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คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. วัตถุประสงค     
 1) เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของการบริหารทรัพยากรบุคคล สําหรับบุคลากรที่
เกี่ยวของ  

2) เพ่ือเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล ของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  
    

2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คูมือการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมขั้นตอนการดําเนนงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในแตละปการศึกษา โดย
เริ่มตนจาก  

ขั้นตอนการวางแผน ไดแก จัดทําแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากกรบุคคล จัดทํา
คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนฯ  

ขั้นตอนการปฏิบัติการ ไดแก การดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสรางความรูความเขาใจการบริหารทรัพยากรบุคคลใหกับบุคลากรและ
ผูเก่ียวของ ดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล บันทึกติดตาม
และรายงานผลการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทํารายงานการประเมินตนเอง SAR 

ขั้นตอนตรวจสอบ/ประเมินผล ไดแก ดําเนินการตรวจสอบขอมูลการประเมินผลตาม
ตัวช้ีวัด/องคประกอบที่ไดรับมอบหมาย วิเคราะหผลการประเมิน 

ขั้นตอนการนําไปใชในการปฏิบัติงาน ไดแก จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารทรัพยากร
บุคคลตามองคประกอบ/ตัวบงช้ีคุณภาพของปตอไป 

 
3. นิยามศัพทเฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเปนเกณฑสําหรับเทียบกําหนด ทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหน่ึง ซึ่งถือวาเปน
เกณฑที่นาพอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได โดยมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลายๆ ดาน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของ
ผูปฏิบัติงานหนวยงานกลางจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะของงานประเภทน้ันๆ ดวย 

บุคลากร หมายถึง ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดําเนินการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู (knowledge)  ทักษะ 
(skills)  ความสามารถ ใหบุคลากรในองคกร เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกองคการ 
 การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การใชทรัพยากรบุคคล อันทรงคาขององคการให
ปฎิบัติงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร โดยมีภารกิจหลัก 7 ดาน คืด การวางแผนดาน
กําลังคน การสรรหาและการคัดเลือก การฝกอบรมพัฒนา การจายคาตอบแทนและผลประโยชน
เก้ือกูล การดูแลสุขภาพความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ และการวิจัยดานทรัพยากรมนุษย (Robert 
and David,2001: 4) 
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4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
  

ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ความรับผดิชอบ 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1) จัดทําคําสั่งไปราชการ  และคําสั่งตางๆภายในคณะ 

2) จัดทําหนังสอืรับรองประเภทตางๆ 
3) ตรวจสอบคาํสั่งการและสงไปยังหนวยงานหรือบุคลากรที่ไดรับ
มอบหมาย 
4) ตรวจเช็คตารางการขอใชรถยนตประจําคณะ 
5) ดําเนินการรวบรวมหลักฐาน และจัดทําเอกสารงานประกัน
คุณภาพ ตามตัวช้ีวัดที่ใหรับผิดชอบ 
6) ดําเนินการประสานงานกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
เขาปฏิบัติงาน   
7) จัดเก็บขอมูลประวัติของบุคลากร    
8) ประวัติการลาประเภทตางๆ   
9) บันทึกใบลงเวลาการปฏิบัติราชการของบุคลากรประจําคณะ   
10) การประเมินผลการปฏิบัติงาน   
11) ดําเนินการเก่ียวกับสัญญาจางของบุคลากร ทุกประเภท ตาม
ปงบประมาณ 
12) สรุปการปฏิบัติงานประจําเดือนของบุคลากรในคณะ 
13)การขอกรอบกําหนดตําแหนงและอัตรากําลัง   
14) การวางแผนอัตรากําลังคน 

15) งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายที่เกี่ยวของ 

 

5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี 

ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/ 
ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ 

ความตองการ 

ผูสงมอบ : หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 1. บริหารบุคลากรใหเปนไปตามกรอบอัตรากําลัง 

ผูรับบริการ : 1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
                2. บุคลากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1. บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติ/สมรรถนะตามท่ีกําหนด
2. สวัสดิการ ความม่ันคง ความกาวหนา ไดรับการ
พัฒนาและมีการประเมินท่ีเปนธรรม 

ผูมีสวนได/สวนเสีย : คณะ และ มหาวิทยาลัย 1. บุคลากรมีศักยภาพสามารถแขงขันไดและมี
ความภักดีตอองคกร 

คูความรวมมือ :            - - 
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5.2 กฎ ระเบยีบที่เก่ียวของ 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547 
2. ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 
3.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการและเง่ือนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาจางบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง บัญชีคาจางและการไดรับคาจางชอง

พนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะประจํา 
5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การเลื่อนคาจางชองพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลักษณะประจํา 
6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารและตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือ
เช่ียวชาญเฉพาะ 

7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ   

8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เงินประจําตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย 
9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพัฒนามหาวิทยาลัย 
10. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปรับวุฒิ

มหาวิทยาลัย 
11.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การใหพนักงานมหาวิทยาลัยไป

ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ 
12.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญาหรือ

ประกาศนียบัตรในการบรรจุแตงต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย 
13.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยายมหาวิทยาลัย 
14.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑการรับบุคคลเขาเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการและตําแหนงสนับสนุนวิชาการ 
15.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการบรรจุกลับเปน

พนักงานมหาวิทยาลัยเน่ืองจากไปรับราชการทหาร 
16.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการบรรจุบุคคลเขาเปน

พนักงานมหาวิทยาลัยโดยไดรับคาจางแรกบรรจุสูงกวาวุฒิตามประสบการณ 
17.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดตําแหนง

การจางพนักงานมหาวิทยาลัยลักษณะพนักงานช่ัวคราว 
18.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการลาโดยไดรับคาจาง

และเงินประจําตําแหนง 
19.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เกณฑมาตรฐานกลุมภาระงาน 

หลักเกณฑและวิธีการคํานวณภาระงานของอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
ศาสตราจารย 
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20.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง โรคที่มีลักษณะตองหามของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

21.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การดําเนินการทางวินัยแกพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

22.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การจัดกลุมพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงผูปฏิบัติการ 

    

6. ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 
  

ขอกําหนดที่สําคัญ  ที่มาของขอกําหนดที่สําคัญ 

ความตองการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 
ระเบียบ 
ขอบังคับ ผูสงมอบ 

ผูเรียน/ผูรับ 
บริการ 

ผูมีสวนได/ 
สวนเสีย 

คูความ
รวมมือ 

1. การรายงานผลการดําเนินงานตาม
ระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

     

2. การปฏิบัติงานท่ีบรรลุเปาหมายการ
ดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากร
บุ คคลของคณะ วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี 

     

3 .  ก า ร ท บ ท ว น แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคลทุกป 
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7. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
  7.1 กระบวนการปฏบิตังิานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคณุภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
 

 
     

ผังกระบวนการบันทึการลาประเภทตางๆ (เดิม) 
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ผังกระบวนการประกาศรบัสมัคร (เดิม) 
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ผังกระบวนการขอหนงัสือรบัรอง (เดิม) 
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ผังกระบวนการจัดทําคาํสัง่เดินทางไปราชการ (เดิม) 

(ผังกระบวนการปฏิบัติงานเดิม) 
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 7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบติังานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม) 
 

 
 

ผังกระบวนการบันทึการลาประเภทตางๆ (ใหม) 
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ผังกระบวนการประกาศรบัสมัคร (ใหม) 
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ผังกระบวนการขอหนงัสือรบัรอง (ใหม) 
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ผังกระบวนการจัดทําคาํสัง่เดินทางไปราชการเพื่อไปพฒันาตนเองของเจาหนาทีส่าํนักงาน (ใหม) 

(ผังกระบวนการปฏิบัติงานใหม) 
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7.2 วิธีการปฏิบตัิงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
  (ระบุ รายละเอียดวิธีการทํางานเฉพาะ หรือแตละขั้นตอนยอยของกระบวนการ เปน
ขอมูลเฉพาะ มีคําแนะนําในการทํางาน รวมทั้งวิธีที่องคการใชในการปฏิบัติงานโดยละเอียด) 
 

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณุภาพ (QWI) 
กระบวนการบนัทึการลาประเภทตางๆ 

 
การลา หมายถงึ การขออนุญาตลาหยุดงาน ในที่นี้จะอธิบายการลา 4 ประเภท คือ ใบลาปวย การลากิจ 
การลาคลอดบุตร และการลาพกัผอน 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. ดําเนินการเขียนคํารองขอ
อนุญาตลาปวย/ลากิจ/ลาคลอด
บุตร/ลาพักผอน และลงนาม
เอกสารผูขออนุญาต 
ในระบบ E-Office 

5 นาท ี บุคลากรที่ขอ
อนุมัติลา 

1. แบบฟอรม ใบลาปวย 
ล า ค ล อ ด บุ ต ร  ล า กิ จ
สวนตัว 
(Rev. F-220046004-1) 
2. แบบฟอรมใบลา
พักผอน 
(Rev. F-220046005-1) 
ในระบบ E-Office 

2. สงเอกสารไปยังงานบุคลคล
เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง และ
บันทึกการลาลงในระบบ 

5 นาท ี งานบุคคล 

3. ขออนุญาตผูบังคับบัญชาขั้นตน
เพ่ือพิจารณาอนุญาต 
3.1 เจาหนาที่ขออนุญาตใหหัว
ฝาย และหัวหนาสํานักงานคณบดี 
3.2 อาจารยขออนุญาตหัวหนา
สาขาวิชา 

5 นาท ี บุคลากรที่ขอ
อนุมัติลา 

4. คณบดีอนุญาต   5 นาท ี คณบดี 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณุภาพ (QWI) 
กระบวนการประกาศรับสมัคร 

การรับสมัคร หมายถึง การเปดรับสมัครบุคคลเขาปฏิบัติงาน โดยผานกระบวนการรับสมัครเปนไปตาม
ประกาศฯ ของมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวของ 

1. จัดทําบันทกึแจงความองการ
อัตรา เพ่ิม/ทดแทน 

10 นาท ี งานบุคคล บันทึกขอความใน
ระบบ E-Office 

2. ตรวจสอบอัตรากําลัง / 
ตรวจสอบงาน 

5 นาท ี งานบุคคล  

3. ผูบริหารพิจารณา 10 นาท ี คณบดี  
4. ผูบริหารอนุมัติ 5 นาท ี คณบดี  
5. บันทึกขอรบัสมัครบุคลากร
เพ่ิม/ทดแทน 

10 นาท ี งานบุคคล บันทึกขอความใน
ระบบ E-Office 

6. ผูบริหารคณะฯ ลงนาม 5 นาท ี คณบดี  
7. อธิการบดีพิจารณา 10 นาท ี อธิการบดี  
8. อธิการบดีอนุมัติ 5 นาท ี อธิการบดี  
9. ประกาศรับสมัครและ
ประชาสัมพันธการรับสมัคร 

20 นาท ี กองบริหารงานบุคคล ประกาศรับ
สมัครฯ 

10. ดําเนินการจัดสอบคัดเลือก/
สัมภาษณ 

3 ช่ัวโมง กองบริหารงานบุคคล แบบสอบ
คัดเลือก/

สัมภาษณบุคลากร
ใหม 

11. รายงานผลและจัดเก็บขอมูล 30 นาท ี งานบุคคลคณะฯและ
กองบริหารงานบุคคล 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณุภาพ (QWI) 
กระบวนการขอหนังสือรบัรอง 

หนังสือรับรอง หมายถึง คือ หนังสือที่สวนราชการออกใหเพื่อรับรองแก บุคคล เพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่ง
อยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยทั่วไปไมจําเพาะเจาะจง 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. ดําเนินการเขียนคํารองเพ่ือขอ
หนังสือรับรอง 

5 นาท ี บุคลากรผูยื่นคาํ
รอง 

แบบฟอรมคํารองใน
ระบบ E-Office 
(Rev. F-220046009-1) 

2. ตรวจสอบรายละเอียดพรอม
ระ บุข อมู ลที่ ต อ งการ ให ออก
หนังสือรับรอง 

10 นาท ี บุคลากรผูยื่นคาํ
รอง 

 

2. เสนอคณบดีเพ่ืออนุมัติ 5 นาท ี บุคลากรผูยื่นคาํ
รอง 

 

3. ตรวจสอบขอมูลบุคลากร 10 นาท ี งานบุคคล  

4. จัดทําหนังสือรับรอง 20 นาท ี งานบุคคล แบบฟอรใหนังสือรับรอง 

5. ออกเลขที่เอกสาร 5 นาท ี งานบุคคล  

6. สแกนและจัดเก็บเอกสาร 5 นาท ี งานบุคคล  
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณุภาพ (QWI) 
กระบวนการจัดทําคาํสั่งเดินทางไปราชการเพื่อไปพัฒนาตนเองของเจาหนาที่สาํนักงาน 

คําส่ังเดินทางไปราชการ หมายถึง หนังสือคําส่ังที่ผูบริหารหนวยงาน อนุญาตใหบุคลากรรวมถึงนักศึกษา
เดินทางไปราชการนอกสถานที่ เพื่อดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม/เขารวมโครงการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. บันทึกขอความขออนุญาตเขา
รวมอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 

10 นาท ี บุคลากรผูขออนุญาต แบบบันทึกขอความใน
ระบบ E-Office 

2. ตรวจสอบเอกสาร 10 นาท ี บุคลากรผูขออนุญาต  
3. ตรวจสอบงบประมาณ 10 นาท ี งานแผนงานและ

งบประมาณ 
 

4. พิจารณา 10 นาท ี คณบดี  
5. คณบดีลงนามอนุญาต 5 นาท ี คณบดี  
6. ตรวจสอบขอมูล 10 นาท ี งานบุคคล  
7. จัดทําคําสั่งเดินทางไปราชการ 10 นาท ี งานบุคคล  
8. ออกเลขที่คําสั่ง 5 นาท ี งานธุรการ  
9. จัดเก็บเอกสารและบันทึกใน
ระบบ 

5 นาท ี งานบุคคล  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 17 
คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

7.3 แบบฟอรมท่ีใชในการปฏบิัติงาน 
   

รหัส ชื่อแบบฟอรม 
Rev. F-220046004-1 แบบฟอรมใบลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว 
Rev. F-220046005-1 แบบฟอรมใบลาพักผอน 

- แบบฟอรมบันทึกขอความในระบบ E-Office 
- แบบฟอรมสอบคัดเลือก/สัมภาษณบุคลากรใหม 

Rev. F-220046009-1 แบบฟอรมขอหนังสือรับรอง 
- แบบการขออนุญาตใชยานพาหนะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
- แบบการขออนุญาตใชยานพาหนะไปราชการตางจังหวัด 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
 

 7.4 เอกสารอางอิง 
 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547 
ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ

เง่ือนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาจางบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง บัญชีคาจางและการไดรับคาจางชองพนักงาน

มหาวิทยาลัย ลักษณะประจํา 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การเลื่อนคาจางชองพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะ

ประจํา 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารและตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือ
เช่ียวชาญเฉพาะ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ   

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เงินประจําตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปรับวุฒิมหาวิทยาลัย 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูน

ความรูทางวิชาการ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญาหรือ

ประกาศนียบัตรในการบรรจุแตงต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยายมหาวิทยาลัย 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑการรับบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงวิชาการและตําแหนงสนับสนุนวิชาการ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการบรรจุกลับเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยเน่ืองจากไปรับราชการทหาร 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยไดรับคาจางแรกบรรจุสูงกวาวุฒิตามประสบการณ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดตําแหนงการจาง
พนักงานมหาวิทยาลัยลักษณะพนักงานช่ัวคราว 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการลาโดยไดรับคาจางและเงิน
ประจําตําแหนง 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เกณฑมาตรฐานกลุมภาระงาน หลักเกณฑและวิธีการ
คํานวณภาระงานของอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง โรคที่มีลักษณะตองหามของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การดําเนินการทางวินัยแกพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การจัดกลุมพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงผู

ปฏิบัติการ 
    

8. มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
1) รอยละความสําเร็จในการบันทึกขอมูลการลาไดถูกตองครบถวน (รอยละ 100) 
2) รอยละความสําเร็จของดําเนินการตามกระบวนรับสมัครงานไดถูกตองครบถวน ตาม

กําหนดระยะเวลา (รอยละ 100) 
3) รอยละความสําเร็จในการทําหนังสือรับรองไดถูกตองครบถวน ภายในเวลาที่กําหนด (รอย

ละ 100) 
4) รอยละความสําเร็จในการทําคําสั่งไปราชการไดถูกตองครบถวน ภายในเวลาที่กําหนด 

(รอยละ 100) 

 
9. ระบบตดิตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลน้ัน มีระบบการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการ ดังน้ี 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

1. กําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาใน
การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ของกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ตุลาคม กองบริหารงานบุคคล ฝายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 

2. ดําเนินการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

ฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

ฝายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

งานบุคคล  
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

ฝายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานของกระบวนการตอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อใหขอเสนอแนะใน
การปรับปรงุกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

งานบุคคล  
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

ฝายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 

5. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการบรหิารทรัพยากรบคุคล 

มีนาคม, กันยายน งานบุคคล  
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

ฝายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 

6. ประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปถดัไป งานบุคคล  
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

ฝายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดําเนินการใหระบุเดือนที่ดําเนินการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน 
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คณะผูจัดทํา 

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 

1. นางสาววริงรอง ทําโย   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
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