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คำนำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการงานบุคลากรนี้ จัดทำข้ึนเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1) จัดทำกรอบอัตรากำลัง 2) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3) จัดทำแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและรายงานสรุปผล 4) รายงานข้อมูลการปฏิบัติราชการ (การขาด/การลา) 5) ตรวจสอบ
การลงวันลาของบุคลากร (ลาพักผ่อน/ลาป่วย/ลากิจ) 6) สรุปการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ
วันเสาร์ วันอาทิตย์ 7) บันทึกกิจกรรมการเข้าร่วม/ การฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร 8) บันทึกกิจกรรมการเข้า
ร่วมกิจกรรมโครงการตามตัวชี้วัดในระบบ ERP 9) ตรวจสอบประวัติบุคลากร 10) การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร ในระบบ ERP 11) การจัดทำหนังสือรับรอง 12) ประเมินความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามกระบวนการงานบุคลากร (Agenda) 

คณะผู้จัดทำจะติดตามและประเมินผลความสำเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดของ
คู่มือฉบับนี้ เพ่ือนำผลการดำเนินงานไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการงานบุคลากร 

 

 
 

             คณะผู้จัดทำ 
      2 มกราคม 2563  
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 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานบุคลากร 

1. วัตถปุระสงค์     

  1. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการงานบุคลการสำหรับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
  2. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการงานบุคลากร
ของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
   
    

2. ขอบเขตของกระบวนการ   

 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมข้ันตอนการปฏิบัติงานของงานบุคลากร จำนวน 12 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

1) จัดทำกรอบอัตรากำลัง    
2) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  
3) จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและรายงานสรุปผล  
4) รายงานข้อมูลการปฏิบัติราชการ (การขาด/การลา)  
5) ตรวจสอบการลงวันลาของบุคลากร (ลาพักผ่อน/ลาป่วย/ลากิจ)  
6) สรุปการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันเสาร์ วันอาทิตย์  
7) บันทึกกิจกรรมการเข้าร่วม/ การฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร  
8) บันทึกกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการตามตัวชี้วัดในระบบ ERP 
9) ตรวจสอบประวัติบุคลากร  
10) การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ในระบบ ERP  
11) การจัดทำหนังสือรับรอง   
12) ประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามกระบวนการงานบุคลากร (Agenda) 

 

3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์สำหรับเทียบกำหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทำได้ โดยมีกรอบในการพิจารณากำหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ



 

 2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานบุคลากร 

ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย 

การวางอัตรากำลัง หมายถึง การดำเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานกำลังคน เพ่ือนำไปสู่การกำหนดกลวิธีที่จะให้ได้กำลังคนในจำนวนและ
สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนากำลังคนเหล่านั้น
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การใช้ทรัพยากรบุคคล อันทรงค่าขององค์การให้
ปฏิบัติงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงคข์ององค์กร โดยมีภารหลัก 7 ด้าน คือการวางแผนด้านกำลัง การ
สรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรมพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล การดูแล
สุขภาพความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ และการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ 
 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ผู้อำนวยการสานักศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. ติดตามและประเมิลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากร 
บุคคล 

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1. จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเสนอให้ผู้บริหาร 
พิจารณา 
2. วางแผนอัตรากำลังคน 
3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4. จัดเก็บข้อมูลประวัติของบุคลากร 
5. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
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5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 
ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม บริหารบุคคลให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง 
ผู้รับบริการ : บุคลากร สานักศิลปะและวัฒนธรรม 1. บุคลากรที่มีคุณสมบุติ/สมรรถนะตามที

กำหนด 
2. สวัสดิการ ความมั่นคง ได้รับการพัฒนา 
และมีการประเมินที่เป็นธรรม 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : มหาวิทยาลัย บุคลการมีศักยภาพสามารถแข่งขันได้และมี
ประสิทธิภาพ 

คู่ความร่วมมือ : กองบริหารงานบุคคล มีบุคลากรทีได้รับการพัฒนาและมี 
ความก้าวหน้าตามระบบการประเมินผลของ
มหาวิทยาลัย 

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547  
2. กฎระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วา่ด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2558 
 

6. ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ  

ข้อกำหนดที่สำคัญ 

 ที่มาของข้อกำหนดที่สำคัญ 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ผู้ส่งมอบ 
ผู้เรียน/
ผู้รับ 

บริการ 

ผู้มีส่วน
ได้/ 

ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

1. การรายงานผลการดำเนินงาน
ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย 
กำหนด 

✓     

2. การปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมาย
การดำเนินงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

✓     
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure : QWP 
  7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
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 6 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานบุคลากร 



 

 7 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานบุคลากร 



 

 8 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานบุคลากร 



 

 9 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานบุคลากร 
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  7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม่) 
 
  



 

 11 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานบุคลากร 



 

 12 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานบุคลากร 



 

 13 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานบุคลากร 



 

 14 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานบุคลากร 



 

 15 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานบุคลากร 
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7.2 วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
  

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
งานบุคลากร 

คำจำกัดความ 
          การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การใช้ทรัพยากรบุคคล อันทรงค่าขององค์กรให้
ปฏิบัตงิานไดส้ำเร็จตามวัตถุประสงคข์ององค์กร โดยมีภารหลัก 7 ด้าน คือการวางแผนด้านกาลัง การ
สรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรบพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล การดูแล
สุขภาพความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ และการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

1. จัดทำกรอบอัตรากำลัง ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป งานบุคลากร 

กรอบ
อัตรากำลัง
สำนักศิลปะ

และวัฒนธรรม 
2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ตุลาคม-กันยายน 

ของปีถัดไป 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป งานบุคลากร 

เล่มแผนพัฒนา
บุคลากรและ

รายงานสรุปผล 
3. จัดทำแผนบริหารทรัพยากร
บุคคลและรายงานสรุปผล 

ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป งานบุคลากร 

เล่มแผนบริหาร
ทรัพยากร
บุคคลและ

รายงานสรุปผล 
4. รายงานข้อมูลการปฏิบัติ
ราชการ (การขาด/การลา) 

ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป งานบุคลากร 

บันทึกข้อความ
แนบรายงาน
ข้อมูลการ

ปฏิบัติราชการ 
(การขาด/การ

ลา) 
ประจำเดือน 

5. ตรวจสอบการลงวันลาของ
บุคลากร (ลาพักผ่อน/ลาป่วย/ลา

ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป งานบุคลากร 

โปรแกรม Excel 

ที่ใชบ้ันทึก
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กิจ) ข้อมูลการลา

ประเภทต่าง ๆ 
6. สรุปการลงเวลาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ และวันเสาร์ วัน
อาทิตย์ 

ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป งานบุคลากร 

สรุปการลงเวลา
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

7. บันทึกกิจกรรมการเข้าร่วม/ 
การฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร 

ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป งานบุคลากร 

ข้อมูลในระบบ 
ERP 

8. บันทึกกิจกรรมการเข้าร่วม
โครงการตามตัวชี้วัดในระบบ 
ERP 

ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป งานบุคลากร 

ข้อมูลในระบบ 
ERP 

9. ตรวจสอบประวัติบุคลากร ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป งานบุคลากร 

ข้อมูลในระบบ 
ERP 

10. การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร ในระบบ 
ERP 

ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป งานบุคลากร 

รายงานการ
ประเมินผล

ปฏิบัติราชการ 
11. การจัดทำหนังสือรับรอง ตุลาคม-กันยายน 

ของปีถัดไป 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป งานบุคลากร 

หนังสือรับรอง 

12. ประเมินความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามกระบวนการงาน
บุคลากร (Agenda) 

ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป งานบุคลากร 

คู่มือ
กระบวนการ
งานบุคลากร 
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7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
   

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
 1. ใบลงเวลาปฏิบัติราชการ 

2. รายงานสรุปผลการอบรมสัมมนา 
3. แบบนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
4. แบบฟอร์มหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน 
5. แบบฟอร์มคู่มือปฏิบัติงาน 
6. แบบฟอร์มการปรับปรุงและพัฒนางาน 

 
 7.4 เอกสารอ้างอิง 

1. คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. คู่มือจรรยาบรรณสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

    

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทีได้รับการพัฒนาสมรรถนะประจำสาย 

งาน ร้อยละ 80 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏบิัติงาน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
     ข้าพเจ้า นายอนันตชัย  เอกะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้
พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการงานบุคลากร ในฐานะผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่าย
บริหารงานทั่วไป สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 โดยยินยอมให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำกระบวนการงาน
บุคลากร มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป   
 

                     ให้ไว้  ณ  วันที่ 2 มกราคม 2563 

      

       นายอนันตชัย      เอกะ 
     (ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม) 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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แบบฟอร์ม 006 การปรับปรุงและพัฒนางาน 
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แบบฟอร์ม 015 คู่มือปฏิบัติงาน 
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คณะผู้จัดทำ 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานบุคลากร 

 

นางสาวลักขณา  นาคกล่อม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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