูล
6. พืไอ฿หຌมีการจัดกใบขຌอมูลป็นเปอยางมีระบบ ละครบถຌวน
7. พืไอลดความสิๅนปลือง฿นการ฿ชຌทรัพยากรกระดาษ ละนืๅอทีไ฿นการจัดกใบอกสาร ละ
รายงานตาง โ
8. พืไ อ ลดขัๅ น ตอนการท างาน ละความผิ ด พลาดของขຌ อ มู ล ฿นการรั บ -ส ง ขຌ อ มู ล ระหว า ง
หนวยงาน
9. พืไอความสะดวก฿นการจัดทารายงานรูปบบตาง โ

10. พืไอ฿หຌสามารถนาสนอขຌอมูลมาวิคราะห์ หรือประกอบการตัดสิน฿จเดຌอยางรวดรใว ละ
ถูกตຌอง ดยฉพาะสาหรับผูຌบริหาร

11. พืไอนาสนอภาพของงาน ละการชืไอมยงของขຌอมูล฿นตละงานภาย฿นงานบุคลากร
ละระบบทีไกีไยวขຌองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
12. พืไ อ น าสนอนวทาง฿นการปฏิ บั ติ ง าน฿หຌ มี ค วามคล อ งตั ว รวดรใ ว ถู ก ตຌ อ ง ละป็ น
มาตรฐานดียวกัน ดยยังคงยึดนวทางปฏิบัติตามนยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
13. พืไอป็ น ขຌอมูล ฿หຌ พัฒ นาระบบส าหรั บ งานบุ คลากรดຌว ยระบบงานคอมพิว ตอร์ ฿หมทีไมี
มาตรฐาน
14. พืไอป็นคูมือสาหรับผูຌบริหารละผูຌปฏิบัติงาน ฿นการตรวจสอบขຌอมูลทีไตຌองจัดตรียม฿หຌมี
฿นระบบงาน ละระบบคอมพิวตอร์ทีไตຌองรองรับงานบุคลากร
15. พือไ ฿หຌสามารถนาขຌอมูลมาวิคราะห์ หรือประกอบการตัดสิน฿จเดຌอยางรวดรใว ละถูกตຌอง
ดยฉพาะสาหรับผูຌบริหาร
16. พืไอ฿หຌขຌอมูล฿นระบบมีการชืไอมยงกับขຌอมูลของหนวยงานอืไน โ ทีไมีความกีไยวขຌองกับ
กระบวนการปฏิบัติงาน ละมีการชืไอมยงระหวางระบบงานทีไกีไยวขຌอง
17. พืไอกຌปัญหาดิมทีไคยมี ละตอบสนองความตຌองการของผูຌปฏิบัติงานทีไกีไยวขຌองกับงาน
บุคลากร เดຌก การกຌปัญหาความซๅาซຌอนของการบันทึกขຌอมูล การจัดกใบขຌอมูล฿หຌป็นเปอยางมีระบบ ละ
ครบถຌวน การลดความสิๅนปลือง฿นการ฿ชຌทรัพยากรกระดาษ ละนืๅอทีไ฿นการจัดกใบอกสาร ละรายงานตาง โ
สามารถติดตามละควบคุมงาน฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึๅน สะดวก฿นการจัดทารายงานรูปบบตาง โ

ระบบทะบียนประวัติ
จั ด ท าขึๅ น พืไ อ ป็ น บบผน฿นการพั ฒ นาระบบสารสนทศพืไ อ การวางผนทรั พ ยากรองค์ ก ร
(ERP: Enterprise Resource Planning) ฿นดຌานระบบงานทะบียนประวัติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
฿นการออกบบระบบของระบบงานมีวัตถุประสงค์ ดังนีๅ
พืไอกใบประวัติรายละอียดการคลืไอนเหวตาง โ ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1. พืไออธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานสาหรับงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รวมถึงขัๅนตอนการปฏิบัติงาน การนาสนอรายงาน฿นสวนของรายงานดຌานงานบุคลากรละการนาสนอรายงาน
สาหรับผูຌบริหาร
2. พืไอ฿หຌนวทาง฿นการปฏิบัติงานกีไยวกับงานบุคลากร฿หຌมีความคลองตัว รวดรใว ถูกตຌอง
ละป็นมาตรฐานดียวกัน ละสงสริม฿หຌมีการปฏิบัติงานตามนยบายทีไผูຌบริหารเดຌกาหนดเวຌ
3. พืไอป็นการลดความซๅาซຌอนของการบันทึกขຌอมูล
4. พืไอ฿หຌมีการจัดกใบขຌอมูลป็นเปอยางมีระบบ ละครบถຌวน

5. พืไอลดความสิๅนปลือง฿นการ฿ชຌทรัพยากรกระดาษ ละนืๅอทีไ฿นการจัดกใบอกสาร ละ
รายงานตางโ

6. พืไ อ ลดขัๅ น ตอนการท างาน ละความผิ ด พลาดของขຌ อ มู ล ฿นการรั บ -ส ง ขຌ อ มู ล ระหว า ง

หนวยงาน

7. พืไอความสะดวก฿นการจัดทารายงานรูปบบตาง โ
8. พืไอ฿หຌสามารถนาสนอขຌอมูลมาวิคราะห์ หรือประกอบการตัดสิน฿จเดຌอยางรวดรใว ละ
ถูกตຌอง ดยฉพาะสาหรับผูຌบริหาร
9. พืไอนาสนอภาพของงาน ละการชืไอมยงของขຌอ มูล฿นตละงานภาย฿นงานบุคลากร ละ
ระบบทีไกีไยวขຌองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
10. พืไ อ น าสนอนวทาง฿นการปฏิ บั ติ ง าน฿หຌ มี ค วามคล อ งตั ว รวดรใ ว ถู ก ตຌ อ ง ละป็ น
มาตรฐานดียวกัน ดยยังคงยึดนวทางปฏิบัติตามนยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
11. พืไอป็ น ขຌอมู ล ฿หຌ พัฒ นาระบบส าหรั บ งานบุ คลากรดຌว ยระบบงานคอมพิว ตอร์ ฿หมทีไมี
มาตรฐาน
12. พืไอป็นคูมือสาหรับผูຌบริหารละผูຌปฏิบัติงาน ฿นการตรวจสอบขຌอมูลทีไตຌองจัดตรียม฿หຌมี
฿นระบบงาน ละระบบคอมพิวตอร์ทีไตຌองรองรับงานบุคลากร
13. พืไอ฿หຌสามารถนาขຌอมูลมาวิคราะห์ หรือประกอบการตัดสิน฿จเดຌอยางรวดรใว ละถูกตຌอง
ดยฉพาะสาหรับผูຌบริหาร
14. พืไอ฿หຌขຌอมูล฿นระบบมีการชืไอมยงกับขຌอมูลของหนวยงานอืไน โ ทีไมีความกีไยวขຌองกับ
กระบวนการปฏิบัติงาน ละมีการชืไอมยงระหวางระบบงานทีไกีไยวขຌอง
15. พืไอกຌปัญหาดิมทีไคยมี ละตอบสนองความตຌองการของผูຌปฏิบัติงานทีไกีไยวขຌองกับงาน
บุคลากร เดຌก การกຌปัญหาความซๅาซຌอนของการบันทึกขຌอมูล การจัดกใบขຌอมูล฿หຌป็นเปอยางมีระบบ ละ
ครบถຌวน การลดความสิๅนปลือง฿นการ฿ชຌทรัพยากรกระดาษ ละนืๅอทีไ฿นการจัดกใบอกสาร ละรายงานตาง โ
สามารถติดตามละควบคุมงาน฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึๅน สะดวก฿นการจัดทารายงานรูปบบตาง โ

ระบบลงวลาปฏิบัติราชการ
จัดทาขึๅนพืไอป็นบบผน฿นการพัฒนาระบบสารสนทศ พืไอการวางผนทรัพยากรองค์กร (ERP :
Enterprise Resource Planning) ฿นดຌานระบบงานประมิ นผลการปฏิบั ติงานละการพิจ ารณาขึๅน งิน ดื อน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฿นการออกบบระบบของระบบงานมีวัตถุประสงค์ ดังนีๅ
1. พืไอกใบขຌอมูลการมาปฏิบัติงาน การขอลางาน การทาลวงวลา รวมถึงการคานวณ ชัไวมง
การมาปฏิบัติงาน ขาดงาน มาสาย ลางาน ละ รวบรวมชัไวมงการทาลวงวลา ของบุคลากรอยา งมีประสิทธิภาพ
มากขึๅน
2. พืไอ฿หຌนวทาง฿นการปฏิบัติงานกีไยวกับงานบุคลากร฿หຌมีความคลองตัว รวดรใว ถูกตຌอง
ละป็นมาตรฐานดียวกัน ละสงสริม฿หຌมีการปฏิบัติงานตามนยบายทีไผูຌบริหารเดຌกาหนดเวຌ
3. พืไอป็นการลดความซๅาซຌอนของการบันทึกขຌอมูล

4. พืไอ฿หຌมีการจัดกใบขຌอมูลป็นเปอยางมีระบบ ละครบถຌวน
5. พืไ อ ลดความสิๅ น ปลื อ ง฿นการ฿ชຌ ท รั พ ยากรกระดา ษ ละนืๅอทีไ฿นการจัดกใบอกสาร

ละรายงานตาง โ
6. พืไอลดขัๅนตอนการทางานละความผิดพลาดของขຌอมูล฿นการรับ-สงขຌอมูลระหวางหนวยงาน
7. พืไอความสะดวก฿นการจัดทารายงานรูปบบตาง โ
8. พืไอ฿หຌสามารถนาสนอขຌอมูลมาวิคราะห์ หรือประกอบการตัดสิน฿จเดຌอยางรวดรใว ละ

ถูกตຌอง ดยฉพาะสาหรับผูຌบริหาร
9. พืไอนาสนอภาพของงาน ละการชืไอมยงของขຌอมูล฿นตละงานภาย฿นงานบุคลากร ละ
ระบบทีไกีไยวขຌองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
10. พืไ อ น าสนอนวทาง฿นการปฏิ บั ติ ง าน฿หຌ มี ค วามคล อ งตั ว รวดรใ ว ถู ก ตຌ อ ง ละป็ น
มาตรฐานดียวกัน ดยยังคงยึดนวทางปฏิบัติตามนยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
11. พืไอป็ น ขຌอมูล ฿หຌ พัฒ นาระบบส าหรั บ งานบุ คลากรดຌว ยระบบงานคอมพิว ตอร์ ฿หมทีไมี
มาตรฐาน
12. พืไอป็นคูมือสาหรับผูຌบริหารละผูຌปฏิบัติงาน ฿นการตรวจสอบขຌอมูลทีไตຌองจัดตรียม฿หຌมี
฿นระบบงาน ละระบบคอมพิวตอร์ทีไตຌองรองรับงานบุคลากร
13. พืไอ฿หຌสามารถนาขຌอมูลมาวิคราะห์ หรือประกอบการตัดสิน฿จเดຌอยางรวดรใว ละถูกตຌอง
ดยฉพาะสาหรับผูຌบริหาร
14. พืไอ฿หຌขຌอมูล฿นระบบมีการชืไอมยงกับขຌอมูลของหนวยงานอืไน โ ทีไมีความกีไยวขຌองกับ
กระบวนการปฏิบัติงาน ละมีการชืไอมยงระหวางระบบงานทีไกีไยวขຌอง
15 พืไอกຌปัญหาดิมทีไคยมี ละตอบสนองความตຌองการของผูຌปฏิบัติงานทีไกีไยวขຌองกับงาน
บุคลากร เดຌก การกຌปัญหาความซๅาซຌอนของการบันทึกขຌอมูล การจัดกใบขຌอมูล฿หຌป็นเปอยางมีระบบ ละ
ครบถຌวน การลดความสิๅนปลือง฿นการ฿ชຌทรัพยากรกระดาษ ละนืๅอทีไ฿ นการจัดกใบอกสาร ละรายงานตางโ
สามารถติดตามละควบคุมงาน฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึๅน สะดวก฿นการจัดทารายงานรูปบบตางโ

ระบบประมินผลการปฏิบัติงาน
จัดทาขึๅนพืไอป็นบบผน฿นการพัฒนาระบบสารสนทศ พืไอการวางผนทรัพยากรองค์กร (ERP :
Enterprise Resource Planning) ฿นดຌานระบบงานทะบียนประวัติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฿นการ
ออกบบระบบของระบบงานมีวัตถุประสงค์ ดังนีๅ
1. พืไอกใบขຌอมูลการประมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงคานวณคะนนประมินผลละหากณฑ์
การประมินผลของบุคลากร พืไอป็นขຌอมูล฿นการตัดสิน฿จสาหรับผูຌบริหาร
2. พืไอ฿หຌนวทาง฿นการปฏิบัติงานกีไยวกับงานบุคลากร฿หຌมีความคลองตัว รวดรใว ถูกตຌอง
ละป็นมาตรฐานดียวกัน ละสงสริม฿หຌมีการปฏิบัติงานตามนยบายทีไผูຌบริหารเดຌกาหนดเวຌ
3. พืไอป็นการลดความซๅาซຌอนของการบันทึกขຌอมูล
4. พืไอ฿หຌมีการจัดกใบขຌอมูลป็นเปอยางมีระบบ ละครบถຌวน

5. พืไอลดความสิๅนปลือง฿นการ฿ชຌทรัพยากรกระดาษ ละนืๅอทีไ฿นการจัดกใบอกสาร ละ

รายงานตาง โ
6. พืไ อ ลดขัๅ น ตอนการท างาน ละความผิ ด พลาดของขຌ อ มู ล ฿นการรั บ -ส ง ขຌ อ มู ล ระหว า ง

หนวยงาน
7. พืไอความสะดวก฿นการจัดทารายงานรูปบบตาง โ
8. พืไอ฿หຌสามารถนาสนอขຌอมูลมาวิคราะห์ หรือประกอบการตัดสิน฿จเดຌอยางรวดรใว ละ

ถูกตຌอง ดยฉพาะสาหรับผูຌบริหาร
9. พืไอนาสนอภาพของงาน ละการชืไอมยงของขຌอมูล฿นตละงานภาย฿นงานบุคลากร ละ
ระบบทีไกีไยวขຌองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
10. พืไ อ น าสนอนวทาง฿นการปฏิ บั ติ ง าน฿หຌ มี ค วามคล อ งตั ว รวดรใ ว ถู ก ตຌ อ ง ละป็ น
มาตรฐานดียวกัน ดยยังคงยึดนวทางปฏิบัติตามนยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
11. พืไ อป็ น ขຌ อมู ล ฿หຌ พัฒ นาระบบส าหรั บ งานบุ ค ลากรดຌ ว ยระบบงานคอมพิ ว ตอร์ ฿ หม ทีไ มี
มาตรฐาน
12. พืไอป็นคูมือสาหรับผูຌบริหารละผูຌปฏิบัติงาน ฿นการตรวจสอบขຌอมูลทีไตຌองจัดตรียม฿หຌมี฿น
ระบบงาน ละระบบคอมพิวตอร์ทีไตຌองรองรับงานบุคลากร
13. พืไอ฿หຌสามารถนาขຌอมูลมาวิคราะห์ หรือประกอบการตัดสิน฿จเดຌอยางรวดรใว ละถูกตຌอง
ดยฉพาะสาหรับผูຌบริหาร
14. พืไอ฿หຌขຌอมูล฿นระบบมีการชืไอมยงกับขຌอมูลของหนวยงานอืไน โ ทีไมีความกีไยวขຌ องกับ
กระบวนการปฏิบัติงาน ละมีการชืไอมยงระหวางระบบงานทีไกีไยวขຌอง
15. พืไอกຌปัญหาดิมทีไคยมี ละตอบสนองความตຌองการของผูຌปฏิบัติงานทีไกีไยวขຌองกับงาน
บุคลากร เดຌก การกຌปัญหาความซๅาซຌอนของการบันทึกขຌอมูล การจัดกใบขຌอมูล฿หຌป็นเปอยางมีระบบ ละ
ครบถຌวนการลดความสิๅนปลือง฿นการ฿ชຌทรัพยากรกระดาษ ละนืๅอทีไ ฿นการจัดกใบอกสารละรายงานตาง โ
สามารถติดตามละควบคุมงาน฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึๅน สะดวก฿นการจัดทารายงานรูปบบตาง โ

ระบบครืไองราชอิสริยาภรณ์
จัดทาขึๅนพืไอป็นการวางผน฿นการพัฒนาระบบสารสนทศพืไอการวางผนพัฒนาองค์กร (EPR) ฿น
ดຌานระบบครืไองราชอิสริยาภรณ์ พืไอป็นขຌอมูล฿นการสนอขอครืไองราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากร฿นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ฿นการออกบบระบบงานมีวัตถุประสงค์ ดังนีๅ
1.
พืไอป็นขຌอมูล฿นการดานินการ฿นการขอครืไองราชอิสริยาภรณ์อยางมีประสิทธิภาพละ
ถูกตຌองมากขึๅน
2.
พืไอกใบขຌอมูล฿นการเดຌรับครืไองราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากร฿นมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
3. พืไอลดขຌอผิดพราดของขຌอมูล฿นการสนอขอครืไองราชอิสริยาภรณ์
4. พืไอ฿หຌการจัดกใบขຌอมูลป็นเปอยางมีระบบละครบถຌวน

5. พืไอลดความสิๅนปลือง฿นการ฿ชຌทรัพยากรกระดาษ ละพืๅนทีไ฿นการจัดกใบอกสารละ
ระบบงานตาง โ

6. พืไอ฿หຌสามารถนาขຌอมูลมาคราะห์หรือประกอบการตัดสิน฿จเดຌอยางรวดรใวละถูกตຌอง
7. พืไอป็นขຌอมูล฿นระบบทีไมีการชืไอมยงกับขຌอมูลของตละหนวยงานละสามารถรับรูຌ

ขຌอมูลเดຌ
8. พืไอกຌปัญหาขຌอมูลดิมทีไคยมีละสามารถตอบสนองความตຌองการของผูຌปฏิบัติงานทีไ
กีไยวขຌองกับงานบุคลากร

สนวทางการน
วนทีไ 5าผนสูการปฏิบัติ
ละการติดตามประมินผล
การนาผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) ละผนประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เปสูการปฏิบัติ ตຌอง฿หຌความสาคัญตอการบริหารจัดการ พืไอ฿หຌกิดการประสานความรวมมือ฿นการ
จัดทาครงการ/กิจกรรม฿หຌสารใจตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ ละปງาประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ทีไกาหนดเวຌ รวมทัๅงมีการพัฒนาการติดตามประมินผลการดานิน งานตามผนอยางป็นระบบพืไอ฿หຌ กิดผล
฿นทางปฏิบัติเดຌอยางป็นรูปธรรม ซึไงเดຌกาหนดวัตถุประสงค์ ดังนีๅ
1. พืไอสริมสรຌางความรูຌ ละความขຌา฿จรวมกันของบุคลากรภาย฿นหนวยงาน฿นรืไองการบริหารงาน
บุคคล ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) ละผนการดานินงานประจาปงบประมาณ พ.ศ.2564
2. พืไอปรับกระบวนการ ละกลเกการบริหารจัดการ การนาผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป
(พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) ละผนประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปสูการปฏิบัติเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
3. พืไอ฿หຌมีการติดตามประมินผลผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ5 ป (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) ละ
ผนประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยางป็นระบบ
5.1 นวทางการนาผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) ละผนประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เปสูการปฏิบัติ
พืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ดังกลาว จึงกาหนดทางการนาผนการบริหารงานบุคคลเปสูการปฏิบัติ ดังนีๅ
1. สรຌางความขຌา฿จรวมกันกีไยวกับผนบริหารทรัพยากรบุคลากร ระยะ5 ป (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564)
ละผนประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยางป็นระบบ
2. ประชาสัมพันธ์พืไอสรຌางความขຌา฿จ฿นภารกิจ ปງาหมาย ละครงการ/กิจกรรม฿หຌกับบุคลากร เดຌ
ทราบถึงรายละอียดครงการการดานินงานตามผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ5 ป (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564)
ละผนประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฿หຌกิดผล฿นทางปฏิบัติ
3. ผลักดันระบบงบประมาณ ละการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากร฿หຌสอดคลຌองกับครงการทีไกาหนด
4. สงสริมการปฏิบั ติงานทีไส อดคลຌ องกับผนทีไกาหนดเวຌ ละนาเปสู การพิจารณาการสนั บ สนุ น
ทรัพยากรเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
5. ขับคลืไอนครงการ/กิจกรรม฿หຌมีความกຌาวหนຌาอยางตอนืไอง ดยอาศัยทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌ
ป็นครืไองมือ฿นการสืไอสาร พรຌอมจัดทาฐานขຌอมูล฿หຌสามารถขຌาถึงละ฿ชຌประยชน์เดຌงาย ติดตาม ตรวจสอบผลทีไ
เดຌ รั บ จากการด านิ น งานครงการ/กิ จ กรรมของหน ว ยงาน ว า สามารถต อบสนองต อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง

ผนบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) ละผนประจ าป ง บประมาณ พ.ศ. 2564
รวมทัๅงสามารถประมินผลเดຌอยางป็นรูปธรรม
5.2 การติดตามละประมินผลผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) ละผน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การติดตามประมินผลป็นครืไองมือสาคัญทีไจะสนับสนุน฿หຌการดานินงานของมหาวิทยาลัย บรรลุ
ปງาประสงค์ตามทีไกาหนดเวຌ฿นผนการพัฒนาบุ คลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) ละผนประจ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พืไ อ ฿หຌ ผูຌ บ ริ ห ารละผูຌ ป ฏิ บั ติ ง านทราบถึ ง ความสารใ จ หรื อ ความลຌ ม หลวของ
การดานินงาน ละนาเปสูการปรับปลีไยนนวทางการดานินงานพืไอกຌเขปัญหาอุปสรรค฿หຌหมาะสมทาทัน
สถานการณ์ ละสามารถบรรลุผลสารใจตามปງาหมายเดຌ ดยคณะฯมีการจัดประชุมพืไอรายงานความกຌาวหนຌา
ของการปฏิ บั ติ ง าน฿นครงการต า งโตามผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรป็ น ระยะโ ละจั ด ท ารายงานสรุ ป ผล
การดานินงานของตละครงการหลังจากสรใจสิๅนครงการ

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
อนุมัติผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564
ละ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาคผนวก ข
คาสัไงตงตัๅงคณะกรรมการจัดทาผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564
ละ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

