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กองบริหารทรัพยากรบุคคลจึงดําเนินการดวยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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บทบาทหนาท่ีของกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล เปนสวนราชการสังกัดสํานักงานอธิการบดีจัดตั้งข้ึนโดยสภาสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ซ่ึงแบงสวนราชการตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร       

พ.ศ. 2509 แกไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543         

มีภารกิจดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันภายใตวัตถุประสงค พันธกิจ และวิสัยทัศนดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล   

งานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย การบริหารอัตรากําลัง การสรรหา/คัดเลือกบุคคล   

ตามกรอบอัตรากําลัง การจัดทําและประเมินสมรรถนะตามตําแหนงงาน การประเมินสมรรถนะของบุคลากร         

การพัฒนาบุคลากร ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบท่ีกําหนด การจัดสวัสดิการและการสราง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การสงเสริมและสนับสนุนความกาวหนาของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ตลอดจนถึงการลาออกและเกษียณอายุราชการ รวมท้ังทําหนาท่ีเปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลของสถาบัน 

กองบริหารทรัพยากรบุคคลมีการแบงสวนราชการภายในเปน 7 กลุมงาน ตามประกาศสภาสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง การแบงสวนราชการภายในกองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี 

ฉบับลงวันท่ี 23 มกราคม 2555 โดยแบงเปน  7 กลุมงาน ดังนี้ 

 1. กลุมงานแผนกลยุทธทรัพยากรบุคคล 

 2. กลุมงานบริหารงานบุคคล 

 3. กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 4. กลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ 

 5. กลุมงานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ 

 6. กลุมงานทะเบียนประวัติและคาตอบแทน  

 7. กลุมงานบริหารและธุรการ 

 

 

โครงสรางการแบงสวนราชการและอัตรากําลังแสดงในแผนผัง ตอไปนี้ 
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โครงสรางการแบงสวนราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

  

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

กลุมงานแผน           

กลยุทธทรัพยากรบุคคล 

 

กลุมงานบริหารงาน

บุคคล 

 

กลุมงานพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

 

กลุมงานสงเสริมและ

พัฒนาความกาวหนาใน

ในอาชีพ 
 

กลุมงานสวสัดิการและ

บุคลากรสัมพันธ 
 

กลุมงานทะเบียนประวัติ

และคาตอบแทน 
 

กลุมงานบริหารและ

ธุรการ 
 

 งานวิเคราะหและ

จัดทําแผน 

 งานประกันคุณภาพ

และบริหารความ

เส่ียง 

 งานสงเสริมคุณธรรม

และจริยธรรม

บุคลากร 

 งานวางแผน

สารสนเทศกอง

บริหารทรัพยากร

บุคคล 

 งานสรรหาและ

คัดเลือก 

 งานมาตรฐานภาระ

งานสายวิชาการและ

สายสนับสนุน 

 งานประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

 งานติดตามและ

ประเมนิผล 

 

 งานฝกอบรมและ

พัฒนา 

 งานพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากร 

 งานสงเสริมความรู

และประสบการณ 

 งานบริหารความรู

ภายในองคการ 

 งานสรางความผูกพัน

และขับเคล่ือน

วัฒนธรรมองคกร 

 งาน

ความกาวหนาในอาขีพ

สายวิชาการ 

 งาน

ความกาวหนาในอาชีพ

สายสนับสนุน 

 งาน

ฐานขอมูลและ

สารสนเทศ

ความกาวหนาในอาชีพ 

 งาน

สงเสริมและพัฒนา

ความกาวหนาในอาชีพ 

 งาน

กฎระเบียบ ขอบังคับ 

 งานสวัสดกิาร 

 งานสิทธิประโยชน 

 งานคัดเลือก

ขาราชการพลเรอืน

ดีเดน และนักศึกษา

เกาดเีดน 

 งานบุคลากรสัมพันธ 

 

 งานทะเบียนประวัต ิ

 งานสถิตแิละขอมูล

สารสนเทศบุคลากร 

 งานบริหาร

คาตอบแทน 

 งานสารบรรณและ

ธุรการ 

 งานบุคคลและ

เลขานกุาร 

 งานจัดเล้ียงและ

ประสานงาน 

 งานการเงินและพัสด ุ

 งานอาคารสถานที่

และยานพาหนะ 
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รวมอัตรากําลัง 
ขาราชการ      - อัตรา 
พนักงานสถาบัน                           21 อัตรา 
ลูกจางประจํา 1 อัตรา 
ลูกจางชัว่คราวเงินรายได             1 อัตรา 
ลูกจางชัว่คราวโครงการ  - อัตรา 
อัตราวาง        -       อัตรา 
รวม 23 อัตรา (กรอบอัตรากําลังท่ีพึงมี ข าราชการ พนักงาสถาบัน 
และลูกจางประจํา 24 อัตรา) 
ขอมูล ณ เดอืน กนัยายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล (1) 

นายยุทธนา  สุจริต (ผูอํานวยการ) 

กลุมงานแผน           
กลยุทธทรัพยากร

บุคคล (3) 

 

กลุมงาน
บริหารงานบุคคล 

(5) 

 

กลุมงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

(3) 

 

กลุมงานสงเสริม
และพัฒนา

ความกาวหนาใน
อาชีพ (5) 

 

กลุมงาน
สวัสดิการและ

บุคลากรสัมพันธ 
(3) 

กลุมงานทะเบียน
ประวัติและ

คาตอบแทน (3) 
 

กลุมงานบริหาร
และธุรการ 

(3) 

1. น.ส.อาภาพร 

บุนนาค  (ป.โท) 

บุคลากรชํานาญการ 

      (หัวหนากลุมงาน) 

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

2. น.ส.ภัทริน 

วรเศษฐมงคล (ป.ตรี) 

บุคลากรปฏิบัติการ 

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

1. น.ส.วาสิน ี
ใยโพธิ์ทอง (ป.โท) 

บุคลากรชํานาญการ 
(ปฏิบัติหนาที่หัวหนา 

กลุมงาน) 

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

2. น.ส.เอื้อมพร 
มวงแกว (ป.โท) 
บุคลากรปฏิบัติการ 
------------------------ 

3. น.ส.สุรีภรณ   
นามอุตวงษ (ป.โท) 

บุคลากรปฏิบัติการ 
-------------------------- 
4. นายตอพงศ   
เจริญเกียรติ  (ป.โท) 

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

5. น.ส.ซุกรียะห หะยีสะอะ   
บุคลากรปฏิบัติการ (ป.โท) 
 
 
 

1. นายปรเมศวร 

  จิตรมาตร (ป.โท) 

บุคลากรชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงาน) 

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

2. นายพฤทธิ์พงศ  

ไชยพหล (ป.โท)

บุคลากรปฏิบัติการ 

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

3. ตําแหนงวาง 
 (ป.โท) 

     

 

 

1. นายปภาณภณ 
   ปภังกรภูรนิท (ป.โท) 

 บุคลากรชํานาญการพิเศษ 
(รักษาการในตําแหนง
หัวหนากลุมงาน) 
-------------------------- 
2. น.ส.รัตตรนิทร 
    เรืองแจม (ป.โท) 

     บุคลากรปฏิบัติการ 
-------------------------- 
3. น.ส.ดารินทร   
สุขแกว  (ป.โท) 

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

    จอยศรี   (ป.โท) 
บุคลากรปฏิบัติการ  
-------------------------- 
    5.  น.ส.พัชรี     
ปานแกว (ป.โท) 

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

 
 

 

 

1. นางกัญจนา   

    ชัยไพบูลย (ป.ตรี) 

บุคลากรชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงาน) 

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

2. น.ส.กิตต์ิชญาห 

   เพ็ชรสุข  (ป.ตรี) 

บุคลากรปฏิบัติการ 

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

3.  น.ส.วิรันดา  

 โลศิริ  (ป.ตรี) 

บุคลากรปฏิบัติการ 

 

 

ผอ.บค. 
(รักษาการหัวหนากลุมงาน) 

------------------------- 
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. 
(รักษาการหัวหนากลุมงาน) 

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

1. น.ส.กานติมา   

 กิ้มเสง (ปวส.) 

พนักงานพัสดุ ส3 

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

 2. นางสุภาพร 

 แดงวิจิตร  (ปวส.) 

ผูปฏิบัติงานบริหาร

ปฏิบัติงาน 

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

3. น.ส.นันทภัค  

      สุขเหลือ (ม.6) 

      พนักงานสถานที ่
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พันธกิจ 

1. สรรหา คัดเลือก และพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับสถาบัน 

2. รักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีสมรรถนะสูงไวกับสถาบันในอัตราท่ีเหมาะสม 

3. บริหารงานทรัพยากรบุคคลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมท่ีทันสมัย 

กลยุทธ 

1. นําหลักการ PDCA มาใชในการปฏิบัติงาน 

2. นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

3. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎระเบียบและหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 การท่ีกองบริหารทรัพยากรบุคคลจะดําเนินการดานบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนไปตาม

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบัน จะตองมีการทบทวนและประเมินเพ่ือปรับปรุง      

ดานคุณภาพของการปฏิบัติงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคลซ่ึงความสําคัญตอความสําเร็จของสถาบัน 

โดยเฉพาะปจจุบันสถาบันการศึกษามีการแขงขันท่ีสูงข้ึน ท้ังจากสถาบันการศึกษาในประเทศและตางประเทศ 

ระบบการปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพจะชวยใหสถาบันมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพโดยเฉพาะ

บุคลากรสายวิชาการ ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดของความสําเร็จของสถาบันการศึกษา  

 กองบริหารทรัพยากรบุคคลจึงกําหนดขอบเขตของระบบการจัดการคุณภาพท่ีประกอบดวย          

15 กระบวนการหลัก โดยแตละกระบวนการ คือ การดําเนินงานท่ีเปนงานหลักตามพันธกิจของกองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

 กระบวนการหลัก 

 1. กลุมงานแผนกลยุทธทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย 1 งาน ดังนี้ 

  งานขออัตรากําลังพนักงานสถาบัน    

 2. กลุมงานบริหารงานบุคคล ประกอบดวย 3 งาน ดังนี้ 

     2.1 งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ     

       2.2 งานประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือตอสัญญาจาง     

   2.3 งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน     

   3. กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย 1 งาน ดังนี้ 

   งานจัดอบรม /สัมมนาในสถาบัน        

 4. กลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ ประกอบดวย 3 งาน ดังนี้ 

   4.1 งานแตงตั้งบุคลากรใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ    

   4.2 งานแตงตั้งบุคลากรสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน    

   4.3 งานคัดเลือกผูบริหารสายสนับสนุน      

   

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.  กลุมงานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ ประกอบดวย 4 งาน ดังนี้ 

  5.1 งานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ       

   5.2 งานกองทุนประกันสังคม       

   5.3 งานลากิจ และลาพักผอน ณ ตางประเทศ     

   5.4 งานขออนุมัติใหบุคลากรเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ตางประเทศ   

 6. กลุมงานทะเบียนประวัติและคาตอบแทน ประกอบดวย 3 งาน ดังนี้ 

  6.1 งานเลื่อนเงินเดือนขาราชการและพนักงานสถาบัน    

  6.2 งานเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํา      

  6.3 งานเลื่อนข้ันคาจางลูกจางชั่วคราวเงินรายได     

 

จากการท่ีกองบริหารทรัพยากรบุคคลไดดําเนินการดวยระบบการจัดการคุณภาพ จึงรายงานผลการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

ผลการดําเนินการตามกระบวนการหลักประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลุมงาน ชื่องาน ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการ 

แผนกลยุทธ

ทรัพยากรบุคคล 

งานขออัตรากําลังพนักงาน

สถาบัน 

ระยะเวลาในการดําเนินการขออัตรากําลัง 

45 วันทําการ นับจากวัน ท่ีกองบริหาร

ทรัพยากรบุคคลไดรับเอกสารท่ีครบถวน

ถูกตองจากหนวยงานถึงวันท่ีอนุวิเคราะห

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

รอยละ 100 

บริหารงาน

บุคคล 

  

งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

สายวิชาการ 

รอยละของจํานวนรายใน การสรรหา

บุคลากรสายวิชาการท่ีไมเกิน 75 วันทําการ 

(ไมต่ํากวารอยละ 80) นับจากวันท่ีไดรับ

หนังสือจากหนวยงานจนถึงวันรับรายงาน

ตัวของผูไดรับ การคัดเลือก 

รอยละ 100 

งานประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพ่ือตอสัญญาจาง 

  

สายวิชาการ 

1. รอยละของบุคลากร สายวิชาการท่ี

ดําเนินการประเมินตอสัญญาเสร็จสิ้นกอน

สิ้นสุดสัญญาจาง (รอยละ 100) 

รอยละ 100 

http://www.hrm.chula.ac.th/welfare04.html
http://www.hrm.chula.ac.th/welfare13.html
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กลุมงาน ชื่องาน ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการ 

สายสนับสนุน 

2. รอยละของบคุลากรสายสนับสนุนท่ี

ดําเนินการประเมินตอสัญญาเสร็จสิ้นกอน

สิ้นสุดสัญญาจาง (รอยละ 100) 

รอยละ 100 

งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

สายสนับสนุน 

  

  

1.รอยละของจํานวนบุคลากรท่ีผานการ

ทดลองงานในแตละปงบประมาณ 

 ไมต่ํากวารอยละ 80  

รอยละ 100 

2.รอยละของจํานวนครั้งท่ีจัดการ

สอบแขงขันเสร็จสิ้นภายใน 80 วันทําการ 

นับตั้งแตวันท่ีประกาศรับสมัครถึงวันท่ี

ประกาศผลการสอบ แขงขัน  

ไมต่ํากวารอยละ 80 

รอยละ 100 

 

3.รอยละของจํานวนครั้งท่ีจัดการสอบ

คัดเลือกเสร็จสิ้นภายใน 60 วันทําการ 

นับตั้งแตวันท่ีประกาศรับสมัครถึงวันท่ี

ประกาศผลการสอบคัดเลือก   

ไมต่ํากวารอยละ 80 

รอยละ 100  

 

พัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

  

งานจัดอบรม /สัมมนาในสถาบัน คะแนนเฉลี่ยการประเมินโครงการ  

ไมนอยกวา 3.51  

คะแนนเฉลี่ย 4.25 

งานขออนุมัติใหบุคลากรเดินทาง

ไปราชการตางประเทศ 

  

รอยละของจํานวนเรื่องท่ีดําเนินการสงแจง

ผลการอนุ มัติขออนุ มัติ ใหบุคลากรและ

ผูบริหารเดินทางไปปฏิบัติงาน  

ณ ตางประเทศไมเกิน 7 วันทําการ  

นับจากวันท่ีกองบริหารทรัพยากรบุคคล

ไดรับเอกสารครบถวนถูกตอง  

(ไมนอยกวารอยละ 80)  

รอยละ 96 

สงเสริมและ

พัฒนา

ความกาวหนา

ในอาชีพ 

งานแตงตั้งบุคลากรใหดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ 

1. รอยละของจํานวนการขอดํารงตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยท่ี

ดําเนินการเสร็จถึงวันท่ี ก.พ.ว.  

มีมติไมเกิน 9 เดือน (ไมต่ํากวารอยละ 85) 

รอยละ 93.75 
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กลุมงาน ชื่องาน ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการ 

  2. รอยละของจํานวนการขอดํารงตําแหนง

ศาสตราจารย   ท่ีดําเนินการเสร็จถึงวันท่ี 

ก.พ.ว. มีมติไมเกิน 12 เดือน                  

(ไมต่ํากวารอยละ 85) 

รอยละ 100 

งานแตงตั้งบุคลากรสายสนับสนุน

ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

รอยละของจํานวนรายท่ีดําเนินการแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนท่ีใชเวลาเกิน 150 วนั 

(ไมเกินรอยละ 10) 

รอยละ 50 

งานคัดเลือกผูบริหารสาย

สนับสนุน 

รอยละของจํานวนรายท่ีดําเนินการแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงผูบริหารสายสนับสนุนท่ีใช

เวลาเกิน 120 วัน (ไมเกินรอยละ 20) 

รอยละ 33.33 

สวัสดิการและ

บุคลากรสัมพันธ 

 

งานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รอยละของจํานวนเรื่องท่ีมีการสงขอมูล

ขอรับบริการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ใหกอง

คลังและพัสดุ ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน 

ท้ังนี้ ตองไมเกิน 30 วัน นับจากวันท่ีกอง

บริหารทรัพยากรบุคคลไดรับเรื่อง (ไมนอย

กวา รอยละ 90)  

รอยละ 100 

งานกองทุนประกันสังคม 

  

ระยะเวลาดํ า เนินการแจ งหนวยงาน/

บุคลากรใหรับทราบสิทธิสถานพยาบาล

เฉลี่ยไมเกิน 5 วันทําการนับจากท่ีไดรับเรื่อง

จากสํานักงานประกันสังคม 

4 วัน 

ทะเบียนประวัติ

และคาตอบแทน 

งานเลื่อนเงินเดือนขาราชการและ

พนักงานสถาบัน 

เสนอคําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการและ

พนักงานสถาบันใหอธิการบดีลงนามภายใน

วันท่ี 10 ของเดือนท่ีมีการเลื่อนเงินเดือนใน

แตละครั้ง โดยไมมีการตกเบิก (จํานวนราย

ท่ีมีการตกเบิก = 0) 

รอยละ100 

  งานเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํา เสนอคําสั่งเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจําให

อธิการบดีลงนามภายในวันท่ี 10 ของเดือน

ท่ีมีการเลื่อนข้ันคาจางในแตละครั้ง โดยไมมี

การตกเบิก (จํานวนรายท่ีมีการตกเบิก = 0) 

รอยละ100 
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กลุมงาน ชื่องาน ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการ 

  งานเลื่อนข้ันคาจางลูกจาง

ชั่วคราวเงินรายได 

เสนอคําสั่งเลื่อนข้ันคาจางลูกจางชั่วคราว

เงินรายไดใหอธิการบดีลงนามภายในวันท่ี 

10 ของเดือนตุลาคม โดยไมมีการตกเบิก 

(จํานวนรายท่ีมีการตกเบิก = 0) 

รอยละ100 

 

2. ผลการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 แผนพัฒนาบุคลากร ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการดําเนินงานตามแผนรอยละ 90.91 

มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการเฉลี่ยท่ี 4.25 คะแนน 

 โดยจําแนกการพัฒนาตามแผนเปน 3 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประกอบดวย 2 โครงการ  

 สวนท่ี 2 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประกอบดวย 9 โครงการ  

 สวนท่ี 3 มาตรการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย 7 โครงการ  
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หนวยงาน จํานวน คะแนน สถานที่

รับผิดชอบ ผูเขารวม ประเมิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารสถาบัน (นบม.) 
รองอธิการบด/ีผูชวยอธิการบดี /คณบดี

 /รองคณบดี
สพ 5 สพบ/MST  10-18 พย 64 ดําเนินการแลว  -

2 โครงการพัฒนาสมรรถนะดานการสอนบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายวิชาการ บค 100 สพบ/MST ดําเนินการแลว  -

บุคลากรสายสนับสนุน

3 การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง สายสนับสนุน (นบสส.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 บ2 สกอ 7 สกอ มิย - กค. ดําเนินการแลว  -

4 อบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองสําหรับผูบริหารหนวยงานในสถาบัน ตั้งแตหัวหนากลุมงาน บค 110 3.65 สพบ/MST  1 มีค-20 พค ดําเนินการแลว 3.65

5 โครงการสัมมนาผูบริหารฝายอํานวยการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 บ2 บค 26 4.65 สพบ./ตจว/MST  30-31 สค ดําเนินการแลว 4.65

6 โครงการบริหารอุดมศึกษาระดับตน เพื่อเปนหัวหนากลุมงานยุคใหม บ1 สพ 61 4.5 สพบ./ตจว/MST  21 กค-9 สค ดําเนินการแลว  -

7 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ป1 บค 26 4.39 สพบ./ตจว/MST  31-1 มค ดําเนินการแลว  -

8 โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคการ WISDOM (องคการคุณธรรม /Mind Set to WISDOM) บุคลากรทุกประเภท บค 600 รับรูรอยละ 94 สพบ/MST ดําเนินการแลว  -

9 โครงการรณรงคการใช IT ในการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกประเภท บค 900 สพบ./MST ดําเนินการแลว  -

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการศึกษา (EdPEx) บุคลากรทุกประเภท บค /กผ 900 4.38 /4.54 สพบ./MST 7 และ21 มิย ดําเนินการแลว 4.46

11 โครงการบริหารความรูและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน (Knowledge &Work Process Develop บุคลากรทุกประเภท บค 900 สพบ./ตจว/MST  19 สค ดําเนินการแลว  -

มาตราการสนับสนุน

1 การสนับสนุนการพัฒนาตนเองดานทักษะภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน (TOEIC) สายสนับสนุน บค ดําเนินการตอเนื่อง  -

2 การสนับสนุนการพัฒนาทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน สายสนับสนุน บค
ดําเนินการตอเนื่อง

 -

3 การสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในประเทศของบุคลากรสายสนับสนุน (ตร-ีโท-เอก) สายสนับสนุน บค ดําเนินการตอเนื่อง  -

4 การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 1 เทอม 1 วิชา สายสนับสนุน บค ดําเนินการตอเนื่อง  -

5 การสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ อบรมสัมมนาภายนอกสถาบัน (Public Training) สายวิชาการ บค ดําเนินการตอเนื่อง  -

6
การสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ อบรมสัมมนาภายนอกสถาบัน (สํานักงานสถาบันและ

สํานักงานตรวจสอบภายใน)
สายสนับสนุน บค

ดําเนินการตอเนื่อง
 -

7 ประชุมคณะกรรมการ /อนุกรรมการพัฒนาบุคลากร สพบ. คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร บค ดําเนินการตอเนื่อง  -

90.91% 4.25

ดําเนินการตลอดปงบประมาณ

ดําเนินการตลอดปงบประมาณ

ดําเนินการตลอดปงบประมาณ

ดําเนินการตลอดปงบประมาณ

สรุปงบประมาณ

2564 2565

บุคลากรสายวิชาการ

ดําเนินการตลอดปงบประมาณ

ดําเนินการตลอดปงบประมาณ

ดําเนินการตลอดปงบประมาณ

 แผนปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลําดับที่ รายการ กลุมเปาหมาย

ปงบประมาณ
สถานะ /

รอยละการใชงบ
สรุปการประเมิน
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 ตารางจํานวนบุคลากรท่ีผานการพัฒนา จําแนกตามหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลําดับ หนวยงาน 
จํานวน

รวม 

จํานวนบุคลากร 

บุคลากร 

สายวิชาการท่ี 

ผานการพัฒนา 

บุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการท่ี

ผานการพัฒนา 
รวม 

รอยละ 

(รวม) 

วิชาการ สนับสนุน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

  สอธ 3   3     3 100.00% 3 100.00% 

1 รศ 82 52 30 16 30.77% 14 46.67% 30 36.59% 

2 บธ 60 25 35 11 44.00% 14 40.00% 25 41.67% 

3 พศ 43 27 16 5 18.52% 13 81.25% 18 41.86% 

4 สป 46 26 20 4 15.38% 19 95.00% 23 50.00% 

5 พค 30 15 15 5 33.33% 13 86.67% 18 60.00% 

6 ภส 33 16 13 5 31.25% 12 92.31% 17 51.52% 

7 พม 33 15 17 6 40.00% 14 82.35% 20 60.61% 

8 นต 23 12 11 6 50.00% 8 72.73% 14 60.87% 

9 นน 23 14 9 3 21.43% 9 100.00% 12 52.17% 

10 ทท 22 10 12 2 20.00% 9 75.00% 11 50.00% 

11 สว 18 10 8 4 40.00% 7 87.50% 11 61.11% 

12 วช 19 10 9 5 50.00% 5 55.56% 10 52.63% 

13 วจ 17   17     7 41.18% 7 41.18% 

14 สพ 24   24     10 41.67% 10 41.67% 

15 บส 47   47     44 93.62% 44 93.62% 

16 IDT 26   26     26 100.00% 26 100.00% 

17 กก 72   72     22 30.56% 22 30.56% 

18 กห 43   43     33 76.74% 33 76.74% 

19 กบ 29   29     19 65.52% 19 65.52% 

20 กผ 21   21     21 100.00% 21 100.00% 

21 กค 39   39     26 66.67% 26 66.67% 

22 บค 25   25     25 100.00% 25 100.00% 

23 ตส 9   9     9 100.00% 9 100.00% 

24 สภาสถาบัน 2   2     2 100.00% 2 100.00% 

25 
สภา

คณาจารย 3   3     3 100.00% 3 100.00% 

รวม 792 232 555 72 31.03% 387 69.73% 459 57.95% 
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

 จากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันไดมีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ

ในงานดานบุคคล ดังนี้  

 ผลการสํารวจระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ความพึงพอใจ คะแนนเฉลีย่ แปลผล 

1. ข้ันตอนการใหบริการ (Operation Excellence) 3.91 มาก 

1) การใหบริการเปนระบบ สะดวก และพรอมใหบริการตลอดเวลา 3.96 มาก 

2) ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยาก ซับซอน และมีความคลองตัว 3.83 มาก 

3) ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําข้ันตอนในการบริการดวยสื่อตางๆ 3.74 มาก 

4) การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดและเหมาะสม 4.00 มาก 

5) มีความชัดเจน ถูกตอง โปรงใส  3.96 มาก 

6) มีความถูกตองในผลลัพธของงานท่ีใหบริการ 4.00 มาก 

2. ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีท่ีใหบริการ (Resource Excellence)  4.01 มาก 

1) มีมนุษยสัมพันธดี สุภาพ เอาใจใส และเต็มใจใหบริการ  4.17 มาก 

2) มีความกระตือรือรน รวดเร็ว และมีความพรอมในการใหบริการ 4.00 มาก 

3) มีความเปนมืออาชีพในการใหบริการ 3.91 มาก 

4) ใหบริการอยางเสมอภาค เทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัต ิ 4.04 มาก 

5) ไดรับความชวยเหลือตรงตามท่ีคาดหวัง 3.91 มาก 

3. การบริการดานบุคคล 3.95 มาก 

1) ใหบริการไดอยางถูกตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  

และประกาศของสถาบัน 
4.10 มาก 

2) การดําเนินโครงการอบรม สัมมนาท่ีตอบสนองความจําเปนในการใน 

การพัฒนาบุคลากร 
3.95 มาก 

3) การประเมินผลการปฏิบัติงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  

เปนมาตรฐานเดยีวกัน และสามารถใชวัดผลงานไดอยางนาเช่ือถือ 
3.95 มาก 

4) มีหลักเกณฑท่ีชัดเจนในแผนความกาวหนาในอาชีพของบุคลากร  

ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
3.95 มาก 
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ความพึงพอใจ คะแนนเฉลีย่ แปลผล 

5) การใหคําแนะนํา เตรียมความพรอม และพัฒนาความรูเพ่ือความกาวหนา 

ในอาชีพของบุคลากร 
3.91 มาก 

6) มีชองทางการประชาสัมพันธและการสื่อสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย  

เชน หนังสือเวียน, Facebook, เว็บไซตกองบริหารทรัพยากรบุคคล, Line Official 
3.90 มาก 

7) การจัดสวัสดิการดานตาง ๆ มคีวามเหมาะสมและเพียงพอตอ 

ความตองการของบุคลากร 
3.86 มาก 

ภาพรวม 3.95 มาก 

ภาพรวม (1.ข้ันตอนการใหบริการ+ 2.ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีท่ีใหบริการ) 3.96 มาก 

  จากตารางผลการสํารวจระดับความพึงพอใจของผูรับบริการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล พบวา 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอข้ันตอนการใหบริการและความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีท่ีใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีคาเฉลี่ยรวม อยูในระดับ “มาก” (คาเฉลี่ย 3.96) 

 เม่ือพิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีท่ีใหบริการมากท่ีสุด

ในระดับ “มาก”(คาเฉลี่ย 4.01) รองลงมาผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการบริการดานบุคคลในระดับ "มาก" 

(คาเฉลี่ย 3.95) และผูรับบริการมีความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการนอยท่ีสุดคือ ในระดับ "มาก" (คาเฉลี่ย 

3.91) ตามลําดับ  

 

4. ปญหา/อุปสรรค 

 เนื่องดวยปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังมีการแพรระบาดของไวรัส COVID 19 อยูทําใหสถาบันตองมี

นโยบายการสลับกันมาทํางานระหวางสถาบัน และท่ีบาน (WFH) ซ่ึงการทํางานท่ีบานอยางมีประสิทธิภาพตอง

ข้ึนอยู กับปจจัยหลายอยาง เชน อุปกรณ ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติการ (Hardware) ระบบสารสนเทศ               

และเครือขายสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากนั้นกิจกรรมการพัฒนา การปฏิบัติงาน บางอยางตองอาศัยรูปแบบท่ีตองลงมือปฏิบัติรวมกัน 

จึงจะทําใหงานนั้นมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ  

5. ขอเสนอแนะ 

 สถาบันควรเตรียมความพรอมดานมาตรการ ดานความปลอดภัย เม่ือสถานการณการแพรระบาดโควิด 19 

กลับเขาสูภาวะปกติ รวมถึงควรปรับปรุงพัฒนากระบวนงานท่ีตอบสนองตอสภาพการณ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

(New normal) 
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6. สรุปขอมูลสถิติดานทรัพยากรบุคคลประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565   

    1. อัตรากําลัง/การแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานสถาบัน 

        1.1 บัญชีบรรจุแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานสถาบันสายวิชาการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 15 อัตรา 

ลําดับท่ี อัตรา ตําแหนง บรรจุวุฒิ สังกัด 

1 100164 อาจารย ปริญญาเอก คณะภาษาและการสื่อสาร 

2 100299 อาจารย ปริญญาเอก คณะภาษาและการสื่อสาร 

3 100304 อาจารย ปริญาเอก คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร 

4 100624 อาจารย ปริญญาเอก นิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

5 100625 อาจารย ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ 

6 100626 อาจารย ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ 

7 100627 อาจารย ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ 

8 100628 อาจารย ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ 

9 100629 อาจารย ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ 

10 100630 อาจารย ปริญญาเอก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

11 100026 อาจารย ปริญญาเอก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

12 100609 อาจารย ปริญญาเอก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

13 100459 อาจารย ปริญญาเอก คณะสถิติประยุกต 

14 100566 อาจารย ปริญญาเอก คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร 

15 100024 อาจารย ปริญญาเอก วิทยาลัยนานาชาต ิ
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1.2 บัญชีบรรจุแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จํานวน 22 อัตรา 

ลําดับท่ี เลขท่ี 

อัตรา 

ตําแหนง บรรจุวุฒิ สังกัด กลุมงาน 

1 140012 นักวิชาการศึกษา ระดับ

ปฏิบัติการ (เงินทุนคณะ) 

ปริญญาตร ี คณะนิเทศศาสตรและ

นวัตกรรมการจดัการ 

กลุมงานการศึกษา 

2 100511 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบัิติการ ปริญญาตร ี กองคลังและพัสดุ 

สํานักงานอธิการบด ี

กลุมงานพัสด ุ

3 160009 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ระดับปฏิบัติการ  

(เงินทุนคณะ) 

ปริญญาตร ี คณะการจัดการการ

ทองเท่ียว 

กลุมงานแผนและ

พัฒนา 

4 100528 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับ

ปฏิบัติการ 

ปริญญาตร ี กองคลังและพัสดุ 

สํานักงานสถาบัน 

บริหารและธุรการ 

5 100061 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับ

ปฏิบัติการ 

ปริญญาตร ี กิจการนานาชาติ กองงาน

ผูบริหาร สํานักงาน

สถาบัน 

กลุมงานกิจการ

นานาชาติ 

6 100510 นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ

ปฏิบัติการ 

ปริญญาตร ี กองคลังและพัสดุ 

สํานักงานสถาบัน 

การเงิน 

7 100176 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ระดับปฏิบัติการ 

ปริญญาโท กองงานผูบริหาร 

สํานักงานสถาบัน 

ติดตามการดําเนินงาน

ศูนยพัฒนาวิชาการ 

8 100584 นักวิชาการศึกษา ระดับ

ปฏิบัติการ 

ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร การศึกษา  

9 100395 นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับ

ปฏิบัติการ 

ปริญญาตร ี คณะรัฐประศาสนศาสตร แผนและพัฒนา  

7 100235 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ระดับปฏิบัติการ 

ปริญญาตร ี คณะพัฒนาสังคมและ

ยุทธศาสตรการบริหาร 

แผนและพัฒนา  

8 140014 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับ

ปฏิบัติการ 

ปริญญาตร ี คณะนิเทศศาสตรและ

นวัตกรรมการจดัการ 

แผนและพัฒนา 

9 140017 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับ

ปฏิบัติการ 

ปริญญาตร ี คณะนิเทศศาสตรและ

นวัตกรรมการจดัการ 

บริหารและธุรการ 

10 100439 บุคลากร ระดับปฏิบัติการ ปริญญาโท กองบริหารทรัพยากร

บุคคล สํานักงานสถาบัน 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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ลําดับท่ี เลขท่ี 

อัตรา 

ตําแหนง บรรจุวุฒิ สังกัด กลุมงาน 

11 100077 นิติกร ระดับปฏิบัติการ ปริญญาตร ี กองงานผูบริหาร 

สํานักงานสถาบัน 

วินัยและนิติการ 

12 100295 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับ

ปฏิบัติการ 

ปริญญาตร ี คณะรัฐประศาสนศาสตร  สนับสนุนงานวิจัยและ

วิชาการ 

13 130018 นักวิชาการศึกษา ระดับ

ปฏิบัติการ (เงินทุนคณะ) 

ปริญญาตร ี คณะนิติศาสตร  งานการศึกษา 

14 130014 นักวิชาการศึกษา ระดับ

ปฏิบัติการ (เงินทุนคณะ) 

ปริญญาตร ี คณะนิติศาสตร  งานการศึกษา 

15 100506 นักวิเคราะหนโยบายแผนระดับ

ปฏิบัติการ  

ปริญญาโท กองแผนงาน สํานักงาน

สถาบัน 

วิจัยและพัฒนา 

16 150010  นักวิชาการศึกษา ระดับ

ปฏิบัติการ (เงินทุนคณะ) 

ปริญญาตร ี วิทยาลัยนานาชาต ิ สํานักงานเลขานุการ 

17 100500 นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ

ปฏิบัติการ  

ปริญญาตร ี คณะรัฐประศาสนศาสตร การเงินและพัสด ุ

18 100419 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับ

ปฏิบัติการ  

ปริญญาตร ี สํานักวิจัย สงเสริมและ

ประสานงานวิจัย 

19 100341 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับ

ปฏิบัติการ  

ปริญญาตร ี  กองกลาง สํานักงาน

สถาบัน 

ผังแมบทและอาคาร

สถานท่ี 

20 100199 นักวิชาการศึกษา ระดับ

ปฏิบัติการ 

ปริญญาโท คณะพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม 

การศึกษา 

21 100383 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับ

ปฏิบัติการ 

ปริญญาตร ี สํานักเทคโนโลยดีิจิทัล

และสารสนเทศ 

บริหารและธุรการ 

22 100200 บุคลากร ระดับปฏิบัติการ ปริญญาโท กองบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

สวนการเรียนรูและ

พัฒนาความกาวหนา 
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2. การแตงตั้งบุคคลกรใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

 2.1 ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตําแหนงประเภทท่ัวไปใหดํารง

ตําแหนงสูงข้ึน   
 

ท่ี ตําแหนง ระดับ วันรับเรื่อง วันท่ี กชท.อนุมัติ ระยะเวลาเฉลี่ย 

1 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ 17 ธ.ค.64 8 ก.ค.65 7 เดือน 24 วัน 

2 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ 20 ม.ค.65 8 ก.ค.65 6 เดือน 21 วัน 

3 ผูปฏิบัติงานบริหาร ชํานาญงาน 17 ธ.ค.64 8 ก.ค.65 7 เดือน 24 วัน 

ระยะเวลาเฉลี่ย 7.43 เดือน 
  

  2.2 ตําแหนงบริหาร กลุมอํานวยการระดับกลาง และกลุมอํานวยการระดับตน 
 

ท่ี ชื่อตําแหนง ระดับ สังกัด 

วันท่ี กชท. 

อนุมัติให

ดําเนินการ 

วันท่ี กบค. 

อนุมัติ 
ระยะเวลาเฉลี่ย 

1 หัวหนาสํานักงานเลขานุการ

คณะบริหารธุรกิจ 

ผูอํานวยการกอง บธ. 28 มี.ค.65 14 ก.ย.65 5 เดือน 17 วัน 

2 หัวหนาสํานักงานเลขานุการ

คณะสถิติประยุกต 

ผูอํานวยการกอง สป. 28 มี.ค.65 13 มิ.ย.65 

(ประกาศผล) 

2 เดือน 16 วัน 

3 นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงานการศึกษา) 

ภส. 29 ส.ค.65 14 ธ.ค.65 3 เดือน 15 วัน 

4 นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงานการศึกษา) 

สป. 29 ส.ค.65 8 มี.ค.66 6 เดือน 7 วัน 

5 นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงานการศึกษา) 

ทท. 30 พ.ย.65 8 มี.ค.66  3 เดือน 6 วัน 

ระยะเวลาเฉลี่ย 4.21 เดือน 
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3. การยายกลุมงานพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ  

     ตามคําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ท่ี 269/2565 เรื่องใหยายกลุมงานพนักงานสายสนับสนุน

วิชาการ สั่ง ณ วันท่ี 7 เมษายน 2565 

ลําดับ 

ตําแหนงและสวนงานเดิม ตําแหนงและสวนงานใหม 

ตําแหนง สังกัด เลขท่ี ตําแหนง สังกัด เลขท่ี 

1 
นักวิเคราะหนโยบาย

แ ล ะ แ ผ น  ร ะ ดั บ

ปฏิบัติการ 

กลุมงานบริหารความเสี่ยง 

กองงแผนงาน  

สํานักงานสถาบัน 

100368 นักวิเคราะหนโยบาย

แ ล ะ แ ผ น  ร ะ ดั บ

ปฏิบัติการ 

กลุมงานงบประมาณ  

กองงานแผน  

สํานักงานสถาบัน 

100368 

2 
นักวิเคราะหนโยบาย

แ ล ะ แ ผ น  ร ะ ดั บ

ปฏิบัติการ 

กลุมงานงบประมาณ  

กองงานแผน  

สํานักงานสถาบัน 

100367 นักวิเคราะหนโยบาย

แ ล ะ แ ผ น  ร ะ ดั บ

ปฏิบัติการ 

กลุ มงานบริหารความ

เสี่ ย ง  กองงแผนงาน 

สํานักงานสถาบัน 

100367 
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