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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 
 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1. ด้านการวางแผนอัตราก าลังคน 
 เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้หน่วยงานต้องมีการวางแผนอัตราก าลัง โดยใช้เครื่องมือและตัวชี้วัดต่าง ๆ รวมทั้ง  
มีการออกแบบโครงสร้างองค์กรและต าแหน่งให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
เกิดประโยชน์สูงสุด น าไปสู่การบรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 2. ด้านการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร 
 ด าเนินการสรรหาบุคลากรให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เพ่ือให้ได้บุคลากรมาบรรจุ เข้าปฏิบัติ
ราชการที่มีความสามารถตรงตามต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยต้องการ โดยค านึงถึงความสามารถคุณธรรมและ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

 3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพ่ือให้ได้บุคลากร
ที่มีทักษะ สมรรถนะในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ก าหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัดสิการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือให้บุคลากร
ได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เป็นไปตามกฎหมาย เป็นธรรม และเป็นขวัญก าลังใจ 
ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแก่มหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข 

 5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้  
โดยน าระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) จากเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล  
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการน าระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ทันสมัย  
เพ่ือสามารถตรวจสอบและบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและผู้บริหารเพ่ือน าปสู่การบรรลุพันธกิจ  
ของมหาวิทยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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 6. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 
 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพ่ือรักษา
จรรยาบรรณและวินัยของข้าราชการ เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรี มีคุณธรรมและจริยธรรม 
โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (1) การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
 (2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อหน้าที่ราชการ 
 (3) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 (4) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
 (5) การปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 
 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 
1. ด้านการวางแผนอัตราก าลังคน 

ประเด็นด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
แผนอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

     มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และทบทวน วางแผนด้านอัตราก าลัง  
ทุก ๆ 4 ปี ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ปัจจุบันเป็นกรอบอัตราก าลัง
ระยะที่ 3 ปี 2562 – 2565 จ านวน 1,340 อัตรา ประกอบด้วย สาย
วิชาการ 886 อัตรา และสายสนับสนุน 454 อัตรา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาทบทวนโครงสร้างกรอบอัตราก าลัง 
ระยะที่ 3 (ปี 2562 – 2565)  
 

 
2. ด้านการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร 

ประเด็นด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
1. การสรรหาบุคลากร 1. มีแผนการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

จ านวน 4 อัตรา ดังนี้ 
     1) ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 10 - 14  พฤษภาคม 2564 
     2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 
     3) สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง วันที่ 27 พฤษภาคม 
2564 
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2. ด้านการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร (ต่อ) 
ประเด็นด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

1. การสรรหาบุคลากร (ต่อ)      4) ประกาศรายชี่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง 
(สัมภาษณ์) วันที่ 4 มิถุนายน 2564 
     5) สอบภาคความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) วันที่ 9 
มิถุนายน 2564 
     6) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบพนักงานราชการ วันที่ 15 มิถุนายน 
2564 
     7) ผู้ผ่านการสอบรายงานตัวเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
     8) เริ่มปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

2. การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร 1. มีแผนด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
จ านวน 18 อัตรา  ดังนี้ 
     1) สังกัดคณะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 3 อัตรา 
     2) สังกัดคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
จ านวน 2 อัตรา 
     3) สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 4 อัตรา 
     4) สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 7 อัตรา 
     5) สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 1 
อัตรา 
     6) สังกัดศิลปศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา 
2. ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนเงิน
รายได้ เพ่ือประเมินเข้าสู่ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ 
จ านวน 17 อัตรา  ดังนี้ 
     1) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม จ านวน 1 อัตรา 
     2) ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 1 อัตรา 
     3) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 อัตรา 
     4) ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 1 อัตรา 
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2. ด้านการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร (ต่อ) 
ประเด็นด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

2. การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร 
(ต่อ) 

     5) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 2 อัตรา 
     6) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารทรัพยากร
นนทบุรี จ านวน 1 อัตรา 
     7) ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 
จ านวน 1 อัตรา 
     8) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารทรัพยากร
สุพรรณบุรี จ านวน 1 อัตรา 
     9) ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 
จ านวน 1 อัตรา 
     10) ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน จ านวน 2 อัตรา 
     11) ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1 อัตรา 
     12) ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 1 อัตรา 
     13) ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1 อัตรา 

 
3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 

ประเด็นด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
1. แผนพัฒนาบุคลากร      มีแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563 - 2565 ซึ่ง

ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 และได้เวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบ
และถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว 

2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ไปศึกษาต่อตามสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยในปีการศึกษา 2563
มีบุคลากรไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จ านวน 4 ราย 
2.  มีการประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการไปศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการ 
พ.ศ. 2563 
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3. ด้านการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
ประเด็นด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร (ต่อ) 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกเป็นกลุ่มประกอบด้วย ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย และผู้บริหารหน่วยงาน บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากร
สายสนับสนุน ได้แก่      
     1) หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 
     2) หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง  
     3) หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับช านาญการขึ้นไป  
รุ่นที่ 28   
     4) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานผลการ
ด าเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ  
     5) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ส าหรับผู้ริหาร รุ่นที่ 2   
4. มีระบบการรายงานผลการพัฒนาบุคลากร hrs.rmutsb.ac.th 

3. สร้างความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

1. มีการด าเนินการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้ผู้เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่ง สายวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 183 
ราย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 11 ราย ต าแหน่งศาสตราจารย์ 
จ านวน 1 ราย 
2. มีการด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือประเมินและแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 2/2563 จ านวน 264 ต าแหน่ง เมื่อครบ
เวลารับสมัครมีผู้มีคุณสมบัติ จ านวน 51 ราย 
3. มีการด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือประเมินและแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 2/2563 ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร จ านวน 
15 ต าแหน่ง เมื่อครบเวลารับสมัครมีผู้มีคุณสมบัติ จ านวน 1 ราย 
4. มีการด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือประเมินและแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 1/2564 จ านวน 213 ต าแหน่ง เมื่อครบ
เวลารับสมัครมีผู้มีคุณสมบัติ จ านวน 13 ราย 
5. มีการด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือประเมินและแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 1/2564 ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร จ านวน 
14 ต าแหน่ง (อยู่ระหว่างขยายระยะเวลาการรับสมัคร) 
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4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประเด็นด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

ผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และ
สวัสดิการต่าง ๆ 

1. มีการด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2559 (ซึ่งยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน) 
2. มีการด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ซึ่งยังคงใช้อยู่จนถึง
ปัจจุบัน) 
3. มีการด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ซึ่งยังคงใช้อยู่จนถึง
ปัจจุบัน) 
4. มีการด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปี 
5. มีการประกาศยกย่อง แสดงความยินดีกับบุคลากรท่ีได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน 

 
5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ประเด็นด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือต่อสัญญาจ้าง 

1. มีการด าเนินการประเมินทดลองงาน พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 

เงินงบประมาณ  จ านวน 1 ราย 

2. มีการด าเนินการประเมินต่อสัญญาจ้างระยะ 2 พนักงานมหาวิทยาลัย

สายวิชาการ จ านวน 2 ราย 

3. มีการด าเนินการขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง (2 ปี) ให้กับพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายวิชาการ จ านวน 186 ราย 

4. มีการด าเนินการประเมินต่อสัญญาจ้างระยะ 3 พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน เงินงบประมาณ  จ านวน 8 ราย และสายสนับสนุน 
เงินรายได้ จ านวน 1 ราย 
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5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
ประเด็นด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

2. การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร 

1. มีการด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 

2. มีการด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เ รื่อง เกณฑ์และ 

ค่าคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายงานวิชาการ

พ.ศ. 2562 

3. มีการด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์การประเมิน

และค่าคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายงาน

สนับสนุน พ.ศ. 2562 

4. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติของบุคลากร (HRDrmutsb)  

5. มีการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด

ให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

ของบุคลากรในสังกัดทราบทุกรอบการประเมิน 

 
6. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 

ประเด็นด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
1. การส งเสริมให การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มีธรรมาภิบาล 

1. มีการด าเนินการตามข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ และข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  และ
หนังสือเวียน ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ

2 .  ก า ร ก า ห น ด ม า ต ร ก า ร 
แนวทาง กรอบ ขั้นตอน วิธีการ
การปฏิบั ติ ง าน เกี่ ย วกับการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

1. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ระบบราชการ 
2. การด าเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่
พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 
3. มีขั้นตอนการด าเนินการเมื่อมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
4. มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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6. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 
ประเด็นด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

3 .  ก า ร รั ก ษ า วิ นั ย แ ล ะก า ร
ด าเนินการทางวินัย 

1. มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
2. มีพรระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3. มีข้อบังคับฯ ว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวน
พิจารณา พ.ศ. 2550 
4. มีข้อบังคับฯ ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์  
พ.ศ. 2550 
5. มีข้อบังคับฯ ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 
6. มีข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัยส าหรับพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2550 
7. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2558 
8. มีข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 
9. มีประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  เรื่อง 
กรณีความผิดที่ปรากฏชัดเเจ้งของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 17 
ธันวาคม 2563 
10. มีประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่ พึงมี 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


