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บทนํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใหความสําคัญกับ
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ความสำ�เร็จในการทำ�งานทุกองค์กร ดังนัน้ การพัฒนาบุคลากร
จึงเป็นกลไกสำ�คัญที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน เพื่อ
ใหมหาวิทยาลัยบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน์พันธกิจตาม
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พัฒนามหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวดังนั้นเพื่อให
บุคลากรใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดรูจัก
มหาวิทยาลัยและก้าวไปในทิศทางเดียวกัน รูสิทธิหน้าที่
ลักษณะอันพึงประสงคและข้อควรปฏิบัติ กองบริหารงาน
บุคคลจึงไดจดั ทําคูม อื เลม นีข้ นึ้ เพือ่ ใหเ้ กิดความรูค้ วามเขา้ ใจ
ที่ชัดเจน และสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตน
และปฏิบัติงานในฐานะ “พนักงานมหาวิทยาลัย” ใหเกิด
ความก้าวหนาสําหรับตนเองและรวมกันพัฒนามหาวิทยาลัย
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ส่วนที่ 1

รู้จัก... มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแห่งนี้เดิมเป็นส่วนหนึ่งของ
วังสวนสุนนั ทา ซึง่ เป็นเขตพระราชฐานภายในบริเวณของพระราชวัง
ดุสิต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
ที่มาของชื่อสวนแห่งนี้มาจากชื่อสวนของพระอินทร์บนสวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์ ซึ่งมีชื่อว่า “สุนันทาอุทยาน” และพระนามของสมเด็จ
พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระมเหสีซึ่งเป็น
ที่รักยิ่งของพระองค์ ซึ่งได้สิ้นพระชนม์จากเหตุเรือล่มระหว่างเสด็จ
ประพาสพระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครอง
ราชสมบัติ โปรดให้สร้างพระตำ�หนักและตึกในบริเวณสวนสุนันทา
ขึ้นอีกหลายหลัง แล้วโปรดให้เป็นที่ประทับของพระมเหสีเจ้าจอม
มารดา เจ้าจอมและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว จำ�นวน 32 ตำ�หนัก รวมทั้งอาคารที่พักของบรรดา
ขา้ ราชบริพาร โดยมีสมเด็จพระวิมาดาเธอ พระองค์เจา้ สายสวลีภริ มย์
กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา ได้เสด็จมาประทับ
ณ ตำ�หนักสายสุทธานพดล (ตึก 27) ตั้งแต่ พ.ศ. 2467 ถึง
พ.ศ. 2472 (สิ้นพระชนม์ ณ ตำ�หนักที่ประทับสวนสุนันทา)
จึงทรงให้สร้าง “โรงเรียนนิภาคาร” ขึน้ ภายในสวนสุนนั ทา สอนตาม
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาในสมั ย นั้ น รวมทั้ ง อบรมกริ ย า มารยาท
การฝีมือ ให้เป็นกุลสตรี
ครั้นถึงปี พ.ศ. 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้น
บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ในสวนสุนนั ทาหวัน่ เกรงภัยจากการเมือง
คู่มือพนักงาน @ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จึงไดท้ ะยอยกันออกไปจากสวนสุนนั ทาจนหมดสิน้ คณะรัฐมนตรีจงึ
ลงมติเห็นสมควรว่า ควรใชส้ ถานทีน่ ใี้ หเ้ ป็นประโยชน์แก่การศึกษา
และมอบใหก้ ระทรวงธรรมการ ชือ่ เดิมของสถานที่ เพือ่ เป็นอนุสรณ์
โดยขนานนามว่า “โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย”
และวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 เปิดสอนประกาศนียบัตร
ประโยคครูประถม (ป.ป.) ต่อมาจึงได้ยกฐานะขึน้ เป็น “วิทยาลัยครู
สวนสุนันทา” ในปี พ.ศ. 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู
พ.ศ. 2518 เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ในปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ พระราชทานนาม “สถาบัน
ราชภั ฏ ” เป็ น ชื่ อ สถาบั น การศึ ก ษาในสั ง กั ด กรมการฝึ ก หั ด ครู
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งยังได้พระราชทานตราพระราชลัญจกร
ประจำ�พระองค์ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำ�สถาบันราชภัฏ และเมือ่
ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัตสิ ถาบันราชภัฏ เมือ่ วันที่ 24 มกราคม
พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูสวนสุนันทาจึงมีชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏ
สวนสุนันทา”
ในวั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2547 พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
ส่งผลให้สถาบันราชภัฏสวนสุนันทายกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา” นับแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
S SRU
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สัญลักษณ์ประจำ�มหาวิทยาลัย
ตรามหาวิทยาลัย

สีประจำ�มหาวิทยาลัย

สีประจำ�มหาวิทยาลัย คือ สีน้ำ�เงินและสีชมพู
สีน้ำ�เงิน หมายถึง สีประจำ�องค์พระมหากษัตริย์
สีชมพู หมายถึง สีประจำ�วันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เข็มเครื่องหมายและตราประจำ�มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตราสัญลักษณ์ในสมัยทีเ่ ป็นโรงเรียนสวนสุนนั ทา
วิทยาลัย (พ.ศ. 2480 - 2518)
2480-2508

2509-2537
ตรา “ส มงกุฎ” 2538-2547
ตราประจำ�พระองค์2548-ปั
สมเด็จจจุบัน

พระนางเจา้ สุนนั ทากุมารีรตั น์ ใชม้ าตัง้ แต่ยคุ วิทยาลัยครู
(พ.ศ. 2509 - 2537)
2509-2537

จจุบันฏ” เมื่อปี 2535
วั2538-2547
นที่ 14 กุมภาพัน2548-ปั
ธ์ “วันราชภั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
2548-ปัจจุบัน กระหม่อมพระราชทานนามใหม่แก่วทิ ยาลัยครูทกุ แห่ง
ว่า “สถาบันราชภัฏ” โดยนาม “ราชภัฏ” หมายความว่า
“คนของพระราชา”
และต่อมาในวันที่ 6 มีนาคม 2538 พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้เชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์
เป็นตราประจำ�มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นสิ่งที่นำ�
ความภาคภูมิใจสูงสุดต่อชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ

สถานที่สำ�คัญ

พระพุทธสุนันทากร
เป็ น พระพุ ท ธรู ป ประจำ�
มหาวิทยาลัย พุทธลักษณะ
ปางประทานพรผา้ ทิพย์ ประดับตราประจำ�วิทยาลัยครูสวนสุนนั ทา
ขนาดหน้ า ตั ก กว้ า ง 17 นิ้ ว ประดิ ษ ฐานอยู่ บ นอาคารศู น ย์
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ได้ รั บ พระราชทานนามจากพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมือ่ พ.ศ. 2512

สีของสัญลักษณ์

ดอกไม้
ประจำ�มหาวิทยาลัย

สีน้ำ�เงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผ้ใู ห้กำ�เนิด
และพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”
สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
สีส้ม แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์
แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดอกไม้ สั ญ ลั ก ษณ์
ประจำ�มหาวิทยาลัย คือ
“ดอกแก้วเจ้าจอม” ต้นแก้วเจ้าจอมเป็นไม้ดอกซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้ เจา้ อยูห่ วั นำ�มาปลูกในบริเวณสวนสุนนั ทาได้พนั ธุ์
มาเมื่อคราวเสด็จฯ ประพาสประเทศชวา (อินโดนีเซีย)
S SRU

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กำ�หนดเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย
1) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1. ความซื่อสัตย์สุจริต และประหยัด
2. ความเสียสละ อุทิศตนและการทำ�งาน
เพื่อส่วนรวม
3. ความยุติธรรม
4. ความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
5. ความขยัน อดทน และหมั่นเพียร

2) ด้านความรู้และวิชาการทางวิชาชีพ
(ปัญญา)
1. การสร้างความรู้และวิชาชีพ
2. การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ
3. การคิดวิเคราะห์
4. การคิดวิจารณญาณ
5. การสังเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ
กองบริหารงานบุคคล
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3) ด้านทักษะส่วนบุคคล
1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การสื่อสารและภาษา
3. การใช้ตัวเลขและจำ�นวน
4. การวางแผนและจัดการ
5. การมีความอิสระและเป็นตัวของตัวเอง
6. การทำ�งานเป็นทีม

ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย
สวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่เหมือนมหาวิทยาลัยอื่น เรามีความเป็นวังอยู่ บรรยากาศการอยู่ร่วมกันจึงเน้นไปที่ความ
เป็นพีเ่ ป็นนอ้ ง มีความรักความผูกพันและเป็นทีน่ า่ ภาคภูมใิ จหลังจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ “Webometrics Ranking
of World Universities” หรือ “Ranking Web of World Universities” เว็บไซต์การจัดอันดับชื่อดังของประเทศสเปน
ไดท้ ำ�การสำ�รวจมาตรฐานมหาวิทยาลัยทัว่ โลกรวมถึงมหาวิทยาลัยทัง้ หมดในประเทศไทย จากความสามารถในการเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-university) ซึ่งจะจัดอันดับ 2 ครั้ง/ปี คือในเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปี โดยมีการแยกย่อย
ออกเป็นกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจัดเป็น 10 อันดับที่ถือได้ว่าเป็น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนำ�ของประเทศไทย
โดยผลจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทยเฉพาะ “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2017
การจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก หรือ The Webometrics University Ranking ได้เปิดเผยผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นเดือนมกราคม 2017 และตีพิมพ์ Ranking Web of Universities 2017 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Suan Sunandha Rajabhat University) เป็นอันดับที่ 24 ของประเทศ และ
ในปี 2018 มหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก็ยังคงรักษาแชมป์ราชภัฏอันดับ 1 เอาไว้ได้ 8 สมัย
ด้วยกัน อยู่ในอันดับ 23 ของประเทศ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ของโลก ปี 2018 ประจำ�เดือนมกราคม 2018 และ
เว็บไซต์จดั อันดับสถาบันการศึกษา 4ICU หรือ “Unirank” ประกาศการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เดือนมกราคม
2018 ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ “สวนสุนันทา” ขึ้นเป็นอันดับ 1 (ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสิ่งที่น่ายินดีและ
ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง)
S SRU

คู่มือพนักงาน @ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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กองบริหารงานบุคคล
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แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574) เมื่อวันที่ 14
ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยกำ�หนดกรอบความสำ�เร็จในช่วงระยะเวลา 15 ปี เป็น 3 ช่วงเวลา ช่วงละ 5 ปี ดังนี้

มหาวิทยาลัยจึงได้ใช้เป็นแนวทางในการกำ�หนดแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) จากแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี
เพื่อไปสู่การปฏิบัติ โดยกำ�หนดดังนี้

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

Vision

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม
(Smart Archetype University of the Society)

Purpose
จุดประสงค์

1. บัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ
(Graduates with concentration on niche academic)
2. การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
(Academic researches with creative and innovative concepts)
3. ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม
(Academic works with respond and resolve the social
problems)
4. ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา
(Arts and culture based on Suan Sunandha Heritage)
คู่มือพนักงาน @ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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Mission

พันธกิจ

1. ให้การศึกษา (To offer education)
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ เ น้ น องค์ ค วามรู้ เ ป็ น เอตทั ค คะ
ฝึกหัดครู ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้
ในระดั บ สู ง มี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการ
ท้าทายโดยไม่กลัวล้มเหลว
2. วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุน
ทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่สามารถนำ�ไปใช้
ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง
ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิด
สร้างสรรค์
3. บริการวิชาการ (To provide academic services)
การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะที่ตอบและแก้ปัญหา
ของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและสังคม
4. ทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and
culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย
โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่
ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ

Key result area

ภารกิจหลัก

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ในสังคม
อาเซียนและประชากรโลก (Global citizen) อย่างมีความสุข
(Produce leading graduates who are needed
by the community and society in the economic and
knowledge era, who become happy global citizen)
2. ผลิ ต และพั ฒ นาครู มื อ อาชี พ ที่ ส นองตอบการปฏิ รู ป
การศึกษาและการฝึกหัดครูสู่อาเซียน

กองบริหารงานบุคคล

(Produce and develop professional teachers
to accommodate the education reform and train
teachers for the ASEAN community)
3. ใหบ้ ริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชมุ ชน สังคม
และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการยกมาตรฐาน
ชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ
SMEs ให้เข้มแข็ง
(Provide academic services and transfer
technology to the community, society and ASEAN
community to improve the standard of community,
society and small and medium enterprises (SMEs)
4. อนุรักษ์ พัฒนาการให้บริการ และเป็นศูนย์กลางบริการ
ขอ้ มูลสารสนเทศทางดา้ นศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์สอู่ าเซียน
(Preserve, improve service and become a
center for information on Rattanakosin culture for
ASEAN)
5. วิจยั สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สูก่ ารพัฒนาท้องถิน่
ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล
(Research and create innovation and
knowledge for the development of the locality
and Thai wisdom to ASEAN and international level)

Pillar

เสาหลัก

ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำ�สังคม
(Wisdom Faith and Social Leadership)
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Culture

วัฒนธรรม

ความดีงามและการปฏิบตั ติ นในจริยวัตรแบบไทย และความ
เคารพผู้อาวุโส
(Virtues and Thai etiquette practices and seniority
recognition)

อัตลักษณ์

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำ�นาญ
การคิด มีจิตสาธารณะ
(Professional practitioners, academic excellence,
intelligent communicators, and strategic thinkers
with public awareness)

เอกลักษณ์

เนน้ ความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมัน่ คุณธรรมให้เชิดชู
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
(Focus on royal traditions, knowledge cultivation,
ethical enhancement, as an international learning
organization)

Core Values

ค่านิยมหลัก

1. W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและ
ความคิดสร้างสรรค์
2. H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและ
ความภักดีในองค์กร
3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ
และความร่วมมือ
4. P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)

มหาวิทยาลัยได้กำ�หนดยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
โดยแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สามารถสรุปจำ�นวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และ
โครงการ/กิจกรรม ในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.

เป้าประสงค์

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย
ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
รวมทั้งสิ้น

คู่มือพนักงาน @ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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12
10
5
7
34

จำ�นวน
ตัวชี้วัด แผนงาน/
กลยุทธ์
28
32
16
13
6
7
10
14
60
66

โครงการ/
กิจกรรม
35
14
8
14
71

โครงสร้างมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สภาวิชาการ

สภาคณาจารย์

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
หน่วยตรวจสอบภายใน

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สำ�นักงาน
อธิการบดี

โรงเรียน บัณฑิต
สาธิต วิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการ
จัดการ

สำ�นักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัย
นวัตกรรม
และการ
จัดการ

วิทยาลัย
นานาชาติ

วิทยาลัย
พยาบาล
และสุขภาพ

สำ�นักศิลปะและ
วัฒนธรรม

วิทยาลัย
วิทยาลัย
สหเวช การภาพยนตร์
ศาสตร์ ศิลปะการแสดง
และสื่อใหม่

สถาบันสร้างสรรค์
สำ�นักวิชาการศึกษา
สำ�นัก
ศูนย์การศึกษา
จังหวัด
และส่งเสริมการเรียนรู้ ทั่วไปและนวัตกรรม ทรัพย์สิน
นครปฐม
ตลอดชีวิต (สสสร.)
การเรียนรู้
และรายได้
อิเล็กทรอนิกส์

คู่มือพนักงาน @ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
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ศูนย์การศึกษา
จังหวัด
อุดรธานี

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

วิทยาลัย
โลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน

วิทยาลัย
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

ศูนย์การศึกษา
จังหวัด
สมุทรสงคราม

ศูนย์การศึกษา
จังหวัด
ระนอง

โครงสร้างการบริหารจัดการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย
อธิการบดี
-

-

คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

-

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (สสสร.)
สำ�นักงานอธิการบดี
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม
สำ�นักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กองบริหารงานบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เฉพาะเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
วิทยาลัยนานาชาติ เฉพาะเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสือ่ ใหม่ เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับ
งานด้านวิชาการ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับงานดา้ นวิชาการ
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
สำ�นักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
(เฉพาะที่เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ)
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
ศูนย์สหกิจศึกษาและงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศูนย์การศึกษาอืน่ นอกมหาวิทยาลัย (เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับงานดา้ นวิชาการ)
กองบริการการศึกษา
งานวิเทศสัมพันธ์

กองบริหารงานบุคคล

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัดพุฒ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- กองกลาง
- กองคลัง
- ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ�
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
- กองนโยบายและแผน
- ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
- กองพัฒนานักศึกษา
- กองทุนสวัสดิการและพัฒนานักศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- ศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้
- สำ�นักทรัพย์สินและรายได้
- หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (SUBIC)
- ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
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รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมบันทึกรายการโทรทัศน์ถวายพระพร
ในวันพระบรมราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

คู่มือพนักงาน @ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

16

การบรรจุ

หลักเกณฑ์การจ้าง
การต่อสัญญาจ้าง
และการลา
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ส่วนที่ 2

การบรรจุ หลักเกณฑ์การจ้าง การต่อสัญญาจ้างและการลา
การบรรจุพนักงาน
การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นการบรรจุโดยอาศัยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน มี 2 ลักษณะ ดังนี้
1. พนักงานงบประมาณแผ่นดิน คือ พนักงานที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำ�แหน่งที่ได้ผ่านการวิเคราะห์ภาระงาน กำ�หนด
เลขประจำ�ตำ�แหน่งเป็นพนักงาน กำ�หนดอัตราค่าจ้างและปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดินในลักษณะ
เงินอุดหนุนทั่วไป
2. พนักงานงบประมาณเงินรายได้ คือ พนักงานที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำ�แหน่งที่ได้ผ่านการวิเคราะห์ภาระงาน โดยได้รับ
ค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน โดยมีสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 1 ปีต่อเนื่องตามความจำ�เป็น

การกำ�หนดตำ�แหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
1. ตำ�แหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่
1.1 ศาสตราจารย์
1.2 รองศาสตราจารย์
1.3 ผูชวยศาสตราจารย์
1.4 อาจารย์
2. ตําแหนงประเภทผูบริหาร
2.1 อธิการบดี
2.2 รองอธิการบดี

2.3
2.4
2.5
2.6
		
2.7
		

คู่มือพนักงาน @ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณบดี
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ผู้ช่วยอธิการบดี
รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานอธิการบดี / สำ�นักงานวิทยาเขต /
ผู้อำ�นวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่ากอง
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2.8 หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าฝ่ายหรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าสาขาวิชา
2.9 ตำ�แหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการกำ�หนด
3. ตํ า แหน ง ประเภทสนั บ สนุ น วิ ช าการ ประเภททั่ ว ไป
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
กลุ่มสนับสนุนวิชาการ หมายถึง ตำ�แหน่งสนับสนุน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย และส่วนงานด้านการเสนอ
การสอน และการวิจัยโดยตรง ประกอบด้วย
1) ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ได้แก่
		 3.1 ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
		 3.2 ระดับเชี่ยวชาญ
		 3.3 ระดับชำ�นาญการพิเศษ
		 3.4 ระดับชำ�นาญการ
		 3.5 ระดับปฏิบัติการ
2) ประเภททั่วไป หมายถึง ตำ�แหน่งที่ช่วยปฏิบัติการ
ดา้ นต่างๆ ของตำ�แหน่งปฏิบตั กิ าร โดยบรรจุวฒ
ุ ติ ำ�่ กว่าปริญญาตรี
ได้แก่
		 2.1 ระดับชำ�นาญงานพิเศษ
		 2.2 ระดับชำ�นาญงาน
		 2.3 ระดับปฏิบัติงาน
		 2.4 ระดับอื่น ตามที่คณะกรรมการกำ�หนด
การกำ�หนดมาตรฐาน การจำ�แนกตำ�แหน่งพนักงาน
ให้เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการบริหารพนักงานกำ�หนดตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลื่อนตำ�แหน่ง
พนักงานให้สูงขึ้น และการแต่งตั้ง
การแต่งตัง้ บุคคลภายนอกให้ดำ�รงตำ�แหน่งวิชาการ หรือ
ตำ�แหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ ที่ไม่ใช่การดำ�รงตำ�แหน่งใน
ระดับต้น หรือให้ดำ�รงตำ�แหน่งบริหาร และการได้รับค่าจ้าง เริ่ม
แรกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการบริหาร
พนักงานมหาวิทยาลัย กำ�หนด
1. หลักเกณฑ์การรับบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้กำ�หนดหลักเกณฑ์และแนวทางการรับ
บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำ�แหน่งสายวิชาการ และสาย
สนับสนุนวิชาการ ทั้งการสรรหา และการคัดเลือก โดยมีคณะ
กรรมการสรรหา และคัดเลือกตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวทางกำ�หนดวิธีการคัดเลือก พ.ศ. 2560
2. การทำ�สัญญาจ้างฉบับแรก จะทำ�ตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ ปฏิบตั งิ าน
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องทำ�สัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย
ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคาร
สำ�นักงานอธิการบดี
3. การกำ�หนดระยะเวลาจ้าง (งบประมาณแผ่นดิน)
มหาวิทยาลัยได้กำ�หนดระยะของสัญญาจ้าง ให้มีช่วง
ระยะเวลาของอายุสัญญา ดังนี้

หลักเกณฑ์การจ้างพนักงาน
ระยะเวลาการจ้าง

ระยะสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
ระยะที่ 1
อายุสัญญาจ้าง 1 ปี
ระยะที่ 2
อายุสัญญาจ้าง 1 ปี
ระยะที่ 3
อายุสัญญาจ้าง 3 ปี
ระยะที่ 4
อายุสัญญาจ้างจนถึงอายุ 60 ปี
ระยะสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน อายุสัญญาจ้าง 1 ปี

การต่อสัญญาจ้าง

หน่วยงานจัดทำ�บัญชีรายชือ่ บุคคลในสังกัดทีป่ ระสงค์ตอ่ สัญญาจา้ งส่งกองบริหารงานบุคคล เพือ่ เสนออธิการบดีพจิ ารณาอนุมตั แิ ละ
แจ้งให้บุคลากรมาทำ�สัญญาต่อไป
1. เอกสารการทำ�สัญญาจ้าง ประกอบด้วย
1.1 รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำ�นวน 2 ใบ
1.2 สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน จำ�นวน 2 ฉบับ
กองบริหารงานบุคคล
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1.3 สำ�เนาทะเบียนบ้าน จำ�นวน 2 ฉบับ
1.4 หลักฐานการศึกษา จำ�นวน 2 ฉบับ
1.5 ทะเบียนสมรส จำ�นวน 2 ฉบับ
1.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำ�นวน 2 ฉบับ
2. ระยะเวลา ให้ส่งสัญญาจ้างภายใน 3 วัน นับจากวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
3. ให้รับสัญญาจ้าง “คู่ฉบับ” ภายใน 7 วัน นับจากวันส่งสัญญาจ้าง

บัตรประจำ�ตัวพนักงาน

พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนจะต้องทำ�บัตรประจำ�ตัวพนักงานเมื่อได้รับการบรรจุตามประเภทของพนักงาน ดังนี้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ให้ทำ�บัตรประจำ�ตัวตามระยะและอายุสัญญาจ้าง (ระยะ 1 - ระยะ 3) จนถึง
ระยะที่ 4 ทำ�บัตรประจำ�ตัวระยะเวลา 6 ปีต่อครั้งไปจนอายุ 60 ปี ตาม พ.ร.บ.เจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) ให้ทำ�บัตรประจำ�ตัวใหม่ทุกปีก่อนบัตรหมดอายุ 1 เดือน

หลักเกณฑ์การทำ�บัตรประจำ�ตัว
1. กรอกแบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำ�ตัวพนักงานตามระยะเวลาที่กำ�หนด
2. รูปถ่าย ขนาด 2.5x3.0 ซม. จำ�นวน 2 รูป

กรณีบัตรหายหรือถูกทำ�ลาย

1. ลงบันทึกประจำ�วันที่สถานีตำ�รวจ
2. กรอกแบบคำ�ขอมีบัตรประจำ�ตัวหรือขอมีบัตรใหม่
3. รูปถ่าย ขนาด 2.5x3.0 ซม. (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำ�นวน 2 รูป ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม
4. แนบสำ�เนาบันทึกประจำ�วันของสถานีตำ�รวจ
สถานที่จัดทำ� กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำ�นักงานอธิการบดี

การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)
การแจ้งผลการเลื่อนค่าจ้างตามวรรคหนึ่งให้ประกอบด้วย อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน ฐานในการคำ�นวณ จำ�นวนเงินที่ได้รับ
การเลื่อนและค่าจ้างที่พึงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อนตามผลการเลื่อนค่าจ้างนั้น
พนักงานผู้ใดไม่ได้รับการเลื่อนค่าจ้างให้แจ้งเหตุผลที่ไม่ได้เลื่อนค่าจ้างให้ผ้นู ั้นทราบด้วย
พนักงานซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างต้องอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ต่ำ�กว่าระดับพอใช้
2. ในครึง่ ปีทแี่ ลว้ มาตอ้ งไม่ถกู สัง่ ลงโทษทางวินยั ทีห่ นักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถกู ศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิด
ทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือความผิดทีท่ ำ�ให้เสือ่ มเสียเกียรติศกั ดิข์ องตำ�แหน่งหน้าทีข่ องตน ซึง่ มิใช่ความผิดทีไ่ ด้กระทำ�โดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
3. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักงานเกินกว่าสองเดือน
4. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
5. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน
6. ในครึ่งปีที่แล้วมา สำ�หรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมี
เวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน

คู่มือพนักงาน @ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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7. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทำ�งานสายเกินจำ�นวน
ครั้งที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคำ�นึงถึง
ลักษณะงานและสภาพท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของแต่ละหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย
8. ครึง่ ปีทแี่ ลว้ มาตอ้ งมีเวลาปฏิบตั ริ าชการ โดยมีวนั ลาไม่เกิน
ยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (6.) และวันลาดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธฮี จั ย์ ณ เมืองเมกกะ
ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลา
(ข) ลาคลอดบุตร ไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาป่วย ซึ่งจำ�เป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่า
คราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกินหกสิบวันทำ�การ
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการ
ตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการ
ตามหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นภายในประเทศ

การนับจำ�นวนวันลาสำ�หรับการลาป่วยและการลากิจส่วนตัว
ให้นับเฉพาะวันทำ�การ
ในการพิจารณาเลือ่ นค่าจา้ ง ใหน้ ำ�ขอ้ มูลการลา พฤติกรรม
การทำ�งาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ
ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำ�งาน ผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามขอ้ บังคับมหาวิทยาลัย และขอ้ ควรพิจารณามาประกอบ
การพิจารณา
พนักงานซึง่ เลือ่ นตำ�แหน่ง ยา้ ย สับเปลีย่ นหนา้ ที่ ไปช่วยงาน
ในต่ า งหน่ ว ยงาน ได้ รั บ มอบหมายหรื อ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ไ ป
ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอื่นใด ให้นำ�ผลการ
ประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการในครึง่ ปีทแี่ ล้วมาของพนักงานผูน้ นั้
ทุกตำ�แหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างด้วย
พนักงานผูใ้ ดได้รบั อนุญาตให้ไปปฏิบตั งิ านในหน่วยงานอืน่
ให้ได้เลือ่ นค่าจ้างตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการ
บริหารพนักงานกำ�หนดในประกาศมหาวิทยาลัย

การลา
การลาของบุคลากรจะต้องยื่นผ่านระบบ e-office ใช้แบบฟอร์มตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด โดยให้เสนอขออนุมัติผ่านหัวหน้า
หน่วยงานตามลำ�ดับ และจัดส่งให้กองบริหารงานบุคคล

สิทธิการลาของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยได้รับค่าจ้าง
ประเภทการลา
สิทธิการลา			
เงื่อนไข/หมายเหตุ
ลาป่วย		
30 วัน
ลาป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์
ลาคลอดบุตร		
90 วัน
ลาก่อนวันคลอดหรือหลังวันคลอดก็ได้ รวมแล้วไม่เกิน 90 วัน
ลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด
150 วัน
มีสิทธิลาต่อเนื่องการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วัน
			
(โดยไม่ได้รับค่าจ้าง)
ลากิจส่วนตัว		
10 วัน
เสนอใบลาและได้รับอนุญาตแล้ว จึงจะสามารถหยุดได้
ลาพักผ่อนประจำ�ปี		
10 วันต่อปี
1. ลาได้เมื่อปฏิบัติงานครบ 6 เดือน
			
2. มีสิทธิสะสมในปีต่อไปแต่ไม่เกิน 20 วัน
			
3. กรณีทำ�งานครบ 15 ปีขึ้นไป สะสมได้ 30 วัน
ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ์
90 วันต่อปี
1. มีสิทธิลาได้เมื่อปฏิบัติงานต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน
			
2. เสนอใบลาเพื่อขออนุญาต ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วัน
ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับ
60 วันต่อปี
การเตรียมพล			
ลาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพนักงาน เป็นไปตามประกาศ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลา
		
มหาวิทยาลัยให้เป็น และการลาโดยได้รับค่าจ้างและเงินประจำ�ตำ�แหน่ง ประกาศ ณ วันที่ 29
		
ไปตามประกาศ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
		
ว่าด้วยการนั้น
กองบริหารงานบุคคล
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ข้อควรทราบเกี่ยวกับการลา

1) ผูล้ าต้องยืน่ ใบลาเป็นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าตามแบบ
ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด ยกเว้นกรณีลาป่วยลาคลอดบุตรการลา
เข้ า รั บ การตรวจเลื อ กหรื อ เข้า รั บ การเตรี ย มพลให้ ห ยุ ด งานได้
โดยไม่ตอ้ งรอรับคำ�สัง่ อนุญาต ในกรณีทไี่ ม่อาจยืน่ ใบลาได้ตอ้ งแจ้ง
การลาให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบและต้องส่งใบลาในวันแรก
ที่มาปฏิบัติงาน
2) พนักงานมหาวิทยาลัยทีไ่ ดร้ บั อนุญาตใหล้ าหากประสงค์
จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดงานให้เสนอขอยกเลิกวันลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลำ�ดับจนถึงผู้มีอำ�นาจอนุญาตและให้ถือว่า
การลาเป็นอันสิ้นสุดเพียงวันที่ขอยกเลิกวันลานั้น

3) กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยมิได้ดำ�เนินการเกีย่ วกับการลา
ให้ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธกี ารลา และการลาโดยได้รบั ค่าจ้างและเงินประจำ�
ตำ�แหน่ง ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 นี้
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ถือว่าเป็นการขาดงาน
4) กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตให้ลาเกินสิทธิ
การลาให้ถือเป็นการลาโดยไม่ได้รับเงินเดือน

การพ้นสภาพพนักงาน
การพ้นสภาพจากพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก (ได้รับอนุญาตให้ออก)
3. สิ้นปีงบประมาณในปีงบประมาณที่พนักงานมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
4. สิ้นสุดสัญญา
5. เลิกจ้าง
6. ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
7. เมื่อมหาวิทยาลัยยกเลิกหน่วยงานหรือโครงการ
การพ้นสภาพของพนักงาน ในข้อ 3 ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้พิจารณา
อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย มีอำ�นาจเลิกจ้างพนักงาน ในกรณีต่อไปนี้
1. เมื่อสิ้นสุดการจ้างและไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง
2. เมื่อไม่ผ่านการประเมิน
3. เมื่อปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีประสิทธิภาพหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำ�แหน่งหน้าที่
4. ถูกสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
5. เมื่อมหาวิทยาลัยยกเลิกหน่วยงาน/โครงการ หรือตำ�แหน่ง
6. เมื่อเข้าเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้
6.1 พนักงาน ตำ�แหน่งอาจารย์ ภายใน 5 ปี นับแต่วนั ดำ�รงตำ�แหน่ง หากไม่สามารถส่งผลงานเข้าสูต่ ำ�แหน่ง ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ได้
ให้ปฏิบัติงานต่ออีก 2 ปี และเมื่อครบ 7 ปี แล้วยังไม่สามารถเลื่อนเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้
6.2 พนักงาน ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายใน 7 ปี นับแต่วันดำ�รงตำ�แหน่ง หากไม่สามารถส่งผลงานเข้าสู่ตำ�แหน่ง
รองศาสตราจารย์ได้ ให้ปฏิบัติงานต่อไปอีก 2 ปี และเมื่อครบ 9 ปี แล้วยังไม่สามารถเลื่อนเข้าสู่ตำ�แหน่งรองศาสตราจารย์ได้

การลาออก
จะต้องยื่นหนังสือขอลาล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยยื่นหัวหน้าหน่วยงาน และอธิการบดีอนุญาต
S SRU
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ค่าตอบแทน

ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย
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ส่วนที่ 3

ค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย
ค่าจ้าง
มหาวิทยาลัยกำ�หนดบัญชีค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยตามโครงสร้างตำ�แหน่งจำ�นวน 4 บัญชี ซึ่งกำ�หนดเฉพาะอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ำ�และอัตราค่าจ้างขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

บัญชีค่าจ้างและการได้รับค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)
1. บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำ�-ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำ�แหน่งวิชาการ
ตำ�แหน่ง		
		
ปริญญาตรี
อาจารย์		
ปริญญาโท
		
ปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์			
รองศาสตราจารย์			
ศาสตราจารย์			
ศาสตราจารย์ (ที่ผ่านการประเมินหลักเกณฑ์ที่		
คณะกรรมการบริหารพนักงานกำ�หนด)			

คู่มือพนักงาน @ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ขั้นต่ำ�
28,000
33,900
-

ขั้นสูง
70,680
93,820
109,000
115,390
118,970

2. บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำ�-ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำ�แหน่งประเภทผู้บริหาร
ตำ�แหน่ง		
หัวหน้าฝ่าย			
ผู้อำ�นวยการกองหรือเทียบเท่า			
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า		

ขั้นต่ำ�
27,260
35,740
41,870

ขั้นสูง
61,670
79,160
91,740

3. บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำ�-ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำ�แหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ตำ�แหน่ง		
		
ปริญญาตรี
ปฏิบัติการ		
ปริญญาโท
		
ปริญญาเอก
ชำ�นาญการ			
ชำ�นาญการพิเศษ			
เชี่ยวชาญ			
เชี่ยวชาญพิเศษ			

ขั้นต่ำ�
21,000
23,400
-

ขั้นสูง
41,940
61,670
79,160
91,740
97,980

4. บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำ�-ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำ�แหน่งประเภททั่วไป
ตำ�แหน่ง		
ขั้นต่ำ�
		
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/
14,550
มัธยมศึกษาตอนปลาย		
ปฏิบัติงาน		
		
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
16,380
		
ชั้นสูง		
ชำ�นาญงาน			
ชำ�นาญงานพิเศษ			
-

ขั้นสูง
31,520
52,230
71,460

บัญชีค่าจ้างและการได้รับค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้)
1. บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำ�-ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำ�แหน่งวิชาการ
ตำ�แหน่ง		
		
ปริญญาตรี
อาจารย์		
ปริญญาโท
		
ปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์			
รองศาสตราจารย์			
ศาสตราจารย์			
ศาสตราจารย์ (ที่ผ่านการประเมินหลักเกณฑ์ท		
ี่
คณะกรรมการบริหารพนักงานกำ�หนด)			

กองบริหารงานบุคคล

25

ขั้นต่ำ�
16,500
18,350
21,930
-

ขั้นสูง
47,790
78,480
91,310
98,610
98,920

2. บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำ�-ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำ�แหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ตำ�แหน่ง		
		
ปริญญาตรี
ปฏิบัติการ		
ปริญญาโท
		
ปริญญาเอก
ชำ�นาญการ			
ชำ�นาญการพิเศษ			
เชี่ยวชาญ			
เชี่ยวชาญพิเศษ			

ขั้นต่ำ�
15,750
17,600
21,180
-

ขั้นสูง
31,860
47,040
56,490
66,170
70,970

3. บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำ�-ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำ�แหน่งประเภททั่วไป
ตำ�แหน่ง		
ขั้นต่ำ�
		
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/
13,460
มัธยมศึกษาตอนปลาย		
ปฏิบัติงาน		
		
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
14,870
		
ชั้นสูง		
ชำ�นาญงาน			
ชำ�นาญงานพิเศษ			
-

ขั้นสูง
26,510
42,630
57,246

การอุทธรณ์และร้องทุกข์
การอุทธรณ์ หมายถึง การที่พนักงานผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย ให้พนักงานนั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์คำ�สั่งลงโทษ โดยให้อุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ�มหาวิทยาลัย ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบคำ�สั่ง
การร้องทุกข์ หมายถึง พนักงานผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชา ใช้อำ�นาจหน้าที่ต่อตนไม่ถูกต้อง หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือถูกสั่งให้เลิกจ้าง โดยไม่เป็นธรรม ให้พนักงานผู้นั้นมีสิทธิ์ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ ภายใน 30 วัน
นับแต่วันรับทราบคำ�สั่ง
มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ�มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 เป็นองค์กรที่ทำ�หน้าที่
พิจารณา วินิจฉัย อุทธรณ์ และเรื่องราวร้องทุกข์ ประกอบด้วย
1. ประธานซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 1 คน
2. กรรมการซึ่งเลือกจากผู้ดำ�รงตำ�แหน่งรองอธิการบดี และหัวหน้าหน่วยงาน จำ�นวน 3 คน
3. กรรมการซึ่งเลือกจากข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย จำ�นวน 3 คน
4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งกรรมการตามข้อ 2 และ 3 เลือกจากบุคคลภายนอก จำ�นวน 3 คน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยกรรมการมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง คราวละ 2 ปี

อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. พิจารณาอุทธรณ์คำ�สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือนและการร้องทุกข์ของข้าราชการ ตามข้อบังคับว่าด้วย
การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย
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2. พิจารณาอุทธรณ์คำ�สัง่ ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง ลดขัน้ ค่าจ้าง ปลดออกและไล่ออก และการร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามข้อบังคับว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยและรายงานผลการพิจารณาให้สภามหาวิทยาลัยทราบหรือ
3. มีหน้าที่ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

วิธีอุทธรณ์และยื่นอุทธรณ์

1. การอุทธรณ์คำ�สั่งลงโทษ ให้อุทธรณ์ได้สำ�หรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนผู้อื่น หรือมอบหมายให้ผู้อื่นอุทธรณ์แทนกันไม่ได้
2. การอุทธรณ์ต้องทำ�เป็นหนังสือ และข้อเท็จจริง โดยทำ�ถึงคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำ�มหาวิทยาลัย

จรรยาบรรณของบุคลากร จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
จรรยาบรรณของบุคลากร

จรรยาบรรณที่พึงมีของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1. จรรยาบรรณต่อตนเอง
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3. จรรยาบรรณต่อมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงาน
4. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา
5. จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
6. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน
7. จรรยาบรรณต่อนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและสังคม
การกระทำ�ผิดจรรยาบรรณทีเ่ ป็นความผิดวินยั หรือผิดวินยั อย่างร้ายแรงให้ดำ�เนินการทางวินยั ตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลซึ่งใช้บังคับกับบุคลากรประเภทนั้นๆ ถ้าไม่เป็นความผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาดำ�เนินการดังนี้
		 (1) ตักเตือน หรือ
		 (2) สั่งให้ดำ�เนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำ�หนด หรือ
		 (3) ทำ�ทัณฑ์บน

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

บุคลากรต้องมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ดังนี้
1. รัก ศรัทธา รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพของตน
2. ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกำ�หนดไว้ก็ต้องปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพนั้น
3. ร่วมมือและส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
4. แจ้งให้นักเรียน นักศึกษา ทราบแนวทางการสอนและการวัดผลเมื่อเปิดภาคการศึกษา
5. กำ�หนดตำ�ราหรือเอกสารประกอบการสอนในปริมาณและระดับที่เหมาะกับเนื้อหาการสอน
6. สอนตรงเวลาที่กำ�หนด ไม่ทิ้งสอนกลางคัน ไม่งดสอนโดยไม่มีเหตุอันควร ถ้ามีการงดสอนพึงจัดสอนชดเชย
7. สอนด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบังความรู้หรือเลือกที่รักมักที่ชัง
8. ผู้สอนต้องให้ความร่วมมือในการประเมินผลการสอน
9. ประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักวิชาการ และส่งผลการประเมินนั้นตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
10. ไม่แก้ไขผลการเรียนหรือผลการสอบโดยมิชอบ
11. เป็นนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณแห่งนักวิจัย
12. ปฏิบัติหน้าที่โดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไม่ยอมตนให้ถูกครอบงำ�ด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์
13. ไม่ล่วงละเมิดเสรีภาพหรือผลงานทางวิชาการของผู้อื่น
กองบริหารงานบุคคล
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จรรยาบรรณต่อมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงาน

บุคลากรต้องมีจรรยาบรรณต่อมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. รัก ศรัทธา และมีเจตคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ไม่ทำ�ให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง
2. ดูแลรักษาและใชท้ รัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัด คุม้ ค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิน้ เปลืองเยีย่ งวิญญูชนปฏิบตั ิ
ต่อทรัพย์สินของตนเอง
3. อุทิศตนและเวลาให้เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่
4. ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร มุ่งสัมฤทธิ์ผลของงาน รักษาคุณภาพ
มาตรฐานแห่งวิชาชีพ และคำ�นึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำ�คัญ
5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
6. ละเว้นจากการกระทำ�ทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตำ�แหน่งหน้าที่ของตนหรือของบุคลากรอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซง
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรอื่นโดยมิชอบ
7. ไม่กระทำ�การใดหรือดำ�รงตำ�แหน่งหรือปฏิบตั กิ ารใดในฐานะส่วนตัว ซึง่ ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์
ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยขน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ให้ยุติการกระทำ�ดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงาน และคณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
จรรยาบรรณวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
8. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
1.
2.
3.
4.
5.

ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ
ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคลากรหรือแหล่งที่มาของข้อมูล
ต้องไม่คำ�นึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน
ต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และเสนอผลงานตามความเป็นจริง
ต้องนำ�ผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบด้วยกฎหมาย
S SRU
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ส่วนที่ 4

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานทั้ง 2 ประเภทนี้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพดังนี้

1. ความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายวิชาการ
ตำ�แหน่งทางวิชาการเป็นตำ�แหน่งทีแ่ สดงถึงความเป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามเชีย่ วชาญในสาขาวิชานัน้ ๆ มีคณ
ุ ธรรมและมีจรรยาบรรณ
ในการสอน วิจัย และบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการสามารถพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการ ได้แก่
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึง่ มีเกณฑ์การเขา้ สูต่ ำ�แหน่งตามประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธแี ต่งตัง้
บุคคลให้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560
เริ่มบังคับใช้ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ตำ�แหน่ง			
คุณสมบัติเฉพาะตำ�แหน่ง			ผลงานที่เสนอขอกำ�หนดตำ�แหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา		
ผลงานวิชาการ
(ผศ.)
1. วุฒิปริญญาตรี ตำ�แหน่งอาจารย์ และปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
			 ไม่น้อยกว่า 6 ปี		
1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง (ดี) หรือ
		
2. วุฒิปริญญาโท ตำ�แหน่งอาจารย์ และปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 2. 		ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงาน
			 ไม่น้อยกว่า 4 ปี			 ทางวิชาการในลักษณะ อื่น 1 รายการ
		
3. วุฒิปริญญาเอก ตำ�แหน่งอาจารย์ และปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว		 (ดี) หรือ
			 ไม่น้อยกว่า 1 ปี		
3. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการ
						 รับใช้สังคม 1 เรื่อง (ดี) หรือ
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ตำ�แหน่ง			
คุณสมบัติเฉพาะตำ�แหน่ง			ผลงานที่เสนอขอกำ�หนดตำ�แหน่ง
		
การสอน 		
4. ผลงานวิจยั 1 เรือ่ ง และตำ�ราหรือหนังสือ
		
- ต้องมีชั่วโมงสอนประจำ�วิชาใดวิชาหนึ่งที่กำ�หนดไว้ใน		 1 เล่ม (ดี)
			 หลักสูตรในรายวิชาหนึง่ ในหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต ------------------------------			 ระบบทวิภาค และมีความชำ�นาญในการสอน
(สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)
		
- เอกสารคำ�สอน (ที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้น ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ หรือผลงาน
			 ตามภาระงานสอน มีคุณภาพดี และใช้ประกอบการสอน
วิชาการรับใช้สงั คม หรือบทความทางวิชาการ
			 มาแล้ว 1 ภาคการศึกษา)		
(ดีมาก) แทนงานวิจัย ตาม (2)-(4)
		
ผลงาน การสอนและผลงานทางวิชาการ ต้องเป็นตามหลัก
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับ
		
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. กำ�หนด)
รองศาสตราจารย์ ต้องดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ใน
ผลงานวิชาการ มี 2 วิธี
(รศ.)
ตำ�แหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง)
		
การสอน 		
วิธีที่ 1
		
- ต้องมีชั่วโมงสอนประจำ�วิชาใดวิชาหนึ่งที่กำ�หนดไว้ใน
1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง (ดี) หรือ
			 หลักสูตรในรายวิชาหนึง่ ในหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต 2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการ
			 ระบบทวิภาค และมีความชำ�นาญการพิเศษในการสอน		 ในลักษณะอื่น 1 รายการ (ดี) หรือ
		
- เอกสารคำ�สอน (ที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้น 3. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานรับใช้
			 ตามภาระงานสอน มีคุณภาพดี และใช้ประกอบการสอน		 สังคม 1 เรื่อง (ดี) และ
			 มาแล้ว 1 ภาคการศึกษา)		
4. ตำ�ราหรือ หนังสือ 1 เล่ม (ดี)
		
ผลงาน การสอนและผลงานทางวิชาการ ต้องเป็นตาม
วิธีที่ 2
		
หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
1. ผลงานวิจัย 3 เรื่อง (ดีมาก 2 เรื่อง
						 ดี 1 เรื่อง) หรือ
					
2. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง (ดีมาก) และผลงาน
						 วิชาการในลักษณะอื่น (ดี) หรือ
					
3. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง (ดีมาก) และผลงาน
						 วิชาการรับใช้สังคม (ดี)
					
------------------------------					
(สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)
					
ตำ�รา หรือหนังสือ 2 เล่ม (ดีมาก) 1 เล่ม
					
(ดี) แทนผลงานตาม (1)-(3)
					
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับ
					
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. กำ�หนด)
ศาสตราจารย์
ต้องดำ�รงตำ�แหน่งรองศาสตราจารย์ และปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว
ผลงานวิชาการ มี 2 วิธี
(ศ.)
ไม่น้อยกว่า 2 ปี		
(เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง)
		
การสอน 		
วิธีที่ 1
		
1. ต้องมีชั่วโมงสอนประจำ�วิชาใดวิชาหนึ่งที่กำ�หนดไว้ใน
1. ผลงานวิจยั 5 เรือ่ ง (ดีมาก) เผยแพร่อยู่
			 หลักสูตรของมหาวิทยาลัย			 ในฐานระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ.
		
ผลงาน การสอนและผลงานทางวิชาการ ต้องเป็นตาม		 กำ�หนด หรือ
		
หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง เผยแพร่อยู่ในฐาน
						 ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ.กำ�หนด และ
						 ผลงานวิชาการในลักษณะอืน่ หรือผลงาน
						 วิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด
						 อย่างน้อย 5 เรื่อง (ดีมาก) และ
กองบริหารงานบุคคล
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ตำ�แหน่ง			
คุณสมบัติเฉพาะตำ�แหน่ง			ผลงานที่เสนอขอกำ�หนดตำ�แหน่ง
					
3. ตำ�รา หรือ หนังสือ (ดีมาก)
					
วิธีที่ 2
					
1. ผลงานวิจัย 5 เรื่อง เผยแพร่อยู่ในฐาน
						 ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ.กำ�หนด
						 (ดีเด่น) หรือ
					
2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง เผยแพร่อยู่ในฐาน
						 ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กำ�หนด
						 และผลงานวิชาการในลักษณะอื่น หรือ
						 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกัน
						 ทั้งหมดอย่างน้อย 5 เรื่อง (ดีเด่น)
					
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับ
					
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. กำ�หนด)
ศาสตราจารย์
ต้องดำ�รงตำ�แหน่งรองศาสตราจารย์ และปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว
ผลงานวิชาการ มี 2 วิธี
(ศ.)
ไม่น้อยกว่า 2 ปี		
(เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง)
สาขาวิชาทาง
การสอน		
วิธีที่ 1
สังคมศาสตร์และ 1. ต้องมีชั่วโมงสอนประจำ�วิชาใดวิชาหนึ่งที่กำ�หนดไว้ใน
1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง (ดีมาก) อยู่ในฐาน
มนุษยศาสตร์		 หลักสูตรของมหาวิทยาลัย			 ระดับนานาชาติ หรือฐานข้อมูล TCI
		
ผลงาน การสอนและผลงานทางวิชาการ ต้องเป็นตาม		 กลุ่ม 1 หรือ
		
หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง อยู่ในฐานระดับ
						 นานาชาติ หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
						 และผลงานวิชาการในลักษณะอื่น หรือ
						 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกัน
						 ทั้งหมดอย่างน้อย 2 เรื่อง (ดีมาก) และ
					
3. ตำ�รา หรือ หนังสือ 2 เล่ม (ดีมาก)
					
วิธีที่ 2
					
1. ผลงานวิจัย 3 เรื่อง (ดีเด่น) อยู่ในฐาน
						 ระดับนานาชาติ หรือฐานข้อมูล TCI
						 กลุ่ม 1 หรือ
					
2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง อยู่ในฐานระดับ
						 นานาชาติ หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
						 หรือตำ�รา หรือหนังสือ 1 เล่ม และ
						 ผลงานวิชาการในลักษณะอืน่ หรือผลงาน
						 วิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด
						 อย่างน้อย 3 เรื่อง (ดีเด่น) หรือ
					
3. ตำ�รา หรือหนังสือ 3 เล่ม (ดีเด่น)
					
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับ
					
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. กำ�หนด)
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2. ความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัยตำ�แหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ
สามารถพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ตำ�แหน่งที่สูงขึ้นดังนี้ ตำ�แหน่ง
ระดับชำ�นาญงาน ชำ�นาญงานพิเศษ ชำ�นาญการ ชำ�นาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษตามลำ�ดับ โดยกระทำ�ได้ 2 วิธี คือ
1) วิธีปกติ หมายถึง วิธีที่ใช้แก่ผู้ขอที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
ตำ�แหน่งและผลงานตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
2) วิธีพิเศษ หมายถึง วิธีที่ใช้แก่ผู้ขอที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
ตำ�แหน่งต่างไปจากที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด เช่น ระยะการดำ�รง
ตำ�แหน่งไม่ครบ หรือการขอแต่งตัง้ ทีไ่ ม่ไดเ้ ป็นไปตามทีก่ ำ�หนด หรือ
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง (Fast Track) ซึ่งต้องดำ�รง
ตำ�แหน่งในสาขาที่เสนอขอมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ในการขอตำ�แหน่งทีส่ งู ขึน้ ของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำ�แหน่ง
ประเภททัว่ ไป วิชาชีพเฉพาะ/เชีย่ วชาญเฉพาะ และตำ�แหน่งผูบ้ ริหาร
เพื่อให้ดำ�รงตำ�แหน่งที่สูงขึ้น โดยพิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้
1. การประเมินค่างาน
2. ผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่จำ�เป็นสำ�หรับตำ�แหน่งที่
จะประเมิน
4. ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำ�นาญงาน ชำ�นาญงานพิเศษ
ชำ�นาญการ ชำ�นาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญ
พิเศษ
การขอกำ�หนดตำ�แหน่งใหส้ งู ขึน้ ตำ�แหน่งประเภททัว่ ไป วิชาชีพ
เฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยได้กำ�หนดระดับตำ�แหน่งไว้
ดังนี้

ประเภททั่วไป
ตำ�แหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำ�แหน่ง
เกณฑ์การประเมิน
ผลงานที่ใช้ประเมิน
ระดับชำ�นาญงาน 1. มีคุณสมบัติเฉพาะตำ�แหน่งตรงตามที่ ก.พ.อ.
1. ผลสัมฤทธ์ของงาน
ระดับชำ�นาญงาน
			 กำ�หนด		 ตามตัวชี้วัด
1. คู่มือปฏิบัติงาน 1 เล่ม
		
2. คุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
2. ความรู้/ความสามารถ 2. จริยธรรมและจรรยาบรรณ
			 2.1 มีระยะเวลาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย		 ทักษะและสมรรถนะ
				 ปริญญาตรี 5 ปี		 เฉพาะตำ�แหน่ง
				 ปริญญาโท 3 ปี
			 2.2 ผลการปฏิบัติราชการย้อนหลัง 3 ปี
				 เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
			 2.3 ด้านงานสารบรรณ (ผ่านเกณฑ์การสอบ
				 ของมหาวิทยาลัย)
			 2.4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผ่านเกณฑ์
				 การสอบวัดความรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ)
			 2.5 ภาษาอังกฤษ (ผ่านเกณฑ์การสอบของ
				 มหาวิทยาลัย)
ระดับชำ�นาญงาน 1. มีคุณสมบัติเฉพาะตำ�แหน่งตรงตามที่ ก.พ.อ.
1. ผลสัมฤทธ์ของงาน
ระดับชำ�นาญงานพิเศษ
พิเศษ			 กำ�หนด		 ตามตัวชี้วัด
1. คู่มือปฏิบัติงาน 1 เล่ม
		
2. คุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
2. ความรู้/ความสามารถ 2. ผลงานเชิงวิเคราะห์ทแี่ สดง
			 2.1 ผลการปฏิบัติราชการย้อนหลัง 3 ปี 		 ทักษะและสมรรถนะ		 ให้เห็นการพัฒนางานใน
			 2.2 ด้านงานสารบรรณ (ผ่านเกณฑ์การสอบ		 เฉพาะตำ�แหน่ง		 หน้าที่
				 ของมหาวิทยาลัย)			
3. จริยธรรมและจรรยาบรรณ
			 2.3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผ่านเกณฑ์
				 การสอบวัดความรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ)
			 2.4 ภาษาอังกฤษ (ผ่านเกณฑ์การสอบของ
				 มหาวิทยาลัย)
กองบริหารงานบุคคล
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ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ตำ�แหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำ�แหน่ง
เกณฑ์การประเมิน
ระดับชำ�นาญการ 1. มีคุณสมบัติเฉพาะตำ�แหน่งตรงมาตรฐานกำ�หนด 1. ผลสัมฤทธิ์ของงานตาม 1.
			 ตำ�แหน่งที่ ก.พ.อ. กำ�หนด		 ตัวชี้วัดของตำ�แหน่ง		
		
2. คุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
2. ความรู้/ความสามารถ 2.
			 2.1 มีระยะเวลาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย		 ทักษะและสมรรถนะ		
				 ปริญญาตรี 5 ปี		 เฉพาะตำ�แหน่ง
3.
				 ปริญญาโท 3 ปี			
4.
			 2.2 ผลการประเมินปฏิบัติราชการย้อนหลังเฉลี่ย 			
5.
				 3 ปี และไม่น้อยกว่าร้อยละ 90				
		
2.3 ด้านงานสารบรรณ การเงิน และพัสดุ
				 (ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยกำ�หนด)
			 2.4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผ่านเกณฑ์
				 การสอบวัดความรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ)
			 2.5 ภาษาอังกฤษ (ผ่านเกณฑ์การสอบของ
				 มหาวิทยาลัย)
ระดับชำ�นาญการ 1. เคยดำ�รงตำ�แหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะระดับ 1. ผลสัมฤทธ์ของงานตาม 1.
พิเศษ			 ชำ�นาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี และ		 ตัวชี้วัดของตำ�แหน่งที่		
		
2. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับงานที่		 ครองอยู่		
			 ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ความรู้/ความสามารถ		
						 ทักษะและสมรรถนะที่ 2.
						 จำ�เป็นสำ�หรับตำ�แหน่ง 3.
						 ที่ประเมิน		
								
							
4.
								
ระดับเชี่ยวชาญ
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำ�หรับตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่
1. ผลสัมฤทธิ์ของงานตาม 1.
			 บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ และ		 ตัวชี้วัดของตำ�แหน่ง		
		
2. เคยดำ�รงตำ�แหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ 2. ความรู้/ความสามารถ		
			 ชำ�นาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ		 ทักษะและสมรรถนะ		
			 ตำ�แหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่		 ทีจ่ ำ�เป็นสำ�หรับตำ�แหน่ง		
			 กพอ. กำ�หนด และ		 ที่ประเมิน		
		
3. ปฏิบัติงานด้านเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หรือ 3. การใช้ความรู้ความ
2.
			 งานอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที		
่
สามารถในการสนับสนุน		
			 ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว		 งานบริการวิชาการต่อ		
			 ไม่น้อยกว่า 1 ปี		 สังคม เช่น การให้		
						 คำ�ปรึกษา อบรม และ 3.
						 เผยแพร่ความรู้ หรือ		
						 การพัฒนางานสนับสนุน		
						 งานบริการวิชาการ หรือ 		
						 งานวิชาชีพเฉพาะ
4.
								
คู่มือพนักงาน @ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

34

ผลงานที่ใช้ประเมิน
คู่มือปฏิบัติงานหลัก
อย่างน้อย 1 เล่ม และ
ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือ
สังเคราะห์ หรือ
ผลงาน R2R หรือ
งานวิจยั อย่างน้อย 1 เรือ่ ง
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือ
สังเคราะห์ทเี่ ป็นการพัฒนา
งานของหน่วยงาน
อย่างน้อย 1 เรื่อง และ
งานวิจัย หรือ
ผลงานลักษณะอื่นที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน
อย่างน้อย 1 เรือ่ ง / รายการ
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือ
สังเคราะห์หรือผลงานใน
ลักษณะอื่นที่แสดงให้
เห็นถึงการพัฒนางานของ
มหาวิทยาลัย 1 เรื่อง/
รายการ และ
งานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ อย่างน้อย
1 เรื่อง
การใชค้ วามรูค้ วามสามารถ
ในการสนับสนุนงานบริการ
วิชาการ งานวิชาชีพบริการ
สังคม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

ตำ�แหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำ�แหน่ง
ระดับชำ�นาญการ 1. มีคุณสมบัติเฉพาะตำ�แหน่งตรงตามมาตรฐาน
1.
พิเศษ (ประเภท		 กำ�หนดตำ�แหน่งที่ ก.พ.อ. กำ�หนด		
วิชาชีพเฉพาะ)
2. เคยดำ�รงตำ�แหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ 2.
- นิติการ		 เชี่ยวชาญมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี		
		 ตำ�แหน่งนิติกร		 หรือตำ�แหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และ
3.
			 เงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กำ�หนด และ		
		
3. ปฏิบัติงานด้านนิติการหรืองานอื่นที่มีความ		
			 เกี่ยวข้อง ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ		
			 และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า		
			 1 ปี			
						
						
						
					
4.
						
						
						
						
						
						
					
5.
						
						
						
						
						
					
6.
						

เกณฑ์การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานตาม 1.
ตัวชี้วัดที่ครองอยู่		
ความรู้/ความสามารถ		
ทักษะและสมรรถนะ		
การใช้ความรู้ความ		
สามารถในการสนับสนุน		
งานบริการวิชาการต่อ 2.
สังคม เช่น การให้		
คำ�ปรึกษา อบรม และ		
เผยแพร่ความรู้ หรือ 		
การพัฒนางานสนับสนุน
งานบริการวิชาการ หรือ
งานวิชาชีพเฉพาะ
การใช้ความรู้ความ
สามารถในการสนับสนุน
งานบริการวิชาการ หรือ
งานวิชาชีพบริการต่อ
สังคมและวิธีการแก้ไข
ปัญหาหรือสนับสนุน
วิชาการ
ผลงานที่ได้รับการ
ยกย่องได้รับรางวัล
ระดับชาติ หรือผลงาน
ปฏิบัติงานสนับสนุน
เป็นที่ยอมรับในระดับ
ชาติหรือระดับนานาชาติ
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ผลงานที่ใช้ประเมิน
ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือ
สังเคราะห์ หรือผลงานใน
ลักษณะอืน่ ทีแ่ สดงให้เห็น
ถึงการพัฒนางานของ
มหาวิทยาลัย 1 เรื่อง/
รายการ
งานวิจยั ซึง่ ได้รบั การตีพมิ พ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ อย่างน้อย
1 เรื่อง

กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ใช้วิชาชีพ
ตำ�แหน่ง
คุณสมบัติที่ก�ำ หนด
ระดับชำ�นาญการ กรณีปฏิบัติการหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้า
1.
หน่วยงาน		
		
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีและดำ�รงตำ�แหน่งปฏิบัติการ		
			 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ		
		
2. ได้รับวุฒิปริญญาโทและดำ�รงตำ�แหน่งปฏิบัติการ		
			 มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.
		
3. ได้รับวุฒิปริญญาเอกและดำ�รงตำ�แหน่ง		
			 ปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี		
						
					
3.
กองบริหารงานบุคคล
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เกณฑ์การประเมิน
ผลงานที่ใช้ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานตาม 1. คู่มือปฏิบตั ิงานหลัก
ตัวชี้วัดของตำ�แหน่งที		
่
1 เล่ม
ครองอยู่และแนวคิดใน
การพัฒนาปรับปรุงงาน
ในตำ�แหน่งใหม่
ความรู้ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะที่
จำ�เป็นสำ�หรับตำ�แหน่ง
ที่จะประเมิน
สมรรถนะทางการบริหาร

ตำ�แหน่ง
คุณสมบัติที่ก�ำ หนด
ระดับชำ�นาญการ ดำ�รงตำ�แหน่งชำ�นาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
1.
พิเศษ		
กรณีปฏิบัติการหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้า		
		
หน่วยงาน		
		
1. ได้รบั วุฒปิ ริญญาตรีและดำ�รงตำ�แหน่งชำ�นาญการ		
			 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ		
		
2. ไดร้ บั วุฒปิ ริญญาโทและดำ�รงตำ�แหน่งชำ�นาญการ 2.
			 มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี		
		
3. ได้รับวุฒิปริญญาเอกและดำ�รงตำ�แหน่ง		
			 ชำ�นาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี		
					
3.
ระดับเชี่ยวชาญ 1. ต้องดำ�รงตำ�แหน่งชำ�นาญการพิเศษมาแล้ว
1.
			 ไม่น้อยกว่า 3 ปี		
						
						
						
					
2.
						
						
						
					
3.

เกณฑ์การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานตาม 1.
ตัวชี้วัดของตำ�แหน่งที่		
ครองอยู่และแนวคิดใน		
การพัฒนาปรับปรุงงาน		
ในตำ�แหน่งใหม่		
ความรู้ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะที่
จำ�เป็นสำ�หรับตำ�แหน่ง
ที่จะประเมิน
สมรรถนะทางการบริหาร
ผลสัมฤทธิ์ของงานตาม 1.
ตัวชี้วัดของตำ�แหน่งที		
่
ครองอยู่และแนวคิดใน		
การพัฒนาปรับปรุงงาน 2.
ในตำ�แหน่งใหม่		
ความรูค้ วามสามารถ		
ทักษะและสมรรถนะที่		
จำ�เป็นสำ�หรับตำ�แหน่ง
ที่จะประเมิน
สมรรถนะทางการบริหาร

ผลงานที่ใช้ประเมิน
ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือ
สังเคราะห์หรือวิจัยที่
แสดงให้เห็นถึงการพัฒนา
งานในหน้าที่อย่างน้อย
1 เล่ม

ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือ
สังเคราะห์อย่างน้อย
1 เล่ม และ
ผลงานวิจัยอย่างน้อย
1 เรื่อง ที่แสดงให้เห็นถึง
การพัฒนางานในหน่วยงาน
หรือมหาวิทยาลัย

ผู้ประเมินค่างาน

ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานของตำ�แหน่งระดับชำ�นาญงาน ชำ�นาญงานพิเศษ ชำ�นาญการ ชำ�นาญการพิเศษ
และเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย
1. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
2. ผู้บังคับบัญชาของผู้เสนอ เป็นกรรมการ
3. ผู้อำ�นวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินค่า มีหนา้ ทีป่ ระเมินค่างานตามเกณฑ์การตัดสินทีก่ ำ�หนดและเป็นไปตามกรอบของตำ�แหน่ง และไม่มผี ลทำ�ให้
อัตรากำ�ลังเพิ่มขึ้นแล้วนำ�เสนอคณะกรรมการประเมินและคณะกรรมการบริหารพนักงานพิจารณาอนุมัติ

ผู้ประเมินผลงาน (คู่มือและผลงาน)

การประเมินพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งที่สูงขึ้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย
1. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
2. ผู้แทนรองอธิการบดีเลือกกันเอง จำ�นวน 1 คน เป็นกรรมการ
3. ผู้แทนคณบดีเลือกกันเอง จำ�นวน 1 คน เป็นกรรมการ
4. ผู้แทนผู้อำ�นวยการเลือกกันเอง จำ�นวน 1 คน เป็นกรรมการ
5. ผู้อำ�นวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ

คู่มือพนักงาน @ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ประเภทผู้บริหาร
ผลงานที่เสนอขอ
ตำ�แหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำ�แหน่ง
ผลงานที่ใช้ประเมิน
			
กำ�หนดตำ�แหน่ง
ระดับหัวหน้าฝ่าย 1. มีคุณสมบัติเฉพาะตำ�แหน่งตรงมาตรฐานกำ�หนด (1) ผลสัมฤทธิ์ของงานตาม 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์
			 ตำ�แหน่งที่ ก.พ.อ. ของประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ		 ตัวชี้วัดของตำ�แหน่งที่		 ของงานตามตัวชี้วัดที่
			 ระดับชำ�นาญการมาเป็นเกณฑ์กำ�หนดและมี		 ครองอยู่		 ครองอยู่
			 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานและระยะเวลา (2) ความรู้ความสามารถ		 พิจารณาจากงานที่ปฏิบัติ
			 ของตำ�แหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามที่คณะกรรมการ		 ทักษะและสมรรถนะที่		 ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย
			 บริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำ�หนด		 จำ�เป็นสำ�หรับตำ�แหน่ง		 และเกิดผลลัพธ์ตาม
		
2. คุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด		 ที่จะประเมิน		 วัตถุประสงค์
			 (1) มีประสบการณ์ในการทำ�งานที่เกี่ยวข้องกับ (3) สมรรถนะทางการ		 (1) งานตามบทบาทหน้าที่
				 ฝ่ายของตำ�แหน่งที่จะแต่งตั้งรวมกันแล้ว		 บริหาร			 ของตำ�แหน่ง
				 ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ				 (2) งานทีไ่ ดร้ บั มอบหมาย
			 (2) มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานใน
		
2. ความรู้ความสามารถ
				 ฐานะรักษาการหัวหน้าฝ่ายมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 				 ทักษะและสมรรถนะที่
				 2 ปี				 จำ�เป็นสำ�หรับตำ�แหน่งที่
								 จะประเมิน
								 (1) ความรู้ความสามารถ
									 ที่จำ�เป็นสำ�หรับการ
									 ปฏิบตั งิ านในตำ�แหน่ง
								 (2) ความรู้ เรือ่ ง กฎหมาย
									 และกฎระเบียบ
									 ราชการ
								 (3) ทักษะการใช้
									 คอมพิวเตอร์
								 (4) ทักษะการใช้ภาษา
									 อังกฤษ
								 (5) ทักษะการคำ�นวณ
								 (6) ทักษะการจัดการ
									 ข้อมูล
							
3. สมรรถนะทางการบริหาร
								 (1) สภาวะผู้นำ�
								 (2) วิสัยทัศน์
								 (3) การวางแผนกลยุทธ์
									 ภาครัฐ
								 (4) ศักยภาพเพื่อนำ�การ
									 เปลี่ยนแปลง
								 (5) การควบคุมตนเอง
								 (6) การสอนงาน และ
									 การมอบหมายงาน

กองบริหารงานบุคคล
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ผลงานที่เสนอขอ
ตำ�แหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำ�แหน่ง
ผลงานที่ใช้ประเมิน
			
กำ�หนดตำ�แหน่ง
ระดับผู้อำ�นวยการ 1. มีคุณสมบัติเฉพาะตำ�แหน่งตรงมาตรฐานกำ�หนด (1) ผลสัมฤทธิ์ของงานตาม 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์
กอง/หัวหน้า		 ตำ�แหน่งที่ ก.พ.อ. กำ�หนดและมีประสบการณ์		 ตัวชี้วัดของตำ�แหน่งที่		 ของงานตามตัวชี้วัดที่
สำ�นักงาน		 ที่เกี่ยวข้องกับงานและระยะเวลาของตำ�แหน่งที่		 ครองอยู่		 ครองอยู่
			 จะแต่งตั้งตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงาน (2) ความรู้ความสามารถ		 พิจารณาจากงานที่ปฏิบัติ
			 มหาวิทยาลัยกำ�หนด		 ทักษะและสมรรถนะที่		 ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย
		
2. คุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด		 จำ�เป็นสำ�หรับตำ�แหน่ง		 และเกิดผลลัพธ์ตรงตาม
			 (1) มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานใน		 ที่จะประเมิน		 คำ�รบั รองการปฏิบตั ริ าชการ
				 ฐานะหัวหน้าฝ่ายในกองหรือหน่วยงานอื่นที่ (3) สมรรถนะทางการ
2. ความรู้ความสามารถ
				 มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัต		
ิ
บริหาร		 ทักษะและสมรรถนะที่
				 เกี่ยวข้องกับงานของตำ�แหน่งที่จะแต่งตั้ง				 จำ�เป็นสำ�หรับตำ�แหน่งที่
				 มากกว่า 1 งาน มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี 				 จะประเมิน
				 หรือ
			 (2) มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานใน				 (1) ความรู้ความสามารถ
				 ฐานะหัวหน้าฝ่ายหรือรักษาการในตำ�แหน่ง					 ที่จำ�เป็นสำ�หรับการ
				 หัวหน้าฝ่ายในกองหรือหน่วยงานอื่นที่มี					 ปฏิบตั งิ านในตำ�แหน่ง
				 ฐานะเทียบเท่า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัต				
ิ
(2) ความรู้ เรือ่ ง กฎหมาย
				 เกี่ยวข้องกับงานของตำ�แหน่งที่จะแต่งตั้ง 					 และกฎระเบียบ
				 1 งาน รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ					 ราชการ
			 (3) ผู้ที่อยู่ในตำ�แหน่งรักษาการผู้อำ�นวยการกอง				 (3) ทักษะการใช้
				 หรือหัวหน้าสำ�นักงานก่อนประกาศนี้มีผล					 คอมพิวเตอร์
				 ใช้บังคับไม่น้อยกว่า 2 ปี 				 (4) ทักษะการใช้ภาษา
									 อังกฤษ
								 (5) ทักษะการคำ�นวณ
								 (6) ทักษะการจัดการ
									 ข้อมูล
							
3. สมรรถนะทางการบริหาร
								 (1) สภาวะผู้นำ�
								 (2) วิสัยทัศน์
								 (3) การวางแผนกลยุทธ์
									 ภาครัฐ
								 (4) ศักยภาพเพื่อนำ�การ
									 เปลี่ยนแปลง
								 (5) การควบคุมตนเอง
								 (6) การสอนงาน และ
									 การมอบหมายงาน
ระดับผู้อำ�นวยการ		 (1) มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานใน (1) ผลสัมฤทธิ์ของงานตาม 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์
สำ�นักงาน			 ฐานะผู้อำ�นวยการกอง หัวหน้าสำ�นักงาน		 ตัวชี้วัดของตำ�แหน่งที่		 ของงานตามตัวชี้วัดที่
อธิการบดี			 คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะ		 ครองอยู่		 ครองอยู่
				 เทียบเท่า ซึ่งเป็นประสบการณ์ในตำ�แหน่ง (2) ความรู้ความสามารถ		 พิจารณาจากงานที่ปฏิบัติ
				 ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบเหมือนกัน		 ทักษะและสมรรถนะที่		 ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย
คู่มือพนักงาน @ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ผลงานที่เสนอขอ
ตำ�แหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำ�แหน่ง
ผลงานที่ใช้ประเมิน
			
กำ�หนดตำ�แหน่ง
				 แต่แตกต่างหน่วยงาน รวมกันเป็น 		 จำ�เป็นสำ�หรับตำ�แหน่ง		 และเกิดผลลัพธ์ตรงตาม
				 2 หน่วยงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ		 ที่จะประเมิน		 คำ�รบั รองการปฏิบตั ริ าชการ
			 (2) มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานใน (3) สมรรถนะทางการ
2. ความรู้ความสามารถ
				 ฐานะผู้อำ�นวยการกอง หัวหน้าสำ�นักงาน		 บริหาร		 ทักษะและสมรรถนะที่
				 คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะ				 จำ�เป็นสำ�หรับตำ�แหน่งที่
				 เทียบเท่า หรือรักษาการในตำ�แหน่งดังกล่าว 				 จะประเมิน
				 รวมกันเป็น 2 หน่วยงาน เทียบเป็น				 (1) ความรู้ความสามารถ
				 ประสบการณ์การบริหารหน่วยงานมาแล้ว					 ที่จำ�เป็นสำ�หรับการ
				 ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ					 ปฏิบตั งิ านในตำ�แหน่ง
			 (3) มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานใน				 (2) ความรู้ เรือ่ ง กฎหมาย
				 ฐานะผู้อำ�นวยการกอง หัวหน้าสำ�นักงาน					 และกฎระเบียบ
				 คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะ					 ราชการ
				 เทียบเท่า หรือรักษาการในตำ�แหน่งดังกล่าว 				 (3) ทักษะการใช้
				 ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงาน					 คอมพิวเตอร์
				 ของตำ�แหน่งที่จะแต่งตั้ง 1 หน่วยงาน 				 (4) ทักษะการใช้ภาษา
				 รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 					 อังกฤษ
								 (5) ทักษะการคำ�นวณ
								 (6) ทักษะการจัดการ
									 ข้อมูล
							
3. สมรรถนะทางการบริหาร
								 (1) สภาวะผู้นำ�
								 (2) วิสัยทัศน์
								 (3) การวางแผนกลยุทธ์
									 ภาครัฐ
								 (4) ศักยภาพเพื่อนำ�การ
									 เปลี่ยนแปลง
								 (5) การควบคุมตนเอง
								 (6) การสอนงาน และ
									 การมอบหมายงาน

การเข้าสู่ตำ�แหน่งวิชาการสำ�หรับพนักงานที่สอนระดับต่ำ�กว่าอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การเข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติการสอนในระดับต่ำ�กว่าอุดมศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ข้อ 13 (ก.2) ให้นำ�หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้าราชการอาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะของคณะกรรมการข้าราชการอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามาใช้โดยอนุโลม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ข้อ 13 (ก.2) ตำ�แหน่งวิชาการสำ�หรับพนักงาน
ที่สอนระดับต่ำ�กว่าอุดมศึกษา ได้แก่
1. อาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ 				
4. อาจารย์ชำ�นาญการ
2. อาจารย์เชี่ยวชาญ 					
5. อาจารย์
3. อาจารย์ชำ�นาญการพิเศษ
กองบริหารงานบุคคล
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การพิจารณาตำ�แหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย

1. ผู้อำ�นวยการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นประธาน
2. ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา เป็นกรรมการ
3. ผู้แทนอาจารย์ที่มีตำ�แหน่งวิชาการไม่ตำ�่ กว่า
อาจารย์ชำ�นาญการและมีสาระวิชาเอกตรงกับผูร้ บั การประเมิน
เป็นกรรมการและเลขานุการ

1. คณะกรรมการพิจารณาตำ�แหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา (กพต.) คณะกรรมการพิจารณาผลงาน (กพต.)
แต่งตั้ง
2. คณะกรรมการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยทีป่ ฏิบตั กิ ารสอน
ในระดับต่ำ�กว่าอุดมศึกษา เพือ่ ประเมินเขา้ สูต่ ำ�แหน่งอาจารย์ชำ�นาญการ
ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง (กพต.) จำ�นวน 3 คน ได้แก่

การเข้าสู่ต�ำ แหน่งวิชาการในตำ�แหน่งต่างๆ ดังนี้
ตำ�แหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำ�แหน่ง
ขั้นตอนการดำ�เนินการขอผลงานวิชาการ
ผลงานที่เสนอขอกำ�หนดตำ�แหน่ง
ชำ�นาญการ 1. ดำ�รงตำ�แหน่งอาจารย์มาแล้ว 1. ผู้ขอรับการประเมินส่งเอกสาร 1-4 เสนอ 1. แบบเสนอขอรับการประเมิน
			 ไม่น้อยกว่า 6 ปี สำ�หรับ		 ผู้อำ�นวยการโรงเรียนสาธิตฯ ตรวจสอบ		 (ก.ค.ศ.1)
			 ปริญญาตรี ปริญญาโท 4 ปี 		 และรับรองข้อมูล ก่อนส่งคณะกรรมการ 2. แบบรายงาน ด้านวินัย
			 และปริญญาเอก 2 ปี		 พิจารณาผลงานทางวิชาการ (กพต.)		 คุณธรรม จริยธรรม และ
		
2. มีภาระงานสอนไม่ต่ำ�กว่า
2. เสนออธิการบดี เพื่อส่งคณะกรรมการ		 จรรยาบรรณวิชาชีพ (ก.ค.ศ.2)
			 ภาระงานขั้นต่ำ�ตามที่โรงเรียน		 พิจารณาผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัย 3. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
			 กำ�หนด				 ราชภัฏสวนสุนันทา		 (ก.ค.ศ.3)
		
3. ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่
3. คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 4. รายงานการสังเคราะห์ผลการ
			 ความรับผิดชอบด้านการเรียน		 (กพต.) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน		 แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
			 การสอน และการพัฒนา		 พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติการสอน
			 ผู้เรียนย้อนหลัง 2 ปี 		 ในระดับต่ำ�กว่าอุดมศึกษา เพื่อประเมิน เกณฑ์ผ่านการประเมิน
			 ติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำ�ขอ		 เข้าสู่ตำ�แหน่งชำ�นาญการ จำ�นวน 3 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินแต่ละด้าน
							 1. ผู้อำ�นวยการโรงเรียนสาธิตฯ
ต้องได้คะแนนเฉลี่ยจากกรรมการ
								 เป็นประธาน		
3 คน ไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 65% ขึ้นไป
							 2. ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา
ทุกด้านดังนี้
								 เป็นกรรมการ 		
ด้านที่ 1 ด้านวินยั คุณธรรมจริยธรรม
							 3. ผู้แทนอาจารย์ที่มีตำ�แหน่งวิชาการ
และจรรยาบรรณวิชาชีพไม่ต่ำ�กว่า
								 ไม่ต่ำ�กว่าชำ�นาญการ และมีสาระ
ร้อยละ 65
								 วิชาเอกตรงกับผู้รับการประเมิน
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ
								 เป็นกรรมการและเลขานุการ
ไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 65
						
4. ให้คณะกรรมการประเมินพนักงานฯ
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน
							 ประเมินด้านที่ 1, 2, 3 โดยประเมินจาก
- ผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
							 เอกสาร/หลักฐาน และประเมินจริง
- รายงานการสังเคราะห์ผลการ
							 ณ โรงเรียน 		
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
						
5. คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน และ		 เกณฑ์ผา่ นต้องได้คะแนนจาก
							 แจ้งผลภายใน 15 วัน		 กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำ�กว่า
						
6. กพต. ประชุมสรุปผลการประเมินเพื่อขอ		 ร้อยละ 65
							 อนุมตั สิ ภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
							 แต่งตั้งให้มีตำ�แหน่งวิชาการ
						
7. เลขา กพต. ทำ�คำ�สั่งแต่งตั้งอาจารย์
							 ที่เสนอขอผลงานวิชาการมีตำ�แหน่ง
							 วิชาการ และนำ�ส่งคำ�สั่งผ่านผู้อำ�นวยการ
							 โรงเรียน
คู่มือพนักงาน @ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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การพัฒนา

พนั
ก
งาน
มหาวิทยาลัย
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ส่วนที่ 5

การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยนอกจากการสนับสนุนใหม้ เี สน้ ทางความกา้ วหนา้ ในอาชีพทัง้ สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
ในการเข้าสู่ตำ�แหน่งที่สูงขึ้นแล้ว การพัฒนาเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะทำ�ให้พนักงานได้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรเป็นผู้พิจารณาเงินอุดหนุนในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

การไปศึกษาต่อ
พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถไปศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานต้นสังกัดตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกำ�หนด และนำ�เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรพิจารณาอนุมตั ิ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 และตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก หรือระดับหลังปริญญาเอก พ.ศ. 2560

หลักเกณฑ์ทั่วไปในการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา

1. มหาวิทยาลัยจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการศึกษาแก่ผ้ขู อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก หรือระดับหลัง
ปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. การจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรต้องตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยทีไ่ ปศึกษาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศต้องเป็นของภาครัฐหรือภาคเอกชนทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.พ.รับรอง
4. ทุนที่ได้รับเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามจำ�นวนที่จ่ายจริงตลอดทั้งหลักสูตร แต่ไม่เกินจากตารางแนบท้ายที่กำ�หนด
5. กรณีศกึ ษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทาให้หน่วยงานพิจารณาจำ�นวน ทัง้ นีต้ อ้ งไม่เกินจำ�นวนทุนตามแผนพัฒนาบุคลากร
ศึกษาต่อ
6. หลักสูตรการศึกษาที่ผู้ขอรับทุนเข้าศึกษาต่อต้องได้รับการรับรองจาก ก.พ.
7. กรณีผู้ขอรับทุนมีคุณสมบัติไม่ครบให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร
คู่มือพนักงาน @ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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8. การจัดสรรทุนอุดหนุนนี้จะสนับสนุนให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และบุคคลภายนอก
9. การจัดสรรทุนการศึกษาในแต่ละปีงบประมาณมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบตามความต้องการของมหาวิทยาลัย

ทุนอุดหนุนศึกษาต่อ
1. การจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุคลากรสายวิชาการ
ผู้ขอรับทุน
คุณสมบัติ
บุคลากรสายวิชาการ
1. ปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ กลับมาจากการศึกษาต่อไม่น้อยกว่า 1 ปี
(ระดับปริญญาเอก หรือระดับหลัง
2. อายุไม่เกิน 40 ปี
ปริญญาเอก)
3. ได้รับอนุญาต (จากหน่วยงานต้นสังกัด) และมหาวิทยาลัย
		
4. ไม่อยู่ระหว่างตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือการพิจารณาคดีในศาลที่เป็น
			 ความผิดทางอาญา
		
5. ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่นจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
		
6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการใช้ทุนของกองทุนพัฒนาบุคลากร
		
7. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโท มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ�กว่า 3.50
		
8. ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด

2. การจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ผู้ขอรับทุน
คุณสมบัติ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
1. ปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ กลับมาจากการศึกษาต่อไม่น้อยกว่า 1 ปี
		
2. ขอศึกษาต่อในระดับปริญญโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ
		
3. ต้องศึกษาในสาขาที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ หรือสาขาที่ส่งเสริมสมรรถนะในการ
			 ปฏิบัติงานให้สูงขึ้น
		
4. อายุไม่เกิน 40 ปี
		
5. ได้รับอนุญาต (จากหน่วยงาน/ต้นสังกัด และมหาวิทยาลัย)
		
6. ไม่อยู่ระหว่างตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือระหว่างการพิจารณาคดีในศาล
		
7. ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่นจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
		
8. ไม่อยู่ในระหว่างการใช้ทุนอุดหนุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาบุคลากร
		
9. สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไม่ตำ�่ กว่า 2.75
		
10. ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด

3. การจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอก
ผู้ขอรับทุน
คุณสมบัติ
บุคคลภายนอก
1. เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
		
2. ขอทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ
		
3. อายุไม่เกิน 40 ปี
		
4. ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยได้รับการตอบรับจากสถาบันที่จะเข้าศึกษา
		
5. ไม่อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือระหว่างการพิจารณาคดีในศาล
		
6. ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่นจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
		
7. ต้องสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
			 ไม่ต่ำ�กว่า 3.50
		
8. ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
กองบริหารงานบุคคล
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การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
รวมทั้งบุคคลภายนอกจะต้องสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ดังนี้
บุคลากรสายวิชาการ
สถานศึกษา
ในประเทศ
		
ต่างประเทศ
		

ระดับ
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก

TOEFL
450
500
500
550

TOEFL IBT
45
60
60
79

IELTS
5.0
5.5
5.5
6.0

ระดับ
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก

TOEFL
450
500
500
550

TOEFL IBT
45
60
60
79

IELTS
5.0
5.5
5.5
6.0

ระดับ
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก

TOEFL
500
550
500
550

TOEFL IBT
60
79
60
79

IELTS
5.5
6.0
5.5
6.0

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
สถานศึกษา
ในประเทศ
		
ต่างประเทศ
		

บุคคลภายนอก
สถานศึกษา
ในประเทศ
		
ต่างประเทศ
		

หมายเหตุ
- กรณีสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ CU-TEP หรือ TU-GET ตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษากำ�หนด โดยต้องเป็นผลการสอบ
ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันยื่นใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา
- การขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากจะมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กำ�หนดแล้วจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำ�หนด

ตารางการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาปริญญาโท ระดับปริญญาเอกหรือระดับหลังปริญญาเอก
ตารางที่ 1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
		
ต่างประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกา 		
ระดับการศึกษา
แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ภายในประเทศ
		
และญี่ปุ่น
		
(ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน) : บาท
(ตามที่จ่ายจริง
			
แต่ไม่เกิน) : บาท
ปริญญาโท		
1,500,000
200,000
ปริญญาเอก
5,000,000
800,000
หลังปริญญาเอก
1,000,000
คู่มือพนักงาน @ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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หลักสูตรนานาชาติภายในประเทศและ
กลุ่มประเทศเอเชีย
(ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน) : บาท
800,000
1,500,000
-

ตารางที่ 2 บัญชีรายชื่อมหาวิทยาลัย
1.
2.
3.
4.

บัญชีรายชื่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
Times Higher Education Supplement (THES)
Institute of Higher Education of Shanghai Jiao Tong University, China
QS World University Ranking 		
Webometric (Ranking Web of Universities) World Ranking

อันดับที่
1-500
1-500
1-400
1-20

หมายเหตุ : รายชื่อมหาวิทยาลัยตามบัญชีข้างต้น จะเปลี่ยนแปลงไปตามการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในแต่ละปี

การเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ
หลักเกณฑ์การขอรับเงินสนับสนุน

1. การนำ�เสนอผลงานวิจัยต้องนำ�เสนอผลงานวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ
2. ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยนี้จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญา เว้นแต่ผู้ขอรับเงินนั้นมิได้ขอรับเงิน
อุดหนุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3. การทำ�ผลงานวิจัยร่วมมี 2 กรณี
กรณีที่ 1 ผู้ขอรับเงินเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ร่วมทำ�ผลงานวิจัยมากกว่า 1 คน ผู้ขอรับเงินต้องเป็นผู้ทำ�
ผลงานวิจัยในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลงานวิจัย แต่ต้องไม่เกิน 1 คน
กรณีที่ 2 กรณีผู้ขอรับเงินมีผู้ร่วมทำ�ผลงานวิจัยเป็นบุคคลภายนอก ผู้ขอรับเงินจะต้องเป็นผู้ทำ�ผลงานวิจัยในอัตราส่วน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
4. บทความวิจัยของผู้ขอรับเงินสนับสนุนต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 6 หน้า สำ�หรับภาษาไทย และมีความยาวไม่น้อยกว่า 4 หน้า
สำ�หรับภาษาอังกฤษ
5. ผูไ้ ดร้ บั เงินสนับสนุนนีไ้ ม่สามารถขอรับเงินรางวัลตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา เรือ่ ง หลักเกณฑ์ และวิธกี ารจัดสรร
เงินรางวัลในการเขียนบทความทางวิชาการ บทความวิจัย การอ้างอิงบทความวิจัย (Citation) ผลงานดีเด่นด้านวิจัย วิชาการ การสอน
และวิชาชีพ และวิทยากรที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการ

รางวัลผลงานทางวิชาการ
รางวัลแก่บุคลากรที่ได้รับตำ�แหน่งทางวิชาการ ได้แก่ เงินที่จ่ายเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์พิเศษ
1. คุณสมบัติของผู้ขอรับเงินสนับสนุนตามประกาศนี้
1. ต้องได้รับคำ�สั่งแต่งตั้ง หรือได้รับคำ�สั่งโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง และ
2. ต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา ในกรณีที่พ้นจากตำ�แหน่งบุคลกร ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัล
3. ต้องไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากเงินประเภทใดๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. อัตราเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ
ตำ�แหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
2. รองศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์พิเศษ
3. ศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์พิเศษ

กองบริหารงานบุคคล

อัตรา / คน (บาท)
50,000
100,000
200,000
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3. หลักฐานประกอบการขอรับเงินสนับสนุน
- คำ�สั่งแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการ
4. การยื่นขอรับเงินสนับสนุน
1. ต้องดำ�เนินการขอรับเงินสนับสนุนภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับคำ�สั่งแต่งตั้ง
2. ยื่นขอรับเงินสนับสนุนที่ฝ่ายกองทุนพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำ�นักงานอธิการบดี

รางวัลผลงานการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
“การจดสิทธิบัตร” หมายความว่า หนังสือสำ�คัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์
อรรถประโยชน์ ที่มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร
“การจดอนุสิทธิบัตร” หมายความว่า หนังสือสำ�คัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ที่มีเทคนิคไม่สูง
มากนักตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร

หลักเกณฑ์ในการให้เงินรางวัลการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

1. ผลงานที่ประสงค์จะขอรับเงินรางวัลต้องระบุชื่อที่อยู่ของผู้ขอรับเงินรางวัลว่าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรณีที่มีผ้รู ่วมผู้ขอรับเงินรางวัลต้องมีชื่อเป็นชื่อแรกของผลงานดังกล่าว
2. ผู้ขอรับเงินรางวัลการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรนั้นต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา และผลงานนั้นต้องไม่ปรากฏอยู่ใน
วิทยานิพนธ์ของผู้ขอรับเงินรางวัล
3. ผลงานที่ขอรับเงินรางวัลต้องเป็นผลงานที่ได้จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรมาแล้วไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติการจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
4. ผลงานที่ขอรับเงินรางวัลนั้นต้องมีรูปเล่มของการวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ที่มีการวิเคราะห์สังเคราะห์ในผลงาน
5. กรณีผลงาน 1 เล่ม มีหลายชิ้นงาน จะสามารถขอรับเงินรางวัลได้เพียง 1 ชิ้นงานเท่านั้น (ผลงาน 1 เล่ม/1 ชิ้นงาน)
6. ผู้ขอรับเงินรางวัลต้องไม่ได้รับเงินงบประมาณใดๆ จากมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้รับเงินรางวัลตามประกาศนี้

ผู้ขอรับเงินรางวัลต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา และต้องมีอายุการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 9 เดือน

อัตราการจ่ายเงินรางวัล มีดังนี้
ประเภทเงินรางวัล
การจดอนุสิทธิบัตร
การจดสิทธิบัตร

จำ�นวนเงิน (บาท)
30,000
50,000

การขอรับเงินรางวัลและการเบิกจ่าย มีขั้นตอนดังนี้

1. ยื่นแบบขอรับเงินรางวัลการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นไปตามแบบขอรับเงิน
รางวัลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (FM-PD-19)
2. แนบหลักฐานการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

รางวัลบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์

1. เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา
2. เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่ดำ�เนินการในการสร้างชื่อเสียง ดังนี้
- การเรียนการสอน ที่ได้รับการยกย่องหรือได้รับรางวัลจากหน่วยงาน
- การประกวดแข่งขันในสาขาวิชาชีพ/โครงการ หรืองานที่เกี่ยวข้อง
- อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรเห็นสมควร
- มีคำ�สั่งแต่งตั้งจากหน่วยงานต้นสังกัด
คู่มือพนักงาน @ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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อัตราการจ่ายเงินรางวัล
ระดับ		
ระดับนานาชาติ
ระดับชาติ

จำ�นวนเงิน (บาท)
10,000 บาท
5,000 บาท

รางวัลการนำ�เสนอผลงานทางวิชาการหรือบทความวิจัย
หลักเกณฑ์

1. การเผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยในวิชาชีพทั่วๆ ไป มีวิธีการเผยแพร่ดังนี้
1) เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ อาจเป็นรูปเล่มหรือเป็นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทมี่ ผี ูท้ รงคุณวุฒขิ องกองบรรณาธิการเป็นผูป้ ระเมิน
หรือตรวจสอบคุณภาพ (Peer review) มีกำ�หนดการเผยแพร่ชัดเจน
2) เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีผู้ทรงคุณวุฒิของกองบรรณาธิการเป็นผู้ประเมินหรือตรวจสอบคุณภาพ
(Peer review) ของบทความต่างๆ ในหนังสือนั้นแล้ว
2. เป็นการนำ�เสนอบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ โดยนำ�เสนอในหนังสือประมวลผล
การประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทมี่ ผี ทู้ รงคุณวุฒขิ องกองบรรณาธิการ
เป็นผู้ประเมินหรือตรวจสอบคุณภาพ (Peer review) ของบทความที่นำ�เสนอ มีลักษณะคุณภาพ 4 ระดับ ได้แก่
1) ระดับชมเชย 		
3) ระดับดีมาก
2) ระดับดี 		
4) ระดับดีเด่น/ดีเยี่ยม/ยอดเยี่ยม

รางวัลการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัย
หลักเกณฑ์

1. ต้องเป็นบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยที่มีผู้ทรงคุณวุฒิของกองบรรณาธิการ เป็นผู้ประเมินหรือตรวจสอบคุณภาพ
(PeerReview) เป็นที่ยอมรับที่มีการเผยแพร่ระดับประเทศหรือต่างประเทศ
2. บทความ 1 บทความสามารถขอรับเงินรางวัลได้ 1 ครั้ง โดยบทความจะต้องไม่ซ้ำ�ซ้อนกันและมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจาก
วันที่เผยแพร่ หรือนับจากวันที่มีหนังสือตอบรับการตีพิมพ์
3. กรณีทมี่ ผี รู้ ว่ มทำ�วิจยั หลายคนผูข้ อรับเงินรางวัลจะตอ้ งมีรอ้ ยละของผลงานไม่นอ้ ยกว่ารอ้ ยละ 50 ของผลงานวิชาการหรือผลงาน
วิจัย โดยระบุร้อยละของผลงานอย่างชัดเจน สงวนสิทธิ์การจัดสรรเงินรางวัลให้บุคคลภายนอก
4. บทความวิชาการ/บทความวิจัยต้องระบุชื่อ นามสกุล และต้นสังกัดที่ปฏิบัติงานของผู้เขียนในการตีพิมพ์ด้วย
5. ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยนี้จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญา
6. ผู้ขอรับเงินรางวัล 1 ท่าน สามารถขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์ได้ไม่จำ�กัด และรับรางวัลได้ไม่เกิน 3 บทความต่อการตีพิมพ์ใน
วารสาร 1 เล่ม
7. บทความที่ได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัยสามารถขอรับเงินรางวัลได้ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปีงบประมาณ และจะต้องมีการอ้างอิงที่เพิ่มขึ้น
ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

รางวัลการอ้างอิงบทความวิจัย (Citation)
หลักเกณฑ์

1. บทความจะต้องมีระยะเวลาการตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ
2. บทความวิจัยต้องอยู่ในฐานข้อมูล TCI, Scopus, SJR, ISI หรือตามฐานข้อมูลวารสารที่ได้รับการรับรองคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย
3. ผู้เขียนบทความที่ถูกอ้างอิงในบทความวิจัย (Citation) จะได้รับเงินรางวัลตามฐานข้อมูลของบทความที่อ้างอิง
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รางวัลบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านวิจัย วิชาการ การสอนและวิชาชีพ
หลักเกณฑ์

1. ผลงานต้องมีลักษณะดีเด่นด้านวิจัย วิชาการ การสอน และวิชาชีพ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ชนะการประกวด หรือ
2. ประกาศยกย่องจากหน่วยงานระดับชาติหรือ ระดับนานาชาติ เช่น กระทรวง สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือสถาบัน
ระดับชาติอื่นๆ ที่ทางราชการรับรอง และระดับมหาวิทยาลัย

รางวัลวิทยากรที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์สู่ตำ�แหน่งวิชาการ
คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ใหเ้ ป็นไปตามขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ว่าดว้ ยหลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณาแต่งตัง้ บุคคล
ให้เป็นวิทยากรที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์ดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559

ตารางอัตราเงินรางวัลแยกอัตราการจ่ายเงินรางวัลตามประเภท
ประเภท
1. รางวัลผลงานด้านวิจัย วิชาการ การสอน และวิชาชีพ และรางวัลอื่นๆ
ระดับชาติ
1.1 ระดับชมเชย
1.2 ระดับดี
1.3 ระดับดีมาก
1.4 ระดับดีเด่น/ระดับดีเยี่ยม/ระดับยอดเยี่ยม
2. รางวัลผลงานด้านวิจัย วิชาการ การสอน และวิชาชีพ และรางวัลอื่นๆ
ระดับนานาชาติ
2.1 ระดับชมเชย
2.2 ระดับดี
2.3 ระดับดีมาก
2.4 ระดับดีเด่น/ระดับดีเยี่ยม/ระดับยอดเยี่ยม
3. รางวัลการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ
3.1 ระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI)
			
			
3.2 ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรองคุณภาพของมหาวิทยาลัย
3.3 ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal & Country
		 Rank (SJR) ในคลอไทล์ที่ Q3 หรือ Q4
3.4 ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal & Country
		 Rank (SJR) ในคลอไทล์ที่ Q1 หรือ Q2
3.5 ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Science Citation index (ISI)
		 หรือ SCOPUS
3.6 ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Science Citation index (ISI)
		 หรือ SCOPUS และอยู่ใน SJR คลอไทล์ที่ Q3 หรือ Q4
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จำ�นวนเงิน (บาท)
บทความละไม่เกิน
บทความละไม่เกิน
บทความละไม่เกิน
บทความละไม่เกิน

2,000
4,000
7,000
10,000

บทความละไม่เกิน
บทความละไม่เกิน
บทความละไม่เกิน
บทความละไม่เกิน

10,000
15,000
20,000
25,000

- (กลุ่ม 1) บทความละไม่เกิน 7,000
- (กลุ่ม 2) บทความละไม่เกิน 6,000
- (กลุ่ม 3) ไม่สามารถรับเงินรางวัลได้
บทความละไม่เกิน 25,000
บทความละไม่เกิน 50,000
บทความละไม่เกิน 55,000
บทความละไม่เกิน 60,000
บทความละไม่เกิน 65,000

ประเภท
3.7 ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Science Citation index (ISI)
		 หรือ SCOPUS และอยู่ใน SJR คลอไทล์ที่ Q1 หรือ Q2
4. รางวัลการอ้างอิงบทความวิจัย (Citation) ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือนานาชาติ
4.1 บทความของผู้อ้างอิงอยู่ในฐานข้อมูล TCI
4.2 บทความของผู้อ้างอิงอยู่ในฐานข้อมูล Scopus, SJR, ISI
		 หรือตามฐานข้อมูลวารสารที่ได้รับการรับรองคุณภาพของมหาวิทยาลัย
5. รางวัลวิทยากรที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต�ำ แหน่งทางวิชาการ
5.1 ตำ�แหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
5.2 ตำ�แหน่งรองศาสตราจารย์
5.3 ตำ�แหน่งศาสตราจารย์

จำ�นวนเงิน (บาท)
บทความละไม่เกิน 70,000

บทความละไม่เกิน 4,000
บทความละไม่เกิน 6,000
ไม่เกิน 50,000
ไม่เกิน 100,000
ไม่เกิน 200,000

ตารางที่ 2 : รายชื่อฐานข้อมูลวารสารที่ได้รับการรับรองคุณภาพของมหาวิทยาลัย
1. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
1. Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home)
(select ebscohost and then academic search premier)
2. Agricola (http://agricola.nal.usda.gov)
3. BIOSIS (http://www.biosis.org)
4. CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text)
5. EiCOMPENDEX (http://www.ei.org)
6. ERIC (http://www.eric.ed.gov/)
7. H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com)
(select ebscohost and then H.W.Wilson)
กองบริหารงานบุคคล
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8. Infotrieve (http://www.infotrieve.com)
9. Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com)
10. INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec)
11. MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet)
12. MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
13. PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)
14. Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
15. ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com)
16. SciFinder (https://scifinder.cas.org/)
17. Scopus (http://www.info.scopus.com)
18. Social Science Research Network (http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm)
19. Web of Knowledge (http://wokinfo.com)
20. SJR (http://www.scimagojr.com/) (scopus)
2. ฐานข้อมูลระดับชาติ
ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และ
กลุ่มที่ 2 (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php)

การอบรมบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำ�แหน่งที่สูงขึ้น

S SRU
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สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์
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ส่วนที่ 6

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) และพนักงานราชการที่เข้าปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยฯ จะมีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้
กองทุนประกันสังคม คือ กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทนเมื่อต้องประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย
ทุพพลภาพ หรือตาย รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน โดยส่งเงินสมทบเข้ากองทุน ต้องดำ�เนินการด้าน
ประกันสังคม ฝ่ายบริหารงานบุคคล ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำ�นักงานอธิการบดี ดังนี้

กองทุนประกันสังคม
1. กรณีไม่เคยแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (ให้แจ้งภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เป็นลูกจ้าง)
1.1 ผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์ม (สปส.1-03)
1.2 แนบสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง) จำ�นวน 1 ชุด
1.3 สำ�นักงานประกันสังคมจะดำ�เนินการออกบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลให้หลังจากหน่วยงานดำ�เนินการหักเงินสมทบนำ�ส่ง
		 3 เดือนแล้ว จากนั้นจึงจะเริ่มจัดส่งบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลในเดือนที่ 4
2. กรณีเคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาก่อนแล้ว (ให้แจ้งภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เป็นลูกจ้าง)
2.1 ผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์ม (สปส.1-03)
2.2 แนบสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง) จำ�นวน 1 ชุด
2.3 แนบบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลตัวจริงไปด้วย (ถ่ายสำ�เนาบัตรเดิมเก็บไว้)
2.4 สำ�นักงานประกันสังคมจะดำ�เนินการประมวลข้อมูลการแจ้งขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานปัจจุบันและสถานพยาบาล โดย
		 สามารถเช็คได้ใน http://www.sso.go.th
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3. กรณีแจ้งขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ตามข้อ 1 และ 2) เป็นชาวต่างประเทศดำ�เนินการตามข้อ 1 หรือข้อ 2 แล้วแต่กรณี
พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (ให้แจ้งภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เป็นลูกจ้าง)
3.1 สำ�เนาใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว
3.2 สำ�เนาหนังสือเดินทาง
3.3 สำ�เนาใบอนุญาตทำ�งานคนต่างด้าว
3.4 บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลฉบับเดิม (ตัวจริง) โดยให้ถ่ายสำ�เนาบัตรเดิมเก็บไว้
4. กรณีขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล มี 2 กรณี
4.1 ขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลใหม่ผู้ประกันตนจะขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลใหม่ได้ เมื่อมีกรณีดังนี้
		 1) การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำ�งานใหม่ที่ข้ามเขตจังหวัด
		 2) ย้ายที่อยู่ข้ามเขตจังหวัด
		 3) เปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำ�ปี โดยขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ปีละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม
			 (กรอกแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02)) พรอ้ มแนบบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลฉบับเดิม
			 และ (ถ่ายสำ�เนาบัตรเดิมเก็บไว้), สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนพร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง จำ�นวน 1 ฉบับ
4.2 แก้ไขบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
		 1) เปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรอกแบบฟอร์ม สปส.9-02, สปส.6-10)
			 1.1 แนบสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนพร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง จำ�นวน 1 ชุด
			 1.2 แนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง จำ�นวน 1 ชุด
		 2) บัตรเก่าชำ�รุดเสียหายหรือบัตรสูญหาย (กรอกแบบฟอร์ม สปส.9-02 แนบสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนพร้อม
			 รับรองสำ�เนาถูกต้อง จำ�นวน 1 ชุด)
5. กรณีเปลีย่ นแปลงข้อเท็จจริงผูป้ ระกันตน อาทิ ชือ่ สกุล บัตรประจำ�ตัวประชาชน สถานภาพครอบครัวสมรส หย่า มีบตุ ร เป็นต้น
ผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์ม (สปส.6-10) แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนพร้อมรับรองสำ�เนาถูก จำ�นวน 1 ฉบับ
2. สำ�เนาทะเบียนเปลี่ยนชื่อตัวหรือนามสกุล หรือสำ�เนาทะเบียนสมรส หรือสำ�เนาทะเบียนหย่าพร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
		 จำ�นวน 1 ชุด
3. บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลฉบับเดิม (ถ่ายสำ�เนาบัตรเดิมเก็บไว้)
6. กรณีการแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมี 6 กรณี ได้แก่ (แจ้งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป)
(1) ลาออก						
(4) เกษียณอายุ
(2) สิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง 				
(5) ไล่ออก/ปลดออก/ให้ออก/เนื่องจากกระทำ�ความผิด
(3) เลิกจ้าง 						
(6) ตาย
1. กรณี (1) - (5) ผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์มการแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส. 6-09) พร้อมแนบเอกสารบัตร
		 ประจำ�ตัวประชาชนจำ�นวน 1 ชุด หรือแนบบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลฉบับเดิมด้วย (ถ่ายสำ�เนาบัตรเดิมเก็บไว้)
2. กรณี (6) หน่วยงานกรอกแบบฟอร์มการแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส. 6-09) พร้อมแนบเอกสารบัตรประจำ�ตัว
		 ประชาชน จำ�นวน 1 ชุด หรือแนบบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
7. การขอรับสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองของลูกจ้างผู้ประกันตน มี 6 กรณี ได้แก่
7.1 กรณีเจ็บป่วย หรือประสบอันตราย ที่ไม่ได้เกิดขึ้น
7.5 กรณีสงเคราะห์บุตร
		 จากการทำ�งานรวมถึงกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
7.6 กรณีชราภาพ
		 (ผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน และกรณีอุบัติเหตุ)
7.7 กรณีทันตกรรม (กรณีอุดฟัน ถอนฟัน
7.2 กรณีคลอดบุตร
		 และขูดหินปูน)
7.3 กรณีทุพพลภาพ
กรณีที่ 7.1-7.7 ผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์มขอรับ
7.4 กรณีตาย
ประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01 และหนังสือรับรองการประสบ
อันตราย/เจ็บป่วย (กรณีขอรับค่าบริการทางการแพทย์และขาด
กองบริหารงานบุคคล
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รายได้) หรือ สปส. 2-16 แล้วแต่กรณีพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในเรื่องที่ต้องการ (เว้นแต่กรณี 7.4 ให้ทายาทของผู้ประกันตน
กรอกแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01 และติดต่อสำ�นักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาได้โดยตรง) ทั้งนี้ ในการ
ดำ�เนินการข้างต้นให้หน่วยงานทำ�หนังสือพร้อมแนบแบบฟอร์มและหลักฐานต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย
เมือ่ ยามเกษียณอายุหรือลาออกจากงาน โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานเรียกว่าเงินสะสม และมหาวิทยาลัยจะสมทบเงินให้อกี โดยขอรับ
ใบสมัครเข้ากองทุนได้ที่งานการเงิน กองคลัง ชั้น 3 สำ�นักงานอธิการบดี โทร. 02-160-1115

สมาชิกภาพและการรับสมาชิก

บุคคลที่จะเป็นสมาชิกกองทุนนี้ได้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทีไ่ ดร้ บั การจา้ ง บรรจุและแต่งตัง้ ให้เข้าทำ�งานในมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ว่าพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และได้รับค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน และ/หรืองบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือ
พนักงานราชการ ตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
2. แสดงความจำ�นงเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับนี้
3. ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนให้เข้าเป็นสมาชิกได้
อนึ่ง สมาชิกที่ลาออกจากกองทุนโดยมิได้ลาออกจากงาน สมาชิกผู้นั้นไม่สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้อีก

เงินสะสมและเงินสมทบ

1. สมาชิกตอ้ งจ่ายเงินสะสมเขา้ กองทุนเป็นรายเดือน และนำ�ส่งเขา้ กองทุนพรอ้ มกับการนำ�ส่งเงินสมทบของนายจา้ ง โดยใหน้ ายจา้ ง
หักเงินสะสมจากค่าจ้างในอัตราร้อยละ 5 (หักสะสมได้สูงสุด ร้อยละ 15 โดยสมัครใจ)
การเปลี่ยนแปลงเงินสะสมให้กระทำ�ได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการกองทุน และให้มีผลการเปลี่ยนแปลง
เมื่อคณะกรรมการกองทุนได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้มีการแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยและบรรดาลูกจ้างรับทราบแล้ว
2. นายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้แก่สมาชิกแต่ละรายในอัตราเดียวกับอัตราเงินสะสม และจ่ายในวันเดียวกับวันที่จ่ายเงิน
สะสมในข้อ 1 วรรคหนึ่ง

การจ่ายเงินกองทุน

การจ่ายเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากเงินดังกล่าว สมาชิกจะได้รับเป็นเงินสมทบและผลประโยชน์ตามอายุสมาชิก ดังนี้
1. กรณีสมาชิกลาออกจากกองทุน โดยไม่ออกจากงานสมาชิกจะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์อิงตามอายุสมาชิก
อายุสมาชิก
ไม่ถึง 3 ปี
ครบ 3 ปี แต่น้อยกว่า
ครบ 4 ปี แต่น้อยกว่า
ครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า
ครบ 6 ปี แต่น้อยกว่า
ตั่งแต่ 7 ปีขึ้นไป

4
5
6
7

ปี
ปี
ปี
ปี

ร้อยละของเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ
ไม่จ่าย
20
40
50
60
100

2. กรณีที่สมาชิกจะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ 100%
4. ป่วยไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยมีหนังสือรับรองจากแพทย์
1. ถึงแก่กรรม
5. วิกลจริต หรือไร้ความสามารถ โดยมีหนังสือรับรอง
2. ครบเกษียณการทำ�งาน
		 จากแพทย์
3. ทุพพลภาพถาวร
คู่มือพนักงาน @ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

54

6.
		
		
		
		
		
		

ไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง โดยไม่มีความผิด ดังต่อไปนี้
- ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำ�ความผิดอาญาโดยเฉพาะ
- จงใจทำ�ให้มหาวิทยาลัย หรือกองทุนเสียหาย
- ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำ�สั่งของมหาวิทยาลัยในกรณีร้ายแรง
- ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 15 วันติดต่อกัน
- ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยเสียหายร้ายแรง
- ได้รับโทษจำ�คุกตามคำ�พิพากษา

ใบรับรอง/รายงานยอดเงินสมาชิกกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

กองบริหารงานบุคคล

55

ใบสมัครกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ทำ�การเสนอขอและได้รับพระราชทานฯ
ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา

บัญชี 15

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำ�
			
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เงื่อนไขและระยะเวลา
ลำ�ดับ
ตำ�แหน่ง
ที่ขอพระราชทาน
การเลื่อนชั้นตรา
หมายเหตุ
				
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
1. ลูกจ้างประจำ� ซึ่งได้รับค่าจ้าง
บ.ม.
จ.ม.
1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. 1. ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมา
		 ตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ�			
2. ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า		 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
		 ของข้าราชการพลเรือน ระดับ				 5 ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช.		 8 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่ม
		 ปฏิบัติการ แต่ไม่ถึงขั้นต่ำ�			
3. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า		 จ้างจนถึงวันก่อนวันพระราช
		 ของอัตราเงินเดือนข้าราชการ 				 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.		 พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
		 พลเรือน ระดับชำ�นาญการ 						 ของปีที่จะขอพระราชทานไม่
		 (อัตราเงินเดือนมากกว่าหรือ						 น้อยกว่า 60 วัน
		 เท่ากับ 8,340 บาท แต่					
2.		ต้องเป็นลูกจ้างประจำ�ของ
		 น้อยกว่า 15,050 บาท)						 ส่วนราชการ ตามระเบียบ
2. ลูกจ้างประจำ� ซึ่งได้รับค่าจ้าง
บ.ช.
จ.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.			กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้าง
		 ตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ�			
2. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า			ประจำ�ของส่วนราชการและ
		 ของข้าราชการพลเรือน ระดับ				 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.			หมายความรวมถึงลูกจ้าง
		 ชำ�นาญการ (อัตราเงินเดือน			
3. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า			ประจำ�ของราชการส่วน
		 ตั้งแต่ 15,050 บาทขึ้นไป)				 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.			ท้องถิน่ และกรุงเทพมหานคร
									 แต่ไม่หมายถึงลูกจ้างเงินทุน
									 หมุนเวียน
								
3.		ต้องเป็นลูกจ้างประจำ�ที่มีชื่อ
									 และลักษณะงานเป็นลูกจ้าง
									 โดยตรงหมวดฝีมือ หรือ
									 ลูกจ้างประจำ�ที่มีชื่อลักษณะ
									 เหมือนข้าราชการ
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บัญชี 18

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ
(ใช้สำ�หรับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย)
			
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เงื่อนไขและระยะเวลา
ลำ�ดับ
ตำ�แหน่ง
ที่ขอพระราชทาน
การเลื่อนชั้นตรา
				
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
		
1 ประจำ�แผนก หรือตำ�แหน่ง
บ.ม.
จ.ช.
1. เริ่มขอพระราชทานตาม
1.
		 เทียบเท่า					 ตำ�แหน่ง		
2 หัวหน้าแผนกหรือตำ�แหน่ง
จ.ม.
ต.ม.				
		 เทียบเท่า				
2. การขอพระราชทานเลื่อน		
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ
จ.ช.
ท.ม.		 ชั้นตรา เว้นระยะเวลา		
		 อาจารย์					 ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 		
4 ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี
ต.ม.
ท.ม.		 ตามลำ�ดับ จนถึงเกณฑ์		
		 รองผู้อำ�นวยการศูนย์				 ชั้นสูงสุดของตำ�แหน่ง
2.
		 รองผู้อำ�นวยการสถาบัน						
		 หัวหน้าภาควิชาหรือตำ�แหน่ง			
3. ลำ�ดับที่ 5 และ 8 เสนอ		
		 เทียบเท่า					 ขอพระราชทานตามลำ�ดับ 		
5 รองศาสตราจารย์
ต.ม.
ป.ม.		 เมื่อได้ ท.ช. แล้ว 3 ปี 		
6 รองอธิการบดี คณบดี
ท.ม.
ท.ช.		 เสนอขอ ป.ม.		
		 ผู้อำ�นวยการสถาบัน						
		 ผู้อำ�นวยการศูนย์ หรือ			
4. ลำ�ดับที่ 7 เสนอขอ		
		 ตำ�แหน่งเทียบเท่า				 พระราชทานตามลำ�ดับ 		
7 ศาสตราจารย์		
ท.ม.
ป.ช.		 เมื่อได้ ท.ช. แล้ว 3 ปี 		
8 อธิการบดี หรือตำ�แหน่ง
ท.ม.
ป.ม.		 เสนอขอ ป.ม. เมื่อได้ ป.ม. 3.
		 เทียบเท่า					 แล้ว 3 ปี เสนอขอ ป.ช.		
									
									
									
									
									
									
									

หมายเหตุ
ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง
จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาทีจ่ ะขอ
พระราชทานไม่น้อยกว่า
60 วัน
การนับระยะเวลาปฏิบัติงาน
สำ�หรับพนักงานที่เปลี่ยน
สถานะมาจากข้าราชการหรือ
ย้ายมาจากรัฐวิสาหกิจแห่งอืน่
ให้นับระยะเวลาต่อกันได้แต่
ต้องมีระยะเวลาปฏิบตั งิ านใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ที่มิใช่ส่วนราชการที่เสนอขอ
พระราชทานไม่น้อยกว่า 2 ปี
บริบูรณ์
อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทีม่ ใิ ช่สว่ นราชการ
ทีด่ ำ�รงตำ�แหน่งโดยสัญญาจ้าง
ต้องดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกัน
มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
บริบูรณ์นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำ�
สัญญาจ้างจนถึงวันก่อนวัน
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีทจี่ ะขอพระราชทาน

			
รายละเอียดเพิ่มเติม
1. คุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้าง
		 จากเงินงบประมาณแผ่นดิน
2. หากเสนอขอในกรณีดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ลำ�ดับที่ 2 ถึง ลำ�ดับที่ 8 (หัวหน้าแผนก-อธิการบดี หรือตำ�แหน่งเทียบเท่า)
		 จะต้องมีคำ�สั่งหรือเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ

คู่มือพนักงาน @ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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บัญชี 41

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตามระบบจำ�แนกประเภทตำ�แหน่ง
			
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ลำ�ดับ
ระดับตำ�แหน่ง
ที่ขอพระราชทาน
				
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
			
ประเภททั่วไป		
1 ระดับปฏิบัติงาน
บ.ม.
จ.ช.
1.
						
2.
							
							
							
							
						
3.
							
							
						
4.
							
							
							
							
2 ระดับชำ�นาญงาน
ต.ม.
ต.ช.
1.
						
2.
							
							
3 ระดับอาวุโส ชำ�นาญงานพิเศษ ท.ม.
ท.ช.
1.
						
2.
							
							
4 ระดับทักษะพิเศษ
ม.ว.ม. 1.
		 (เงินประจำ�ตำ�แหน่ง 				
		 9,900 บาท)				
2.
							
						
3.
							
						
4.
							
							
			ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ		
5 ระดับปฏิบัติการ, อาจารย์
ต.ม.
		 (กรณีตำ�แหน่งอาจารย์
		 เงินเดือนต้อง=10,190 ขึ้นไป)
กองบริหารงานบุคคล

เงื่อนไขและระยะเวลา
การขอพระราชทาน
หมายเหตุ
				
เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. 1.
ได้รับเงินเดือนต่ำ�กว่าขั้นต่ำ�		
ของระดับชำ�นาญงาน และ		
ดำ�รงตำ�แหน่งมาแล้วไม่		
น้อยกว่า 10 ปีบริบูรณ์ 		
ขอ บ.ช.		
ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำ�กว่า		
ขั้นต่ำ�ของระดับชำ�นาญงาน 2.
ขอ จ.ม.		
ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำ�กว่า		
ขั้นต่ำ�ของระดับชำ�นาญงาน		
และดำ�รงตำ�แหน่งมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 10 ปีบริบูรณ์
ขอ จ.ช.
เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
ดำ�รงตำ�แหน่งมาแล้วไม่
น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ
ต.ช.
เริ่มขอพระราชทาน ท.ม.
ดำ�รงตำ�แหน่งมาแล้วไม่
น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ
ท.ช.
ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
ในปีที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได้อีก
1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช.
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ต้องมีระยะเวลารับราชการ
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่ม
เข้ารับราชการจนถึงวันก่อน
วันพระราชพิธเี ฉลิมพระชนม
พรรษาของปีที่จะขอ
พระราชทานไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
ลำ�ดับ 4, 8-10 และ 12-15
การขอกรณีปีที่เกษียณอายุ
ราชการตามข้อ 4 หรือข้อ 5
แล้วแต่กรณีให้ขอปีตดิ กันได้

สวัสดิการสำ�หรับพนักงานมหาวิทยาลัย
การกำ�หนดประเภทการเบิกจ่าย อัตราและเงื่อนไขการจ่ายเงินสวัสดิการของบุคลากร
เงินสงเคราะห์สำ�หรับพนักงานมหาวิทยาลัยและครอบครัว
ลำ�ดับ				 ประเภทการจ่าย		
อัตรา		 เอกสารประกอบ
1 งานแต่งงาน งานบวช		
คนละ 1,000 บาท
หลักฐานการจัดงาน
								
เช่น ทะเบียนสมรสหรือ
								
บัตรเชิญ
2 สนับสนุนการจัดกีฬา กิจกรรมนันทนาการ
ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท
		 งานตามประเพณีวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
3 การจัดเลีย้ งรับรองแขก หรือบุคลากรสำ�คัญของมหาวิทยาลัย ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท
4 (1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ไม่เกิน 50 บาท/มื้อ/คน
หลักฐานการอนุมัติจัด
		 (2) ค่าอาหาร			
ไม่เกิน 200 บาท/มื้อ/คน
ประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วม
								
ประชุม
5 (1) ค่าของที่ระลึก เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีในโอกาส ไม่เกิน 10,000 บาท/คน
หลักฐานแสดงการเกษียณ
			 เกษียณอายุราชการ				
อายุราชการ หลักฐานแสดง
		 (2)		ค่าของที่ระลึกเนื่องในโอกาสแสดงความยินดีต่อ
ไม่เกิน 2,000 บาท/คน
โอกาสและบุคลากรที่แสดง
			 บุคลากรหรือบุคคลสำ�คัญ			
ความยินดี
6 เงินร่วมทำ�บุญงานศพ
		 (1)		บุคลากรของมหาวิทยาลัย
10,000 บาท/คน
		 (2)		บิดา มารดา สามี ภริยา บุตรหรือธิดาของบุคลากร
4,000 บาท/คน
			 ในมหาวิทยาลัย
		 (3)		บุคลากรที่เกษียณอายุราชการแล้ว
3,000 บาท/คน
		 (4)		บุคคลสำ�คัญภายนอกหรือผู้มีอุปการคุณ
3,000 บาท/คน
7 งานการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ งานประเพณี
ไม่เกิน 5,000 บาท/ราย
หลักฐานแสดงงานกุศลหรือ
		 และวัฒนธรรม				
ประเพณีที่จัด
8 (1) การเยี่ยมผู้ป่วย		
ไม่เกิน 1,500 บาท/ครั้ง/ราย
		 (2) การประสบภัยพิบัติต่างๆ
ไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง/ราย
9 ค่าพวงมาลา พวงหรีด พวงมาลัยหรือกระเช้าดอกไม้ ผลไม้	 ไม่เกิน 1,000 บาท/ครั้ง
10 ค่าอาหารเหมาจ่ายสำ�หรับบุคลากรผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์
ไม่เกิน 500 บาท/ครั้ง
11 ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่มของบุคลากร
ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี

สวัสดิการเกี่ยวกับประกันภัยอุบัติเหตุ
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

มหาวิทยาลัยได้เล็งถึงความสำ�คัญเกี่ยวกับการให้สวัสดิการแก่พนักงานในการทำ�ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้กับพนักงาน เพื่อสร้าง
ขวัญกำ�ลังใจและจิตใจในการปฏิบัติงานจึงได้ทำ�ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) โดยให้ความ
คุ้มครองเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการเสียชีวิต ความคุ้มครองคนละ 100,000 บาท เมื่อมหาวิทยาลัยทำ�สัญญากับบริษัทผู้รับทำ�ประกันตั้งแต่
วันที่ 14 สิงหาคมของทุกปี ผู้ที่จะได้รับความคุ้มครองตามประกันจะต้องมีชื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ 14 สิงหาคมของทุกปี
และจะพ้นการคุ้มครอง เมื่อ
1) พ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2) อายุเกิน 65 ปี
สำ�หรับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของบุคลากรมหาวิทยาลัย ให้ส่งหลักฐานภายใน 30 วัน นับแต่วันเสียชีวิตที่ธนาคารกรุงเทพ หรือ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) โทร. 02-285-8888 เวลาทำ�การ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
คู่มือพนักงาน @ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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การประเมิ
น
ผล
การปฏิบัติราชการ
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ส่วนที่ 7

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย
เมือ่ พนักงานได้รบั การบรรจุในมหาวิทยาลัยจะตอ้ งทำ�สัญญาจา้ งปฏิบตั งิ านฉบับแรกทีฝ่ า่ ยบริหารงานบุคคล ทัง้ พนักงานงบประมาณ
แผ่นดิน และพนักงานเงินรายได้ และในการปฏิบัติงานในแต่ละปีจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี เพื่อทำ�สัญญาต่อตามระยะเวลา
ของสัญญาของพนักงานแต่ละประเภท โดยมหาวิทยาลัยกำ�หนดให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยทุกคน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลปีละ 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม ของปีต่อไป
ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน

วัตถุประสงค์ของการประเมิน
1.
2.
3.
4.

ปรับปรุง พัฒนา ประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานในทุกตำ�แหน่ง
ประกอบการพิจารณาความดี ความชอบ การเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบ
เพื่อพิจารณาจ้างต่อ หรือขยายเวลาตามสัญญาจ้างของพนักงานเงินรายได้
เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานในการต่อสัญญาของพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดินตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด

คู่มือพนักงาน @ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท

(1) การประเมินผลการปฏิบัติราชการตำ�แหน่งวิชาการ (แบบ ปม.1)
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตำ�แหน่งวิชาการ (100 คะแนน) ประกอบด้วย
1. ด้านการเรียนการสอน (35 คะแนน)
1.1 การสอน (20 คะแนน)
1.2 เว็บไซต์ส่วนตัว (11 คะแนน)
1.3 ผลงานทางวิชาการ (4 คะแนน)
2. ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (33 คะแนน)
2.1 แหล่งทุนวิจัย (13 คะแนน)
2.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัย (20 คะแนน)
3. การบริการวิชาการแก่สังคมและทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม (12 คะแนน)
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (7 คะแนน)
3.2 การทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม (5 คะแนน)
4. การทำ�ผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม (เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยงบแผ่นดิน)(10 คะแนน)
5. สมรรถนะตามหน้าที่ (10 คะแนน) ได้แก่
5.1 สมรรถนะหลัก (5 คะแนน)
5.2 สมรรถนะรอง (5 คะแนน)
5.3 การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ (10 คะแนน)

(2) การประเมินผลการปฏิบัติราชการตำ�แหน่งสนับสนุนวิชาการ (แบบ ปม.2)
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตำ�แหน่งสนับสนุนวิชาการ (100 คะแนน) ประกอบด้วย

1) ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (70 คะแนน)
1.
		
		
		
		
		
2.
		
		
3.
		
		
		

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (25 คะแนน)
1.1 การพัฒนาตนเอง (5 คะแนน)
1.2 รายงานผลการอบรมการพัฒนาตนเอง (5 คะแนน)
1.3 คู่มือการปฏิบัติงาน (5 คะแนน)
1.4 นำ�คู่มือการปฏิบัติงานขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน (5 คะแนน)
1.5 จำ�นวนภาระงานที่ได้รับมอบหมายต่อปี (5 คะแนน)
การวางแผนการทำ�งานอย่างเป็นระบบ (15 คะแนน)
2.1 มี JD การกำ�หนดมาตรฐานการทำ�งาน (5 คะแนน)
2.2 ความสำ�เร็จของงานตามตัวชี้วัด (10 คะแนน)
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (15 คะแนน)
3.1 มีการพัฒนางาน (7 คะแนน)
3.2 มีปฏิทินการทำ�งาน (5 คะแนน)
3.3 มีการประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน (3 คะแนน)

กองบริหารงานบุคคล
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4. การทำ�งานเป็นทีม (15 คะแนน)
		 4.1 กิจกรรมบังคับ (5 คะแนน)
			 - โครงการประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัย 2 ครั้ง/ปี
			 - พิธีบวงสรวงถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาฯ 1 ครั้ง/ปี
		 4.2 จัดตั้งกลุ่ม KM การจัดการความรู้ (5 คะแนน)
		 4.3 มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ (5 คะแนน)

2) พฤติกรรมการปฏิบัติ (สมรรถนะ)(10 คะแนน)
		 - สมรรถนะหลัก
		 - สมรรถนะรอง

3) การพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)
4) การทำ� R2R หรืองานวิจัยที่เกี่ยวกับหน้าที่ (เฉพาะพนักงานงบประมาณแผ่นดิน) (-10, 0 คะแนน)

ขั้นตอนการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กองบริหารงานบุคคลแจ้งเวียนปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หน่วยงานจัดทำ�ข้อมูลด้านต่างๆ สำ�หรับการประเมิน และจัดทำ�บัญชีรายชื่อสำ�หรับการประเมิน
ผู้รับการประเมินเข้าตรวจสอบข้อมูลการประเมิน และยืนยันข้อมูลในระบบ ERP
ผู้ประเมิน ผู้บังคับบัญชา ประเมินและยืนยันข้อมูลผ่านระบบ ERP
หน่วยงานจัดทำ�บันทึกข้อความแจ้งประมวลผลคำ�นวณคะแนนประเมิน และกองบริหารงานบุคคลส่งกลับข้อมูลแบบรายงานฯ
ผู้ประเมิน ผู้บังคับบัญชา เข้ายืนยันแจ้งผลการประเมินผ่านระบบ ERP และผู้รับประเมินรับทราบผลการประเมินในระบบ
ERP
7. รายงานสรุปคะแนนประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
8. นำ�ผลการประเมินไปบริหารจัดการพิจารณาความดีความชอบและจัดทำ�ข้อตกลงแนวทางพัฒนาสำ�หรับผู้ที่ได้ผลการประเมินต่ำ�
9. ติดตามและตรวจสอบการดำ�เนินงานตามแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล
S SRU
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ภาคผนวก
เอกสารคู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล่มนี้ เป็นการรวบรวมเรียบเรียงและ
สังเคราะห์จากข้อบังคับและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำ�เป็นสำ�หรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ซึ่งสามารถสืบค้นรายละเอียด ข้อมูลจากประกาศและข้อบังคับได้จาก http://www.personnel.
ssru.ac.th ของกองบริหารงานบุคคล ดังนี้
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
พ.ศ. 2560
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อน
ตำ�แหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น พ.ศ. 2560
4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แบบประเมินค่างานและเกณฑ์การตัดสิน
เพื่อกำ�หนดระดับชำ�นาญงาน ชำ�นาญงานพิเศษ ชำ�นาญการ ชำ�นาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
และเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2560
5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา เรือ่ ง กำ�หนดแบบฟอร์มการเสนอขอแต่งตัง้ และ
แบบฟอร์มการประเมินผลงานทีแ่ สดงความเป็นผูช้ ำ�นาญงาน ชำ�นาญงานพิเศษ ชำ�นาญการ
ชำ�นาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2560
6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะสำ�หรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำ�รงตำ�แหน่งประเภท
ทั่วไปและตำ�แหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2560
7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตำ�แหน่งวิชาการและตำ�แหน่งสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2551
8. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561
9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินทุน
อุดหนุนการศึกษา พ.ศ. 2560
10. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล
ในการเขียนบทความทางวิชาการ บทความวิจยั (Citation) การอา้ งอิงบทความวิจยั ผลงาน
ดีเด่นวิจยั วิชาการ การสอน และวิชาชีพและวิทยากรทีป่ รึกษาเพือ่ พัฒนาอาจารย์ ให้ดำ�รง
ตำ�แหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
11. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา เรือ่ ง หลักเกณฑ์ และวิธกี ารจัดสรรเงินสนับสนุน
บุคลากรเพื่อเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศ หรือต่างประเทศ พ.ศ. 2560
12. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัล
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2560
13. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง คณะกรรมการกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2559
14. คู่มือจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2555
15. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์การดำ�เนินการทางวินัยแก่
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
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16. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักเกณฑ์และวิธีการลา และการลาโดยได้รับ
ค่าจ้างและเงินประจำ�ตำ�แหน่ง พ.ศ. 2560
17. ประกาศฯ หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขการเลือ่ นตำ�แหน่งพนักงานใหส้ งู ขึน้ พ.ศ. 2560
18. ประกาศฯ คำ�นิยามผลงาน คุณภาพผลงานและกำ�หนดโครงร่างผลงานที่แสดงความเป็น
ผู้ชำ�นาญงาน ผู้ชำ�นาญงานพิเศษ ผู้ชำ�นาญการ ผู้ชำ�นาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2560
19. ประกาศฯ เงินประจำ�ตำ�แหน่งและค่าตอบแทนพิเศษสำ�หรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2560
20. ประกาศฯ หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) พ.ศ.
2560
21. ประกาศฯ การให้พนักงานไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2560
22. ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุกลับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเนื่องจากไปรับ
ราชการทหาร พ.ศ. 2560
23. ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูลและเงิน
ค่าตอบแทน พ.ศ. 2560
24. ประกาศฯ บัญชีค่าจ้างและการได้รับค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงิน
รายได้) พ.ศ. 2560
25. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำ�แหน่ง
ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานต่ำ�กว่าระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
(โรงเรียนสาธิต)
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คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข�ำ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้รวบรวม/เรียบเรียง/สังเคราะห์
นายช�ำนิ นิลอรุณ
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารงานบุคคล
อาจารย์สมปอง วิชุพงษ์
นางสาวโสภิดา แก้วมรกต
นางสาวบุศรา ศรีกระหนก

ผู้พิมพ์/รูปเล่ม

นางสาวจารณา แสงทอง

