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บทบาทหนຌาทีไของกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ป็นสวนรำชกำรสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดีจัดตัๅงขึๅนดยสภำสถำบัน
บัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ซึไงบงสวนรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์       
พ.ศ. โ5เ้ กຌเขพิไมติม ดยพระรำชบัญญัติสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ิฉบับทีไ โี พ.ศ. โ5ไใ         
มีภำรกิจดຌำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสถำบันภำย฿ตຌวัตถุประสงค์ พันธกิจ ละวิสัยทัศน์ดຌำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล   

งำนของกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประกอบดຌวย กำรบริหำรอัตรำก ำลัง กำรสรรหำ/คัดลือกบุคคล   
ตำมกรอบอัตรำก ำลัง กำรจัดท ำละประมินสมรรถนะตำมต ำหนงงำน กำรประมินสมรรถนะของบุคลำกร         
กำรพัฒนำบุคลำกร ด ำนินกำรประมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมกรอบทีไก ำหนด กำรจัดสวัสดิกำรละกำรสรຌำง
รงจูง฿จ฿นกำรปฏิบัติงำน กำรสงสริมละสนับสนุนควำมกຌำวหนຌำของบุคลำกรสำยวิชำกำรละสำยสนับสนุน 
ตลอดจนถึงกำรลำออกละกษียณอำยุรำชกำร รวมทัๅงท ำหนຌำทีไป็นฝຆำยลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบริหำรงำน
บุคคลของสถำบัน 

กองบริหำรทรัพยำกรบุคคลมีกำรบงสวนรำชกำรภำย฿นป็น ็ กลุมงำน ตำมประกำศสภำสถำบัน
บัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ รืไอง กำรบงสวนรำชกำรภำย฿นกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ฉบับลงวันทีไ โใ มกรำคม โ555 ดยบงป็น  ็ กลุมงำน ดังนีๅ 

 แ. กลุมงำนผนกลยุทธ์ทรัพยำกรบุคคล 

 โ. กลุมงำนบริหำรงำนบุคคล 

 ใ. กลุมงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 ไ. กลุมงำนสงสริมละพัฒนำควำมกຌำวหนຌำ฿นอำชีพ 

 5. กลุมงำนสวัสดิกำรละบุคลำกรสัมพันธ์ 
 ๆ. กลุมงำนทะบียนประวัติละคำตอบทน  
 ็. กลุมงำนบริหำรละธุรกำร 

 

 

ครงสรຌางการบงสวนราชการละอัตราก าลังสดง฿นผนผัง ตอเปนีๅ 



2 

 

ครงสรຌางการบงสวนราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

  

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

กลุมงานผน           
กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 

 

กลุมงานบริหารงาน
บุคคล 

 

กลุมงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 

กลุมงานสงสริมละ
พัฒนาความกຌาวหนຌา฿น

฿นอาชีพ 

 

กลุมงานสวสัดิการละ
บุคลากรสัมพันธ ์

 

กลุมงานทะบียนประวัติ
ละคาตอบทน 

 

กลุมงานบริหารละ
ธุรการ 

 

• งำนวิครำะห์ละ
จัดท ำผน 

• งำนประกันคุณภำพ
ละบริหำรควำม
สีไยง 

• งำนสงสริมคุณธรรม
ละจริยธรรม
บุคลำกร 

• งำนวำงผน
สำรสนทศกอง
บริหำรทรัพยำกร
บุคคล 

• งำนสรรหำละ
คัดลือก 

• งำนมำตรฐำนภำระ
งำนสำยวิชำกำรละ
สำยสนับสนุน 

• งำนประมินผลกำร
ปฏิบัติงำน 

• งำนติดตำมละ
ประมนิผล 

 

• งำนฝຄกอบรมละ
พัฒนำ 

• งำนพัฒนำสมรรถนะ
บุคลำกร 

• งำนสงสริมควำมรูຌ
ละประสบกำรณ ์

• งำนบริหำรควำมรูຌ
ภำย฿นองค์กำร 

• งำนสรຌำงควำมผกูพัน
ละขับคลืไอน
วัฒนธรรมองคก์ร 

• งำนควำมกຌำวหนຌำ฿น
อำขีพสำยวิชำกำร 

• งำนควำมกຌำวหนຌำ฿น
อำชีพสำยสนับสนนุ 

• งำนฐำนขຌอมูลละ
สำรสนทศ
ควำมกຌำวหนຌำ฿นอำชีพ 

• งำนสงสริมละพัฒนำ
ควำมกຌำวหนຌำ฿นอำชีพ 

• งำนกฎ ระบียบ 
ขຌอบังคับ 

• งำนสวัสดกิำร 
• งำนสิทธิประยชน ์

• งำนคัดลอืก
ขຌำรำชกำรพลรอืน
ดีดน ละนักศกึษำ
กำดีดน 

• งำนบุคลำกรสัมพันธ ์

 

• งำนทะบียนประวัต ิ

• งำนสถิติละขຌอมูล
สำรสนทศบุคลำกร 

• งำนบริหำร
คำตอบทน 

• งำนสำรบรรณละ
ธุรกำร 

• งำนบุคคลละ
ลขำนกุำร 

• งำนจัดลีๅยงละ
ประสำนงำน 

• งำนกำรงนิละพสัด ุ

• งำนอำคำรสถำนทีไ
ละยำนพำหนะ 
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รวมอัตราก าลัง 
ขຌำรำชกำร      - อัตรำ 
พนักงำนสถำบัน                           โใ อัตรำ 
ลูกจຌำงประจ ำ แ อัตรำ 
ลูกจຌำงชัไวครำวงินรำยเดຌ             แ อัตรำ 
ลูกจຌำงชัไวครำวครงกำร  2 อัตรำ 
อัตรำวำง      -  อัตรำ 
รวม 2็ อัตรา ิกรอบอัตราก าลังทีไพึงมี ข ຌาราชการ พนักงาสถาบัน ละ
ลูกจຌางประจ า โไ อัตราี 
ขຌอมูล ณ ดอืนสิงหำคม 2563 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ิแี 
นายยุทธนา  สุจริต ิผูຌอ านวยการ) 

กลุมงานผน         
กลยุทธ์ทรัพยากร

บุคคล ิ3ี 
 

กลุมงาน
บริหารงานบุคคล 

ิ5ี 
 

กลุมงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

ิใี 
 

กลุมงานสงสริม
ละพัฒนา

ความกຌาวหนຌา฿น
อาชีพ ิ5ี 

 

กลุมงาน
สวัสดิการละ

บุคลากรสัมพันธ์ 
ิใี 

กลุมงานทะบียน
ประวัติละ

คาตอบทน ิใี 
 

กลุมงานบริหาร
ละธุรการ 

ิใี 

แ. น.ส.อำภำพร 

 บุนนำค  ิป.ที 

บุคลำกรช ำนำญกำร 

      ิหัวหนຌำกลุมงำนี 
-------------------------- 

โ. น.ส.ภัทริน 

วรศษฐมงคล ิป.ตรีี 

บุคลำกรปฏิบัติกำร 

-------------------------- 

3. น.ส.นนทลี มุสิก

ทัศน ์

      บุคลำกร ิป.ที 

แ. น.ส.วำสินี 
฿ยพธ์ิทอง ิป.ที 

บุคลำกรช ำนำญกำร 
ิปฏิบัติหนຌำทีไหัวหนຌำ 

กลุมงำนี 
-------------------------- 

โ. น.ส.อืๅอมพร 
มวงกຌว ิป.ที 

บุคลำกรปฏิบัติกำร 
------------------------ 

3. น.ส.สุรีภรณ์   
นำมอุตวงษ์ ิป.ที 
บุคลำกรปฏิบัติกำร 
-------------------------- 
4. นำยตอพงศ์   
จริญกียรติ  ิป.ที 
บุคลำกรปฏิบัติกำร 
--------------------- 

5.น.ส.ซุกรียะห์ หะยีสะอะ   
บุคลำกรปฏิบัตกิำร ิปที 
 
 
 

แ. นำยปรมศวร์ 
  จิตรมำตร ิป.ที 

บุคลำกรช ำนำญกำร 
ิหัวหนຌำกลุมงำนี 

-------------------------- 

โ. น.ส.ศิริพร  
  อุหมัด ิป.ที 

บุคลำกรปฏิบัติกำร 

-------------------------- 

ใ. น.ส.พัชรี 
   ปำนกຌว ิป.ที 

บุคลำกรปฏิบัติกำร 

 

 

แ. นำยปภำณภณ 
   ปภังกรภูรนิท์ ิป.ที 

 บุคลำกรช ำนำญกำรพิศษ 
ิรักษำกำร฿นต ำหนง
หัวหนຌำกลุมงำนี 
-------------------------- 
โ. น.ส.รัตตรนิทร ์
    รืองจม ิป.ที 

     บุคลำกรปฏิบัติกำร 
-------------------------- 
ใ. น.ส.ดำรินทร์   
สุขกຌว  ิป.ที 

   บุคลำกรปฏิบัติกำร  
-------------------------- 
ไ. นำยวงศกร  

    จຌอยศรี   ิป.ที 
บุคลำกรปฏิบัติกำร  

-------------------------- 
5.  –  วำง  -  ิป.ที 
-------------------------- 
6. น.ส.เอริน รจนรกัษ์ 

จຌำหนຌำทีไบริหำรงำทัไวเป  
         ิป.ที 
 
 

 

แ. นำงกัญจนำ   
    ชัยเพบูลย์ ิป.ตรีี 

บุคลำกรช ำนำญกำร 
ิหัวหนຌำกลุมงำนี 

-------------------------- 

โ. น.ส.กิตติ์ชญำห์ 
   พใชรสุข  ิป.ตรีี 

บุคลำกรปฏิบัติกำร 

-------------------------- 

ใ.  น.ส.วิรันดำ  
 ลศิริ  ิป.ตรีี 

บุคลำกรปฏิบัติกำร 

 

 

ผอ.บค. 

ิรักษำกำรหัวหนຌำกลุมงำนี 

------------------------- 

แ. น.ส.รำวะดี 
พะปลอด ิป.ตรีี 

บุคลำกรปฏิบัติกำร 

-------------------------- 

โ. น.ส.ภัคภร 

 ประพณี ิป.ตรีี 

บุคลำกรปฏิบัติกำร 

----------------------- 

ใ.  นำยพฤทธิ์พงศ์  
เชยพหล ิป.ตรีี 

บุคลำกรปฏิบัติกำร 

 

ผอ.บค. 

ิรักษำกำรหัวหนຌำกลุมงำนี 

-------------------------- 

แ. น.ส.กำนติมำ   
 กิๅมสຌง ิปวส.ี 
พนักงำนพัสดุ สใ 

-------------------------- 

 โ. นำงสุภำพร 

 ดงวิจิตร  ิปวส.ี 
ผูຌปฏิบัติงำนบริหำร

ปฏิบัติงำน 

-------------------------- 

ใ. น.ส.นันทภัค  
      สุขหลือ ิม.ๆี 
      พนักงำนสถำนทีไ
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พันธกิจ 

แ. สรรหำ คัดลือก ละพัฒนำทรัพยำกรบุคคลทีไมีคุณสมบัติละสมรรถนะทีไหมำะสมกับสถำบัน 

โ. รักษำทรัพยำกรบุคคลทีไมีสมรรถนะสูงเวຌกับสถำบัน฿นอัตรำทีไหมำะสม 

ใ. บริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลดຌวยทคนลยีสำรสนทศละนวัตกรรมทีไทันสมัย 

กลยุทธ์ 
แ. น ำหลักกำร PDCA มำ฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำน 

โ. น ำทคนลยีละนวัตกรรมมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำน 

ใ. พัฒนำบุคลำกร฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จกีไยวกับกฎระบียบละหลักกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

 กำรทีไกองบริหำรทรัพยำกรบุคคลจะด ำนินกำรดຌำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล฿หຌป็นเปตำม
นยบำยกำรบริหำรละพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของสถำบัน จะตຌองมีกำรทบทวนละประมินพืไอปรับปรุงดຌำน
คุณภำพของกำรปฏิบัติงำนของกองบริหำรทรัพยำกรบุคคลซึไงควำมส ำคัญตอควำมส ำรใจของสถำบัน 
ดยฉพำะปัจจุบันสถำบันกำรศึกษำมีกำรขงขันทีไสูงขึๅน ทัๅงจำกสถำบันกำรศึกษำ฿นประทศละตำงประทศ 
ระบบกำรปฏิบัติงำนดຌำนทรัพยำกรบุคคลทีไมีคุณภำพจะชวย฿หຌสถำบันมีบุคลำกรทีไมีคุณภำพดยฉพำะ
บุคลำกรสำยวิชำกำร ซึไงป็นปัจจัยทีไส ำคัญทีไสุดของควำมส ำรใจของสถำบันกำรศึกษำ  

 กองบริหำรทรัพยำกรบุคคลจึงก ำหนดขอบขตของระบบกำรจัดกำรคุณภำพทีไประกอบดຌวย แ5 
กระบวนกำรหลัก ดยตละกระบวนกำร คือ กำรด ำนินงำนทีไป็ นงำนหลักตำมพันธกิจของกองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ดังนีๅ 

 กระบวนการหลัก 

 แ. กลุมงานผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ประกอบดຌวย แ งำน ดังนีๅ 
  งำนขออัตรำก ำลังพนักงำนสถำบัน   QP-HRM-แ-เแ 

 โ. กลุมงานบริหารงานบุคคล ประกอบดຌวย ใ งาน ดังนีๅ 
     โ.แ งำนสรรหำละคัดลือกบุคลำกรสำยวิชำกำร    QP-HRM-โ-เแ 

       โ.โ งำนประมินผลกำรปฏิบัติงำนพืไอตอสัญญำจຌำง    QP-HRM-โ-เโ  

   โ.ใ งำนสรรหำละคัดลือกบุคลำกรสำยสนับสนุน    QP-HRM-โ-เใ 

   ใ. กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบดຌวย แ งาน ดังนีๅ 
   งำนจัดอบรม /สัมมนำ฿นสถำบัน      QP-HRM-ใ-เแ   
 ไ. กลุมงานสงสริมละพัฒนาความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ ประกอบดຌวย ใ งาน ดังนีๅ 
   ไ.แ งำนตงตัๅงบุคลำกร฿หຌด ำรงต ำหนงทำงวิชำกำร   QP-HRM-ไ-เแ 

   ไ.โ งำนตงตัๅงบุคลำกรสำยสนับสนุน฿หຌด ำรงต ำหนงสูงขึๅน   QP-HRM-ไ-เโ 

   ไ.ใ งำนคัดลือกผูຌบริหำรสำยสนับสนุน     QP-HRM-ไ-เใ  

   

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.krittin.in.th%2Farticles%2F101-succession-planning.html&ei=gS6iVefNFM60uQSf1IBQ&usg=AFQjCNGTlriUOXCNzW_zz6BQ8yfYgQxnfw&sig2=5u20kMrSuh2eZtuJTq35Ww&bvm=bv.97653015,d.c2E
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 5.  กลุมงานสวัสดิการละบุคลากรสัมพันธ์ ประกอบดຌวย ไ งาน ดังนีๅ 
  5.แ งำนกองทุนส ำรองลีๅยงชีพ      QP-HRM-5-เแ 

   5.โ งำนกองทุนประกันสังคม      QP-HRM-5-เโ 

   5.ใ งำนลำกิจ ละลำพักผอน ณ ตำงประทศ    QP-HRM-5-เใ 

   5.ไ งำนขออนุมัติ฿หຌบุคลำกรดินทำงเปปฏิบัติงำน ณ ตำงประทศ  QP-HRM-5-เไ 

 6. กลุมงานทะบียนประวัติละคาตอบทน ประกอบดຌวย ใ งำน ดังนีๅ 
  ๆ.แ งำนลืไอนงินดือนขຌำรำชกำรละพนักงำนสถำบัน   QP-HRM-ๆ-เแ 

  ๆ.โ งำนลืไอนขัๅนคำจຌำงลูกจຌำงประจ ำ     QP-HRM-ๆ-เโ 

  ๆ.ใ งำนลืไอนขัๅนคำจຌำงลูกจຌำงชัไวครำวงินรำยเดຌ    QP-HRM-ๆ-เใ 

 

จำกกำรทีไกองบริหำรทรัพยำกรบุคคลเดຌด ำนินกำรดຌวยระบบกำรจัดกำรคุณภำพ จึงรำยงำนผลกำร
บริหำรละพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. โ5ๆใ ดังนีๅ 

 ผลการด านินการตามนยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 1. ร ยง นผลก รบริห รทรพย กรบุคคล ปร จ ปีงบปร ม ณ พ.ศ. 2563 

กลุมงาน ชืไองาน ตัวชีๅวัด ผลการด านินการ 

ผนกลยุทธ์
ทรัพยากรบุคคล 

งานขออัตราก าลังพนักงาน
สถาบัน 

ระยะวลำ฿นกำรด ำนินกำรขออัตรำก ำลัง 
45 วันท ำกำร นับจำกวันทีไกองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลเดຌรับอกสำรทีไครบถຌวน
ถูกตຌองจำกหนวยงำนถึงวันทีไอนุวิครำะห์
พิจำรณำ฿หຌควำมหในชอบ 

รຌอยละ 100 

บริหารงานบุคคล 

  

งานสรรหาละคัดลือกบุคลากร
สายวิชาการ 

รຌอยละของจ ำนวนรำย฿น กำรสรรหำ
บุคลำกรสำยวิชำกำรทีไเมกิน 75 วันท ำกำร 
ิเมตไ ำกวำรຌอยละ 80) นับจำกวันทีไเดຌรับ
หนังสือจำกหนวยงำนจนถึงวันรับรำยงำน
ตัวของผูຌเดຌรับ กำรคัดลือก 

รຌอยละ 40 

งานประมินผลการปฏิบัติงาน
พืไอตอสัญญาจຌาง 
  

สำยวิชำกำร 

1. รຌอยละของบุคลำกร สำยวิชำกำรทีไ
ด ำนินกำรประมินตอสัญญำสรใจสิๅนกอน
สิๅนสุดสัญญำจຌำง ิรຌอยละ 100) 

รຌอยละ 100 

http://www.hrm.chula.ac.th/welfare04.html
http://www.hrm.chula.ac.th/welfare13.html
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กลุมงาน ชืไองาน ตัวชีๅวัด ผลการด านินการ 

สำยสนับสนุน 

2. รຌอยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนทีไ
ด ำนินกำรประมินตอสัญญำสรใจสิๅนกอน
สิๅนสุดสัญญำจຌำง (รຌอยละ 100) 

รຌอยละ 100 

งานสรรหาละคัดลือกบุคลากร
สายสนับสนุน 

  

  

1.รຌอยละของจ ำนวนบุคลำกรทีไผำนกำร
ทดลองงำน฿นตละปงบประมำณ 

 เมตไ ำกวำรຌอยละ 80  

รຌอยละ 100 

2.รຌอยละของจ ำนวนครัๅงทีไจัดกำร
สอบขงขันสรใจสิๅนภำย฿น 80 วันท ำกำร 
นับตัๅงตวันทีไประกำศรับสมัครถึงวันทีไ
ประกำศผลกำรสอบ ขงขัน เมตไ ำกวำรຌอย
ละ 80 

รຌอยละ 100  

(69.5 วันท ำกำรี 

3.รຌอยละของจ ำนวนครัๅงทีไจัดกำรสอบ
คัดลือกสรใจสิๅนภำย฿น 60 วันท ำกำร 
นับตัๅงตวันทีไประกำศรับสมัครถึงวันทีไ
ประกำศผลกำรสอบคัดลือก  เมตไ ำกวำรຌอย
ละ 80 

รຌอยละ 100  

(40.5 วันท ำกำรี 

พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

งานจัดอบรม /สัมมนา฿น
สถาบัน 

คะนนฉลีไยกำรประมินครงกำร เมนຌอย
กวำ 3.51 (ปรับตัวชีๅวัด฿นป 62) 

รຌอยละ 100 

ิคะนนฉลีไย ไ.ใแี 

สงสริมละพัฒนา
ความกຌาวหนຌา฿น
อาชีพ 

  

  

งานตงตัๅงบุคลากร฿หຌด ารง
ต าหนงทางวิชาการ 

1. รຌอยละของจ ำนวนกำรขอด ำรงต ำหนง
ผูຌชวยศำสตรำจำรย์ละรองศำสตรำจำรย์ทีไ
ด ำนินกำรสรใจถึงวันทีไ ก.พ.ว. มีมติเมกิน 
9 ดือน ิเมตไ ำกวำรຌอยละ 85) 

รຌอยละ 100 
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กลุมงาน ชืไองาน ตัวชีๅวัด ผลการด านินการ 

    2. รຌอยละของจ ำนวนกำรขอด ำรงต ำหนง
ศำสตรำจำรย์   ทีได ำนินกำรสรใจถึงวันทีไ 
ก.พ.ว. มีมติเมกิน 12 ดือน                  

(เมตไ ำกวำรຌอยละ 85) 

รຌอยละ 100 

งานตงตัๅงบุคลากรสาย
สนับสนุน฿หຌด ารงต าหนงสูงขึๅน 

รຌอยละของจ ำนวนรำยทีได ำนินกำรตงตัๅง
฿หຌด ำรงต ำหนงสูงขึๅนทีไ฿ชຌวลำกิน 150 

วัน ิเมกินรຌอยละ 10) 

รຌอยละ 100 

งานคัดลือกผูຌบริหารสาย
สนับสนุน 

รຌอยละของจ ำนวนรำยทีได ำนินกำรตงตัๅง
฿หຌด ำรงต ำหนงผูຌบริหำรสำยสนับสนุนทีไ฿ชຌ
วลำกิน 120 วัน     (เมกินรຌอยละ 20) 

รຌอยละ 50 

สวัสดิการละ
บุคลากรสัมพันธ์ 

งานกองทุนส ารองลีๅยงชีพ รຌอยละของจ ำนวนรืไองทีไมีกำรสงขຌอมูล
ขอรับบริกำรกองทุนส ำรองลีๅยงชีพ ฿หຌกอง
คลังละพัสดุ ภำย฿นวันทีไ 10 ของทุกดือน 
ทัๅงนีๅ ตຌองเมกิน 30 วัน นับจำกวันทีไกอง
บริหำรทรัพยำกรบุคคลเดຌรับรืไอง ิเมนຌอย
กวำ รຌอยละ 90)  

 (ปรับตัวชีๅวัดป 62) 

รຌอยละ 91.67 

 

  งานกองทุนประกันสังคม 

  

ระยะวลำด ำนินกำรจຌงหนวยงำน/
บุคลำกร฿หຌรับทรำบสิทธิสถำนพยำบำล
ฉลีไยเมกิน 5 วันท ำกำรนับจำกทีไเดຌรับ
รืไองจำกส ำนักงำนประกันสังคม 

3.34 วัน 
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กลุมงาน ชืไองาน ตัวชีๅวัด ผลการด านินการ 

  รຌอยละของจ ำนวนรืไองทีได ำนินกำรสนอ
ขออนุญำต฿หຌบุคลำกรละผูຌบริหำรลำกิจ /

ลำพักผอน ณ ตำงประทศ เดຌรับทรำบกำร
อนุมัติเมกิน 7 วันท ำกำร นับจำกวันทีไกอง
บริหำรทรัพยำกรบุคคลเดຌรับอกสำร
ครบถຌวนถูกตຌอง  
(เมนຌอยกวำรຌอยละ 85) (ปรับตัวชีๅวัดป 62) 

95.35 

  งานขออนุมัติ฿หຌบุคลากร
ดินทางเปราชการตางประทศ 

  

รຌอยละของจ ำนวนรืไองทีได ำนินกำรสงจຌง
ผลกำรอนุมัติขออนุมัติ฿หຌบุคลำกรละ
ผูຌบริหำรดินทำงเปปฏิบัติงำน ณ 
ตำงประทศเมกิน 7 วันท ำกำร นับจำก
วันทีไกองบริหำรทรัพยำกรบุคคลเดຌรับ
อกสำรครบถຌวนถูกตຌอง (เมนຌอยกวำรຌอยละ 
80) (ปรับตัวชีๅวัดป 62) 

88.89 

  รຌอยละของจ ำนวนรืไองทีได ำนินกำรสงจຌง
ผลกำรอนุมัติขออนุมัติ฿หຌบุคลำกรละ
ผูຌบริหำรดินทำงเปปฏิบัติงำน ณ 
ตำงประทศเมกิน 7 วันท ำกำร นับจำก
วันทีไกองบริหำรทรัพยำกรบุคคลเดຌรับ
อกสำรครบถຌวนถูกตຌอง (เมนຌอยกวำรຌอยละ 
80) (ปรับตัวชีๅวัดป 62) 

88.89 

ทะบียนประวัติ
ละคาตอบทน 

งานลืไอนงินดือนขຌาราชการ
ละพนักงานสถาบัน 

สนอค ำสัไงลืไอนงินดือนขຌำรำชกำรละ
พนักงำนสถำบัน฿หຌอธิกำรบดีลงนำมภำย฿น
วันทีไ 10 ของดือนทีไมีกำรลืไอนงินดือน฿น
ตละครัๅง ดยเมมีกำรตกบิก (จ ำนวนรำย
ทีไมีกำรตกบิก = 0) 

รຌอบละ100 
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กลุมงาน ชืไองาน ตัวชีๅวัด ผลการด านินการ 

  งานลืไอนขัๅนคาจຌาง
ลูกจຌางประจ า 

สนอค ำสัไงลืไอนขัๅนคำจຌำงลูกจຌำงประจ ำ฿หຌ
อธิกำรบดีลงนำมภำย฿นวันทีไ 10 ของดือน
ทีไมีกำรลืไอนขัๅนคำจຌำง฿นตละครัๅง ดยเมมี
กำรตกบิก (จ ำนวนรำยทีไมีกำรตกบิก = 0) 

รຌอยละ100 

  งานลืไอนขัๅนคาจຌางลูกจຌาง
ชัไวคราวงินรายเดຌ 

สนอค ำสัไงลืไอนขัๅนคำจຌำงลูกจຌำงชัไวครำว
งินรำยเดຌ฿หຌอธิกำรบดีลงนำมภำย฿นวันทีไ 
10 ของดือนตุลำคม ดยเมมีกำรตกบิก 
ิจ ำนวนรำยทีไมีกำรตกบิก = 0) 

รຌอบละ100 

 

 โ. ผลการด านินงานพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ56ใ 

 ผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.โ5ๆใ มีผลกำรด ำนินงำนตำมผนรຌอยละ ่โ.ใ5 
ิด ำนินกำรตำมผน แไ ครงกำร ลืไอน แ ครงกำร ยกลิก โ ครงกำรี ดยมีกำรบิกจำยป็นจ ำนวนงิน
ทัๅงสิๅน แุไเุ่้็โ บำท ิหนึไงลຌำนสีไสนปดพันกຌำรຌอยจใดสิบสองบำที คิดป็นรຌอยละ ไเ.5โ ของ
งบประมำณทีไตัๅงเวຌ ิใุไ็็ุเเเ บำที มีผลกำรประมินควำมพึงพอ฿จของผูຌขຌำรวมครงกำรฉลีไยทีไ ไ.ใแ 
คะนน 

 ดยจ ำนกกำรพัฒนำตำมผนป็น ใ สวน ดังนีๅ 
 สวนทีไ แ กำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร ประกอบดຌวย ไ ครงกำร ฿ชຌงบประมำณ แโไุๆแๆ บำท 

 สวนทีไ โ กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน ประกอบดຌวย แใ ครงกำร ฿ชຌงบประมำณ ่โเุ่่โ บำท 

 สวนทีไ ใ มำตรกำรสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกร ประกอบดຌวย 5 ครงกำร ฿ชຌงบประมำณ 
ไๆใุไ็ไ บำท 
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 3. ผลการส ารวจระดับความพึงพอ฿จตอผูຌรับบริการของบุคลากรสายสนับสนุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 ผลการวิคราะห์การบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 จำกผลกำรด ำนินกำรบริหำรละพัฒนำทรัพยำกรบุคคล฿นปงบประมำณ พ.ศ. โ5ๆใ ซึไงมี
สถำนกำรณ์กำรระบำดของรคติดชืๅอเวรัสครนำ โเแ้ หรือรคควิค แ้ ิCoronavirus Disease 

โเแ้ิCOVID-แ้ีี ละบุคลำกรตຌองบุคลำกรปฏิบัติงำนทีไบຌำน ท ำ฿หຌตຌองมีกำรปรับปลีไยน฿นกำรด ำนินกำร
ละ฿นบำงกิจกรรมเมสำมำรถด ำนินกำร฿นชวงสถำนกำรณ์ดังกลำว ดังนัๅน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนดຌำนบริหำร
ละพัฒนำทรัพยำกรบุคคลมีประสิทธิภำพ สำมำรถปรับปลีไยนกำรปฏิบัติงำน฿หຌมีควำมคลองตัว ละรองรับ
กำร฿หຌบริกำรกบุคลำกรสถำบันเดຌ฿นทุกสถำนกำรณ์ จึงมีขຌอสนอนะ฿นกำรปรับปรุงกำรด ำนินงำนดังนีๅ  

 แ. การด านินงานทีไควรปรับปรุง 
กระบวนงาน ขຌอสนอนะ 

แ.กลุมงานผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 
 -  งานขออัตราก าลังพนักงานสถาบัน 

จัดกใบอกสำรหลักฐำนตำงโ ฿นกำรด ำนินงำน฿น
รูปบบเฟล์ PDF พืไอลดปริมำณกระดำษละชวย
ประหยดัพืๅนทีไกำรจัดกใบ 



12 

 

กระบวนงาน ขຌอสนอนะ 
โ. กลุมงานบริหารงานบุคคล 
 โ.แ งานขอสรรหาละคัดลือกบุคลากรสายวิชาการ 

 
1.฿หຌจัดกใบอกสำรหลักฐำนตำงโ ฿นกำรด ำนินงำน
฿นรูปบบเฟล์ PDF พืไอลดปริมำณกระดำษละชวย
ประหยัดพืๅนทีไกำรจัดกใบ 
2. จัดท ำคูมือกำร฿ชຌงำนระบบกำรรับสมัครสำย
วิชำกำร ดยขอ฿หຌผูຌปฏิบัติงำนรองป็นผูຌจัดท ำพืไอ
ป็นกำรทดสอบควำมรูຌควำมขຌำ฿จซึไงป็นประยชน์
ตองำนละตัวผูຌปฏิบัติ   
3.  กรณีบุคคลทีไผำนกำรคัดลือกริไมปฏิบัติงำนเดຌ  
ดยยังเมเดຌจัดท ำค ำสัไงบรรจุ ละหำกตรวจสอบพบ
ควำมเมถูกตຌองของวุฒิ กำรศึกษำ หรือประวัติ
อำชญำกรรมหรือควำมสีไยงตำงโ ฿หຌบุคคลดังกลำว
ขำดคุณสมบัติ฿นกำรบรรจุป็นบุคลำกรของสถำบัน 
ละจะตຌองคืนงินดือน฿หຌกับสถำบัน 
4. ขอ฿หຌพิไมขຌอมูล฿นตำรำงรำยงำนผลกำรด ำนินกำร
คัด ลือก฿นตละต ำหน งถึ งสำหตุทีไ ฿ชຌ ระยะ
วลำนำนพืไอขอยกวຌนกำรเมบรรลุตัวชีๅวัด ชน ฿น
สถำนกำรณ์ covid 
 

      2.2  งานประมินผลการปฏิบัติงานพืไอตอสัญญาจຌาง
พนักงานสถาบันสายวิชาการ 

1. ฿หຌจัดกใบอกสำรหลักฐำนตำงโ ฿นกำรด ำนินงำน
฿นรูปบบเฟล์ PDF พืไอลดปริมำณกระดำษละชวย
ประหยดัพืๅนทีไกำรจัดกใบ 
2. กำรประมินสำมำรถปรับระยะวลำชวงกำร
ประมินพืไอเม฿หຌผูຌปฏิบัติงำนมี load งำนทีไมำก
กินเปเดຌหรือเม นืไองจำกระยะวลำสิๅนสุดสัญญำจຌำง
พรຌอมกันทัๅงสถำบัน ซึไงมีควำมสีไยงทีไผูຌปฏิบัติงำนอำจ
ท ำเมสรใจทันวลำ 
3. จัดท ำนวปฏิบัติ฿นกำรขอตอสัญญำจຌำงตำรำง
ติดตำมงำน หรือชองทำง฿นกำรสืไอสำรหรือติดตำม
งำนพืไอนຌนยๅ ำละกระตุຌนตือน  ฿หຌผูຌขอรับกำร
ประมินรับทรำบ พืไอลดกำรจัดสงอกสำรกำรขอ
ประมินตอสัญญำลำชຌำ   

ใ. กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
    -  งานจัดอบรม /สัมมนา฿นสถาบัน   
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ขอ฿หຌพิจำรณำทบทวน scale คะนน฿นกำร
ประมินควำมพึงพอ฿จ นืไองจำกคะนนตใม 4  
2. ฿นรืไองของ KM ขอ฿หຌจัดท ำกำรประชำสัมพันธ์
ขຌอมูลพืไ อชวย฿หຌบุคลำกรของสถำบันรับทรำบ
กิจกรรมหรือขຌอมูลส ำคัญ฿นวำระหรือตำมตำรำง
ปฏิทินงำนของกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ดยขอ฿หຌ
ทุกกลุมงำน update ขำวสำรทีไผยพร฿หຌถูกตຌอง
กอนสง฿หຌกลุมงำนพัฒนำฯ ลงประชำสัมพันธ์฿นวใบเซต์ 
KM หรือสืไอตำงโ 

4.  กลุมงานสงสริมละพัฒนาความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ 
     - งานขอต าหนงทางวิชาการ 

 
-  ฿หຌจัดกใบอกสำรหลักฐำนตำงโ ฿นกำรด ำนินงำน
฿นรูปบบเฟล์ PDF พืไอลดปริมำณกระดำษละชวย
ประหยัดพืๅนทีไกำรจัดกใบ 
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กระบวนงาน ขຌอสนอนะ 
5.  อืไน ขຌอนะน ำ 

1. สนอ฿หຌน ำควำมสีไยง฿นคูมือคุณภำพทัๅงหมด
ออกมำจัดท ำป็นผนควำมสีไยง ละ฿หຌทุกกลุมงำน
ทบทวนประดใน 
- ปัญหำทีไพบ฿นกำรด ำนินงำน 
- สิไงทีไคำดวำจะกิด฿นอนำคต 
- สิไงทีไกีไยวขຌองกับกฎหมำยหรือระบียบทัๅงภำย฿น
ละภำยนอกสถำบัน นืไองจำกสถำบันออกป็น
มหำวิทยำลัย฿นก ำกับ มีกำรปลีไยนปลงระบียบ 
ประกำศ ละขຌอบังคับหลำยอยำง ซึไงปัจจุบันบำง
ขຌอบังคับยังเมมีเดຌกำรรำงขึๅนมำป็นนวทำงกำร
ท ำงำน จึงขอ฿หຌพิจำรณำ฿หຌรอบดຌำน 
2. ระบียบ ประกำศ ละขຌอบังคับของสถำบันทีไออก
฿หม ละทีไกีไยวขຌองกับบุคคลอยำก฿หຌมีกำรรวบรวม
จัดกใบเวຌทีไสวนกลำง ละหำผูຌดูลรับผิดชอบ฿นกำร
ควบคุมละ update ขຌอมูลทัๅงอกสำรละวใบเซต์ 
3. สนอ฿หຌจัดกใบอกสำรหลักฐำนตำงโ ฿นกำร
ด ำนินงำน฿นรูปบบเฟล์  PDF พืไ อลดปริมำณ
กระดำษละชวยประหยัดพืๅนทีไกำรจัดกใบ     พืไอ
ปງองกันกำรสูญหำยของอกสำร ดยกองอำจพิจำรณำ
รวมกัน฿นกำรออกบบรูปบบกำรจัดกใบเฟล์หรือ
ฟลดอร์ตำงโ ดังนีๅ 
3.1 ปลีไยนรูปบบกำรจัดกใบเฟล์ 
3.2 ก ำหนดระยะวลำกำรจัดกใบอกสำรหำกมีกำร 
scan เฟล์เวຌลຌว 

 

 โ. ขຌอสนอนะจากผลการส ารวจระดับความพึงพอ฿จตอผูຌรับบริการของบุคลากรสายสนับสนุน 

ขຌอคิดหใน/ขຌอสนอนะ นวทางการพัฒนาปรับปรุง 
ผนการด านนิการ การด านินการ 

แ. ควรปรับปรุงรืไองกำรท ำ
ประกันสังคม฿หຌพนักงำน฿หม ซึไงดย
ปกติลຌวทำงนำยจຌำงจะตຌองป็น
ผูຌด ำนินกำร ตทีไผำนมำคนทีไขຌำมำ
฿หม ตຌองด ำนินกำรติดตอส ำนักงำน
ประกันสังคมอง ซึไงประกันสังคม
กือบจะขำดถຌำเมเดຌท ำมำตรำ ใ้ 
เวຌกอน ละควรกใบอกสำรของ
จຌำหนຌำทีไทุกระดับ เม฿หຌมีกำรสูญ
หำย 

เดຌจัดท ำนวปฏิบัตดิ ำนินกำรงำนประกันสังคมละ
บบฟอร์มงำนกองทุนประกันสังคม ละกำรขอรับ
บริกำรสิทธิประกันสังคม ดยเดຌวยีนจຌงหนวยงำน
ตำง โ ฿นสถำบันพืไอยึดถือปฏิบัตติำมทีไก ำหนดลຌว
มืไอวันทีไ โ ก.ย. ๆใ 

แ. ปัจจุบัน กลุมงำนสวสัดิกำรฯ กอง
บริหำรทรัพยำกรบุคคล จะด ำนินกำร
บันทึกขຌอมูลละจัดสง฿หຌส ำนักงำน
ประกันสังคมทำงระบบบริกำรสืไอ
อิลใกทรอนิกส์ ิก ำหนดดยส ำนักงำน
ประกันสังคมี 
โ. กรณีหนวยงำนตຌนสังกัด ละ
ผูຌประกันตนเมเดຌยืไนบบขึๅนทะบยีน
ผูຌประกันตน ิสปส. แ-เใี ละเมเดຌจຌง
สถำนพยำบำลทีไจะ฿ชຌสิทธิภำย฿นวลำทีไ
ก ำหนด ิตำมระบยีบส ำนักงำน
ประกันสังคมี ละกรณีมีกำรช ำระงิน
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ขຌอคิดหใน/ขຌอสนอนะ นวทางการพัฒนาปรับปรุง 
ผนการด านนิการ การด านินการ 

ยຌอนหลัง ตຌองสียคำปรับ หนวยงำนตຌน
สังกัด ิผูຌรับผิดชอบี /ผูຌประกันตน จะตຌอง
เปด ำนินกำรยืไนรืไองละช ำระงนิคำปรับ
ดຌวยตนองทีไส ำนักงำนประกันสังคมขต
พืๅนทีไ ้ 

หมำยหตุ  ปกติทีไยืไนรืไอง฿หຌกองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลลำชຌำ จะป็นผูຌชวยนักวิจัย
ครงกำรของอำจำรย์  ละเมมรีำยชืไออยู
฿นระบบ MIS  

โ. อยำก฿หຌมีกำรประสำนกัน/กำร
อัพดตขຌอมูลภำย฿นหนวยงำนกอง
บริหำรทรัพยำกรบุคคล฿หຌขຌอมลูมี
ควำมถูกตຌองละป็นปัจจุบัน 
พรำะขຌอมลูประวัติมีควำมผดิพลำด
บอยครัๅง งำนสวัสดิกำรมีควำมลำชຌำ 

กรณีงำนสวสัดิกำรลำชຌำ  เมมีขຌอมูลชัดจนวำรืไอง
อะเร  ถຌำกรณีสวสัดิกำรดຌำนกำรบิกงินรืไองตำง โ 
บุคลำกรจะยืไนบิกดยตรงทีไกองคลังละพสัดุ ชน 
คำอุปกรณ์กำรศึกษำบุตร คำคลอดบุตร ละอืไน โ 
ส ำหรับกำรด ำนินกำรงำนสวัสดิกำรปกติ กลุมงำน
สวัสดิกำรจะมีผนกำรด ำนินงำนประจ ำป ละมี
นวปฏิบัติตำมทีไก ำหนด  

แ. มีผนกำรปฏิบัติงำนดຌำนสวัสดกิำร
ประจ ำป พืไอ฿ชຌป็นนวทำง฿นกำรปฏฺบัติ
งำน 

โ. มีนวปฏิบัติกำรด ำนินกำร฿นรืไองตำง 
โ ดยยดึปฏิบตัิตำมระบียบทีไก ำหนด ละ
จຌง฿หຌหนวยงำนทรำบ 

ใ. ควรมีระบบบริหำรทรัพยำกร
บุคคลทีไบุคลำกรสำมำรถขຌำดูขຌอมูล
ตำง โ ของตนองบบรียลเทม์ 
ละสำมำรถลำผำนระบบเดຌ 

มีผนกำรจัดท ำระบบสำรสนทศพืไอกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ิHRMSี ซึไงจะมรีะบบ report ขຌอมลู
ละสำมำรถด ำนินกำรลำผำนระบบเดຌ 

มีกำรจัดจຌำงบริษัท อเจล์ รใพ จ ำกัดพืไอ
ด ำนินกำรจัดท ำระบบ฿หຌบริกำรบคุลำกร 
ชน กำรลำ ละขຌอมูลสวนบุคคลของ
สถำบัน ดยคำดวำจะลຌวสรใจ฿นป โ5ๆไ 

 

 


