


 
 

คำนำ 

 

 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการดำเนินการรวบรวมผลการ 
ดำเนินการในการพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งมุ่งมั่นดำเนินงาน
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันอย่างถูกต้อง รวดเร็วทันการณ์ ตอบสนองความต้องการของบุคลากร 
จึงได้ดำเนินการด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองบริทรัพยากรบุคคล
ผ่านการตรวจ Re- certificate เรียบร้อยแล้ว 

  



 
 

สารบญั 

 

บทบาทหน้าที่ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล .............................................................................................. 1 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากำลังแสดงในแผนผัง ต่อไปน้ี ......................................................... 1 

พันธกิจ ........................................................................................................................................................... 4 

กลยุทธ.์........................................................................................................................................................... 4 

ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ........................................................................... 5 

1. รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ............................................ 5 

2. ผลการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ..................................................... 8 

3. ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจต่อผู้รับบริการของบุคลากรสายสนบัสนุน ...................................... 10 

ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล .................................................................................. 11 

1. การดำเนินงานที่ควรปรับปรุง .............................................................................................................. 11 

2. ข้อเสนอแนะจากผลการสำรวจระดับความพึงพอใจต่อผู้รับบริการของบุคลากรสายสนบัสนุน ................. 13 

 



1 
 

บทบาทหน้าทีข่องกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานอธิการบดีจัดตั้งขึ้นโดยสภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ ่งแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์       
พ.ศ. 2509 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543         
มีภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันภายใต้วัตถุประสงค์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล   

งานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย การบริหารอัตรากำลัง การสรรหา/คัดเลือกบุคคล   
ตามกรอบอัตรากำลัง การจัดทำและประเมินสมรรถนะตามตำแหน่งงาน การประเมินสมรรถนะของบุคลากร         
การพัฒนาบุคลากร ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบที่กำหนด การจัดสวัสดิการและการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ตลอดจนถึงการลาออกและเกษียณอายุราชการ รวมทั้งทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลของสถาบัน 

กองบริหารทรัพยากรบุคคลมีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 7 กลุ่มงาน ตามประกาศสภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี 
ฉบับลงวันที่ 23 มกราคม 2555 โดยแบ่งเป็น  7 กลุ่มงาน ดังนี ้

 1. กลุ่มงานแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 
 2. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
 3. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 4. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
 5. กลุ่มงานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ 
 6. กลุ่มงานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน  
 7. กลุ่มงานบริหารและธุรการ 
 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากำลังแสดงในแผนผัง ต่อไปนี ้
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองบริหารทรพัยากรบุคคล 

 

  

กองบริหารทรพัยากรบคุคล 

กลุ่มงานแผน           

กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 

 

กลุ่มงานบริหารงาน

บุคคล 

 

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

 

กลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาความก้าวหน้าใน

ในอาชีพ 
 

กลุ่มงานสวัสดิการและ
บุคลากรสัมพันธ์ 

 

กลุ่มงานทะเบียนประวัติ
และค่าตอบแทน 

 

กลุ่มงานบริหารและ
ธุรการ 

 

• งานวิเคราะห์และ
จัดทำแผน 

• งานประกันคุณภาพ
และบริหารความ
เสี่ยง 

• งานส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม
บุคลากร 

• งานวางแผน
สารสนเทศกอง
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

• งานสรรหาและ
คัดเลือก 

• งานมาตรฐานภาระ
งานสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

• งานประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

• งานติดตามและ
ประเมินผล 

 

• งานฝึกอบรมและ
พัฒนา 

• งานพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร 

• งานส่งเสริมความรู้
และประสบการณ์ 

• งานบริหารความรู้
ภายในองค์การ 

• งานสร้างความผูกพัน
และขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์กร 

• งานความก้าวหน้าใน
อาขีพสายวิชาการ 

• งานความก้าวหน้าใน
อาชีพสายสนับสนุน 

• งานฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

• งานส่งเสริมและพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

• งานกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

• งานสวัสดิการ 

• งานสิทธิประโยชน์ 

• งานคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น และนักศึกษา
เก่าดีเด่น 

• งานบุคลากรสัมพันธ์ 

 

• งานทะเบียนประวัติ 

• งานสถิติและข้อมูล
สารสนเทศบุคลากร 

• งานบริหาร
ค่าตอบแทน 

• งานสารบรรณและ
ธุรการ 

• งานบุคคลและ
เลขานุการ 

• งานจัดเลี้ยงและ
ประสานงาน 

• งานการเงินและพัสดุ 

• งานอาคารสถานที่
และยานพาหนะ 
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รวมอัตรากำลัง 
ข้าราชการ      - อัตรา 
พนักงานสถาบัน                           23 อัตรา 
ลูกจ้างประจำ 1 อัตรา 
ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้             1 อัตรา 
ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ  2 อัตรา 
อัตราว่าง        -       อตัรา 
รวม 27 อัตรา (กรอบอัตรากำลังที่พึงมี ข ้าราชการ พนักงาสถาบัน และ
ลูกจ้างประจำ 24 อัตรา) 
ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองบริหารทรพัยากรบุคคล (1) 
นายยุทธนา  สุจริต (ผู้อำนวยการ) 

กลุ่มงานแผน           
กลยุทธ์ทรัพยากร

บุคคล (3) 

 

กลุ่มงาน
บริหารงานบคุคล 

(5) 

 

กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

(3) 
 

กลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนา

ความก้าวหน้าใน
อาชีพ (5) 

 

กลุ่มงาน
สวัสดิการและ

บุคลากรสัมพันธ ์
(3) 

กลุ่มงานทะเบยีน
ประวัติและ

ค่าตอบแทน (3) 
 

กลุ่มงานบริหาร
และธุรการ 

(3) 

1. น.ส.อาภาพร 
 บุนนาค  (ป.โท) 
บุคลากรชำนาญการ 
      (หัวหน้ากลุ่มงาน) 

-------------------------- 
2. น.ส.ภัทริน 
วรเศษฐมงคล (ป.ตร)ี 
บุคลากรปฏิบัติการ 

-------------------------- 
3. น.ส.นนทลี  

มุสิกทัศน ์
      บุคลากร (ป.โท) 

1. น.ส.วาสินี 
ใยโพธิ์ทอง (ป.โท) 

บุคลากรชำนาญการ 
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า 
กลุ่มงาน) 
-------------------------- 

2. น.ส.เอื้อมพร 
ม่วงแก้ว (ป.โท) 

บุคลากรปฏิบัติการ 
------------------------ 

3. น.ส.สุรีภรณ์   
นามอุตวงษ์ (ป.โท) 
บุคลากรปฏิบัติการ 
-------------------------- 
4. นายต่อพงศ์   
เจริญเกียรติ  (ป.โท) 

บุคลากรปฏิบัติการ 
--------------------- 

5.น.ส.ซุกรียะห์ หะยีสะอะ   
บุคลากรปฏิบัติการ (ปโท) 
 
 
 

1. นายปรเมศวร์ 
  จิตรมาตร (ป.โท) 
บุคลากรชำนาญการ 

(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

2. นายพฤทธิ์พงศ์  
ไชยพหล (ป.ตรี)

บุคลากรปฏิบัติการ 

----------------------- 
3. นายอิทธิ์ฤทธิ ์
 สิทธิ์ทองหลาง (ป.โท) 

    บุคลากรปฏิบัติการ 

 

 

1. นายปภาณภณ 
   ปภังกรภูรินท์ (ป.โท) 

 บุคลากรชำนาญการพิเศษ 
(รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงาน) 
-------------------------- 
2. น.ส.รัตตรินทร ์
    เรืองแจ่ม (ป.โท) 

     บุคลากรปฏิบัติการ 
-------------------------- 
3. น.ส.ดารินทร์   
สุขแก้ว  (ป.โท) 

   บุคลากรปฏิบัติการ  
-------------------------- 
4. นายวงศกร  

    จ้อยศรี   (ป.โท) 
บุคลากรปฏิบัติการ  
-------------------------- 
    5.  น.ส.พชัรี     
ปานแก้ว (ป.โท) 

บุคลากรปฏิบัติการ 
-------------------------- 
6. นายวชิรพล  
บุญด้วยลาน  

เจ้าหน้าที่บริหารงาทั่วไป  
         (ป.โท) 
 

1. นางกัญจนา   
    ชัยไพบูลย์ (ป.ตรี) 
บุคลากรชำนาญการ 

(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

2. น.ส.กิตติ์ชญาห์ 
   เพ็ชรสุข  (ป.ตรี) 

บุคลากรปฏิบัติการ 

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

3.  น.ส.วิรันดา  
 โลศิริ  (ป.ตรี) 

บุคลากรปฏิบัติการ 

 
 

ผอ.บค. 
(รักษาการหัวหน้ากลุม่งาน) 

------------------------- 
1. น.ส.ราวะดี 
แพะปลอด (ป.ตรี) 
บุคลากรปฏิบัติการ 

-------------------------- 
2. น.ส.ภัคภร 
 ประเพณี (ป.ตรี) 
บุคลากรปฏิบัติการ 

----------------------- 
3.  น.ส.ศิริพร  

อุหมัด (ป.โท) 
บุคลากรปฏิบัติการ 

 

ผอ.บค. 
(รักษาการหัวหน้ากลุม่งาน) 

---------------------- 
1. น.ส.กานติมา   

 กิ้มเส้ง (ปวส.) 

พนักงานพัสดุ ส3 

-------------------------- 
 2. นางสุภาพร 
 แดงวิจิตร  (ปวส.) 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ปฏิบัติงาน 

-------------------------- 
3. น.ส.นันทภัค  
      สุขเหลือ (ม.6) 
      พนักงานสถานที่ 
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พันธกิจ 

1. สรรหา คัดเลือก และพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณสมบัติและสมรรถนะที่เหมาะสมกับสถาบัน 
2. รักษาทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูงไว้กับสถาบันในอัตราที่เหมาะสม 
3. บริหารงานทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัย 

กลยุทธ ์

1. นำหลักการ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
2. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบและหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 การที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตาม
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบัน จะต้องมีการทบทวนและประเมินเพื่อปรับปรุงด้าน
คุณภาพของการปฏิบัติงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคลซึ ่งความสำคัญต่อความสำเร็จของสถาบัน 
โดยเฉพาะปัจจุบันสถาบันการศึกษามีการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งจากสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 
ระบบการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพจะช่วยให้สถาบันมีบุคลากรที่มีคุณภาพโดยเฉพาะ
บุคลากรสายวิชาการ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของความสำเร็จของสถาบันการศึกษา  

 กองบริหารทรัพยากรบุคคลจึงกำหนดขอบเขตของระบบการจัดการคุณภาพที่ประกอบด้วย 15 
กระบวนการหลัก โดยแต่ละกระบวนการ คือ การดำเนินงานที่เป็นงานหลักตามพันธกิจของกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดังนี ้

 กระบวนการหลัก 
 1. กลุ่มงานแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 1 งาน ดังน้ี 
  งานขออัตรากำลังพนักงานสถาบัน   QP-HRM-1-01 
 2. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 3 งาน ดังนี้ 
     2.1 งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ    QP-HRM-2-01 
       2.2 งานประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง    QP-HRM-2-02  
   2.3 งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน    QP-HRM-2-03 
   3. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 1 งาน ดังนี้ 
   งานจัดอบรม /สัมมนาในสถาบัน      QP-HRM-3-01   
 4. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ประกอบด้วย 3 งาน ดังนี้ 
   4.1 งานแต่งต้ังบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ   QP-HRM-4-01 
   4.2 งานแต่งต้ังบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น   QP-HRM-4-02 
   4.3 งานคัดเลือกผู้บริหารสายสนับสนุน     QP-HRM-4-03  
   

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.  กลุ่มงานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ ประกอบด้วย 4 งาน ดังนี้ 
  5.1 งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ      QP-HRM-5-01 
   5.2 งานกองทุนประกันสังคม      QP-HRM-5-02 
   5.3 งานลากิจ และลาพักผ่อน ณ ต่างประเทศ    QP-HRM-5-03 
   5.4 งานขออนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ  QP-HRM-5-04 
 6. กลุ่มงานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน ประกอบด้วย 3 งาน ดังน้ี 
  6.1 งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสถาบัน   QP-HRM-6-01 

  6.2 งานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ     QP-HRM-6-02 
  6.3 งานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้    QP-HRM-6-03 
 

จากการที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการด้วยระบบการจัดการคุณภาพ จึงรายงานผลการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี ้

 ผลการดำเนนิการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 1. รายงานผลการบริหารทรพัยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กลุ่มงาน ชื่องาน ตัวชี้วัด ผลการดำเนนิการ 

แผนกลยุทธ์
ทรัพยากรบุคคล 

งานขออัตรากำลังพนักงาน
สถาบัน 

ระยะเวลาในการดำเนินการขออัตรากำลัง 
45 วันทำการ นับจากวันที่กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้รับเอกสารที่ครบถ้วน
ถูกต้องจากหน่วยงานถึงวันที่อนุวิเคราะห์
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ร้อยละ 100 
(29.32 วันทำการ) 

บริหารงานบคุคล 
  

งานสรรหาและคัดเลือกบคุลากร
สายวิชาการ 

ร้อยละของจำนวนรายใน การสรรหา
บุคลากรสายวิชาการที่ไม่เกิน 75 วันทำการ 
(ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80) นับจากวันที่ได้รับ
หนังสือจากหน่วยงานจนถึงวันรับรายงาน
ตัวของผู้ได้รับ การคัดเลือก 

ร้อยละ 100 

งานประเมินผลการปฏิบัตงิาน
เพื่อต่อสัญญาจ้าง 
  

สายวิชาการ 
1. ร้อยละของบุคลากร สายวิชาการที่
ดำเนินการประเมินต่อสัญญาเสร็จสิ้นก่อน
สิ้นสุดสัญญาจา้ง (ร้อยละ 100) 

ร้อยละ 100 

http://www.hrm.chula.ac.th/welfare04.html
http://www.hrm.chula.ac.th/welfare13.html
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กลุ่มงาน ชื่องาน ตัวชี้วัด ผลการดำเนนิการ 

สายสนับสนุน 
2. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่
ดำเนินการประเมินต่อสัญญาเสร็จสิ้นก่อน
สิ้นสุดสัญญาจา้ง (ร้อยละ 100) 

ร้อยละ 100 

งานสรรหาและคัดเลือกบคุลากร
สายสนับสนุน 
  
  

1.ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ผ่านการ
ทดลองงานในแต่ละปีงบประมาณ 
 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80  

ร้อยละ 100 

2.ร้อยละของจำนวนครั้งที่จัดการ
สอบแข่งขันเสร็จสิ้นภายใน 80 วันทำการ 
นับต้ังแต่วันที่ประกาศรับสมัครถึงวันที่
ประกาศผลการสอบ แข่งขัน ไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 80 

ร้อยละ 16.67  
(143 วันทำการ) 

3.ร้อยละของจำนวนครั้งที่จัดการสอบ
คัดเลือกเสร็จสิ้นภายใน 60 วันทำการ 
นับต้ังแต่วันที่ประกาศรับสมัครถึงวันที่
ประกาศผลการสอบคัดเลือก  ไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 80 

ร้อยละ 100  
(36 วันทำการ) 

พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
  

งานจัดอบรม /สัมมนาใน
สถาบัน 

คะแนนเฉลี่ยการประเมินโครงการ ไม่น้อย
กว่า 3.51 (ปรบัตัวชี้วัดในปี 62) 

ร้อยละ 100 
(คะแนนเฉลี่ย 4.16) 

งานขออนุมัติให้บุคลากร
เดินทางไปราชการต่างประเทศ 
  

ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ดำเนินการส่งแจ้ง
ผลการอนุมัติขออนุมัติให้บุคลากรและ
ผู้บริหารเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ 
ต่างประเทศไม่เกิน 7 วันทำการ นับจาก
วันที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับ
เอกสารครบถ้วนถูกต้อง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80)  

เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 
จึงไม่มีบุคลากรเดินทางไป
ปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ 

ส่งเสริมและพฒันา
ความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

งานแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรง
ตำแหน่งทางวชิาการ 

1. ร้อยละของจำนวนการขอดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ที่
ดำเนินการเสร็จถึงวันที ่ก.พ.ว. มีมติไม่เกิน 
9 เดือน (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85) 

ร้อยละ 95.45 
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กลุ่มงาน ชื่องาน ตัวชี้วัด ผลการดำเนนิการ 

  2. ร้อยละของจำนวนการขอดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย ์  ที่ดำเนินการเสร็จถึงวันที่ 
ก.พ.ว. มีมติไม่เกิน 12 เดือน                  
(ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85) 

ร้อยละ 100 

งานแต่งตั้งบุคลากรสาย
สนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 

ร้อยละของจำนวนรายที่ดำเนินการแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นที่ใช้เวลาเกิน 150 
วัน (ไม่เกินร้อยละ 10) 

ร้อยละ 100 

งานคัดเลือกผูบ้ริหารสาย
สนับสนุน 

ร้อยละของจำนวนรายที่ดำเนินการแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสายสนับสนุนทีใ่ช้
เวลาเกิน 120 วัน (ไม่เกินร้อยละ 20) 

ร้อยละ 50 

สวัสดิการและ
บุคลากรสัมพันธ ์ 

งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่มีการส่งข้อมูล
ขอรับบริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้กอง
คลังและพัสดุ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่กอง
บริหารทรัพยากรบุคคลได้รับเรื่อง (ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 90)  

ร้อยละ 90 

งานกองทุนประกันสังคม 
  

ระยะเวลาดำเนินการแจ้งหน่วยงาน/
บุคลากรให้รับทราบสิทธิสถานพยาบาล
เฉลี่ยไม่เกิน 5 วันทำการนับจากที่ได้รับ
เรื่องจากสำนักงานประกันสังคม 

3.83 วัน 

งานขออนุมัติให้บุคลากร
เดินทางไปราชการต่างประเทศ  

ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสนอ
ขออนุญาตให้บุคลากรและผูบ้ริหารลากิจ /
ลาพักผ่อน ณ ต่างประเทศ ได้รับทราบการ
อนุมัติไม่เกิน 7 วันทำการ นับจากวันที่กอง
บริหารทรัพยากรบุคคลได้รับเอกสาร
ครบถ้วนถูกต้อง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)  

เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 
จึงไม่มีบุคลากรลากิจ และ 
ลาพักผ่อน ณ ต่างประเทศ 

ทะเบียนประวตัิ
และค่าตอบแทน 

งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
และพนักงานสถาบนั 

เสนอคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานสถาบันให้อธิการบดีลงนามภายใน
วันที ่10 ของเดือนที่มีการเลื่อนเงินเดือนใน
แต่ละครั้ง โดยไม่มีการตกเบิก (จำนวนราย
ที่มีการตกเบิก = 0) 

ร้อยละ100 
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กลุ่มงาน ชื่องาน ตัวชี้วัด ผลการดำเนนิการ 

  งานเลื่อนขัน้ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจำ 

เสนอคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำให้
อธิการบดีลงนามภายในวันที่ 10 ของเดือน
ที่มีการเลื่อนขัน้ค่าจ้างในแต่ละครั้ง โดยไม่มี
การตกเบิก (จำนวนรายที่มีการตกเบิก = 0) 

ร้อยละ100 

  งานเลื่อนขัน้ค่าจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินรายได ้

เสนอคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
เงินรายได้ให้อธิการบดีลงนามภายในวันที่ 
10 ของเดือนตุลาคม โดยไม่มกีารตกเบิก 
(จำนวนรายที่มีการตกเบิก = 0) 

ร้อยละ100 

 

 2. ผลการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 82.35 
(ดำเนินการตามแผน 12 โครงการ ได้รับอนุมัตยิกเลิก 6 โครงการ) มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการเฉลี่ยที่ 4.16 คะแนน 

 โดยจำแนกการพัฒนาตามแผนเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที ่1 การพฒันาบุคลากรสายวิชาการ ประกอบด้วย 2 โครงการ  
 ส่วนที่ 2 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วย 10 โครงการ  
 ส่วนที่ 3 มาตรการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 5 โครงการ  
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 3. ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจต่อผูร้ับบริการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

1. ขั้นตอนการให้บริการ (Operation Excellence) 3.83 มาก 

1) การให้บริการเป็นระบบ สะดวก และพร้อมให้บริการตลอดเวลา 3.79 มาก 

2) ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน และมีความคล่องตัว 3.83 มาก 

3) ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการบริการด้วยสื่อต่างๆ 3.74 มาก 

4) การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดและเหมาะสม 3.83 มาก 

5) มีความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส  3.88 มาก 

6) มีความถูกต้องในผลลัพธ์ของงานที่ให้บริการ 3.88 มาก 

2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ (Resource Excellence)  3.99 มาก 

1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ เอาใจใส่ และเต็มใจให้บริการ  4.02 มาก 

2) มีความกระตือรือร้น รวดเร็ว และมีความพร้อมในการให้บริการ 3.95 มาก 

3) มีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ 3.93 มาก 

4) ให้บริการอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 4.00 มาก 

5) ได้รับความช่วยเหลือตรงตามที่คาดหวัง 4.05 มาก 

3. การบริการด้านบุคคล 3.84 มาก 

1) ให้บริการได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
และประกาศของสถาบัน 

3.98 มาก 

2) การดำเนินโครงการอบรม สัมมนาที่ตอบสนองความจำเป็นในการใน 
การพัฒนาบุคลากร 

3.85 มาก 

3) การประเมินผลการปฏิบัติงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  
เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถใช้วัดผลงานได้อย่างน่าเชื่อถือ 

3.85 มาก 

4) มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในแผนความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร  
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

3.80 มาก 

5) การให้คำแนะนำ เตรียมความพร้อม และพัฒนาความรู้เพื่อความก้าวหน้า 
ในอาชีพของบุคลากร 

3.85 มาก 
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ความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

6) มีช่องทางการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
เช่น หนังสือเวียน, Facebook, เว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล, Line Official 

3.90 มาก 

7) การจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อ 
ความต้องการของบุคลากร 

3.66 มาก 

ภาพรวม 3.88 มาก 

ภาพรวม (1.ขั้นตอนการให้บริการ+ 2.ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ) 3.90 มาก 

 

 ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 จากผลการดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมี
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 ( Coronavirus Disease 
2019(COVID-19)) และบุคลากรต้องปฏิบัติงานที่บ้าน ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนในการดำเนินการและในบาง
กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ สามารถปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว และรองรับการให้บริการ
แก่บุคลากรสถาบันได้ในทุกสถานการณ์ จึงมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้  

 1. การดำเนนิงานที่ควรปรบัปรุง 
กระบวนงาน ข้อเสนอแนะ 

1.กลุ่มงานแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 
 -  งานขออัตรากำลังพนักงานสถาบัน 

จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการดำเนินงานใน
รูปแบบไฟล์ PDF เพื่อลดปริมาณกระดาษและช่วย
ประหยัดพื้นที่การจัดเก็บ 

2. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
 2.1 งานขอสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ 

 
1.ให้จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการดำเนนิงาน
ในรูปแบบไฟล์ PDF เพื ่อลดปริมาณกระดาษและ
ช่วยประหยัดพื้นที่การจัดเก็บ 
2. จัดทำคู ่ม ือการใช้งานระบบการรับสมัครสาย
วิชาการ โดยขอให้ผู้ปฏิบัติงานทดลองเป็นผู้จัดทำ
เพื ่อเป็นการทดสอบความรู ้ความเข้าใจซึ ่งเป็น
ประโยชน์ต่องานและตัวผู้ปฏิบัติ   
3.  กรณีบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเริ่มปฏิบัติงานได้  
โดยยังไม่ได้จัดทำคำสั่งบรรจุ และหากตรวจสอบพบ
ความไม่ถ ูกต้องของวุฒิการศึกษา หรือประวัติ
อาชญากรรมหรือความเสี่ยงต่างๆ ให้บุคคลดังกล่าว
ขาดคุณสมบัติในการบรรจุเป็นบุคลากรของสถาบัน 
และจะต้องคืนเงินเดือนให้กับสถาบัน 
4. ขอให ้ เพ ิ ่ มข ้อม ูลในตารางรายงานผลการ
ดำเนินการคัดเลือกในแต่ละตำแหน่งถึงสาเหตุที่ใช้
ระยะเวลานานเพื่อขอยกเว้นการไม่บรรลุตัวชี้วัด เช่น ใน
สถานการณ์ covid 
 



12 

 

กระบวนงาน ข้อเสนอแนะ 
      2.2  งานประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
พนักงานสถาบันสายวิชาการ 

1. ให้จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการ
ดำเนินงานในรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อลดปริมาณ
กระดาษและช่วยประหยัดพื้นที่การจัดเก็บ 
2. การประเมินสามารถปรับระยะเวลาช่วงการ
ประเมินเพื่อไม่ให้ผู ้ปฏิบัติงานมี load งานที่มาก
เกินไปได้หรือไม่ เนื่องจากระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา
จ ้ างพร ้อมก ันท ั ้ งสถาบ ัน ซ ึ ่ งม ีความเส ี ่ ยงที่
ผู้ปฏิบัติงานอาจทำไม่เสร็จทันเวลา 
3. จัดทำแนวปฏิบัติในการขอต่อสัญญาจ้างตาราง
ติดตามงาน หรือช่องทางในการสื่อสารหรือติดตาม
งานเพื่อเน้นย้ำและกระตุ้นเตือน  ให้ผู ้ขอรับการ
ประเมินรับทราบ เพื่อลดการจัดส่งเอกสารการขอ
ประเมินต่อสัญญาล่าช้า   

3. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
    -  งานจัดอบรม /สัมมนาในสถาบัน   
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ขอให้พิจารณาทบทวน scale คะแนนในการ
ประเมินความพึงพอใจ เนื่องจากคะแนนเต็ม 4  
2. ในเรื่องของ KM ขอให้จัดทำการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเพื ่อช่วยให้บุคลากรของสถาบันรับทราบ
กิจกรรมหรือข้อมูลสำคัญในวาระหรือตามตาราง
ปฏิทินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล โดย
ขอให้ทุกกลุ ่มงาน update ข่าวสารที ่เผยแพร่ให้
ถูกต้องก่อนส่งให้กลุ่มงานพัฒนาฯ ลงประชาสัมพันธ์ใน
เว็บไซต์ KM หรือสื่อต่าง  ๆ

4.  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
     - งานขอตำแหน่งทางวิชาการ 

 
-  ให้จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการดำเนินงาน
ในรูปแบบไฟล์ PDF เพื ่อลดปริมาณกระดาษและ
ช่วยประหยัดพื้นที่การจัดเก็บ 
 



13 

 

กระบวนงาน ข้อเสนอแนะ 
5.  อื่น ข้อแนะนำ 

1. เสนอให้นำความเสี ่ยงในคู ่มือคุณภาพทั ้งหมด
ออกมาจัดทำเป็นแผนความเสี่ยง และให้ทุกกลุ่มงาน
ทบทวนประเด็น 
- ปัญหาที่พบในการดำเนินงาน 
- สิ่งที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต 
- สิ่งที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน เนื ่องจากสถาบันออกเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับ มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับหลายอย่าง ซึ่งปัจจุบันบาง
ข้อบังคับยังไม่มีได้การร่างขึ้นมาเป็นแนวทางการ
ทำงาน จึงขอให้พิจารณาให้รอบด้าน 
2. ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของสถาบันที่
ออกใหม่ และที่เกี ่ยวข้องกับบุคคลอยากให้มีการ
รวบรวมจ ัดเก ็บไว ้ท ี ่ส ่วนกลาง และหาผ ู ้ด ูแล
รับผิดชอบในการควบคุมและ update ข้อมูลทั้ง
เอกสารและเว็บไซต ์
3. เสนอให้จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการ
ดำเนินงานในรูปแบบไฟล์ PDF เพื ่อลดปริมาณ
กระดาษและช่วยประหยัดพื้นที่การจัดเก็บ     เพื่อ
ป ้องก ันการส ูญหายของเอกสาร โดยกองอาจ
พิจารณาร่วมกันในการออกแบบรูปแบบการจัดเก็บ
ไฟล์หรือโฟลเดอร์ต่างๆ ดังนี้ 
3.1 เปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บไฟล์ 
3.2 กำหนดระยะเวลาการจัดเก็บเอกสารหากมีการ 
scan ไฟล์ไว้แล้ว 

 

 2. ข้อเสนอแนะจากผลการสำรวจระดบัความพึงพอใจต่อผู้รับบริการของบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการพฒันาปรับปรุง 
แผนการดำเนินการ การดำเนินการ 

1. ควรปรับปรุงการส่งต่องานให้
กลุ่มงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เนื่องจากไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าเป็นกระบวนงานใด แต่
ในกองบริหารทรัพยากรบุคคลได้พิจารณา
ข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว  งานที่มีความเกี่ยวเนื่อง
หลายกลุ่มงาน จะเป็นน่าจะเป็นงานเกี่ยวข้องกับการ
รับบุคลากรใหม่ ซึ่งมีความเกี่ยวพัน 3 กุล่มงาน  

กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการ
ประชุมเพื่อหารือปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวเนื่องกันว่ามี
ขั้นตอนใดที่อาจก่อให้เกิดปัญหาตาม
ข้อเสนอแนะหรือไม่ พบว่าน่าจะเป็น
ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง และลงประวัติ
ข้อมูลบุคลากรใหม่ในระบบ MIS ซึ่งมีความ
เกี่ยวกันพันกับการกำหนด User ID ให้แก่
บุคลากรใหม่ ซึ่งกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
จะส่งต่อข้อมูลบุคลากรใหม่ให้กลุ่มงาน
ทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน และกลุ่ม
งานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ ซ่ึง
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการพฒันาปรับปรุง 
แผนการดำเนินการ การดำเนินการ 

ปัจจุบันการสง่ต่อข้อมูลของบุคลากรในด้าน
สวัสดิการไม่พบปัญหาแล้ว แต่ในขั้นตอนที่
ส่งข้อมูลบุคลากรใหม่ให้กลุ่มงานทะเบียน
ประวัติและค่าตอบแทน ลงข้อมูลในระบบ 
MIS มีความล่าช้าในบางครั้งเนื่องจาก
บุคลากรใหม่มาเริ่มปฏิบัติงานแล้ว แต่ยังไม่
มาทำสัญญาจ้าง เนื่องจากการจัดหา
หลักประกันค้ำประกันสัญญาจ้าง จึงทำให้
เกิดความล่าช้าในการลงข้อมูลประวัติข้อมูล
บุคลากร ส่งผลให้สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
และสารสนเทศไม่สามารถกำหนด User ID 
ให้บุคลากรใหม่ตามที่หน่วยงานต้นสังกัด
ของบุคลากรดังกล่าวดำเนินการได้ ซึ่งใน
หน่วยงานต้นสังกัดไม่ได้รับทราบ
กระบวนการดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าว  
ดังนั้น กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน
ต่างๆในสถาบันรับทราบขั้นตอนเมื่อมีการ
รับบุคลากรใหม่แล้ว มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 
เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินงาน
ต่อไป 

2. ควรปรับปรุงเรื่องความสะดวก
รวดเร็วในการติดต่อ และการ
ดำเนินการล่าช้า  

มีแผนการประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ
ประสานงานกับกองบริหารทรัพยากรบุคคล  

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 
(Coronavirus Disease 2019(COVID-
19)) และบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน จึงได้
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ
ประสานงานกับกองบริหารทรัพยากร 
โดยผ่าน Line OA : NIDA HRMD  
และดำเนินการจัดอบรมการใช้งานระบบ 
E-Doc ให้แก่บุคลากรกองบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อใช้ในการรับ-ส่งงานภายใน
หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานที่ส่งเอกสารมา
ที่บค.สามารถติดตามการดำเนินงาน
ดังกล่าวอยู๋ในขั้นตอนใด  
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการพฒันาปรับปรุง 
แผนการดำเนินการ การดำเนินการ 

3. ควรปรับปรุงถ้อยคำ น้ำเสียงใน
การให้บริการ  

เนื่องจากไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าเป็นบุคลากรท่านใด 
และการให้บริการในด้านใด 

กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการ
ประชุมแจ้งข้อเสนอแนะดังกล่าวให้
บุคลากรในหน่วยงานรับทราบแล้ว เพ่ือให้
ปรับปรุงถ้อยคำ และระมัดระวังน้ำเสียงใน
การให้บริการ 

 


