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รายช่ือผูเขารวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

กองทรัพยากรบุคคล 

1. นางสุภัทรียา   จิตรกร   ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล 

2. นางสาวออยใจ  พูลเกตุ   หัวหนาแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

3. นางโสภา  เอี่ยมอิทธิพล    เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 

4. นางสาวสาคร  เชื้อฉ่ําหลวง  เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 

5. นางเต็มดวง  เข็มเพชร   เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 

6. นางสาวนิภาพร  พรมรักษ   เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 

7. นายทวนชัย  โชติชวง   เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล  

8. นางสาววัลลภา  วัฒแสง   เจาหนาทีบ่ริหารงานธุรการ 

9. นางสาวโสภิตฐิตา  ฤทธิ์ศรีบุญ   เจาหนาที่ธุรการ  

กองอาคารสถานที่ 

1. นายศรายุทธ  เอี่ยมอิทธิพล  หัวหนาแผนกผังแมบทและซอมบํารุง 

2. นายกอศักดิ์  ทองธีรภาพ   นักวิชาการอาคารสถานที่ 

3. นายภานุทัศน  ชนะประโคน   นักวิชาการอาคารสถานที่ 

4. นายมนตรี  เกียรติโรจนกําธร  นักวิชาการอาคารสถานที่ 

5. นายธิติสรณ  จิระเกียรติกุล  นักวิชาการอาคารสถานที่ 

6. นายธีรพัฒน  บุญปญญา   นักวิชาการอาคารสถานที่ 

7. นายอมรพรรณ  วงษศรีเมือง  นักวิชาการอาคารสถานที่ 
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ปการศึกษา 2562 กองทรัพยากรบุคคล กําหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง “การจัดทํา Job Assignment 

อยางมืออาชีพ” โดยมีบุคลากรกองทรัพยากรบุคคลและบุคลากรสังกัดแผนกผังแมบทและซอมบํารุง กองอาคารสถานที่               

เขารวมกิจกรรมครั้งนี้ดวย ซึ่งกอนการเขารับการแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอดังกลาว ผูเขารวมกิจกรรมทุกคนไดทําความเขาใจ

และเห็นภาพความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธของหนวยงาน กับภาระงานรายบุคคล  

(Job Assignment) โดยสามารถอธิบายดวยแผนผัง ดังตอไปนี้ 

แผนผังการเชื่อมโยง (แบบบนลงลาง หรือ จากมหาวิทยาลัยสูบุคลากรที่ปฏิบัติงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

แผนกลยุทธของหนวยงาน (กอง/ศูนย/สํานัก) 

แผนปฏิบัติการประจําป 

ของหนวยงาน (กอง/ศูนย/สํานัก) 

 

แผนปฏิบัติการประจําปของแผนก 

Job Assignment 

วิเคราะห SWOT 

จัดทํา SWOT Matrix 

และกําหนดเปนกลยุทธ 
หมายเหตุ : แผนปฏิบัติการประจําป ของ

กองทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย 

- แผนงานตามกลยุทธ 

- แผนงานประกันคณุภาพ 

- แผนงานประจํา 

* ระบุผูรับผิดชอบเปน “แผนก” 

หมายเหตุ : แผนปฏิบัติการประจําป ของ

แผนก ประกอบดวย 

- แผนงานตามกลยุทธ 

- แผนงานประกันคณุภาพ 

- แผนงานประจํา 

* ระบุผูรับผิดชอบเปน “ชื่อบุคคล” 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การจัดทํา Job Assignment อยางมืออาชีพ 

 

1. หัวขอ  ภาระงานที่ระบุใน Job Assignment  

 

ระดับผูอํานวยการ และหัวหนาแผนก ระดับปฏิบัติการ 

1. งานประจํา 

     1.1 งานบริหาร 

          1.1.1 ดานการวางแผน 

          1.1.2 ดานการบริหารงาน 

          1.1.3 ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

          1.1.4 ดานการบริหารงบประมาณ 

     1.2 งานที่ปฏิบัติ 

 

2. งานตามกลยุทธ 

 

3. งานพัฒนากระบวนการ 

 

4. งานพัฒนาตนเอง 

 

5. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 

1. งานประจํา 

 

 

 

 

 

 

 

2. งานตามกลยุทธ 

 

3. งานพัฒนากระบวนการ 

 

4. งานพัฒนาตนเอง 

 

5. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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2. แบบฟอรมและคําอธิบาย  

ขอตกลงภาระงาน (Assignment Sheet) เจาหนาที่ 

                             ตั้งแตวันที่……………..……………. ถึง  วันที…่……………………..…………..                      

ชื่อ .....................................................................................  ตําแหนง ..............................................................    

สังกัดหลัก(หนวยงาน).............................................................                                         สังกัดรอง(ถาม)ี ...................................................    

ภาระงานที่ตกลง 
รอยละของ

ภาระงาน 
ผลผลิต 

เปาหมายผลผลิต(KPI) 
บุคคล/หนวยงาน 

ที่รับบริการ 
ปริมาณ

งาน 
คุณภาพ กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ  

1.งานประจํา              

              

2. งานตามกลยุทธ             

              

3. งานพัฒนากระบวนการ             

              

4. งานพัฒนาตนเอง             

              

5. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย             

              

  ผูมอบหมายงาน………………………..….……… ผูปฏิบัติงาน……………....……………………………… 

                  (……...……..….....…………….…)                     (..………………………......………) 

      ........./…….../……..                         ........../........../…..... 

2 

3 

6 5 4 7 

4.1 

8 

7.1 7.2 7.3 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

9 10 

1 
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2. แบบฟอรมและคําอธิบาย 

1. ขอตกลงภาระงาน (Assignment Sheet) คือ แบบมอบหมายภาระงานที่มีการตกลงกันระหวางผูมอบหมายงาน

กับผูปฏิบัติงาน ตามที่กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง (Job Description) ของแตละตําแหนง โดยเลือกเฉพาะ

ภาระงานที่ผูปฏิบัติงานเปนผูรับผิดชอบ 

2. ระยะเวลาการมอบหมายงาน ใหระบุตามปการศึกษา คือ ตั้งแต 1 สิงหาคม 25xx - 31 กรกฎาคม 25xx  

3. ขอมูลสวนบุคคลของผูปฏิบัติงาน ประกอบดวย  

       - ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 

      - สังกัดหลัก คือ หนวยงานที่ผูปฏิบัติงานสังกัดอยู เชน กองกลาง กองคลัง เปนตน 

       - สังกัดรอง (ถาม)ี คอื แผนกที่อยูภายใตสังกัดหลัก 

4. ภาระงานที่ตกลง คือ ภาระงานท่ีมีการตกลงกันระหวางผูมอบหมายกับผูปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

4.1 งานประจํา หมายถึง งานที่ตองทําเปนปกติ ที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง เพื่อใหเกิดการ

ดําเนินงานหรือการใหบริการอยางตอเนื่อง กรณีของบุคลากรกองทรัพยากรบุคคล สามารถคัดลอกมาจาก

แผนปฏิบัติการประจําปของแผนก ในสวนของแผนงานประจํา โดยเลือกเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ระบุชื่อ

ตนเองเปนผูรับผิดชอบ มาระบใุนขอตกลงภาระงาน (Assignment Sheet)  

4.2 งานตามกลยุทธ หมายถึง งานที่ตองดําเนินการภายใตแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย หรือ หนวยงาน กรณี

ของบุคลากรกองทรัพยากรบุคคล สามารถคัดลอกมาจากแผนปฏิบัติการประจําปของแผนก ในสวนของ

แผนงานตามกลยุทธ โดยเลือกเฉพาะโครงการ/กิจกรรมท่ีระบุชื่อตนเองเปนผูรับผิดชอบ มาระบใุนขอตกลง 

                   ภาระงาน (Assignment Sheet)  

4.3 งานพัฒนากระบวนการ หมายถึง งานที่ดําเนินการเพ่ือเปนประโยชนและสงเสริมใหกระบวนการทํางาน

ของตนเองและหนวยงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมุงเนนการประหยัดทรัพยากรประเภทตางๆ หรือลดเวลา             

ในการทํางาน  

4.4 งานพัฒนาตนเอง หมายถึง สิ่งที่เพ่ิมพูนความรูและสงเสริมศักยภาพของตนเอง เพื่อนํามาประยุกตใชใน

การทํางาน ทั้งนี้ ผูมอบหมายงานควรนําประเด็นการสงเสริมจุดแข็งและ/หรือการแกไขจุดออนของผูปฏิบัติงาน             

มากําหนดเปนภาระงานหรือกิจกรรมในการพัฒนาตนเอง โดยมีผลผลิตและคุณภาพที่ทําใหการทํางาน                       

มีประสิทธิภาพดีขึ้น 

4.5 งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย คือ งานที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษหรือเปนครั้งคราว โดยตองเปนงานที่

สามารถนับผลผลิตในเชิงปริมาณและคุณภาพได เชน การเปนคณะกรรมการชุดตางๆ เปนตน  กรณีของกอง

ทรัพยากรบุคคล ใหพิจารณาจากแผนปฏิบัติการประจําปของแผนก ในสวนของแผนงานประกันคุณภาพ ซึ่งกอง

ทรัพยากรบุคคลจะดําเนินการในรูปของคณะกรรมการชุดตาง ๆ คือ  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการการจัดการความรู และคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ โดยใหระบุภาระงานเฉพาะที่ตนเอง

ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการเทานั้น  สําหรับงานมอบหมายพิเศษอ่ืน ๆ ที่ไมใชการเปนคณะกรรมการ ใหระบุ

เพิ่มตามที่ไดรับมอบหมาย 
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5. รอยละของภาระงาน คือ สัดสวนภาระงานแตละขอคิดเปนรอยละ ซึ่งอาจจะแตกตางกันตามความสําคัญ ไม

จําเปนตองกําหนดรอยละเทากันทุกขอ แตเมื่อรวมสัดสวนรอยละทั้งหมดแลวจะตองเทากับรอยละ 100 ทั้งนี้ จํานวนรอยละ

แตละขอไมควรเปนจุดทศนิยม 

6. ผลผลิต คือ ผลลัพธหรือผลสําเร็จของงานตามภาระงานที่มอบหมายแตละขอ  

7. เปาหมายผลผลิต (KPI) คือ จุดมุงหมายของผลผลิตที่ผูมอบหมายงาน ตองการใหผูปฏิบัติงานทําใหสําเร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด โดยมีปริมาณงาน ตามความเหมาะสมและควบคุมคุณภาพของผลผลิตตามเกณฑที่กําหนด ประกอบดวย 

7.1 ปริมาณงาน คือ จํานวนของผลผลิตที่วางแผนไววาจะตองดําเนินการ และสามารถนับได เชน  20 

ฉบับ/เดือน,3 โครงการ/ป, 10เรื่อง/เดือน เปนตน หากไมสามารถคาดการณจํานวนผลผลิตที่จะเกิดขึ้นได ใหระบุวา

“ตามที่เกิดขึ้นจริง” 

7.2 คุณภาพ คือ ตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงานนั้นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดที่

ตองการ โดยสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ ผูบังคับบัญชา และผูที่เกี่ยวของในสวนอื่น ๆ รวมถึงสราง

ความสําเร็จสูหนวยงาน เชน รอยละ 80 ของบุคลากรมีความพึงพอใจตอบริการและการตอบขอซักถาม  ความ

ผิดพลาดในการจัดทําเอกสารไมเกิน 2 ครั้ง/ฉบับ เปนตน 

7.3 เวลาที่แลวเสร็จ (วัน/ป) คือ กําหนดระยะเวลาที่ตองปฏิบัติแตละภาระงานใหแลวเสร็จตามจริง โดยไม

นับเวลารอคอย ซึ่งอาจมีหนวยวัดเปน นาที ชั่วโมง วัน เปนตน ทั้งนี้ ใน 1 ปการศึกษา กําหนดวันทํางานไว 240 วัน 

8. บุคคล/หนวยงานที่รับบริการ คือ ผูที่ใชบริการจากสวนงาน เชน คณะ สาขา ศูนย สํานัก นักศึกษา บุคลากร 

คณาจารย เปนตน 

9. ผูมอบหมายงาน คือ ผูบังคับบัญชาชั้นตนตามสังกัดรอง 

10. ผูปฏิบัติงาน คือ บุคลากรสายสนับสนุน 

 

3. การกําหนดเกณฑตัวชี้วัด จะกําหนดโดยนําตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของโครงการ/กิจกรรม นั้น ๆ มาแบงเปน 5 ระดับ โดยนํา 

คาเปาหมายที่ตั้งไวตามแผน มากําหนดเปนคากลาง คือ ระดับ 3 และกําหนดเกณฑในระดับตาง ๆ ที่เหลือ โดยใหมีคา

เปาหมายที่แตกตางกัน ตามทีต่กลงรวมกับผูบังคับบัญชา 

 

4. การรายงานผลการดําเนินงานตามขอตกลงภาระงาน (Assignment Sheet) 

ตามตัวบงชี้คุณภาพรวม (Common Indicator) ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร เกณฑขอ 2 กําหนดใหมีการประเมินผล            

การดําเนินงานของบุคลากรตาม KPI ที่ระบุในขอตกลงภาระงานทุก 6 เดือน (ปการศึกษาละ 2 ครั้ง) แตกองทรัพยากรบุคคล

กําหนดใหบุคลากรทุกคนตองรายงานผลการดําเนินงานทุกไตรมาส (ปการศึกษาละ 4 ครั้ง) เนื่องจากตองรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของกองทรัพยากรบุคคล ประจําปการศึกษา 25xx ตอคณะกรรมการบริหารงาน

ของหนวยงานเพื่อพิจารณา โดยรวบรวมผลมาจากการดําเนินงานตามขอตกลงภาระงาน (Assignment Sheet) ของ

บุคลากรในแผนกไปเปนรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาสของแผนก และแตละแผนกสงรายงานผลใหกับผูรวบรวมของ

หนวยงาน เพื่อสรุปเปนภาพรวมของหนวยงาน ซึ่งจะดําเนินการในลักษณะนีทุ้กไตรมาส โดยมีตัวอยางตารางสรุปผลดังนี้  
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ตัวอยางสรุปผลการดําเนินงานตาม Job Assignment และการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

ลําดับ ชื่อ – 

นามสกุล 

จํานวน

ตัวชี้วัด 

ทั้งหมด 

ที่ตอง

ดําเนินการ 

ตลอดป 

การศึกษา 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน สิ่งที่ตอง

พัฒนา 

(วิเคราะห

จากผล 6 

เดือน) 

ผลการ

พัฒนา 

(ประเมิน

ตอน 12 

เดือน) 

จํานวนตวัชี้วัด 

ที่ตองดําเนินการ

ใน 3 เดือนแรก 

จํานวน

ตัวชี้วัดที ่

ดําเนินการ

ได 

รอย

ละ 

จํานวนตวัชี้วัด 

ที่ตองดําเนินการ

ใน 6 เดือนแรก 

จํานวน

ตัวชี้วัดที ่

ดําเนินการ

ได 

รอย

ละ 

จํานวนตวัชี้วัดที่

ตองดําเนินการ 

ใน 9 เดือนแรก 

จํานวน

ตัวชี้วัดที่

ดําเนินการ

ได 

รอย

ละ 

จํานวนตวัชี้วัดที่

ตองดําเนินการ 

12 เดือน 

จํานวน

ตัวชี้วัดที่

ดําเนินการ

ได 

รอย

ละ 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

รวม                
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ทั้งนี้ สําหรับไตรมาสที่ 2 และ 4 ผูรวบรวมของหนวยงานตองเพิ่มการรายงานผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ

แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยใหกับกองแผนและพัฒนาดวย ดังจะเห็นไดจากแผนผังการเชื่อมโยง ที่เปนการสะทอนกลับ

จากขอตกลงภาระงาน (Assignment Sheet) ไปถึงแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

 

แผนผังการเชื่อมโยง (แบบลางขึ้นบน หรือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานขึ้นสูมหาวิทยาลัย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปแนวปฏิบัติที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 สรุปองคความรู โดยการจัดทําคูมือ เพื่อเผยแพร ใหกับบุคลากรกองทรัพยากรบุคคล และกองอาคารสถานที่ นําไป

เปนแนวปฏิบัติ ขั้นตอนที่ด ีในการจัดทํา Job Assignment เพื่อพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือการนําไปใชในการ

เกลี่ยอัตรากําลังบุคลากรของกองทรัพยากรบุคคล 

 

   

ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของ 

กองทรัพยากรบุคคล 6 และ 12 เดือน  

(เฉพาะท่ีรับมาจากแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย) 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

ของกองทรัพยากรบุคคล รายไตรมาส  

- แผนงานตามกลยุทธ 

- แผนงานประกันคุณภาพ 

- แผนงานประจํา 

(เสนอผล 6 และ 12 เดือน ตอรองอธิการบดีในกํากับพิจารณา) 

ผลการดําเนินงานตาม 

แผนปฏิบัติการประจําปของแผนก รายไตรมาส 

- แผนงานตามกลยุทธ 

- แผนงานประกันคุณภาพ 

- แผนงานประจํา 

ผลการดําเนินงานตาม  

Job Assignment รายไตรมาส 

กองแผนและพัฒนา  

รวบรวมและสรุปผลภาพรวม

ของมหาวิทยาลัย 
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รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู ปการศึกษา 2562 

ของกองทรัพยากรบุคคล ในหัวขอ การจัดทํา Job Assignment อยางมืออาชีพ 

วันศุกรที่ 6 กันยายน 2562  

ณ หองประชุม 3 อาคารอํานวยการ ชั้น 2 

.......................................................... 

 

สรุปผลการนําองคความรู/แนวปฏิบัติที่ดีไปปฏิบัติใช 

 กองทรัพยากรบุคคล ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การจัดทํา Job Assignment อยางมือ

อาชีพ โดยมีบุคลากร แผนกผังแมบทและซอมบํารุง กองอาคารสถานที่ เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ทั้งนี้ กองทรัพยากรบุคคลไดดําเนินการสรุปและจัดทําคูมือ ตามเอกสารแนบ 1 เพื่อนําไปใชเปนแนวทางใน

การจัดทํา Job Assignment อยางมืออาชีพใหกับบุคลากรทุกทานที่เขารวมกิจกรรม นั้น 

 ผลจากการนําแนวปฏิบัติที่ดี ที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูไปใชในการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรแผนกผังแมบทและซอมบํารุง กองอาคารสถานที่ คือ สามารถจัดทํา Job Assignment ของ

ตนเองได แตยังไมถูกตองทั้งหมด เนื่องจากตองใชระยะเวลาในการเรียนรูและทําความเขาใจ  สําหรับบุคลากร

ของกองทรัพยากรบุคคล คือ มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการแปลงแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยสูแผน            

กลยุทธของหนวยงาน แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน แผนปฏิบัติการประจําปของแผนก และสามารถ

จัดทํา Job Assignment ของตนเองตามแบบฟอรม Job Assignment รายบุคคลได ตัวอยางตามเอกสาร

แนบ 2 ซึ่งทําใหเห็นถึงการดําเนินตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสูตัวผูปฏิบัติงาน (บนลงลาง) ทั้งนี้                   

กองทรัพยากรบุคคลไดกําหนดใหบุคลากรทุกคนรายงานผลการดําเนินงานของตนเองเปนรายไตรมาส โดยจะมี

ผูรวบรวมผลเพื่อสะทอนกลับขึ้นเปนผลการดําเนินงานของหนวยงานตามลําดับ (ลางขึ้นบน) นําเสนอตอที่

ประชุมของหนวยงาน และเสนอตอคณะกรรมการบริหารงานของหนวยงาน ตัวอยางเชน การประชุมกอง

ทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2563 และการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2563  

ตามเอกสารแนบ 3 และจะสงผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของกองทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน และ 

12 เดือน ใหกับกองแผนและพัฒนา เพื่อรวบรวมและสรุปผลภาพรวมของมหาวิทยาลัยตอไป  

ทั้งนี้ การดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูขางตน ยังสามารถนําไปใชในการพิจารณาเกลี่ยภาระงาน

ใหเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองทรัพยากรบุคคลไดเปน

อยางดี และยังเปนประโยชนกับการกําหนดอัตรากําลังอีกดวย  
 



เอกสารแนบ 1 
 

คูมือ 

การจัดทํา Job Assignment อยางมืออาชีพ 

ปการศึกษา 2562 กองทรัพยากรบุคคล กําหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง “การจัดทํา Job Assignment 

อยางมืออาชีพ” โดยมีบุคลากรกองทรัพยากรบุคคลและบุคลากรสังกัดแผนกผังแมบทและซอมบํารุง กองอาคารสถานที่               

เขารวมกิจกรรมครั้งนี้ดวย ซึ่งกอนการเขารับการแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอดังกลาว ผูเขารวมกิจกรรมทุกคนไดทําความเขาใจ

และเห็นภาพความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธของหนวยงาน กับภาระงานรายบุคคล (Job 

Assignment) โดยสามารถอธิบายดวยแผนผัง ดังตอไปนี้ 

แผนผังการเชื่อมโยง (แบบบนลงลาง หรือ จากมหาวิทยาลัยสูบุคลากรที่ปฏิบัติงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

แผนกลยุทธของหนวยงาน (กอง/ศูนย/สํานัก) 

แผนปฏิบัติการประจําป 

ของหนวยงาน (กอง/ศูนย/สํานัก) 

 

แผนปฏิบัติการประจําปของแผนก 

Job Assignment 

วิเคราะห SWOT 

จัดทํา SWOT Matrix 

และกําหนดเปนกลยุทธ 

หมายเหตุ : แผนปฏิบัติการประจําป ของ

กองทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย 

- แผนงานตามกลยุทธ 

- แผนงานประกันคณุภาพ 

- แผนงานประจํา 

* ระบุผูรับผิดชอบเปน “แผนก” 

หมายเหตุ : แผนปฏิบัติการประจําป ของ

แผนก ประกอบดวย 

- แผนงานตามกลยุทธ 

- แผนงานประกันคณุภาพ 

- แผนงานประจํา 

* ระบุผูรับผิดชอบเปน “ชื่อบุคคล” 
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การจัดทํา Job Assignment อยางมืออาชีพ 

 

1. หัวขอภาระงานที่ระบุใน Job Assignment  

ระดับผูอํานวยการ และหัวหนาแผนก ระดับปฏิบัติการ 

1. งานประจํา 

     1.1 งานบริหาร 

          1.1.1 ดานการวางแผน 

          1.1.2 ดานการบริหารงาน 

          1.1.3 ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

          1.1.4 ดานการบริหารงบประมาณ 

     1.2 งานที่ปฏิบัติ 

 

2. งานตามกลยุทธ 

 

3. งานพัฒนากระบวนการ 

 

4. งานพัฒนาตนเอง 

 

5. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 

1. งานประจํา 

 

 

 

 

 

 

 

2. งานตามกลยุทธ 

 

3. งานพัฒนากระบวนการ 

 

4. งานพัฒนาตนเอง 

 

5. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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2. แบบฟอรมและคําอธิบาย  

ขอตกลงภาระงาน (Assignment Sheet) เจาหนาที่ 

                             ตั้งแตวันที่……………..……………. ถึง  วันที…่……………………..…………..                      

ชื่อ .....................................................................................  ตําแหนง ..............................................................    

สังกัดหลัก(หนวยงาน).............................................................                                         สังกัดรอง(ถาม)ี ...................................................    

ภาระงานที่ตกลง 
รอยละของ

ภาระงาน 
ผลผลิต 

เปาหมายผลผลิต(KPI) 
บุคคล/หนวยงาน 

ที่รับบริการ 
ปริมาณ

งาน 
คุณภาพ กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ  

1.งานประจํา              

              

2. งานตามกลยุทธ             

              

3. งานพัฒนากระบวนการ             

              

4. งานพัฒนาตนเอง             

              

5. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย             

              

  ผูมอบหมายงาน………………………..….……… ผูปฏิบัติงาน……………....……………………………… 

                  (……...……..….....…………….…)                     (..………………………......………) 

      ........./…….../……..                         ........../........../…..... 

2 

3 

6 5 4 7 

4.1 

8 

7.1 7.2 7.3 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

9 10 

1 
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2. แบบฟอรมและคําอธิบาย (ตอ) 

1. ขอตกลงภาระงาน (Assignment Sheet) คือ แบบมอบหมายภาระงานที่มีการตกลงกันระหวางผูมอบหมายงาน

กับผูปฏิบัติงาน ตามที่กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง (Job Description) ของแตละตําแหนง โดยเลือกเฉพาะ

ภาระงานที่ผูปฏิบัติงานเปนผูรับผิดชอบ 

2. ระยะเวลาการมอบหมายงาน ใหระบุตามปการศึกษา คือ ตั้งแต 1 สิงหาคม 25xx - 31 กรกฎาคม 25xx  

3. ขอมูลสวนบุคคลของผูปฏิบัติงาน ประกอบดวย  

       - ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 

      - สังกัดหลัก คือ หนวยงานที่ผูปฏิบัติงานสังกัดอยู เชน กองกลาง กองคลัง เปนตน 

       - สังกัดรอง (ถาม)ี คอื แผนกที่อยูภายใตสังกัดหลัก 

4. ภาระงานที่ตกลง คือ ภาระงานท่ีมีการตกลงกันระหวางผูมอบหมายกับผูปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

4.1 งานประจํา หมายถึง งานที่ตองทําเปนปกติ ที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง เพื่อใหเกิดการ

ดําเนินงานหรือการใหบริการอยางตอเนื่อง กรณีของบุคลากรกองทรัพยากรบุคคล สามารถคัดลอกมาจาก

แผนปฏิบัติการประจําปของแผนก ในสวนของแผนงานประจํา โดยเลือกเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ระบุชื่อ

ตนเองเปนผูรับผิดชอบ มาระบใุนขอตกลงภาระงาน (Assignment Sheet)  

4.2 งานตามกลยุทธ หมายถึง งานที่ตองดําเนินการภายใตแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย หรือ หนวยงาน กรณี

ของบุคลากรกองทรัพยากรบุคคล สามารถคัดลอกมาจากแผนปฏิบัติการประจําปของแผนก ในสวนของ

แผนงานตามกลยุทธ โดยเลือกเฉพาะโครงการ/กิจกรรมท่ีระบุชื่อตนเองเปนผูรับผิดชอบ มาระบใุนขอตกลง 

                   ภาระงาน (Assignment Sheet)  

4.3 งานพัฒนากระบวนการ หมายถึง งานที่ดําเนินการเพ่ือเปนประโยชนและสงเสริมใหกระบวนการทํางาน

ของตนเองและหนวยงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมุงเนนการประหยัดทรัพยากรประเภทตางๆ หรือลดเวลา             

ในการทํางาน  

4.4 งานพัฒนาตนเอง หมายถึง สิ่งที่เพ่ิมพูนความรูและสงเสริมศักยภาพของตนเอง เพื่อนํามาประยุกตใชใน

การทํางาน ทั้งนี้ ผูมอบหมายงานควรนําประเด็นการสงเสริมจุดแข็งและ/หรือการแกไขจุดออนของผูปฏิบัติงาน             

มากําหนดเปนภาระงานหรือกิจกรรมในการพัฒนาตนเอง โดยมีผลผลิตและคุณภาพที่ทําใหการทํางาน                       

มีประสิทธิภาพดีขึ้น 

4.5 งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย คือ งานที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษหรือเปนครั้งคราว โดยตองเปนงานที่

สามารถนับผลผลิตในเชิงปริมาณและคุณภาพได เชน การเปนคณะกรรมการชุดตางๆ เปนตน  กรณีของกอง

ทรัพยากรบุคคล ใหพิจารณาจากแผนปฏิบัติการประจําปของแผนก ในสวนของแผนงานประกันคุณภาพ ซึ่งกอง

ทรัพยากรบุคคลจะดําเนินการในรูปของคณะกรรมการชุดตาง ๆ คือ  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการการจัดการความรู และคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ โดยใหระบุภาระงานเฉพาะที่ตนเอง

ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการเทานั้น  สําหรับงานมอบหมายพิเศษอ่ืน ๆ ที่ไมใชการเปนคณะกรรมการ ใหระบุ

เพิ่มตามที่ไดรับมอบหมาย 
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5. รอยละของภาระงาน คือ สัดสวนภาระงานแตละขอคิดเปนรอยละ ซึ่งอาจจะแตกตางกันตามความสําคัญ ไม

จําเปนตองกําหนดรอยละเทากันทุกขอ แตเมื่อรวมสัดสวนรอยละทั้งหมดแลวจะตองเทากับรอยละ 100 ทั้งนี้ จํานวนรอยละ

แตละขอไมควรเปนจุดทศนิยม 

6. ผลผลิต คือ ผลลัพธหรือผลสําเร็จของงานตามภาระงานที่มอบหมายแตละขอ  

7. เปาหมายผลผลิต (KPI) คือ จุดมุงหมายของผลผลิตที่ผูมอบหมายงาน ตองการใหผูปฏิบัติงานทําใหสําเร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด โดยมีปริมาณงาน ตามความเหมาะสมและควบคุมคุณภาพของผลผลิตตามเกณฑที่กําหนด ประกอบดวย 

7.1 ปริมาณงาน คือ จํานวนของผลผลิตที่วางแผนไววาจะตองดําเนินการ และสามารถนับได เชน  20 

ฉบับ/เดือน,3 โครงการ/ป, 10เรื่อง/เดือน เปนตน หากไมสามารถคาดการณจํานวนผลผลิตที่จะเกิดขึ้นได ใหระบุวา

“ตามที่เกิดขึ้นจริง” 

7.2 คุณภาพ คือ ตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงานนั้นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดที่

ตองการ โดยสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ ผูบังคับบัญชา และผูที่เกี่ยวของในสวนอื่น ๆ รวมถึงสราง

ความสําเร็จสูหนวยงาน เชน รอยละ 80 ของบุคลากรมีความพึงพอใจตอบริการและการตอบขอซักถาม  ความ

ผิดพลาดในการจัดทําเอกสารไมเกิน 2 ครั้ง/ฉบับ เปนตน 

7.3 เวลาที่แลวเสร็จ (วัน/ป) คือ กําหนดระยะเวลาที่ตองปฏิบัติแตละภาระงานใหแลวเสร็จตามจริง โดยไม

นับเวลารอคอย ซึ่งอาจมีหนวยวัดเปน นาที ชั่วโมง วัน เปนตน ทั้งนี้ ใน 1 ปการศึกษา กําหนดวันทํางานไว 240 วัน 

8. บุคคล/หนวยงานที่รับบริการ คือ ผูที่ใชบริการจากสวนงาน เชน คณะ สาขา ศูนย สํานัก นักศึกษา บุคลากร 

คณาจารย เปนตน 

9. ผูมอบหมายงาน คือ ผูบังคับบัญชาชั้นตนตามสังกัดรอง 

10. ผูปฏิบัติงาน คือ บุคลากรสายสนับสนุน 

         

3. การกําหนดเกณฑตัวชี้วัด จะกําหนดโดยนําตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของโครงการ/กิจกรรม นั้น ๆ มาแบงเปน 5 ระดับ โดยนํา 

คาเปาหมายที่ตั้งไวตามแผน มากําหนดเปนคากลาง คือ ระดับ 3 และกําหนดเกณฑในระดับตาง ๆ ที่เหลือ โดยใหมีคา

เปาหมายที่แตกตางกัน ตามทีต่กลงรวมกับผูบังคับบัญชา 

 

4. การรายงานผลการดําเนินงานตามขอตกลงภาระงาน (Assignment Sheet) 

ตามตัวบงชี้คุณภาพรวม (Common Indicator) ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร เกณฑขอ 2 กําหนดใหมีการประเมินผล            

การดําเนินงานของบุคลากรตาม KPI ที่ระบุในขอตกลงภาระงานทุก 6 เดือน (ปการศึกษาละ 2 ครั้ง) แตกองทรัพยากรบุคคล

กําหนดใหบุคลากรทุกคนตองรายงานผลการดําเนินงานทุกไตรมาส (ปการศึกษาละ 4 ครั้ง) เนื่องจากตองรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของกองทรัพยากรบุคคล ประจําปการศึกษา 25xx ตอคณะกรรมการบริหารงาน

ของหนวยงานเพื่อพิจารณา โดยรวบรวมผลมาจากการดําเนินงานตามขอตกลงภาระงาน (Assignment Sheet) ของ

บุคลากรในแผนกไปเปนรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาสของแผนก และแตละแผนกสงรายงานผลใหกับผูรวบรวมของ

หนวยงาน เพื่อสรุปเปนภาพรวมของหนวยงาน ซึ่งจะดําเนินการในลักษณะนีทุ้กไตรมาส โดยมีตัวอยางตารางสรุปผลดังนี้  
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ตัวอยางสรุปผลการดําเนินงานตาม Job Assignment และการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

ลําดับ ชื่อ – 

นามสกุล 

จํานวน

ตัวชี้วัด 

ทั้งหมด 

ที่ตอง

ดําเนินการ 

ตลอดป 

การศึกษา 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน สิ่งที่ตอง

พัฒนา 

(วิเคราะห

จากผล 6 

เดือน) 

ผลการ

พัฒนา 

(ประเมิน

ตอน 12 

เดือน) 

จํานวนตวัชี้วัด 

ที่ตองดําเนินการ

ใน 3 เดือนแรก 

จํานวน

ตัวชี้วัดที ่

ดําเนินการ

ได 

รอย

ละ 

จํานวนตวัชี้วัด 

ที่ตองดําเนินการ

ใน 6 เดือนแรก 

จํานวน

ตัวชี้วัดที ่

ดําเนินการ

ได 

รอย

ละ 

จํานวนตวัชี้วัดที่

ตองดําเนินการ 

ใน 9 เดือนแรก 

จํานวน

ตัวชี้วัดที่

ดําเนินการ

ได 

รอย

ละ 

จํานวนตวัชี้วัดที่

ตองดําเนินการ 

12 เดือน 

จํานวน

ตัวชี้วัดที่

ดําเนินการ

ได 

รอย

ละ 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

รวม                



7 

 

 

ทั้งนี้ สําหรับไตรมาสที่ 2 และ 4 ผูรวบรวมของหนวยงานตองเพิ่มการรายงานผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ

แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยใหกับกองแผนและพัฒนาดวย ดังจะเห็นไดจากแผนผังการเชื่อมโยง ที่เปนการสะทอนกลับ

จากขอตกลงภาระงาน (Assignment Sheet) ไปถึงแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

 

                                   แผนผังการเชื่อมโยง (แบบลางขึ้นบน หรือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานขึ้นสูมหาวิทยาลัย) 

 
ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของ 

กองทรัพยากรบุคคล 6 และ 12 เดือน  

(เฉพาะท่ีรับมาจากแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย) 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

ของกองทรัพยากรบุคคล รายไตรมาส  

- แผนงานตามกลยุทธ 

- แผนงานประกันคุณภาพ 

- แผนงานประจํา 

(เสนอผล 6 และ 12 เดือน ตอรองอธิการบดีในกํากับพิจารณา) 

ผลการดําเนินงานตาม 

แผนปฏิบัติการประจําปของแผนก รายไตรมาส 

- แผนงานตามกลยุทธ 

- แผนงานประกันคุณภาพ 

- แผนงานประจํา 

ผลการดําเนินงานตาม  

Job Assignment รายไตรมาส 

กองแผนและพัฒนา  

รวบรวมและสรุปผลภาพรวม

ของมหาวิทยาลัย 
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บรรณานุกรม 

 

 ฝายพัฒนาระบบงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย. (2556).  การมอบหมายงานแกพนักงานมหาวิทยาลัย  

           สายปฏิบัติการ : คูมือการกรอกแบบแสดงหนาที่และความรับผิดชอบ (Job Description) และขอตกลง 

                  ภาระงาน (Assignment Sheet), จาก https://www.hrm.chula.ac.th 



ช่ือ นางสาววัลลภา  วัฒแสง ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานธุรการ

สังกัดหลัก กองทรัพยากรบุคคล สังกัดรอง แผนกขอมูลสารสนเทศและธุรการ

ปริมาณงาน คุณภาพ

1.งานประจํา 

1.1 งานสารบรรณ

1.1.1 การรับเอกสารเขาในระบบสารบรรณ (สารบรรณรับ) เอกสารรับเขาในระบบสารบรรณ (สาร

บรรณรับ)

ตามที่เกิดขึ้นจริง จํานวนคร้ังที่วิเคราะหเอกสารรับเขา

ผิดพลาดไมเกิน 15 คร้ัง/ป จากเอกสาร

รับเขาทั้งหมด

7 วัน กองทรัพยากรบุคคล

1.1.2 ตรวจเอกสารบันทึกที่เสนอเพ่ือพิจารณา อนุมัติ

 และลงนาม

เอกสารสงออกที่เสนอผูอํานวยการลงนาม ตามที่เกิดขึ้นจริง จํานวนเร่ืองที่เสนอผูอํานวยการ มีการ

สะกดผิดไมเกิน 24 เร่ือง/ป

34 วัน กองทรัพยากรบุคคล

ขอตกลงภาระงาน (Assignment Sheet) เจาหนาท่ี     

ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึง  วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563

ภาระงานที่ตกลง ผลผลิต
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับบริการ
เวลาที่แลวเสร็จ 

(วัน/ป)

เปาหมายผลผลิต (KPI)

 และลงนาม สะกดผิดไมเกิน 24 เร่ือง/ป

1.1.3 ออกเลขที่เอกสารสงออกภายใน (สารบรรณสง) เอกสารสงออกภายใน (สารบรรณสง) ตามที่เกิดขึ้นจริง จํานวนคร้ังที่สงเอกสารผิดพลาดไมเกิน 15

 คร้ัง จากเอกสารออกทั้งหมด

10 วัน คณะ/หนวยงาน ภายใน

มหาวิทยาลัย

1.1.4 เก็บเอกสารที่ดําเนินแลว เก็บเขาไฟลตามหมวดหมูการ

จัดเก็บเอกสารของมหาวิทยาลัย

ทะเบียนรับ และทะเบียนสง ตามที่เกิดขึ้นจริง สามารถคนหาเอกสารไดภายใน 5 นาที/

เร่ือง

3 วัน กองทรัพยากรบุคคล 

คณะและหนวยงานตางๆ

ทะเบียนเอกสารใชงาน และทะเบียน

เอกสารครบกําหนดทําลาย

2 ฉบับ / ป  สามารถสงทะเบียนเอกสารใชงาน และ

ทะเบียนเอกสารครบกําหนดทําลายได

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

0.5 วัน กองกลาง

เอกสารครบกําหนดทําลายที่รวบรวมแลว

เสร็จ

1 คร้ัง/ป รวบรวมเอกสารครบกําหนดทําลายได

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

0.5 วัน กองพัสดุ

1.1.5 ทะเบียนเอกสารใชงาน การทําลายเอกสารหรือ

สงมอบหอจดหมายเหตุ

Ann
Typewriter
เอกสารแนบ 2
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1.2 งานธุรการ

บันทึกสรุปคาถายเอกสารสงกองแผนและ

พัฒนา

12 คร้ัง สามารถสรุปคาถายเอกสารสงกองแผน

และพัฒนา ไดภายในวันที่ 10 ของเดือน

ถัดไป

1 วัน กองแผนและพัฒนา

ความผิดพลาดในการจัดทําขอมูลสรุปไม

เกิน 1 คร้ัง

บันทึกสรุปคาใชโทรศัพทสงกองคลัง 12 คร้ัง สงสรุปคาใชโทรศัพทในรอบปจจุบันได 

ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

1 วัน กองคลัง

ความผิดพลาดในการจัดทําขอมูลสรุปไม

เกิน 1 คร้ัง

ใบเบิกวัสดุของหนวยงาน ตามที่เกิดขึ้นจริง สรุปใบเบิกวัสดุของหนวยงานสงกองพัสดุ

กอนวันที่ส้ินเดือน

1 วัน บุคลากรกองทรัพยากร

บุคคล

1.2.1 สรุปขอมูลการถายเอกสาร ของกองทรัพยากรบุคคล

1.2.2 สรุปขอมูลการใชโทรศัพท ของกองทรัพยากรบุคคล

1.2.3 การควบคุมการเบิกจายวัสดุ

กอนวันที่ส้ินเดือน บุคคล

ความผิดพลาดในการสรุปใบเบิกวัสดุไม

เกิน 1 คร้ัง

คําขอจัดต้ังงบประมาณของกองทรัพยากร

บุคคล

1 คร้ัง/ป ระดับความสําเร็จในการจัดทําคําขอจัดต้ัง

งบประมาณของกองทรัพยากรบุคคล

2 วัน กองแผนและพัฒนา/

ทุกแผนกในกอง

ทรัพยากรบุคคล

คําขอจัดต้ังงบประมาณของแผนกขอมูล

สารสนเทศและธุรการ

1 คร้ัง/ป ระดับความสําเร็จในการจัดทําคําขอจัดต้ัง

งบประมาณของแผนกขอมูลสารสนเทศ

และธุรการ

1 วัน แผนกขอมูลสารสนเทศ

และธุรการ

การจัดทําคําขอจัดต้ังงบประมาณผิดพลาด

ไมเกิน 1 คร้ัง

1.2.4 จัดทําคําขอจัดต้ังงบประมาณ
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ผลการจัดสรรงบประมาณรายแผนก 1 คร้ัง/ป สามารถจัดสรรงบประมาณใหแตละแผนก

ไดภายใน 1 สัปดาหนักจากวันที่ไดรับ

เอกสารการจัดสรรจากกองแผน

1 วัน ทุกแผนกในกอง

ทรัพยากรบุคคล

การจัดสรรงบประมาณของหนวยงานให

แตละแผนกผิดพลาดไมเกิน 1 คร้ัง

รายงานการใชงบประมาณของกอง

ทรัพยากรบุคคล แผนกบริหารทรัพยากร

บุคคล แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ

แผนกขอมูลสารสนเทศและธุรการ

4 คร้ัง/ป รายงานการใชงบประมาณของกอง

ทรัพยากรบุคคล และแผนกขอมูลฯกอน

การประชุมกรรมการบริหารกองฯไมนอย

กวา 3 วันทําการ

4 วัน กองทรัพยากรบุคคล 

แผนกบริหารทรัพยากร

บุคคล และแผนกพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

การจัดทํารายงานการใชจายงบประมาณ - -

1.2.5 จัดสรรงบประมาณของหนวยงานใหแตละแผนก

1.2.6 ควบคุมการใชจายงบประมาณ

การจัดทํารายงานการใชจายงบประมาณ

ผิดพลาดไมเกิน 1 คร้ัง

- -

1.2.7 งานเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยภรณ บุคลากรไดรับการเสนอช่ือเพ่ือขอ

พระราชทานเคร่ืองราชฯ

1 คร้ัง/ป ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเสนอ

ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ

วัน บุคลากร

รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ รายงานการประชุมแลวเสร็จภายใน 5  วัน

 นับจากเสร็จส้ินการประชุม

บันทึกนําสงและเอกสารประกอบการนําสง

ตามระยะเวลาที่ สกอ. กําหนด

ไมปรากฏความผิดพลาดในการจัดทํา

หนังสือนําสงเคร่ืองราชอิสริยาภรณ และ

เอกสารประกอบสามารถนําสงเอกสารได

ตามระยะเวลาที่ สกอ. กําหนด

ขอมูลในฐานขอมูลบุคลากร และ MIS 

ไดรับการไดรับการเปล่ียนแปลง

ขอมูลเคร่ือราชอิสริยาภรณในฐานขอมูล 

บุคลากร และ MIS ถูกตองและเปนปจจุบัน

0
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1.2.8 การควบคุมการใชจายเงินยืมทดรองจายหมุนเวียนของกอง

ทรัพยากบุคคล

รายงานการเบิก-จาย เงินยืมทดรองจาย

หมุนเวียน

ตามที่เกิดขึ้นจริง ยอดเงินในบัญชี+เงินสดในมือ ครบถวน 1 วัน กองทรัพยากรบุคคล

1.2.9 ประชุมรวมฯ การประชุมรวมฯ 6 คร้ัง/ป ผลการปฏิบัติงานในชุดที่เปนกรรมการ 

สําเร็จไมนอยกวารอยละ 80

3 วัน กองทรัพยากรบุคคล

1.3 งานบริการขอมูล

ความผิดพลาดของขอมูลบุคลากร ≤ รอย

ละ5

สงขอมูลบุคลากรใหแผนกงบประมาณได

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

ความผิดพลาดของขอมูลการนับคุณวุฒิ ป.

เอก และตําแหนงทางวิชาการ ≤ รอยละ5

4 วัน หนวยประกันคุณภาพ 

กองแผนและพัฒนา

1.3.2 การจัดทําขอมูลการนับคุณวุฒิ ป.เอก และตําแหนงทาง

วิชาการ ตามเกณฑประกันคุณภาพ ใหหนวยประกันคุณภาพ

ขอมูลการนับคุณวุฒิ ป.เอก และตําแหนง

ทางวิชาการ

2 ฉบับ/ป

1.3.1 การจัดทําขอมูลบุคลากรสงแผนกงบประมาณ เพ่ือใช

ประกอบการจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากร

ขอมูลบุคลากร 1 ฉบับ/ป 1.5 วัน แผนกงบประมาณ กอง

แผนและพัฒนา

สงขอมูลการนับคุณวุฒิ ป.เอก และ

ตําแหนงทางวิชาการ ใหหนวยประกันได

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

ความผิดพลาดของขอมูลบุคลากร ≤ รอย

ละ5

สงขอมูลบุคลากรใหแผนกประชาสัมพันธ

ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด

1.3.4 การจัดทําขอมูลบุคลากรตามความตองการของคณะวิชา

และหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

ขอมูลบุคลากรตามความตองการของผูขอ ตามที่เกิดขึ้นจริง ความผิดพลาดของขอมูล ≤ รอยละ 5 10 วัน คณะวิชา/หนวยงานตาง ๆ

 ทั้งในและนอก

มหาวิทยาลัย

1.3.3 การจัดทําขอมูลบุคลากรสงแผนกส่ือสารองคกรเพ่ือแจก

ของขวัญปใหม

วัน แผนกประชาสัมพันธ 

กองกลาง

ขอมูลบุคลากรแยกตามหนวยงาน 1 ฉบับ/ป 2
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1.3.5 ปรับปรุงขอมูลอาจารยในทําเนียบผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ ของสกอ.

ขอมูลอาจารยในทําเนียบผูดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ

ตามที่เกิดขึ้นจริง ขอมูลอาจารยในทําเนียบผูดํารงตําแหนง

ทางวิชาการถูกตองเปนปจจุบัน

3 วัน

สกอ.

1.3.6 สรุปขอมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการเสนอ

ผูบริหาร (6 เดือน/คร้ัง)

รายงานสรุปขอมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิและ

ตําแหนงทางวิชาการ

2 ฉบับ/ป รายงานสรุปขอมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิและ

ตําแหนงทางวิชาการเสร็จภายใน 15 วัน

นับจากวันส้ินเดือน ม.ค.และ ก.ค. 63

10 วัน อธิการบดี

1.3.7 เก็บขอมูลอาจารยบางเวลา ลงตาราง Excel (เดือนละ 1 

คร้ัง)

สรุปรายช่ืออาจารยบางเวลา 12 คร้ัง/ป ความผิดพลาดจากการบันทึกขอมูล ≤

รอยละ 5

1 วัน คณะ/หนวยงาน ภายใน

และภายนอก

1.3.8 จัดทําสรุปจํานวนบุคลากรโดยแยกออกเปนสายอาจารย 

และสายเจาหนาที่ (เดือนละคร้ัง)

รายงานสรุปจํานวนบุคลากรสายอาจารย

และเจาหนาที่

12 คร้ัง/ป รอยละความผิดพลาดจากการจัดทําขอมูล

 ≤รอยละ 5

7 วัน คณะ/หนวยงาน ภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย

ความผิดพลาดของขอมูลในรายงาน

ประจําป ≤รอยละ 5

สง รทม. ให สกอ. ภายในวันที่ 1 ก.ย.

ของทุกป

1.4 งานบันทึกขอมูลบุคลากรในฐานขอมูล

 - บุคลากรเขาใหม รอ้ยละ 90 ของขอ้มลูบคุลากรใหมท่ี�บนัทกึเขา้

ฐานขอ้มลูถูกตอ้งและเป็นปจัจบุนั

ตามที่เกิดขึ้นจริง บนัทกึขอ้มลูบคุลากรในฐานขอ้มลูภายใน    1 

สปัดาห ์นบัจากวนัเริ�มงาน

 - บุคลากรทุกประเภท ตามที่เกิดขึ้นจริง รอยละ 90 ของขอมูลบุคลากรที่มีการ 

เปล่ียนแปลงถูกตองและเปนปจจุบัน

บนัทกึการเปลี�ยนแปลงขอ้มลูบคุลากรใน

ฐานขอ้มลูภายใน 1 วนัหลงัจากไดร้บัเอกสารการ

เปลี�ยนแปลง

วัน

บุคลากรที่รับเขาใหม

ขอมูลบุคลากรในฐานขอมูลบุคลากรไดรับ

การปรับปรุง/แกไข ตามที่เกิดขึ้นจริง
บุคลากรที่มีการ

เปล่ียนแปลง

8.5

5 วัน สกอ.1.3.9 การจัดทํารายงานประจําป (รทม.) สงสกอ. เลมรายงานประจําป รทม.  1 เลม/ป

เปลี�ยนแปลง
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อาจารยไดรับชุดครุยเพ่ือเขารวมพิธีการ

ของมหาวิทยาลัย ตามที่แสดงความประสงค

250 ชุดตอป สามารถจัดเตรียมชุดครุย กอนวันพิธี 1 

สัปดาห

2 วัน อาจารยผูขอใช

ไดรับชุดครุยคืนจากอาจารยครบถวน ตามที่เกิดขึ้นจริง ชุดครุยที่ไมชํารุด  ถูกจัดเก็บภายใน 1 

สัปดาห  หลังเสร็จงานพิธี

2 วัน ผูดูแลชุดครุย

ตามที่เกิดขึ้นจริง ชุดครุยที่ชํารุดไดรับการแกไขกอนการใช

งานใหม ไมนอยกวา 3 วัน

2 วัน ผูดูแลชุดครุย

2. งานยุทธศาสตร

2.1 การจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

และผลการประเมินความพึงพอใจ

1 ฉบับ ประสานงานกับงานตรวจสอบภายใน

เกี่ยวกับแบบสํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ และผลการประเมินความพึง

พอใจเรียบรอย ภายในระยะเวลาที่กําหนด

1 วัน งานตรวจสอบภายใน

1.5 การใหบริการชุดครุย

พอใจเรียบรอย ภายในระยะเวลาที่กําหนด

ขอตกลงภาระงาน (Job Assignmen) 1 ฉบับ 1 วัน

รายงานผล Job Assignment 4 คร้ัง/ป ความถูกตองในการปฏิบัติงาน ไมนอยกวา

รอยละ 80

4 วัน

2.3 เขารวมกิจกรรมการสอนงานและการสรางระบบพ่ีเล้ียงใน

งานประจํา (เร่ืองการปรับระเบียบ มฉก. วาดวยการลาศึกษาตอ 

การลาฝกอบรม หรือดูงาน และการใชทุนการศึกษา พ.ศ. 2562 

และประกาศ มฉก.ที่ 071/2562 เร่ืองการกําหนดระยะเวลา

การศึกษาตอ จํานวนทุนการศึกษา การลาฝกอบรม หรือดูงาน

และการชดใชทุนการศึกษา)

ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับระเบียบ 

ประกาศ การลาศึกษาตอ

1 งาน สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับการลาศึกษาตอ 

กับอาจารยที่สอบถามขอมูลได

2.2 การจัดทําขอตกลงภาระงาน (Job Assignment) และการ

รายงานผล ผูอํานวยการกอง

ทรัพยากรบุคคล



ปริมาณงาน คุณภาพ
ภาระงานที่ตกลง ผลผลิต

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับบริการ
เวลาที่แลวเสร็จ 

(วัน/ป)

เปาหมายผลผลิต (KPI)

2.4 กิจกรรมการสอนงานและการสรางระบบพ่ีเล้ียงในงานประจํา

 การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ

ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการขอ

พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ

1 งาน สามารถปฏิบัติงานการขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณแทนกันได

40 วัน บุคลากรกองทรัพยากร

บุคคล

2.5 กิจกรรมการสอนงานและการสรางระบบพ่ีเล้ียงการคํานวณ

คาตอบแทนลูกจางรายวัน

ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการคํานวณ

คาตอบแทนลูกจางรายวัน

1 งาน สามารถคํานวณคาตอบแทนลูกจาง

รายวันแทนกันได

12 วัน

2.6 เขารวม โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู เร่ือง การจัดทํา Job 

Assignment แบบมืออาชีพ

ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการจัดทํา Job

 Assignmen

1 คร้ัง/ป สามารถนําความรูที่ไดมาประยุกตใชกับ

การจัดทํา Job Assignmen ได

0.5 วัน บุคลากรกองทรัพยากร

บุคคล

3. งานพัฒนากระบวนการ

3.1 ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบใหรวดเร็ว และ

ประหยัดทรัพยากร

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ลดลง และใชเวลา

นอยลง

1 งาน การประหยัดทรัพยากรดานเวลา และ

กระดาษ

1 วัน เจาหนาที่ของสวนงาน

ข. งานบริการวิชาการ และ/หรืองานอ่ืนที่ไดรับ

มอบหมายมอบหมาย

4. งานพัฒนาตนเอง

4.1 เขารับการพัฒนาศักยภาพตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย

และพัฒนาสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน

ไดรับความรูเกี่ยวกับภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย

ตามที่เกิดขึ้นจริง เขารับการพัฒนาในหัวขอที่เกี่ยวของกับ

ภาระงานที่ไดรับมอบหมาย อยางนอย 1 

หัวขอ

3 วัน ตนเอง



ปริมาณงาน คุณภาพ
ภาระงานที่ตกลง ผลผลิต

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับบริการ
เวลาที่แลวเสร็จ 

(วัน/ป)

เปาหมายผลผลิต (KPI)

5. งานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย

การจัดประชุม 5 คร้ัง สงหนังสือเชิญประชุม พรอมแนบรายงาน

การประชุม ไดกอนวันที่ประชุม 1 สัปดาห

5 วัน

จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานกองทรัพยากรบุคคล

4 ฉบับ สามารถแจงเวียนรายงานการประชุม

บริหาร ไดภายใน 7 วันทําการนับจาก

วันที่ประชุม

8 วัน

การประชุมเพ่ือจัดทําแผนและผลการ

บริหารความเส่ียง

2 คร้ัง/ป ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนและ

ผลการบริหารความเส่ียง

งานตรวจสอบภายใน/ทุก

แผนกในกองทรัพยากร

บุคคล

แผนและผลการบริหารความเส่ียงกอง 3 ฉบับ จัดทําแผนและผลการบริหารความเส่ียงสง

5.2 กรรมการบริหารความเส่ียงกองทรัพยากรบุคคล 4 วัน

5.1 กรรมการบริหารงานกองทรัพยากรบุคคล

บุคลากรกองทรัพยากร

บุคคล

ทรัพยากรบุคคล (R1,R2,R3) งานตรวจสอบภายในไดภายในระยะเวลา

ที่กําหนด

งานตรวจสอบภายใน

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ

จัดการความรู

0 วัน

จัดทําแผนและผลการจัดการความรู

ภายในระยะเวลาที่กองแผนฯกําหนด

0 วัน

ผลการดําเนินงานตามแผนบรรลุเปาหมาย

ไมนอยกวา รอยละ 80

0 วัน

คณะกรรมการการจัดทํา

ความรูของกองทรัพยากร

บุคคล

5.3  คณะกรรมการการจัดการความรู (Knowledge           

Management) ของกองทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมการจัดการความรู 1 คร้ัง/ป



ปริมาณงาน คุณภาพ
ภาระงานที่ตกลง ผลผลิต

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับบริการ
เวลาที่แลวเสร็จ 

(วัน/ป)

เปาหมายผลผลิต (KPI)

การประชุมเพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงาน

ตามแผน

2 คร้ัง/ป ระดับความสําเร็จในการดําเนินการการ

ประกันคุณภาพ

-         -    

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  1 ฉบบั / ปี ประชุมจัดทํา SAR และสง SAR ใหหนวย

ประกันคุณภาพ ไดตามกําหนดเวลา

5 วัน

5.5 การประชุมเลขานุการคณะ/ศูนย/สํานัก และผูแทนจากงาน

ธุรการประจํากอง

เขารวมประชุม 7 คร้ัง สามารถเขารวมประชุมได 3.5 วัน ตนเอง

5.6 คณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการพลังงานและ

ส่ิงแวดลอม ระดับมหาวิทยาลัย

เขารวมประชุม กํากับ ดูแล และตรวจ

ประเมินตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

2 คร้ัง/ป มหาวิทยาลัยไดรับรางวัลดานการจัด

การพลังงานและส่ิงแวดลอม

1 วัน กองทรัพยากาบุคคล

5.7 คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7 ส ประชุมคณะกรรมการ 7 ส. / ตรวจประเมิน

 7 ส. / ดูงานหนวยงานที่ไดรับรางวัล 7 ส.

4 คร้ัง/ป ผลการตรวจประเมินกิจกรรมคุณภาพ 7 ส

 ของกองทรัพยากรบุคคล เขารอบ 1 ใน 3

2 วัน หนวยงานกองทรัพยากร

บุคคล และ หนวยงานที่

ไดรับการประเมิน

5.4 กรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ

กองทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพกอง

ทรัพยากรบุคคลที่ไดรับ

แตงต้ังจาก มฉก.

ไดรับการประเมิน

5.8 การจัดอบรม Ms-Excel พ้ืนฐานใหกับบุคลากรกอง

ทรัพยากรบุคคล

ไดรับความรู ความเขาใจ Ms-Excel พ้ืนฐาน 1 งาน บุคลากรกองทรัพยากรบุคคลรอยละ 85 

นําความรูที่ไดรับจากการเขารับการอบรม

ไปปฏิบัติงานได

3 วัน บุคลากรกองทรัพยากร

บุคคล

5.9 การใหบริการตาง ๆ การใหบริการตางๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง                                                -   5 วัน ผูรับบริการ
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  ผูมอบหมายงาน  ……………………………………………… ผูปฏิบัติงาน   ……………………………………………

                          ( นางสาวรุงฤดี  ธนูแกว )                  ( นางสาววัลลภา  วัฒแสง )



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทรัพยากรบุคคล 

ครั้งท่ี 1/2563 

วันพุธที่ 29 มกราคม  2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. 

ณ  หองประชุมกองทรัพยากรบุคคล อาคารอํานวยการชั้น 2 

........................................................................................................................................................... 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 

1. นางสุภัทรียา     จิตรกร   ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยเสาวลักษณ ลักษมีจรัลกุล  กรรมการ 

3. นางสาวบรินดา  วิริยะเสนา  กรรมการ 

4. นางนฤด ี   บุญยืน   กรรมการ 

5. นางสาวออยใจ  พูลเกต ุ   กรรมการ 

6. นางสาวรุงฤดี    ธนูแกว   กรรมการ 

7. นางโสภา   เอี่ยมอิทธิพล  กรรมการ 

8. นางสาววัลลภา  วัฒแสง   กรรมการและเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

 เมื่อครบองคประชุม ประธานกรรมการกลาวเปดประชุมและมอบหมายใหนางสาวรุงฤดี ธนูแกว หัวหนาแผนกขอมูล

สารสนเทศและธุรการ ดําเนินการตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจํา ปการศึกษา 2562 ไตรมาส 1-2 

 นางสาวรุงฤดี รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2562 ไตรมาส 1-2 

รายละเอียดดังนี้ 
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ชื�อแผนงาน

ใหญ่ 
ชื�อแผนงานย่อย 

จาํนวน

ตวัชี�วดัของ

แผนงาน

ตลอดปี

การศึกษา 

จาํนวน

ตวัชี�วดัที�

ต้อง

ดาํเนินการ

ไตรมาส 

1-2 

บรรล ุ
ไม่

บรรล ุ

ระหว่าง

ดําเนินการ 

ยงัไม่ถึง

กาํหนด

ดาํเนินการ 

หมายเหตุ 

แผนงาน

ตามกลยุทธ์ 

1. แผนงาน พฒันาและปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ และกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

บริหารงานบุคคล ใหส้ามารถรองรับการ

บริหารงานของมหาวทิยาลยัใหค้รบถว้น 

ถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบนั 

10 7 6            

-    

1 3 ระหวา่งดาํเนินการ 1 ตวัชี�วดั คือ  

1. ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํขอ้บงัคบับริหารงานบุคคล (เรื�องเดิม) 

ยงัไม่ถึงกาํหนดดาํเนินการ 3 ตวัชี�วดั คือ 

1. ร้อยละของปริมาณกระดาษที�บุคลากร มฉก. ใชใ้นการลาประเภท 

ต่าง ๆ ลดลง (โดยคิดเทียบจากปีการศึกษา 2558)  

2. ร้อยละของจาํนวนอาจารยที์�ไม่บนัทึกภาระการสอนลงระบบ HCU 

Portfolio ลดลง (โดยคิดเทียบจากปีการศึกษา 2558)  

3. ร้อยละของปริมาณกระดาษที�ใชใ้นการกรอกภาระการสอนลดลง 

(โดยคิดจากปีการศึกษา 2557) 

2. แผนงาน พฒันางานบริการใหร้วดเร็ว 

ถูกตอ้ง เป็นธรรม และเป็นที�ยอมรับ 
2 1        -              

-    

1 1 ระหวา่งดาํเนินการ 1 ตวัชี�วดั คือ ความถูกตอ้งในการปฏิบติังานโดยรวม

ของบุคลากรกองทรัพยากรบุคคล 

ยงัไม่ถึงกาํหนดดาํเนินการ 1 ตวัชี�วดั คือ คะแนนความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการ 

3. แผนงาน พฒันาบุคลากรของหน่วยงานให้

เป็นผูที้�มีคุณภาพดา้นการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

4 4 3 - 1 - ระหวา่งดาํเนินการ 1 ตวัชี�วดั คือ มีความเขา้ใจในงานที�นาํมาสร้างระบบ

พี�เลี�ยงและสามารถนาํไปปฏิบติังานแทนกนัได ้

4. แผนงาน พฒันาบุคลากรใหเ้ป็นคนเก่ง คน

ดี และมีความสุข 
13 10 5 - 5 3 ระหวา่งดาํเนินการ 5 ตวัชี� วดั คือ  

1. ดาํเนินการสรรหาบุคลากรไดต้ามแผนอตัรากาํลงัเทียบกบัที�ไดรั้บการร้อง

ขอ 

2. จาํนวนรายงานขอ้มูลอตัราการลาออกของบุคลากร 

3. จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือ



ชื�อแผนงาน

ใหญ่ 
ชื�อแผนงานย่อย 

จาํนวน

ตวัชี�วดัของ

แผนงาน

ตลอดปี

การศึกษา 

จาํนวน

ตวัชี�วดัที�

ต้อง

ดาํเนินการ

ไตรมาส 

1-2 

บรรล ุ
ไม่

บรรล ุ

ระหว่าง

ดําเนินการ 

ยงัไม่ถึง

กาํหนด

ดาํเนินการ 

หมายเหตุ 

รับใชส้งัคมของกองทรัพยากรบุคคล 

4. จาํนวนงานวิจยัที�พฒันาจากงานประจาํไปสู่การวิจยัของกองทรัพยากร

บุคคล  

5. ระดบัความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมวนัแรกพบ  

ยงัไม่ถึงกาํหนดดาํเนินการ 3 ตวัชี� วดั คือ 

1. จาํนวนครั� งในการติดตามให้คณะวิชาพิจารณาดาํเนินการตามแผนพฒันา

คุณวฒิุอาจารย ์ 

2. ร้อยละของรายงานความกา้วหนา้ในการลาศึกษาต่อเทียบกบัจาํนวนอาจารย์

ที�ลาศึกษาต่อ 

3. ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนและผูบ้ริหารทุกระดบัไดรั้บการพฒันา

ความรู้ ความสามารถ ตรงตามภาระงานที�รับผิดชอบ 

รวมตวัชี�วดัของแผนงานตามกลยุทธ์ 29 22 14 - 8 7   

แผนงาน

ประกนั

คุณภาพ 

5. แผนงาน  ประกนัคุณภาพ  1 - - - - 1 
  

6. แผนงาน  บริหารความเสี�ยง 1 - - - - 1 
  

รวมตวัชี�วดัของแผนงานประกนัคุณภาพ 2 - - - - 2   

แผนงาน

ประจํา 

7. แผนงาน งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

(แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล) 
1 1 - - - - 

  

8. แผนงาน งานสวสัดิการและประโยชน์

เกื�อกลู (แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล) 1 1 1 - - - 
  



ชื�อแผนงาน

ใหญ่ 
ชื�อแผนงานย่อย 

จาํนวน

ตวัชี�วดัของ

แผนงาน

ตลอดปี

การศึกษา 

จาํนวน

ตวัชี�วดัที�

ต้อง

ดาํเนินการ

ไตรมาส 

1-2 

บรรล ุ
ไม่

บรรล ุ

ระหว่าง

ดําเนินการ 

ยงัไม่ถึง

กาํหนด

ดาํเนินการ 

หมายเหตุ 

9. แผนงาน งานทุนการศึกษา (แผนกพฒันา

ทรัพยากรบุคคล) 
1 1 1 - - - 

  

10. แผนงาน งานพฒันาบุคลากรของ

มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

(แผนกพฒันาทรัพยากรบุคคล) 

1 1 1 - - - 

  

11. แผนงาน การจดัทาํและใหบ้ริการขอ้มูล

สารสนเทศ  

(แผนกขอ้มูลสารสนเทศและธุรการ) 

1 1 1 - - - 

  

12. แผนงาน ส่งเสริมและรักษาระเบียบวนิยั

ในการปฏิบติังานของบุคคล  

(แผนกขอ้มูลสารสนเทศและธุรการ) 

1 1 1 - - - 

  

13. แผนงาน สนบัสนุนการเรียนการสอน 

(แผนกขอ้มูลสารสนเทศและธุรการ) 1 1 1 - - - 
  

14. แผนงาน ธุรการและสารบรรณ (แผนก

ขอ้มูลสารสนเทศและธุรการ) 
1 1 - - - - 

  

รวมตวัชี�วดัของแผนงานประจาํ 8 8 - - 8 - 
 

รวมตวัชี�วดัของแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัตกิารประจาํปี 39 30 22 - 8 9   

 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 



รายงานการประชุมรวมระหวาง 

คณะกรรมการกองทรัพยากรบุคคล  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการการจัดการความรู 

 และคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ  

ของกองทรัพยากรบุคคล 

ครั้งท่ี 1/2563 

วันพฤหัสบดทีี่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ณ  หองประชุมกองทรัพยากรบุคคล อาคารอํานวยการ ชั้น 2 

........................................................................................................................................................... 

รายนามผูเขาประชุม 

1. นางสุภัทรียา    จิตรกร   ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล 

2. นางนฤด ี  บุญยืน   หัวหนาแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. นางโสภา    เอี่ยมอิทธิพล  เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 

4. นางเต็มดวง  เข็มเพชร  เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 

5. นางสาวสาคร    เชื้อฉ่ําหลวง  เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 

6. นางสาวออยใจ  พูลเกต ุ   หัวหนาแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

7. นางสาวรุงฤดี   ธนูแกว   หัวหนาแผนกขอมูลสารสนเทศและธุรการ 

8. นางสาววัลลภา   วัฒแสง   เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 

9. นางสาวโสภิตฐิตา ฤทธิ์ศรีบุญ  เจาหนาที่ธุรการ 

10. นายทวนชัย  โชติชวง   เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 

รายนามผูไมเขาประชุม (ลาประชุม) 

  - 

  เปดประชุม เวลา 13.00 น.  

  นางสุภัทรียา จิตรกร   ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล กลาวเปดประชุม และมอบหมายให นายทวนชัย โชติชวง 

เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระตาง ๆ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจํา ปการศึกษา 2562 ไตรมาส 1-2 

 นางสาวรุงฤดี รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2562 ไตรมาส 1-2 

รายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อแผนงานใหญ ชื่อแผนงานยอย 

จํานวน

ตัวชี้วดัของ

แผนงาน

ตลอดป

การศึกษา 

จํานวน

ตัวชี้วดัที่

ตอง

ดําเนินการ

ไตรมาส 

1-2 

บรรล ุ ไมบรรล ุ
ระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมถึง

กําหนด

ดําเนินการ 

หมายเหต ุ

แผนงานตาม

กลยุทธ 

1. แผนงาน พัฒนาและปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ

การบริหารงานบุคคล ใหสามารถรองรับการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัยใหครบถวน 

ถูกตอง และเปนปจจุบัน 

10 7 6            

-    

1 3 ระหวางดําเนินการ 1 ตัวชี้วัด คือ  

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําขอบังคับบริหารงานบุคคล (เร่ืองเดิม) 

ยังไมถึงกําหนดดําเนินการ 3 ตัวชี้วัด คือ 

1. รอยละของปริมาณกระดาษที่บุคลากร มฉก. ใชในการลาประเภทตาง ๆ ลดลง (โดยคิด

เทียบจากปการศึกษา 2558)  

2. รอยละของจาํนวนอาจารยที่ไมบันทกึภาระการสอนลงระบบ HCU Portfolio ลดลง 

(โดยคิดเทียบจากปการศึกษา 2558)  

3. รอยละของปริมาณกระดาษที่ใชในการกรอกภาระการสอนลดลง (โดยคิดจากป

การศึกษา 2557) 

2. แผนงาน พัฒนางานบริการใหรวดเร็ว 

ถูกตอง เปนธรรม และเปนที่ยอมรับ 

2 1        

-    

           

-    

1 1 ระหวางดําเนินการ 1 ตัวชี้วัด คือ ความถูกตองในการปฏบิัติงานโดยรวมของบุคลากรกอง

ทรัพยากรบุคคล 

ยังไมถึงกําหนดดําเนินการ 1 ตัวชี้วัด คือ คะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการ 

3. แผนงาน พัฒนาบุคลากรของหนวยงาน

ใหเปนผูที่มีคณุภาพดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

 

4 4 3 - 1 - ระหวางดําเนินการ 1 ตวัชี้วัด คือ มีความเขาใจในงานที่นํามาสรางระบบพี่เลีย้งและ

สามารถนําไปปฏิบัติงานแทนกันได 

4. แผนงาน พัฒนาบุคลากรใหเปนคนเกง 

คนด ีและมีความสุข 

13 10 5 - 5 3 ระหวางดําเนินการ 5 ตัวชี้วัด คือ  

1. ดําเนินการสรรหาบุคลากรไดตามแผนอัตรากําลังเทียบกบัที่ไดรับการรองขอ 

2. จํานวนรายงานขอมูลอัตราการลาออกของบุคลากร 

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงหรือรบัใชสังคม

ของกองทรัพยากรบุคคล 

4. จํานวนงานวิจัยทีพ่ัฒนาจากงานประจําไปสูการวจิัยของกองทรัพยากรบุคคล  

5. ระดับความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมวันแรกพบ  



ชื่อแผนงานใหญ ชื่อแผนงานยอย 

จํานวน

ตัวชี้วดัของ

แผนงาน

ตลอดป

การศึกษา 

จํานวน

ตัวชี้วดัที่

ตอง

ดําเนินการ

ไตรมาส 

1-2 

บรรล ุ ไมบรรล ุ
ระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมถึง

กําหนด

ดําเนินการ 

หมายเหต ุ

ยังไมถึงกําหนดดําเนินการ 3 ตัวชี้วัด คือ 

1. จํานวนครั้งในการติดตามใหคณะวิชาพิจารณาดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณวุฒิอาจารย  

2. รอยละของรายงานความกาวหนาในการลาศึกษาตอเทียบกับจํานวนอาจารยที่ลาศึกษา

ตอ 

3. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนและผูบริหารทุกระดับไดรบัการพัฒนาความรู 

ความสามารถ ตรงตามภาระงานที่รับผดิชอบ 

รวมตัวชี้วัดของแผนงานตามกลยุทธ 29 22 14 - 8 7   

แผนงาน

ประกัน

คุณภาพ 

5. แผนงาน  ประกันคุณภาพ  1 - - - - 1 
  

6. แผนงาน  บริหารความเสีย่ง 1 - - - - 1 
  

รวมตัวชี้วัดของแผนงานประกันคุณภาพ 2 - - - - 2   

แผนงาน

ประจํา 

7. แผนงาน งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

(แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล) 
1 1 - - - - 

  

8. แผนงาน งานสวัสดิการและประโยชน

เกื้อกูล (แผนกบริหารทรัพยากรบคุคล) 
1 1 1 - - - 

  

9. แผนงาน งานทุนการศึกษา (แผนกพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล) 
1 1 1 - - - 

  

10. แผนงาน งานพฒันาบุคลากรของ

มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ 

(แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

1 1 1 - - - 

  



ชื่อแผนงานใหญ ชื่อแผนงานยอย 

จํานวน

ตัวชี้วดัของ

แผนงาน

ตลอดป

การศึกษา 

จํานวน

ตัวชี้วดัที่

ตอง

ดําเนินการ

ไตรมาส 

1-2 

บรรล ุ ไมบรรล ุ
ระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมถึง

กําหนด

ดําเนินการ 

หมายเหต ุ

11. แผนงาน การจัดทําและใหบรกิารขอมูล

สารสนเทศ  

(แผนกขอมูลสารสนเทศและธุรการ) 

1 1 1 - - - 

  

12. แผนงาน สงเสริมและรักษาระเบียบวินัย

ในการปฏิบัติงานของบุคคล  

(แผนกขอมูลสารสนเทศและธุรการ) 

1 1 1 - - - 

  

13. แผนงาน สนับสนุนการเรียนการสอน 

(แผนกขอมูลสารสนเทศและธุรการ) 1 1 1 - - - 
  

14. แผนงาน ธุรการและสารบรรณ (แผนก

ขอมูลสารสนเทศและธรุการ) 
1 1 - - - - 

  

รวมตัวชี้วัดของแผนงานประจํา 8 8 - - 8 - 
 

รวมตัวชี้วัดของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 39 30 22 - 8 9   

 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 




