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วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



ค าน า 
 
คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับใน

วิทยาลัยฯ เพ่ือให้ บุคลากรทั้งผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ได้ใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติในการด าเนินงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิสัยทัศน์
ของวิทยาลัย คือ “เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการศึกษา และผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและ
สุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม” 

ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ท าให้คู่มือฉบับนี้ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน
ได้น าไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงานพร้อมทั้งจะช่วยในการก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผลการ ด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนางานตามพันธกิจของวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าซึ่งจะ
ส่งผลให้บัณฑิตพยาบาลที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยแห่งนี้เป็นผู้  “มีคุณธรรมและจริยธรรมคู่ความรู้ มี
บุคลิกภาพดี มีจิตอาสา และมีความกล้าหาญในการแสดงออกอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์” ตาม
คุณลักษณะและอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  วระสีหะ 
    คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 
1. ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา มีประวัติความเป็นมา ดังนี้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ระบุไว้ว่า บุคคลย่อมเสมอภาคกันในการรับ

บริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการ
สุขภาพของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และการบริการทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึง และ
มีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด ประเทศไทยจึงได้ด าเนินการปฏิรูป
ระบบสุขภาพและได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตั้งแต่ พ.ศ.2545 โดยมี
เป้าหมายให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซึ่งการที่จะบรรลุตาม
เป้าหมายนั้นได้จะต้องมีบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อให้บริการทางสาธารณสุขให้มีจ านวนเพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพที่จะให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่จะช่วย
ตอบสนองนโยบายของรัฐในการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชน ตลอดจนความเสมอภาคของประชาชน ในการได้รับการบริการสุขภาพ เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยคณะกรรมการ
มีหน้าที่วางแผนและก าหนดทิศทางในการเปิดสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ และด าเนินโครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพจัดท าหลักสูตร ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การเปิดสอน
และการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการฯ ได้ยกร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และประชุมวิพากษ์หลักสูตร 2 ครั้ง 
โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย และน าเข้าสู่  
การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2549 ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.2550 และอนุมัติการเปิดรับ
นักศึกษาในภาคเรียนที่  1/2550 ต่อมาสภามหาวิทยาลัยมีมติ ในคราวประชุม เมื่อวันที่  14 
พฤศจิกายน พ.ศ.2549 อนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และสภาการพยาบาลมีมติ
ให้การรับรองวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2550 
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2. วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
2.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 วิสัยทัศน์ (Vision) (ปีงบประมาณ 2565–2569) 

มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University) 
พันธกิจ (Mission) 

  1) ให้การศึกษา ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง
ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที ่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที ่มี
แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะที่สามารถ
น าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพ่ือความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย
ทางวิชาการท่ีอุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

3) บริการวิชาการ การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะที่ตอบและ
แก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ 

 
2.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการศึกษา และผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและ
สุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม 
 พันธกิจ (Mission) 
  1) ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และด้านสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
และการด าเนินชีวิตมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการท างานในระดับสากล 
มีจิตส านึกในการให้บริการ และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและโดดเด่นในวิชาชีพ 
  2) วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ ด้านการพยาบาลและสุขภาพ เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน และสากล 
  3) บริการวิชาการและชุมชนให้บริการวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนน าและเครือข่ายการดูแลส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม  
  4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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3. นโยบายและวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
3.1 นโยบาย 
 วิทยาลัยฯ ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนาวิทยาลัยฯ ไว้ในแผนยุทธศาสตร์

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ของวิทยาลัยฯ สอดคล้องกับนโยบายในการบริหารและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ.2565-2569) เพ่ือให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ไปสู่
ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

3.1.1 นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคน

ให้ก้าวไปสู่ความส าเร็จในเส้นทางวิชาชีพ 
2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ 

เพ่ือน าไปสู่ความผาสุกและคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร

ในทุกมิต ิ
4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

อุปกรณ์ บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพ ทั้งในด้านวุฒิ

การศึกษาและผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
3.1.2 นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสู่ความเป็นเอตทัคคะ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันท้ังในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือการมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนด้วยการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และการผลิตบัณฑิตร่วมกัน  

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา 
มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพ่ือนร่วมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและ
การใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
3.1.3 นโยบายด้านการวิจัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
2) ยกระดับการวิจัย บูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน สร้างเครือข่ายกับ

สถาบันต่างประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัย 
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3) สร้างนักศึกษาให้มีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและเป็นผู้ร่วมงานที่ดีในการท า
วิจัย  

 
3.1.4 นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
และการวิจัย 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 
 
3.1.5 นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้

ทางวัฒนธรรม 
3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยน เพื่อการอนุรักษ์

และเผยแพร่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

3.2 วัตถุประสงค์ 
 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานเป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ พ.ศ.2558 คือ ผลิตบัณฑิต วิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย บริการวิชาการ
แก่ชุมชน และสังคมและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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4. โครงสร้างการบริหารองค์กร 
4.1 โครงสร้างองค์กร 

4.1.1 โครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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4.1.2 โครงสร้างองค์กรของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุม 
ครั้งที่  8/2558 
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4.1.3 โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ ในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2563



 
 

4.2 คณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหารและอ านาจหน้าที่ 
4.2.1 คณะกรรมการอ านวยการ 

คณะกรรมการอ านวยการมีอ านาจและหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พ.ศ.2558 ข้อ 11 
ดังนี้ 

1) วางนโยบายและแผนงานของวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งวิทยาลัย 

2) เสนอแนะแนวทางและสนับสนุนการจัดหาเงินทุนและแหล่งเงินทุน เพ่ือให้
วิทยาลัยฯด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค ์

3) พิจารณาเสนองบประมาณของวิทยาลัยให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
4) ก าหนดแนวทางควบคุมและดูแลการบริหารงานของวิทยาลัย 
5) พิจารณาเสนอหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
6) พิจารณาเสนอแบ่งหรือยุบเลิกส่วนงานของวิทยาลัย 
7) พิจารณาวางหลักเกณฑ์และให้ความเห็นต่ออธิการบดีในการบริหารงานบุคลากร

ของวิทยาลัย 
8) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งและถอดถอนรองคณบดีตาม

ค าแนะน าของคณบดี 
9) วางระเบียบและออกข้อบังคับทางการศึกษา การบริหารงาน การเงินและ

งบประมาณ การวิจัยหรือการให้บริการทางวิชาการของวิทยาลัย ทั้งนี้ระเบียบและข้อบังคับทางการ
ศึกษาของวิทยาลัยจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

10) ตั้งอนุกรรมการ คณะบุคคลหรือบุคคลหนึ่ งบุคคลใด เพ่ือปฏิบัติงานตามที่
คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 

11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือตามที่ระเบียบหรือข้อบังคับอ่ืน
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ 

 
4.2.2 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการ
ด าเนินงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พ.ศ.2558 หมวด 2 ข้อ 16 วิทยาลัยฯ อาจมีคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยคณะหนึ่ง ประกอบด้วย คณบดีเป็นประธาน รองคณบดี อาจารย์ประจ า
หลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้แทนคณาจารย์ หัวหน้าส านักงานเป็นกรรมการ และอาจแต่งตั้งรอง
คณบดีคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ  

ให้ประธานคณะกรรมการอ านวยการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารฯ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1)  ก าหนดนโยบาย วางแผน และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและ

สุขภาพ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
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2)  ก ากับ ดูแลการจัดท างบประมาณประจ าปี และควบคุมการใช้งบประมาณของ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ตามท่ีก าหนดไว้ในแผน 

3)  ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล การมอบหมายงาน การก าหนดภาระ
งาน ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 

4)  ก ากับ ดูแลการด าเนินงานด้านการสอน ด้านวิชาการ ด้านวิจัยและบริการ
วิชาการแก่สังคม ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน และการประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

5)  ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาของ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

6)  จัดท าปฏิทินการด าเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพให้สอดคล้องกับ
ปฏิทินกิจกรรมวิชาการของมหาวิทยาลัย 

7)  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณบดีหรืออธิการบดี 

 
4.2.3 คณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษาฯ 

คณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษาฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานตาม

เกณฑ์ข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สภาพยาบาล และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

2) ให้ความเห็นชอบการออกข้อสอบรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาและสภาการพยาบาล 

3) ให้ความเห็นชอบการประเมินผลการศึกษารายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต 

4) ตรวจสอบและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับผลการสอบรายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต 

5) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณบดีหรืออธิการบดี 

 
4.2.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯมีหน้าที่ความรบัผิดชอบ ดังนี้ 
1) ด าเนินการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามนโยบายของ

วิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย  
2) บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบและกลไกของการบริหารหลักสูตรตามที่

วิทยาลัยฯ ก าหนด 
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3) ก ากับ ดูแล และติดตามการด าเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผล ให้เป็นไปตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (มคอ.2) 

4) วางแผน ก ากับติดตาม ดูแล ให้ค าปรึกษา และตรวจสอบการจัดท ารายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ.4) และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) 

5) วางแผน บริหารทรัพยากรและสิ่งเอ้ืออ านวยในการจัดการเรียนการสอน 
6) รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตร การประเมินผล การจัดท ารายงานผล

การด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) รวมทั้งน าผลการประเมินหลักสูตรไปพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
พัฒนาหลักสูตรในปีถัดไป และเสนอรายงานตามล าดับ 

7) ติดตามผลการสอบ วิเคราะห์ ประเมินผล และเสนอแนวทางในการพัฒนาผล
การสอบข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

8) ก ากับ ดูแลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและเสนอรายงาน
ตามล าดับ 

9) ก ากับและติดตามการด าเนินงานการประเมินหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิตจาก
ผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้เกี่ยวข้อง และจัดท ารายงานเสนอตามล าดับ 

10) รับผิดชอบ ก ากับ ดูแล การด าเนินการในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร  

11) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของวิทยาลัยฯ ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณบดีหรืออธิการบดี 
 

4.2.5 คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) รวบรวมและวิเคราะหขอมูลทบทวนแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ 
2) จัดท าแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ เสนอคณะกรรมการอ านวยการ

เพ่ือพิจารณา 
3) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติ

การและน าผลการ ติดตามมา 
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
4.2.6 คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร 

คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรมีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) รวบรวม และวิ เคราะหขอมูลทบทวนแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและ
แผนพัฒนาบุคลากร 

2) จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร เสนอคณะกรรมการ
อ านวยการเพ่ือพิจารณา 
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3) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและ
แผนพัฒนาบุคลากรน าผลการติดตามมาปรับปรุงแผน 

4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.2.7 คณะกรรมการบริหารพัฒนาและแผนอัตราก าลังอาจารย์และบุคลากร
สายสนันสนุน 

คณะกรรมการบริหารพัฒนาและแผนอัตราก าลังอาจารย์และบุคลากรสายสนันสนุนมี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) รวบรวม และวิเคราะหขอมูลทบทวนภาระงานและกรอบอัตราก าลัง ตามแผน
อัตราก าลังอาจารย์และบุคลากรสายสนันสนุน 

2) จัดท าแผนอัตราก าลังอาจารย์และบุคลากรสายสนันสนุน เสนอคณะกรรมการ
อ านวยการเพ่ือพิจารณา 

3) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอัตราก าลังอาจารย์และบุคลากร
สายสนันสนุนน าผลการ ติดตามมาปรับปรุงแผน 

4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
4.2.8 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

1) แจ้งบุคลากรในสังกัดเข้าตรวจสอบข้อมูลในระบบประเมินผลฯ ERP 
2) ด าเนินการประเมินผล และยืนยันข้อมูลในแบบประเมินฯ 
3) แจ้งบุคลากรในสังกัตรับทราบผลการประเมินฯ ในระบบ ERP 
4) ท าหนังสือแจ้ง กองบริหารงานบุคคล เพ่ือประมวลผลการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 
 
4.2.9 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม

มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก 
2) จัดกิจกรรมและประเมินผลคุณภาพของการจัดกิจกรรม ตามแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
3) จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
4) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร และแหล่ง

งาน แก่นักศึกษา 
5) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการท างาน 
6) ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ และฝ่ายอื่น ๆ ในการดูแลนักศึกษา 
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7) ประสานงานกับนักศึกษาให้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของวิทยาลัยฯ และ
มหาวิทยาลัย 

8) เสริมสร้างสุขภาพร่างกาย จิตใจ สร้างความสุข ความพึงพอใจ และส่งเสริม
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา 

9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
4.2.10 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ก าหนดนโยบาย แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และให้ความ

เห็นชอบแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยฯ 
2) ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านการประกันคุณภาพและการจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเองของวิทยาลัยฯ 
3) ประสานงานจัดท าและรวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน รวบรวมข้อมูลส่วนกลางตามตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตลอดจนเอกสาร /หลักฐานอ้างอิงต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการจัดท ารายงานการประเมินตนเองในรูปแบบ
เอกสารและการจัดท ารายงานประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online รวมถึงการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ และประสานงานการจัดส่งรายงานประจ าปี
ให้มหาวิทยาลัย 

4) จัดท าและรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ได้รับทราบทุกภาคการศึกษา 

5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
4.2.11 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
และครอบคลุมบริบทในการวิเคราะห์ความเสี่ยง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้าน
ทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ด้านนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และด้านการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการทุจริต รวมทั้งประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง 

2) จัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รวมทั้งน าเสนอแผนฯ ดังกล่าวต่อ
คณบดีและคณะกรรมการอ านวยการเห็นชอบ 

3) สื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องทราบเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
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4) ประเมินการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน 

5) ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง แผนการควบคุม
ภายในและจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง 

6) น าเสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการอ านวยการ
วิทยาลัยฯ 

7) อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มอบหมาย 

 
4.2.12 คณะกรรมการด้านการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม 
คณะกรรมการด้านการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ก าหนดนโยบายงานวิจัย การแสวงหาทุนวิจัย  และการบริการวิชาการแก่
สังคมท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

2) จัดท าแผนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมในแต่ละปีงบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ของวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย 

3) ส่งเสริมให้การเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม  ส่งเสริม 
สนับสนุนคณาจารย์ท าวิจัย ทางการพยาบาล และสุขภาพ 

4) ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนท าวิจัยเพ่ือพัฒนางานในความรับผิดชอบ 
5) พิจารณาทุนวิจัยและนวัตกรรมของวิทยาลัยฯ โดยเน้นโครงการที่สามารถน า

ผลงานไปใช้ประโยชน์ได้ 
6) ก ากับ ติดตามการด าเนินงานวิจัยและบริการวิชาการที่ได้รับสนับสนุนจาก

ภายในและ ภายนอกให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
7) ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยให้บุคลากรทราบอย่างสม่ าเสมอ 
8) สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณเสนอกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 

และรายงาน มหาวิทยาลัย 
9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
4.2.13 คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปและวัฒธรรม 
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปและวัฒธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ก าหนดนโยบายการท านุบ ารุงศิลปและวัฒธรรมของวิทยาลัยฯ 
2) จัดท าแผนการท านุบ ารุงศิลปและวัฒธรรมของวิทยาลัยฯให้สอดคล้องกับแผน

กลยุทธ์ ของวิทยาลัยฯและมหาวิทยาลัย 
3) ด าเนินการตามแผนการท านุบ ารุงศิลปและวัฒธรรมของวิทยาลัยฯ 
4) ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนการท านุบ ารุงศิลปและวัฒธรรมของ

วิทยาลัยให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และน าผลการติดตามมาปรับปรุงแผนในปีถัดไป  
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5) สรุปผลการด าเนิน งาน เสนอกรรมการบริหารวิทยาลัยและรายงาน 
มหาวิทยาลัย 

6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
4.2.14 คณะกรรมการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
คณะกรรมการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2) จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงาน โดยการก าหนดวิธีการค านวณ

ต้นทุนการปันส่วนต้นทุนและวิธีการติดตามข้อมูลต้นทุน 
3) จัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน โดยการวิเคราะห์กิจกรรม/วิธีการ/

ขั้นตอนการด าเนินงาน สถานะปัจจุบัน และก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาการด าเนินการตามกิจกรรม และ
ผู้รับผิดชอบ 

4) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลต้นทุนการวิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลต้นทุนของหน่วยงานและหลักสูตร 

5) ด าเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ก าหนด
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ และการวางแผนการใช้จ่ายของหน่วยงาน 

6) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ 
7) สอบทานการใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนของหน่วยงาน 
8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ส่วนที่ 2 

หลักเกณฑ์การจ้าง การต่อสัญญาจ้างและการลา 
 
การบรรจุพนักงาน 

การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นการบรรจุโดยอาศัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 พนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน มี 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. พนักงานงบประมาณแผ่นดิน คือ พนักงานที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่ได้
ผ่านการวิเคราะห์ภาระงาน ก าหนดเลขประจ าต าแหน่งเป็นพนักงาน  ก าหนดอัตราค่าจ้างและ
ปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดินในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป 

2. พนักงานงบประมาณเงินรายได้ คือ พนักงานที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่ได้
ผ่านการวิเคราะห์ภาระงาน โดยได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงาน โดยมีสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 1 ปีต่อเนื่องตามความจ าเป็น 
 
การก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 

1. ต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ 
1.1 ศาสตราจารย์ 
1.2 รองศาสตราจารย์ 
1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1.4 อาจารย์ 

2. ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
2.1 อธิการบดี 
2.2 รองอธิการบดี 
2.3 คณบดี 
2.4 หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
2.5 ผู้ช่วยอธิการบดี 
2.6 รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
2.7 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี/ส านักงานวิทยาเขต/ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้า

หน่วยงานอื่นที่เทียบเท่ากอง 
2.8 หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่า

สาขาวิชา 
2.9 ต าแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 

3. ต าแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
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กลุ่มสนับสนุนวิชาการ หมายถึง ต าแหน่งสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย 
และส่วนงานด้านการเสนอการสอน และการวิจัยโดยตรง ประกอบด้วย 

1) ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญฉพาะ ได้แก่ 
1.1 ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
1.2 ระดับเชี่ยวชาญ 
1.3 ระดับช านาญการพิเศษ 
1.4 ระดับช านาญการ 
1.5 ระดับปฏิบัติการ 

2) ประเภททั่วไป หมายถึง ต าแหน่งที่ช่วยปฏิบัติการด้านต่างๆ ของต าแหน่งปฏิบัติการ 
โดยบรรจุวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ได้แก่ 

2.1 ระดับช านาญงานพิเศษ 
2.2 ระดับช านาญงาน 
2.3 ระดับปฏิบัติงาน 
2.4 ระดับอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

การก าหนดมาตรฐาน การจ าแนกต าแหน่งพนักงานให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหาร
พนักงานก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
หลักเกณฑ์การจ้างพนักงาน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลื่อนต าแหน่งพนักงานให้สูงขึ้น และการแต่งตั้ง 
การแต่งตั้งบุคคลภายนอกให้ด ารงต าแหน่งวิชาการ หรือต าแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ 

ที่ไม่ใช่การด ารงต าแหน่งในระดับต้น หรือให้ด ารงต าแหน่งบริหาร และการได้รับค่าจ้าง เริ่มแรกให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย ก าหนด 

1. หลักเกณฑ์การรับบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทางการรับบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ทั้ง
การสรรหา และการคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการสรรหา และคัดเลือกตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวทางก าหนดวิธีการคัดเลือก พ.ศ. 2560 

2. การท าสัญญาจ้างฉบับแรก จะท าตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
จะต้องท าสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคาร
ส านักงานอธิการบดี 

3. การก าหนดระยะเวลาจ้าง (งบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยได้ก าหนดระยะของสัญญา
จ้าง ให้มีช่วงระยะเวลาของอายุสัญญา ดังนี้ 

3.1 ระยะเวลาการจ้าง 
3.1.1 ระยะสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

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

หน่วยงาน อายุสัญญาจ้าง 1 ปี 
3.2 การต่อสัญญาจ้าง 

หน่วยงานจัดท าบัญชีรายชื่อบุคคลในสังกัดที่ประสงค์ต่อสัญญาจ้างส่งกองบริหารงาน
บุคคล เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติและแจ้งให้บุคลากรมาท าสัญญาต่อไป 

1. เอกสารการท าสัญญาจ้าง ประกอบด้วย 
1.1 รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 2 ใบ 
1.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ 
1.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ฉบับ 
1.4 หลักฐานการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ 
1.5 ทะเบียนสมรส จ านวน 2 ฉบับ 
1.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จ านวน 2 ฉบับ 

2. ระยะเวลา ให้ส่งสัญญาจ้างภายใน 3 วัน นับจากวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
3. ให้รับสัญญาจ้าง "คู่ฉบับ" ภายใน 7 วัน นับจากวันส่งสัญญาจ้าง 

3.3 บัตรประจ าตัวพนักงาน 
พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนจะต้องท าบัตรประจ าตัวพนักงานเมื่อได้รับการบรรจุตาม

ประเภทของพนักงาน ดังนี้ 
1. พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ให้ท าบัตรประจ าตัวตามระยะและ

อายุสัญญาจ้าง (ระยะ 1 - ระยะ 3) จนถึงระยะที่ 4 ท าบัตรประจ าตัวระยะเวลา 6 ปีต่อครั้งไปจนอายุ 
60 ปี ตาม พรบ.เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

2. พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้ ให้ท าบัตรประจ าตัวใหม่ทุกปีก่อนบัตร
หมดอายุ 1 เดือน  

3.4 หลักเกณฑ์การท าบัตรประจ าตัว 
1. กรอกแบบฟอร์มการขอมีบัตรประจ าตัวพนักงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. รูปถ่าย ขนาด 2.5X3.0 ซม. จ านวน 2 รูป 
กรณีบัตรหายหรือถูกท าลาย 
1. ลงบันทึกประจ าวันที่สถานีต ารวจ 
2. กรอกแบบค าขอมีบัตรประจ าตัวหรือขอมีบัตรใหม่ 
3. รูปถ่าย ขนาด 2.5X3.0 ซม. (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 2 รูป ไม่สวมหมวกและ

แว่นตาสีเข้ม 
4. แนบส าเนาบันทึกประจ าวันของสถานีต ารวจ 
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การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 
การแจ้งผลการเลื่อนค่าจ้างตามวรรคหนึ่งให้ประกอบด้วย อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อนฐาน

ในการค านวณ จ านวนเงินที่ได้รับการเลื่อนและค่าจ้างที่พึงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อนตามผลการเลื่อน
ค่าจ้างนั้น 

พนักงานผู้ใดไม่ได้รับการเลื่อนคา่จ้างให้แจ้งเหตุผลที่ไม่ได้เลื่อนค่าจ้างให้ผู้นั้นทราบด้วย 
พนักงานซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างต้องอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
1. ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้ 
2. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาล

พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

3. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักงานเกินกว่าสองเดือน 
4. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
5. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
6. ในครึ่งปีที่แล้วมา ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย

ในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
7. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็น

หนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของแต่ละหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย 

8. ครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม 
(6) และวันลาดังต่อไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลา 

(ข) ลาคลอดบุตร ไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ค) ลาป่วย ซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่

เกินหกสิบวันท าการ 
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป

หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
(จ) ลาพักผ่อน 
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นภายในประเทศ 
การนับจ านวนวันลาส าหรับการลาป่วยและการลากิจส่วนตัว ให้นับเฉพาะวันท าการ 
ในการพิจารณาเลื่อนค่าจ้าง ให้น าข้อมูลการลา พฤติกรรมการท างาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติราชการ การ
พัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย และ
ข้อควรพิจารณามาประกอบการพิจารณา 



19 
 

พนักงานซึ่งเลื่อนต าแหน่ง ย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่ ไปช่วยงานในต่างหน่วยงาน ได้รับ
มอบหมายหรือได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอ่ืนใด ให้น าผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในครึ่งปีที่แล้วมาของพนักงานผู้นั้นทุกต าแหน่งและทุกแห่งมา
ประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างด้วย  

หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติตามหน้าที่  พนักงานผู้ ใดได้รับอนุญาตให้ไป
ปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืนให้ได้เลื่อนค่าจ้างตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
บริหารพนักงานก าหนดในประกาศมหาวิทยาลัย 
 
การลา 

การลาของบุคลากรจะต้องยื่นผ่านระบบ e-office ใช้แบบฟอร์มตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
โดยให้เสนอขออนุมัติผ่านหัวหน้าหน่วยงานตามล าดับ และจัดส่งให้กองบริหารงานบุคคล 
 
สิทธิการลาของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยได้รับค่าจ้าง 
ประเภทการลา สิทธิการลา เงื่อนไข/หมายเหตุ 
ลาป่วย 30 วัน ลาป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์ 
ลาคลอดบุตร 90 วัน ลาก่อนวันคลอดหรือหลังวันคลอดก็ได้ รวมแล้ว

ไม่เกิน 90 วัน 
ลาเพื่อดูแลบุตรและ
ภรรยาหลังคลอด 

150 วัน มีสิทธิลาต่อเนื่องการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 
วัน 
(โดยไม่ได้รับค่าจ้าง) 

ลากิจส่วนตัว 10 วัน เสนอใบลาและได้รับอนุญาตแล้ว จึงจะสามารถ
หยุดได้ 

ลาพักผ่อนประจ าปี 10 วันต่อปี 1. ลาได้เมื่อปฏิบัติงานครบ 6 เดือน 
2. มีสิทธิสะสมในปีต่อไปแต่ไม่เกิน 20 วัน 
3. กรณีท างานครบ 15 ปีขึ้นไป สะสมได้ 30 วัน 

ลาอุปสมบทหรือลาไป
ประกอบพิธีฮัจญ์ 

90 วันต่อปี 1. มีสิทธิลาได้เมื่อปฏิบัติงานต่อเนื่องมาแล้วไม่
น้อยกว่า 12 เดือน 
2. เสนอใบลาเพื่อขออนุญาต ก่อนวันเดินทางไม่
น้อยกว่า 60 วัน 

ลาเข้ารับการตรวจเลือก
หรือเข้ารับการเตรียมพล 

60 วันต่อปี  

ลาเพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาพนักงาน 

เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามประกาศ
ว่าด้วยการนั้น 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการลาและการลาโดยได้รับ
ค่าจ้างและเงินประจ าต าแหน่ง ประกาศ ณ วันที่ 
29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 
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ข้อควรทราบเกี่ยวกับการลา 
1) ผู้ลาต้องยื่นใบลาเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้น

กรณีลาป่วยลาคลอดบุตรการลา เข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลให้หยุดงานได้  
โดยไม่ต้องรอรับค าสั่งอนุญาต ในกรณีท่ีไม่อาจยื่นใบลาได้ต้องแจ้งการลาให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบ
และต้องส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน 

2) พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตให้ลาหากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดงาน
ให้เสนอขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตและให้ถือว่าการลาเป็นอัน
สิ้นสุดเพียงวันที่ขอยกเลิกวันลานั้น 

3) กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยมิได้ด าเนินการเกี่ยวกับการลาให้ถูกต้องตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลา และการลาโดยได้รับค่าจ้างและเงิน
ประจ าต าแหน่ง ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 นี้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ถือว่า
เป็นการขาดงาน 

4) กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตให้ลาเกินสิทธิการลาให้ถือเป็นการลาโดยไม่ได้รับ
เงินเดือน 
 
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 มีอ านาจเลิกจ้างพนักงาน ในกรณีต่อไปนี้ 
1. เมื่อสิ้นสุดการจ้างและไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง 
2. เมื่อไม่ผ่านการประเมิน 
3. เมื่อปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีประสิทธิภาพหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ 
4. ถูกสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
5. เมื่อมหาวิทยาลัยยกเลิกหน่วยงาน/โครงการ หรือต าแหน่ง 
6. เมื่อเข้าเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้ 

6.1 พนักงาน ต าแหน่งอาจารย์ ภายใน 5 ปี นับแต่วันด ารงต าแหน่ง หากไม่สามารถส่งผล
งานเข้าสู่ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ให้ปฏิบัติงานต่ออีก 2 ปี และเมื่อครบ 7 ปี แล้วยังไม่สามารถ
เลื่อนเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ 
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6.2 พนักงาน ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายใน 1 ปี นับแต่วันด ารงต าแหน่ง หากไม่
สามารถส่งผลงานเข้าสู่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ได้ ให้ปฏิบัติงานต่อไปอีก 2 ปี และเมื่อครบปีแล้ว 
ยังไม่สามารถเลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ได้ 

 
การลาออก 

จะต้องยื่นหนังสือขอลาล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยยื่นหัวหน้าหน่วยงาน และอธิการบดี
อนุญาต 
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ส่วนที่ 3 

ค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยก าหนดบัญชีค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยตามโครงสร้างต าแหน่งจ านวน 4 บัญชี 
ซึ่งก าหนดเฉพาะอัตราค่าจ้างขั้นต่ าและอัตราค่าจ้างขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 
 
บัญชีค่าจ้างและการได้รับค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 

1. บัญชีค่าจ้างข้ันต่ า-ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งวิชาการ 
ต าแหน่ง ขัน้ต่ า ขั้นสูง 

อาจารย์ 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

- 
28,000 
33,900 

 
 
70,680 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 93,820 
รองศาสตราจารย์ - 109,000 
ศาสตราจารย์ - 115,390 
ศาสตราจารย์ (ที่ผ่านการประเมินหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริหารพนักงานก าหนด) 

- 118,970 

 
2. บัญชีค่าจ้างข้ันต่ า-ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 

ต าแหน่ง ขั้นต่ า ขั้นสูง 
หัวหน้าฝ่าย 27.260 61,670 
ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 35,740 79,160 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า 41,870 91,740 
 

3. บัญชีค่าจ้างข้ันต่ า-ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ 
ต าแหน่ง ขั้นต่ า ขั้นสูง 

ปฏิบัติการ 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

21,000 
23,400 
- 

 
 
41,940 

ช านาญการ - 61,670 
ช านาญการพิเศษ - 79,160 
เชี่ยวชาญ - 91,740 
เชี่ยวชาญพิเศษ - 97,980 
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4. บัญชีค่าจ้างข้ันต่ า-ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ต าแหน่ง ขั้นต่ า ขั้นสูง 

ปฏิบัติงาน 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ขั้นสูง 

14,550 
 
16,380 

 
31,520 

ช านาญงาน - 52,230 
ช านาญงานพิเศษ - 71,460 
 
บัญชีค่าจ้างและการได้รับค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) 

1. บัญชีค่าจ้างข้ันต่ า-ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งวิชาการ 
ต าแหน่ง ขั้นต่ า ขั้นสูง 

อาจารย์ 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

16,500 
18,350 
21,930 

 
 
47.790 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 78,480 
รองศาสตราจารย์ - 91,310 
ศาสตราจารย์ - 98,610 
ศาสตราจารย์ (ท่ีผ่านการประเมินหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริหารพนักงานก าหนด) 

- 98.920 

 
2. บัญชีค่าจ้างข้ันต่ า-ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ 
ต าแหน่ง ขั้นต่ า ขั้นสูง 

ปฏิบัติการ 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

15,750 
17,600 
21,180 

 
 
31.860 

ช านาญการ - 47,040 
ช านาญการพิเศษ - 56,490 
เชี่ยวชาญ - 66,170 
เชี่ยวชาญพิเศษ - 70,970 
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3. บัญชีค่าจ้างข้ันต่ า-ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ต าแหน่ง ขั้นต่ า ขั้นสูง 

ปฏิบัติงาน 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ขั้นสูง 

13,460 
 
14,870 

26,510 

ช านาญงาน - 42,630 
ช านาญงานพิเศษ - 57,246 
 
การอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

การอุทธรณ์ หมายถึง การที่พนักงานผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย ให้พนักงานนั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์
ค าสั่งลงโทษ โดยให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย ภายใน 30 
วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่ง 

การร้องทุกข์ หมายถึง พนักงานผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชา ใช้อ านาจหน้าที่ต่อตนไม่ ถูกต้อง 
หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือถูกสั่งให้เลิกจ้าง โดยไม่เป็นธรรม ให้พนักงานผู้
นั้นมีสิทธิ์ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ภายใน 30 วันนับแต่วันรับทราบค าสั่ง 

มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2560 เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่พิจารณา วินิจฉัย อุทธรณ์ และเรื่องราวร้องทุกข์ ประกอบด้วย 

1. ประธานซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน 
2. กรรมการซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี และหัวหน้าหน่วยงาน จ านวน 3 คน 
3. กรรมการซึ่งเลือกจากข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 3 คน 
4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งกรรมการตามข้อ 2 และ 3 เลือกจากบุคคลภายนอก จ านวน 3 คน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่ง 
คราวละ 2 ปี 
 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

1. พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือนและการร้องทุกข์ของ
ข้าราชการ ตามข้อบังคับ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณอุทธรณ์ การร้องทุกข์และการพิจารณา
เรื่องร้องทุกข์ เพ่ือเสนอให้สภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย 

2. พิจรณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง ลดขั้นค่าจ้าง ปลดออกและไล่ออก และ
การร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยและรายงานผลการ
พิจารณาให้สภามหาวิทยาลัยทราบหรือ 

3. มีหน้าที่ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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วิธีอุทธรณ์และย่ืนอุทธรณ์ 
1. การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ให้อุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนผู้อ่ืน หรือ

มอบหมายให้ผู้อ่ืนอุทธรณ์แทนกันไม่ได้ 
2. การอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือ และข้อเท็จจริง โดยท าถึงคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้อง

ทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
 

จรรยาบรรณของบุคลากร จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
จรรยาบรรณของบุคลากร 

จรรยาบรรณท่ีพึงมีของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
1. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
3. จรรยาบรรณต่อมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงาน 
4. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา 
5. จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
6. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 
7. จรรยาบรรณต่อนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและสังคม 
การกระท าผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิดวินัยหรือผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ด าเนินการทาง

วินัยตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลซึ่งใช้บังคับกับบุคลากร
ประเภทนั้นๆ ถ้าไม่เป็นความผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการดังนี้ 

(1) ตักเตือน หรือ 
(2) สั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด หรือ 
(3) ท าทัณฑ์บน 

 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
บุคลากรต้องมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ดังนี้ 

1. รัก ศรัทธา รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพของตน 
2. ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณ

วิชาชีพก าหนดไว้ก็ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้น  
3. ร่วมมือและส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
4. แจ้งให้นักเรียน นักศึกษา ทราบแนวทางการสอนและการวัดผลเมื่อเปิดภาคการศึกษา 
5. ก าหนดต าราหรือเอกสารประกอบการสอนในปริมาณและระดับที่เหมาะกับเนื้อหาการสอน 
6. สอนตรงเวลาที่ก าหนด ไม่ทิ้งสอนกลางคัน ไม่งดสอนโดยไม่มีเหตุอันควร ถ้ามีการงดสอน

พึงจัดสอนชดเชย 
7. สอนด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบังความรู้หรือเลือกที่รักมักท่ีชัง 
8. ผู้สอนต้องให้ความร่วมมือในการประเมินผลการสอน 
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9. ประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักวิชาการ และส่งผลการประเมินนั้นตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

10. ไม่แก้ไขผลการเรียนหรือผลการสอบโดยมิชอบ 
11. เป็นนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณแห่งนักวิจัย 
12. ปฏิบัติหน้าที่โดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไม่ยอมตนให้ถูกครอบง าด้วยอิทธิพลหรือ

ผลประโยชน ์
13. ไม่ล่วงละเมิดเสรีภาพหรือผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน 

 
จรรยาบรรณต่อมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงาน 

บุคลากรต้องมีจรรยาบรรณต่อมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. รัก ศรัทธา และมีเจตคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ไม่ท าให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง 
2. ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้

เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
3. อุทิศตนและเวลาให้เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มท่ี 
4. ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร 

มุ่งสัมฤทธิ์ผลของงาน รักษาคุณภาพมาตรฐานแห่งวิชาชีพ และค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
เป็นส าคัญ 

5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

6. ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือของ
บุคลากรอ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรอ่ืนโดยมิชอบ 

7. ไม่กระท าการใดหรือด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ ในกรณี
มีความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยขน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ยุติการกระท า
ดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงาน และคณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณา 
เมื่อคณะกรรมการจรรยาบรรณวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

8. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

1. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
2. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคลากรหรือแหล่งที่มาของข้อมูล 
3. ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและ

สิทธิมนุษยชน 
4. ต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และเสนอผลงานตามความเป็นจริง 
5. ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
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ส่วนที่ 4 

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 

พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมเพ่ือให้พนักงาน
ทั้ง 2 ประเภทนี้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ ดังนี้ 
 
1. ความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายวิชาการ 

ต าแหน่งทางวิชาการเป็นต าแหน่งที่แสดงถึงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชานั้นๆ มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณในการสอน วิจัย และบริการวิชาการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการสามารถพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งมีเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งตามประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เริ่มบังคับใช้ วันที่ 1 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 
 

ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผลงานที่เสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ผศ.) 

วุฒิการศึกษา 
1. วุฒิปริญญาตรี ต าแหน่งอาจารย์ 
และปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 
6 ปี 
2. วุฒิปริญญาโท ต าแหน่งอาจารย์ 
และปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 
4 ปี 
3. วุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งอาจารย์ 
และปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 
1 ปี 
 
การสอน  
- ต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชา
หนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรใน
รายวิชาหนึ่งในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
3 หน่วยกิต ระบบทวิภาค และมี
ความช านาญในการสอน  

ผลงานวิชาการ 
(เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง (ดี) หรือ 
2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะ อื่น 1 
รายการ (ดี) หรือ 
3. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง (ดี) หรือ 
4. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และต ารา
หรือหนังสือ1 เล่ม (ดี) 
(สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์) 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือ
บทความทางวิชาการ(ดีมาก) แทน
งานวิจัย ตาม (2)-(4) 
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้อง
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ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผลงานที่เสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
- เอกสารค าสอน (ท่ีใช้ในการ
ประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตาม
ภาระงานสอน มีคุณภาพดี และใช้
ประกอบการสอนมาแล้ว 1 ภาค
การศึกษา)  
ผลงาน การสอนและผลงานทาง
วิชาการ  
ต้องเป็นตามหลักจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
ก.พ.อ. ก าหนด) 

รองศาสตราจารย์ 
(รศ.) 
 

ต้องด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
และปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปี 
การสอน 
- ต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชา
หนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค และมีความช านาญ
การพิเศษในการสอน  
- เอกสารค าสอน (ท่ีใช้ในการ
ประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้น ตาม
ภาระงานสอน มีคุณภาพดี และใช้
ประกอบการสอนมาแล้ว 1 ภาค
การศึกษา) 
ผลงาน การสอนและผลงานทาง
วิชาการ ต้องเป็นตามหลักจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

ผลงานวิชาการ มี 2 วิธี 
(เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง) 
วิธีที่ 1 
1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง (ดี) หรือ 
2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงาน
วิชาการในลักษณะอ่ืน 1 รายการ 
(ดี) หรือ 
3. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงาน
รับใช้สังคม 1 เรื่อง (ดี) และ 
4. ต าราหรือ หนังสือ 1 เล่ม (ดี) 
วิธีที่ 2  
1. ผลงานวิจัย 3 เรื่อง (ดีมาก 2 
เรื่อง ดี 1 เรื่อง) หรือ 
3. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง (ดีมาก) และ
ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน (ดี) 
หรือ 
4. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง (ดีมาก) และ
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม (ดี) 
(สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์) 
ต ารา หรือหนังสือ 2 เล่ม (ดีมาก) 1 
เล่ม (ดี) แทนผลงานตาม (1)-(3) 
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้อง
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
ก.พ.อ. ก าหนด) 
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ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผลงานที่เสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
ศาสตราจารย์ (ศ.) ต้องด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

และปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปี 
การสอน 
ต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชา
หนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย  
ผลงาน การสอนและผลงานทาง
วิชาการ ต้องเป็นตามหลักจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

ผลงานวิชาการ มี 2 วิธี 
(เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง) 
วิธีที่ 1 
1. ผลงานวิจัย 5 เรื่อง (ดีมาก)  
เผยแพร่อยู่ในฐานระดับนานาชาติ
ตามท่ี กพอ. ก าหนดหรือ 
2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงาน
วิชาการในลักษณะอ่ืน 1 รายการ 
(ดี) หรือ 
3. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง เผยแพร่อยู่
ในฐานระดับนานาชาติตามที่ กพอ. 
ก าหนดและผลงานวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับ
ใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 5 
เรื่อง (ดีมาก) และ 
4. ต าราหรือ หนังสือ (ดีมาก) 
วิธีที่ 2  
1. ผลงานวิจัย 5 เรื่อง เผยแพร่อยู่
ในฐานระดับนานาชาติตามที่ กพอ. 
ก าหนด (ดเีด่น) หรือ 
2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง เผยแพร่อยู่
ในฐานระดับนานาชาติตามที่ กพอ. 
ก าหนดและผลงานวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับ
ใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 5 
เรื่อง (ดีเด่น)  
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้อง
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
ก.พ.อ. ก าหนด) 

ศาสตราจารย์ (ศ.) 
สาขาวิชาทาง
สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 

ต้องด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
และปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปี 
การสอน 
ต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชา
หนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของ

ผลงานวิชาการ มี 2 วิธี 
(เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง) 
วิธีที่ 1 
1. ผลงานวิจัย 5 เรื่อง (ดีมาก)  อยู่
ในฐานระดับนานาชาติ หรือ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ 
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ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผลงานที่เสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
มหาวิทยาลัย  
ผลงาน การสอนและผลงานทาง
วิชาการ ต้องเป็นตามหลักจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง หรือ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และผลงาน
วิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด
อย่างน้อย 2 เรื่อง (ดีมาก) และ 
3. ต ารา หรือ หนังสือ 2 เล่ม (ดี
มาก) 
วิธีที่ 2  
1. ผลงานวิจัย 5 เรื่อง อยู่ในฐาน
ระดับนานาชาติ หรือฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 (ดีเด่น) หรือ 
2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง อยู่ในฐาน
ระดับนานาชาติ หรือฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 หรือต ารา หรือหนังสือ 1 เล่ม 
และผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 3 เรื่อง 
(ดีเด่น) หรือ 
3. ต ารา หรือ หนังสือ 3 เล่ม (ดีเด่น) 
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้อง
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
ก.พ.อ. ก าหนด) 

 
2. ความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ สามารถพัฒนาตนเองเพ่ือก้าวสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้นดังนี้ ต าแหน่งระดับช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษตามล าดับ โดยกระท าได้ 2 วิธี คือ 

1) วิธีปกติ หมายถึง วิธีที่ใช้แก่ผู้ขอที่มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและผลงานตรงตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

2) วิธีพิเศษ หมายถึง วิธีที่ใช้แก่ผู้ขอที่มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งต่างไปจากที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด เช่น ระยะการด ารงต าแหน่งไม่ครบ หรือการขอแต่งตั้งที่ไม่ได้เป็นไปตามที่ก าหนด หรือ
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง (Fast Track) ซึ่งต้องด ารงต าแหน่งในสาขาที่เสนอขอมาแล้วไม่น้อยกว่า 
1 ป ี

 



31 
 

ในการขอต าแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ/
เชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่งผู้บริหาร เพ่ือให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ
ดังนี้ 

1. การประเมินค่างาน 
2. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
3. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
4. ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 

เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ 
การขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ /เชี่ยวชาญเฉพาะ 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดระดับต าแหน่งไว้ ดังนี้ 
 

ประเภทท่ัวไป 
ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง เกณฑ์การประเมิน ผลงานที่ใช้ประเมิน 

ระดับช านาญงาน 1. มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ตรงตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
2. คุณสมบัติที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
2.1 มีระยะเวลาปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี 5 ปี 
ปริญญาโท 3 ปี 
2.2 ผลการปฏิบัติราชการ
ย้อนหลัง 3 ปี เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 
2.3 ด้านงานสารบรรณ (ผ่าน
เกณฑ์การสอบของมหาวิทยาลัย) 
2.4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
2.5 ภาษาอังกฤษ (ผ่านเกณฑ์
การสอบของมหาวิทยาลัย) 

1. ผลสัมฤทธิ์ของ
งานตามตัวชี้วัด 
2. ความรู้/
ความสามารถ 
ทักษะและ
สมรรถนะเฉพาะ
ต าแหน่ง 
 

ระดับช านาญงาน 
1. คู่มือปฏิบัติงาน 
1 เล่ม 
2. จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 
 

ระดับช านาญงาน
พิเศษ 
 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ตรงตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
2. คุณสมบัติที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
2.1 ผลการปฏิบัติราชการ

1. ผลสัมฤทธิ์ของ
งาน ระดับช านาญ
งานพิเศษตาม
ตัวชี้วัด 
2. ความรู้/

1. คู่มือปฏิบัติงาน 
1 เล่ม 
2. ผลงานเชิง
วิเคราะห์ที่แสดง
ทักษะและ
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ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง เกณฑ์การประเมิน ผลงานที่ใช้ประเมิน 
ย้อนหลัง 3 ปี 
2.2 ด้านงานสารบรรณ (ผ่าน
เกณฑ์การสอบของมหาวิทยาลัย) 
2.3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
2.4 ภาษาอังกฤษ (ผ่านเกณฑ์
การสอบของมหาวิทยาลัย) 

ความสามารถ  
 

สมรรถนะ ให้เห็น
การพัฒนางานใน 
เฉพาะต าแหน่ง 
หน้าที่ 
3. จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 
 

 

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ 
ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง เกณฑ์การประเมิน ผลงานที่ใช้ประเมิน 

ระดับช านาญการ  
 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ตรงมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด 
2. คุณสมบัติที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
2.1 มีระยะเวลาปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี 5 ปี 
ปริญญาโท 3 ปี 
2.2 ผลการประเมินปฏิบัติ
ราชการย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี และ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 
2.3 ด้านงานสารบรรณ การเงิน 
และพัสดุ (ตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยก าหนด) 
2.4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
2.5 ภาษาอังกฤษ (ผ่านเกณฑ์
การสอบของมหาวิทยาลัย) 

1. ผลสัมฤทธิ์ของ
งานตามตัวชี้วัด
ของต าแหน่ง  
2. ความรู้/
ความสามารถ หรือ
ทักษะและ
สมรรถนะเฉพาะ
ต าแหน่ง  
 
 

1. คู่มือปฏิบัติงาน
หลัก อย่างน้อย 1 
เล่ม และ 
2. ผลงานเชิง
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือ 
3. ผลงาน R2R 
หรือ 
4. งานวิจัย อย่าง
น้อย 1 เรื่อง 
5. จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 

ระดับช านาญการ
พิเศษ 
 

1. เคยด ารงต าแหน่งประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะระดับช านาญ
การมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี และ 
2. ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องและ

1. ผลสัมฤทธิ์ของ
งานตามตัวชี้วัด
ของต าแหน่งที่
ครองอยู่  

1. ผลงานเชิง
วิเคราะห์หรือ
สังเคราะห์ที่เป็น
การพัฒนางานของ
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ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง เกณฑ์การประเมิน ผลงานที่ใช้ประเมิน 
เหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

2. ความรู้/
ความสามารถ 
ทักษะและ
สมรรถนะทีจ่ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งที่
ประเมิน 
 

หน่วยงาน 
2. งานวิจัย อย่าง
น้อย 1 เรื่อง และ 
หรือ 
3. ผลงานลักษณะ
อ่ืนที่เป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานอย่าง
น้อย 1 เรื่อง / 
รายการ 
4. จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

ระดับเชี่ยวชาญ 1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ระดับปฏิบัติการ และ 
2. เคยด ารงต าแหน่งประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญ
การพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
หรือ ต าแหน่งประเภทอ่ืนตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี กพอ. 
ก าหนด และ  
3. ปฏิบัติงานด้านเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป หรือ งานอ่ืนที่มี
ความเกี่ยวข้อง ซึ่งเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ปี 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ของ
งานตามตัวชี้วัด
ของต าแหน่ง 
2. ความรู้/
ความสามารถ 
ทักษะและ
สมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งที่
ประเมิน  
3. การใช้ความรู้
ความสามารถใน
การสนับสนุนงาน
บริการวิชาการต่อ
สังคม เช่น การให้
ค าปรึกษา อบรม 
และเผยแพร่ความรู้ 
หรือการพัฒนางาน
สนับสนุนงาน
บริการวิชาการ 
หรืองานวิชาชีพ
เฉพาะ 

1. ผลงานเชิง
วิเคราะห์หรือ
สังเคราะห์หรือ
ผลงานในลักษณะ
อ่ืนที่แสดงให้เห็น
ถึงการพัฒนางาน
ของมหาวิทยาลัย 
1 เรื่อง/รายการ 
และ 
2. งานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ อย่าง
น้อย 1 เรื่อง 
3. การใช้ความรู้
ความสามารถใน
การสนับสนุนงาน
บริการวิชาการ 
งานวิชาชีพบริการ 
สังคม 
4. จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
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ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง เกณฑ์การประเมิน ผลงานที่ใช้ประเมิน 
ระดับเชี่ยวชาญ
พิเศษ (ประเภท
วิชาชีพเฉพาะ) 
-นิติการ 
ต าแหน่งนิติกร 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ตรงตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
2. เคยด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
หรือต าแหน่งประเภทอ่ืนตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. 
ก าหนด และ 
3. ปฏิบัติงานด้านนิติกรหรืองาน
อ่ืนที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่ง
เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า1 ปี 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ของ
งานตามตัวชี้วัดที่
ครองอยู่ 
2. ความรู้/
ความสามารถ 
ทักษะและ
สมรรถนะ  
3. การใช้ความรู้
ความสามารถใน
การสนับสนุนงาน
บริการวิชาการต่อ
สังคม เช่น การให้
ค าปรึกษา อบรม 
และเผยแพร่ความรู้ 
หรือการพัฒนางาน
สนับสนุนงาน
บริการวิชาการ 
หรืองานวิชาชีพ
เฉพาะ 
4. การใช้ความรู้
ความสามารถใน
การสนับสนุนงาน
บริการวิชาการ 
หรืองานวิชาชีพ
บริการต่อสังคม
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาหรือ
สนับสนุนวิชาการ 
5. ผลงานที่ได้รับ
การยกย่องได้รับ
รางวัลระดับชาติ 
หรือผลงาน
ปฏิบัติงาน
สนับสนุนเป็นที่
ยอมรับใน

1. ผลงานเชิง
วิเคราะห์ หรือ
สังเคราะห์ หรือ
ผลงานในลักษณะ
อ่ืนที่แสดงให้เห็น
ถึงการพัฒนางาน
ของ 
มหาวิทยาลัย 1 
เรื่อง/รายการ 
2. งานวิจัย ซึ่ง
ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ อย่าง
น้อย1 เรื่อง 
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ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง เกณฑ์การประเมิน ผลงานที่ใช้ประเมิน 
ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ 
6. จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ 

 

กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ใช้วิชาชีพ 
ต าแหน่ง คุณสมบัติที่ก าหนด เกณฑ์การประเมิน ผลงานที่ใช้ประเมิน 

ระดับช านาญการ กรณีปฏิบัติการหน้าที่หัวหน้าฝ่าย
หรือหัวหน้าหน่วยงาน 
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีและด ารง
ต าแหน่งปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี หรือ 
2. ได้รับวุฒิปริญญาโทและด ารง
ต าแหน่งปฏิบัติการ มาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี  
3. ได้รับวุฒิปริญญาเอกและด ารง
ต าแหน่ง ปฏิบัติการมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี  
 

1. ผลสัมฤทธิ์ของ
งานตามตัวชี้วัด
ของต าแหน่งที่
ครองอยู่และ
แนวคิดในการ
พัฒนาปรับปรุง
งานในต าแหน่ง
ใหม่ 
2. ความรู้ 
ความสามารถ
ทักษะและ
สมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งที่
จะประเมิน 
3. สมรรถนะ
ทางการบริหาร 

1. คู่มือปฏิบัติงาน
หลัก 1 เล่ม 
 

ระดับช านาญการ
พิเศษ 

ด ารงต าแหน่งช านาญการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี กรณีปฏิบัติการ
หน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้า
หน่วยงาน 
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีและด ารง
ต าแหน่งช านาญการมาแล้วไม่
น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
2. ได้รับวุฒิปริญญาโทและด ารง
ต าแหน่งช านาญการมาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี 
3. ได้รับวุฒิปริญญาเอกและด ารง

1. ผลสัมฤทธิ์ของ
งานตามตัวชี้วัด
ของต าแหน่งที่
ครองอยู่และ
แนวคิดในการ
พัฒนาปรับปรุง
งานในต าแหน่ง
ใหม่ 
2. ความรู้
ความสามารถ
ทักษะและ

1. ผลงานเชิง
วิเคราะห์หรือ
สังเคราะห์หรือวิจัย
ที่แสดงให้เห็นถึง
การพัฒนางานใน
หน้าที่อย่างน้อย 1 
เล่ม 
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ต าแหน่ง คุณสมบัติที่ก าหนด เกณฑ์การประเมิน ผลงานที่ใช้ประเมิน 
ต าแหน่งช านาญการมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี 
 

สมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งที่
จะประเมิน 
3. สมรรถนะ
ทางการบริหาร 
 

ระดับเชี่ยวชาญ  
 

1. ต้องด ารงต าแหน่งช านาญการ
พิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ของ
งานตามตัวชี้วัด
ของต าแหน่งที่
ครองอยู่และ
แนวคิดในการ
พัฒนาปรับปรุง
งานในต าแหน่ง
ใหม่  
2. ความรู้
ความสามารถ 
ทักษะและ
สมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งที่
จะประเมิน 
 

1. ผลงานเชิง
วิเคราะห์หรือ
สังเคราะห์อย่าง
น้อย 1 เล่ม และ 
2. ผลงานวิจัยอย่าง
น้อย 1 เรื่อง ที่
แสดงให้เห็นถึงการ
พัฒนางานใน
หน่วยงานหรือ
มหาวิทยาลัย 
3. สมรรถนะ
ทางการบริหาร 
 

 
ผู้ประเมินค่างาน 

ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานของต าแหน่งระดับช านาญงาน ช านาญงาน
พิเศษ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 

1. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
2. ผู้บังคับบัญชาของผู้เสนอ เป็นกรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินค่างาน มีหน้าที่ประเมินค่างานตามเกณฑ์การตัดสินที่ก าหนดและ

เป็นไปตามกรอบของต าแหน่ง และไม่มีผลท าให้อัตราก าลังเพิ่มข้ึนแล้วน าเสนอคณะกรรมการประเมิน
และคณะกรรมการบริหารพนักงานพิจารณาอนุมัติ 

 
ผู้ประเมินผลงาน (คู่มือและผลงาน) 

การประเมินพนักงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน ประกอบด้วย 
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1. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
2. ผู้แทนรองอธิการบดีเลือกกันเอง จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 
3. ผู้แทนคณบดีเลือกกันเอง จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 
4. ผู้แทนผู้อ านวยการเลือกกันเอง จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
ประเภทผู้บริหาร 

ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ผลงานที่เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่ง 

ผลงานที่ใช้ประเมิน 

ระดับหัวหน้าฝ่าย 1. มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ตรงมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ที่ ก.พ.อ. ของประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญ
การมาเป็นเกณฑ์ก าหนดและมี
ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
งานและระยะเวลาของ
ต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามท่ี
คณะกรรมการบริหารพนักงาน
มหาวิทยาลัยก าหนด 
2. คุณสมบัติที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  
(1) มีประสบการณ์ในการ
ท างานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายของ
ต าแหน่งที่จะแต่งตั้งรวมกัน
แล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
(2) มีประสบการณ์ในการ
บริหารหน่วยงานในฐานะ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี 
 

(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามตัวชี้วัดของ
ต าแหน่งที่ครองอยู่ 
(2) ความรู้
ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งที่จะประเมิน 
(3) สมรรถนะทางการ
บริหาร 

1. การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ 
พิจารณาจากงานที่
ปฏิบัติได้ผลผลิตตาม
เป้าหมายและเกิดผล
ลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ 
(1) งานตามบทบาท
หน้าที่ของต าแหน่ง 
(2) งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. ความรู้
ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งที่จะประเมิน 
(1) ความรู้
ความสามารถที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติงาน
ในต าแหน่ง 
(2) ความรู้ เรื่อง 
กฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ 
(3) ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ 
(4) ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 
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ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ผลงานที่เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่ง 

ผลงานที่ใช้ประเมิน 

(5) ทักษะการค านวณ 
(6) ทักษะการจัดการ
ข้อมูล 
3. สมรรถนะทางการ
บริหาร 
(1) สภาวะผู้น า 
(2) วิสัยทัศน์ 
(3) การวางแผนกล
ยุทธ์ภาครัฐ 
(4) ศักยภาพเพ่ือน า
การเปลี่ยนแปลง 
(5) การควบคุมตนเอง 
(6) การสอนงาน และ
การมอบหมายงาน 

ระดับผู้อ านวยการ
กอง/หัวหน้าส านักงาน 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ตรงมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ที่ ก.พ.อ. ก าหนดและมี
ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
งานและระยะเวลาของ
ต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารพนักงาน
มหาวิทยาลัยก าหนด 
2. คุณสมบัติที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  
(1) มีประสบการณ์ในการ
บริหารหน่วยงานในฐานะ
หัวหน้าฝ่ายในกองหรือ
หน่วยงานอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของ
ต าแหน่งที่จะแต่งตั้งมากกว่า 1 
งาน มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
หรือ 
(2) มีประสบการณ์ในการ

(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามตัวชี้วัดของ
ต าแหน่งที่ครองอยู่ 
(2) ความรู้
ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งที่จะประเมิน 
(3) สมรรถนะทางการ 
ความรู้ความสามารถ
บริหาร 
 

1. การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ 
พิจารณาจากงานที่
ปฏิบัติได้ผลผลิตตาม
เป้าหมายและเกิดผล
ลัพธ์ตรงตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ 
2. ความรู้
ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งที่จะประเมิน 
(1) ความรู้
ความสามารถที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติงาน
ในต าแหน่ง 
 (2) ความรู้ เรื่อง 
กฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ 
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ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ผลงานที่เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่ง 

ผลงานที่ใช้ประเมิน 

บริหารหน่วยงานในฐานะ
หัวหน้าฝ่ายหรือรักษาการใน
ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย ในกอง
หรือหน่วยงานอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของ
ต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง1งาน 
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
หรือ 
(3) ผู้ที่อยู่ในต าแหน่งรักษาการ
ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้า
ส านักงานก่อนประกาศนี้มีผล
ใช้บังคับไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 

(3) ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ 
 (4) ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 
(5) ทักษะการค านวณ 
(6) ทักษะการจัดการ
ข้อมูล 
3. สมรรถนะทางการ
บริหาร 
(1) สภาวะผู้น า 
(2) วิสัยทัศน์ 
 (3) การวางแผนกล
ยุทธ์ภาครัฐ 
(4) ศักยภาพเพ่ือน า
การเปลี่ยนแปลง 
(5) การควบคุมตนเอง 
(6) การสอนงาน และ
การมอบหมายงาน 

ระดับผู้อ านวยการ 
ส านักงานอธิการบดี 

(1) มีประสบการณ์ในการ
บริหารหน่วยงานในฐานะ
ผู้อ านวยการกอง หัวหน้า
ส านักงานคณบดี หรือหัวหน้า
หน่วยงานอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า ซึ่งเป็นประสบการณ์
ในต าแหน่งที่มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบเหมือนกันแต่
แตกต่างหน่วยงาน รวมกันเป็น 
2 หน่วยงาน มาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปี หรือ 
(2) มีประสบการณ์ในการ
บริหารหน่วยงานในฐานะ
ผู้อ านวยการกอง หัวหน้า
ส านักงานคณบดี หรือหัวหน้า
หน่วยงานอื่นที่มีฐานะ

(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามตัวชี้วัดของ
ต าแหน่งที่ครองอยู่ 
(2) ความรู้
ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งที่จะประเมิน 
(3) สมรรถนะทางการ
บริหาร 
 
 

1. การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ 
พิจารณาจากงานที่
ปฏิบัติได้ผลผลิตตาม
เป้าหมาย และเกิด
ผลลัพธ์ตรงตามค า
รับรองการปฏิบัติ
ราชการ 
2. ความรู้
ความสามารถทักษะ
และสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งที่จะประเมิน 
(1) ความรู้
ความสามารถที่จ าเป็น
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ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ผลงานที่เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่ง 

ผลงานที่ใช้ประเมิน 

เทียบเท่า หรือรักษาการใน
ต าแหน่งดังกล่าว รวมกันเป็น 
2 หน่วยงาน เทียบเป็น
ประสบการณ์การบริหาร
หน่วยงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 
ปี หรือ 
(3) มีประสบการณ์ในการ
บริหารหน่วยงานในฐานะ
ผู้อ านวยการกอง หัวหน้า
ส านักงานคณบดี หรือหัวหน้า
หน่วยงานอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า หรือรักษาการใน
ต าแหน่งดังกล่าว ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงาน
ของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 1 
หน่วยงาน รวมกันแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี 
 
 

ส าหรับการปฏิบัติงาน
ในต าแหน่ง 
(2) ความรู้ เรื่อง 
กฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ 
(3) ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ 
(4) ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 
(5) ทักษะการค านวณ 
(6) ทักษะการจัดการ
ข้อมูล 
3. สมรรถนะทางการ
บริหาร 
(1) สภาวะผู้น า 
(2) วิสัยทัศน์ 
(3) การวางแผนกล
ยุทธ์ภาครัฐ 
(4) ศักยภาพเพ่ือน า
การเปลี่ยนแปลง 
(5) การควบคุมตนเอง 
(6) การสอนงาน และ
การมอบหมายงาน 
 

 
การพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  (กพต.) 
คณะกรรมการพิจารณาผลงาน (กพต.) แต่งตั้ง 

2. คณะกรรมการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติการสอนในระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา 
เพ่ือประเมินเข้าสู่ต าแหน่งอาจารย์ช านาญการที่คณะกรรมการแต่งตั้ง (กพต.) จ านวน 3 คน ได้แก ่

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นประธาน 
2. ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา เป็นกรรมการ 
3. ผู้แทนอาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการไม่ต่ ากว่าอาจารย์ช านาญการและมีสาระวิชาเอกตรงกับ

ผู้รับการประเมินเป็นกรรมการและเลขานุการ 
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การเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการในต าแหน่งต่างๆ ดังนี้ 

ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ขั้นตอนการด าเนินการขอ

ผลงานวิชาการ 
ผลงานที่เสนอขอก าหนด

ต าแหน่ง 
ช านาญการ 1. ด ารงต าแหน่งอาจารย์

มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
ส าหรับปริญญาตรี ปริญญา
โท 4 ปี และปริญญาเอก 2 ปี 
2. มีภาระงานสอนไม่ต่ ากว่า
ภาระงานขั้นต่ าตามท่ี
โรงเรียนก าหนด 
3. ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบด้านการ
เรียนการสอน และการ
พัฒนาผู้เรียนย้อนหลัง 2 ปี
ติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นค า
ขอ 
 

1. ผู้ขอรับการประเมินส่ง
เอกสาร 1-4 เสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต
ฯ ตรวจสอบ และรับรอง
ข้อมูล ก่อนส่ง
คณะกรรมการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการ (กพต.)  
2. เสนออธิการบดี เพ่ือส่ง
คณะกรรมการ พิจารณา
ผลงานทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา  
3. คณะกรรมการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการ (กพต.) 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติการ
สอนในระดับต่ ากว่า
อุดมศึกษา เพ่ือประเมินเข้า
สู่ต าแหน่งช านาญการ 
จ านวน 3 คน 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิตฯ เป็นประธาน 

2. ผู้ทรงคุณวุฒินอก
สถานศึกษา เป็นกรรมการ 

3. ผู้แทนอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งวิชาการไม่ต่ ากว่า
อาจารย์ช านาญการและมี
สาระวิชาเอกตรงกับผู้รับ
การประเมินเป็นกรรมการ
และเลขานุการ 
4. ให้คณะกรรมการ

1. แบบเสนอขอรับการ
ประเมิน (ก.ค.ศ.1) 
2. แบบรายงาน ด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ (ก.ค.
ศ.2) 
3. แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.3) 
4. รายงานการสังเคราะห์
ผลการแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน 
เกณฑ์ผ่านการประเมิน 
ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินแต่
ละด้านต้องได้คะแนนเฉลี่ย
จากกรรมการ 3 คน ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 65% ขึ้นไป ทุก
ด้านดังนี้ 
ด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ 
ความสามารถไม่ต่ ากว่า 
ด้านที่ 3 ด้านผลการ
ปฏิบัติงาน 
- ผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
- รายงานการสังเคราะห์ผล
การแก้ปัญหาเละพัฒนา
ผู้เรียนเกณฑ์ผ่านต้องได้
คะแนนจากกรรมการแต่ละ
คนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
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ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ขั้นตอนการด าเนินการขอ

ผลงานวิชาการ 
ผลงานที่เสนอขอก าหนด

ต าแหน่ง 
ประเมินพนักงานฯ ประเมิน
ด้านที่ 1, 2, 3 โดยประเมิน
จากเอกสาร/หลักฐาน และ
ประเมินจริง ณ โรงเรียน 
5. คณะกรรมการสรุปผล
การประเมิน และแจ้งผล
ภายใน 15 วัน 
6. กพต. ประชุมสรุปผลการ
ประเมินเพ่ือขออนุมัติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา แต่งตั้งให้มี
ต าแหน่งวิชาการ 
7. เลขา กพต. ท าค าสั่ง
แต่งตั้งอาจารย์ที่เสนอขอ
ผลงานวิชาการมีต าแหน่ง
วิชาการ และน าส่งค าสั่ง
ผ่านผู้อ านวยการโรงเรียน 
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ส่วนที่ 5 

การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

ในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยนอกจากการสนับสนุนให้มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นแล้ว การพัฒนาเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่จะท าให้พนักงานได้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บุคลากรเป็นผู้พิจารณาเงินอุดหนุนในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 
 
การไปศึกษาต่อ 

พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถไปศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผ่านการพิจารณา
จากหน่วยงานต้นสังกัดตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และน าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบุคลากรพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยกองทุนพัฒนา
บุคลากร พ.ศ. 2561 และตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการศึกษา
ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก หรือระดับหลังปริญญาเอก พ.ศ. 2560 

 
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา 

1. มหาวิทยาลัยจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการศึกษาแก่ผู้ขอรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
ระดบัปริญญาเอก หรือระดับหลังปริญญาเอกท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

2. การจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรต้องตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับแผนพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยที่ไปศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องเป็นของภาครัฐหรือภาคเอกชน
ที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.พ.รับรอง 

4. ทุนที่ได้รับเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามจ านวนที่จ่ายจริงตลอดทั้งหลักสูตร แต่ไม่เกิน
จากตารางแนบท้ายที่ก าหนด 

5. กรณีศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้หน่วยงานพิจารณาจ านวน ทั้งนี้ต้อง
ไม่เกินจ านวนทุนตามแผนพัฒนาบุคลากรศึกษาต่อ 

6. หลักสูตรการศึกษาที่ผู้ขอรับทุนเข้าศึกษาต่อต้องได้รับการรับรองจาก ก.พ. 
7. กรณีผู้ขอรับทุนมีคุณสมบัติไม่ครบให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุน

พัฒนาบุคลากร 
8. การจัดสรรทุนอุดหนุนนี้จะสนับสนุนให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาย

สนับสนุนวิชาการ และบุคคลภายนอก 
9. การจัดสรรทุนการศึกษาในแต่ละปีงบประมาณมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบตามความ

ต้องการของมหาวิทยาลัย 
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ทุนอุดหนุนศึกษาต่อ 
1. การจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุคลากรสายวิชาการ 
ผู้ขอรับทุน คุณสมบัติ 
บุคลากรสายวิชาการ 1. ปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ กลับมาจากการศึกษาต่อไม่

น้อยกว่า 1 ปี (ระดับปริญญาเอก หรือระดับหลังปริญญาเอก) 
2. อายุไม่เกิน 40 ปี 
3. ได้รับอนุญาต (จากหน่วยงานต้นสังกัด) และมหาวิทยาลัย 
4. ไม่อยู่ระหว่างตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือการพิจารณาคดีใน
ศาลที่เป็นความผิดทางอาญา 
5. ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่นจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการใช้ทุนของกองทุนพัฒนาบุคลากร 
7. ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 
8. ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

2. การจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ผู้ขอรับทุน คุณสมบัติ 
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

1. ปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ กลับมาจากการศึกษาต่อไม่
น้อยกว่า 1 ปี 
2. ขอศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ 
3. ต้องศึกษาในสาขาท่ีสอดคล้องกับภาระหน้าที่ หรือสาขาที่ส่งเสริม
สมรรถนะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 
4. อายุไม่เกิน 40 ปี 
5. ได้รับอนุญาต (จากหน่วยงาน/ต้นสังกัด และมหาวิทยาลัย) 
6. ไม่อยู่ระหว่างตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือระหว่างการ
พิจารณาคดีในศาล 
7. ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่นจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
8. ไม่อยู่ในระหว่างการใช้ทุนอุดหนุนการศึกษาของกองทุนพัฒนา
บุคลากร 
9. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.75 
10. ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

3. การจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอก 
ผู้ขอรับทุน คุณสมบัติ 
บุคคลภายนอก 1. เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. ขอทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกท้ังในและต่างประเทศ 
3. อายุไม่เกิน 40 ปี 
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4. ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยได้รับการตอบรับจาก
สถาบันที่จะเข้าศึกษา 
5. ไม่อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือระหว่างการ
พิจารณาคดีในศาล 
6. ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่นจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
7. ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.50 
8. ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
รวมทั้งบุคคลภายนอกจะต้องสอบผ่านเณฑ์กาษาอังกฤษ ดังนี้ 
บุคลากรสายวิชาการ 

สถานศึกษา ระดับ TOEFL TOEFL IBT IELTS 
ในประเทศ ระดับปริญญาโท 450 45 5.0 
 ระดับปริญญาเอก 500 60 5.5 
ต่างประเทศ ระดับปริญญาโท 500 60 5.5 
 ระดับปริญญาเอก 550 79 6.0 
 

บุคลากรสายสนับสนุนวิซาการ 
สถานศึกษา ระดับ TOEFL TOEFL IBT IELTS 

ในประเทศ ระดับปริญญาโท 450 45 5.0 
 ระดับปริญญาเอก 500 60 5.5 
ต่างประเทศ ระดับปริญญาโท 500 60 5.5 
 ระดับปริญญาเอก 550 79 6.0 
 

บุคคลภายนอก 
สถานศึกษา ระดับ TOEFL TOEFL IBT IELTS 

ในประเทศ ระดับปริญญาโท 500 60 5.5 
 ระดับปริญญาเอก 500 79 6.0 
ต่างประเทศ ระดับปริญญาโท 500 60 5.5 
 ระดับปริญญาเอก 550 79 6.0 
หมายเหตุ 

- กรณีสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ CU-TEP หรือ TU-GETตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษาก าหนด โดย
ต้องเป็นผลการสอบไม่เกิน 2 ปี นับจากวันยื่นใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา 

- การขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากจะมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดแล้วจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ตารางการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาปริญญาโท ระดับปริญญาเอกหรือระดับหลังปริญญาเอก 
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ตารางท่ี 1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
 

ระดับการศึกษา 

ต่างประเทศในยุโรป 
สหรัฐอเมริกา 

แคนาดา ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น 

(ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน) 
: บาท 

ภายในประเทศ 
(ตามท่ีจ่ายจริง 

แต่ไม่เกิน) : บาท 

หลักสูตรนานาชาติ
ภายในประเทศและ
กลุ่มประเทศเอเชีย 

(ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่
เกิน) : บาท 

ปริญญาโท 1,500,000 200,000 800,000 
ปริญญาเอก 5,000,000 800,000 1,500,000 
หลังปริญญาเอก 1,000,000 - - 
 
ตารางท่ี 2 บัญชีรายช่ือมหาวิทยาลัย 
 

บัญชีรายชื่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อันดับที่ 
1. Times Higher Education Supplement (THES) 1-500 
2. Institute of Higher Education of Shanghai Jiao Tong 
University, China 

1-500 

3. QS World University Ranking 1-20 
4. Webometric (Ranking Web of Universities) World Ranking 1-400 
หมายเหตุ : รายชื่อมหาวิทยาลัยตามบัญชีข้างต้น จะเปลี่ยนแปลงไปตามการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในแต่ละปี 
 
การเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
หลักเกณฑ์การขอรับเงินสนับสนุน 

1. การน าเสนอผลงานวิจัยต้องน าเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
2. ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยนี้จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญา 

เว้นแต่ผู้ขอรับเงินนั้นมิได้ขอรับเงินอุดหนุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
3. การท าผลงานวิจัยร่วมมี 2 กรณ ี

กรณีที่ 1 ผู้ขอรับเงินเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ร่วมท าผลงานวิจัยมากกว่า 1 
คน ผู้ขอรับเงินต้องเป็นผู้ท าผลงานวิจัยในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลงานวิจัย แต่ต้องไม่
เกิน 1 คน 

กรณีที่ 2 กรณีผู้ขอรับเงินมีผู้ร่วมท าผลงานวิจัยเป็นบุคคลภายนอก ผู้ขอรับเงินจะต้อง
เป็นผู้ท าผลงานวิจัยในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

4. บทความวิจัยของผู้ขอรับงินสนับสนุนต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 6 หน้า ส าหรับภาษาไทย 
และมีความยาวไม่น้อยกว่า 4 หน้าส าหรับภาษาอังกฤษ 

5. ผู้ได้รับเงินสนับสนุนนี้ไม่สามารถขอรับงินรางวัลตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลในการเขียนบทความทางวิชาการ บทความวิจัย 
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การอ้างอิงบทความวิจัย (Citation) ผลงานดีเด่นด้านวิจัย วิชาการ การสอนและวิชาชีพ และวิทยากร
ที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
รางวัลผลงานทางวิชาการ 

รางวัลแก่บุคลากรที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ เงินที่จ่ายเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผูช้่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
พิเศษ และศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์พิเศษ 

1. คุณสมบัติของผู้ขอรับเงินสนับสนุนตามประกาศนี้ 
1. ต้องได้รับค าสั่งแต่งตั้ง หรือได้รับค าสั่งโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง และ 
2. ต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา ในกรณีที่พ้นจากต าแหน่ง

บุคลากร ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัล 
3. ต้องไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากเงินประเภทใดๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. อัตราเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ 
ต าแหน่ง  อัตรา / คน (บาท) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  50,000 
2. รองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พิเศษ  100,000 
3. ศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์พิเศษ  200,000 

3. หลักฐานประกอบการขอรับเงินสนับสนุน 
- ค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

4. การยื่นขอรับเงินสนับสนุน 
1. ต้องด าเนินการขอรับเงินสนับสนุนภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้ง 
2. ยื่นขอรับเงินสนับสนุนที่ฝ่ายกองทุนพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 

ส านักงานอธิการบดี 
 
รางวัลผลงานการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

"การจดสิทธิบัตร" หมายความว่า หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ ที่มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 

"การจดอนุสิทธิบัตร" หมายความว่า หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ ซึ่ง
เป็นการประดิษฐ์ที่มีเทคนิคไม่สูงมากนักตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 

 
หลักเกณฑ์ในการให้เงินรางวัลการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

1. ผลงานที่ประสงค์จะขอรับเงินรางวัลต้องระบุชื่อที่อยู่ของผู้ขอรับเงินรางวัลว่าเป็นบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีที่มีผู้ร่วมผู้ขอรับเงินรางวัลต้องมีชื่อเป็นชื่อแรกของผลงาน
ดังกล่าว 

2. ผู้ขอรับเงินรางวัลการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรนั้นต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
และผลงานนั้นต้องไม่ปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์ของผู้ขอรับเงินรางวัล 
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3. ผลงานที่ขอรับเงินรางวัลต้องเป็นผลงานที่ได้จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรมาแล้วไม่เกิน 12 เดือน 
นับจากวันที่ได้รับอนุมัติการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

4. ผลงานที่ขอรับเงินรางวัลนั้นต้องมีรูปเล่มของการวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ที่มีการ
วิเคราะห์สังเคราะห์ในผลงาน 

5. กรณีผลงาน 1 เล่ม มีหลายชิ้นงาน จะสามารถขอรับเงินรางวัลได้เพียง 1 ชิ้นงานเท่านั้น 
(ผลงาน 1 เล่ม/1 ชิ้นงาน) 

6. ผู้ขอรับเงินรางวัลต้องไม่ได้รับเงินงบประมาณใดๆ จากมหาวิทยาลัย 
 
คุณสมบัติของผู้รับเงินรางวัล ตามประกาศนี้ 

ผู้ขอรับเงินรางวัลต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา และต้องมีอายุการ
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า เดือน 

 

อัตราการจ่ายเงินรางวัล มีดังนี้  
ประเภทเงินรางวัล  จ านวนเงิน (บาท)  
การจดอนุสิทธิบัตร  30,000 
การจดสิทธิบัตร  50,000 
 

การขอรับเงินรางวัลและการเบิกจ่าย มีข้ันตอนดังนี้ 
1. ยื่นแบบขอรับเงินรางวัลการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรของ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา เป็นไปตามแบบขอรับเงินรางวัลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (FM-PD-19) 
2. แนบหลักฐานการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 
รางวัลบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 
หลักเกณฑ์ 

1. เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา  
2. เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่ด าเนินการในการสร้างชื่อเสียง ดังนี้ 

- การเรียนการสอน ที่ได้รับการยกย่องหรือได้รับรางวัลจากหน่วยงาน 
- การประกวดแข่งขันในสาขาวิชาชีพ/โครงการ หรืองานที่เก่ียวข้อง 
- อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรเห็นสมควร 
- มีค าสั่งแต่งตั้งจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 

อัตราการจ่ายเงินรางวัล 
ระดับ  จ านวนเงิน (บาท) 
ระดับนานาชาติ  10,000 บาท 
ระดับชาติ  5,000 บาท 

 
รางวัลการน าเสนอผลงานทางวิชาการหรือบทความวิจัย 
หลักเกณฑ์ 
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1. การเผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยในวิชาชีพทั่วๆ ไป มีวิธีการเผยแพร่
ดังนี้ 

1) เผยแพรในวารสารทางวิชาการ อาจเป็นรูปเล่มหรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ มี
ผู้ทรงคุณวุฒิของกองบรรณาธิการเป็นผู้ประเมินหรือตรวจสอบคุณภาพ (Peer review) มีก าหนดการ
เผยแพร่ชัดเจน 

2) เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีผู้ทรงคุณวุฒิของกองบรรณาธิการเป็น
ผู้ประเมินหรือตรวจสอบคุณภาพ (Peer review) ของบทความต่างๆ ในหนังสือนั้นแล้ว 

2. เป็นการน าเสนอบทความทางวิชาการหรีอบทความวิจัยในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
โดยน าเสนอในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทาง
วิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีผู้ทรงคุณวุฒิของกองบรรณาธิการเป็นผู้ประเมินหรือ
ตรวจสอบคุณภาพ (Peer review) ของบทความท่ีน าเสนอ มีลักษณะคุณภาพ 4 ระดับ ได้แก่ 

1) ระดับชมเชย    3) ระดับดีมาก 
2) ระดับดี    4) ระดับดีเด่น/ดีเยี่ยม/ยอดเยี่ยม 

 
รางวัลการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัย 
หลักเกณฑ์ 

1. ต้องเป็นบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยที่มีผู้ทรงคุณวุฒิของกองบรรณาธิการ เป็น
ผู้ประเมินหรือตรวจสอบคุณภาพ (Peer Review) เป็นที่ยอมรับที่มีการเผยแพร่ระดับประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

2. บทความ 1 บทความสามารถขอรับเงินรงวัลได้ 1 ครั้ง โดยบทความจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกัน
และมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่เผยแพร่ หรือนับจากวันที่มีหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ 

3. กรณีที่มีผู้ร่วมท าวิจัยหลายคนผู้ขอรับเงินรางวัลจะต้องมีร้อยละของผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย โดยระบุร้อยละของผลงานอย่างชัดเจน สงวนสิทธิ์การจัดสรร
เงินรางวัลให้บุคคลภายนอก 

4. บทความวิชาการ/บทความวิจัยต้องระบุชื่อ นามสกุล และต้นสังกัดที่ปฏิบัติงานของ
ผู้เขียนในการตีพิมพ์ด้วย 

5. ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยนี้จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญา 
6. ผู้ขอรับเงินรางวัล 1 ท่าน สามารถขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์ได้ไม่จ ากัด และรับรางวัลได้

ไม่เกิน 3 บทความต่อการตีพิมพ์ในวารสาร 1 เล่ม 
7. บทความที่ ได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัยสามารถขอรับเงินรางวัลได้ไม่เกิน 3 ครั้ง/

ปีงบประมาณ และจะต้องมีการอ้างอิงที่เพ่ิมข้ึนของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
 
 
 
รางวัลการอ้างอิงบทความวิจัย (Citation) 
หลักเกณฑ์ 
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1. บทความจะต้องมีระยะเวลาการตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. บทความวิจัยต้องอยู่ในฐานข้อมูล TCI, Scopus, SJR, ISI หรือตามฐานข้อมูลวารสารที่
ได้รับการรับรองคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

3. ผู้เขียนบทความที่ถูกอ้างอิงในบทความวิจัย (Citaion) จะได้รับเงินรางวัลตามฐานข้อมูล
ของบทความท่ีอ้างอิง 
 
รางวัลบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านวิจัย วิชาการ การสอนและวิชาชีพ 
หลักเกณฑ์ 

1. ผลงานต้องมีลักษณะดีเด่นด้านวิจัย วิชาการ การสอน และวิชาชีพ ที่ได้รับการคัดเลือกให้
ชนะการประกวด หรือ 

2. ประกาศยกย่องจากหน่วยงานระดับชาติหรือ ระดับนานาชาติ เช่น กระทรวง ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือสถาบันระดับชาติอื่นๆ ที่ทางราชการรับรอง และระดับมหาวิทยาลัย 
 
รางวัลวิทยากรที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์สู่ต าแหน่งวิชาการ 

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้เป็นวิทยากรที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาอาจารย์ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 
 
อัตราเงินรางวัลแยกอัตราการจ่ายเงินรางวัลตามประเภท 
ประเภท  จ านวนเงิน (บาท) 
1. รางวัลผลงานด้านวิจัย วิชาการ การสอน และวิชาชีพ และรางวัลอ่ืนๆ 
ระดับชาติ 

1.1 ระดับชมเชย  บทความละไม่เกิน 2,000 
1.2 ระดับดี  บทความละไม่เกิน 4,000 
1.3 ระดับดีมาก  บทความละไม่เกิน 7,000 
1.4 ระดับดีเด่น/ระดับดีเยี่ยม/ระดับยอดเยี่ยม  บทความละไม่เกิน 10,000 

2. รางวัลผลงานด้านวิจัย วิชาการ การสอน และวิชาชีพ และรางวัลอ่ืนๆ 
ระดับนานาชาติ 

2.1 ระดับชมเชย  บทความละไม่เกิน 10,000 
2.2 ระดับดี  บทความละไม่เกิน 15,000 
2.3 ระดับดีมาก  บทความละไม่เกิน 20,000 
2.4 ระดับดีเด่น/ระดับดีเยี่ยม/ ระดับยอดเยี่ยม  บทความละไม่เกิน 25,000 
 

3. รางวัลการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ 
3.1 ระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI)  
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- (กลุ่ม 1)  บทความละไม่เกิน 7,000 
- (กลุ่ม 2)  บทความละไม่เกิน 6,000 
- (กลุ่ม 3)  ไม่สามารถรับเงินรางวัลได้ 

3.2 ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
     ของมหาวิทยาลัย   บทความละไม่เกิน 25,000 
3.3 ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SClimago Journal & 
     Country Rank (SJR) ในคลอไทล์ที่ Q3 หรือ Q4 บทความละไม่เกิน 50,000 
3.4 ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SClimago Journal &  
     Country Rank (SJR) ในคลอไทล์ที่ Q1 หรือ Q2 บทความละไม่เกิน 55,000 
3.5 ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Science Citation index  
     (ISI) หรือ SCOPUS บทความละไม่เกิน 60,000 
3.6 ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Science Citation index  
     (ISI) หรือ SCOPUS และอยู่ใน SJR คลอไทล์ที่ Q3 หรือ Q4 บทความละไม่เกิน 65,000 
3.7 ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Science Citation index  
     (ISI) หรือ SCOPUS และอยู่ใน SJR คลอไทล์ที่ Q1 หรือ Q2 บทความละไม่เกิน 70,000 

4. รางวัลการอ้างอิงบทความวิจัย (Citation) ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

4.1 บทความของผู้อ้างอิงอยู่ในฐานข้อมูล TCI บทความละไม่เกิน 4,000 
4.2 บทความของผู้อ้างอิงอยู่ในฐานข้อมูล Scopus, SJR, ISI  
     หรือตามฐานข้อมูลวารสารที่ได้รับการรับรองคุณภาพของ 
     มหาวิทยาลัย บทความละไม่เกิน 6,000 

5. รางวัลวิทยากรที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
5.1 ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่เกิน 50,000 
5.2 ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ไม่เกิน 100,000 
5.3 ต าแหน่งศาสตราจารย์ ไม่เกิน 200,000  

 
รายช่ือฐานข้อมูลวารสารที่ได้รับการรับรองคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
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) 
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(Select ebscohost and then H.W.Wilson) 
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) เฉพาะวารสาร
ที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%2ojournal.php) 
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ส่วนที่ 6 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) 

และพนักงานราชการที่เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ จะมีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้ 
กองทุนประกันสังคม คือ กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทน

เมื่อต้องประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร 
ชราภาพ และว่างงาน โดยส่งเงินสมทบเข้ากองทุน ต้องด าเนินการด้านประกันสังคม ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 
 
กองทุนประกันสังคม 

1. กรณีไม่เคยแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (ให้แจ้งภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เป็นลูกจ้าง) 
1.1 ผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์ม (สปส.1-03) 
1.2 แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ชุด 
1.3 ส านักงานประกันสังคมจะด าเนินการออกบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลให้หลังจาก

หน่วยงานด าเนินการหักเงินสมทบน าส่ง 3 เดือนแล้ว จากนั้นจึงจะเริ่มจัดส่งบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาลในเดือนที่ 4 

2. กรณีเคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาก่อนแล้ว (ให้แจ้งภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เป็นลูกจ้าง) 
2.1 ผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์ม (สปส.1-03) 
2.2 แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ชุด 
2.3 แนบบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลตัวจริงไปด้วย (ถ่ายส าเนาบัตรเดิมเก็บไว้) 
2.4 ส านักงานประกันสังคมจะด าเนินการประมวลข้อมูลการแจ้งขึ้นทะเบียนกับหน่วยงาน

ปัจจุบันและสถานพยาบาล โดยสามารถเช็คได้ใน http://www.sso.go.th 
3. กรณีแจ้งขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ตามข้อ 1 และ 2) เป็นชาวต่างประเทศด าเนินการ

ตามข้อ 1 หรือข้อ 2 แล้วแต่กรณี 
พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (ให้แจ้งภายใน 30 วนั นับตั้งแต่เป็นลูกจ้าง) 
3.1 ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
3.2 ส าเนาหนังสือเดินทาง 
3.3 ส าเนาใบอนุญาตท างานคนต่างด้าว 
3.4 บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลฉบับเดิม (ตัวจริง) โดยให้ถ่ายส าเนาบัตรเดิมเก็บไว้ 

4. กรณีขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล มี 2 กรณ ี
4.1 ขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลใหม่ผู้ประกันตนจะขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลใหม่ได้ 

เมื่อมีกรณ ีดังนี้ 
1) การเปลี่ยนแปลงสถานที่ท างานใหม่ที่ข้ามเขตจังหวัด 
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2) ย้ายที่อยู่ข้ามเขตจังหวัด 
3) เปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจ าปี โดยขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ปีละ 1 ครั้ง 

ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 
(กรอกแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9 -02) พร้อมแนบบัตร

รับรองสิทธิการรักษาพยาบาลฉบับเดิมและ (ถ่ายส าเนาบัตรเดิมเก็บไว้) , ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

4.2 แก้ไขบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 
1) เปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรอกแบบฟอร์ม สปส.9-02, สปส.6-10) 

1.1 แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 
1.2 แนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 

2) บัตรเก่าช ารุดเสียหายหรือบัตรสูญหาย (กรอกแบบฟอร์ม สปส. 9 -02 แนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด) 

5. กรณี เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน อาทิ ชื่อ สกุล บัตรประจ าตัวประชาชน 
สถานภาพครอบครัวสมรส หย่า มีบุตร เป็นต้น ผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์ม (สปส.6-10) แนบ
เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูก จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนเปลี่ยนชื่อตัวหรือนามสกุล หรือส าเนาทะเบียนสมรส หรือส าเนา

ทะเบียนหย่าพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 
3. บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลฉบับเดิม (ถ่ายส าเนาบัตรเดิมเก็บไว้) 

6. กรณีการแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมี 6 กรณี ได้แก่ (แจ้งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป) 
(1) ลาออก 
(2) สิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง  
(3) เลิกจ้าง  
(4) เกษียณอายุ 
(5) ไล่ออก/ปลดออก/ให้ออก/เนื่องจากกระท าความผิด 
(6) ตาย 
1. กรณี (1) - (5) ผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์มการแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน 

(สปส. 6-09) พร้อมแนบเอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนจ านวน 1 ชุด หรือแนบบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาลฉบับเดิมด้วย (ถ่ายส าเนาบัตรเดิมเก็บไว้) 

2. กรณี (6) หน่วยงานกรอกแบบฟอร์มการแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส. 6-09) 
พร้อมแนบเอกสารบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1 ชุด หรือแนบบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาล 

7. การขอรับสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองของลูกจ้างผู้ประกันตน มี 6 กรณี ได้แก่ 
7.1 กรณีเจ็บป่วย หรือประสบอันตราย ที่ไม่ได้เกิดข้ึน  
7.2 กรณีคลอดบุตร  
7.3 กรณีทุพพลภาพ  
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7.4 กรณีตาย  
7.5 กรณีสงเคราะห์บุตรจากการท างานรวมถึงกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน  
7.6 กรณีชราภาพ (ผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน และกรณีอุบัติเหตุ)  
7.7 กรณีทันตกรรม (กรณีอุดฟัน ถอนฟันและขูดหินปูน) 
กรณีที่ 7.1-7.7 ผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01 และ

หนังสือรับรองการประสบอันตราย/เจ็บป่วย (กรณีขอรับค่าบริการทางการแพทย์และขาดรายได้) หรือ 
สปส. 2-16 แล้วแต่กรณีพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในเรื่องที่ต้องการ (เว้นแต่กรณี 7.4 ให้ทายาทของ
ผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01 และติดต่อส านักงานประกันสังคม
เขตพ้ืนที่ จังหวัด /สาขาได้โดยตรง) ทั้งนี้ ในการด าเนินการข้างต้นให้หน่วยงานท าหนังสือพร้อมแนบ
แบบฟอร์มและหลักฐานต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น 

 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มหวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
สวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อยามเกษียณอายุหรือลาออกจากงาน โดยหักจากเงินเดือนของ
พนักงานเรียกว่าเงินสะสม และมหาวิทยาลัยจะสมทบเงินให้อีก โดยขอรับใบสมัครเข้ากองทุนได้ที่งาน
การเงนิ กองคลัง ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี โทร. 02-160-1115 
 
สมาชิกภาพและการรับสมาชิก 

บุคคลที่จะเป็นสมาชิกกองทุนนี้ได้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1. เป็นพนักงานมหวิทยาลัยที่ได้รับการจ้าง บรรจุและแต่งตั้งให้เข้าท างานในมหาวิทยาลัย

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 และได้รับค่าจ้าง
จากงบประมาณแผ่นดิน และ/หรืองบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือพนักงานราชการ ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

2. แสดงความจ านงเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับนี้ 
3. ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนให้เข้าเป็นสมาชิกได้ 
อนึ่ง สมาชิกที่ลาออกจากกองทุนโดยมิได้ลาออกจากงาน สมาชิกผู้นั้นไม่สามารถสมัครเข้า

เป็นสมาชิกกองทุนได้อีก 
 
เงินสะสมและเงินสมทบ 

1. สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนเป็นรายเดือน และน าส่งเข้ากองทุนพร้อมกับการน าส่ง
เงินสมทบของนายจ้าง โดยให้นายจ้างหักเงินสะสมจากค่าจ้างในอัตราร้อยละ 5 (หักสะสมได้สูงสุด 
ร้อยละ 15 โดยสมัครใจ)  

การเปลี่ยนแปลงเงินสะสมให้กระท าได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการกองทุน 
และให้มีผลการเปลี่ยนแปลงเมื่อคณะกรรมการกองทุนได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้มีการแจ้งผล
การพิจารณาให้มหาวิทยาลัยและบรรดาลูกจ้างรับทราบแล้ว 
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2. นายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้แก่สมาชิกแต่ละรายในอัตราเดียวกับอัตราเงินสะสม 
และจ่ายในวันเดียวกับวันที่จ่ายเงินสะสมในข้อ 1 วรรคหนึ่ง 
 
การจ่ายเงินกองทุน 

การจ่ายเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากเงินดังกล่าว สมาชิกจะได้รับเป็นเงินสมทบ
และผลประโยชน์ตามอายุสมาชิก ดังนี้ 

1. กรณีสมาชิกลาออกจากกองทุน โดยไม่ออกจากงานสมาชิกจะได้รับเงินสมทบและ
ผลประโยชน์อิงตามอายุสมาชิก 

อายุสมาชิก ร้อยละของเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ 
ไม่ถึง 3 ปี ไม่จ่าย 
ครบ 3 ปี แต่น้อยกว่า 4 ปี 20 
ครบ 4 ปี แต่น้อยกว่า 5 ปี 40 
ครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี 50 
ครบ 6 ปี แต่น้อยกว่า 7 ปี 60 
ตั่งแต่ 7 ปีขึ้นไป 100 

 
2. กรณีท่ีสมาชิกจะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ 100% 

1. ถึงแก่กรรม 
2. ครบเกษียณการท างาน 
3. ทุพพลภาพถาวร 
4. ป่วยไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยมีหนังสือรับรองจากแพทย์ 
5. วิกลจริต หรือไร้ความสามารถ โดยมีหนังสือรับรองจากแพทย์ 
6. ไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง โดยไม่มีความผิด ดังต่อไปนี้ 

- ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดอาญาโดยเฉพาะ 
- จงใจท าให้มหาวิทยาลัย หรือกองทุนเสียหาย 
- ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัยในกรณีร้ายแรง 
- ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 15 วันติดต่อกัน 
- ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยเสียหายร้ายแรง 
- ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษา 

 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งมหาวิทยาลัย
ได้ท าการเสนอขอและได้รับพระราชทานฯ ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา 
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บัญชี 18 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

ที่มีลักษณะพิเศษ 
(ใช้ส าหรับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย) 
 

ล าดับ ต าแหน่ง 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่

ขอพระราชทาน 
เงื่อนไขและ

ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา 

หมายเหตุ 
เร่ิมต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

1.  ประจ าแผนก หรือ
ต าแหน่งเทียบเทา่ 

บ.ม. จ.ช. 1. เร่ิมขอ
พระราชทานตาม
ต าแหน่ง 
2. การขอ
พระราชทานเลื่อน
ชั้นตรา เวน้
ระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 5 ปีบริบูรณ์
ตามล าดับ จนถึง
เกณฑ์ชั้นสูงสุดของ
ต าแหน่ง 
3. ล าดบัที่ 5 และ 8 
เสนอขอ
พระราชทาน
ตามล าดับเมื่อได้ 
ท.ช. แล้ว 3 ป ีเสนอ
ขอ ป.ม. 
4. ล าดบัที่ 7 เสนอ
ขอพระราชทาน
ตามล าดับเมื่อได้ 
ท.ช. แล้ว 3 ป ีเสนอ
ขอ ป.ม. เม่ือได้ ป.ม. 
แล้ว 3 ปี เสนอขอ 
ป.ช. 
 

1. ต้องปฏิบัตงิาน
ติดต่อกันมาเป็น
เวลาไมน่้อยกว่า 5 
ปีบริบูรณน์ับตั้งแต่
วันเร่ิมจ้างจนถึงวัน
ก่อนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระ
ชนมพรรษาที่จะ
ขอพระราชทานไม่
น้อยกว่า 60 วัน 
2. การนับ
ระยะเวลา
ปฏิบัติงานส าหรับ
พนักงานที่เปลี่ยน
สถานะมาจาก
ข้าราชการหรือย้าย
มาจากรัฐวิสาหกิจ
แห่งอื่นให้นับ
ระยะเวลาต่อกันได้
แต่ต้องมีระยะเวลา
ปฏิบัติงานใน
สถาบนัอุดมศึกษา
ของรัฐที่มิใช่ส่วน
ราชการที่เสนอขอ
พระราชทานไม่
น้อยกว่า 2 ปี
บริบูรณ ์
3. อธิการบดีของ
สถาบนัอุดมศึกษา
ของรัฐที่มิใช่ส่วน 

2.  หัวหน้าแผนกหรือ
ต าแหน่งเทียบเทา่  
 

จ.ม. ต.ม. 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
หรือ อาจารย์  
 

จ.ช. ท.ม. 

4.  ผู้ช่วยอธิการบดี รอง
คณบดี รอง
ผู้อ านวยการศูนย์ 
รองผู้อ านวยการ
สถาบนั หัวหน้า
ภาควิชาหรือต าแหน่ง
เทียบเท่า 
 

ต.ม. ท.ม. 

5.  รองศาสตราจารย์  
 

ต.ม. ป.ม. 

6.  รองอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบนั 
ผู้อ านวยการศูนย์ 
หรือ ต าแหน่ง
เทียบเท่า 
 

ท.ม. ท.ช. 

7.  ศาสตราจารย์  
 

ท.ม. ป.ช. 

8.  อธิการบดี หรือ
ต าแหน่งเทียบเทา่ 
 

ท.ม. ป.ม. 
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ล าดับ ต าแหน่ง 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่

ขอพระราชทาน 
เงื่อนไขและ

ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา 

หมายเหตุ 
เร่ิมต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

     ราชการที่ด ารง
ต าแหน่งโดย
สัญญาจา้ง 
ต้องด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันมาเป็น
เวลาไมน่้อยกว่า 2 
ปีบริบูรณน์ับตั้งแต่
วันที่เร่ิมท าสัญญา
จ้างจนถึงวันก่อน
วันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา
ของปีที่จะขอ
พระราชทาน 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
1. คุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะเสนอขอพระราชทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต้องเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
2. หากเสนอขอในกรณีด ารงต าแหน่งตั้งแต่ล าดับที่ 2 ถึง ล าดับที่ 8 (หัวหน้าแผนก-อธิการบดี หรือ

ต าแหน่งเทียบเท่า) จะต้องมีค าสั่งหรือเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ 
 
สวัสดิการส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
การก าหนดประเภทการเบิกจ่าย อัตราและเงื่อนไขการจ่ายเงินสวัสดิการของบุคลากร 
เงินสงเคราะห์ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและครอบครัว 
ล าดับ ประเภทการจ่าย อัตรา เอกสารประกอบ 

1.  งานแตง่งาน งานบวช คนละ 1,000 บาท หลักฐานการจัดงาน 
เช่น ทะเบียนสมรส
หรือบัตรเชิญ 

2.  สนับสนนุการจัดกีฬา กิจกรรม
นันทนาการงานตามประเพณีวฒันธรรม
ของมหาวิทยาลัย 

คร้ังละไม่เกิน 5,000 บาท  

3.  การจัดเลี้ยงรับรองแขก หรือบุคลากร
ส าคัญของมหาวิทยาลัย 

คร้ังละไม่เกิน 5,000 บาท  

4.  (1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(2) ค่าอาหาร  

ไม่เกิน 50 บาท/มื้อ/คน 
ไม่เกิน 200 บาทเมื้อ/คน 

หลักฐานการอนุมัติจัด
ประชุมและรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

5.  (1) ค่าของที่ระลึก เพื่อแสดงความ ไม่เกิน 10,000 บาท/คน หลักฐานแสดงการ
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ล าดับ ประเภทการจ่าย อัตรา เอกสารประกอบ 
กตัญญูกตเวทีในโอกาสเกษียณอายุ
ราชการ  
 (2) ค่าของที่ระลึกเนื่องในโอกาสแสดง
ความยินดีต่อบุคลากรหรือบุคคลส าคัญ  

 
ไม่เกิน 2,000 บาท/คน 

เกษียณอายุราชการ 
หลักฐานแสดงโอกาส
และบุคลากรที่แสดง
ความยินด ี

6.  เงินร่วมท าบญุงานศพ 
(1) บุคลากรของมหาวิทยาลัย  
(2) บิดา มารดา สามี ภริยา บุตรหรือ
ธิดาของบุคลากรในมหาวิทยาลยั  
(3) บุคลากรที่เกษียณอายุราชการแล้ว  
(4) บุคคลส าคัญภายนอกหรือผู้มีอุปการคุณ  
 

 
10,000 บาท/คน 
4,000 บาท/คน 
 
3,000 บาท/คน 
3,000 บาท/คน 

 

7.  งานการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ งาน
ประเพณีและวฒันธรรม 

ไม่เกิน 5,000 บาท/ราย หลักฐานแสดงงานกุศล
หรือประเพณีที่จัด 

8.  (1) การเยี่ยมผู้ป่วย  
 
(2) การประสบภัยพิบัตติ่างๆ  
 

ไม่เกิน 1,500 บาท/ครั้ง/
ราย 
ไม่เกิน 10.,000 บาท/คร้ัง/ 
ราย 

 

9.  ค่าพวงมาลา พวงหรีด พวงมาลยัหรือ
กระเช้าดอกไม้ ผลไม้  

ไม่เกิน 1,000 บาท/ครั้ง  

10.  ค่าอาหารเหมาจ่ายส าหรับบุคลากรผู้ที่
อยู่เวรรักษาการณ์  

ไม่เกิน 500 บาท/คร้ัง  

11.  ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่มของบุคลากร ไม่เกิน 200,000 บาท/ป ี  
 
สวัสดิการเกี่ยวกับประกันภัยอุบัติเหต ุ
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม 

มหาวิทยาลัยได้เล็งถึงความส าคัญเกี่ยวกับการให้สวัสดิการแก่พนักงานในการท าประกันภัย
อุบัติเหตุกลุ่มให้กับพนักงาน เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและจิตใจในการปฏิบัติงานจึงได้ท าประกันภัย
อุบัติเหตุกลุ่มกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) โดยให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับอุบั ติเหตุ
จากการเสียชีวิต ความคุ้มครองคนละ 100,000 บาท เมื่อมหาวิทยาลัยท าสัญญากับบริษัทผู้รับท า
ประกันตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคมของทุกปี ผู้ที่จะได้รับความคุ้มครองตามประกันจะต้องมีชื่อปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ 14 สิงหาคมของทุกปีและจะพ้นการคุ้มครอง เมื่อ 

1) พ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
2) อายุเกิน 65 ปี 
ส าหรับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของบุคลากรมหาวิทยาลัย ให้ส่งหลักฐานภายใน 30 วัน นับ

แต่วันเสียชีวิตที่ธนาคารกรุงเทพ หรือ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) โทร. 02-285-8888 
เวลาท าการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.  
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ส่วนที่ 7 

การประเมินผลการปฏบิัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

เมื่อพนักงานได้รับการบรรจุในมหาวิทยาลัยจะต้องท าสัญญาจ้างปฏิบัติงานฉบับแรกที่ฝ่าย
บริหารงานบุคคล ทั้งพนักงานงบประมาณแผ่นดิน และพนักงานเงินรายได้ และในการปฏิบัติงานใน
แต่ละปีจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี เพ่ือท าสัญญาต่อตามระยะเวลาของสัญญาของ
พนักงานแต่ละประเภท โดยมหาวิทยาลัยก าหนดให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคน เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลปีละ 2 ครั้ง คือ 

ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม ของปีต่อไป 
ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 

 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

1. ปรับปรุง พัฒนา ประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานในทุกต าแหน่ง 
2. ประกอบการพิจารณาความดี ความชอบ การเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบ 
3. เพ่ือพิจารณาจ้างต่อ หรือขยายเวลาตามสัญญาจ้างของพนักงานเงินรายได้ 
4. เพ่ือพิจารณาผลการปฏิบัติงานในการต่อสัญญาของพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดินตาม

เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
แบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท 
(1) การประเมินผลการปฏิบัติราชการต าแหน่งวิชาการ (แบบ ปม.1) 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการต าแหน่งวิชาการ (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. การบริการวิชาการแก่สังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (12 คะแนน) 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (7 คะแนน) 
3.2 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (5 คะแนน) 
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4. การท าผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม (เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยงบแผ่นดิน) (10 คะแนน) 
5. สมรรถนะตามหน้าที่ (10 คะแนน) ได้แก่ 

5.1 สมรรถนะหลัก (5 คะแนน) 
5.2 สมรรถนะรอง (5 คะแนน) 
5.3 การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ (10 คะแนน) 

 
(2) การประเมินผลการปฏิบัติราชการต าแหน่งสนับสนุนวิชาการ (แบบ ปม.2) 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการต าแหน่งสนับสนุนวิชาการ (100 คะแนน) ประกอบด้วย 
1) ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (70 คะแนน) 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (25 คะแนน) 
1.1 การพัฒนาตนเอง (5 คะแนน) 
1.2 รายงานผลการอบรมการพัฒนาตนเอง (5 คะแนน) 
1.3 คู่มือการปฏิบัติงาน (5 คะแนน) 
1.4 น าคู่มือการปฏิบัติงานขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน (5 คะแนน) 
1.5 จ านวนภาระงานที่ได้รับมอบหมายต่อปี (5 คะแนน) 

2. การวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ (15 คะแนน) 
2.1 มี JD การก าหนดมาตรฐานการท างาน (5 คะแนน) 
2.2 ความส าเร็จของงานตามตัวชี้วัด (10 คะแนน) 

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (15 คะแนน) 
3.1 มีการพัฒนางาน (7 คะแนน) 
3.2 มีปฏิทินการท างาน (5 คะแนน) 
3.3 มีการประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน (3 ะแนน) 

4. การท างานเป็นทีม (15 คะแนน) 
4.1 กิจกรรมบังคับ (5 คะแนน) 

- โครงการประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัย 2 ครั้งปี 
- 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) การท า R2R หรืองานวิจัยที่เก่ียวกับหน้าที่ (เฉพาะพนักงานงบประมาณแผ่นดิน) (-10, 0 

คะแนน) 
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ขั้นตอนการประเมิน 
1. กองบริหารงานบุคคลแจ้งเวียนปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. หน่วยงานจัดท าข้อมูลด้านต่างๆ ส าหรับการประเมิน และจัดท าบัญชีรายชื่อส าหรับการ

ประเมิน 
3. ผู้รับการประเมินเข้าตรวจสอบข้อมูลการประเมิน และยืนยันข้อมูลในระบบ ERP 
4. ผู้ประเมิน ผู้บังคับบัญชา ประเมินและยืนยันข้อมูลผ่านระบบ ERP 
5. หน่วยงานจัดท าบันทึกข้อความแจ้งประมวลผลค านวณคะแนนประเมิน และกอง

บริหารงานบุคคลส่งกลับข้อมูลแบบรายงานฯ 
6. ผู้ประเมิน ผู้บังคับบัญชา เข้ายืนยันแจ้งผลการประเมินผ่านระบบ ERP และผู้รับประเมิน

รับทราบผลการประเมินในระบบ ERP 
7. รายงานสรุปคะแนนประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ 
8. น าผลการประเมินไปบริหารจัดการพิจารณาความดีความชอบและจัดท าข้อตกลงแนวทาง

พัฒนาส าหรับผู้ที่ได้ผลการประเมินต่ า 
9. ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
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ภาคผนวก 
 

เอกสารคู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยรชภัฏสวนสุนันทา เล่มนี้ เป็นการรวบรวมเรียบเรียงและ
สังเคราะห์จากข้อบังคับและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่ง
สามารถสืบค้นรายละเอียด ข้อมูลจากประกาศและข้อบังคับได้จาก http:/www.personnel.ssru.ac.th 
ของกองบริหารงานบุคคล ดังนี้ 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชรัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2560 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนต าแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น พ.ศ. 2560 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แบบประเมินค่งานและเกณฑ์การตัดสินเพ่ือ

ก าหนดระดับช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและ
เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2560 

5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ก าหนดแบบฟอร์มการเสนอขอแต่งตั้งและ
แบบฟอร์มการประเมินผลงานที่เสดงความเป็นผู้ช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ ช านาญการ 
ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2560 

6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
ส าหรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปและต าหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2560 

7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยต าแหน่งวิชาการและต าแหน่งสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2551 

8. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 
9. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2564 
10 . ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เรื่อง คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2559 
11. คู่มือจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2555 
12. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการทางวินัยแก่พนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
13. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท หลักเกณฑ์และวิธีการลา และการลาโดยได้รับค่าจ้าง

และเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2560 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชรัฏสวนสุนันทา  
ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ว่าด้วยคณะกรรมการอทุธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2560 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรือ่ง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการเลื่อนต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น พ.ศ. 2560 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
เรื่อง แบบประเมินค่งานและเกณฑ์การตดัสินเพื่อก าหนดระดับช านาญงาน 
ช านาญงานพิเศษ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญ

พิเศษ พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 
 

  



100 
 

 
  



101 
 

  



102 
 

 
  



103 
 

  



104 
 

 
  



105 
 

  



106 
 

 
  



107 
 

  



108 
 

 
  



109 
 

  



110 
 

 
  



111 
 

  



112 
 

 
  



113 
 

  



114 
 

 
  



115 
 

  



116 
 

 
  



117 
 

  



118 
 

 
  



119 
 

  



120 
 

 
  



121 
 

  



122 
 

 
  



123 
 

  



124 
 

 
  



125 
 

  



126 
 

 
  



127 
 

  



128 
 

 
  



129 
 

  



130 
 

 
  



131 
 

  



132 
 

 
  



133 
 

  



134 
 

 
  



135 
 

  



136 
 

 
  



137 
 

  



138 
 

 
  



139 
 

  



140 
 

 
  



141 
 

  



142 
 

 
  



143 
 

  



144 
 

 
  


