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ค าน า 
 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ รวม 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนอัตราก าลังคน 
ด้านการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมทั้ง 
ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงได้จัดท ารายงานผลการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น 
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บทท่ี 1 
สวนน า 

 
1. ประวัติความเปนมา 
 กองบริหารงานบุคคล เป็นหน่วยงานภายใต้สั งกัดส านักงานอธิการบดี  ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2550 
ใหแบงสวนราชการในส านักงานอธิการบดี ดังนี้  
 (1) กองกลาง  
 (2) กองคลัง  
 (3) กองนโยบายและแผน  
 (4) กองบริหารงานบุคคล  
 (5) กองพัฒนานักศึกษา  
 (6) กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี  
 (7) กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 
 กองบริหารงานบุคคล ตั้งอยู่ ณ อาคารบูรณมงคล ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60  
หมู 3 ถ.สายเอเชีย (กรุงเทพฯ –นครสวรรค) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000  

2. วิสัยทัศน์ 
 เป็นหน่วยงานหลักที่ ให้บริการด้ านทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพโดยมีระบบสมรรถนะ  
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3. พันธกิจ 
 1. สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ  
 2. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร  
 3. รักษาบุคลากรให้คงอยู่ในองค์กรอย่างมีความสุข 

4. สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของบุคลากร 
 1. ใฝ่รู้ (Self-learning) หมายถึง รักในความรูมุงมั่นแสวงหาความรูใหม เพ่ือแกปญหาและพัฒนา
ตนเอง 
 2. มีความคิดเชิงระบบ (Systematic thinking) หมายถึง การคิดในภาพรวม โดยตระหนักชัด 
ในองคประกอบยอยที่มีความสัมพันธและมีหนาที่ที่เชื่อมโยงกัน 
 3. สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective communication) หมายถึง กระบวนการถายทอด 
ขอมูลขาวสารความรูสึกนึกคิดและอารมณจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหรือกลุมบุคคลอ่ืนเพ่ือใหเกิดความเขาใจ
และยอมรับรวมกัน 
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 4. เปนมืออาชีพ (Professional) หมายถึง มีความรู ความเข าใจในศาสตร ของวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เปนอยางดี มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพ จนมีความช านาญการหรือเชี่ยวชาญ 
ในวิชาชีพมีผลงานเปนที่ยอมรับของผูที่ประกอบวิชาชีพดวยกันและผูรับบริการเปนผูที่ ประพฤติ ปฏิบัติตาม 
จรรณยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด 
 5. จิตสาธารณะ (Public mind) หมายถึง การตระหนักรูและค านึงถึงสวนรวม เปนจิตที่คิด 
สรางสรรคเปนกุศลและมุงท าความดีเพ่ือเปนประโยชนตอสวนรวม 
กรอบอัตราก าลังกองบริหารงานบุคคล 
 
5. โครงสร้างการบริหารงาน 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ปีงประมาณ 2562 – 2565) 
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- สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
- บริหารอัตราก าลัง 
- การก าหนดต าแหน่งและความกา้วหนา้ในอาชีพ 
 

- ฐานข้อมูลสารสนเทศ และทะเบียนประวัต ิ
- บริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน 
- บริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน ์
 

- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
และค่านิยมองค์กร 
- ศึกษาตอ่และทุนการศึกษา 
- ฝึกอบรม ศึกษาดูงานและเพิ่มพูนความรู้ 
 

- การพิจารณาเกีย่วกับเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
- การด าเนินคดีและประสานคด ี
- การด าเนินการทางวินยั 
- การร่างสัญญาและการบริหารสัญญา 
- การพัฒนาและวิจยักฎหมาย 
- การด าเนินการเกีย่วกบัความรับผิดทางละเมิด 
- ยกร่างปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ 
- ตอบขอ้หารือให้ค าปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย 
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- หวัหน้างานอัตราก าลังและบรรจุแต่งตั้ง 
(บุคลากร) 
- บุคลากร (8) 
 

- หวัหน้างานพัฒนาบุคลากร (บุคลากร) 
- บุคลากร (3) 
 

- หวัหน้างานสารสนเทศและสวัสดิการ (บุคลากร) 
- บุคลากร (5) 
 

- หวัหน้างานกฎหมายและนิติการ (นิตกิร) 
- นิติกร (3) 
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6. บุคลากรกองบริหารงานบุคคล 
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 ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนบุคลากรกองบริหารงานบุคคล 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางสาววิยะดา นุชพันธุ์ พนักงาน

มหาวิทยาลยั 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
ช านาญการ 

รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกอง
บริหารงานบุคคล 

2 นางสาวราตร ี ศิริวัฒน์ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
ปฏิบัติการ 

สังกัดส านักงานอธิการบดี ช่วย
ราชการงานบริหารและพัฒนาระบบ 

3 นางสาวนุชศจี ส าเภาลอย พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
ปฏิบัติการ 

สังกัดส านักงานอธิการบดี ช่วย
ราชการงานบริหารและพัฒนาระบบ 

4 นางสาวสุนันทา ใบชิต พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

บุคลากรปฏิบัติการ หัวหน้างานสารสนเทศและสวัสดกิาร 

5 นางสาวภาวณิ ี ชูนุ้ย พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

บุคลากรปฏิบัติการ หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร 

6 นางสาวกัสยา สุพล พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

นิติกรปฏิบตัิการ หัวหน้างานกฎหมายและนติิการ 

7 นางสาวนุชรินทร ์ ศรีสังข ์ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

บุคลากรปฏิบัติการ งานอัตราก าลังและบรรจุแต่งตั้ง 

8 นางสาวสมญัญา ตรีรตันเศรษฐ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

บุคลากรปฏิบัติการ งานอัตราก าลังและบรรจุแต่งตั้ง 

9 นางสาวชมพูนุท ก้อนทอง พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

บุคลากรปฏิบัติการ งานอัตราก าลังและบรรจุแต่งตั้ง 

10 นางสาวสิริพร หามนตร ี พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

บุคลากรปฏิบัติการ งานอัตราก าลังและบรรจุแต่งตั้ง 

11 นางสาวพิชญ์สิน ี นิยมค้า พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

บุคลากรปฏิบัติการ งานอัตราก าลังและบรรจุแต่งตั้ง 

12 นางสาววรางคณา เอมฉวี พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

บุคลากรปฏิบัติการ งานสารสนเทศและสวสัดิการ 

13 นางสาวสุภัทรา ผันผาย พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

บุคลากรปฏิบัติการ งานสารสนเทศและสวสัดิการ 

14 นางวิภา เสน่ห์ดุษฎ ี พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

บุคลากรปฏิบัติการ งานสารสนเทศและสวสัดิการ 

15 นายนิวัฒน ์ ทองค า พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

บุคลากรปฏิบัติการ งานสารสนเทศและสวสัดิการ 

16 นางสาวจันทร ศรีชาต ิ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

บุคลากรปฏิบัติการ งานพัฒนาบุคลากร 

17 นางสาวณรินทรณ ์ จาดแก้ว พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

บุคลากรปฏิบัติการ งานพัฒนาบุคลากร 
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 ตารางที่ 1 แสดงจ านวนบุคลากรกองบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง หมายเหตุ 
18 นายพจน์ชนก สมบัต ิ พนักงาน

มหาวิทยาลยั 
นิติกรปฏิบตัิการ งานกฎหมายและนิติการ 

19 นางสาวสุภาพร ปิติเขต พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

นิติกรปฏิบตัิการ งานกฎหมายและนิติการ 

20 นางสาวธิชา ทองมูล พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

นิติกรปฏิบตัิการ งานกฎหมายและนิติการ 

21 นางสาววีรยา วงษ์พราหมณ ์ พนักงานราชการ บุคลากร งานอัตราก าลังและบรรจุแต่งตั้ง 

 
 
 แผนภูมิที่ 4 แสดงจ านวนบุคลากรกองบริหารงานบุคคลแยกตามประเภทบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการ, 1, 5% 

พนักงานมหาวิทยาลัย, 19, 
90% 

พนักงานราชการ, 1, 5% 

ข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานราชการ 
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ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนบุคลากรแยกตามประเภทบุคลากรและคุณวุฒิการศึกษา 

ประเภทบุคลากร 
จ านวนบุคลากรตามคุณวุฒิการศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ข้าราชการ - 1 - 

พนักงานมหาวิทยาลัย - 15 4 

พนักงานราชการ - 1 - 

 
 
แผนภูมิที่ 5 แสดงจ านวนบุคลากรแยกตามคุณวุฒิการศึกษา 
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7. ภารกิจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกองบริหารงานบุคคล 

 1. งานอัตราก าลังและบรรจุแต่งตั้ง ประกอบด้วย 
 1.1 หน่วยสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ สรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารที่ด ารง
ต าแหน่งตามวาระ แต่งตั้งผู้บริหาร ตรวจสอบค าสั่งมอบอ านาจ ค าสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน/ปฏิบัติหน้าที่
แทน ด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคลากร การปรับวุฒิ การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือต่อสัญญาจ้าง 
การลาออก การเปลี่ยนต าแหน่ง การปรับระดับของลูกจ้างประจ า การโอน/ย้าย ตัดโอน โอนสับเปลี่ยนอัตรา 
การให้ไปช่วยราชการและการให้กลับต้นสังกัด การอนุญาตไปสอบแข่งขัน การจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
บุคลากร การจัดท าค าบรรยายลักษณะงาน ให้บริการข้อมูล รวบรวม ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล จัดท า
สรุปและรายงาน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือวิจัย การจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารและการพิจารณาของผู้บริหาร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 1.2 หน่วยบริหารอัตราก าลัง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดท าและทบทวนกรอบอัตราก าลัง
บุคลากร ด าเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การจัดตั้ง/ยุบ/เลิกนห่วยงานภายใน 
การเพ่ิมลดจัดสรรต าแหน่งและอัตราก าลัง การยุบเลิกต าแหน่งกรณีเกษียณอายุราชการ การก าหนดต าแหน่ง
และระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน การเปลี่ยนคุณวุฒิ/สาขาวิชาของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้บริการ
ข้อมูล รวบรวม ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล จัดท าสรุปและรายงาน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์
หรือวิจัย การจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการพิจารณาของผู้บริหาร และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 1.3 หน่วยก าหนดต าแหน่งและความก้าวหน้าในอาชีพ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ด าเนินการ
เกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิฃาการ การเสนอขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน ให้บริการข้อมูล รวบรวม ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล จัดท าสรุปและรายงาน 
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือวิจัย การจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการ
พิจารณาของผู้บริหาร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 2. งานสารสนเทศและสวัสดิการ ประกอบด้วย 
 2.1 หน่วยฐานข้อมูลสารสนเทศและทะเบียนประวัติ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  จัดท า 
ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมูลในทะเบียนประวัติของมหาวิทยาลัย บันทึกข้อมูลในทะเบียน
ประวัติข้าราชการในระบบของ สกอ. ด าเนินการเกี่ยวกับการเพ่ิมคุณวุฒิ ให้บริการข้อมูล รวบรวม ก ากับ ดูแล 
ติดตาม ประเมินผล จัดท าสรุปและรายงาน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือวิจัย การจัดท าฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการพิจารณาของผู้บริหาร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 2.2 หน่วยบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ด าเนินการเกี่ยวกับการ
ก าหนดรูปแบบและการประเมินผลการปฏิบัติราชการการการกลั่นกรองผลการประเมิน การเลื่อนขั้นเงินเดือน/
ค่าตอบแทนของบุคลากร เสนอขอความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่ง ด าเนินการเกี่ยวกับการเพ่ิมค่าครองชีพ จัดท า/เปลี่ยนแปลงแก้ไขบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
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ค่าตอบแทนบุคลากร จัดท าข้อมูลเพื่อประกอบการของบประมาณรายจ่ายประจ าปีเกี่ยวกับบุคลากร ให้บริการ
ข้อมูล รวบรวม ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล จัดท าสรุปและรายงาน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์
หรือวิจัย การจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการพิจารณาของผู้บริหาร และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 2.3 หน่วยบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดท าบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หนังสือรับรอง ขอยกเว้นการรับราชการทหาร ขอพระราชทานเพลิงศพ ด าเนินการตาม
ระเบียบการลา จัดท าฐานข้อมูลระบบการจ่ายตรงของข้าราชการและลูกจ้างประจ า ประสานงานในการจัด
สวัสดิการกับหน่วยงานภายนอก ด าเนินการเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ ด าเนินการเกี่ยวกับการขอจ่ายส่งคืนพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขอรับบ าเหน็จบ านาญ ใช้
สิทธิในบ าเหน็จตกทอด ขอรับเงินคืนจาก กบข. และ กสจ. ด าเนินการเก่ียวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
รับรางวัลต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอก ให้บริการข้อมูล รวบรวม ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล จัดท าสรุป
และรายงาน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือวิจัย การจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารและการพิจารณาของผู้บริหาร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 3. งานพัฒนาบุคลการ ประกอบด้วย 
 3.1 หน่วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและค่านิยมองค์กร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  
ด าเนินการเกี่ยวกับการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล การติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการด าเนินการตามแผน การก าหนดค่านิยมของมหาวิทยาลัย การสนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติตามค่านิยมที่มหาวิทยาลัยก าหนด การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตาม
ค่านิยมของมหาวิทยาลัย ให้บริการข้อมูล รวบรวม ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล จัดท าสรุปและรายงาน 
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือวิจัย การจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการ
พิจารณาของผู้บริหาร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 3.2 หน่วยศึกษาต่อและทุนการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดท าแผนการศึกษาต่อของ
มหาวิทยาลัย จัดสรรทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากร ขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอก ท าสัญญา
การศึกษาต่อ/สัญญาทุนการศึกษาชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญา ด าเนินการตรามที่คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ด้านศึกษาต่อ และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรมอบหมาย จัดท าฐานข้อมูลผู้ลาศึกษาต่อ/ผู้รับ
ทุนการศึกษา ก ากับดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลที่มหาวิทยาลัยรับเป็นสถาบันต้นสังกัด ให้บริการข้อมูล รวบรวม 
ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล จัดท าสรุปและรายงาน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือวิจัย การจัดท า
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการพิจารณาของผู้บริหาร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 3.3 หน่วยฝึกอบรม ศึกษาดูงานแลเพิ่มพูนความรู้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตรวจสอบและ
เสนอมหาวิทยาลัยในการอนุญาตให้บุคลากรไปฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ศึกษา ดูงานในประเทศและ
ต่างประเทศ การเดินทางไปน าเสนอผลงานวิชากรในต่างประเทศ การเดินทางไปราชการภายในประเทศของ
หัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบและเสนอขออนุญาตให้บุคลากรสายวิชาการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทาง
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วิชาการ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจ าปีของมหาวิทยาลัย ให้บริการข้อมูล รวบรวม ก ากับ ดูแล ติดตาม 
ประเมินผล จัดท าสรุปและรายงาน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือวิจัย การจัดท าฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการพิจารณาของผู้บริหาร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 4. งานกฎหมายและนิติการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตรวจสอบและปรับยกร่างกฎหมาย พัฒนา
และวิจัยกฎหมาย ให้ค าปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย ร่างสัญญาและบริหารสัญญา (ยกเว้นสัญญาตาม
กฎหมายว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้าง เว้นแต่ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติหรือตีความตามสัญญาดังกล่าว) ด าเนินการ
ทางวินัย ท าส านวนการไต่สวน ส านวนการสอบสวน หรือส านวนการสืบสวนจากข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ตรวจสอบหรือสอบสวน และสืบสวน ด าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีในศาลปกครอง คดีในศาลรัฐธรรมนูญ หรือ
คดีอ่ืน พิจารณาและตรวจสอบค าอุทธรณ์หรือค าโต้แย้ง เผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย บังคับคดีตามค า
พิพากษาหรือค าสั่ง ด าเนินมาตรการทางปกครอง (ยกเว้นการด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์) ด าเนินการ
เกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี เตรียมการระงับข้อพิพาท งานด้านกฎหมายอ่ืนที่ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับ
การรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐรับรอง ให้บริการข้อมูล รวบรวม ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล 
จัดท าสรุปและรายงาน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือวิจัย การจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารและการพิจารณาของผู้บริหาร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 15 
 

บทที่ 2 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 
1. การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1. ด้านการวางแผนอัตราก าลังคน 
 เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้หน่วยงานต้องมีการวางแผนอัตราก าลัง โดยใช้เครื่องมือและตัวชี้วัดต่าง ๆ รวมทั้งมี
การออกแบบโครงสร้างองค์กรและต าแหน่งให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเกิด
ประโยชน์สูงสุด น าไปสู่การบรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 2. ด้านการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร 
 ด าเนินการสรรหาบุคลากรให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เพ่ือให้ได้บุคลากรมาบรรจุเข้าปฏิบัติ
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 าลังใจให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแก่มหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข 

 5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดย
น าระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) จากเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล ที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการน าระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ทันสมัย เพ่ือสามารถ
ตรวจสอบและบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและผู้บริหารเพ่ือน าปสู่การบรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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 
 
2. เป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 1. การบริหารอัตราก าลัง 
 (1) ตรึงกรอบอัตราก าลังเดิมโดยไม่ให้เพ่ิมอัตราใหม่ในภาพรวม 
 (2) การจัดสรรอัตราก าลังเพื่อทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการคืนให้กับคณะ/หน่วยงานในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย 

 2. การสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง 
 (1) การพัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการที่ชัดเจน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 (2) การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามกรอบโครงสร้างกรอบอัตราก าลัง 

 3. การพัฒนาบุคลากร 
 (1) การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 (2) การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) 

 4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 (1) การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 (2) การพิจารณาการก าหนดแนวทางการประเมินสมรรถนะ (Competency) ให้มีความชัดเจน 
เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร 

 5. ความก้าวหน้าในสายงาน 
 (1) การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอก าหนดต าแหน่งของบุคลากรสายวิชาการและ 
สายสนับสนุนให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 (2) จัดหาพี่เลี้ยงในการเขียนเสนอขอก าหนดต าแหน่งของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
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 6. การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
 (1) การปรับปรุงหลักเกณฑ์กองทุนสวัสดิการภายในและการจัดสวัสดิการภายในให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 (2) การจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของบุคลากร 

 7. การบริหารค่าตอบแทน 
 (1) การทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม 
 (2) การพิจารณาระบบบริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการเพื่อจูงใจบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

 8. ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 (1) การพัฒนาเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคลให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
 (2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้มีความเชื่อมโยงกัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนและมี
ฐานข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันท้ังมหาวิทยาลัย 
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3. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการด าเนินการ 

1. ด้านการวางแผนอัตราก าลังคน 
เพื่อสนับสนุนการด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้หน่วยงานต้องมีการ
วางแผนอัตราก าลัง โดยใช้เครื่องมือและตัวช้ีวัดต่าง ๆ รวมทั้งมีการ
ออกแบบโครงสร้างองค์กรและต าแหน่งให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเกิดประโยชน์สูงสุด น าไปสู่การบรรลุ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

     มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และทบทวน วางแผนด้านอัตราก าลัง ทุก ๆ 4 ปี ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 รายละเอียด ดังนี้ 
     1. ปัจจุบันเป็นกรอบอัตราก าลังระยะที่ 3 ปี 2562 – 2565 จ านวน 1,340 อัตรา ประกอบด้วย สายวิชาการ 
886 อัตรา และสายสนับสนุน 454 อัตรา 
     2. มีการวิเคราะห์ประเมินค่างาน เพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 295 
ต าแหน่ง 
     3. มีการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงาน ถึง ระดับหัวหน้างาน 
แยกตามชื่อต าแหน่งและลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
     4. ด าเนินการการก าหนดต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

2. ด้านการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร 
ด าเนินการสรรหาบุคลากรให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เพื่อให้ได้
บุคลากรมาบรรจุเข้าปฏิบัติราชการที่มีความสามารถตรงตาม
ต าแหน่งท่ีมหาวิทยาลัยต้องการ โดยค านึงถึงความสามารถคุณธรรม
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญ 

     1. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จ านวน 84 
อัตรา ผ่านการคัดเลือกได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 27 อัตรา 
     2. การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เงินงบประมาณ จ านวน 5 อัตรา ผ่านการคัดเลือกได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้ง 5 อัตรา 
     3. การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เงินรายได้ จ านวน 1อัตรา ผ่านการคัดเลือกได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้ง 1 อัตรา 
     4. การสรรหาพนักงานราชการ จ านวน 4 อัตรา ผ่านการคัดเลือกได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 4 อัตรา 
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3. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการด าเนินการ 

2. ด้านการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร (ต่อ)      5. การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  เรื่อง  
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 
โดยมีผู้ได้รับการประเมินและต่อสัญญาจ้างจ านวน 118 ราย 
     6. การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ยังไม่มีบุคลากรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น) 
     7. การแต่งตั้งข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 9 คน ได้แก่ ต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 9 ราย  
     8. การประเมินการทดลองปฏิบัติงาน โดยมีพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่พ้นจากการทดลองปฏิบัติงาน จ านวน  
36 ราย (ผ่านการสรรหาสายวิชาการ 27 ราย สายสนับสนุน 5 ราย ส ารองสายสนับสนุน 3 ราย รวม 36 ราย) 
     9. การโอนย้ายข้าราชการ มีค าสั่งย้ายเรียบร้อย  จ านวน 1 ราย 
     10. การลาออกของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ าขอลาออกจากงาน 
รวม 23 ราย เป็นข้าราชการ 3 ราย พนักงานมหาวิทยาลัย 18 ราย และพนักงานราชการ 2 ราย  
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3. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการด าเนินการ 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีทักษะ สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย 

1. การจัดฝึกอบรมที่ด าเนินการเอง 
     1.1 โครงการชี้แจงทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของผู้บริหารระดับคณะ จ านวนผู้เข้าร่วม 58 คน จัดวันที่  
28 มีนาคม 2562 
     1.2 โครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวนผู้เข้าร่วม 35 คน จัดวันที่  
2 พฤษภาคม 2562  
     1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” ประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวนผู้เข้าร่วม  
27 คน 
     1.4 โครงการสุขภาพดีชีวีเปี่ยมสุข ประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวนผู้เข้าร่วม 183 คน จัดวันที่ 2 กันยายน 2562 
     1.5 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปี พ.ศ. 2562  
จ านวนผู้เข้าร่วม 1,104 คน จัดวันที่ 11 ธันวาคม 2561 
     1.6 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวนผู้เข้าร่วม 354 คน จัดวันที่  
11 – 13 ธันวาคม 2562 
2. การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 
     2.1 โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล 
เรื่อง คดีปกครองที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  จ านวนผู้เข้าร่วม 2 คน 
     2.2 โครงการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 (1/2562) และเข้าร่วมประชุม
วิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง HR Transformation in Digital Age และ Digital Tool Future 
HR จ านวนผู้เข้าร่วม 2 คน 
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3. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการด าเนินการ 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 3. ทุนการศึกษา  
     1. ทุนปริญญาเอก จ านวน 2 ทุน ดังนี้ 
          1.1 สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง 
          1.2 สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง 
4. การศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก 
     4.1 ศึกษาดูงานเกษตรแม่โจ้ 58 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร และ 35 ปี ประมงแม่โจ้เพ่ือสร้างนวัตกรรมสัตว์น้ า
ปลอดภัย มุ่งสู่อินทรีย์ ระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2561 จ านวนผู้เข้าร่วม 1 คน (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร) 
     4.2 ศึกษาดูงานการจัดการความรู้ส่งเสริมความเป็นครู ณ โรงแรม พีลูส จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่  
12 –13 มกราคม 2562 จ านวนผู้เข้าร่วม 4 คน (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม) 
     4.3 ศึกษาดูงานการออกแบบก่อสร้างโรงเรือนสาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวนผู้เข้าร่วม 6 คน (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร) 
     4.4 ศึกษาดูงานอบรมเยี่ยมชมโรงงานกับ บจก.คูโบต้า อยุธยา (ฮ่ัวเฮงหลี) หัวข้อคูโบต้าฟาร์ม และการสาธิตการ
ใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ ณ บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด นิคมอมตะนคร ชลบุรี 
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562 จ านวนผู้เข้าร่วม 5 คน (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร) 
     4.5 ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการศูนย์เฉพาะทาง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 
20 มีนาคม 2562 จ านวนผู้เข้าร่วม 5 คน (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร) 
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3. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการด าเนินการ 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 4. การศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก (ต่อ) 
     4.6 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะเกิดประโยชน์ต่อคณะวส.และมหาวิทยาลัย ณ University of Electro-
Communication ระหว่างวันที่ 13 – 21 มีนาคม 2562 จ านวนผู้เข้าร่วม 1 คน (คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์) 
     4.7 โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 24 – 
26 เมษายน 2562 จ านวนผู้เข้าร่วม 9 คน (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร) 
     4.8 ศึกษาดูงานการจัดการโรงงาน และกระบวนการผลิตผงชูรสอามิโนะโมโต๊ะ วันที่ 3 เมษายน 2562 จ านวนผู้เข้าร่วม 
1 คน (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร) 
     4.9 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาหรือองค์กรระหว่าง
ประเทศ ณ Islamic University of Indonesia (UII) เมืองยอร์คยาการ์ตา ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 22 
– 25 เมษายน 2562 จ านวนผู้เข้าร่วม 3 คน (คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
     4.10 ศึกษางานซ่อมบ ารุงระบบช่วงล่างของตู้โดยสาร  ณ ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย ระหว่างวันที่  
2 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2562 จ านวนผู้เข้าร่วม 1 คน (คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
     4.11 ศึกษาดูงานสวนมะเขือเทศ "แตะขอบฟ้า" ณ สวนมะเขือเทศ แตะขอบฟ้า วันที่ 13 มีนาคม 2562 จ านวนผู้เข้าร่วม 
1 คน (คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
     4.12 ศึกษาดูงาน หจก.แม่ละมายและสุพรรณดิวฟู้ด จ ากัด ณ หจก.แม่ละมายและสุพรรณดิวฟู้ด วันที่ 13 มีนาคม 2562 
จ านวนผู้เข้าร่วม 1 คน (คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
     4.13 ศึกษาดูงานด้านการตลาดและการบริหารจัดการ บริษัทคลีนฟาร์ และศูนย์โอท็อปคอมเพล็กซ์พุแค จังหวัดสระบุรี 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 จ านวนผู้เข้าร่วม 2 คน (คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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3. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการด าเนินการ 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 4. การศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก (ต่อ) 
     4.14 ศึกษาดูงานฟาร์มสัตว์สวยงามเพ่ือการค้า ณ บ้านนกสวยงาม จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 8 กันยายน 2562 
จ านวนผู้เข้าร่วม 1 คน (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร) 
     4.15 ศึกษาดูงานฟาร์มควายนมและโครงการในพระราชด าริ ณ สอนศิริฟาร์มและศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
เขาหินซ้อน วันที่ 18 กันยายน 2562 จ านวนผู้เข้าร่วม 6 คน (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร) 
     4.16 ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ MOU และศึกษาดูงาน ณ BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY และ 
SHANDONGPOLY TECHNICCOLLEGE ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 15 – 19 กันยายน 2562 
จ านวนผู้เข้าร่วม 3 คน (คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
     4.17 ดูงานโครงการพัฒนายกระดับหนึ่งต าบบหนึ่งผลิตภัณฑ์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชนัยพรผ้าจก จ.ราชบุรี วันที่ 
22 กันยายน 2562 จ านวนผู้เข้าร่วม 1 คน (คณะศิลปศาสตร์) 
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4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ก าหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัดสิการต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และ
สวัสดิการที่เป็นไปตามกฎหมาย เป็นธรรม และเป็นขวัญก าลังใจให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแก่มหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข 

1. ก าหนดผลตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันโดยการปรับปรุงการก าหนดอัตราขั้นต่ าขั้นสูงของ
พนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ได้แก่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
2. จัดให้มีสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับบุคลากรทุกประเภทนอกเหนือจากที่บุคลากรได้รับตามกฎหมาย 
ซึ่งยังคงมีการด าเนินการจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้  
     2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสวัสดิการ พ.ศ. 2558 
     2.2 ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
     2.3 ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่ความตาย พ.ศ.  2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 
     2.4 ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากร พ.ศ. 2562 ประกาศใช้ 25 กันยายน 2562 
     2.5 ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสดิการเพ่ือการจัดงานตามประเพณี พ.ศ. 2562 
     2.6 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื ่อง ก าหนดต าแหน่งและ เงินเพิ่มส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษและขาดแคลนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 
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4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)      2.7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน พ.ศ.  2561 
     2.8 ประกาศระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูม ิเรื่อง สวัสดิการตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศใช้เมื่อ 12 มีนาคม 2552 
 

5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ด้วยความเสมอภาค 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยน าระบบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน 
(KPIs) จากเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล ที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการน าระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติงานที่ทันสมัย เพื่อสามารถตรวจสอบและ
บริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและผู้บริหารเพื่อน าปสู่การ
บรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

ปรับปรุงข้อบังคับ และประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการประเมินผล เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสใน
ขั้นตอนของการประเมิน และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
     1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2554 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2554 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง เกณฑ์การประเมินและค่าคะแนนการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรสายงานวิชาการ พ.ศ. 2562 
     4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง เกณฑ์การประเมินและค่าคะแนนการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรสายงานสนับสนุน พ.ศ. 2562 
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6. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการ
อย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาจรรยาบรรณและวินัยของข้าราชการ เป็น
ข้าราชการที่ดี  มีเกียรติและศักดิ์ศรี มีคุณธรรมและจริยธรรม 
โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ 
   (1) การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
   (2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อหน้าท่ีราชการ 
   (3) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
   (4) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
   (5) การปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 

1. การด าเนินการเก่ียวกับงานวินัย การอุทธรณ์ และร้องทุกข์ 
     - การสอบข้อเท็จจริง จ านวน 11 เรื่อง ด าเนินการแล้วเสร็จ ๘ เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 เรื่อง 
     - การสอบสวนทางวินัย จ านวน 4 เรื่อง 
     - การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด จ านวน - เรื่อง 
     - งานพิจารณา จ านวน 1 เรื่อง  
     - การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ จ านวน - เรื่อง 
2. การด าเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ปรับปรุง ยกร่างกฎหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่าน
คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาข้อบังคับของมหาวิทยาลัย จ านวน 1 ฉบับ ดังนี้ 
     - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเทียบต าแหน่งทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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