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คํานํา 

 
   แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551 จัดทําขึ้นเพ่ือใชเปนแนวทางการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย และ

เพ่ือใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 

2551 และใหเปนไปตามขอกําหนดตัวช้ีวดัความสําเร็จของการดําเนนิงานตามคูมอืการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551 

 

 

          กองบริหารงานบุคคล 

                                  พฤศจิกายน 2550 
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สวนท่ี 1 
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 

 
ปรชัญา 

  เปนมหาวิทยาลัยที่ตระหนักถึงความอยูรอดขององคกร (Survival) สามารถอยูในโลกของการ 

แขงขันไดอยางยั่งยืน1 

 

วิสัยทัศน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจะเปนมหาวิทยาลยัท่ีตระหนักถึงความอยูรอดขององคกร (Survival)    

โดยเนนแนวทางที่สําคัญ (Focal Points) 1  คือ  

1. เปนมหาวทิยาลัยเฉพาะทาง ที่เนนในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ และเปนเลิศ สามารถ 

สรางองคความรู และนวัตกรรมใหเปนที่ยอมรับไดท้ังในประเทศและตางประเทศ  

2. เปนมหาวทิยาลัยราชภัฏที่เนนการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการจัดการเรียนการ 

สอน และการบริหารจัดการอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ   

3. เปนมหาวทิยาลัยที่มุงพัฒนาและสรางสรรคบุคลากรใหเปนบุคคลทีม่ีความรู (Knowledge  

Workers) เพ่ือเปนทุนมนษุย (Human Capital) ในการสรางความม่ังคงทางปญญา (Intellectual Wealth) 

ขององคกร 

 

พันธกิจ 

  1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของสังคม และเปนที่ตองการของ 

ผูประกอบการ โดยเนนการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมยัมาใชในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

อยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล โปรงใส ตรวจสอบได และสามารถแขงขนักับกระแสการเปล่ียนแปลงของ 

โลก ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพบณัฑิต 

  2. สรางองคความรู ประสานความรวมมอืดานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสรางเครือขายพันธมติร 

ทางวิชาการกบัองคกรในประเทศและตางประเทศ  รวมทั้งใหบริการวชิาการแกสังคมพัฒนาและถายทอด 

เทคโนโลยีใหกับชุมชน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน1 

 
1 ดูรายละเอียดเพิ่มเตมิจาก แผนกลยุทธของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 หนา 20 
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แผนยุทธศาสตรดังกลาวยังไดกําหนดกลยุทธ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการ 

พัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
   กลยุทธที่  7 พัฒนาสมรรถนะ (Competency) ทุนมนุษย 2 

   มาตรการที่ 7.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันผาน

กระบวนการจัดการความรู 

    แนวทางปฏิบัติที่ 7.1.1 ผลักดันใหหนวยงานภายในมีการประสานงานแบบบูรณา

การเพ่ือความเปนเอกภาพในการดําเนินงาน 

    แนวทางปฏิบัติที่ 7.1.2 เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรูให

บุคลากรสวนใหญ เพ่ือใหมีความคุนเคยกับขอมูลและเทคโนโลยี และสามารถนําไปตอยอดองคความรูที่มี

อยูของตนเองได 

    แนวทางปฏิบัติท่ี 7.1.3 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิและตําแหนง

ทางวิชาการรวมทั้งกําหนดกลไกในการพัฒนาวิถีการดําเนินงานของบุคลากรภายใตวัฒนธรรมองคกรการ

เรียนรู เพ่ือประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรจะไดสงผลตอคุณภาพผลผลิตและผลลัพธของ

มหาวิทยาลัย 

    แนวทางปฏิบัติที่ 7.1.4 เสริมสรางภาวะผูนําผูบริหารระดับกลางเพ่ือสนับสนุนการ

บริหารความเปล่ียนแปลง 
    แนวทางปฏิบัติที่ 7.1.5 จัดกิจกรรมตามกระบวนการจัดการความรูเพ่ือสงเสริมการ

เรียนรูของบุคลากรอยางตอเนื่อง 

   มาตรการที่ 7.2  ปรับระบบการบริหารบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 

    แนวทางปฏิบัติท่ี 7.2.1 ปรับปรุงระบบฐานขอมูลดานบุคลากรใหทันสมัยได

มาตรฐาน เพ่ือการนําขอมูลไปใชประโยชนในการบริหารงานบุคคลและการดําเนินงานดานอ่ืนอยางครบ

วงจร 

    แนวทางปฏิบัติที่ 7.2.2 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยใชสมรรถนะ 

(Competency) เปนฐานเพื่อเช่ือมโยงกิจกรรมของการเรียนรูเขากับการปฏิบัติงาน 
 
 
 
2 ดูรายละเอียดเพิ่มเตมิจาก แผนกลยุทธของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 หนา 35 



สวนท่ี 2 
หลักการและเหตุผล 

 
หลักการและเหตุผล 
 องคกรของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนตางใหความสําคัญกับการวางแผนกลยุทธ หรือ

แผนยุทธศาสตรมากยิ่งขึน้ เนื่องจากสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รุนแรงและรวดเร็วมากกวาเดิม ดังนั้น การกําหนดทิศทางและแผนการดําเนินงานที ่ระบุส่ิงที่ตองมุง 

เนนตามลําดับความสําคัญ (Priority) อยางชัดเจน จึงเปนกุญแจสําคัญที่จะชวยใหสามารถบริหาร

ทรัพยากรในองคกรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ในการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2551 ฉบับนี้  เปนการจัดทํารายละเอียดเพ่ือใหสอดคลองกับแผนกลยทุธของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2551 และใหเปนไปตามขอกาํหนด

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 การจัดทาํแผนบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสําคัญและจําเปนเพราะองคการตาง ๆ จะ

พัฒนาใหเจริญกาวหนาไปไดบุคลากรในองคการตองมีการพัฒนา ดังนั้นการพัฒนาในดานตาง ๆ จึง

เปนกระบวนการที่สําคัญทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมอยางมีระบบ เพ่ือใหบุคลากรไดเกิด

มีความรู มีทกัษะ และมทีัศนคติในเรื่องตาง ๆ ไปอยางกวางจึงตองมีการสรางและพัฒนาคนใหมีความ

สมบูรณ เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม และสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมตาง ๆ ได 

จึงตองมีการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบคุคล เพ่ือที่จะชวยใหบุคลากรในองคการมีความรู ทักษะ 

ประสบการณ และทัศนคติทีดี่ สามารถที่จะปฏิบัติหนาทีท่ี่สูงขึน้และมคีวามรับผิดชอบมากขึ้น  
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สวนท่ี 3 
เปาประสงคและกลยุทธของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 
เปาประสงค องคกรมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพและ 
  ประสิทธิภาพ 

 
กลยทุธ  1. กําหนดและจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับนโยบายและ 

    พันธกิจของมหาวทิยาลัย 
2. สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานและ 
    สอดคลองกับกลยทุธของมหาวทิยาลัย 
3. จัดระบบสวัสดิการ เสริมสรางสุขภาพและบรรยากาศในการทํางาน 
4. ระบบสงเสริมสนับสนนุและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูงและกาวหนาตามสาย 
    งาน 
5. มีระบบการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 4 กลยุทธการดําเนินงาน 

ความเชื่ อมโยงกลยุทธมหาวิทยาลัยกับกล ยุทธแผนการบ ริหารทรัพยากรบุค คล
กลยุทธ ที่   7  พัฒนาสมรรถนะ  (C om peten cy )  ทุนมนุษย  
มาตรการที่  7 .1  พัฒ นาศักยภาพของบุคลากรเพื่ อ เพิ่ มความสามารถในการแข ง ขันผานกระบวนการจัดการความ รู

แนวทางปฏิบั ติที่  7.1.1  ผลัก ดันใหหนวยงานภายในมีการประสานงานแบบ บูรณ าการเพื่ อความ เปน เอกภาพในการดํา เนินงาน
แนวทางปฏิบั ติที่  7.1.2  เพิ่ ม โอกาสในการเข าถึ งขอมู ลข าวสาร  องคความ รู ให บุ คลากรส วนใหญ  เพื่ อ ใหมี ความ คุน เคยกับขอ มูลและเทคโน โลยี  

และสามารถนํา ไปตอยอดองคความ รูที่ มี อยู ของตนเองได
แนวทางปฏิบั ติที่  7 .1 .3  จัดทําแผนพัฒ นาบุคลากรเพื่ อ เพิ่ มคุณ วุฒิ และตําแหน งทางวิชาการรวมทั้ ง กําหนดกลไกในการพัฒนาวิถี การดํา เนินงาน

ของบุคลากรภายใต วัฒ นธรรมองคกรการเรียน รู  เพื่ อประสิท ธิภาพการดํา เนิน งานของบุคลากรจะไดส งผลตอคุณ ภาพผลผลิตและผลลัพธ ของมหาวิทยาลัย
แนวทางปฏิบั ติที่  7.1.4  เส ริมสรางภาวะผู นํ าผู บ ริหารระดับกลางเพื่ อสนับสนุนการบ ริหารความ เปลี่ ยนแปลง
แนวทางปฏิบั ติที่  7.1.5  จัดกิจกรรมตามกระบวนการจัดการความรู เพื่ อส ง เส ริมการเรียน รูของบุ คลากรอย างตอ เนื่ อง

มาตรการที่  7.2 ป รับระบบการบ ริหารบุคคลให มีประสิท ธิภาพ
แนวทางปฏิบั ติที่  7.2.1  ป รับป รุงระบบฐานขอมู ลด านบุคลากรใหทันสมั ย ไดมาตรฐาน  เพื่ อการนําข อมู ล ไปใชป ระโยชน ในการบ ริหารงาน บุคคล

และการดํา เนิน งานด าน อื่นอย างครบวงจร
แนวทางปฏิบั ติที่  7.2.2  พัฒ นาระบบการบ ริหารงาน บุคคลโดยใชสมรรถนะ  (C om petency) เป นฐาน เพื่ อ เชื่อม โยงกิจกรรมของการเรียน รู เข ากับ

การปฏิบั ติ งาน

เป าประสงค  : องคกรมี ระบบการบ ริหารท รัพยากรบุคคล  เพื่ อพัฒ นาบุคลากรใหมี คุณ ภาพและประสิท ธิภาพ

กลยุทธ  :
1. กําหนดและจัดทําแผนการบ ริหารท รัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับนโยบายและ พั นธกิจของมหาวิทยาลัย
2. ส ง เส ริมและพัฒ นาสมรรถนะบุคลากรให มี ความสามารถในการปฏิ บั ติ งานและส อดคลองกับกลยุทธของมหาวิทยาลัย
3. จัดระบบสวัสดิการ  เส ริมสรางสุ ขภาพและบรรยากาศในการทํางาน
4. ระบบส งเส ริมสนับสนุนและพัฒ นาบุคลากรใหมี ศักยภาพสู งและกาวหน าตาม สายงาน
5. มี ระบบการประเมินความพึ งพอใจของบุคลากร
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ความเชื่อมโยงตัวชี้วัดความสําเร็จกับกลยุทธแผนการบริหารทรัพยากรบุ คคล

ตัวชี้ วัด  :  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ระดับ 1 มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับ 2 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสนับสนุนเขารวม

ประชุม  ฝกอบรม  และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการ
ลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ

ระดับ 3 มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมี
ความสุข

ระดับ 4 มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน
ระดับ 5 มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรอยางเปนระบบ
ระดับ 6 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น

เปาประสงค : องคกรมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

กลยุทธ :
1. กําหนดและจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานและสอดคลองกับกลยุทธของมหาวิทยาลัย
3. จัดระบบสวัสดิการ เสริมสรางสุขภาพและบรรยากาศในการทํางาน
4. ระบบสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูงและกาวหนาตามสายงาน
5. มีระบบการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร



สวนท่ี 5 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
ในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลและแขงขันที่รุนแรงมากทําใหสภาพแวดลอมมีการเปล่ียนแปลง

อยางรวดเร็วสูยุคเศรษฐกิจที่เนนองคความรู เพ่ือความอยูรอดขององคกร ทําให มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิตตระหนักถึงความสําคัญของการเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เนนสมรรถนะสูง และมีความ

สอดคลองกับนโยบายท่ีมีความชัดเจนในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรหรือสาขาวิชาการตาง ๆ มีความ

เช่ียวชาญสามารถสรางองคความรู  และความโดดเดนของมหาวิทยาลัย ไดแก หลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการ และหลักสูตรพยาบาลศาสตร 

น้ัน มหาวิทยาลัยจึงตองสรางคนในองคกรใหมีคุณคาและสรางความไดเปรียบในการแขงขัน เพ่ือ

สนับสนุนนโยบายดังกลาว ที่เนนสมรรถนะ การมุงผลสัมฤทธ์ิ และหลักคุณธรรม 

 การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปนการดําเนินงานเก่ียวกับบุคลากร

ในดานการวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การโอน/ยาย เงินเดือนและคาตอบแทน 

สวัสดิการและแรงจูงใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ความกาวหนาในอาชีพ การพัฒนาบุคลากร

และการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ กระบวนการเหลานี้ยอมพัฒนาไปสูการบริหารทุนมนุษย เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยมีบุคลากรหลายประเภทตองอาศัยพระราชบัญญัติ ระเบียบ ขอบังคับและประกาศที่

แตกตางกันตามตําแหนงตาง ๆ ดังนั้น ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีตําแหนง

วิชาการ ตําแหนงประเภทผูบริหาร ตําแหนงประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ  ซ่ึงแต

ละตําแหนงมีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่แตกตางกัน  กลาวคือ 

1. ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย  

  1.1 ตําแหนงวิชาการ ทําหนาที่สอนและวิจัย ไดแก ศาสตราจารย รองศาสตราจารย  

ผูชวยศาสตราจารย และอาจารย  

  1.2 ตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หัวหนาหนวยงาน 

ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี หรือรองหัวหนาหนวยงาน ผูอํานวยการกอง 

  1.3 ตําแหนงประเภทท่ัวไปวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด  

การบริหารงานบุคคล ดําเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และ (ฉบับที่ 2) 
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พ.ศ. 2551 และขอบังคับ ประกาศ ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคล 

2. ตําแหนงลูกจางประจํา  ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

3. ตําแหนงพนักงานราชการ ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน

ราชการ พ.ศ. 2547 

4. ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 

5. ตําแหนงอาจารยประจําตามสัญญาจาง  ดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนดุสิต วาดวยอาจารยประจําตามสัญญาจางของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 

6. ตําแหนงเจาหนาที่ประจําตามสัญญาจาง ดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนดุสิต วาดวยเจาหนาที่ประจําตามสัญญาจางของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 

  

ระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการอยางหนึ่ง เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้ง 

การสนับสนุนดานบุคลากรและการผลิตงานวิจัย การสงเสริมพัฒนา ตลอดจนการสรางขวัญและ

กําลังใจ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. การวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร 

วัตถุประสงคและโครงสรางของมหาวิทยาลัย ดังนั้นแตละหนวยงานควรจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน 

(Job descriptions) พรอมทั้งระบุคุณสมบัติของบุคลากรที่ตองการ มาตรฐานของผลงานแตละ

ตําแหนงเพ่ือสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย โดยผาน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย และนําเสนอตอสภา

มหาวิทยาลยั 

 2. รูปแบบการบริหารมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ในเร่ืองบุคลากร 

กําหนดนโยบาย  กรอบอัตรากําลัง แผนพัฒนาบุคลากร การสรรหา การบรรจุและแตงต้ัง เงินเดือน

หรือคาตอบแทน และสวัสดิการ  

 3. การสอบแขงขัน การสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากรมีความสัมพันธตอเนื่องกับการวางแผน

กําลังคน กรอบอัตรากําลัง เชนการสรรหาบุคลากรดวยวิธีการประกาศรับสมัครในรูปแบบตาง ๆ 
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ความกาวหนาของแตละตําแหนงสามารถไปถึงตําแหนงชํานาญการและเชี่ยวชาญได ทั้งนี้ตองเปนไป

ตามระเบียบ ก.พ.อ. และขอบังคับของมหาวิทยาลัย รวมทั้งคาตอบแทนที่จะไดรับตองเหมาะสมกับ

การประเมินคางาน 

 4. การคัดเลือกจะประสบผลสําเร็จ สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถ ถาไดมี

การกล่ันกรองบุคคลผูมาสมัครตามความตองการของมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือกควรคํานึงถึง 

ทุนปญญาและทุนมนุษย 

 5. การกําหนดเงินเดือนและคาตอบแทน ควรกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือน โดยมีคําอธิบายการ

ใชบัญชีอัตราเงินเดือนประกอบ เพ่ือความโปรงใส สามารถอธิบายและตรวจสอบใหเปนไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกบัการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพ่ือเปนปฏิทินการประเมินผลและควรระบุผูรับผิดชอบในการประเมิน เกณฑในการประเมิน และ

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมิน รวมทั้งการใชผลประเมินอยางไร  

 7. การพัฒนาบุคลากร มีแผนพัฒนาบุคลากรที่จําแนกตามตําแหนงงานระดับการบริหาร ที่

สอดคลองกับความชํานาญ ความรู ประสบการณ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่วางกลยุทธในการ

พัฒนาบุคลากรใหเปนทุนมนุษย (Human Capital) ที่สามารถสรางองคความรูใหมใหกับองคกรไดทั้ง

ในระยะส้ันและระยะยาว โดยสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง 

ดังนี้ 

  7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวมประชุม ฝกอบรม สัมมนาและศึกษา 

ดูงาน 

 7.2 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยไดเขารวมโครงการจัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยมีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการแตงต้ังและ 

ถอดถอน อาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษและศาสตราจารยพิเศษจาก

อาจารยอัตราจาง พ.ศ. 2548 รวมทั้งการนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ  

 7.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณาเล่ือนคาตอบแทนและเงินรางวัลประจําป

ใหแกบุคลากร ซ่ึงเปนมาตรการสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจใหแกบุคลากร  

 7.4 สงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาบคุลากร โดยการใหทุนการศึกษา ซ่ึงมีระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยกองทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2548  
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  7.5 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดทํางานวิจัย โดยมีขอบังคับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนดุสิตวาดวย การวิจัย พ.ศ.2551 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เร่ือง

หลักเกณฑวิธีปฏิบัติในการรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2551 

8. การกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนการพัฒนาศักยภาพอยางหน่ึงของอาจารยที่ประสงค

จะเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ซ่ึงอาจารยจะตองเสนอผลงานทางวิชาการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะ

ตําแหนง ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด กลาวคือ อาจารยตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไมนอยกวา 9 

ป หรือปริญญาโทไมนอยกวา 5 ป หรือ ปริญญาเอกไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ ตองดํารงตําแหนงอาจารย

และผานการปฏิบัติหนาที่อาจารย มีผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการตามที่กําหนดในประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ซ่ึงการเสนอผลงานทางวิชาการ

กระทําไดโดยวิธีปกติและโดยวิธีพิเศษซึ่งเปนวิธีที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีแตกตางไปจากที่ 

ก.พ.อ. กําหนด มี 3 กรณี คือ กรณีการขอขามตําแหนง กรณีระยะเวลาไมครบตามที่ ก.พ.อ. กําหนดไว

ในแตละตําแหนง และกรณีการขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเช่ียวชาญไปจากเดิมที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

9. ระบบสวัสดิการ มหาวิทยาลัยมีการจัดระบบการทํางานใหเปน 5 ส. เพ่ือบุคลากรมี

ความสุขในการทํางาน  และผลงานที่ผลิตออกมาจะมีประสิทธิภาพตามที่กําหนด ในการนี้

มหาวิทยาลัยมีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยกองทุนสะสมเล้ียงชีพสําหรับบุคลากร 

พ.ศ. 2548  สหกรณ 

ออมทรัพย  การประกันสังคม ตลอดจนการเสริมสรางสุขภาพที่ดี โดยมีศูนยบริหารกายเพ่ือสุขภาพ 

และจัดใหมีการตรวจสุขภาพบุคลากรเปนประจําทุกป   

10. เคร่ืองราชอิสริยาภรณ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทานเคร่ืองราช 

อิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. 2538 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาวา

ดวยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2549 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่ง

ชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกฎไทย พ.ศ. 2536 และพระราชบัญญัติ

เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484 ซ่ึงมีบุคลากรที่มีสิทธิในการขอรับเคร่ืองราช อิสริยาภรณ มีอยู 4 

ประเภท ดังนี้ 1. ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา    2. ลูกจางประจํา 

3. พนักงานราชการ     4. พนักงานมหาวิทยาลัย 



สวนที่ 6 
ตารางการดําเนินงาน 

 
กลยทุธ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 
งบประมาณ การ

ประเมนิผล 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1. กําหนดและจัดทําแผนการ

บริหารทรัพยากรบุคคลให

สอดคลองกับนโยบายและ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

จัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตามกรอบการบริหารงานบุคคล 5 

ขั้นตอน 

1. งานสรรหาทรัพยากรบคุคล  

ประกอบดวย การกําหนดโครงสราง

ตามกรอบอัตรากําลังขาราชการพล

เรือนในสถาบนัอุดมศึกษา แผน

อัตรากําลังสายผูสอน  การรับสมัคร

บุคลากร การคัดเลือก การทําสัญญา

จาง ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดรับ

จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน

คาใชจายบุคลากร อัตราทดแทน

แผนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

- - กองบริหารงาน

บุคคล 
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เกษียณเพื่อบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย สายวิชาการ จํานวน 44 

อัตรา ดานวิทยาศาสตร วงเงินที่ไดรับ

จัดสรร จํานวน  2,879,100 บาท และ

ดานสังคมศาสตร วงเงินที่ไดรับจัดสรร 

จํานวน 4,691,600 บาท รวมเปนเงิน

ทั้งสิ้น 7,570,700 บาท ดําเนินการสรร

หาตามแผนอัตรากําลังสายผูสอน และ

เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

สายสนบัสนนุวิชาการ จํานวน 46 อัตรา  

ดําเนินการสรรหาตามโครงสรางตาม

กรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนใน

สถาบนัอุดมศึกษา  

2. งานโครงสรางเงนิเดือน 

ของบุคลากรแตละประเภท ไดแก  

     2.1 ขาราชการและลูกจางประจํา 

     2.2 พนักงานราชการ 

     2.3 พนักงานมหาวิทยาลัย 
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     2.4 อาจารยและเจาหนาที่ประจํา

ตามสัญญาจาง 

3. งานประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  ซึ่งการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดําเนินการป

ละ 2 ครั้ง  ๆ ที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.) ครั้งที่ 2 

(เม.ย.-ก.ย.) การพิจารณาเลื่อนขั้น

เงินเดือนของบุคลากรมี 4 ประเภท 

ไดแก 

   3.1 ขาราชการและลูกจางประจํา 

ประเมินผลการปฏิบัติงานปละ 2 ครั้ง 

เลื่อนขั้นเงินเดือนตามโครงสราง

เงินเดือนของขาราชการ ปละ 2 ครั้ง 

   3.2 พนักงานราชการ ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานปละ 2 ครั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน

ตามโครงสรางเงินเดือนของพนักงาน

ราชการ ปละ 1 ครั้ง ในเดือนตุลาคมของ

ทุกป 
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   3.3 พนักงานมหาวิทยาลัย ประเมินผล

การปฏิบัติงานปละ 2 ครั้ง เลื่อนขั้น

เงินเดือนตามโครงสรางเงินเดือนของ

พนักงานมหาวิทยาลัย ปละ 1 ครั้ง ใน

เดือนตุลาคมของทุกป 

   3.4 อาจารยและเจาหนาที่ประจําตาม

สัญญาจาง ประเมินผลการปฏิบัติงานป

ละ 2 ครั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือนตาม

โครงสรางเงินเดือนของขาราชการ ปละ 

1 ครั้ง ในเดือนตุลาคมของทุกป 

4. งานสวัสดกิารและผลประโยชน มี

สวัสดิการใหกบัขาราชการและ

ลูกจางประจําตามระเบียบของ

ขาราชการและลูกจางประจํา สวน

พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

อาจารยและเจาหนาที่ประจําตาม

สัญญาจางมีสวัสดิการคารักษา 

พยาบาลจากประกันสังคม วันลาปวย 
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ลากิจ ลาพักผอน ลาอุปสมบท และ

กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ สหกรณ 

ออมทรัพยและการตรวจสุขภาพ

ประจําป 

5. การพฒันาทรัพยากรบคุคล 

ประกอบดวย การฝกอบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน และศึกษาตอในระดับที่

สูงขึ้นทั้งในและตางประเทศ และ

ฝกอบรมทั้งในประเทศและตางประเทศ  

 

 

2. สงเสริมและพัฒนา 
สมรรถนะบุคลากรใหมี

ความสามารถในการปฏิบัติงาน

และสอดคลองกับกลยุทธของ

มหาวิทยาลัย 

1. โครงการจดัทําแผนพัฒนา
บุคลากร  
 
 
 
 
 
 

ระดับความสําเร็จ

ของแผนพัฒนา

บุคลากรของ

สถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ 5 

80,000 บาท - กองบริหารงาน

บุคคล และ 

คณะกรรมการ

จัดทําแผน 

พัฒนาบุคลากร 
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2. มหาวิทยาลัยมีระบบการ
ดําเนนิงานทีส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏบิัติงานของ

บุคลากร 6 ระบบ ไดแก 

   1. ระบบการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมี

กลไกสนับสนุนการดําเนินงานดังนี้  

       1.1 แผนพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 

2552-2556 

       1.2 คณะกรรมการจัดทาํ   

แผนพัฒนาบคุลากร  

       1.3 การฝกอบรม สัมมนา  

ศึกษาดูงานทัง้ในประเทศและ

ตางประเทศ 

       1.4 โครงการพัฒนาผูบริหาร 
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  2. ระบบการใหทนุการศึกษาตอใน

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งมี

กลไกสนับสนุนการดําเนินงานดังนี้          

      2.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต วาดวยกองทนุการศึกษาเพื่อ

พัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2548 

     2.2 คณะกรรมการกองทนุการศึกษา

เพื่อพัฒนาบุคลากร 

3. ระบบการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

ซึ่งมีกลไกสนับสนุนการดําเนินงานดังนี้  

     3.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ

พิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

พ.ศ. 2551 

     3.2 ระเบียบสภาประจําสถาบันราช

ภัฏสวนดุสิต วาดวยทุนอุดหนุนการ

จัดทําผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2545 
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     3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาจารยเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

ระยะเวลาดําเนินงาน (1 ม.ค. 51 – 30 

ก.ย. 51) 

4. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ซึ่งมีกลไกสนับสนุนการดําเนินงานดังนี ้    

     4.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2550 

    4.2 คณะกรรมการบริหารพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

    4.3  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต วาดวยอาจารยประจําตาม

สัญญาจางของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 

    4.4 คณะกรรมการบริหารอาจารย

ประจําตามสัญญาจาง    
 
 



 
 

22 

    4.5 ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏสวน

ดุสิต วาดวยเจาหนาที่ประจําตาม

สัญญาจางของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 

    4.6 คณะกรรมการบริหารเจาหนาที่

ประจําตามสัญญาจาง 

     4.7 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

 5.  ระบบสรางขวัญกําลังใจและรักษา

บุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งมีกลไก

สนับสนุนการดําเนินงานดังนี้  

     5.1 หนังสือ  “เพชรเฟองฟาขจร” 

บุคลากรดีเดน 2551 

    5.2 การจัดสรรเงินรางวัล 

6. ระบบมาตรการลงโทษ ซึ่งมีกลไก

สนับสนุนการดําเนินงานดังนี้  

    6.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต วาดวยจรรยาบรรณบุคลากร

ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551  



 
 

23 

   
3. จัดระบบสวัสดิการ เสริมสราง

สุขภาพและบรรยากาศในการ

ทํางาน 

ระบบสวัสดิการ  
- กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ 
 
- สหกรณออมทรัพย 
 

 
- 
 
- 
 

 
- 
 
- 
 

 
- 
 
- 

 
- กองทุนสะสม

เลี้ยงชีพ 
- สหกรณออม

ทรัพย 

 ระบบเสริมสรางสุขภาพที่ดีแกบุคลากร 
- โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร

ประจําป 2550 
 
- ศูนยบริหารกายเพื่อสุขภาพ 
 
- งานบริการสุขภาพ 
 
 
ระบบการสรางบรรยากาศทีด่ีใหแก 
บุคลากร 
- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน 
 

 
- จํานวนบุคลากรที่

เขารับการตรวจ

สุขภาพ 
- สถิติของบุคลากรที่

ใชบริการในรายป 
- สถิติของบุคลากรที่

ใชบริการหอง

พยาบาลในรายป 
 
- ภาพถายของ 
ภูมิทัศน 

 
 2,500,000 

  
- งานอนามยั 
และสุขาภิบาล 
 
 
- ศูนยบริหาร

กายเพื่อสุขภาพ 
- ฝายพยาบาล 
 
 
 
 
- กองอาคาร

สถานที ่
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4. ระบบสงเสริมสนับสนนุและ

พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูง

และกาวหนาตามสายงาน 

- โครงการพัฒนาสมรรถนะผูบริหาร

ระดับกลาง เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติ 

- รอยละของจํานวน

ผูบริหารระดับกลาง

ของมหาวทิยาลัยที่

เขารับการอบรม

ตลอดหลักสูตร  
รอยละ 70 
- รอยละของจํานวน

โครงการที่พัฒนา

ไดรับอนุมัติจาก

มหาวิทยาลัยให

ดําเนินการไดใน

ปงบประมาณ 2551 

รอยละ 50 

900,000 - โดยการจัด

เวที เพื่อให

ผูบริหาร

ระดับกลาง

เสนอโครงการ

ตอผูบริหาร

ระดับสูง 
- พิจารณา

จากคุณภาพ

ของโครงการ

ที่นําเสนอ 

กองนโยบาย

และแผน 
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5. มีระบบการประเมินความ 
พึงพอใจของบุคลากร 

 

- งานวิจัย เรื่อง ทัศนคติของบุคลากรตอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

 

 

 

-งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจในการ

ทํางานของบุคลากรมหาวทิยาลัย 

ราชภัฏสวนดุสิต 

งานวิจัย เรื่อง 

ทัศนคติของบุคลากร

ตอมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิต จํานวน 

1 เลม 

 

งานวิจัย เรื่อง ความ

พึงพอใจในการ

ทํางานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต จํานวน 1 

เลม 

ไดรับ

ทุนอุดหนนุ

การวิจัยจาก

มหาวิทยาลัย 

 

 

ใชวัสดุ

อุปกรณตาง ๆ 

ของกอง

บริหารงาน

บุคคล 

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 

ฝายเลขานุการ

ศูนยการศึกษา 

 

 

 

 

สภาคณาจารย

และขาราชการ 

 


