
 
 

  



 
 

 



 
 

สารคณบดี 

 คณะศิลปกรรมศาสตร เปนหนวยงานภายใตการกํากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย มีภารกิจหลักในการจัดการเรียน การสอน

และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยใหบรรลุวัตถุประสงค ทั้งนี้ บุคลากรสายสนับสนุนเปนสวน

สําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสนองตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัยใหสามารถทัดเทียม

กับหนวยงานอื่นและสามารถแขงขัน 

มหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปฏริูปการบริหารจัดการทรัพยากรบคุคล

ใหมีความสอดคลองกับภารกิจในปจจุบัน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบการบริหารงาน

บุคคล เพื่อกําหนดโครงสรางตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ทําการวิเคราะหภาระงานเพื่อกําหนด

ตําแหนงใหสอดคลองกับพันธกิจ เพื่อกําหนดเปนกรอบอัตรากําลังของหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ

ชัดเจน และมีความเสมอภาคในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกหนวยงานและเปนมาตรฐานในการ

จัดทํากรอบอัตรากําลังของหนวยงานตอไปในอนาคต 

คณะศิลปกรรมศาสตร ไดมีการทบทวนโครงสรางการแบงสวนงานภายในตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรสายสนับสนุนไดมีสวนรวมในการกําหนดของขายงานในแตละตําแหนง 

และรวมกันกําหนดรายละเอียดตางๆ  เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลประกอบการจัดทํากรอบอัตรากําลัง 

ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับภาระงานที่ปฏบิัติจริง  ทั้งนี้  ขอมูลในการจัดทํากรอบอัตรากําลัง

ดังกลาวถึงแมจะไมครบถวนสมบูรณเทาที่ควรแตก็สามารถที่จะใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดทํา 

กรอบโครงสรางของหนวยงานได และหวังเปนอยางยิ่งวาจะใชเปนขอมูลในการจัดทํากรอบอัตรากําลัง

ในระดับมหาวิทยาลัยตอไปในอนาคต 

 

                                                                                                                  

                               รองศาสตราจารยจารุพรรณ  ทรัพยปรุง 

             คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

 

 



 
 

คํานํา 

 คณะศิลปกรรมศาสตรมภีารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตใหมคีุณภาพ  วิจัย บริการวิชาการ 

ขับเคลื่อนพัฒนา ชี้นําชุมชนทองถิ่น และสังคมไทยสูเศรษฐกิจรวมทั้งผลักดันชุมชนใหเขมแข็งและพ่ึงพา

ตนเองไดอยางยั่งยืน เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาชาติ มหาวิทยาลัย 

จะสามารถดําเนินการภารกิจตามบทบาทหนาที่ดังกลาวใหบรรลุผลไดอยางมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการจําเปนตองมีระบบการจัดการที่ดีที่ตองอาศัยการมีสวนรวม ความ

รวมมือรวมใจจากทีมงานของผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรทุกฝายทุกระดับของมหาวิทยาลัย 

 ทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยที่มีความสําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศการดําเนินการของ

คณะศิลปกรรมศาสตรในดานตางๆ จะดําเนินการไปไดดวยดีก็ตองอาศัยกําลังคนที่มีคุณภาพ และ

ไดรับการพัฒนาอยางดี ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนากําลังคนทั้งในเชงิปริมาณ 

และคุณภาพ  ทั้งนี้ สัดสวนของบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุนที่เพียงพอตอการใหบริการแก

นักศึกษา ถือเปนเครื่องมือสําคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ชวยเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันของทองถิ่น และประเทศชาติ โดยผูสอนมีปริมาณนอยเมื่อเทียบกับนักศึกษาแลวจะทําใหประสบ

ปญหาในการจัดการเรียนการสอน ละเลยการทําผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู ดังนั้น ภารกิจของ

คณะศิลปกรรมศาสตรจะประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของรัฐและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ก็ตอเม่ือคณะศิลปกรรมศาสตรมีกําลังคนที่มีประสิทธิภาพและในจํานวนที่เพียงพอ

เหมาะสม 

  

          

 

 

   คณะศลิปกรรมศาสตร 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

                29 ตุลาคม 2558 
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สวนที่ 1 ประวัต ิคณะศลิปกรรมศาสตร 

 

ประวัติความเปนมาของหนวยงาน 

คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เลขที่ 1 ถนนอูทองนอก  แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10300 

ที่ตั้งสํานักงาน อาคารสํานักงานคณะคณะศิลปกรรมศาสตร (อาคาร 58) 

หมายเลขโทรศัพท   0-2160-1388-94  โทรสาร 0-2160-1388-94 ตอ 111 

คณะศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปนคณะที่จัดตั้ งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีการพัฒนาจากอดีตสูปจจุบันเปนเวลากวา 30 ป 

เริ่มตั้งแต พ.ศ. 2516 จนถึงปจจุบัน แบงออกเปน 2 ชวง ดังนี้ 

ชวงที่  1 พ.ศ.2516- 2542 ตั้งแต เปนภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป สังกัดคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครูสวนสุนันทา/สถาบันราชภัฏ (ช่ือสถาบันในขณะนั้น)   

ชวงที่ 2 พ.ศ.2542 - ปจจุบัน  ตั้งแตเริ่มโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร จนถึงมี

สถานภาพเปนคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามกฎกระทรวงในปจจุบัน 

ชวงที่ 1 พ.ศ.2516- 2542 เร่ิมจากการพัฒนาเปนภาควิชาดังนี้ 

ภาควิชานาฏศิลปในอดีตรวมเปนภาควิชาเดียวกันกับภาควิชาดนตรีใชชื่อวา ภาควิชาดนตรีและ

นาฏศิลป จนกระทั่งป พ.ศ.2516 ภาควิชานาฏศิลปจึงไดรับอนุมัติจากกรมการฝกหัดครูใหเปดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกนาฏศิลป ขึ้นเปนแหงแรกจาก

วิทยาลัยครูทั้งหมด 36 แหง ในขณะนั้น ป พ.ศ.2519 ไดพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตโดยเปดสอน

วิชาเอกนาฏศิลปในระดับปริญญาตรีขึ้นเปนแหงแรกของประเทศไทย  และในป พ.ศ.2524 ไดพัฒนา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกนาฏศิลปและการละครขึ้นอีกสาขาหนึ่ง  

ภาควิชาดนตรี  ในอดีตรวมเปนภาควิชาเดียวกันกับภาควิชานาฏศิลปใชชื่อวา ภาควิชาดนตรี

และนาฏศิลป  ไดเปดสอนรายวิชาสังคีตนิยมเปนวิชาพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาการศึกษาชั้นตน (ป.กศ.ตน) เรื่อยมา จนถึงป พ.ศ.2520 ไดแยกตัวออกมาตั้งเปนภาควิชาขึ้นเพื่อ

บริหารจัดการไดตรงกับความตองการของสาขาวิชาตอมาในป พ.ศ.2527 ไดพัฒนาหลักสูตรระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง 2 ป) และในป 
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พ.ศ.2530 ภาควิชาดนตรีไดพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ป)วิชาเอกดนตรีศึกษาเพ่ิมข้ึนอีกสาขา

หนึ่ง 

ภาควิชาศิลปะ ไดเปดสอนหลักสูตรศิลปศึกษาใหกับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา

การศึกษาชัน้ตน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้สูงเพื่อผลิตครูศิลปะ จนในปพ.ศ.2520 

ไดเพิ่มวชิาเอกดานภาพพิมพขึ้นพรอมกับการพัฒนาหลักสูตรสายการออกแบบตามความตองการของ

วิชาชีพ และตอมาในป  พ.ศ.2532 ภาควิชาศิลปะไดปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตขึ้นใหม   

ประกอบดวยสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป และสาขาวิชาการออกแบบประยุกตศิลป 

แมวาในป พ.ศ. 2538 ไดมีพระราชบัญญัติรวมวิทยาลัยครูทั่วประเทศเปน “สถาบันราชภัฏ”  

ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี และภาควิชานาฏศิลป (รวมสาขาวิชานาฏศิลปและการละคร) ก็ยังคง

สังกัดอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเรื่อยมา หากแตในป พ.ศ.2542 ไดมีการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางการบริหารภายในจาก “ภาควิชา” เปน “โปรแกรมวิชา”  ไดแก โปรแกรมวิชาศิลปะ  

โปรแกรมวชิาดนตรี และโปรแกรมวิชานาฏศิลปและการละคร  

ชวงที่ 2 พ.ศ.2542 - ปจจุบัน   

รองศาสตราจารย  ดร.ดิลก  บุญเรืองรอด อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใน     

สมัยนั้นมีความคิดที่จะรวมความโดดเดนทางดานศิลปะ  ดนตรี นาฏศิลป และการละคร ที่มีอยูในรั้ว    

สวนสุนันทา และพัฒนาใหเขมแข็ง เพื่อเปนผูนําทางดานศิลปกรรมศาสตรแหงหนึ่งของประเทศจึงได

ริเริ่มโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตรขึ้น  ในป พ.ศ. 2542 โดยแยกกลุมวิชาศิลปะทัง้หมดออกมา

จากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตอมาไดแบงการบริหารทางวิชาการออกเปน 3โปรแกรมวิชา

ประกอบดวยโปรแกรมวชิาศิลปะโปรแกรมวิชาดนตรี และโปรแกรมวิชานาฏศิลป (โดยรวมกับกลุมวิชา

นาฏศิลปและการละคร) พรอมทัง้แตงตั้ง  ผูชวยศาสตราจารยดร.กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดีฝาย

กิจการพิเศษในสมัยนั้น รักษาการในตําแหนงคณบดี 

ในป พ.ศ.2543 รองศาสตราจารยผดุง ศิริรัตน(ขณะนั้นดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย)  

ดํารงตําแหนงคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรไดวางแผนและนโยบายเพื่อการจัดตั้งคณะศิลปกรรม

ศาสตรใหเปนรูปธรรม  โดยไดรับความรวมมือจากผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาติ  สุทธิ ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.มาโนช  กงกะนันท ผูชวยศาสตราจารยมานิตย  ภูอารีย  รวมกันสนับสนุนและ

พัฒนาหลักสูตรใหมทางดานศิลปกรรมศาสตร  จํานวน 4 สาขาวิชาในเบื้องตน คือ สาขาวิชาการ

ออกแบบเครื่องแตงกาย สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาการออกแบบหัตถศิลปและ
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สาขาวิชาจิตรกรรม โดยมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิชาการ รองศาสตราจารยจารุพรรณ ทรัพยปรุง 

(ขณะนั้นดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย) เปนผูรับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรใหมตามคําสั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปดสอนในป พ.ศ. 2547 เปนตนมา โดยไดรับปริญญาบัตรทางดาน

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตขึ้นเปนครั้งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

การจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตรสามารถสําเร็จลุลวงไปไดอยางดียิ่ง  โดยไดรับการสนับสนุน

และสงเสริมอยางดียิ่งจากอดีตอธิการบดีและรองอธิการบดี รวมทั้งบุคคลตางๆ อีกหลายทาน เชน  

อธิการกลาย กระจายวงศ อธิการบดีผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรางศรี พานิชยกุล อธิการบดี รอง

ศาสตราจารย ดร.ดิลก บุญเรืองรอด รองอธิการบดีผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวิทย จินดาพลรอง

อธิการบดีผูชวยศาสตราจารย ดร.วินิจ  เทือกทอง ฯลฯ จากการดําเนินการมาโดยตลอดนั้น วันที่ 1

มีนาคม พ.ศ.2548 ไดมีการประกาศจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตรในราชกิจจานุเบกษาเปนที่เรียบรอย 

คณะศิลปกรรมศาสตรจึงไดถือกําเนิดขึ้นอยางเปนทางการในมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเปน

คณะเดียวในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 41 แหงทั่วประเทศ  ไดรับแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัย   

ในป พ.ศ.2548 - 2552 รองศาสตราจารย ดร.ชมนาด กิจขันธ ดํารงตําแหนงคณบดี              

คณะศิลปกรรมศาสตร 

ในป พ.ศ.2552 -ปจจุบัน  รองศาสตราจารยจารุพรรณ  ทรัพยปรุง  ดํารงตําแหนงคณบดี       

คณะศิลปกรรมศาสตร 

ในดานอาคารเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร อาคาร 58 เปนอาคารเรียนขนาด 5 ชั้นใช

งบประมาณในการกอสรางประมาณ 130 ลานบาท ซึ่งทําการกอสรางในสมัยอธิการบดีรอง

ศาสตราจารย ดร.ดิลก บุญเรืองรอด และเสร็จสิ้นในสมัยรองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ พันธุเวช ในป  

พ.ศ.  2552 จึงมีอาคารคณะศิลปกรรมศาสตรตั้งอยูในภูมิทัศนที่เดนเปนสงาติดกําแพงแดง ดานถนน

ราชวิถี มีหองปฏิบัติทางวิชาชพีดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปและการละคร นอกจากนี้ยังมอีาคารโบราณ 

จํานวน 3 หลัง ไดแก อาคาร 45 (อาคารจุฑารัตนาภรณ) อาคาร 46 (อาคารอาทรทิพยนิวาส)และ

อาคาร 51 (อาคารเอื้อนอาชวแถมถวัลย) ทั้ง 3  อาคารกําลังอยูระหวางการปรับปรุง  

เพื่อเตรียมการจัดตั้งเปนพิพิธภัณฑดนตรี พิพิธภัณฑศิลปะ พิพิธภัณฑนาฏศิลปและการละคร 

ตามลําดับ เพื่อใหนักเรียน  นักศึกษา และประชาชนผูสนใจทั่วไป ไดศึกษาหาความรูดานศิลปกรรม

ศาสตร ดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและดานศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร 
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คณะศิลปกรรมศาสตร ไดจัดการศึกษาและใหการบริการวิชาการดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป

และการละคร โดยปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของสังคม โดยมีหลักสูตรระดับ

ปริญญาบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต  ดังนี้ 

1. หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต มี 6 หลักสูตร 

1.1สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

1.2 สาขาวิชาจิตรกรรม 

1.3 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป 

1.4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑหัตถกรรม 

1.5 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย  

1.6 สาขาวิชาวิชาดนตรี 
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สวนที่ 2 โครงสราง 

2.1 โครงสรางการบริหารของคณะศิลปกรรมศาสตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

คณะกรรมการประจําคณะ 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

หัวหนาสาขาวิชาดนตรี หัวหนาสาขาวิชา

ศิลปะการแสดง 

หัวหนาสาขาวิชาการ

ออกแบบเครื่องแตงกาย 

หัวหนาสาขาวิชา

นาฏศิลปไทย 

หัวหนาสาขาวิชาการ

ออกแบบนิเทศศิลป 

หัวหนาสาขาวิชาการ

ออกแบบผลิตภัณฑ

หัตถกรรม 

หัวหนาสาขาวิชา

จิตรกรรม 

หัวหนาสํานักงาน 

หัวหนาฝายบริการ

การศึกษา 

หัวหนาฝายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

หัวหนาฝายบริหารงาน

ทั่วไป 

หัวหนาฝายกิจการนักศึกษา

และศิลปวัฒนธรรม 

หัวหนาฝายคลังและพัสดุ หัวหนาฝายพัฒนา

งานวิจัยและบริการ

-งานธุรการและสารบรรณ 

-งานประชาสัมพันธ 

-งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ/โสตทัศณู

ปกรณ 

-งานอาคาร/ยานพาหนะ 

-งานบุคลากร 

 

รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน 

-งานวเิคราะหแผนงาน/

งบประมาณ 

-งานพัฒนาระบบ/

ประเมินผล ปฏบิัติ

ราชการ 

-งานประกันคุณภาพ 

-งานบริหารงานทัว่ไป 

-งานหลักสูตรและการ

สอน 

-งานทะเบยีนและ

ประมวลผลขอมูล 

-งานการรับเขาศึกษาตอ 

-งานฝกประสบการณ

วิชาชพี 

 

-งานผลิตผลงานวิจัย 

-งานเผยแพรผลงานวิจัย 

-งานผลิตวารสารวิชาการ 

-งานบริการวิชาการแก

สังคม 

-งานศูนยเรยีนรูชุมชน 

-งานจัดอันดบัมหาวิทยาลยั 

-งานการเงิน งานบัญชี 

งบประมาณ  

- งานพัสด ุ

 

-งานกิจการนักศกึษา 

-งานบริหารและสวัสดิ

ภาพ 

-งานแนะแนวและ

ทุนการศกึษา 

-งานศิลปวัฒนธรรม 
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2.2 โครงสรางภาระงานของหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

หัวหนาสํานักงาน 

1. ฝายบริหารงานทั่วไป 

 1.1 งานธุรการและสารบรรณ   

 1.2 งานประชาสัมพันธ   

 1.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ  

 1.4 งานอาคาร/ยานพาหนะ  

 1.5 งานบุคลากร  

 1.6 งานมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ 

 

2.ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

 1.1 งานวิเคราะหแผนงาน/งบประมาณ 

 1.2 งานพัฒนาระบบ/ประเมินผล  

      ปฏิบัตริาชการ 

 1.3 งานประกันคุณภาพ  

2.ฝายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 

  1.1 งานผลิตผลงานวิจัย   

  1.2 งานเผยแพรผลงานวิจัย 

  1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ 

  1.4 งานบริการวิชาการแกสังคม 

  1.5 งานศูนยเรียนรูชุมชน  

  1.6 งานจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

1.ฝายบริการการศึกษา 

 1.1 งานบริหารงานทั่วไป  

 1.2 งานหลักสูตรและการสอน  

 1.3 งานทะเบียนแลประมวลผลขอมูล 

 1.4 งานการรับเขาศึกษาตอ  

 1.5 งานฝกประสบการณวิชาชีพ  

  

1.ฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   

 1.1 งานกิจการนักศึกษา 

 1.2 งานบริหารและสวัสดิภาพ 

 1.3 งานแนะแนวและทุนการศึกษา 

 1.4 งานศิลปวัฒนธรรม 

3.ฝายคลังและพัสดุ 

 2.1 งานการเงิน งานบัญชีงบประมาณ  

 2.2 งานพัสดุ  

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มี 6 หลักสูตร 

-สาขาวิชาศิลปะการแสดง  

-สาขาวิชาจิตรกรรม 

-สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป 

-สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑหัตถกรรม 

-สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย 

-สาขาวิชาดนตรี  
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สวนที่ 3 นิยามหรอืคําจํากัดความ 

 
1. คําบรรยายลักษณะงาน หรือ ใบพรรณนาหนาที่งาน (Job Description) JD  

หมายถึง การระบุขอบเขตหนาที่และความรับผดิชอบงาน สามารถอธิบายขั้นตอน  

step-by-step   ของกิจกรรมหลัก อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมรองได ระบุระยะเวลาในการทํางาน

ของแตละขั้นตอนอยางละเอียด พรอมทั้งสามารถระบุตัวชี้วัดผลงานหลักได 

2. คูมือปฏิบัติงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) WI  

     หมายถึง การระบุงานที่ตนเองรับผิดชอบหรือมีหนาที่ทํา โดยนําหัวขอมาจาก JD 

กิจกรรมรอง มาเขียน flow chart ใหเห็นรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติในเชิงลึกของตําแหนงงาน

ประกอบดวย ขั้นตอน เวลา เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถเขาใจถึงภาระหนาที่ในตําแหนงงานของตนได

อยางถูกตอง 

3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) SOP  

     หมายถึง การทํางานในภาพรวมตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดของงานนั้น ๆ โดยใชอธิบายถึง

งานหลักๆ ที่นํามาจาก WI ซึ่งตองระบุวิธีการปฏิบัติงานใหเปนขั้นตอน step-by-step และ flow chart 

อยางละเอียดเพื่อใหเห็นกระบวนการและความสัมพันธกับฝายอื่น ๆ รวมไปถึงเวลาในการทํางาน

ทั้งหมดโดยการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
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สวนที่ 4 กรอบภาระงานและกรอบอัตรากําลังประจําป 2559 - 2562 
 

4.1 กรอบภาระงาน 

ภาระงานตามโครงสรางคณะศลิปกรรมศาสตรมีทั้งหมด  6 ฝาย ดังนี ้

1. ฝายบริหารงานทั่วไป 

2. ฝายแผนงานและประกันคณุภาพ 

3. ฝายบริการการศกึษา 

4. ฝายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 

5. ฝายคลังและพัสด ุ

6. ฝายกิจการนักศึกษา และศลิปวัฒนธรรม 

1. ฝายบริหารงานทั่วไป มีทัง้หมด 7  งาน ประกอบดวย 

 1. งานธุรการและสารบรรณ  มีทัง้หมด 8 กจิกรรมหลกั   

       1.1 การลงทะเบียนรับเอกสารเขา-ออก และรับเรื่องจากนกัศกึษา 

  1.2 ตรวจสอบเอกสาร 

  1.3 การราง-พิมพ โตตอบหนงัสือ 

  1.4 การคนหา ตดิตามเอกสารระหวางดําเนินการ 

  1.5 การคดัแยกเอกสาร 

  1.6 การรบัจองหอง 

  1.7 การจดัประชุม 

  1.8 การสรางเสนทางระบบ e – office  

 2. งานประชาสัมพันธ   มีทัง้หมด 13 กิจกรรมหลกั  

  2.1 การราง-พิมพโตตอบหนังสือ 

  2.2 การประกาศขาวสาร 

  2.3 การเขียนขาวประชาสัมพันธ 

  2.4 การประชาสัมพันธรับนกัศกึษา ภายใน-ภายนอก 

  2.5 การถายรูปกิจกรรม 

  2.6 การจดัทําสื่อประชาสัมพันธ 

  2.7 การตอบคําถามเบือ้งตนผูมาติดตอ 

  2.8 การประชาสัมพันธบนเว็บไซต  

  2.9 การวางแผนประชาสัมพันธ 

 2.10 การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต 
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 2.11 การตรวจตดิตามคุณภาพภายใน  

 2.12 การจับตรวจตดิตามคุณภาพจากภายนอก 

 2.13 การจัดทําโครงการ 

 3. งาน IT  มีทัง้หมด  7  กิจกรรมหลกั 

     3.1  การบริการการเรียนการสอน 

     3.2 การซอมบํารุงฮารดแวร/ซอฟแวร/ดูแลอุปกรณ 

     3.3 การติดตั้งอุปกรณใหม 

     3.4 การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต 

     3.5 การงานระบบเครือขาย 

     3.6 การเพิ่มขอมูลขาวสารเวบ็ไซต 

     3.7 การประชาสัมพันธบนเว็บไซต 

 4. งานโสตทัศนศึกษา มีทั้งหมด  9  กิจกรรมหลกั 

     4.1 การบริการการเรียนการสอน 

     4.2 การจองหองประชุม 

     4.3 การยืม-คืน วัสดุอุปกรณ 

     4.4 การใหบรกิารโรงละคร 

     4.5 การจดัคําสั่งแตงตั้งอาจารย คณาจารยประจํา-ที่ปรึกษา-พเิศษ-หลกัสตูร 

     4.6 การจัดทําใบลงเวลาปฏิบัติงานสอนอาจารยพเิศษ/หรือเกิน 12 ชม./ภาคพิเศษ 

     4.7 การเก็บรวบรวม มคอ. 3 – 7 

     4.8 การพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร(กรณีปรับหลกัสตูรที่ครบ 5 ปหรือปรับรายละเอียดทั้ง

หลักสูตร)  

     4.9 การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารยประจําหลักสูตร  

 5. งานอาคาร/ยานพาหนะ มีทัง้หมด 5 กิจกรรมหลกั  

      5.1 การแจงซอมขอมูลออนไลน  

      5.2 การจดัทําทะเบยีนประวัติซอมบํารุง(1 ครัง้/ป) 

      5.3 การจัดทําสถติิซอมยานพาหนะ (1 ครัง้/ป) 

      5.4 การตรวจสอบซอมบํารุง  

      5.5 การควบคุมดูแลชางและผูรับเหมา 

 6. งานบุคลากร มีทัง้หมด  9  กจิกรรมหลัก  

     6.1 การจัดทํากรอบอัตรากําลงั 

     6.2 การประเมนิการปฏิบัติงาน  

     6.3 การสรรหาบุคลากร(งบประมาณรายได) 

     6.4 การจัดทําหนังสือรับรอง 
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     6.5 การลงเวลาปฏิบัตงิาน 

     6.6 การตรวจสอบและบันทกึการขาด ลา มาสาย 

     6.7 การจัดทําคําสั่งเดินทางไปราชการ 

     6.8 การพจิารณาความดีความชอบ (ขาราชการ) 

     6.9 การพัฒนาบุคลากร  

 7. งาน ISO 9001 : 2008 มีทั้งหมด 6 กิจกรรมหลกั 

     7.1 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

     7.2 การจดัทําคูมือการปฏิบตัิงาน 

     7.3 การประชุมทบทวนฝายบรหิาร 

     7.4 การรบัตรวจตดิตามคุณภาพจากภายนอก 

     7.5 การควบคุมเอกสาร 

     7.6 การจัดทําคูมอืคุณภาพ 

2. ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ มีทั้งหมด 3 งาน ประกอบดวย 

 1. งานวิเคราะหแผนงาน / งบประมาณ  มีทั้งหมด 15 กจิกรรมหลกั   

      1.1 การจดัทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป – งบแผนดนิ 

      1.2 การจดัทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป – งบรายได 

      1.3 การจัดทําประมาณการรายรับงบประมาณประจําป 

     1.4 การรายงานผลการปฏิบัตงิานการใชจายงบประมาณประจําเดือน/ไตรมาส/ป 

     1.5 การจดัทําแผนกลยุทธทางการเงิน 

     1.6 การควบคุมติดตามการใชจายงบประมาณ 

     1.7 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ(งบดําเนินงาน) 

     1.8 การโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณ(งบลงทุน) 

     1.9 การจัดทําแผน/การบรหิารความเสี่ยง 

     1.10 การจดัทําแผนยุทธศาสตร 5 ปและแผนปฏิบตัิการประจําป 

     1.11 การรายงานการควบคุมภายใน 

     1.12 การรายงานผลตามโครงการ Agenda ประจําเดอืน 

     1.13 การจดัทํารายงานคํานวณตนทุนตอหนวย 

     1.14 การจัดทํารายงานความคุมคา 

     1.15 การจดัทําแผนเพิ่มประสิธิภาพประจําปงบประมาณ 

  2. งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลการปฏิบตัิราชการ มีทัง้หมด 7 กิจกรรมหลัก   

 2.1 การประชุมช้ีแจง/ตดิตามผล งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลการปฏบิตัิราชการ 

 2.2 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัตริาชการระดับหนวยงาน 
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 2.3 การจดัทําคูมือการประเมนิผลการปฏิบตัิราชการ 

 2.4 การติดตาม ทบทวน ผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

 2.5 การรายงานความกาวหนาของการปฏบิตัิราชการประจําเดือนผานระบบติดตาม-

ประเมนิผล 

 2.6 การรายงานผลการปฏบิตัิราชการรอบ 6 เดือน – 12 เดือน 

 2.7 การประกนัคุณภาพดวยระบบ EdPEx 

 3. งานประกนัคุณภาพ มีทั้งหมด 11 กิจกรรมหลัก   

 3.1 การประชุมช้ีแจง-ติดตามงานประกันคุณภาพ 

 3.2 การจดัทําแผนพัฒนาคุณภาพ 

 3.3 การจดัทําแผนปฏิบตัิงานประกันคณุภาพประจําปการศึกษา 

 3.4 การจัดทําคูมือเกณฑการประกันคณุภาพระดับหลักสูตร-ระดับคณะ 

 3.5 การจดัทําเลมรายงานการประเมนิตนเอง SAR 

 3.6 การบันทกึขอมูลระบบ CHE QA online  

 3.7 การรับการตรวจการประเมนิประจําป ระดับสาขา-ระดับคณะ 

 3.8 การรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ 

 3.9 การจัดการความรู KM 

 3.10 การจัดทําแผนและรายงานผลเอกลกัษณ 

 3.11 การรับการประเมินคณุภาพโดย สมศ. 

3. ฝายบริการการศกึษา มีทัง้หมด 5 งาน  ประกอบดวย  

 1. งานบรหิารงานทั่วไป มีทั้งหมด 13 กิจกรรมหลกั   

 1.1 การจดัทําปฏทิินวิชาการ  

 1.2 การจดัการเอกสารประกนัคุณภาพการศึกษาฝายวิชาการ  

 1.3 การจัดทําแผนงานงบประมาณฝายวิชาการ 

 1.4 การจดัโครงการ-เบิกจาย-สรุป ของฝายวิชาการ  

 1.5 การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ-ประชุมทั่วไปฝายวิชาการ 

 1.6 การจดัโครงการปฐมนิเทศนกัศกึษา  

 1.7 การจดัคําสั่งแตงตั้งอาจารย คณาจารยประจํา-ที่ปรึกษา-พเิศษ-หลักสูตร 

 1.8 การจดัโครงการ/เบกิจาย/สรุปของฝายวิชาการ 

 1.9 การจดัทําใบลงเวลาปฏิบตัิงานสอนอาจารยพเิศษ/หรือเกิน 12 ชม./ภาคพิเศษ 

 1.10 การจดัทําโครงการ 

 1.11 การขออนุมตัิเบิกคาตอบแทนการสอน 

 1.12 การขอเสนอศักยภาพอาจารยพิเศษ 
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 1.13 การจัดทําคูมอือาจารยพิเศษ 

 2. งานหลกัสตูรและการสอน มีทั้งหมด 10 กิจกรรมหลกั 

 2.1 การเกบ็รวบรวม มคอ. 3- 7  

2.2 การจัดทําแผนการเรียนตลอดหลกัสตูร 

2.3 การเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต 

2.4 การเปลี่ยนรหสัรายวิชา  

2.5 การยายสาขาวิชาหรือคณะ (กรณียายออก) 

2.6 การพัฒนา/ปรับปรงุหลกัสูตร 

2.7 การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผดิชอบหลกัสตูร และอาจารยประจําหลกัสตูร 

2.8 การขอเปดรายวิชา 

2.9 การจดัทําตารางสอน สอนตางคณะ 

2.10 การขอเรียนสมทบตางมหาวิทยาลัย 

 3. งานทะเบียนและประมวลผลขอมูล มีทั้งหมด 9 กิจกรรมหลกั 

       3.1 การสงเกรดผานระบบ Internet  

       3.2 การสงแกคาระดับคะแนน I และการขอสงระดบัคะแนนลาชา 

       3.3 การขอแกไขผลการเรียน 

       3.4 การสงคาระดับคะแนนผานระบบออนไลนลาชา 

       3.5 การจดัทําซองอาจารยที่ปรึกษา 

       3.6 การเพิ่ม-ถอนรายวิชา 

       3.7 การเพิ่ม-ถอนรายวิชาลาชา 

       3.8 การขอคนืสภาพนกัศกึษา/การขอลงทะเบยีนเรยีนและชําระคาลงทะเบยีนลาชา 

       3.9 การสรปุคะแนนประเมินอาจารยทัง้สาขา/คณะ 

 4. งานรับเขาศกึษาตอ มีทัง้หมด 3 กจิกรรมหลัก 

       4.1 การรับสมัครนักศึกษา 

       4.2 การจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําป 

       4.3 การจัดสอบปฏิบัตแิละสัมภาษณ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร 

5. งานฝกประสบการณวิชาชีพ  มีทั้งหมด 4  กิจกรรมหลัก  

       5.1 การจัดทําหนังสืออนุเคราะห-หนงัสือสงตัวนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 

       5.2 การจัดทําโครงการปฐมนเิทศ-ระหวางนิเทศ-ปจฉิมนิเทศฝกประสบการณวิชาชีพ 

       5.3 การจดัทําฐานขอมูลสรปุการฝกประสบการณ 

       5.4 การจัดทําคูมอืฝกประสบการณวิชาชีพ 
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4.ฝายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ มีทั้งหมด   5 งาน ประกอบดวย  

          1. งานผลติผลงานวจิัย   มีทัง้หมด 2 กิจกรรมหลัก 

 1.1 การจดัโครงการพัฒนานักวิจัย 

 1.2 การตรวจสอบและรวบรวมผลงานวจิัยของคณาจารยสงสถาบันวจิัย 

          2. งานเผยแพรผลงานวิจยั มีทั้งหมด 2 กิจกรรมหลัก 

 2.1 การจดัโครงการแนะแนวการเขียนบทความและนําเสนอบทความ 

 2.2 การจัดประชุมวิชาการระดับชาต ิ

          3. งานผลิตวารสารวิชาการ มีทั้งหมด 1 กิจกรรมหลัก  

 3.1 การจัดทําวารสารวิชาการคณะ 

          4. งานบริการวิชาการแกสังคม มทีัง้หมด 1 กิจกรรมหลกั 

 4.1 การจดัตั้งคณะกรรมการบรกิารวิชาการ  

5. งานศูนยเรียนรูชุมชน  มีทั้งหมด 6 กิจกรรมหลัก 

      5.1 การจัดทําโครงการพัฒนาศนูยการเรียนรูชุมชน 

      5.2 การจัดทําโครงการเพิ่มองคความรูในศูนยการเรียนรูชุมชน 

      5.3 การจดัทําฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ 

      5.4 การรับสมัครสมาชกิศนูยการเรียนรู 

      5.5 การจดัเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ 

      5.6 การจัดเก็บและจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ 

5. ฝายคลังและพัสด ุมีทั้งหมด 2 งาน ประกอบดวย 

 1. งานการเงิน งานบัญชีงบประมาณ มีทั้งหมด 10 กจิกรรมหลกั 

  1.1 การตรวจสอบเอกสารการเบกิจายจัดซื้อจดัจาง/เบกิจายทั่วไป 

  1.2 การจดัทําเงินเดือน 

  1.3 การจัดทําสัญญาการยืมเงนิ ทดลองราชการ 

  1.4 การตรวจสอบการคนืเงนิยืม 

  1.5 การเบิกจายทั่วไป 

  1.6 การเบกิจายคาตอบแทนคาสอน/คาสอนเกนิ 12 คาบ 

  1.7 การจดัทําบันทกึขอความ 

  1.8 การรบัจายเช็ค/เงนิสด 

  1.9 การออกใบเสร็จพรอมรับเงนิและนําเงินสงกองคลงั 

  1.10 การควบคุมการเบิกจายของโครงการ  

 2. งานพัสด ุ  มีทัง้หมด 9 กิจกรรมหลกั  

  2.1 การจดัหาพัสดุ/จดัซื้อจัดจางผานระบบ ERP (โดยวิธตีกลงราคา) 
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  2.2 การตรวจสอบสัญญาเชารถ/สัญญาจาง 

  2.3 การควบคุมวสัด ุ

  2.4 การออกเลขครุภัณฑ 

  2.5 การจําหนายพัสด ุ

  2.6 การทํารายงานพสัดุคงเหลือ 

  2.7 การขึ้นทะเบียนผูขาย 

  2.8 การจัดทําแผนจดัซื้อครุภัณฑประจําป 

  2.9 การจดัทําทะเบยีนประวตัิครุภัณฑ 

6. ฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มีทั้งหมด 3 งาน  ประกอบดวย 

 1.งานกิจการนักศกึษา มีทัง้หมด 14 กจิกรรมหลัก 

  1.1 การจดัโครงการตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  

  1.2 การจดัการเลือกตั้งและแตงตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

  1.3 การจัดทําเอกสารสื่อประชาสัมพันธของกจิกรรม 

  1.4 การจดัทําระเบียบประวัตินกัศกึษา 

  1.5 การใหบริการยาสามัญประจําบาน 

  1.6 การใหบรกิารยาสามัญประจําบาน (กรณีออกนอกสถานที่) 

  1.7 การบรหิารจดัการกิจกรรมชมรมของคณะ(อนุมัต/ิไมอนุมัติ) 

  1.8 การบริการยืม-คนื วสัดุ-อปุกรณ 

  1.9 การจดัทําแผนกิจกรรมประจําป 

  1.10 การถายภาพกจิกรรมตางๆและทําขาวหลังกิจกรรม 

  1.11 การจดัทําสรุปเลมรายงานโครงการ/กจิกรรม 

  1.12 การจดัทํารายงานประจําปฝายกิจการนกัศกึษา 

  1.13 การจัดประชุมสโมสรนกัศกึษา 

  1.14 การจดัทําฐานขอมูลศิษยเกา 

 2. งานบริหารและสวสัดิภาพ  มีทั้งหมด 4 กิจกรรมหลกั 

  2.1 การรับคํารองเรื่องการผอนผันการเกณฑทหาร 

  2.2 การจัดทําหนังสือรับรองความประพฤติของนกัศกึษา 

  2.3 การดําเนินการขออนุมัตเิงินรางวัลใหนกัศกึษาที่ไดรบัรางวัลและสรางชื่อเสียง 

  2.4 การขออนุมัติหนวยกจิกรรมของนักศึกษา 

 3. งานศิลปวัฒนธรรม  มีทัง้หมด 1 กจิกรรมหลัก 

  3.1 การจัดโครงการตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 



4.2 กรอบอัตรากําลัง

แบบฟอรม 1. แบบฟอรมสรุปภาระงาน/กรอบอัตรากําลัง

คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นาที ชั่วโมง วัน

1 นางสาวปาริฉัตร  จันทรนวล 44 2 312

2 นางสาววราภรณ  ไชยพร 3 1 240

3 นางสาวณิชาภัทร  เปาคําศรี 42 0 171

4 นายพทิยาธร  บุญวรรณ 0 1 226

5 นายชลัช   โชติจันทร 20 1 219

6 นายศักรินทร  สาระรักษ 50 1 203

7 นายอนันต  พุกพูล 30 6 216

8 นางสาวพัณณชิตา  ธนาพงศศิรภัส 28 5 228

9 นางสาวศรัณภัสร  แสงทอง 51 3 277

10 นายกติติพงศ  อิสรานุเทพ 20 4 236

11 นางสาวจิรัตนสิริ  จันทรเพ็ญ 16 3 242

304 27 2570

นาที ชั่วโมง วัน

1 นางสาวเดือนเพ็ญ   ดวงธนู 48 2 237

2 นายวรวิทย    คุมวงศ 3 2 276

3 นางสาวพัทธนันท   กฤษณะกาฬ 54 1 260

4 นางสาวภัทราภรณ สดแสงจันทร 36 6 244

5 นางสาวกัญญาณัฐ  จินพละ - 3 273

141 14 1290

นาที ชั่วโมง วัน

1 นางสาวอรกานตจิตต  สุขอิ่มเจริญ 50 4 254

50 4 254

15 4 4121

สรุป ภาระงานทั้งหมด 4121/230 = 17.9 คน

จะไดกรอบอัตรากําลัง = 17.9 คน 

หมายเหต ุ: 1 อัตรา = 230 วัน / ป

1.  รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน

ลําดับ ชื่อ - สกุล
ระยะเวลาที่ใช (ป)

รวมภาระงานทั้งหมด

รวมภาระงาน

ลําดับ ชื่อ - สกุล
ระยะเวลาที่ใช (ป)

2.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย

รวมภาระงาน

ลําดับ ชื่อ - สกุล
ระยะเวลาที่ใช (ป)

3. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

รวมภาระงาน



2559 2560 2561 2562

คณะศิลปกรรมศาสตร

หัวหนาสํานักงาน ผูบริหาร

1 ฝายบริหารงานทั่วไป เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 1 - - 1 - - 1 - - - - - -

นักประชาสัมพันธ ปฏิบัติการ 1 - - 1 - - 1 - - - - - -

นักวิชาการคอมพวิเตอร ปฏิบัติการ 1 - - 1 - - 1 - - - - - -

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ 1 - - - - 1 1 - - - - - -

บุคลากร ปฏิบัติการ 1 - - 1 - - 1 - - - - - -

2 ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ 3 - - 3 - - 3 - - - - - -

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 1 - - 1 - - 1 - - - - - -

3  ฝายคลังและพัสดุ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ 1 - - 1 - - 1 - - - - - -

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 1 - - 1 - - 1 - - - - - -

4 ฝายบริการการศึกษา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 3 - - 3 - - 3 1 - 1 - - -

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 1 - - - - 1 1 - - - - - -

5 ฝายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 1 - - 1 - - 1 - - - - - -

6 ฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 1 - - 1 - - 1 - - - - - -

รวม 17 0 0 15 0 2 17 1 - 1 - - -

หมายเหตุ : 

1. ภาระงานที่คํานวณไดทั้งหมด 4121/230 = 17.9 คน (18 คน)

2. จํานวนบุคลากรที่มีอยูปจจุบัน ทั้งหมด      17 คน 

3. สรุปกรอบอัตรากําลัง (17 - 18 ) ตองการเพิ่ม 1 คน

แบบฟอรม 2 . ตารางสรุปการกําหนดกรอบอัตรากําลังและตําแหนงเพิ่มใหม ประจําปงบประมาณ 2559 - 2562 

คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

พนักงาน

ประจํา

พนักงาน

ราชการ

พนักงาน

ชั่วคราว
รวม เพิ่ม ลด

บุคลากรที่อยูปจจุบัน ตําแหนงเพิ่มใหม

เพิ่มในป

ลําดับ

ที่
หนวยงาน ตําแหนง ระดับ

จํานวน

บุคลากร

ที่พึงมี
ขาราชการ

ลูกจาง

ประจํา

16
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ภาคผนวก 
ก. แบบฟอรม 
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ภาคผนวก 
ข. คําสั่งคณะกรรมการ 
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