
สวสัดกิารส าหรับบุคลากร 
มหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



จ านวนบุคลากร และจ านวนนักศึกษา 

บุคลากร 
จ านวน 895 คน 

สายวิชาการ 
จ านวน 559 คน 

สายสนบัสนุน 
จ านวน 336 คน 

นกัศึกษา 
จ านวน 28,382 คน 

ภาคปกติ 
จ านวน 25,786 คน 

ภาค กศพ. 
จ านวน 2,596 คน 
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1.สวัสดิการ 
ในรูปตัวเงิน 

จากกองทุน จากรายได้มหาวทิยาลยั 
ในรูปโครงการต่าง ๆ 

1. กองทุนสวสัดกิาร และสิทธิประโยชน์
เกือ้กลู  พนง. ม. (งบ บกศ.) O.T. 

10 – 13 วนั 
2,000 – 2,500 ต่อเดอืน  

2. กองทุนพนักงานมหาวทิยาลยั (งบ แผ่นดนิ) 

ค่าปฏิบัตนิอกเวลาพเิศษอืน่ๆ  
     - กรรมการ / คุมสอบ 
      - วนัหยุด 

3. กองทุนอืน่ ๆ  
        - กองทุนสุริยะ 
        -  เงนิกู้ดอกเบีย้ต า่ MOU 
        - สหกรณ์ 

ประกนัอุบัตเิหตุ โดย ม. 
10,000 ต่อ กรณีจ่ายจริง 

ช่วยเหลอืงานศพ พ่อ – แม่-ลูก 
5,000 – 10,000 ต่อราย 

ช่วยเหลอืกรณีเดอืดร้อน  
ตามความเหมาะสม 

ค่าสอนเกนิภาระงาน และค่าสอน 
กศพ.  

300 – 400 บาท ต่อช่ัวโมง 
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สวสัดกิาร 
ทีค่วรทราบ ในรูปตวัเงนิ ประกนัสงัคม  

เงิน บกศ. + แผนดิน 

งบประมาณรายได้
มหาวิทยาลยั 

กองทุนสวสัดิการ
และสิทธิประโยชน์ 
เก้ือกลู พนง. ม. 
(100 ลา้น) 

สมทบ ร้อยละ  
5- 10 ทุกปี งปม. 

กองทุนพนกังาน
มหาวิทยาลยั งบ
แผน่ดิน จาก 0.2 

ค่าเล่าเรียนบุตร 
10,000 – 25,000 ต่อปี 

สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล 

ค่ารักษาพยาบาล 
20,000  ต่อปี 
เงินรางวลั ประเดิม การท าผลงาน (วก) 
30,000 – 80,000   ต่อคน 

เงินรางวลัตอบแทนรายเดือน  
กรณีมีผลงานทางวิชาการ 
3,000 – 9,000 ต่อเดือน 

เงินช่วยกรณีถึงแก่กรรม  
50,000 ต่อคน 

เงินบ านาญรายเดือน 
เกษียณอาย ุ(เกิน 15 ปี) 

นโยบาย (แนวทางในอนาคตอนัไกล)้ 
สวสัดิการเพ่ิมเติมส าหรับ พนง. บกศ. 
และอ่ืนๆ ในดา้น 
        - ค่ารักษาพยาบาล 
         - ค่าเล่าเรียน 
         - อ่ืน ๆ 

ข้ึนอยูก่บั 

การร่วมมือกนัหารายได้
เขา้มหาวทิยาลยั 

ส ารองเล้ียงชีพ 
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2. สวสัดิการ 
ที่ไม่ใช่ตัวเงิน 

ด้านชีวติความเป็นอยู่ ด้านการพฒันาความก้าวหน้า
และความมั่นคงในชีวติ 

ด้านความปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพย์สิน 
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ฟิตเนส, สระวา่ยน ้า 
สถานท่ีออกก าลงักาย 
ตรวจรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ /  
หอ้งพยาบาล 
โครงการดูแลสุขภาพ 

3. ดูแลสุขภาพ 

บริการส่วนรวม (บสั) 
บริการส่วนบุคคล (ตู)้ 
สัญจรภายใน ม. (กอลฟ์) 

2. พาหนะใช้ตามพนัธกจิ ม. 

ศีตลาคาร 
หอ้งเช่าราคาถูก 
โรงแรมส่วนลด 
หอ้งประชุม ราคาพิเศษ 

1. ทีพ่กัอาศัย และการบริการด้านสถานที่ 

หอ้งท างาน 
เคร่ืองมืออุปกรณ์/ครุภณัฑ ์
แม่บา้นดูแลอ านวยความสะดวก 
ปรับสภาพแวดลอ้มส่ิงอ านวยความสะดวก 

4. การบริการ/จัดหา/ดูแล และปรับปรุงทีท่ างาน 

การบริการสญัญาณเคร่ืองมือส่ือสาร WiFi 

2.1 ด้านชีวติความเป็นอยู่ 
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ป.โท (250,000) 

ป.เอก (500,000) 
ในประเทศ 

1. ทุนศึกษาต่อ 

ภายใน/ภายนอก 

ในประเทศ / ต่างประเทศ 

2. ทุนอบรมศึกษาดูงาน / อาชีพ 

กา้วหนา้ในวิชาชีพ/สายงาน 
ทกัษะ / บุคลิกภาพ 
ทกัษะ / ส่ือสารภาษาและ IT 
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีในวนัส าคญั 

3. โครงการพฒันาบุคลากรด้านต่าง ๆ 

อ่ืนๆ 

การเล่ือนขั้นเงินเดือนตามระบบดว้ยความเป็นธรรม 

การคดัเลือกบุคคลดีเด่นประจ าปี เพ่ือน ามายกยอ่ง 
และใหร้างวลั ตามโครงการสร้างค่านิยมองคก์ร 
MORALITY 

4. การปรับ/การเลือ่นขั้น และการให้รางวลัยกย่อง กรณี
ดเีด่นในด้านต่าง ๆ 

2.2 ด้านการพฒันาความก้าวหน้า
และความม่ันคงในชีวติ 

ต่างประเทศ 
(ป.เอก) 

เอเชีย 
ออสเตรเลีย 
ยโุรป อเมริกา 
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2.3 ด้านความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพย์สิน 

ส่วนกลาง 199 จุด 
ส่วนหน่วยงานยอ่ยไม่
นอ้ยกวา่ 200 จุด 

5. การติดตั้ง กล้อง CCTV  

จดัท าเอกสารรูปเล่ม 
โครงการอบรมป้องกนัและลดความเส่ียง  

2. การจัดท าคู่มอื/โครงการความปลอดภัย 

ท่ีจอดรถยนต ์อาคาร 6,7,24,30 
ท่ีจอดรถจกัรยานยนต ์3 ชั้น (ในอนาคต) 

3. การจัดระเบียบจัดหาทีจ่อดรถส่วนตัว 

ชมรมสุริยะอาสา 

ความร่วมมือกบัต ารวจ
ในทอ้งท่ี 

4. การจัดตั้งกรรมการ/กลุ่มดูแล
ความปลอดภัย 

รปภ. ประจ าจุด 
MOU ต ารวจในทอ้งท่ี 

1. การจัดหา รปภ. ดูแลความ
ปลอดภัยตลอด 24 ชม. 
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

(Career Path) 
 

มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



 
1.ลูกจา้งประจ า  

 
( 18 คน) 

2.ลูกจา้งเงินรายได ้ (41 คน)  
3.พนกังานราชการ  (31 คน) 
4.พนกังานมหาวิทยาลยั (งบแผน่ดิน) (554 คน) 
5.พนกังานมหาวิทยาลยั(งบรายได)้ (123 คน) 
6.ขา้ราชการพลเรือน (สายวิชาการ)  (112 คน) + ต่ออายรุาชการ (3คน) 
7.ขา้ราชการพลเรือน (สายสนบัสนุน) (13 คน) 

รวมทั้งหมด    895 คน 

ประเภทของบุคลากร 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานเพือ่เลือ่นเงินเดอืน 

ก าหนดเวลาการประเมินและการเลือ่นเงินเดอืน 

1.ข้าราชการ และลูกจ้างทุกประเภท   
ประเมิน และเลือ่นเงินเดือน ทุก 6 เดอืน 

2.พนักงานมหาวทิยาลยั พนักงานราชการ  

    ประเมินทุก 6 เดือน แต่เลือ่น ปีละ 1 คร้ัง 
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1. เน้นความโปร่งใส เป็นธรรม 

2. เน้นการเปิดเผยผลการประเมนิ เป็นรายบุคคล 

3. เน้นการประเมินตามตัวช้ีวดัที่เป็นไปตามประกาศ 
    ภาระงาน และข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน 

4. เน้นการประเมินเพือ่ให้เกดิประโยชน์ในเชิงพฒันา 
    ต่อผู้ถูกประเมินและหน่วยงานสังกดั 

นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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หลกัเกณฑ์การเลือ่นเงินเดือน 

1. คะแนนจากการประเมินผลสัมฤทธ์ิและสมรรถนะในการปฏบิัตงิาน 70 % 

พจิารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติราชการ มีหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

2. คะแนนจากพฤติกรรมการท างาน (ขาด ลา มาสาย )           10 % 

3.คะแนนจากการประเมินกนัเองของหัวหน้าและผู้ร่วมงาน    20 % 
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คะแนนจากการประเมินผลสัมฤทธ์ิและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 70 % 

สายวชิาการ 
สอน สอน+บริหาร 

- ผลสัมฤทธ์ิของงาน (สอน) 
- สมรรถนะ (สอน) 

70 % 
30 % 

กอม 
• ผลสัมฤทธ์ิของงาน (สอน)  30% 
       + สมรรถนะ (สอน)  
• ผลสัมฤทธ์ิของงาน (บริหาร)  70% 
       + สมรรถนะ (บริหาร) 
กบมส 
• ผลสัมฤทธ์ิของงาน (สอน)  50% 
       + สมรรถนะ (สอน)  
• ผลสัมฤทธ์ิของงาน (บริหาร)  50% 
       + สมรรถนะ (บริหาร) 5 



คะแนนจากการประเมินผลสัมฤทธ์ิและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน   70 % 

สายสนุบสนุน 
สนับสนุน สนับสนุน+บริหาร 

- ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
(สนบัสนุน) 

- สมรรถนะ (สนบัสนุน) 

70 % 
 

30 % 

กอม 
• ผลสัมฤทธ์ิของงาน (สนบัสนุน)  30% 
    + สมรรถนะ (สนบัสนุน)  
 

• ผลสัมฤทธ์ิของงาน (บริหาร)  70% 
    + สมรรถนะ (บริหาร) 
 

กบมส 
• ผลสัมฤทธ์ิของงาน (สนบัสนุน)  50% 
      + สมรรถนะ (สนบัสนุน)  
• ผลสัมฤทธ์ิของงาน (บริหาร) 50% 
      + สมรรถนะ (บริหาร) 6 



ประเมินกนัเอง 20 % 
โดยหัวหน้าและผู้ร่วมงาน 

หัวหน้างานประเมิน 10% ประเมินกนัเองในหน่วยงาน 10% 

ประเมินตามล าดบั 
1,2,3..... สุดท้าย  

ประเมนิตามระดบั 
5-4-3-2-1 

ประเมินตามล าดบั 
1,2,3..... สุดท้าย  

ประเมนิตามระดบั 
5-4-3-2-1 
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ประกาศอตัราการเลือ่นเงนิเดือน ส าหรับพนักงานมหาวทิยาลยั  
( 1 ตุลาคม 2559- 30 กนัยายน 2560 ) 

ผลการประเมินระดับ ประกาศฉบับที่ 1  
(20 ต.ค. 59) อตัราร้อยละ 

ประกาศฉบับที ่2  
(19 เม.ย. 60) อตัราร้อยละ 

ดีเด่น 6 8 

ดีมาก 4.5 6 

ดี 3 4 

พอใช ้ 1.5 2 

ปรับปรุง ไม่ไดเ้ล่ือนเงินเดือน ไม่ไดเ้ล่ือนเงินเดือน 
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เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

2.1.ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างเงนิรายได้ 
เส้นทางความกา้วหนา้ทางสายวชิาชีพเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงั 
2.2.พนักงานราชการ 
จะจา้งตามสัญญาจา้ง คราวละ 4 ปี 
2.3.พนักงานมหาวทิยาลยั ทุกประเภท 
เส้นทางความกา้วหนา้เหมือนกนั  ต่างกนัท่ีสิทธิประโยชน์ในกองทุนพนกังาน
มหาวทิยาลยั 

 

1. บุคลากรสายสอน (สายวชิาการ) 
พฒันาการทางวชิาการ ประเมินสู่ต าแหน่งทางวชิาการ ผศ., รศ., ศ 
2. บุคลากรสายสนับสนุน  
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เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานมหาวทิยาลยั 
(สายสนับสนุน) 

 มี 2 ทาง  คอื สายบริหาร  และ สายวชิาชีพ 
1. สายวชิาชีพและเช่ียวชาญเฉพาะ ได้แก่ ช านาญการ   ช านาญการพิเศษ  เช่ียวชาญ  
เช่ียวชาญพิเศษ 

วธีิการ 
 ตอ้งมีการประเมินตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัซ่ึงเป็นไปตามประกาศ กพอ วา่ดว้ยการ
ก าหนดต าแหน่งท่ีสูงข้ึน โดย  

 1.ตอ้งมีการประเมินค่างานเพื่อก าหนดต าแหน่งของหน่วยงานต่าง ๆ 
 2.ประเมินตนเองข้ึนสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนตามขอ้ 1 
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2.สายบริหาร  ได้แก่ ผูอ้  านวยการส านกั  ผูอ้  านวยการกอง  หวัหนา้ส านกังาน 
วธีิการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ดงันี ้
 1.ประกาศ กพอ. วา่ดว้ยการก าหนดต าแหน่งขา้ราชการพลเรือน
ใหสู้งข้ึน 

 2.ประกาศ สกอ. วา่ดว้ยการก าหนดคุณสมบติัของผูบ้ริหาร 
 3.กฎ กพอ. วา่ดว้ยการก าหนดเงินเดือนขั้นต ่าสูงของขา้ราชการ 
 4.มาตรฐานการก าหนดผูบ้ริหารของ กพอ. 
 5.ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั วา่ดว้ยการก าหนดต าแหน่งขา้ราชการพล
เรือนใหสู้งข้ึน (ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2555, ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2558) 
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วธีิการประเมิน 

• คุณสมบัตติามประกาศของมหาวทิยาลยั 

• คะแนนการประเมินมาจาก 4 ด้าน   

  - ผลสัมฤทธ์ิของงานยอ้นหลงั 
  - ความรู้ความสามารถท่ีเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่ง กฎหมาย ระเบียบ 
  - ทกัษะดา้น  ภาษาองักฤษ  คอมพิวเตอร์ ค  านวณ การจดัการขอ้มูล 
  - สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง สมรรถนะผูบ้ริหาร 
- ตอ้งผา่นการประเมินรวมร้อยละ 80 %  (ผอ.ส านกั) 70% (ผอ.กอง)ไดค้ะแนนสูงสุดจึง
แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง 

 - ตอ้งรายงานผลต่อ สกอ.  เพ่ือก าหนดทะเบียนต าแหน่งพร้อมแนบเอกสารวธีิการ และผล
การประเมินทั้งหมด 12 


