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“ทรัพยากรบุคคล คือสิ่งที่มีคา ที่สุดขององคกร” เปนบทสรุปของปรัชญาการบริหารองคกรใหเกิด
ความกาวหนาและมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลายในทุกวงการ นับตั้งแตยุคของ
การปฏิรูประบบบริหารจัดการ หรือ แนวความคิดปรับรื้อระบบ( Re-engineering) ไดเริ่มขึ้นและกลายเปน
การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารองคกรจากทีเ่ คยคิดวา คนเปนเพียง 1 ใน 4 ปจจัยการผลิต (4 M : Man
Money Material Management ) พัฒนามาเปน “คน เปน M ที่สําคัญที่สุด ใน 4M” จากนั้นก็พัฒนาตอไป
เปน “คน ไมใชปจจัยการผลิต แตเปนทรัพยากรบุคคลขององคกร” และเปน ”ทรัพยากรมนุษย :Human
Resource) จนถึงเปน “ทุนมนุษย ซึ่งเปนการคิดกลับดาน จาก “คนงานในอดีตจะเนนหนักไปทีง่ านที่ตอง
ใชแรงงาน เทคโนโลยีสมัยใหมไปเปลี่ยนโฉมหนาของคนและงานจากอดีตที่เนนแตการใชแรงงานมาใช
ความรูและทักษะมากขึ้น” หรือ “องคกรจะไมประสบความสําเร็จเลยหากไดเฉพาะแรงงาน แตจะตองได
จิตใจทุมเทดวย การบริหารคนและงานเปนหัวขอที่ซับซอนมากหัวขอหนึง่ ดวยเหตุผลที่วา หนึง่ คนงานเปน
ทรัพยากรบุคคลไมใชเครื่องจักร ลักษณะของคนแตละคนก็แตกตางกันออกไป สอง เราตองถามวา
มหาวิทยาลัยในฐานะของสถาบันที่สําคัญในสังคมตองทําอะไรใหคนงานทําตามความสามารถใหลุลวงไป
และตองถามคนงานในฐานะมนุษยและประชากร หรือปจเจกบุคคล วาตองมีหนาที่ทาํ อะไรให
มหาวิทยาลัยบาง สุดทาย การบริหารคนงานจะตองทําใหคาใชจายเกี่ยวกับคาแรงงาน และแรงงานที่เปน
รายไดของคนงานมีการประสานสอดคลองกัน” “หากเราพิจารณาคนงานที่วา เปนทรัพยากรชนิดหนึ่งซึง่
สามารถใชหรือจับวางที่ใดก็ได จะเปนการมองในเชิงจักรกลมากเกินไป ซึ่งจริงๆ แลวคนมีคุณสมบัติพิเศษ
ที่ทรัพยากรทัว่ ไปไมมี คือ ความสามารถในการประสานงานจินตนาการ มีวิจารณญาณ ดังนั้น เราจึงตองมี
คําวา “บุคคล” ซึ่งแสดงความเปนมนุษยพว งทายไปกับคําวาทรัพยากรกลายเปน “ทรัพยากรบุคคล”
ทรัพยากรบุคคลจะตองไดรับการกระตุนและสงเสริมในกระบวนการทํางาน ซึ่งจะตองเปนการกระตุนและ
สงเสริมในเชิงบวก บุคคลหนึ่งจะตองเปนผูควบคุมตนเอง ในเรื่องคุณภาพและปริมาณงานที่ตนเอง
ทํา”(นิตยสาร mba. ฉบับที่ 25. Cover Story5. บริหารคนกับงาน. น.67-72.)
จากความสําคัญดังกลาวจึงเปนที่มาของแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากําลังคนและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยขององคกรอยางเปนระบบ ชัดเจนและระมัดระวัง เพราะเรื่องของทรัพยากรมนุษยมีความ
ละเอียดออนและเกี่ยวโยงกับทุกระบบ ทุกโครงสรางที่ยดึ โยงกันเปนองคกรและความสัมพันธกับผลิตภาพ
ผลิตผลขององคกร ดังนัน้ กรอบแนวคิดและเนื้อหาของการทําเอกสารฉบับนี้จึงมุงดําเนินตามวิสัยทัศน
(Vision) ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) เปาประสงค (Goal) ของมหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดตั้งขึ้นเพือ่ เปนโรงเรียนการเรือนแหงแรกของประเทศไทย ชื่อ
“โรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือน” สังกัดกองอาชีวศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงธรรมการ
(กระทรวงศึกษาธิการ) เปดดําเนินการเมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2477 ที่วังกรมหลวงชุมพรเขตอุดม
ศักดิ์ (ปจจุบันเปนที่ตงั้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร) มีจุดมุงหมาย
เพื่อฝกอบรมการบานการเรือนสําหรับสตรีหลักสูตร 4 ป และไดเริ่มเปดสอนหลักสูตรอบรมครูการเรือนขึ้น
เปนครั้งแรก มีความมุง หมายเพื่อเตรียมผูท ี่จะออกไปมีอาชีพครูในแขนงนี้ ตอมาในป พ.ศ.2480 ไดยายมา
อยูที่วงั จันทรเกษม (กระทรวงศึกษาธิการในปจจุบัน) และเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือน
มาเปน “โรงเรียนการเรือนวังจันทรเกษม” สังกัดกองและกรมเดิม โดยเปดสอนหลักสูตรมัธยมการเรือน
(หลักสูตร 3 ป) และหลักสูตรการเรือนชั้นสูง (หลักสูตร 3 ป) เพิม่ เติม
ในป พ.ศ. 2484 ไดยายจากวังจันทรเกษมมาตั้งอยูในบริเวณสวนสุนันทา บนพืน้ ที่ประมาณ
37 ไร ซึ่งเปนบริเวณที่ตั้งมหาวิทยาลัยในปจจุบันและเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนการเรือนพระนคร” ยาย
สังกัดจากกองอาชีวศึกษาไปสังกัดกองฝกหัดครู กรมสามัญศึกษา ในขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการก็
ไดจัดตั้ง “โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ” ขึ้น ในบริเวณพืน้ ที่เดียวกันกับโรงเรียนการเรือนพระนคร สังกัด
กองฝกหัดครู กรมสามัญศึกษาแตแยกสวนการบริหารจัดการออกจากกัน
เมื่อกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้งกรมการฝกหัดครูขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม ฉบับ พ.ศ. 2497 เพื่อรวมการฝกหัดครูที่จัดขึ้นในกรมตาง ๆ เขาดวยกัน เพื่อเปนการประหยัด
และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปรับปรุงการผลิตครูทั้งดานปริมาณและคุณภาพ โรงเรียนการเรือนพระ
นครจึงยายมาสังกัดกรมการฝกหัดครู ในป พ.ศ. 2498 และไดโอนแผนกฝกหัดครูอนุบาลจากโรงเรียน
อนุบาลละอออุทิศ มาสังกัดโรงเรียนการเรือนพระนคร
พุทธศักราช 2499
ป พ.ศ. 2499 โรงเรียนการเรือนพระนครไดเปดสอนหลักสูตร ป.กศ. (คหศาสตร) เปนปแรกและ
เปนแหงแรกของประเทศไทย ในขณะเดียวกันก็เปดสอนหลักสูตรประโยคครูการเรือน ประโยคครูอนุบาล
ระดับ ป.ป. (หลักสูตรครูประถม) และประโยคครูมัธยมการเรือนควบคูก ันไปดวย
พุทธศักราช 2501
ป พ.ศ. 2501 เปดสอนหลักสูตร ป.กศ. และ ป.กศ. (ชั้นสูง) เรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2504
กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะโรงเรียนการเรือนพระนครเปนวิทยาลัยครู ชื่อ “วิทยาลัยครูสวนดุสิต” สังกัดกองการฝกหัดครู กรมการฝกหัดครู
พุทธศักราช 2518
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ป พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2518 มีผลบังคับใช กรมการฝกหัดครู
ไดปรับปรุงหลักสูตรขึ้นใหม เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนหลักสูตรการ
ฝกหัดครูของสภาการฝกหัดครู พ.ศ. 2519 ทําใหวทิ ยาลัยครูสามารถเปดสอนไดถึงระดับ ปริญญาตรี
นอกจากนีย้ ังไดมีการรวมโรงเรียนอนุบาลลอออุทิศกับการฝกหัดครูอนุบาลเขาดวยกันเปนภาควิชาการ
อนุบาลศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร วิทยาลัยครูสวนดุสติ และไดเปลี่ยนชื่อโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศเปน
“โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ” และเปดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรสภาการฝกหัดครู วิชาเอกการ
อนุบาลศึกษาเปนครั้งแรก
จากพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2518 ทําใหวทิ ยาลัยครูมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางทั้งระบบบริหารและวิชาการ ตําแหนงหัวหนาสถานศึกษาของวิทยาลัยครูไดเปลี่ยนไปเปน
“อธิการวิทยาลัย” พรอม ๆ กับการเปลีย่ นแปลงตําแหนงผูบริหารสวนราชการอื่น ๆ ก็ตองเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม คือ เปนสวนราชการที่ประกอบดวยอธิการ รองอธิการฝายบริหาร รองอธิการฝายวิชาการ และรอง
อธิการฝายกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการ ประกอบดวยแผนกตาง ๆ 12 แผนก ดานงานวิชาการได
จัดตั้งใหมีคณะวิชา 3 คณะ คือ คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (มีภาควิชาในสังกัด 11 ภาควิชา)
คณะวิชาครุศาสตร (มีภาควิชาในสังกัด 7 ภาควิชา) และคณะวิชาวิทยาศาสตร (มีภาควิชาในสังกัด 9
ภาควิชา)
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนผลใหวิทยาลัยมีการกอสรางและปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อใชเปน
สํานักงานและหองเรียนเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก แมวาจะมีการปรับปรุงโครงสราง ระบบบริหารและระบบ
วิชาการใหม แตวิทยาลัยครูสวนดุสิตยังคงมีการจัดการศึกษาในสาขาเดียว คือ สาขาวิชาการศึกษา ตาม
หลักสูตรสภาการฝกหัดครู ซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) และระดับปริญญาตรี 4 ป และ 2 ป ตอเนื่อง
(ครุศาสตรบัณฑิต) จํานวน 11 วิชาเอก (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตรทวั่ ไป
คหกรรมศาสตร ศิลปศึกษา การศึกษาพิเศษ การอนุบาลศึกษา การประถมศึกษา อุตสาหกรรมศิลป และ
คณิตศาสตร)
พุทธศักราช 2528
ป พ.ศ. 2528 หลังจากที่ไดมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2518
เปน พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ทําใหวทิ ยาลัยครูสามารถเปดสอนสายวิชาการอืน่
ได นอกเหนือจากสายวิชาชีพครู วิทยาลัยครูสวนดุสิตจึงเริ่มเปดสอนสายวิชาการอื่น โดยเริ่มจากหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา คือ อนุปริญญาศิลปศาสตร (อ.ศศ.) 3 วิชาเอก (วารสารและการประชาสัมพันธ
ภาษาอังกฤษ และออกแบบนิเทศศิลป) และอนุปริญญาวิทยาศาสตร (อ.วท.) 3 วิชาเอก (การอาหาร ผา
และเครื่องแตงกาย และศิลปประดิษฐ) และไดมีการเปดรับสมัครนักศึกษาชายเขาเรียนเปนสหศึกษาเปนป
แรก
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พุทธศักราช 2529-2534
พ.ศ. 2529 – 2534 วิทยาลัยครูสวนดุสิตไดขยายการเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาย
วิชาการอื่นเพิม่ ขึ้นหลายวิชาเอก ในสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต ทั้งในระดับปริญญา
ตรี 4 ป และปริญญาตรีตอเนื่อง มีการเปดสอนนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ (กศ.บป.) รุนแรกในป พ.ศ. 2529 โดยเปดสอนทัง้ สายวิชาชีพครูและสายวิชาการอืน่ ในระดับ
อนุปริญญา และระดับปริญญาตรี
พุทธศักราช 2535
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานชือ่ “สถาบันราชภัฏ” แกวิทยาลัยครูทั่วประเทศ
พุทธศักราช 2538
พ.ศ. 2538 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 สงผลใหวทิ ยาลัยครู
สวนดุสิตเปลีย่ นชื่อเปน “สถาบันราชภัฏสวนดุสิต” สังกัดสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ
กระทรวงศึกษาธิการ จากพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทําใหสวนดุสิตสามารถขยายการจัดการศึกษาไดอยาง
กวางขวาง และหลากหลายรูปแบบมากขึ้น มีการเปดสอนตามหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชา
ศิลปศาสตร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร มีผูสนใจสมัครเขาเรียนเปนจํานวนมาก ทัง้ ภาคปกติและภาค
สมทบ นอกจากนีย้ ังไดรวมมือกับองคกรภายนอก เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา ดวยการจัดตั้งศูนย
การศึกษานอกสถาบันจํานวน 3 ศูนย ไดแก ศูนยซปุ เปอรเซฟ ศูนยองคการเภสัชกรรม และศูนยอรรถวิทย
โดยเปดสอนระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี รับนักศึกษาภาคสมทบ
พุทธศักราช 2540
พ.ศ. 2540 จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้น และเริ่มเปดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ
(Master of Business Administration) โดยรวมมือกับ Victoria University ประเทศแคนาดา และเปด
ศูนยการศึกษานอกสถาบันเพิ่มขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร (ศูนยจรัญสนิทวงศ ศูนยพงษสวัสดิ์ และศูนย
สุโขทัย) เปนปที่สถาบันทุมเทงบประมาณเปนจํานวนมาก พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการ
เรียนการสอนและเปนฐานขอมูลระบบการสอนทางไกล (Video – conference) และระบบหองสมุดเสมือน
(Virtual Library) ที่สมบูรณแบบไดถูกพัฒนาขึ้นมาเปนครั้งแรกในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
พุทธศักราช 2541 – 2546
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พ.ศ. 2541 – 2546 เปนชวงระยะเวลาที่สถาบันราชภัฏสวนดุสิตไดขยายการจัดการศึกษาออกไป
อยางกวางขวาง ทัง้ การเปดสอนในหลักสูตรใหม ๆ เพิ่มเติม และการขยายศูนยการศึกษาออกไปยังเขต
ปริมณฑลและตางจังหวัด (ศูนยดุสิตพณิชยการสยาม ศูนยเซ็นทรัลปน เกลา ศูนยอมิ พีเรียล บางนา ศูนย
นครนายก ศูนยปราจีนบุรี ศูนยธนาลงกรณ ศูนยบุษยมาส ศูนยพณิชยการสยาม ศูนยนครปฐม ศูนยชลบุรี
ศูนยพทั ยา ศูนยสระบุรี ศูนยพะเยา ศูนยลําปาง ศูนยระนอง 2 ศูนยพิษณุโลก ศูนยตรัง ศูนยลุมพินี และ
ศูนยหวั หิน) เนื่องจากมีผูสนใจเขาเรียนเปนจํานวนมาก ประกอบกับพื้นที่เรียนภายในสถาบันอยูใน
ระหวางการกอสรางและปรับปรุงใหม
ทางดานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาก็ไดมีการจัดการศึกษาทัง้ ในระดับปริญญาโท
(ครุศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และ
นิเทศศาสตร มหาบัณฑิต) และเปดสอนในระดับปริญญาเอกเปนครั้งแรก (พ.ศ. 2545) หลักสูตรการ
จัดการดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Management)
พุทธศักราช 2547
พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฎสวนดุสิตไดปรับเปลี่ยนสถานภาพจาก “สถาบัน” เปน “มหาวิทยาลัย”
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมือ่ วันที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2547 ชื่อวา
“มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต” สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พุทธศักราช 2548 - 2551
พ.ศ. 2548 – 2551 จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ทําใหสวนดุสิตมีการ
ปรับเปลี่ยนในดานตาง ๆ ทัง้ โครงสรางของระบบบริหารและการบริหารจัดการทางดานวิชาการ รวมทั้งจาก
การปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูประบบราชการ ทําใหมหาวิทยาลัยตองกําหนดแผนกลยุทธประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดอยูในกลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม
จัดการเรียนการสอนและภารกิจอื่นทัง้ ในมหาวิทยาลัย และศูนยการศึกษานอกมหาวิทยาลัยที่กระจายอยู
ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดตาง ๆ ทุกภูมิภาคของประเทศ
ตลอดระยะเวลากวา 70 ป จากโรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือนจนมาเปนมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
สวนดุสิต การพัฒนาความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยตั้งอยูบนพื้นฐานความเขมแข็งของความสามารถทาง
วิชาการทีม่ ีมาอยูเดิม และปรับปรุงพัฒนาใหสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตไดกําหนดอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนความเชี่ยวชาญดั้งเดิม และโดดเดนเปนที่
ยอมรับทั้งในและตางประเทศ รวมทัง้ สาขาวิชาที่มีความพรอมสามารถตอบสนองความตองการของสังคม
และทองถิน่ มีทั้งหมด 4 ดาน คือ
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1. ดานการศึกษาปฐมวัย
2. ดานอุตสาหกรรมอาหาร
3. ดานอุตสาหกรรมบริการ
4. ดานการศึกษาพิเศษ
การสรางนวัตกรรมใหมๆ การนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตใช ตลอดจนการบริหารการ
จัดการ ที่เปนรูปแบบของสวนดุสิตจากภาวะผูนาํ ขององคกร ไดหลอหลอมและสรางเปนวัฒนธรรมของ
สวนดุสิต ที่มคี วามโดดเดน และสามารถอยูรอดไดภายใตสถานการณของการแขงขัน และสิ่งแวดลอมทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลีย่ นแปลงไปอยางรวดเร็วความเขมแข็งในวัฒนธรรมของสวนดุสิตอยู
ในรูปแบบของ
1. การมีบุคลิกภาพที่ดี
2. การศึกษาหาความรู และพัฒนานวัตกรรมใหมๆ อยูเสมอ
3. ความมีวนิ ยั และการรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น
4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชน
5. ความมีระเบียบและประณีตในงานทีท่ าํ
6. มีความรูจริงในสิง่ ทีท่ ํา
อันนํามาซึ่งความเปนตัวตนของ “สวนดุสติ ” ในวันนี้ และเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาตอไป
ในอนาคต
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ปรัชญา :
เปนมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการสรางความเขมแข็งในการอยูรอด (Survivability)1
คานิยมรวม (Shared Value) :
Specialization ความเชีย่ วชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย
Uniqueness
การมีเอกลักษณที่พัฒนาการมาจากรากฐานที่มีมาแตเดิม
Relationship สัมพันธภาพภายในและความรวมมือกับภายนอก
ความมีคุณคาในความรูสึกของประชาคมและสังคม
Value
Identity
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยประกอบดวย อุตสาหกรรมอาหารการศึกษา
ปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และพยาบาลศาสตร
การผันแปร การเปลี่ยนแปลงที่มหาวิทยาลัยตองพรอมรับ
Variation
Attraction
ความมีเสนหจากบุคลิกเฉพาะทั้งดานวิชาการและความมีสุนทรียศาสตร
ของบุคลากรและนักศึกษา
ความสมดุลระหวางชีวิตงานและชีวิตสวนตัวของบุคลากร
Balance
Innovation
นวัตกรรม
การเรียนรูขององคกรและบุคลากร
Learning
การเริ่มตน
Initiation
Total Quality คุณภาพองครวม
Young Blood คนรุนใหม
วิสัยทัศน :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณโดดเดนดานอุตสาหกรรม
อาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และพยาบาลศาสตร ภายใตการบริหารจัดการที่มี
ลักษณะเปนพลวัต เปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน และแขงขันไดอยางยั่งยืน

1

Survivability ความหมายทั่วไปจาก Oxford Dictionary หมายถึง ความสามารถในการอยูรอด ความสามารถในการมีชีวิตอยู (Able to be survived) ใน
ชีวิต ไมวาจะเกิดเรื่องรายอะไรขึ้นในชีวิตก็ตาม ความสามารถในการอยูรอดนี้เปนระบบการคิดที่อยูบนพื้นฐานของความเปนที่พึ่งแหงตนและการรับมือกับความตกใจและ
ความเจ็บปวด (Survivability, quite simply, is the ability to survive and thrive, no matter what life throws at you. It is mindset, a way of thinking based on selfreliance and resilience.) (Available on http://www.survivability.net/what-is/index.htm)
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พันธกิจ :
ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับและเปนที่ตองการของสังคม โดยมีจุดเดนดานบุคลิกภาพ
เฉพาะตามวัฒนธรรมสวนดุสิต สราง พัฒนา และเผยแพรองคความรู นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
บั ณ ฑิ ต และการพั ฒ นาความเข ม แข็ ง ชุ ม ชน สั ง คม และประเทศในลั ก ษณะการให บ ริ ก ารวิ ช าการ
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมอยางสมดุล ยั่งยืน เผยแพรและสงเสริมปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สรางและพัฒนาความเขมแข็งวิชาชีพครู โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่คํานึงถึง
การปรับตัวลวงหนาเพื่อพรอมรับแนวโนมบริบทที่จะเปลี่ยนแปลงและสามารถแขงขันไดในระดับภูมิภาค
อาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร :
1. การใหบริการวิชาการเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวติ
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดานสังคมศาสตร
3. การสรางความรูความเขาใจและความภูมิใจในคุณคาวัฒนธรรมองคกร
4. การจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรเพื่อเปนฐานการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ
5. การพัฒนาผลงานวิจยั นวัตกรรม และการนําไปใชประโยชน
6. การบริหารจัดการแบบพลวัต
เปาประสงค :
1. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตตามศักยภาพ
2. บัณฑิตในสาขาทีเ่ ปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเปนทีย่ อมรับในระดับภูมิภาค
อาเซียน
3. นักศึกษาและประชาชนตระหนักเห็นคุณคาวัฒนธรรมไทย
4. กําลังคนดานวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
5. มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ไดใชประโยชนจากองคความรูที่สรางขึ้น
6. มหาวิทยาลัยสามารถสรางความเขมแข็งในการอยูรอดได
กลยุทธ :
1. การบริการวิชาการเพื่อสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต
2. มหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ (Identity) โดดเดนเปนของตนเอง
3. สรางคุณคาวัฒนธรรมไทย
4. พัฒนาความเขมแข็งของการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร
5. การสรางและนําองคความรูไปใชใหเกิดประโยชน
6. การบริหารจัดการเชิงพลวัต
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ความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
กับประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

การสรางโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร 1 :
การใหบริการวิชาการเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร 2 :

การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา

การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาดาน
สังคมศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตร 3 :
การสรางความรูความเขาใจ
และความภาคภูมิใจในคุณคา
วัฒนธรรมองคกร

การพัฒนา
ขีดความสามารถของ
ประเทศโดยใชความรู
เปนฐาน

การสงเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาถายทอดองค
ความรูและเทคโนโลยี

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและกฎหมาย
ดานการศึกษา

เปาประสงค 1 : ประชาชนไดรับ
โอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต
ตามศักยภาพ

กลยุทธที่ 1 : การบริการ
วิชาการเพื่อสรางโอกาส
การเรียนรูตลอดชีวิต

เปาประสงค 2 : บัณฑิตในสาขา
ที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน

กลยุทธที่ 2 : มหาวิทยาลัย
ที่มีอัตลักษณ (Identity)
โดดเดนเปนของตนเอง

เปาประสงค 3 : นักศึกษาและ
ประชาชนตระหนักเห็นคุณคา
วัฒนธรรมไทย

กลยุทธที่ 3 : สรางคุณคา
วัฒนธรรมไทย

ประเด็นยุทธศาสตร 4 :
การจัดการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรเพื่อเปนฐานการ
พัฒนาขีดความสามารถของ
ประเทศ

เปาประสงค 4 : กําลังคนดาน
วิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ

กลยุทธที่ 4 : พัฒนาความ
เขมแข็งของการจัด
การศึกษาดานวิทยาศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตร 5 :
การพัฒนาผลงานวิจัย
นวัตกรรม และการนําไปใช
ประโยชน

ประเด็นยุทธศาสตร 6 :
การบริหารจัดการแบบพลวัต

เปาประสงค 5 : มหาวิทยาลัย
ชุมชน สังคม ไดใชประโยชนจาก
องคความรูที่สรางขึน้

กลยุทธที่ 5 : การสรางและ
นําองคความรูไปใชใหเกิด
ประโยชน

เปาประสงค 6 : มหาวิทยาลัย
สามารถสรางความเขมแข็งใน
การอยูรอดได

กลยุทธที่ 6 : การบริหาร
จัดการเชิงพลวัต
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ความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
วิสัยทัศน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอตั ลักษณโดดเดนดานอุตสาหกรรมอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และพยาบาลศาสตร ภายใตการบริหารจัดการที่มีลักษณะ

เปนพลวัต เปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน และแขงขันไดอยางยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การใหบริการวิชาการเพื่อสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาดานสังคมศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การสรางความรูความเขาใจและความ
ภมิใจในคณคาวัฒนธรรมองคกร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรเพือ่ เปน
ฐานการพัฒนาขีดความสามารถของ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6

การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และ
การนําไปใชประโยชน

การบริหารจัดการแบบพลวัต

เปาประสงคที่ 2

เปาประสงคที่ 3

เปาประสงคที่ 4

เปาประสงคที่ 5

ประชาชนไดรับโอกาสทาง
การศึกษาตลอดชีวิตตามศักยภาพ

บัณฑิตในสาขาที่เปนอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน

นักศึกษาและประชาชนตระหนักเห็น
คุณคา วัฒนธรรมไทย

กําลังคนดานวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ

มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม
ไดใชประโยชนจากองคความรูที่
สรางขึ้น

กลยุทธที่ 1 การบริการวิชาการเพือ่
สรางโอกาสการเรียนรูต ลอดชีวิต

กลยุทธที่ 2 มหาวิทยาลัยที่มี
อัตลักษณ (Identity)โดดเดนเปน
ของตนเอง

กลยุทธที่ 4 พัฒนาความเขมแข็งของ
การจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร

กลยุทธที่ 5 การสรางและนําองค
ความรูไปใชใหเกิดประโยชน

กลยุทธที่ 3 สรางคุณคา
วัฒนธรรมไทย

มหาวิทยาลัยสามารถสรางความ
เขมแข็งในการอยูรอดได

ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติ
ราชการ

กลยุทธที่ 6 การบริหาร
จัดการ เชิงพลวัต

คุณภาพ

เปาประสงคที่ 6

ประสิทธิผลตาม
แผนปฏิบัติราชการ

เปาประสงคที่ 1

การ
พัฒนา
สถาบัน
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล Human Resource Development
บทนํา
“ทรัพยากรบุคคล คือสิ่งที่มีคา ที่สุดขององคกร” เปนบทสรุปของปรัชญาการบริหารองคกรใหเกิด
ความกาวหนาและมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลายในทุกวงการ ในปจจุบนั ถูกยกให
มีความสําคัญเปน “ทุนมนุษย” เปนทรัพยากรบุคคลไมใชเครื่องจักร ลักษณะของคนแตละคนนัน้ แตกตาง
กันออกไปองคกรตองสงเสริมสนับสนุนใหทรัพยากรบุคคลทําตามความสามารถใหลุลวงไปจนเกิดผลิต
ภาพที่ดีแกองคกร ทรัพยากรบุคคลจะตองไดรับการกระตุนและสงเสริมในกระบวนการทํางาน ซึ่งจะตอง
เปนการกระตุน และสงเสริมในเชิงบวก ดังนั้น การวางแผนอัตรากําลังคนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ขององคกรจึงตองทําอยางเปนระบบ ชัดเจนและระมัดระวังเพราะเรื่องของทรัพยากรมนุษยมีความ
ละเอียดออนและเกี่ยวโยงกับทุกระบบ ทุกโครงสรางที่ยดึ โยงกันเปนองคกรและความสัมพันธกับผลิตภาพ
ผลิตผลขององคกร และกรอบแนวคิดและเนื้อหาของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงตองตระหนักถึง
วิสัยทัศน (Vision) ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) เปาประสงค (Goal) ยุทธศาสตร (Strategies)
แผนงาน (Action Plan) โครงสรางองคกร (Organization) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human
Resources Management ) ภายใตแนวคิดหลัก : “สรรหา พัฒนา รักษา” ตามลําดับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดกําหนดประเด็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไวใน แผนกลยุทธ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552-2556 ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการแบบพลวัต
เปาประสงคที่ 6 มหาวิทยาลัยสามารถสรางความเขมแข็งในการอยูรอดได กลยุทธที่ 6 การบริหารจัดการ
เชิงพลวัต ,มาตรการที่ 6.1 สรางระบบกลไกสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอยางยัง่ ยืน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามเลมแผนพัฒนาบุคลากร
นโยบายดานการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management Policies)
1. วางแผนกําลังคนอยางเหมาะสมตามกรอบเปาหมายภารกิจ
2. กําหนดกระบวนการคัดเลือกคนเขาสูตําแหนงดวยระบบคุณธรรม และดําเนินการดวย
ความเปนธรรมโปรงใส ตรวจสอบได
3. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรใหมีคณ
ุ ภาพชีวิตและสวัสดิการที่ดอี ันจะ
นําไปสูความจงรักภักดีองคกร
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4. จัดระบบการประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพเปนธรรม เพื่อกําหนดคาตอบแทน
สิทธิประโยชน สวัสดิการที่เหมาะสมกับภาระงาน สมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน
5. วางแผน สงเสริม และ พัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีความรูความสามารถเหมาะสมในการ
เลื่อนระดับ ตําแหนงตามเสนทางกาวหนาตามตําแหนงงาน (Career path) และเกิดความกาวหนา
ในสายงานหรือวิชาชีพทีค่ รองอยู
6. พัฒนาบุคลากรมีความรู ความสามารถในงานเพิ่มขึน้ เพื่อการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยสามารถวัดไดจากความรวดเร็วในการทํางาน ความรอบรูในงาน ความ
ถูกตองของขอมูลที่เกี่ยวกับงาน ระยะเวลาการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม
7. สนับสนุนการจัดอบรมเพิม่ พูนความรูใหม ๆ
8. สงเสริมการเขารวมอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยหนวยงาน/สถาบันภายนอก
9. สงเสริมดานจริยธรรมใหแกบุคลากร
ระบบการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management System )
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตใชระบบบริหารงานบุคคล ตามกฎหมาย โดยแยกตามประเภทของ
บุคลากรไดแก
1. ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 กฎกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศ ก.พ.อ.
2. ลูกจางประจํา มีระเบียบกระทรวงการคลัง
3. พนักงานมหาวิทยาลัย มีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2550
4. พนักงานราชการ มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5. อาจารยประจําและเจาหนาที่ประจํา มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยอาจารยประจํา
ตามสัญญาจาง และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยเจาหนาที่ประจําตามสัญญาจาง
โดยมีกระบวนการดานบริหารงานบุคคลและแนวปฏิบัตโิ ดยสังเขป ดังนี้
1. ระบบการสรรหา (Recruitment)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลโดยยึดระบบคุณธรรม
(Merit System) ทั้งนี้เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 และหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ( ก.พ.อ.)
กําหนดไว คือ
- วีธีการสอบแขงขัน
- วิธีการสอบคัดเลือก - วิธีการโอนยาย
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2. ระบบคาตอบแทน
กลุมขาราชการ ไดรับ
- เงินเดือน เงินประจําตําแหนง (ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง)
- คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.2547)
- เงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวสําหรับขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2548)
กลุมลูกจางประจํา ไดรับ
- เงินคาจาง (ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537)
- คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.2547)
- เงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวสําหรับขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2548)
กลุมพนักงานมหาวิทยาลัย ไดรับ
- เงินเดือน สวัสดิการและสิทธิประโยชน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
- คาตอบแทนลวงเวลา
กลุมพนักงานราชการ ไดรับ
- เงินเดือน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- เงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราว
- คาตอบแทนสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษสําหรับครูการศึกษาพิเศษ
กลุมอาจารยและเจาหนาที่ประจําตามสัญญาจาง ไดรับ
- คาจาง ไดรับโดยอิงตามอัตราเงินเดือนของขาราชการ
- คาตอบแทนลวงเวลา
- คาตอบแทนกรณีปฏิบัติงานตางจังหวัด

17

นอกจากนี้ บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานสายวิชาการ ซึ่งไดแก อาจารยและครูปฏิบัติการ ยังมีสิทธิเบิก
คาสอนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินคาสอนพิเศษในมหาวิทยาลัย และบุคลากร
ที่มีใบประกอบวิชาชีพก็จะไดคาตอบแทนเพิ่มอีก
3. ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน
- สวัสดิการคารักษาพยาบาลกลุมขาราชการและลูกจางประจําจะไดรับตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
- สวัสดิการการเบิกคาการศึกษาของบุตรกลุมขาราชการและลูกจางประจํา จะไดรับตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
- สิทธิประโยชน ในการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ
- สิทธิประโยชนในการลา (ของขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
อาจารยและเจาหนาที)่ ไดแก การลาปวย การลาคลอดบุตร การลากิจสวนตัว การลาพักผอน การลา
อุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย
- สิทธิประโยชนในการเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) สําหรับขาราชการ
- สิทธิประโยชนในการเปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการลูกจาง (กสจ.) สําหรับลูกจางประจํา
- สิทธิประโยชนในการสมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย
- สิทธิประโยชนในการไดรับการจัดสรรเงินกูเพื่อซื้อที่อยูอ าศัยตามโครงการความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยกับสถาบันการเงินตางๆ
- สวัสดิการคารักษาพยาบาลกลุมพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ อาจารยและเจาหนาที่
ประจําตามสัญญาจางจะไดรับตามกฎหมายประกันสังคม
- สวัสดิการตรวจสุขภาพประจําป
- สวัสดิการกองทุนสะสมเลีย้ งชีพ
ขาราชการที่เปนสมาชิก กบข. จะไดรับสิทธิประโยชนตา งๆ นอกเหนือจากเงินบําเหน็จ บํานาญ
ตามสูตรซึ่งไดรับจากกระทรวงการคลังดังนี้
1) สิทธิในการรับเงินสมทบ สมาชิกจะไดรับเงินสมทบจากรัฐในจํานวนเทากับที่สมาชิกสะสมเปน
ประจําทุกเดือน
2) สิทธิประโยชนทางภาษี สมาชิกสามารถนําใบแจงยอดแนบพรอมแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ 91 เพื่อ
ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในสวนของเงินสะสมเขา กบข. เฉพาะที่ไมเกิน 300,000 บาทในปภาษีนนั้
3) สิทธิประโยชนอื่นๆ สมาชิกจะไดรับสวัสดิการตางๆตามที่ กบข. จะไดจัดใหมีขึ้น
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4. ระบบการประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใชแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานตามสายงาน ดังนี้
1. บุคลากรสายวิชาการตามกรอบมาตรฐานภาระงานของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
2. บุคลากรสายสนับสนุนตามแนวทาง Competency Based
บุคลากรทุกตําแหนงจะตองถูกประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละ 2 ครั้ง ตามรอบการ
ประเมิน คือ
รอบที่ 1 ในชวงเดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม
รอบที่ 2 ในชวงเดือนเมษายนถึง เดือนกันยายน
5. ระบบความกาวหนา (Career Path)
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต บุคลากรในสายงานตางๆ สามารถมีความกาวหนาในสายงาน
อาชีพของตน ตามประเภทของบุคลากร เชน ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ อาจารยและเจาหนาที่ประจําตามสัญญาจาง
ขาราชการสายวิชาการ
โครงสรางตําแหนงและความกาวหนาในสายวิชาชีพ เปนไปตามตารางโครงสรางตําแหนง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงวิชาการตามมาตรา 18 (ก) ของพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ทีค่ ณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด ดังนี้
ประเภท ชื่อสายงาน ชื่อตําแหนง ระดับ
ก) ตําแหนงวิชาการ สอนและวิจัย หรือวิจัยโดยเฉพาะ
1. อาจารย วุฒิ ปริญญาโท ปฏิบัติงาน 5 ป ขอกําหนดตําแหนงสูงขึน้ เปนผูช วยศาสตราจารย
อาจารย วุฒิ ปริญญาเอก ปฏิบัติงาน 2 ป ขอกําหนดตําแหนงสูงขึ้น เปนผูชวยศาสตราจารย
2. ผูชวยศาสตราจารย ปฏิบัติงาน 3 ป ขอกําหนดตําแหนงสูงขึน้ เปนรองศาสตราจารย
3. รองศาสตราจารย ปฏิบัติงาน 2 ป ขอกําหนดตําแหนงสูงขึ้น เปนศาสตราจารย 7-9
4. ศาสตราจารย 9-10, 11
ขาราชการสายสนับสนุน
โครงสรางตําแหนงและความกาวหนาในสายวิชาชีพ เปนไปตามตารางแสดงประเภท ตําแหนง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภทผูบริหาร ตําแหนงประเภททัว่ ไปวิชาชีพเฉพาะ
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หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ที่
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด ดังนี้
โครงสรางระดับตําแหนงที่ ก.พ.อ.กําหนด
ตําแหนงประเภทผูบริหาร
1) ตําแหนงหัวหนาหนวยงาน/กลุมงานในระดับสถาบันอุดมศึกษา ไดแก
- ตําแหนงหัวหนาสํานักงานอธิการบดี กําหนดเปนตําแหนงระดับ 8, 9
- ตําแหนงหัวหนาสํานักงานวิทยาเขต กําหนดเปนตําแหนงระดับ 8, 9
- หัวหนาหนวยงานที่มีลักษณะงานพิเศษ (โรงพยาบาล)
- ตําแหนงหัวหนาหนวยงานที่มีลกั ษณะงานที่ใชวิชาชีพ กําหนดเปนตําแหนงระดับ 8, 9
- ตําแหนงหัวหนาหนวยงานที่มีลกั ษณะงานทีม่ ิไดใชวิชาชีพ กําหนดเปนตําแหนงระดับ 7, 8
2) ตําแหนงหัวหนาหนวยงาน/กลุมงานระดับกอง/สํานักงานเลขานุการคณะหรือหนวยงานที่
เทียบเทา
- ตําแหนงผูอาํ นวยการกอง/กลุมงานในสํานักงานอธิการบดี/สํานักงานวิทยาเขต
กําหนดเปนตําแหนงระดับ 7-8
- ตําแหนงหัวหนางานสํานักงานเลขานุการคณะหรือเทียบเทา กําหนดเปนตําแหนงระดับ 7,8
3) ตําแหนงหัวหนากลุมงานหรือเทียบเทาภายในสถาบัน/สํานัก/ศูนยหรือหนวยงานที่เทียบเทา ซึ่ง
ปฏิบัติภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษากําหนดเปนตําแหนงระดับ 7, 8
4) ตําแหนงหัวหนาหนวยงานภายในกอง/สํานักงานเลขานุการคณะ หรือหนวยงานทีเ่ ทียบเทา
กําหนดเปนตําแหนงระดับ 7ตําแหนงประเภททัว่ ไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
1) กลุมปฏิบัติการระดับตน ซึ่งเปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และ 2
โครงสรางระดับตําแหนงที่ ก.พ.อ.กําหนด กรณีตําแหนงตามวุฒกิ ารศึกษา
- บรรจุ วุฒิ ปวช. หรือเทียบเทา กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ 1-3
- บรรจุ วุฒิ ปวส. หรือเทียบเทา กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ 2-4
กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ -วุฒิ ปวช. กําหนดเปนตําแหนงระดับ 4, 5
- วุฒิ ปวส. กําหนดเปนตําแหนงระดับ 5, 6
กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ กําหนดเปนตําแหนงระดับ 6,7-8
2) กลุมปฏิบัติการระดับกลาง ซึ่งเปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นไป
โครงสรางระดับตําแหนงที่ ก.พ.อ.กําหนดกรณีตําแหนงตามวุฒกิ ารศึกษา
- บรรจุปริญญาตรี หรือเทียบเทา กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ 3-6
- บรรจุวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ 4-7
กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ กําหนดเปนตําแหนงระดับ 6, 7-8
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กรณีตําแหนงระดับเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ -เชี่ยวชาญ กําหนดเปน
ตําแหนง ระดับ 9
- เชี่ยวชาญพิเศษ กําหนดเปนตําแหนงระดับ 10
กลุมลูกจางประจํา
มีความกาวหนาตามลําดับ ดังนี้
- กลุมที่ 1 หมวดแรงงาน กึ่งฝมือ ฝมือ ฝมือพิเศษระดับตน
- กลุมที่ 2 หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง
- กลุมที่ 3 หมวดฝมอื พิเศษระดับสูง
- กลุมที่ 4 หมวดฝมือพิเศษเฉพาะ
กลุมพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และอาจารยประจําตามสัญญาจาง
สายวิชาการ มีความกาวหนาตามลําดับ ดังนี้
1. ตําแหนงอาจารย
2. ตําแหนงผูช ว ยศาสตราจารย
3. ตําแหนงรองศาสตราจารย
4. ตําแหนงศาสตราจารย
สายสนับสนุน สามารถกาวหนาได 2 ทาง คือ สายงานในตําแหนงประเภททัว่ ไป วิชาชีพ
เฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับปฏิบัติการ มีความกาวหนาตามลําดับ ดังนี้
1. ระดับผูชํานาญการ
2. ระดับผูเชี่ยวชาญ
3. ระดับผูเชี่ยวชาญพิเศษ
6. ระบบการพัฒนา (Training & Developmaent)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีการพัฒนาบุคลากรหลายรูปแบบ เชน
1.) การใหลาศึกษาตอ
2.) การฝกอบรม ดูงาน
3.) การสอนงาน ( Coaching)
4.) การฝกในการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training)
5.) การจัดการความรูในองคกร
6.) การศึกษาดวยตนเอง
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ระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
กองบริหารงานบุคคล

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

ระบบการสรรหา

โครงสรางขององคกร

แผนอัตรากําลัง

- วิเคราะหคางาน
- ออกแบบโครงสรางตําแหนงงาน
- กําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร

กระบวนการสรรหา
- การวางแผนการสรรหา
- การกําหนดตําแหนง กลุมงาน คุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง และรายละเอียดของงานที่จาง
- การกําหนดวิธีการสรรหา
ระบบการจายคาตอบแทน
การจายคาตอบแทน แบงออกเปน 5 กลุม
- กลุมขาราชการ
- กลุมลูกจางประจํา
- กลุมพนักงานมหาวิทยาลัย
- กลุมพนักงานราชการ
- กลุมอาจารยและเจาหนาที่ประจําตามสัญญาจาง
ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน
สวัสดิการและสิทธิประโยชนขึ้นอยูกับระเบียบและขอบังคับของบุคลากรแตละ
ประเภท ซึ่งมีอยูดังนี้
- กลุมขาราชการ
- กลุมลูกจางประจํา
- กลุมพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และ
อาจารยและเจาหนาที่ประจําตามสัญญาจาง
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(ตอ)

ระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

กองบริหารงานบุคคล

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงสรางขององคกร

ระบบการประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
สายงาน ดังนี้
1. บุคลากรสายอาจารย 2. บุคลากรสายสนับสนุน
บุคลากรทุกตําแหนงจะตองถูกประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละ 2 ครั้ง ตามรอบการประเมิน คือ
รอบที่ 1 ในชวงเดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม
รอบที่ 2 ในชวงเดือนเมษายนถึง เดือนกันยายน

ระบบความกาวหนา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต บุคลากรในสายงานตางๆ สามารถมีความกาวหนาในสายงานอาชีพของตน
ตามประเภทของบุคลากร เชน ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ อาจารยและ
เจาหนาที่ประจําตามสัญญาจาง
ระบบการพัฒนา

แผนพัฒนาบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีการพัฒนาบุคลากรหลายรูปแบบ เชน
1.) การใหลาศึกษาตอ
2.) การฝกอบรม ดูงาน
3.) การสอนงาน ( Coaching)
4.) การฝกในการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training)
5.) การจัดการความรูในองคกร
6.) การศึกษาดวยตนเอง

คณะผูจัดทํา
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คณะผูจัดทํา

1.
2.
3.
4.
5.

ผูชวยศาสตราจารยวิไล
นางสาวยุวดี
นางสาวบุญลาน
นางจันทรา
นางนันท

ศรีธนางกูล
ตั้งคํา
ลีลาวโรดม
สาดะระ
มณีสวาง

รองอธิการบดีฝายบริหาร
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
บุคลากร ชํานาญการ ระดับ 8
บุคลากร ระดับ 7
เจาหนาที่บุคคล

24

