










สวนที่ 1
ประวัติกองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี

ประวัติความเปนมากองบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล  เปนหนวยงานหน่ึงของสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา  พัฒนามาจากการรวมงานการเจาหนาที่  งานนิติกร  และงานกองทุนพัฒนาบุคลากร  เปน
กองบริหารงานบุคคล  ซ่ึงจัดต้ังตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบงสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2549 กองบริหารงานบุคคล  มีหนาท่ีดูแลและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  กฎหมาย  ระเบียบขอบังคับ  ประกาศ  การพัฒนา
บุคลากร  สงเสริมการทําผลงานวิชาการ  โดยประกาศและใหบริการในระยะแรกไมไดมีบันทึกไวชัดเจน 
แตพอจะอนุมานไดตามเอกสารที่มีไดดังนี้

ป พ.ศ. 2480 – 2500 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายังมีสภาพเปน “โรงเรียนสุนันทา
วิทยาลัย” ผูบริหารดํารงตําแหนงอาจารยใหญ การจัดแบงองคกรไมปรากฏระเบียบการจัดแบงสวนราชการ
ใชวิธีแบงสวนงานตามลักษณะท่ีจําเปนตองมีในโรงเรียนสมัยนั้น และตําแหนงหัวหนาเปนไปตามอาวุโสและ
ความสามารถเฉพาะตัว การบริหารงานข้ึนอยูกับ “กองกลาง” ท้ังหมด ท่ีต้ังกองกลางต้ังอยูท่ีช้ัน 1 อาคาร
กรรณาภรณพิพัฒน (อาคาร 11 ปจจุบัน)

ตอมาในป พ.ศ. 2501 กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติใหยกฐานะโรงเรียนสุนันทาวิทยาลัย
เปน“วิทยาลัยครูสวนสุนันทา” โดยคุณหญิงกรองแกว ปทุมมานนท ดํารงตําแหนงอาจารยใหญและ
ผูอํานวยการชั้นพิเศษ ในชวงเวลาดังกลาวไดมีการแบงระบบงานท่ีชัดเจนข้ึน แตหนวยงานบริหารยังคง
เรียกวากองกลางเชนเดิม และในป พ.ศ. 2511 กองกลางไดยายจากชั้น 1 อาคารกรรณาภรณพิพัฒน
(อาคาร 11 ปจจุบัน) ไปประจําการอยูที่อาคารสายสุทธานพดล (อาคาร 27 ปจจุบัน) และ  ในป พ.ศ.2518 

ไดยายกองกลางไปอยูที่ชั้น 1 อาคารอรพันธอดิศัยศักด์ิ (อาคาร 53 ปจจุบัน) และเปลี่ยนชื่อเรียก
“ กองกลาง ” เปน “ สํานักงานอธิการ ” ตามการแบงสายงานการปฏิบัติราชการ ของพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู โดยกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบออกเปนงานสารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ ยานพาหนะ
อาคารสถานท่ี งานธุรการท่ัวไป และงานบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยครู คณะวิชารวมทั้งหนวยงานอ่ืนใน
วิทยาลัยครู ตอมาในป พ.ศ. 2546 สํานักงานอธิการ ยายมาประจําการท่ีอาคารเหมวดีพิทักษ (อาคาร 37 

ปจจุบัน) จนถึงปจจุบัน

ในชวงระหวางป พ.ศ. 2535 – 2538 วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ไดเปลี่ยนเปน “ สถาบัน
ราชภัฏสวนสุนันทา” โดยไดตราเปนพระราชบัญญัติ ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงลง
พระปรมาภิไธย ในวันท่ี 19 มกราคม 2538 และไดทําการเปลี่ยนชื่อจาก “ สํานักงานอธิการ ”   เปน “ สํานักงาน
อธิการบดี ” ตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 โดยสํานักงานอธิการบดี มี



หนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานเลขานุการของอธิการบดี รองอธิการบดี ชวยอํานวยการและประสานงานกับ
หนวยงานหรือสวนราชการตางๆ ราง – โตตอบหนังสือราชการ จัดพิมพเอกสาร งานธุรการ
งานการเจาหนาที่ งานคลัง งานยานพาหนะ งานสวัสดิการและงานอ่ืนๆ ท่ีไมอยูในความรับผิดชอบของ
หนวยงานใดโดยเฉพาะ สํานักงานอธิการบดี แบงความรับผิดชอบและการบริหารงานออกเปน 10 ฝาย
โดยอยูในกํากับดูแลของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ดังน้ี   

1. ฝายเลขานุการ

2. ฝายการเงิน

3. ฝายการเจาหนาท่ี

4. ฝายธุรการ

5. ฝายประชาสัมพันธ

6. ฝายพัสดุ

7. ฝายยานพาหนะ

8. ฝายสวัสดิการ

9. ฝายอาคารสถานท่ี

10. ฝายเอกสารการพิมพ

การโปรดเกลาจัดต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏข้ึนแทนสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ใหไว ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2547 โดยใหมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหง
เปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และใน ป 2549 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2549 แบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดีออกเปน 5 กอง ไดแก

1. กองกลาง

2. กองบริหารงานบุคคล

3. กองบริการการศึกษา

4. กองนโยบายและแผน

5. กองพัฒนานักศึกษา



ในป 2554 สํานักงานอธิการบดีไดมีการจัดต้ังสวนราชการเพ่ิมขึ้นอีก 1 กองคือ กองคลัง 
ปจจุบันสํานักงานอธิการบดีแบงสวนราชการภายในออกเปน 6 กอง ไดแก

1. กองกลาง

2. กองบริหารงานบุคคล

3. กองบริการการศึกษา

4. กองนโยบายและแผน

5. กองพัฒนานักศึกษา

6. กองคลัง

ปจจุบัน กองบริหารงานบุคคล ต้ังอยูท่ี อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 4 โดยหนวยงาน
ภายในกองบริหารงานบุคคล ประกอบดวย 5 ฝาย ไดแก

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป 

2. ฝายบริหารงานบุคคล

3. ฝายวินัยและนิติการ

4. ฝายฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร

5. ฝายกองทุนพัฒนาบุคลากร

ปรัชญา

มุงเนนบริการ  พัฒนาบุคลากร ใหมีความรูคูคุณธรรม สูความเปนเลิศ

วิสัยทัศน

มุงม่ันบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ  เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยสูสากล

พันธกิจ

ใหบริการ ประสานงาน และอํานวยความสะดวกดานบุคคลกร และกฎระเบียบ
ขอบังคับท่ีมีประสิทธิภาพ



คานิยม

มุงผลสัมฤทธ์ิ จิตบริการ สานขวัญกําลังใจ

วัฒนธรรมองคกร

1. การทักทาย การทําความเคารพผูอาวุโส

2. มีจิตบริการ

อัตลักษณ

ใสใจบริการ โปรงใส เปนธรรม ผูนําการพัฒนา

เอกลักษณ

ยิ้มแยมแจมใส เต็มใจบริการ

ท่ีตั้ง

กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารสํานักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท 0 2160 1009, 0 2160 1034-1035, 0 2160 1121-1124, 

0 21601135, 0 2160 1252-1253, 0 2160 1259
โทรสาร 0 2160 1259



สวนท่ี 2
โครงสราง

2.1 โครงสรางการบริหารกองบริหารงานบุคคล

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

อธิการบดี

ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป 2. ฝายบริหารงานบุคคล 3. ฝายวินัยและนิติการ 4. ฝายฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 5. ฝายกองทุนพัฒนาบุคลากร



ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป
1.1 งานธุรการและสารบรรณ
1.2 งานแผนและงบประมาณ
1.3 งานพัสดุ
1.4 งานการเงิน
1.5 งานประกันคุณภาพ
1.6 งานติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
1.7 งาน ISO

1.8 งานการจัดการความรู (KM) 
ระดับกอง

1.9 งานบริหารความเส่ียง
1.10 งานควบคุมภายใน
1.11 งานพัฒนาระบบงาน
1.12 งานจัดประชุม

2. ฝายบริหารงานบุคคล
2.1 งานกรอบอตัรากําลัง
2.2 งานสรรหา บรรจุและแตงต้ัง
2.3 งานสัญญา
2.4 งานทะเบียนประวตัิ
2.5 งานลงเวลาปฏิบัติราชการ
2.6 งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2.7 งานพิจารณาความดีความชอบ และการบริหาร

คาตอบแทน
2.8 งานขออนมัุตทิะเบียนตําแหนงทางการบริหาร

และวิชากร
2.9 งานประกันสังคม
2.10 งานขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการ
2.11 งานขอกําหนดตําแหนงและเลื่อนระดับที่สูงขึ้น
2.12  งานปรับวุฒกิารศกึษา
2.13 งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ

และเกรียญกียรติยศ
2.14 งานบําเหน็จบํานาญ
2.15 งานลาศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวิจัย
2.16 งานขอโอน-ยาย ลาออก และชวยราชการ
2.17 งานการตอเวลาราชการ
2.18 งานบริการฐานขอมูลบุคลากร
2.19 งานสถิติและรายงานผล
2.20 งานออกหนังสือรับรอง
2.21 งานทําบัตรประจําตัวเจาหนาทีข่องรัฐ
2.22 งานขอพระราชทานเพลิงศพ
2.23 งานคัดเลือกบุคลากรดีเดน และขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษาดีเดน
2.24 งานประกันอุบัติเหตุ
2.25 งานสรรหากรรมการตางๆ
2.26 งานเผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธขอมูล
2.27 งานจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

3. ฝายวินัยและนิติการ
3.1 งานสืบหาขอเท็จจริง
3.2 งานสอบสวนวินยั
3.3 งานสอบขอเท็จจริงความรับผิด 

ทางละเมิดของเจาหนาท่ี
3.4 งานฟองคดีทุนอุดหนุนการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย
3.5 งานแกตางคดีท่ีมหาวิทยาลัย

หรือบุคคลในมหาวิทยาลัยถกูฟอง
3.6 งานตรวจรางสัญญาหรือขอตกลง

ความรวมมือทางวิชาการ
3.7 งานเลขานกุารคณะกรรมการตางๆ
3.8 งานใหความเห็นทางกฏหมาย

4. ฝายฝกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร
4.1 งานแผนพัมนาบุคลากร
4.2 งานหลักสูตรการอบรมโครงการ
4.3 งานประขุม อบรม สัมมนา
4.4 งานประเมินผลโครงการ
4.5 งานติตดตาม

5. ฝายกองทุนพัฒนาบุคลากร
5.1 งานขอมูลผูรับทุนอุดหนุน
5.2 งานแผนพัฒนาบุคลากร

(ดานการศึกษาตอ)
5.3 งานจัดประชุมกองทุน
5.4 งานจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

ประจําป
5.5 งานแผนและงบประมาณกองทุน
5.6 งานการเงินกองทุน
5.7 งานบัญชี

2.2 โครงสรางภาระงานกองบริหารงานบุคคล



สวนที่ 3
นิยามหรือคําจํากัดความ

1. คําบรรยายลักษณะงาน หรือใบพรรณนาหนาที่งาน (Job Description) JD
หมายถึง  การระบุขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบงาน สามารถอธิบายข้ันตอน 

step-by-step ของกิจกรรมหลัก อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมรองได ระบุระยะเวลาในการทํางานของ
แตละข้ันตอนอยางละเอียด พรอมทั้งสามารถระบุตัวชี้วัดผลงานหลักได

2. คูมือปฏิบัติงาน หรือ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) WI

หมายถึง  การระบุงานท่ีตนเองรับผิดชอบหรือมัหนาท่ี โดยนําหัวขอมาจาก JD 

กิจกรรมรองมาเขียน flow chart ใหเห็นรายละเอียดของงานท่ีปฏิบัติในเชิงลึกของตําแหนงงาน
ประกอบดวย ข้ันตอนเวลา เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถเขาใจถึงภาระหนาท่ีในตําแหนงงานของตน
ไดอยางถูกตอง

3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure) SOP

หมายถึง  การทํางานในภาพรวมต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุดของงานนั้นๆ โดยใชอธิบายถึง
งานหลักๆ ท่ีนํามาจาก WI ซ่ึงตองระบุวิธีการปฏิบัติงานใหเปนข้ันตอน step-by step และใน flow chart 

อยางละเอียดเพ่ือใหเห็นกระบวนการและความสัมพันธกับฝายอ่ืนๆ รวมถึงเวลาในการทํางานทั้งหมด
โดยการปฏิบัติตามมาตรฐาน



สวนที่ 4

กรอบภาระงานและกรอบอัตรากําลังประจําป 2559-2562

4.1 กรอบภาระงาน

ภาระงานตามโครงสราง กองบริหารงานบุคคล มีทั้งหมด 5 ฝาย ดังนี้

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป

2. ฝายบริหารงานบุคคล

3. ฝายวินัยและนิติการ

4. ฝายฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร

5. ฝายกองทุนพัฒนาบุคลากร

1. ฝายบริหารงานทั่วไป มีท้ังหมด 12 งาน ประกอบดวย

1.1 งานธุรการและสารบรรณ มีท้ังหมด 12 กิจกรรมหลัก
1.1.1  การออกเลขท่ีรับเอกสารภายนอก-ภายใน (กระดาษ)
1.1.2  การออกเลขที่รับเอกสารใน ระบบ e-office

1.1.3  ราง-พิมพ โตตอบหนังสือ (หนังสือราชการ/คําสั่ง/ในระบบ e-office

1.1.4  การออกเลขที่สงเอกสารในระบบ e-office

1.1.5  สืบคนและติดตามเอกสาร
1.1.6  การรับ-สงโทรสาร
1.1.7 การจองยานพาหนะ
1.1.8  แจงซอมผานระบบออนไลน
1.1.9  จัดทําปฏิทินการประชุม
1.1.10  เตรียมการประชุม
1.1.11 จัดทําระเบียบวาระการประชุม
1.1.12  สรุปรายงานการประชุม

1.2 งานการเงิน มีท้ังหมด 7 กิจกรรมหลัก
1.2.1  การจัดทําสัญญายืมเงินทดรองราชการ
1.2.2  การติดตามการใชเงินทดรองราชการ



1.2.3  เบิกจายกรณีท่ัวไปในระบบ ERP (คาอาหารและเครื่องด่ืม คาตอบแทน  
คาสาธารณูปโภค คากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คาเบี้ยประชุม คาเดินทางไปราชการ)

1.2.4  เบิกจายกรณีท่ัวไปในระบบ ERP (คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/ 
คาจางชั่วคราว/เงินประจําตําแหนง)

1.2.5  รับ-สงใบเสร็จรับเงิน 
1.2.6  ควบคุมการเบิกจายนอกระบบ ERP

1.2.7  จัดทําขอมูลเงินเดือนของบุคลากร

1.3 งานพัสดุ มีทั้งหมด 9 กิจกรรมหลัก
1.3.1  จัดหาพัสดุ
1.3.2  จัดซ้ือ-จัดจาง ดวยวิธีตกลงราคา
1.3.3  บันทึกขอมูลจัดซ้ือ/จัดจางในระบบ EGP

1.3.4  บริหารวัสดุ
1.3.5  ควบคุมครุภัณฑและวัสดุคงทนถาวร
1.3.6  ใหบริการยืม – คืนวัสดุ/ครุภัณฑ
1.3.7  ตรวจสอบครุภัณฑและวัสดุคงทนถาวรประจําปเพ่ือดําเนินการจําหนาย
1.3.8  การตรวจสอบสัญญาเชารถ/สัญญาจาง
1.3.9  การโอนครุภัณฑ

1.4 งานแผนและงบประมาณระดับกอง มีท้ังหมด 5 กิจกรรมหลัก
1.4.1  จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
1.4.2  บันทึกคําขอต้ังงบประมาณรายจายประจําปในระบบ ERP

1.4.3  ติดตามและรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ
1.4.4  โอนงบประมาณในระบบ ERP

1.4.5  รายงานผลการดําเนินงานการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดระดับสํานักงาน
อธิการบดี และระดับมหาวิทยาลัย

1.5 งานบริหารความเสี่ยง มีท้ังหมด 4 กิจกรรมหลัก
1.5.1  จัดประชุมวิเคราะห จัดลําดับความเส่ียง และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
1.5.2  ติดตามและสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง
1.5.3  รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง
1.5.4 ประเมินกระบวนการบริหารความเส่ียง



1.6 งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) มีท้ังหมด 8 กิจกรรมหลัก
1.6.1 กําหนดแนวทางและปฏิทินการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ

ระดับมหาวิทยาลัยท่ีไดรับมอบหมาย
1.6.2  จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานและติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

ท่ีไดรับมอบหมาย
1.6.3  จัดประชุมคณะทํางานและติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีไดรับ

มอบหมาย
1.6.4  ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดท่ีไดรับมอบหมาย
1.6.5  จัดทําแผนผลักดันการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
มหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัดท่ีไดรับมอบหมาย
1.6.6  จัดเตรียมขอมูลเพื่อรับการตรวจติดตามจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
1.6.7  เขารวมประชุมการผลักดันผลการดําเนินงานการปฏิบัติราชการของ

คณะกรรมการเครือขายแผนงานและประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
1.6.8  เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

1.7 งานประกันคุณภาพ มีทั้งหมด 11 กิจกรรมหลัก
1.7.1  เขารวมประชุมคณะกรรมการเครือขายแผนงานและประกันคุณภาพระดับ

มหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบแนวทางการดําเนินงาน การติดตาม และการรายงานผลการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตลอดปการศึกษา

1.7.2  กําหนดแนวทางและเครื่องมือการดําเนินงานตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยท่ีไดรับมอบหมาย

1.7.3 จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานและติดตามผลการดําเนินงานตามบงช้ี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีไดรับมอบหมาย

1.7.4  จัดประชุมคณะทํางานและติดตามผลการดําเนินงานตามบงชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีไดรับมอบหมาย

1.7.5  จัดทําแผนผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
1.7.6  ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของหนวยงาน
1.7.7  ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

ของหนวยงาน
1.7.8  สรุปและรายงานผลดําเนินงานตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับมหาวิทยาลัย (หนวยงานเจาภาพ)



1.7.9  จัดทําตนแบบการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบงชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบงชี้ท่ีไดรับมอบหมาย และชี้แจงใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบ

1.7.10  จัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ตามตัวบงชี้ท่ีไดรับ
มอบหมาย

1.7.11  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

1.8 งานประกันคุณภาพ มีท้ังหมด 9 กิจกรรมหลัก
1.8.1  จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตามเกณฑบริหารจัดการองคกร

(EdPEx)

1.8.2 จัดทําแนวทางและปฏิทินการดําเนินงานตามเกณฑบริหารจัดการองคกร 
(EdPEx)

1.8.3  จัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทาง ปฏิทินการดําเนินงาน และเกณฑ EdPEx ใหกับ
ผูบริหารและบุคลากรของหนวยงาน

1.8.4  ประเมินตนเองตามเกณฑ EdPEx

1.8.5  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาตนเอง
1.8.6  เสนอแผนพัฒนาองคกรตอคณะกรรมการประจําหนวยงานเพ่ือพิจารณา
1.8.7  ติดตามผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคกร และการดําเนินงานตาม

เกณฑ EdPEx  

1.8.8  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ EdPEx

1.8.9  เตรียมความพรอมเพ่ือรับการตรวจติดตามการดําเนินงานตามเกณฑ EdPEx

1.9 งานจัดประชุม มีท้ังหมด 4 กิจกรรมหลัก
1.9.1  จัดทําปฏิทินการประชุม
1.9.2  เตรียมการประชุม
1.9.3  จัดทําระเบียบวาระการประชุม
1.9.4  สรุปรายงานการประชุม

1.10 งานการจัดการความรู (KM) ระดับกอง มีท้ังหมด 8 กิจกรรมหลัก
1.10.1  จัดทําแผนการจัดการความรูและกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน
1.10.2 จัดสงแผนการจัดการความรู
1.10.3 จัดประชุมดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
1.10.4 จัดทําโครงการศึกษาดูงานการจัดการความรูระดับกลุมความรู
1.10.5 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู รอบ 3, 6, 9, 12 

เดือน



1.10.6 จัดทําเลมองคความรู
1.10.7  สรุปผลการดําเนินงานจัดการความรูของกลุมความรู ประจําปงบประมาณ
1.10.8  เขารวมกิจกรรม KM SHOW & SHARE

1.11 งานการจัดการความรู (KM) ระดับกอง มีท้ังหมด 9 กิจกรรมหลัก
1.11.1  แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุม

ภายใน
1.11.2 จัดทําแนวทางและปฏิทินการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและ

ควบคุมภายใน
1.11.3 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางและปฏิทินพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
1.11.4 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและ

ควบคุมภายใน
1.11.5 จัดทําคูมือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
1.11.6  ติดตามและสรุปผลการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุม

ภายใน (ปย.2)
1.11.7  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

และควบคุมภายในของหนวยงาน
1.11.8  รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและ

ควบคุมภายใน
1.11.9 ประเมินกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุม

ภายใน
1.12 งานบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO มีท้ังหมด 14 กิจกรรมหลัก

1.12.1 จัดอบรมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับขอกําหนดของ ISO 9001:2008

1.12.2 จัดอบรม Internal Audit ISO 9001:2008

1.12.3  จัดทําประกาศแตงต้ัง Auditor  

1.12.4 จัดทําประกาศแตงต้ังตัวแทนฝายบริหาร (QMR)

1.12.5 จัดทําประกาศนโยบายคุณภาพ
1.12.6  จัดทําประกาศวัตถุประสงคคุณภาพ
1.12.7  จัดทําคูมือคุณภาพ (QM)

1.12.8 จัดทําคูมือขั้นตอนการดําเนินงาน (QP-MR)

1.12.9 จัดอบรมวิธีการเขียนคูมือปฏิบัติงาน
1.12.10  จัดทําคูมือปฏิบัติงานของแตละฝายงาน (QP) และรวบรวมเอกสารแนบ/

แบบฟอรม/คูมือการใชระบบท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน



1.12.11  จัดทําทะเบียนแมบท และใบแจกจายเอกสารเพื่อควบคุมเอกสาร
1.12.12  ตรวจติดตามภายใน Internal Audit ISO 9001:2008  

1.12.13 ประชุมทบทวนฝายบริหาร
1.12.14  รับการตรวจติดตามจากภายนอก (Document Review and 

Assossment)

2.  ฝายบริหารงานบุคคล มีท้ังหมด 27 งาน ประกอบดวย

2.1  งานจัดทํากรอบอัตรากําลัง มีท้ังหมด 3 กิจกรรมหลัก
2.1.1  การจัดทํากรอบอัตรากําลังมหาวิทยาลัย
2.1.2  การจัดทํากรอบอัตราทดแทนอัตราเกษียณ
2.1.3  การจัดทํากรอบอัตรากําลังกองบริหารงานบุคคล

2.2 งานสรรหา บรรจุและแตงต้ัง มีท้ังหมด 5 กิจกรรมหลัก
2.2.1  การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยลักษณะชั่วคราว
2.2.2  การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยลักษณะประจํา, พนักงานราชการ
2.2.3  การทดสอบภาคความรู ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)
2.2.4  การจัดทําคําส่ังจางบรรจุ
2.2.5  การจัดทําคําส่ังเบิกจาย

2.3 งานสัญญา มีท้ังหมด 5 กิจกรรมหลัก
2.3.1  การทําสัญญาพนักงานใหม
2.3.2  การตอสัญญาจาง
2.3.3  การจัดทําสัญญารับเงิน ทุนอุดหนุนการศึกษา หรือ บันทึกขอขยายระยะเวลา 

การศึกษา
2.3.4  สัญญาลาศึกษา ฝกอบรม หรือ ปฏิบัติงานวิจัย
2.3.5  การจัดทําบันทึกขอตกลง (ขอเปลี่ยนเวลาศึกษา หรือ ขอเงินทุนเพ่ิม)

2.4 งานทะเบียนประวัติ มีท้ังหมด 3 กิจกรรมหลัก
2.4.1  การบันทึกทะเบียนประวัติบุคลากรในระบบ ERP

2.4.2  การจัดทําแฟมประวัติ
2.4.3  การบันทึกขอมูลในสมุดทะเบียนประวัติใหเปนปจจุบัน

2.5 งานการลงเวลาปฏิบัติราชการ มีทั้งหมด 4 กิจกรรมหลัก
2.5.1  การสรุปบัญชีการลงเวลาปฏิบัติราชการกอนบริหารงานบุคคล



2.5.2  การตรวจสอบการลาประเภทตางๆ กองบริหารงานบุคคล
2.5.3  การบันทึกเอกสารการลาประเภทตางๆ ในระบบ ERP จากหนวยงานภายใต

สังกัดสํานักงานอธิการบดี
2.5.4  การบันทึกสรุปการมาปฏิบัติราชการจากหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย 

(รอบ 6 เดือน)

2.6 งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีท้ังหมด 7 กิจกรรมหลัก
2.6.1  การประชุมช้ีแจงการเตรียมขอมูลสวนกลางสําหรับการประเมิน
2.6.2  การจัดทําปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2.6.3 การจัดเตรียมขอมูลสําหรับการประเมินผลปฏิบัติราชการ
2.6.4  การประมวลผลการปฏิบัติราชการในระบบ ERP

2.6.5  การสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
2.6.6  การจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ

เพ่ือเตรียมเขาท่ีประชุมพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ
2.6.7  การประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ ERP กองบริหารงานบุคคล

2.7 งานบริหารอัตราคาตอบแทน มีท้ังหมด 6 กิจกรรมหลัก
2.7.1  การเลื่อนข้ันเงินเดือน คาจางคาตอบแทน (ขาราชการ- ลูกจางประจํา)
2.7.2  การเลื่อนข้ันเงินเดือน คาจางคาตอบแทน (พนักงานมหาวิทยาลัย -

พนักงานราชการ)
2.7.3  จัดสรรเงินรางวัล (ขาราชการ ลูกจางประจํา)
2.7.4  จัดสรรเงินรางวัล (พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ)
2.7.5  การปรับเพ่ิมเงินเดือน
2.7.6  การปรับเพ่ิมเงินเดือน

2.8 งานขออนุมัติทะเบียนเงินประจําตําแหนง มีทั้งหมด 2 กิจกรรมหลัก
2.8.1  การขอเงินประจําตําแหนง บริหารและวิชาการ ประเภทเบิกจายจากเงิน

งบประมาณแผนดิน
2.8.2  การขอเงินประจําตําแหนง ประเภทเบิกจายจากเงินงบรายได

2.9 งานประกันสังคม มีท้ังหมด 2 กิจกรรมหลัก
2.9.1  การแจงข้ึนทะเบียน แจงสิ้นสุด แจงเปลี่ยนแปลงขอมูลขอเท็จจริง
2.9.2  การแจกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (กรณีบัตรรับรองสิทธิหมดอายุ 

2 ป )



2.10 งานขอกําหนดตําแหนงวิชาการ มีทั้งหมด 13 กิจกรรมหลัก
2.10.1  การจัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ ก.พ.ต.
2.10.2  การตรวจสอบความสมบูรณของเอกสารและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง

ของผูเสนอขอ
2.10.3  การประชุมคณะกรรมการ ก.พ.ต.
2.10.4  การจัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ
2.10.5  การจัดทําฐานขอมูลผูทรงคุณวุฒิ
2.10.6  การสงผลงานทางวิชาการใหคณะกรรมการฯ ทางไปรษณีย
2.10.7  การจัดประชุมประเมินผลการสอน
2.10.8  การจัดประชุมประเมินผลงานทางวิชาการ
2.10.9  การสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ก.พ.ต.เพ่ือเขาท่ีประชุม

สภาวิชาการ
2.10.10  การสรุปผลการพิจารณาของสภาวิชาการเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
2.10.11  การจัดทําคําส่ังแตงต้ังผูท่ีไดตําแหนงทางวิชาการ
2.10.12  การจัดทําเนียบบุคลากรสายวิชาการ
2.10.13  การใหคําแนะนําคณาจารยเกี่ยวกับหลักเกณฑการเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ

2.11 งานขอกําหนดตําแหนงและเลื่อนระดับที่สูงข้ึน มีท้ังหมด 8 กิจกรรมหลัก
2.11.1  การประเมินคางานเพ่ือกําหนดกรอบตําแหนง
2.11.2  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
2.11.3  การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินจริยธรรม
2.11.4  การประชุมคณะกรรมการเพ่ือตัดสินผลการประเมินใหดํารงตําแหนง

ในระดับท่ีสูงข้ึน
2.11.5  การแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน
2.11.6  การจัดทําประกาศหลักเกณฑและวิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน

(ช่ือตําแหนง) และ กลุมงานลูกจางประจํา
2.11.7  การดําเนินการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน(ชื่อตําแหนง) และ กลุม

งานลูกจางประจํา
2.11.8  การแตงต้ังใหลูกจางประจําเลื่อนระดับช้ันงาน

2.12 งานปรับวุฒิการศึกษา มีท้ังหมด 2 กิจกรรมหลัก
2.12.1  การจัดทําคําสั่งปรับคุณวุฒิขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

พนักงานมหาวิทยาลัย ตามท่ี กพ. รับรอง



2.12.2  การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของผูปรับวุฒิฯ

2.13 งานเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณและเหรียญเกียรติยศ มีท้ังหมด 6 

กิจกรรมหลัก
2.13.1  การจัดทําเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

และเหรียญเกียรติยศ
2.13.2  การรับจายเครื่องราชและใบกํากับ
2.13.3  การบันทึกประวัติการไดรับเครื่องราชฯ
2.13.4  การรับบัตรเขาเฝาฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นสายสะพาย
2.13.5  การขอรับภาพถายเขาเฝาฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้น

สายสะพาย
2.13.6  การสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นรองตามกฎหมาย

2.14 งานบําเหน็จบํานาญ มีท้ังหมด 6 กิจกรรมหลัก
2.14.1  การขอรับบําเหน็จบํานาญ  บําเหน็จตกทอด บําเหน็จพิเศษลูกจาง
2.14.2  การบันทึกขอมูลการขอรับบําเหน็จดํารงชีพในระบบ E-pension

2.14.3  การบันทึกขอมูลการแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดในระบบ 
E-pension

2.14.4  การขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบําเหน็จตกทอดเพื่อใชเปนหลักทรัพย
ประกันการกูเงิน

2.14.5  การบันทึกขอมูลบุคลากรภาครัฐ
2.14.6  ใหคําปรึกษาแนะนําการขอรับบําเหน็จบํานาญฯ

2.15 งานงานลาศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวิจัย มีท้ังหมด 2 กิจกรรมหลัก
2.15.1  การจัดทําคําสั่งลาศึกษาตอ ฝกอบรม ศึกษาดูงาน และปฏิบัติการวิจัย

ท้ังในและตางประเทศ
2.15.2  การใหคําแนะนําผูขอลาศึกษาตอ ฝกอบรม ศึกษาดูงาน และปฏิบัติการ

วิจัยท้ังในและตางประเทศ

2.16 งานขอโอน-ยาย ลาออก และชวยราชการ มีทั้งหมด 6 กิจกรรมหลัก
2.16.1  การรับโอนขาราชการของขาราชการ
2.16.2  การใหโอนขาราชการของขาราชการ
2.16.3  การชวยราชการของขาราชการ
2.16.4  การจัดทําคําสั่งลาออกจากราชการของขาราชการและลูกจางประจํา



2.16.5  การจัดทําคําสั่งลาออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะ
ประจํา และพนักงานราชการ

2.16.6 การบันทึกขอมูลลาออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะ
ชั่วคราว และลูกจางชั่วคราว 

2.17 งานการตอเวลาราชการ มีทั้งหมด 1 กิจกรรมหลัก
2.17.1  การตอเวลาราชการของขาราชการ

2.18 งานบริการฐานขอมูลบุคลากร มีท้ังหมด 3 กิจกรรมหลัก
2.18.1  การสรุปขอมูลบุคลากรตามแบบฟอรมการขอขอมูล
2.18.2  การจัดทําฐานขอมูลอุดมศึกษาดานบุคลากร
2.18.3  การใหบริการถาม-ตอบ ขอมูลบุคลากร สมัครงานและอ่ืนๆ

2.19 งานสถิติและรายงานผล มีท้ังหมด 3 กิจกรรมหลัก
2.19.1  การสงขอมูลรายงานการพนสภาพของพนักงาน
2.19.2  การสรุปสถิติการเผยแพรขอมูลเว็บไซตกองบริหารงานบุคคล
2.19.3  สรุปสถิติการเลื่อนคาจางลูกจางประจํายอนหลัง 5 ป

2.20.  งานออกหนังสือรับรอง มีท้ังหมด 1 กิจกรรมหลัก
2.20.1  ออกหนังสือรับรอง

2.21 งานทําบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ มีท้ังหมด 1 กิจกรรมหลัก
2.21.1  การจัดทําบัตรประจําตัว

2.22 งานขอพระราชทานเพลิงศพ มีท้ังหมด 1 กิจกรรมหลัก
2.22.1  การขอพระราชทานเพลิงศพและน้ําหลวงอาบศพ

2.23 งานคัดเลือกบุคลากรดีเดนและขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดีเดน มี
ท้ังหมด 2 กิจกรรมหลัก

2.23.1  การคัดเลือกบุคลากรดีเดน
2.23.2  การคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน

2.24 งานทําประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ดีเดน มีท้ังหมด 1 กิจกรรมหลัก
2.24.1  ทําประกันภัยอุบัติเหตุกลุม



2.25 งานสรรหากรรมการตางๆ มีท้ังหมด 3 กิจกรรมหลัก
2.25.1  การเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
2.25.2  การเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการตัวแทนจากหนวยงาน
2.25.3  การสรรหา อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสํานักงาน

2.26 งานการเผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธขอมูลลงเว็บไซต มีท้ังหมด 2 
กิจกรรมหลัก

2.26.1  การเผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธขอมูลลงเว็บไซตกอง
บริหารงานบุคคล และ Social Network ตางๆ

2.26.2  การเขียนขาวประชาสัมพันธ

2.27 งานจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล มีท้ังหมด 6 กิจกรรมหลัก
2.27.1  จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ
2.27.2  ศึกษา/วิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
2.27.3  จัดประชุมชี้แจงการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล (ในฐานะ

หนวยงานเจาภาพ)
2.27.4  จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
2.27.5  เผยแพรแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
2.27.6  ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. ฝายวินัยและนิติการ มีท้ังหมด 8 งาน ประกอบดวย 

3.1 งานสืบหาขอเท็จจริง มีท้ังหมด 4 กิจกรรมหลัก
3.1.1  การออกคําสั่งและแจงคําสั่ง
3.1.2  ประชุมวางแนวทางการสืบหาขอเท็จจริง
3.1.3  รวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐาน
3.1.4  ประชุมสรุปพยานหลักฐานเพ่ือจัดทํารายงานผลการสืบหาขอเท็จจริง

3.2 งานสอบสวนวินัย มีท้ังหมด 8 กิจกรรมหลัก
3.2.1  การออกคําสั่งและแจงคําสั่ง 
3.2.2  ประชุมวางแนวทางการสอบสวน
3.2.3  ประชุมแจงขอกลาวหา
3.2.4  รวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐาน
3.2.5  ประชุมสรุปพยานหลักฐานเพ่ือจัดทําบันทึกแจงขอกลาวหาและสรุป

พยานหลักฐานท่ี สนับสนุนขอกลาวหา



3.2.6  ประชุมแจงสรุปขอกลาวหาและพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา
3.2.7  ประชุมรับฟงพยานฝายผูถูกกลาวหา
3.2.8  ประชุมพิจารณาสรุปรายงานผลการสอบสวน

3.3 งานสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี มีท้ังหมด 6 กิจกรรมหลัก
3.3.1 การออกคําสั่งและแจงคําสั่ง
3.3.2  ประชุมวางแนวทางการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี
3.3.3  รวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐาน
3.3.4  ประชุมสรุปพยานหลักฐานเพ่ือจัดทําบันทึกแจงสรุปพยานหลักฐานท่ี

สนับสนุนขอกลาวหา
3.3.5  ประชุมรับฟงพยานของเจาหนาท่ี
3.3.6  ประชุมพิจารณาสรุปรายงานผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ของเจาหนาท่ี

3.4 งานฟองคดีทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีท้ังหมด 4 กิจกรรมหลัก
3.4.1  การบอกกลาวทวงถาม
3.4.2 การจัดเตรียมคําฟองและการยื่นคําฟองตอศาล
3.4.3  ดําเนินการช้ันพิจารณาคดีจนศาลมีคําพิพากษา
3.4.4  ดําเนินการช้ันบังคับคดี

3.5 งานแกตางคดีท่ีมหาวิทยาลัยหรือบุคลากรในมหาวิทยาลัยถูกฟอง มีท้ังหมด 2 
กิจกรรมหลัก

3.5.1  ตรวจสอบคําฟอง รวบรวมพยานหลักฐานและจัดทําสรุปขอเท็จจริงกอนสง
พนักงานอัยการ

3.5.2  ดําเนินการช้ันพิจารณาคดีจนศาลมีคําพิพากษา

6.  งานตรวจรางสัญญาหรือขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ มีท้ังหมด 1 กิจกรรม
3.6.1  การตรวจรางสัญญาหรือขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ

7.  งานเลขานุการคณะกรรมการตางๆ มีทั้งหมด 1 กิจกรรม
3.7.1  การจัดประชุม

8.  งานใหความเห็นทางกฎหมาย มีท้ังหมด 1 กิจกรรม
3.8.1  การใหความเห็นทางกฎหมาย



4. ฝายฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร มีท้ังหมด 5 งาน ประกอบดวย
4.1 งานแผนพัฒนาบุคลากร มีท้ังหมด 4 กิจกรรมหลัก

4.1.1  สํารวจความตองการพัฒนาของบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย
4.1.2  สํารวจโครงการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
4.1.3  การแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4.1.4  การจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรและงบประมาณ

4.2 งานหลักสูตรอบรม/โครงการ มีท้ังหมด 5 กิจกรรมหลัก
4.2.1  การสรางหลักสูตรอบรม/โครงการ
4.2.2  การจัดทําหลักสูตรการพัฒนาผูบริหาร
4.2.3  จัดทําหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
4.2.4  จัดทําหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
4.2.5  จัดทําโครงการอบรม/สัมมนา

4.3 งานประชุม/อบรม/สัมมนา มีท้ังหมด 14 กิจกรรมหลัก
4.3.1  การจัดประชุม (ภายในมหาวิทยาลัย)

4.3.2  การประสานกับวิทยากร/ผูทรงคุณวุฒิ
4.3.3  ประสานสถานท่ีในการจัดอบรม/สัมมนา
4.3.4  การติดตอยานพาหนะ(ภายในมหาวิทยาลัย)
4.3.5  การติดตอยานพาหนะ(ภายนอก)
4.3.6  การเตรียมการอบรม/สัมมนา
4.3.7  การจัดทํากําหนดการอบรม/สัมมนา
4.3.8  การทําคํากลาวรายงาน/เปด/ปด การอบรมสัมมนา
4.3.9  การจัดทําเอกสารประกอบการประชุม/อบรม/สัมมนา
4.3.10  การสั่งอาหารกลางวัน/อาหารวางในการอบรม/สัมมนา(ภายใน

มหาวิทยาลัย)
4.3.11  การจองหองประชุม
4.3.12  การนัดหมายการประชุม
4.3.13  การดําเนินการอบรม/สัมมนา
4.3.14  การเบิกจายคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ

4.4 งานประเมินผลโครงการ มีท้ังหมด 3 กิจกรรมหลัก
4.4.1  การจัดทําแบบประเมิน กอนการอบรม/สัมมนา



4.4.2  การจัดทําแบบประเมิน หลังการอบรม/สัมมนา
4.4.3  การประเมินผลการอบรม

4.5 งานติดตามและสรุปการดําเนินโครงการ  มีท้ังหมด 3 กิจกรรมหลัก
4.5.1  จัดทํารายงานผลการติดตามการอบรม
4.5.2  จัดทําเอกสารรายงาน/สรุปผลการดําเนินงานโครงการของปงบประมาณ
4.5.3  บันทึกขอมูลการเขาอบรมของบุคลากรในระบบERP

5.  ฝายกองทุนพัฒนาบุคลากร มีท้ังหมด 9 งาน ประกอบดวย
5.1 งานบัญชี มีท้ังหมด 5 กิจกรรมหลัก  

5.1.1  การบันทึกบัญชี
5.1.2  การบันทึกดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร
5.1.3  การจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
5.1.4  การจัดทํารายงานทางการเงินประจําเดือน
5.1.5 การจัดทํารายงานทางการเงินประจําป

5.2 งานการเงินกองทุน มีท้ังหมด 13 กิจกรรมหลัก
5.2.1  การรับเงินสดและนําสงใบเสร็จรับเงิน
5.2.2  การรับเงินโอนเขาบัญชีธนาคารและนําสงใบเสร็จรับเงิน
5.2.3  การถอนเงินและฝากเงิน
5.2.4  การเบิกจายคืนเจาหนี้ในระบบ ERP

5.2.5  การเบิกจายเงินทุนปริญญาเอก (ทุน สกอ.) 
5.2.6  การจัดทําสัญญายืมเงินทดรองราชการ
5.2.7  การจัดทําสัญญารับสภาพหน้ีกองทุนพัฒนาบุคลากร (ลูกหนี้ละเมิด)
5.2.8 การนําสงฎีกาเบิกจาย/สัญญายืมเงินทดรองราชการ
5.2.9  การจัดทําเช็คและจายเช็ค
5.2.10  การติดตามลูกหนี้เงินยืมกองทุนพัฒนาบุคลากร
5.2.11  การหักเงินเดือนผูรับทุนอุดหนุน
5.2.12  การสําเนาฎีกาเบิกจาย/หลักฐานการรับเงินเพ่ือดําเนินคดีทางกฎหมาย
5.2.13  การคํานวณทุนทรัพยลูกหน้ีละเมิด (การชดใชทุนอุดหนุน)

5.3 งานแผนและงบประมาณกองทุน มีท้ังหมด 2 กิจกรรมหลัก
5.3.1  การขออนุมัติคําขอต้ังงบประมาณประจําป ตามระเบียบกองทุน



5.3.2  การจัดทําคําขอต้ังงบประมาณประจําป ตามแผนบริหารงบประมาณ
ประจําป

5.4 แผนและงบประมาณระดับกอง  มีท้ังหมด 2 กิจกรรมหลัก
5.4.1  การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
5.4.2  การบันทึกคําขอต้ังงบประมาณรายจายประจําปในระบบ ERP

5.5 งานจัดประชุมกองทุน มีท้ังหมด 1 กิจกรรมหลัก
5.5.1  การจัดประชุมกองทุนพัฒนาบุคลากร

5.6 งานธุรการและสารบรรณ มีทั้งหมด 3 กิจกรรมหลัก
5.6.1  การออกเลขท่ีรับเอกสารใน ระบบ e-office

5.6.2  ราง-พิมพ โตตอบหนังสือ (หนังสือราชการ/คําสั่ง/ในระบบ e-office)  
5.6.3 การจัดเก็บสําเนาเอกสาร 

5.7 งานแผนพัฒนาบุคลากร (ดานการศึกษาตอ) มีท้ังหมด 1 กิจกรรมหลัก
5.7.1 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (ดานการศึกษาตอ)

5.8 งานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป มีทั้งหมด 1 กิจกรรมหลัก
5.8.1  การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป

5.9 งานขอมูลผูรับทุนอุดหนุน มีท้ังหมด 7 กิจกรรมหลัก
5.9.1 การจัดเก็บสัญญารับเงินอุดหนุนการศึกษา/ขอตกลงตอทายสัญญารับ

ทุนอุดหนุนการศึกษา
5.9.2 การบันทึกขอมูลผูรับทุนอุดหนุนการศึกษา
5.9.3  การจัดสงขอมูลผูรับทุนอุดหนุนการศึกษา
5.9.4  การติดตามผูรับทุนอุดหนุนการศึกษาท่ีครบกําหนดระยะเวลาการศึกษา
5.9.5  การเผยแพรขอมูลผูรับทุนอุดหนุนการนําเสนอผลงานวิจัย
5.9.6  การจัดเตรียมขอมูลสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอก หรืออยูในระหวางการศึกษาไมเกิน 6 ป)
5.9.7 การจัดทําสําเนาแบบฟอรมเงินอุดหนุน



4.2 กรอบอัตรากําลัง

แบบฟอรม 1 แบบฟอรมสรุปภาระงาน/กรอบอัตรําลัง
หนวยงาน กองบริหารงานงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แบบฟอรมสรุปภาระงาน/กรอบอัตรําลัง
หนวยงาน กองบริหารงานงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ลําดับ ช่ือ -สกุล
ระยะเวลาท่ีใช (ป)

นาที ช่ัวโมง วัน

ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล นายชํานิ  นิลอรุณ - - -

1. ฝายบริหารงานทั่วไป
1 นายวรภพ  มวงมงคล 43 293

2 นางสาวจารณา  แสงทอง 32 5 233

3 นายกันตกวี  ปานสืบเชื้อ - - 190

รวมภาระงาน 15 6 716

2. ฝายบริหารงานบุคคล
1 นางสาวดวงพร  อรุณสวัสด์ิ 35 5 268
2 นางสาวอรพรรณ  กันทะเขียว 6 2 233
3 นางสาวกฤษณา  คงมั่น - - 468
4 นายศิริพงศ เหลี่ยมดี 25 4 288

5 นายนัฐพล  สารัตน - - 235

6 นายศิวพงษ  ออพงษ - 4 190
7 นางสาวสุนารี  ลําใย - - 170
8 นางเกศินี  จันทรหอม - - 150

รวมภาระงาน 6 2 2004
3. ฝายวินัยและนิติการ

1 นางสาวโสภิดา  แกวมรกต 5 275

2 นายธีรพล  จันทรา 40 1 235

3 นางปวีณา  แกวปง 5 275

4 นางสาวอาภากร  เวชพราหมณ 10 274

5 วาท่ีรอยตรี วัชรพล  ปองเรือ 45 5 220

รวมภาระงาน 45 - 1280
4. ฝายฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร

1 นางสาวบุศรา  ศรีกระหนก 57 4 351

2 นายวีรยุทธ  ดาราชาติ 16 5 338

3 นางสมปอง  วิชุพงษ - - -

รวมภาระงาน 13 3 690



แบบฟอรมสรุปภาระงาน/กรอบอัตรําลัง
หนวยงาน กองบริหารงานงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ลําดับ ช่ือ -สกุล
ระยะเวลาท่ีใช (ป)

นาที ช่ัวโมง วัน

5. ฝายกองทุนพัฒนาบุคลากร
1 นางสาวกมลทิพย  สัตบุษ 27 5 422
2 นางสาวสุชาดา  คงเอ่ียม 50 3 295
3 นายสมยศ  ง้ิวลาย 45 6 250

รวมภาระงาน 2 2 969
รวมภาระงานกองบริหารงานบุคคล ท้ังหมด 21 - 5,661

สรุปภาระงานท้ังหมด = 5,661/230 = 24.61 คน
จะไดกรอบอัตรากําลัง = 25 คน
จํานวนบุคลากรที่มีอยูปจจุบัน = 23  คน
* นับรวมผูอํานวยการและผูเช่ียวชาญดานฝกอบรม

หมายเหตุ 1 อัตรา = 230 วัน/ป



แบบฟอรม 2 ตารางสรุปการกําหนดกรอบอัตรากําลังและตําแหนงเพ่ิมใหม ประจําปงบประมาณ 2559-2562
หนวยงาน  กองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ลํา
ดับ

หนวยงาน ตําแหนง ระดับ
จํานวน
บุคลากร
ท่ีพึงมี

จํานวนบุคลากรท่ีมีอยูปจจุบัน ตําแหนงเพ่ิมใหม

ขาราชการ
ลูกจาง
ประจํา

พนักงาน
ประจํา

พนักงาน
ราชการ

พนักงาน
ช่ัวคราว

รวม เพ่ิม ลด 2559 2560 2561 2562

กองบริหารงานบุคคล
ผูอํานวยการกอง บริหาร(ตน) 1 1 1

1 ฝายบริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 3 3 3

2 ฝายบริหารงานบุคคล
บุคลากร ปฏิบัติการ 5 1 4 5
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 1 1 1
นักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ 1 1 1
พนักงานพิมพ ส 3 1 1 1

3 ฝายวินัยและนิติการ
นิติกร ปฏิบัติการ 5 3 1 1 5 1 1

4 ฝายฝกอบรมและพัฒนาบุคลการ
ผูเชี่ยวชาญดาน..... เชี่ยวชาญ

พิเศษ
1 1 1

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 2 2 2 1 1
5 ฝายกองทุนพัฒนาบุคลการ

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 1 1 2
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ 2 2 2

รวม 23 1 1 18 1 2 23

หมายเหตุ 1. ภาระงานที่คํานวณไดทั้งหมด = 5,661/230 = 24.61

2. จํานวนบุคลากรที่มีอยูปจจุบันทั้งหมด 23 คน *นับรวมผูอํานวยการกองและผูเชี่ยวชาญดานฝกอบรม
3. สรุปกรอบอัตรากําลัง (25-23) ตองการเพ่ิม 2 คน
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