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(ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในหลักการ ในครั้งที่ 9(29)/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561  และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเข้าสภาฯ อีกครั้ง 

  
 
 
 

          แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 -2564 

………………….. 
 

หลักการและเหตุผล 
 
  ด้วย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็น
สถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง              
สร้างบัณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่นริเร่ิม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้ใน
ด้านที่มีความเช่ียวชาญ และทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมี
คุณธรรมก ากับความรู้ เพียบพร้อมด้วยสติปัญญา และจริยธรรม เป็นผู้ใฝ่รู้ มีวิจารณญาณ มีจิตใจเสียสละ              
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีความส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม   
 
  เพื่อให้มีแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  และมหาวิทยาลัยด าเนินงานตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัย จึงจัดท า “แผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1-2564”  เพื่อใช้ในการก าหนดแนวทางด าเนินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคล
ต่อไป  
 
 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล จะแบ่งออกเป็น ๒ ภารกิจหลักที่ส าคัญคือ ภารกิจประการแรกซึ่งเป็น                
“ภารกิจปกติ” ได้แก่ การก ากับดูแลและตรวจสอบ  การติดตามและการประเมินผล การด าเนินงานด้วยการ
บริหารงานบุคคลในระบบต่างๆ อันได้แก่ ระบบสรรหา ระบบการพัฒนาบุคลากร ระบบการประเมิน ระบบ
ค่าตอบแทน ระบบความก้าวหน้า และระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และระเบียบ
ต่างๆ ด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ส่วนภารกิจประการที่ ๒ คือ “ภารกิจตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย”  การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ตามแผน  
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ (สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุมคร้ังที่ ๔(๒๔)/
๒๕๖๑วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑) โดยมีเป้าประสงค์ ให้บุคลากรมีคุณภาพ ท างานอย่างมีความสุข มีความ
มั่นคงในอาชีพและมุ่งมั่นสร้างผลงานที่มีคุณค่า และมุ่งมั่นสร้างผลงานที่มีคุณค่าแก่มหาวิทยาลัย โดยมีกลยุทธ์ 
๓ เร่ืองที่ส าคัญคือ   

กลยุทธ์ท่ี ๑.  พัฒนาระบบบริหารบุคลากรที่สนับสนุนต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  
กลยุทธ์ท่ี ๒. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้พร้อมส าหรับโลกอนาคต   
กลยุทธ์ท่ี ๓.  ส่งเสริมความรักและผูกพันต่อองค์กรเพื่อรักษาบุคลากรคุณภาพ  
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(ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในหลักการ ในครั้งที่ 9(29)/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561  และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเข้าสภาฯ อีกครั้ง 

 ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามที่เป็นการบริหารตามภารกิจปกติ และการบริหารเพื่อให้
บรรลุเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ต่อไป   
 
วัตถุประสงค์ 
 
 เพื่อบริหารจัดการงานด้านบุคลากร และพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏบิัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้มี
ความเป็นเลิศ และปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
 
 
จ านวนผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)  
 

ประเภทบคุลากร สายวิชาการ คร ู สายสนับสนุน สายบริการ จ านวน 
 (อาจารย์ ผศ. รศ.) (ครู/ครูผู้ช่วย) 

พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

459 98 561  1,118 

ข้าราชการ 96  8  104 

ลูกจา้งประจ า   2 12 14 

ลูกจา้งของ
มหาวิทยาลยั 

163 71 150 368 752 

รวม 1,988 

หมายเหตุ  ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) นับรวมอาจารย์ชาวต่างชาติ 27 ราย 
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(ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในหลักการ ในครั้งที่ 9(29)/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561  และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเข้าสภาฯ อีกครั้ง 

จ านวนต าแหน่งทางวิชาการ  
 

ประเภทผู้ปฏบิัติงาน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

รอง
ศาสตราจารย์ 

ศาสตราจารย ์ รวม 

พนักงานมหาวิทยาลยั 173 2 - 175 
ข้าราชการ 42 6 - 48 
ลูกจา้งของมหาวิทยาลัย 27 5 1 33 

รวม 242 13 1 256 
 
 
คุณวุฒิของผู้ปฏิบัติงาน 
 

ประเภทผู้ปฏบิัติงาน ต่ ากว่าตรี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
พนักงานมหาวิทยาลยั - 393 537 188 1,118 
ข้าราชการ - 6 46 52 104 
อาจารย์ชาวตา่งชาต ิ 2 20 5 - 27 
ลูกจา้งประจ า 12 1 1 - 14 
ลูกจา้งของมหาวิทยาลัย 368 205 102 50 725 

รวม 382 625 691 290 1,988 
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(ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในหลักการ ในครั้งที่ 9(29)/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561  และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเข้าสภาฯ อีกครั้ง 

 
 
 
 
วัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
    ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีรากฐานมาจากโรงเรียนการเรือน ฝึกอบรมการบ้านการเรือน
ส าหรับสตรี และมีวัฒนธรรมองค์กร “ความเป็นสวนดุสิต (Suan Dusit Spirit)” เป็นคุณลักษณะของบุคลากร
ทุกคนของมหาวิทยาลัยอันเกิดจากการสั่งสมและสืบทอดมายาวนานจนกลายเป็นวัฒนธรรมของสวนดุสิต 
ได้แก่ การมีบุคลิกภาพที่ดี  มีสัมมาคาราวะ ด ารงตนอย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่าต่อสังคม มีความเป็นระเบียบ 
ประณีต  รู้จริงในสิ่งที่ท า มีความเป็นผู้น า เสียสละ เอ้ืออาทร และ ร่วมแรงร่วมใจเพื่อมหาวิทยาลัย  ได้ก าหนด
เป็นสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 
 
   การบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยบริหารโดยมีกฎหมาย 
แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง และนโยบายของมหาวิทยาลยั ที่ผสานกับวัฒนธรรมองค์กร โดยแบ่งเป็น 2 ภารกิจหลัก 
ดังนี้   
 

ภารกิจปกติ 
 
 มหาวิทยาลัยด าเนินการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามปกติของงาน
ตามระบบการบริหารงานบุคคล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองบริหารงานบุคคลและส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะกรรมการ ด้วยความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม จึงมีการบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบไปด้วยระบบต่างๆ ดังนี้  
 
๑. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีกฎหมายที่เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล จ าแนกตามประเภท
ของผู้ปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  เป็นต้นไป ดังนี้ 
 
  ๑.1 พนักงานมหาวิทยาลัย  
    (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 และ  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560  
    (2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                                           
1 สภามหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุติให้ความเห็นชอบในการประชุม  ครั้งท่ี 2(10)/2556 วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  
 

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 - 2564 
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(ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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    (3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดสุิต ว่าด้วย กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕59 
    (4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๐   
    (5) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   (6) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง วันและเวลาท างานของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   (7) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การด าเนินการทางวินัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
  ๑.2 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
   (1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎกระทรวง
ศึกษาธิการ และประกาศ ก.พ.อ. และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
 
  1.3 ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  
    (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 
หมวด 13  
   (2) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง วันและเวลาท างานของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   (3) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เ ร่ือง การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย             
พ.ศ. 2561  
 
2. ระบบต าแหน่งของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
 ต าแหน่งของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ก าหนดไว ้4 ประเภท ดังนี้  
  - ข้าราชการ  
  - พนักงานมหาวิทาลัย  
  - ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  
  - ลูกจ้างประจ า 
  
  โดยมีประเภทต าแหน่ง 2 ตามข้อ 10 แห่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2558 และ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560 ดังนี้  
  ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็นสี่ประเภท มีดังต่อไปนี้ 
 (ก) ต าแหน่งสายบริหาร มีภารกิจหลัก คือการบริหารทั่วไป ได้แก่ 
  อธิการบด ี
  รองอธิการบด ี

                                                           
2 ตามข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดสุิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 และ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2560 
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(ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในหลักการ ในครั้งที่ 9(29)/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561  และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเข้าสภาฯ อีกครั้ง 

  คณบด ี
  ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต  
  ผู้อ านวยการส านัก สถาบัน และหัวหน้าส่วนงานอื่นท่ีเทียบเท่าคณะ 
  ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อ านวยการ และรองหัวหน้าส่วนงานอื่นท่ีเทียบเท่าคณะ 
  ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นท่ีเทียบเท่ากองตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
  (๘) หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงานที่ต่ ากว่ากอง 
  (๙) ต าแหน่งอื่นตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด           
   

 (ข) ต าแหน่งสายวิชาการ มีภารกิจหลักคือการสอนและวิจัย โดยมีต าแหน่งทางวิชาการ  ได้แก่ 
  (๑) ศาสตราจารย์ 
  (๒) รองศาสตราจารย์ 
  (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  (๔) อาจารย์ 
  (๕) ต าแหน่งอื่นตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 

  ต าแหน่งครู มีการสอนในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้แก่ 
  (๑) ครู 
  (๒) ครูผู้ช่วย 
  โดยมีวิทยฐานะ ดังนี้ 
  (๑) ครูเช่ียวชาญพิเศษ 
  (๒) ครูเช่ียวชาญ 
  (๓) ครูช านาญการพิเศษ 
  (๔) ครูช านาญการ 
  (๕) วิทยฐานะอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 

  (ค) ต าแหน่งสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ มีภารกิจหลักคือ
ด าเนินงานสายสนับสนุนวิชาการ โดยมีระดับ ดังนี้ 
  (๑) ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
  (๒) ระดับเช่ียวชาญ 
  (๓) ระดับช านาญการพิเศษ 
  (๔) ระดับช านาญการ 
  (๕) ระดับปฏิบัติการ 
  (๖) ระดับอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 

 (ง) ต าแหน่งสายบริการ มีภารกิจหลักคือ ด าเนินงานบริการที่มีลักษณะบริการพื้นฐาน โดยมีระดับ ดังนี้ 
  (๑) ระดับช านาญงานพิเศษ 
  (๒) ระดับช านาญงาน 
  (๓) ระดับปฏิบัติงาน 
  (๔) ระดับอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 

 ต าแหนง่ตาม (ค) (ง) ให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลยั
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(ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในหลักการ ในครั้งที่ 9(29)/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561  และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเข้าสภาฯ อีกครั้ง 

 
ผู้ปฏิบัติงาน สายบริหาร สายวิชาการ สายสนับสนุน สายบริการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลยั3 

ผู้บริหาร ไดแ้ก ่
(1) อธิการบด ี
(2) รองอธิการบด ี
(3) คณบด ี
(4) ผู้อ านวยการส านักงาน
มหาวิทยาลยั ผู้อ านวยการส านักงาน
วิทยาเขต  
(5) ผู้อ านวยการส านัก สถาบัน และ
(6) หัวหน้าส่วนงานอ่ืนท่ีเทียบเท่า
คณะ ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รอง
ผู้อ านวยการ และรองหัวหน้าส่วนงาน
อื่นที่เทียบเท่าคณะ 
 
สายบรหิาร ได้แก่  
(1) ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้า
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท่ากอง 
(2) หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วน
งานท่ีต่ ากว่ากอง 
(3) หัวน้าหน่วยงานอิสระ  

(1) ศาสตราจารย์  
(2) รองศาสตราจารย์  
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
(4) อาจารย์  
 
ต าแหน่งครู มีการสอนใน
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
ได้แก ่
(1) คร ู
(2) ครูผู้ช่วย (เมื่อผ่านการ
ประเมินการท างานครบ 2 
ปีแล้ว จึงจะปรับเป็น “ครู” 
ได้)  
 
โดยมีวิทยฐานะ ดังนี ้
(1) ครูเช่ียวชาญพิเศษ 
(2) ครูเช่ียวชาญ 
(3) ครูช านาญการพิเศษ 
(4) ครูช านาญการ 

ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เป็นต าแหน่งที่ใช้คุณวุฒิ
ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป มี 2 ต าแหน่ง ดังนี้ 
(๑) เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์(ระบบคอมพิวเตอร์) 
(๒) สถาปนิก 
 
ต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ เป็นต าแหน่งที่ใช้
คุณวุฒิตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป มี ๑๕ ต าแหน่ง ดังนี ้
(๑) เจ้าหน้าท่ีส านักงาน (บริหารงานท่ัวไป) 
(๒) เจ้าหน้าท่ีส านักงาน (บุคคล) 
(๓) เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ (นโยบายและแผน) 
(๔) เจ้าหน้าท่ีส านักงาน (ประชาสัมพันธ์) 
(๕) เจ้าหน้าท่ีส านักงาน (การเงิน) (การบัญชี) 
(๖) เจ้าหน้าท่ีส านักงาน (พัสดุ) 
(๗) เจ้าหน้าท่ีส านักงาน (ตรวจสอบภายใน) 
(๘) นิติกร 
(๙ วิศวกร 
(๑๐) นักวิจัย 
(๑๑) นักวิจัยผู้ช่วย 
(๑๒) เจ้าหน้าท่ีบริการการศึกษา 
(๑๓) เจ้าหน้าท่ีบริการสารสนเทศ 
(๑๔) นักการอาหาร (โภชนาการ) 
(๑๕) นักการอาหาร (การอาหาร) 

(1) พนักงานบริการ (บริการเอกสาร
ทั่วไป) 
(2) พนักงานบริการ (เข้าเล่ม)  
(3) พนักงานบริการ (แม่บ้าน) 
(4) พนักงานบริการ (งานพิมพ์)  
(5) พนักงานบริการ (ช่างไม้)  
(6) พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) 
(7) พนักงานบริการ (ผู้ช่วยช่างทั่วไป) 
 

                                                           
3 ต าแหน่งตามที่สภามหาวิทยาลยัสวนดุสติก าหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสติ เรื่อง มาตรฐานก าหนดระดับต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันท่ี 8 ก.พ. 2561  
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(ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในหลักการ ในครั้งที่ 9(29)/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561  และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเข้าสภาฯ อีกครั้ง 

ผู้ปฏิบัติงาน สายบริหาร สายวิชาการ สายสนับสนุน สายบริการ 
ข้าราชการ 4 - (1) ศาสตราจารย์  

(2) รองศาสตราจารย์  
(3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
(4) อาจารย์  

ต าแหน่งประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ได้แก ่
(1) บุคลากร 
(2) นักวิชาการพัสดุ 
(3) นักเอกสารสนเทศ 
(4) นักวิชาการเงินและบัญชี 
(5) เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
(6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
มีระดบัต าแหน่ง ดังนี้  
(1) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
(2) ระดับเชี่ยวชาญ 
(3) ระดับช านาญการพิเศษ  
(๔) ระดับช านาญการ  
(๕) ระดับปฏิบัติการ  
 

- 

ลูกจ้างของ
มหาวิทยาลยั 

 (1) ศาสตราจารย์  
(2) รองศาสตราจารย์  
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
(4) อาจารย์  
 
ต าแหน่งครู มีการสอนใน
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
ได้แก ่
(1) คร ู
(2)ครูผู้ช่วย (เมื่อผ่านการ

ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เป็นต าแหน่งที่ใช้คุณวุฒิ
ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป มี 2 ต าแหน่ง ดังนี้ 
(1) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์(ระบบคอมพิวเตอร์) 
(2) สถาปนิก 
 
ต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ เป็นต าแหน่งที่ใช้
คุณวุฒิตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป มี ๑๕ ต าแหน่ง ดังนี ้
(๑) เจ้าหน้าท่ีส านักงาน (บริหารงานท่ัวไป) 
(๒) เจ้าหน้าท่ีส านักงาน (บุคคล) 
(๓) เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ (นโยบายและแผน) 

(1) เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
(2) เจ้าหน้าท่ีงานอาคาร 
(3) เจ้าหน้าที่งานโยธา 
(4) ช่างประปา 
(5) ช่างเครื่องปรับอากาศ 
(6) ช่างไฟฟ้า 
(7) ช่างเชื่อม 
(8) ช่างไม้ 
(9) ช่างระบบเครือข่ายโทรศัพท ์
(10) เจ้าหน้าท่ีงานเกษตรและภูมทิัศน์ 

                                                           
4 ต าแหน่งตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.) ก าหนด 
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(ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในหลักการ ในครั้งที่ 9(29)/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561  และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเข้าสภาฯ อีกครั้ง 

ผู้ปฏิบัติงาน สายบริหาร สายวิชาการ สายสนับสนุน สายบริการ 
ประเมินการท างานครบ 2 
ปีแล้ว จึงจะปรับเป็น “ครู” 
ได้)  
 
 

(๔) เจ้าหน้าท่ีส า  นักงาน (ประชาสัมพันธ์) 
(๕) เจ้าหน้าท่ีส านักงาน (การเงิน) (การบัญชี) 
(๖) เจ้าหน้าท่ีส านักงาน (พัสดุ) 
(๗) เจ้าหน้าท่ีส านักงาน (ตรวจสอบภายใน) 
(๘) นิติกร 
(๙ วิศวกร 
(๑๐) นักวิจัย 
(๑๑) นักวิจัยผู้ช่วย 
(๑๒) เจ้าหน้าท่ีบริการการศึกษา 
(๑๓) เจ้าหน้าท่ีบริการสารสนเทศ 
(๑๔) นักการอาหาร (โภชนาการ) 
(๑๕) นักการอาหาร (การอาหาร) 

(11) เจ้าหน้าท่ีงานจราจร และรักษา
ความปลอดภัย 

(12) เจ้าหน้าท่ีงานระบบและ ซ่อมบ ารุง 
(13) พนักงานขับรถยนต ์
(14) พนักงานล้างรถ 
(15) พี่เลีย้ง 
(16) เจ้าหน้าท่ีฝ่ายผลติ 
 

ลูกจ้างประจ า
ส่วนราชการ 

 
 

- - - (๑) พนักงานพิมพ์ 
(๒) พนักงานเข้าเล่ม 
(๓) พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 
(๔) พนักงานขับรถยนต์ 
(๕) ช่างไม้ 
(๖) แม่บ้าน 
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(ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในหลักการ ในครั้งที่ 9(29)/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561  และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเข้าสภาฯ อีกครั้ง 

3. ระบบการสรรหา 
 
  3.1 การบรรจุบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นไป
ตามแนวทางวิธีการบรรจุข้าราชการตามกฎหมาย ว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบแข่งขัน หรือ การคัดเลือก 
เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอืน่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  
  การสรรหาบุคลากรเพื่อเข้ามาปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยพิจารณาตามกรอบอัตราก าลังที่ได้รับ
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และความจ าเป็นของส่วนงาน โดยใช้หลักเกณฑ์การสรรหาประเภทบุคลากร 
ดังนี้  

1. พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 
การสรรหาเป็นลักษณะของการเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการ

สอบแข่งขัน หรือคัดเลือก ตามข้อบังคับที่บังคับใช้ และตามการบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก
งบประมาณแผ่นดิน มีระบบการจ้างโดยสัญญาจ้าง 5 ระยะ   

2. ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (เงินนอกงบประมาณ) 
การสรรหา ด้วยวิธีการสอบแข่งขัน หรือคัดเลือก ตามความจ าเป็นของมหาวิทยาลัย มีระบบ

การจ้างเป็นสัญญาจ้าง คราวละ 1 ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน)  
  
   3.2 การบรหิารอัตราก าลังสายวิชาการ ระยะ ๔  ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
    การบริหารอัตราก าลังสายวิชาการ มหาวิทยาลัยใช้แผนอัตราก าลังสายผู้สอนระยะ 4 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต คร้ังที่ ๕(๒๕)/๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยจัดท าแผน
อัตราก าลังระยะ ๔ ปี โดยก าหนดเกณฑ์และวิธีการในการวิเคราะห์ความต้องการคณาจารย์เป็นรายสาขาวิชา
ที่ชัดเจน และน ามาก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของคณาจารย์ที่ต้องการเป็นรายสาขาวิชาเป็นรายปี 
 
   3.3 การบรหิารอัตราก าลังสายสนับสนุน ระยะ ๔  ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)5 
     มหาวิทยาลยัจัดท า “แผนอัตราก าลงัพนักงานมหาวิทยาลยั และจ านวนผู้ปฏิบตัิงาน สาย
สนับสนุน (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  โดยมจี านวนอัตราก าลังสายสนับสนุนที่พึงม ีเพื่อปฏิบัตงิาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  อนุมัตโิดยสภามหาวิทยาลยั   และมหาวิทยาลยัก าหนดนโยบายการ
บริหารสายสนับสนุนไว้เฉพาะ ให้หน่วยงานปฏิบตัิตาม ดงันี้  

๑. ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนประจ าหลักสูตรให้สังกัดส านักงานคณะ และให้คณบดีเป็น
ผู้บริหารจัดการมอบหมายงานให้ไปช่วยงานในแต่ละหลักสูตร เมื่อมีการปิดหลักสูตรหรือเปิดหลักสูตรใหม่ ให้
คณะบริหารจัดการแบ่งงานกันภายในส านักงานคณะ ไม่ให้จ้างผู้ปฏิบัติงานใหม่ 

๒. กองบริหารงานบุคคลประสานกับรองอธิการบดีที่ดูแลหน่วยงานที่อธิการบดี
มอบหมายให้ก ากับดูแล  ก าหนดต าแหน่งงานตามมาตรฐานต าแหน่งสายสนับสนุนในหน่วยงานให้มีต าแหน่ง
งานที่เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงานตาม (๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง ต าแหน่งพนักงาน

                                                           
5 แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕(๒๖)/๒๕๖๑ วันท่ี ๐๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจ ามหาวิทยาลยั ครั้งท่ี ๗(๒๐)/๒๕๖๑ วันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
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(ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในหลักการ ในครั้งที่ 9(29)/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561  และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเข้าสภาฯ อีกครั้ง 

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ พ.ศ.๒๕๖๐6   และตาม(๒) ประกาศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง มาตรฐานก าหนดระดับต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๑ 7   

๓. เมื่อด าเนินการตามข้อ ๒ แล้ว ให้เปลี่ยนช่ือต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ ทั้งนี้ในระยะแรกไม่มีผลกระทบต่อการนับระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่จะ
ขอเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นระดับช านาญการ เนื่องจากการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นคณะกรรมการ 8  จะพิจารณา
ภาระงาน ปริมาณงานที่ผ่านมาประกอบการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ  

๔. หากผู้ปฏิบัติงานผู้ใดต้องการย้ายหน่วยงานไปปฏิบัติงานตามที่หน่วยงานที่ได้มีการ
ขอรับโอนย้ายซึ่งขอรับโอนย้ายอาจจะมีต าแหน่งที่ไม่ตรงกับผู้ปฏิบัติงานครองอยู่  ให้ผู้ปฏิบัติงานทีประสงค์จะ
ย้ายหน่วยงานพิจารณาลักษณะงานและต าแหน่งที่ขอรับโอนย้าย เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมั ติการโอนย้าย
หน่วยงานแล้วต้องเปลี่ยนชื่อต าแหน่งตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

๕. ศูนย์การศึกษาไม่ให้มีผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งนักวิจัย นักวิจัยผู้ ช่วย นิติกร ให้
เปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา หรือ เจ้าหน้าที่ส านักงาน(บริหารงานทั่วไป) รวมทั้งต าแหน่งที่จะ
ก าหนดให้แล้วเสร็จตาม ข้อ ๒ 

๖. การจ้างผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษา ให้ปฏิบัติงานดูแลสระว่ายน้ า หรือศูนย์
บริหารกาย ให้จ้างผ่านส านักกิจการพิเศษในการจ้างต าแหน่งงานต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยสระ
ว่ายน้ า (Lifeguard) เป็นต้น  

๗. หน่วยงานสายสนับสนุน ไม่ให้จ้างผู้ปฏิบัติงานใหม่ ให้หัวหน้าหน่วยงานบริหาร
จัดการกระจายภาระงานในหน่วยงานนั้นๆ ให้กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ก ากับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานได้
ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ   ส าหรับหน่วยงานที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ เช่น ส านักงานตรวจสอบภายใน 
เป็นต้น   มหาวิทยาลยัจะพิจารณาให้จ้างผู้ปฏิบัติงานเพิ่มได้เป็นรายกรณี 

๘. การก าหนดจ านวนบุคลากรในหน่วยงานสายสนับสนุน หน่วยงานที่อยู่ภายใต้คณะ 
และส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ 9 ให้มีบุคลากรได้ไม่เกิน ๕ ราย ส่วนงานหลักสูตรให้มีบุคลากรได้ไม่เกิน ๑ 
ราย ต่อหลักสูตร หน่วยงานที่อยู่ภายใต้ส านักงานมหาวิทยาลัย ส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และส านัก 
สถาบันและส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ ให้มีบุคลากรได้ตามจ านวนที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน โดยดูจากภาระงาน
และปริมาณงานที่ปฏิบัติจริง 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
6 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล “การเข้าสู่ต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน” 
7 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล “การเข้าสู่ต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน” 
8 คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตัง้พนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งที่สูงข้ึน (ขัอบังคับฯ ว่าด้วย การแต่งตั้งพนักงาน  
  มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2560) 
9๖ ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดสุิต เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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(ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในหลักการ ในครั้งที่ 9(29)/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561  และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเข้าสภาฯ อีกครั้ง 

4. ระบบการพัฒนา 
 
 การพัฒนาบุคลากรแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ใหญ่ๆดังนี้  
  สายบริหาร มหาวิทยาลัยจัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรส าหรับผู้บริหาร ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาก าหนด  และส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งการ
จัดการความรู้  การได้รับการสอนงานจากผู้บริหารระดับสูงถ่ายทอดลงมายังผู้บริหารระดับรองลงไป  

  สายวิชาการ  มหาวิทยาลัยจัดให้มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรภายใน โดยเน้นการพัฒนา
ความสามารถและทักษะในการสอน และการท าวิจัย พัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานของหลักสูตรและ
มาตรฐานของสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีมีนโยบายมอบหมายรองอธิการบดีให้ก ากับ
ดูแลและติดตาม ผู้ปฏิบัติงานในสายงานตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย และยังสนับสนุนให้เข้าอบรมกับหน่วยงาน
ภายนอกตามความเหมาะสม    
  สายสนับสนุน ฝ่ายบริหาร จัดให้มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรภายใน โดยเน้นการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของสายสนับสนุน และส่งเสริมการท าผลงานเพื่อเข้าสู่ระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นและยังสนับสนุน
ให้เข้าอบรมกับหน่วยงานภายนอกตามความจ าเป็น และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 
  สายบริการ  จัดให้มีการพัฒนางานการบริการ และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 
  โดยมหาวิทยาลัยให้โอกาส สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของ
มหาวิทยาลัย และความจ าเป็น อีกทั้งเป็นผู้กลั่นกรอง พิจารณา จัดหาสถาบันที่เหมาะสมในการพัฒนาส าหรับ
การอบรมและการศึกษาในระดับคุณวุฒิที่สูงขึ้น ตามแผนพัฒนาบุคลากรและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
 

4.1 การสนับสนุนให้การไปศึกษาต่อของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และการให้
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ไปฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยหรือปฏิบัติงานบริการทางวิชาการ ทั้งใน
และต่างประเทศ  
  มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายก าหนดเกณฑ์การไปศึกษาต่อของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และ
การให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ไปฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยหรือปฏิบัติงานบริการทางวิชาการ ทั้งใน
และต่างประเทศ  ดังต่อไปนี้ 
   4.1.1 การไปศึกษาต่อของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

ค านิยามเกี่ยวกับการไปศึกษาต่อของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
 “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาที่ผู้รับทุนของมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ สถาบันวิชาชีพ หรือสถานศึกษาที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง หรือสภามหาวิทยาลัยรับรอง  

“ศึกษา” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตร
ของสถานศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในภาคปกติหรือภาคนอกเวลา เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญา และให้
หมายความรวมถึงการฝึกทักษะทางภาษา การรับค าแนะน าก่อนเข้าศึกษา การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
หรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหรือต่อจากการศึกษานั้นด้วย 
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(ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในหลักการ ในครั้งที่ 9(29)/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561  และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเข้าสภาฯ อีกครั้ง 

“ภาคปกติ” หมายความว่า การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้เวลา
ปฏิบัติงานเต็มเวลา 

“ภาคนอกเวลา” หมายความว่า การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้
เวลาปฏิบัติงานบางส่วนหรือไม่ใช้เวลาปฏิบัติงาน 

“ทุน” หมายความว่า เงินค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา และเพื่อการครองชีพระหว่าง
ศึกษาและ                ให้หมายความรวมถึงเงินค่าพาหนะเดินทางเพื่อการนี้ด้วย โดยแบ่งเป็นทุนประเภท ๑ 
และทุนประเภท ๒  

“ทุนประเภท ๑” หมายความว่า ทุนที่บุคคล นิติบุคคล หรือรัฐบาลทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  มอบให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดสรรให้ ท้ังนี้รวมถึงทุนท่ีมหาวิทยาลัยมอบให้ด้วย 

“ทุนประเภท ๒” หมายความว่า ทุนส่วนตัว หรือทุนที่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ได้รับจากผู้ให้โดยตรง โดยไม่ผ่านมหาวิทยาลัย 

“สัญญาให้ทุน” หมายความว่า สัญญาให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย 

“สัญญาให้ไปศึกษา” หมายความว่า สัญญาให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ 

“ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายว่า ผลงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ อันได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เคร่ืองหมายทางการค้า 
เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง ความลับทางการค้า พันธุ์พืชใหม่ พันธุ์สัตว์ใหม่ และแบบผังภูมิของ
วงจรรวม ซึ่งเกดิจากการประดิษฐ์ การออกแบบ และการสร้างสรรค์โดยผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยอาจ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือน าไปสู่การด าเนินการขอรับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัพย์สินทางปัญญา  

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย 

“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า บุคคลที่ด ารงต าแหน่งสายบริหารตามข้อ ๑๐ (ก) 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 “ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ 
ลูกจ้างของส่วนราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ

มหาวิทยาลัย            สวนดุสิต 
“ลูกจ้างของส่วนราชการ” หมายความว่า ลูกจ้างของส่วนราชการมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต 
“ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
“บุคคลภายนอก” หมายความว่า บุคคลซึ่งไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย แต่

เป็นบุคคลที่สามารถสร้างคุณประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่งให้แก่มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อ
พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน    ในมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ได้รับทุนการศึกษา 

“ผู้รับทุน” หมายความว่า ผู้ที่คณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ได้รับทุนการศึกษา 
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(ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในหลักการ ในครั้งที่ 9(29)/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561  และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเข้าสภาฯ อีกครั้ง 

 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการให้เป็นไปตามกฎหมายของมหาวิทยาลยั
บังคับใช้ 

 
   4.1.2 การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

    การปรับวุฒิผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) หน่วยงานต้องพิจารณาให้
ความเห็นแก่มหาวิทยาลัยและต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) ผู้ปฏิบัติงานมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา / วิชาที่เกี่ยวข้อง หรือตามความต้องการ
ในการสอนหลักสูตรของหน่วยงานหรือไม่ 

(2) หลักสูตรที่ใช้เวลางานศึกษาเพิ่มเติมจะต้องได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาจาก
อธิการบดีก่อนจึงจะไปศึกษาได้ 

(3) หลักสูตรที่ศึกษานอกเวลางาน ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาต้น
สังกัดก่อนการไปศึกษา 

เมื่อได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยและส าเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องมารายงานตัวส าเร็จ
การศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาปรับคุณวุฒิและอัตราค่าจ้าง นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปรับวุฒิ
และค่าจ้าง  

หากอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับคุณวุฒิที่สูงกว่าคุณวุฒิที่สมัครงาน ให้ลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบด้วย หากไม่แจ้งให้ถือว่าไม่ประสงค์ที่จะขอปรับคุณวุฒิเมื่อส าเร็จ
การศึกษา 

 
การปรับวุฒิผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) หน่วยงานต้องพิจารณา

ให้ความเห็นแก่มหาวิทยาลัยและต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(1) มีคุณวุฒิตรงกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรือตามความต้องการของหน่วยงาน

หรือไม่ 
(2) หลักสูตรท่ีใช้เวลางานศึกษา จะต้องได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาจากอธิการบดีก่อน

จึงจะไปศึกษาได้ 
(3) หลักสูตรที่ศึกษานอกเวลางาน ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาต้น

สังกัดก่อนการไปศึกษา 
  เมื่อได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยและส าเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องรายงานตัวส าเร็จ

การศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเพิม่คุณวุฒิในฐานข้อมูลบุคคล ส าหรับการปรับคุณวุฒิและอัตราค่าจา้ง จะ
พิจารณาจากต าแหน่งงาน มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ภาระงาน ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ และความ
จ าเป็นของมหาวิทยาลัย  
    หากอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับคุณวุฒิที่สูงกว่าคุณวุฒิที่สมัครงาน ให้ลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบด้วย หากไม่แจ้งให้ถือว่าไม่ประสงค์ที่จะขอปรับคุณวุฒิเมื่อส าเร็จ
การศึกษา 
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(ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในหลักการ ในครั้งที่ 9(29)/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561  และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเข้าสภาฯ อีกครั้ง 

    4.2 การให้ผู้ปฏบิัติงานในมหาวิทยาลัย ไปฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยหรือ
ปฏบิัติงานบริการทางวิชาการ 
 
    ค านิยามของการให้ผู้ปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลัย ไปฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัตงิานวจิัย
หรือปฏิบัติงานบริการทางวิชาการ 

 “ฝึกอบรม” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ ความช านาญหรือประสบการณ์ด้วยการ
เรียน การอบรม หรือการวิจัยตามหลักสูตรของการฝึกอบรม การสัมมนา หรือการท างานอื่นเพื่อเพิ่มพูนความรู้
หรือทักษะในเวลาปฏิบัติงานหรือนอกเวลาปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
ให้หมายความรวมถึงการฝึกทักษะทางภาษาหรือดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศด้วย  

“ดูงาน” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ และ
แลกเปลี่ยน    ความคิดเห็นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในเวลาปฏิบัติงานหรือนอกเวลาปฏิบัติงาน   

“การปฏิบัติงานวิจัย” หมายความว่า การท างานวิจัยเพื่อน าผลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์
ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานโดยตรง ซึ่งไม่รวมถึงการวิจัยตามลักษณะของการศึกษาหรือฝึกอบรม 

“ปฏิบัติงานบริการวิชาการ” หมายความว่า การปฏิบัติงานในลักษณะให้ค าปรึกษา 
แนะน า การแก้ปัญหา การจัดวางระบบงาน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการด้านอื่นใดให้กับหน่วยงานอื่น
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มิใช่เป็นผู้ปฏิบัติงานในฐานะพนักงานประจ าของหน่วยงานอื่นที่ไปปฏิบัติงานบริการ
วิชาการ 

“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ 
ลูกจ้างของส่วนราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการให้เป็นไปตามกฎหมายของมหาวิทยาลยั
บังคับใช้ 

    4.3. งบประมาณในการสนบัสนนุ การศึกษาเพิม่เตมิ การอบรม และการวิจัย 
  (1) ใช้งบประมาณของหน่วยงานทีไ่ด้รับการจัดสรร หรือเงินสนับสนุนของหน่วยงาน 

ที่พิจารณา 
    (2) ใช้งบประมาณของมหาวทิยาลยั กองทนุ หรือ เงินอุดหนุนอื่นๆ   
   (3) ใช้งบประมาณจากตนเอง หรือ ผู้สนบัสนนุหรือหน่วยงานภายนอก 
 
 
   4.4 การปรบัคุณวฒุิและค่าตอบแทน 
     (1) ผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ เมื่อได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัยและส าเร็จ
การศึกษาแล้ว จะต้องรายงานตัวส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาปรับคุณวุฒิและอัตราค่าตอบแทน 
นับตั้งแต่วันท่ี มหาวิทยาลัยก าหนดอนุมัติ   

      (2) ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน เมื่อได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัยและส าเร็จ
การศึกษาแล้ว จะต้องรายงานตัวส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเพิ่มคุณวุฒิในฐานข้อมูลบุคคล 
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(ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในหลักการ ในครั้งที่ 9(29)/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561  และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเข้าสภาฯ อีกครั้ง 

ส าหรับการปรับคุณวุฒิและอัตราค่าตอบแทน จะพิจารณาจากต าแหน่งงาน มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ภาระ
งาน ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความจ าเป็นของมหาวิทยาลัย 

  4.5 ทุนศึกษาเพื่อพัฒนาบคุลากร 
บุคลากรที่จะขอรับทุนการศกึษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
(1) ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาต่อตามระเบียบมหาวิทยาลยั

เกี่ยวกับการให้บุคลากรไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน และปฏิบัตงิานวจิัย 
(2) อายุไม่เกิน 45 ปี นับถงึวันเร่ิมเข้าศึกษาต่อ 
(3) ปฏิบัตงิานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ติดต่อกันนับถึงวันเร่ิมเข้า

ศึกษาต่อ  
    
การจ่ายเงนิทุนการศึกษาใหจ้า่ยเป็นคา่ลงทะเบยีนเรียน คา่ธรรมเนียม และ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ตามอัตราที่สถาบันการศึกษาเรยีกเก็บตลอดหลักสตูรแต่ไม่เกินวงเงิน ดังนี ้
 

(1) สายวิชาการ  
- การศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ 

ไม่เกิน   500,000 บาท 
- การศึกษาระดับปริญญาเอกต่างประเทศ   

ไม่เกิน 1,000,000 บาท 
(2) สายสนบัสนนุ และ สายบริการ  

      ผู้ขอลาไปศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือมหาวิทยาลยั
พิจารณาตามความจ าเป็น เช่น สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  

 
5. ระบบการประเมิน 
 การประเมินบุคลากร มหาวิทยาลัยประเมินเพื่อน าผลการประเมินไปใช้ในการประกอบการ
พิจารณาแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การให้ออกจากการปฏิบัติงาน การพัฒนา และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคคลากรในสังกัด รวมทั้งน าไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล      
 5.1 ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  
    ผู้บริหาร/ผู้บริหารภายนอก  
       (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการประเมินผลการประเมินการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
   พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

                      (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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                             ข้าราชการ  
(1)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2554    
(2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2553  
(3)  กฎ ก.พ.อ ว่าด้วย การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(4)  รวมทั้งข้อบังคับ/ระเบยีบ ประกาศฉบับใหม่ที่จะด าเนินการปรับปรุงใช้

ต่อไป  
    

5.2 ช่วงเวลาที่ด าเนินการประเมิน ปีงบประมาณละ 2 รอบ  
ประเภทบุคลากร รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 

ผู้บริหารภายนอก 1  ตุลาคม – 31 มีนาคม 1 เมษายน – 30 กันยายน 
ผู้บริหาร 1  กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 1 มกราคม  – 30 มิถุนายน 
พนักงานมหาวิทยาลัย และ 
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 1  มกราคม  – 30 มิถุนายน 

ข้าราชการ /ลูกจ้างประจ า 1  ตุลาคม – 31 มีนาคม 1  เมษายน – 30 กันยายน 
 
    5.3 การปรับเลื่อนเงินเดือน  การเพิ่มค่าจ้าง  

ประเภทการจ้าง งบประมาณที่ใช้จ่าย การขึ้นเงินเดือน / ปี ใช้บัญชีเงินเดือนของ 
พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1 ครั้ง / ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ข้าราชการ งบประมาณแผ่นดิน 2 ครั้ง / ปี ประกาศ ก.พ.อ. 
ลูกจ้างประจ า งบประมาณแผ่นดิน 2 ครั้ง / ปี กรมบัญชีกลาง 

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เงินนอกงบประมาณ 1 ครั้ง / ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
6. ระบบค่าตอบแทน 
 
  ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
    ค่าจ้าง และค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้าง เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 ประเภทข้าราชการ 
   เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว เป็นไปตามประกาศฯ ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด 
 
  ประเภทลูกจ้างประจ า 
   ค่าจ้าง ค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้าง และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง 
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7. ระบบความก้าวหน้า 
  แบ่งกลุ่มบุคลากร  ดังนี้  
 

สายงาน ความก้าวหน้า สิ่งท่ีได้รับ ระบบท่ีสนับสนุน 
สายบริหาร การได้รับการคัดเลือก   

สรรหา ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหาร  

โอกาสในการแสดงศักยภาพของ
ตนเอง  การได้รับการยอมรับ  
นับถือ จากภายในและภายนอก
ของมหาวิทยาลัยและเงินเดือน -
ค่าตอบแทนตามต าแหน่งผู้บริหาร   

กระบวนการสรรหาผู้บริหารแต่
ละต าแหน่งตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย จากผลงานที่
ปรากฏ ความรู้ ความสามารถ 
และความเชี่ยวชาญในงาน  

สายวิชาการ การสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ ใน
ต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และ 
ศาสตราจารย์  

การยอมรับนับถือในอาชีพ และ 
ค่าตอบแทนตามต าแหน่งทาง
วิชาการ และ โอกาสที่จะได้รับการ
พัฒนาเป็นผู้บริหาร 

การประเมินผลงานเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

สายสนับสนุน การเข้าสู่ระดับ
ต าแหน่งที่สูงขึ้น  
 

การยอมรับนับถือในทักษะการ
ท างาน และ ค่าตอบแทนตาม
ระดับ ต าแหน่ง และ โอกาสที่จะ
ได้รับการพัฒนาเป็นผู้บริหาร 

การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน ประเภทวิชาชพี
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  และการ
สนับสนุนการจัดท าผลงาน ตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

สายบริการ การเข้าสู่ต าแหน่ง
หัวหน้างาน  

การยอมรับนับถือในความช านาญ 
และทักษะการท างาน และ 
ค่าตอบแทนตามต าแหน่ง 

1.การพัฒนาคุณวุฒิ เพื่อเปลี่ยน
สายงาน  ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
2.การประเมินเข้าสู่การเป็น
หัวหน้างาน  ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

 
5. ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
 
 ด้านการเงิน   
   (1) เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  มหาวิทยาลัยพิจารณาแหล่งงบประมาณในการจ่าย
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ครอบคลุม และเกิดประโยชน์กับบุคลากรมากที่สุดตามที่
กฎหมายมหาวิทยาลัยให้อ านาจในการด าเนินได้  มีบัญชีอัตราเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานแต่ละประเภทเป็น
หลักในการด าเนินการจ่ายเงินเดือน  
   (2) จัดให้มคีณะกรรมการ และ หน่วยงานที่ดูแลการสะสมเงินของบุคลากร เพื่อประโยชน์ใน
การ เป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากร ดังนี้  
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    - สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   
    - กองทุนสะสะสมเลี้ยงชีพบุคลากร  
    - กองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย  
   - กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย   
 ด้านสุขภาพ   
   มหาวิทยาลัย จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากร และการจัดให้มีการประกัน
สุขภาพแบบกลุ่มให้ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 ด้านสิทธิประโยชน์   
   การใช้บริการของมหาวิทยาลัยที่เปิดบริการให้แก่บุคคลภายนอกและมีค่าใช้จ่าย บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้รับส่วนลดตามท่ีหน่วยงานก าหนด 
 
9. ความก้าวหน้าของสายวิชาการ  

 ผู้ปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยั สายวิชาการ  ต าแหน่ง อาจารย์ มีความกา้วหนา้ในวชิาการด้วยการเขา้
สู่ต าแหนง่ตามทีก่ฎหมายที่บงัคับใช้ 10  รวมทั้งได้รับอัตราคา่ตอบแทนต าแหนง่ทางวิชาการ  

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
(2) รองศาสตราจารย์  
(3) ศาสตราจารย์  

 ผู้ปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยั สายวิชาการต าแหน่ง ครผูู้ชว่ย/ครู   มีความก้าวหนา้ในวิชาการด้วยการ
เข้าสูต่ าแหน่ง  

(1) ครูช านาญการ  
(2) ครูช านาญการพิเศษ  
(3) ครูเช่ียวชาญ  
(4) ครูเช่ียวชาญพิเศษ 
 

10. ความก้าวหน้าของสายสนับสนุน 

  การขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ  
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดระดับต าแหน่งไว้ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยอนุโลมใช้กับลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย  แต่จะไม่ได้รับค่าตอบแทนตามระดับต าแหน่งเช่นเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย  มีดังนี้ 

 

                                                           
10 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสติ วา่ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต ว่าด้วย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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(ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในหลักการ ในครั้งที่ 9(29)/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561  และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเข้าสภาฯ อีกครั้ง 

ต าแหน่งสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ โดยมีระดับ ดังนี้ 
1. ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
2. ระดับเช่ียวชาญ 
3. ระดับช านาญการพิเศษ 
4. ระดับช านาญการ  
5. วิทยฐานะอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

 
ต าแหน่งสายบริการ มีภารกิจหลักคือด าเนินงานบริการที่มีลักษณะบริการพื้นฐาน โดยมีระดับ(เฉพาะ

พนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น)  ดังนี้ 
1. ระดับช านาญงานพิเศษ 
2. ระดับช านาญงาน 
3. ระดับปฏิบัติงาน 
4. ระดับอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 

10. การเปลี่ยนประเภทสายงาน  
    สายสนับสนุน เมื่อมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทข้ึนไป สามารถขอเปลี่ยนสายไปสายสอนได้ ต้อง
ได้รับการเห็นชอบจากต้นสังกัด และ สังกัดใหม่ท่ีจะย้ายไป รวมท้ังต้องเข้าใจและยอมรับด้วยว่าสถานภาพและ 
อัตราเงินเดือนจะเป็นไปตามสถานะการจ้างนั้นด้วย (หากสายสนับสนุนสอบได้ในต าแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยซึ่งเคยได้ระดับเงินเดือนที่สูงกว่าลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมีความประสงค์ย้ายไปเป็นสายสอน 
นอกจากจะได้รับการยินยอมจากผู้บังคับบัญชาและผ่านการทดลองงานไม่น้อยกว่า 1  ภาคการศึกษาแล้ว    
ยังต้องเปลี่ยนประเภทการจ้างกลบัมาเป็นลกูจ้างของมหาวิทยาลยั ด้วยอัตราเงินเดือนเร่ิมใหม่ในสถานะลูกจ้าง
ของมหาวิทยาลัย 
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ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในหลักการ ในครั้งที่ 9(29)/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561  และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเข้าสภาฯ อีกครั้ง 

 

ภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
 
  การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ (สภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติในการประชุมคร้ังที่ ๔(๒๔)/๒๕๖๑วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑) โดยมีเป้าประสงค์ ให้บุคลากรมีคุณภาพ ท างานอย่างมีความสุข มีความมั่นคงในอาชีพและมุ่งมั่นสร้าง
ผลงานที่มีคุณค่า และมุ่งมั่นสร้างผลงานที่มีคุณค่าแก่มหาวิทยาลัย  มีกลยุทธ์ ๓ เร่ืองที่ส าคัญ ดังนี้  
  กลยุทธ์ท่ี ๑.  พัฒนาระบบบริหารบุคลากรที่สนับสนุนต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  
  กลยุทธ์ท่ี ๒. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้พร้อมส าหรับโลกอนาคต   
  กลุยุทธ์ท่ี ๓.  ส่งเสริมความรักและผูกพันต่อองค์กรเพื่อรักษาบุคลากรคุณภาพ  
 
 

1. แนวทางในการพัฒนาและผู้รับผิดชอบตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 

กล
ยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 

กล
ยุทธ์
ที่ 1 

พัฒนาระบบการบริหารบุคลากรที่สนับสนุนต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย - ส านักงาน
มหาวิทยาลัย 
- ส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน  

 1.1 ทบทวนแผนอัตราก าลังทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการให้สอดรับกับแนวโน้ม แผนรับนักศึกษาและภารกิจภายใต้บทบาทการ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  

- ส านักงาน
มหาวิทยาลัย 
- ส านัก
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ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในหลักการ ในครั้งที่ 9(29)/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561  และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเข้าสภาฯ อีกครั้ง 

กล
ยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

 1.2 ทบทวนคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และวางแผนเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน - ส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

 1.3 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทุกประเภทให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและสมรรถนะบุคลากรสวนดุสิต - ส านักงาน
มหาวิทยาลัย 
- ส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

 1.4 จัดท าแนวทางการเข้าสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงาน รวมถึงการวางแผนการสืบทอด
ต าแหน่งผู้บริหาร 

-ส านักงาน
มหาวิทยาลัย 
- ส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

 1.5 พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม และสนับสนุน/กระตุ้นให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้ท างานกับมหาวิทยาลัยอย่างเต็มศักยภาพ 

-ส านักงาน
มหาวิทยาลัย 
- ส านัก
ส่งเสริม
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ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในหลักการ ในครั้งที่ 9(29)/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561  และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเข้าสภาฯ อีกครั้ง 

กล
ยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 

วิชาการและ
งานทะเบียน 

 1.6ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

-ส านักงาน
มหาวิทยาลัย 
-ส านัก
บริหารกล
ยุทธ์ 
 
 

กล
ยุทธ์
ที ่2 

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้พร้อมส าหรับโลกอนาคต  

 2.1 สร้างความเข้มแข็งด้านภาวะผู้น า (Strong Leadership) ให้แก่สภามหาวิทยาลัย และ ผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือการบริหารองค์กรอย่างเป็น
เอกภาพและน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกันทั่วทั้งองค์กร 

- สภา
มหาวิทยาลัย 
- ส านักงาน
มหาวิทยาลัย  

 2.2 จัดท ากรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (SDU Professional Standards for Faculties) แนวทางพัฒนาอาจารย์สู่มาตรฐาน ระบบ
ติดตามผล และพัฒนาระบบการประเมินการสอน 

- ส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

 2.3 สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าบทความวิชาการ ผลงานวิชาการ ต าแหน่งทางวิชาการ และการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในศาสตร์ที่ตรงกับ
ความต้องการในอนาคต 

- 
สถาบันวิจัย
และพัฒนา  
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ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในหลักการ ในครั้งที่ 9(29)/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561  และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเข้าสภาฯ อีกครั้ง 

กล
ยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 

- ส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

 2.4 จัดท าระบบสมรรถนะบุคลากร การวัด และการติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกสายงาน - ส านักงาน
มหาวิทยาลัย 

 2.5 สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีความรู้และสมรรถนะที่ จ าเป็นส าหรับโลกอนาคต สามารถแสวงหา
ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง มีทักษะการท างานที่หลายหลายพร้อมรับงานใหม่ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างนวัตกรรมการท างาน 
และมีทักษะภาษาอังกฤษ 

- ส านักงาน
มหาวิทยาลัย 
- ส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
- 
สถาบันวิจัย
และพัฒนา  
- สถาบัน
ภาษาศิลป
และ
วัฒนธรรม  

 2.6 สนับสนุนการท างานเป็นทีมแบบข้ามสายงาน (Cross Functional) ระหว่างหน่วยงานภายใน สร้างเครือข่ายในการท างานร่วมกันเพ่ือ
บูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่รวมถึง สนับสนุนการให้บุคลากรท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือน าความรู้
และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

ทุกส่วนงาน 

 2.7 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงาน ของบุคลากรโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ - ส านัก
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ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในหลักการ ในครั้งที่ 9(29)/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561  และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเข้าสภาฯ อีกครั้ง 

กล
ยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 

(Knowledge Management) บริหารกล
ยุทธ์ 
- ส านักงาน
มหาวิทยาลัย 
- ส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
- 
สถาบันวิจัย
และพัฒนา  
 

กล
ยุทธ์
ที ่3 

ส่งเสริมความรักและผูกพันต่อองค์กรเพื่อรักษาบุคลากรคุณภาพ  

 3.1 สร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement) ผ่านกิจกรรม            ต่าง ๆ เช่น การเชิดชูเกียรติ ส าหรับผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่นทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน การปลูกจิตส านึกรักองค์กร รวมถึงการสร้างสมดุลของการ
ท างานและการใช้ชีวิต 

ทุกส่วนงาน 

 3.2 ส่งเสริมความเป็นสวนดุสิต (SDU Spirit) แก่บุคลากรทุกระดับเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรม องค์กรที่เข้มแข็ง มีความภาคภูมิใจในความเป็นสวน
ดุสิต 

ทุกส่วนงาน 

 3.3 ปรับปรุงระบบการจ้าง การให้รางวัล การเลิกจ้าง รวมทั้งการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานที่ปลอดภัยและ
เหมาะสมและครอบคลุมบุคลากรทุกประเภทเพ่ือเสริมให้บุคลากรมีความม่ันคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ทุกส่วนงาน 

 3.4 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อบูรณาการการท างานและผสานการท างานแบบไร้รอยต่อ (Seamless) และ ทุกส่วนงาน 
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กล
ยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 

เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในหลักการ ในครั้งที่ 9(29)/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561  และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเข้าสภาฯ อีกครั้ง 

2. การด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 5   
 

 เป้าประสงค์ : บุคลากรที่มีคุณภาพ ท างานอย่างมีความสุข มีความม่ันคงในอาชีพ และมุ่งมั่นสร้างผลงานที่มีคุณค่าแก่มหาวิทยาลัย  
 

ประเด็น เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 2561 2562 2563 2564 
การพัฒนาศักยภาพและขีดความ 
สามารถตามความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
และจรรยาบรรณ 

ร้อยละ 40 ของอาจารย์ประจ า 
ทั้งหมดที่ไดร้ับการเพิ่มพูนความ 
เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ 
ไม่ต่ ากว่า 18 ช่ัวโมงต่อปี 

ร้อยละ 50 ของอาจารย์ประจ า 
ทั้งหมดที่ไดร้ับการเพิ่มพูนความ 
เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ 
ไม่ต่ ากว่า 18 ช่ัวโมงต่อป ี

ร้อยละ 60 ของอาจารย์ประจ า 
ทั้งหมดที่ไดร้ับการเพิ่มพูนความ 
เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ 
ไม่ต่ ากว่า 18 ช่ัวโมงต่อป ี

ร้อยละ 70 ของอาจารย์ประจ า 
ทั้งหมดที่ไดร้ับการเพิ่มพูนความ 
เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ 
ไม่ต่ ากว่า 18 ช่ัวโมงต่อป ี

ร้อยละ 40 ของอาจารย์ประจ า มี
ผลการสอบวัดความรูภ้าษาอังกฤษ 
เท่ากับหรือเทียบเท่า 600คะแนน 
(TOEIC) 

ร้อยละ 60 ของอาจารย์ประจ า มี
ผลการสอบวัดความรูภ้าษาอังกฤษ 
เท่ากับ หรือเทียบเท่า600คะแนน 
(TOEIC) 

ร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจ า ม ี
ผลการสอบวัดความรูภ้าษาอังกฤษ 
เท่ากับ หรือเทียบเท่า600คะแนน 
(TOEIC) 

ร้อยละ 100 ของอาจารย์ประจ า 
มีผลการสอบวดัความรู้
ภาษาอังกฤษเท่ากับ หรือเทียบเทา่ 
600 คะแนน(TOEIC) 

การส่งเสริมการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพให้แก่อาจารย์ในการปฏิบติังาน
เต็มเวลา หรือตามข้อก าหนดของแต่
ละหน่วยงานในหน่วยงานภายในและ
องค์การภายนอก เพ่ือน าองคความรทูี่
ไดมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

อาจารย์ประจ า จ านวน 3 คน 
จากอาจารย์ประจ าทั้งหมด ได้รับ
การสนับสนุนการพัฒนาทักษะทาง 
วิชาชีพโดยปฏิบัติงานแบบเต็ม
เวลาหรือตามข้อก าหนดของแต่ละ
หนวยงาน ในหนวยงานภายใน
และองคการภายนอก 

อาจารย์ประจ า จ านวน 4 คน 
จากอาจารย์ประจ าทั้งหมด ได้รับ
การสนับสนุนการพัฒนาทักษะทาง 
วิชาชีพโดยปฏิบัติงานแบบเต็ม
เวลาหรือตามข้อก าหนดของแต่ละ
หนวยงาน ในหนวยงานภายใน
และองคการภายนอก 

อาจารย์ประจ า จ านวน 4 คน 
จากอาจารย์ประจ าทั้งหมด ได้รับ
การสนับสนุนการพัฒนาทักษะทาง 
วิชาชีพโดยปฏิบัติงานแบบเต็ม
เวลาหรือตามข้อก าหนดของแต่ละ
หนวยงาน ในหนวยงานภายใน
และองคการภายนอก 

อาจารย์ประจ า จ านวน 5 คน 
จากอาจารย์ประจ าทั้งหมด ได้รับ
การสนับสนุนการพัฒนาทักษะทาง 
วิชาชีพโดยปฏิบัติงานแบบเต็ม
เวลาหรือตามข้อก าหนดของแต่ละ
หนวยงาน ในหนวยงานภายใน
และองคการภายนอก 

การสนับสนุนให้อาจารย์จัดท า  
- บทความวิชาการ  
- ผลงานวิชาการ  
– ต าแหน่งทางวิชาการ  
- คุณวุฒิปริญญาเอก 

อาจารยประจ า รอยละ 35 ของ 
อาจารยประจ าทั้งหมดมีบทความ 
วิชาการ หรือผลงานทางวิชาการ 

อาจารยประจ า รอยละ 40 ของ 
อาจารยประจ าทั้งหมดมีบทความ 
วิชาการ หรือผลงานทางวิชาการ 

อาจารยประจ า รอยละ 45 ของ 
อาจารยประจ าทั้งหมดมีบทความ 
วิชาการ หรือผลงานทางวิชาการ 

อาจารยประจ า รอยละ 50 ของ 
อาจารยประจ าทั้งหมดมีบทความ 
วิชาการ หรือผลงานทางวิชาการ 

อาจารยประจ าด ารงต าแหนงทาง 
วิชาการเพิ่มขึ้นรอยละ 20 ของ 
อาจารยประจ าทั้งหมด 

อาจารยประจ าด ารงต าแหนงทาง 
วิชาการเพิ่มขึ้นรอยละ 30 ของ 
อาจารยประจ าทั้งหมด 

อาจารยประจ าด ารงต าแหนงทาง 
วิชาการเพิ่มขึ้นรอยละ 40 ของ 
อาจารยประจ าทั้งหมด 

อาจารยประจ าด ารงต าแหนงทาง 
วิชาการเพิ่มขึ้นรอยละ 50 ของ 
อาจารยประจ าทั้งหมด 

รอยละ 34 ของอาจารยประจ า 
ทั้งหมดที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 35 ของอาจารยประจ า 
ทั้งหมดที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 36 ของอาจารยประจ า 
ทั้งหมดที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 37 ของอาจารยประจ า 
ทั้งหมดที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
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ประเด็น เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 2561 2562 2563 2564 
การพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถตามความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ และจรรยาบรรณ 

รอยละ 40 ของบุคลากรสาย 
สนับสนุนทั้ งหมดที่ ไ ด รั บการ
เพิ่มพูนความเช่ียวชาญเฉพาะใน
สาขาวิชาชีพไมต่ ากวา18ช่ัวโมง        
ตอป 

รอยละ 40 ของบุคลากรสาย 
สนับสนุนทั้ งหมดที่ ไ ด รั บการ
เพิ่มพูนความเช่ียวชาญเฉพาะใน
สาขาวิชาชีพไมต่ ากวา18ช่ัวโมง           
ตอป 

รอยละ 40 ของบุคลากรสาย 
สนับสนุนทั้ งหมดที่ ไ ด รั บการ
เพิ่มพูนความเช่ียวชาญเฉพาะใน
สาขาวิชาชีพไมต่ ากวา18ช่ัวโมง             
ตอป 

รอยละ 40 ของบุคลากรสาย 
สนับสนุนทั้ งหมดที่ ไ ด รั บการ
เพิ่มพูนความเช่ียวชาญเฉพาะใน
สาขาวิชาชีพไมต่ ากวา18ช่ัวโมง            
ตอป 

การสนับสนุนการปฏบิัติงานแบบ 
ข้ามสายงาน 

หนวยงานสนับสนุนทุกหนวยงานมี 
การสนับสนุนใหบุคลากรในสังกัดมี 
การปฏิบัติงานแบบขามสายงาน 

หนวยงานสนับสนุนทุกหนวยงานมี 
การสนับสนุนใหบุคลากรในสังกัดมี 
การปฏิบัติงานแบบขามสายงาน 

หนวยงานสนับสนุนทุกหนวยงานมี 
การสนับสนุนใหบุคลากรในสังกัดมี 
การปฏิบัติงานแบบขามสายงาน 

หนวยงานสนับสนุนทุกหนวยงานมี 
การสนับสนุนใหบุคลากรในสังกัดมี 
การปฏิบัติงานแบบขามสายงาน 

การสงเสริมสมรรถนะ และ สนับสนุน
ให้บุคลากรเติบโต ตามสายอาชีพ 

ทุกหนวยงานสนับสนุนใหบุคลากร
จัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
และสังเคราะหเปนแผนพัฒนา 
บุคลากรของหนวยงาน 

- - - 

มหาวิทยาลยัมีผลการด าเนินงาน 
เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ร้อยละ 70 

มหาวิทยาลยัมีผลการด าเนินงาน 
เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ร้อยละ 80 

มหาวิทยาลยัมีผลการด าเนินงาน 
เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ร้อยละ 90 

มหาวิทยาลยัมีผลการด าเนินงาน 
เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ร้อยละ 100 

การจัดการความรู้ และการถ่ายทอด
งานในองค์การ 

มีระบบการถายทอดงานระหวาง 
บุคลากรในหนวยงาน 

บุ ค ล า ก ร ร้ อ ย ล ะ 1 0 มี
คู่มือปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ี 
มหาวิทยาลยัก าหนด 

บุ ค ล า ก ร ร้ อ ย ล ะ 20 มี
คู่มือปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ี 
มหาวิทยาลยัก าหนด 

บุ ค ล า ก ร ร้ อ ย ล ะ 30 มี
คู่มือปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ี 
มหาวิทยาลยัก าหนด 
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   การจัดท าแผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย           
สวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ โดยมีเป้าประสงค์ คือ บุคลากรที่มีคุณภาพ ท างานอย่างมีความสุข มีความมั่นคงในอาชีพ และมุ่งมั่นสร้างผลงานที่มีคุณค่าแก่มหาวิทยาลัย  
โดยมีตัวชี้วัด และกระบวนการ ดังนี้  
 

ประเด็น เป้าหมาย ตาม
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์

ที่ 5  
(ปีงบประมาณ) 

ตัวชี้วัดตามแผน กระบวนการ 
2561 2562 2563 2564 

การพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถตามความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณ 

ร้อยละ 40 ของอาจารย์
ประจ าทัง้หมดที่ได้รบั
การเพิ่มพูนความ
เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขา
วิชาชีพไม่ต่ ากว่า 18 
ชั่วโมงต่อป ี

ร้อยละ 50 ของอาจารย์
ประจ าทัง้หมดที่ได้รบั
การเพิ่มพูนความ
เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขา
วิชาชีพไม่ต่ ากว่า 18 
ชั่วโมงต่อป ี

ร้อยละ 60 ของอาจารย์
ประจ าทัง้หมดที่ได้รบั
การเพิ่มพูนความ
เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขา
วิชาชีพไม่ต่ ากว่า 18 
ชั่วโมงต่อป ี

ร้อยละ 70 ของอาจารย์
ประจ าทัง้หมดที่ได้รบั
การเพิม่พูนความ
เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขา
วิชาชีพไม่ต่ ากว่า 18 
ชั่วโมงต่อป ี

1.จัดอบรมภายในส่วนงาน / 
ภายในมหาวิทยาลัย  
 
2.สนับสนุนให้ไปรับการอบรม
กับหน่วยงานภายนอก  

ร้อยละ 40 ของอาจารย์
ประจ า มผีลการสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษ 
เท่ากับ หรือเทียบเท่า 
600 คะแนน 
(TOEIC) 

ร้อยละ 60 ของอาจารย์
ประจ า มผีลการสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษ 
เท่ากับ หรือเทียบเท่า 
600 คะแนน 
(TOEIC) 

ร้อยละ 80 ของอาจารย์
ประจ า มผีลการสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษ 
เท่ากับ หรือเทียบเท่า 
600 คะแนน 
(TOEIC) 

ร้อยละ 100 ของ
อาจารย์ประจ า ม ี
ผลการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ 
เท่ากับ หรือเทียบเท่า 
600 คะแนน 
(TOEIC) 

ก าหนดให้อาจารย์ประจ าทุกคน
ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ สอบวัด
ความรูภ้าษาอังกฤษ 
เท่ากับ หรือเทียบเท่า 600 
คะแนน (TOEIC)   
 

แผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 - 2564 
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ประเด็น เป้าหมาย ตาม
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์

ที่ 5  
(ปีงบประมาณ) 

ตัวชี้วัดตามแผน กระบวนการ 
2561 2562 2563 2564 

การส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพให้แก่
อาจารย์ในการปฏิบัติงาน
เต็มเวลา หรือตาม
ข้อก าหนดของแต่ละ
หน่วยงานในหน่วยงาน
ภายในและองค์การ
ภายนอก เพื่อน าองคความรู
ที่ไดมาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 

อาจารย์ประจ า จ านวน 
3 คน จาก อาจารย์
ประจ าทัง้หมด ได้รับการ 
สนับสนนุการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพโดย
ปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา
หรือตามข้อ ก าหนดของ
แต่ละหนวยงาน ใน
หน่วยงานภายในและ 
องคการภายนอก 

อาจารย์ประจ า จ านวน 
4 คน จาก อาจารย์
ประจ าทัง้หมด ได้รับการ 
สนับสนนุการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพโดย
ปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา
หรือตามข้อก าหนดของแ 
ต่ละหนวยงาน ในหนวย
งานภายในและ 
องคการภายนอก 

อาจารย์ประจ า จ านวน 
5 คน จาก อาจารย์
ประจ าทัง้หมด ได้รับการ 
สนับสนนุการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพโดย
ปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา
หรือตามข้อก าหนดของแ 
ต่ละหนวยงาน ในหนวย
งานภายในและ 
องคการภายนอก 

อาจารย์ประจ า จ านวน 
6 คน จาก อาจารย์
ประจ าทัง้หมด ได้รับการ 
สนับสนนุการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพโดย
ปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา
หรือตามข้อก าหนดของแ 
ต่ละหนวยงาน ในหนวย
งานภายในและ 
องคการภายนอก 

มหาวิทยาลยัส่งเสริมให้อาจารย์
ไปปฏบิัติงานเต็มเวลา หรือตาม
ข้อก าหนดของแต่ละหน่วยงาน
ในหน่วยงานภายในและ
องค์การภายนอกเพื่อน าองค
ความรทูี่ไดมาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 

การสนับสนุนให้อาจารย์
จัดท า  
- บทความวิชาการ  
- ผลงานวิชาการ  
– ต าแหน่งทางวิชาการ  
- คุณวุฒิปริญญาเอก 

อาจารยประจ า รอยละ 
35 ของอาจารยประจ า
ทั้งหมดมีบทความ
วิชาการ หรือผลงานทาง
วิชาการ 

อาจารยประจ า รอยละ 
40 ของอาจารยประจ า
ทั้งหมดมีบทความ
วิชาการ หรือผลงานทาง
วิชาการ 

อาจารยประจ า รอยละ 
45 ของอาจารยประจ า
ทั้งหมดมีบทความ 
วิชาการ หรือผลงานทาง
วิชาการ 

อาจารยประจ า รอยละ 
50 ของอาจารยประจ า
ทั้งหมดมีบทความ
วิชาการ หรือผลงานทาง
วิชาการ 

1.จัดโครงการสนับสนนุภายใน
มหาวิทยาลยั  
 
2.สนับสนุนงบประมาณ  
 

อาจารยประจ าด ารงต า
แหนงทางวชิาการ
เพิ่มข้ึนรอยละ 20 ของ
อาจารยประจ าทั้งหมด 

อาจารยประจ าด ารงต า
แหนงทางวชิาการ
เพิ่มข้ึนรอยละ 30 ของ
อาจารยประจ าทั้งหมด 

อาจารยประจ าด ารงต า
แหนงทางวชิาการ
เพิ่มข้ึนรอยละ 40 ของ
อาจารยประจ าทั้งหมด 

อาจารยประจ าด ารงต า
แหนงทางวชิาการ
เพิ่มข้ึนรอยละ 50 ของ
อาจารยประจ าทั้งหมด 

1.จัดโครงการสนับสนนุภายใน
มหาวิทยาลยั  
 
2.สนับสนุนงบประมาณ  
 

รอยละ 34 ของอาจารย
ประจ า ทัง้หมดที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 35 ของอาจารย
ประจ าทัง้หมดที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละ 36 ของอาจารย
ประจ าทัง้หมดที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละ 37 ของอาจารย
ประจ าทัง้หมดที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

1.ก าหนดนโยบายการรับ
อาจารย์ใหม่ ด้วยคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเท่านั้น และก าหนด
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ประเด็น เป้าหมาย ตาม
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์

ที่ 5  
(ปีงบประมาณ) 

ตัวชี้วัดตามแผน กระบวนการ 
2561 2562 2563 2564 

อัตราเงินเดือนที่เหมาะสม 
 
2.พิจารณาการลาศึกษาต่อของ
อาจารย์ที่ยังไม่มีคุณวุฒปิริญญา
เอก และงบประมาณสนบัสนุน
ที่เหมาะสม 

การพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถตามความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณ 

รอยละ 40 ของ 
บุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมดที่ไดรับการ
เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในสาขาวิชาชพี 
ไมต่ ากวา18ชั่วโมง      
ตอป 

รอยละ 50 ของ 
บุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมดที่ไดรับการ
เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในสาขาวิชาชพี 
ไมต่ ากวา18ชั่วโมง      
ตอป 

รอยละ 60 ของ 
บุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมดที่ไดรับการ
เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในสาขาวิชาชพี 
ไมต่ ากวา18ชั่วโมง      
ตอป 

รอยละ 70 ของ 
บุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมดที่ไดรับการ
เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในสาขาวิชาชพี 
ไมต่ ากวา18ชั่วโมง      
ตอป 

1.จัดโครงการสนับสนนุภายใน
มหาวิทยาลยั  
 
2.สนับสนุนงบประมาณ  
 
3.สนับสนุนให้ไปพัฒนากบั
หน่วยงานภายนอก  

การสนับสนุนการปฏิบัติงาน
แบบข้ามสายงาน 

หนวยงานสนบัสนุนทุก
หนวยงานมีการ
สนับสนนุใหบุคลากรใน
สังกัดมีการปฏิบัตงิาน
แบบขามสายงาน 

หนวยงานสนบัสนุนทุก
หนวยงานมีการ
สนับสนนุใหบุคลากรใน
สังกัดมีการปฏิบัตงิาน
แบบขามสายงาน 

หนวยงานสนบัสนุนทุก
หนวยงานมีการ
สนับสนนุใหบุคลากรใน
สังกัดมีการปฏิบัตงิาน
แบบขามสายงาน 

หนวยงานสนบัสนุนทุก
หนวยงานมีการ
สนับสนนุใหบุคลากรใน
สังกัดมีการปฏิบัตงิาน
แบบขามสายงาน 

ผู้บังคับบัญชาคอยให้การ
สนับสนนุผูป้ฏิบัติงานใน
หน่วยงาน  

การสงเสริมสมรรถนะ และ 
สนับสนุนให้บุคลากรเตบิโต 
ตามสายอาชีพ 

ทุกหนวยงานสนบัสนุน
ใหบุคลากรจัดท าแผน 
พัฒนาตนเองรายบุคคล
และสังเคราะหเปนแผน
พัฒนาบุคลากรของ         

- - - 1.จัดท าแผนพฒันาตนเอง
รายบุคคล  
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ประเด็น เป้าหมาย ตาม
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์

ที่ 5  
(ปีงบประมาณ) 

ตัวชี้วัดตามแผน กระบวนการ 
2561 2562 2563 2564 

หนวยงาน 

มหาวิทยาลยัมีผลการ
ด าเนินงาน เป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ร้อย
ละ 70 

มหาวิทยาลยัมีผลการ
ด าเนินงาน เป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ร้อย
ละ 80 

มหาวิทยาลยัมีผลการ
ด าเนินงาน เป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ร้อย
ละ 90 

มหาวิทยาลยัมีผลการ
ด าเนินงาน เป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ร้อย
ละ 100 

มีคณะท างาน ก ากับติดตาม
อย่างเป็นรูปธรรม  
 

การจัดการความรู้ และการ
ถ่ายทอดงานในองค์การ 

มีระบบการถายทอดงาน
ระหวางบุคลากรใน 
หนวยงาน 

บุคลากรร้อยละ10มี
คู่มือปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานที่ 
มหาวิทยาลยัก าหนด 

บุคลากรร้อยละ20มี
คู่มือปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานที่ 
มหาวิทยาลยัก าหนด 

บุคลากรร้อยละ30มี
คู่มือปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานที่ 
มหาวิทยาลยัก าหนด 

ผู้บังคับบัญชาในหนว่ยงาน มี
การก าหนดข้อตกลง และ
ตัวชี้วัดอย่างชัดเจน เพื่อติดตาม
การท าคู่มือปฏิบัติงานให้เป้น
รูปธรรมของบุคลากรใน
หน่วยงาน 
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3. การรายงานและสรุปผล 
 
    มหาวิทยาลัยโดยส านักงานมหาวิทยาลัย เป็นผู้ดูแลจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือ
ด าเนินการตามแผน และติดตามผล โดยรายงานต่อมหาวิทยาลัยทุกรายไตรมาส และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย
ทราบเป็นรายปีงบประมาณ     
 

รายงานครั้งที่ 1 ช่วงเวลาด าเนินการและสรุปผลข้อมูล เสนอรายงานให้ทราบ 

1 ตุลาคม – ธันวาคม มหาวิทยาลัย 
2 มกราคม –มีนาคม มหาวิทยาลัย 
3 เมษายน – มิถุนายน มหาวิทยาลัย 
4 กรกฎาคม – กันยายน สภามหาวิทยาลัย 
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