
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำป>งบประมาณ 2565 

---------------------------- 

 

สEวนที่ 1 ขJอมูลผูJปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 

1. จำนวนผูJปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำแนกตามประเภท 

ประเภท จำนวน (คน) 

(1) วิชาการ 1,432 

(2) สนับสนุนวิชาการ 1,948 

(3) บริหาร (ทุกระดับและทุกประเภท) 371 (2) 

รวม 3,380 

หมายเหต:ุ (1) ขEอมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

   (2) จำนวนผูEปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร เปYนการดึงขEอมูลจากจำนวนผูEปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการและประเภทสนับสนนุวิชาการดEวย 

 

2. ผูJปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  

(1) จำแนกตามตำแหน[งวิชาการ วุฒิการศึกษา และช[วงอาย ุ

ตำแหนEง/วุฒิ

การศึกษา 

ชEวงอาย ุ

รวม นJอยกวEา 

25 ป> 

25 - 30 

ป> 

31 - 35 

ป> 

36 - 40 

ป> 

41 - 45 

ป> 

46 - 50 

ป> 

51 - 55 

ป> 

56 - 60 

ป> 

61 - 65 

ป> 

65 ป> 

ขึ้นไป 

1. ศาสตราจารย ̂ 1 

ปริญญาเอก - - - - - - 1 - - - 1 

2. รองศาสตราจารย^ 93 

ปริญญาเอก - - - 9 12 28 23 15 2 - 89 

ปริญญาโท - - - - - 1 2 1 - - 4 



ตำแหนEง/วุฒิ

การศึกษา 

ชEวงอาย ุ

รวม นJอยกวEา 

25 ป> 

25 - 30 

ป> 

31 - 35 

ป> 

36 - 40 

ป> 

41 - 45 

ป> 

46 - 50 

ป> 

51 - 55 

ป> 

56 - 60 

ป> 

61 - 65 

ป> 

65 ป> 

ขึ้นไป 

3. ผูJชEวยศาสตราจารย^ 457 

ปริญญาเอก - - 9 76 102 95 50 30 -  362 

ปริญญาโท - - 7 24 22 17 15 8 - - 93 

ปริญญาตรี - - 1 0 0 1 0 0 - - 2 

4. อาจารย ̂ 881 

ปริญญาเอก - 13 58 96 100 62 30 17 7 5 388 

ปริญญาโท - 18 69 85 83 61 25 11 1 3 356 

ปริญญาตรี 1 21 42 28 19 13 6 6 1 0 137 

รวม 1 52 186 318 338 278 152 88 11 8 1,432 

หมายเหต:ุ (1) ขEอมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

   (2) จำนวนผูEปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ จะนับรวมทุกประเภทการจEาง ทั้งขEาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

 (2) จำแนกตามอายุงานที่เหลือ (นEอยกว[าหรือเท[ากับ 10 ปc) 

ระดับตำแหนEง 
อายุงานที่เหลือ 

1 ป> 2 ป> 3 ป> 4 ป> 5 ป> 6 ป> 7 ป> 8 ป> 9 ป> 10 ป> 

1. ศาสตราจารยd - - - - - - - - 1 - 

2. รองศาสตราจารยd 3 2 3 6 5 4 3 6 7 4 

3. ผูEช[วยศาสตราจารยd 8 7 8 9 11 15 15 11 11 16 

4. อาจารยd 6 9 8 2 6 11 6 13 10 14 

รวม 17 18 19 17 22 30 24 30 29 34 

หมายเหต:ุ (1) ขEอมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



3. ผูJปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุนวิชาการ 

(1) จำแนกตามวุฒิการศึกษาและช[วงอาย ุ

วุฒิการศึกษา 

ชEวงอาย ุ

รวม นJอยกวEา 

25 ป> 

25 - 30 

ป> 

31 - 35 

ป> 

36 - 40 

ป> 

41 - 45 

ป> 

46 - 50 

ป> 

51 - 55 

ป> 

56 - 60 

ป> 

61 - 65 

ป> 

65 ป> 

ขึ้นไป 

1. ปริญญาเอก 0 0 3 4 10 3 6 9 5 3 43 

2. ปริญญาโท 0 4 38 96 80 54 49 48 2 3 374 

3. ปริญญาตรี 64 195 224 209 137 89 48 37 0 1 1004 

4. ต่ำกว[าปริญญาตรี 21 51 71 76 86 74 62 73 0 0 514 

5. อื่น ๆ 0 0 1 1 3 2 4 2 0 0 13 

รวม 85 250 337 386 316 222 169 169 7 7 1,948 

หมายเหต:ุ (1) ขEอมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

   (2) จำนวนผูEปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุนวิชาการ จะนับรวมทุกประเภทการจEาง  

 

 (2) จำแนกตามอายุงานที่เหลือ (นEอยกว[าหรือเท[ากับ 10 ปc) 

ระดับตำแหนEง  
อายุงานที่เหลือ 

1 ป> 2 ป> 3 ป> 4 ป> 5 ป> 6 ป> 7 ป> 8 ป> 9 ป> 10 ป> 

1. ทรงคุณวุฒ ิ - - - - - - - - - - 

2. เชี่ยวชาญ - - - - - - - - - - 

3. ชำนาญการพิเศษ 8 8 6 2 10 9 3 7 5 5 

4. ชำนาญการ 12 10 8 6 7 9 5 8 11 11 

5. ปฏิบัติการ 2 3 - 4 3 3 4 2 6 8 

รวม 22 21 14 12 20 21 12 17 22 24 

หมายเหต:ุ (1) ขEอมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



4. ผูJปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร 

 จำแนกตามระดับตำแหน[งบริหาร 

ระดับตำแหนEงบริหาร จำนวน (คน) 

(1) รองอธิการบดี และหัวหนEาส[วนงาน 39 

(2) ผูEช[วยอธิการบดี และรองหัวหนEาส[วนงาน 115 

(3) ผูEช[วยหัวหนEาส[วนงาน หัวหนEาภาค และประธานสาขา 159 

(4) ผูEอำนวยการ หัวหนEาสำนักงาน และตำแหน[งที่เทียบเท[า 58 

รวม 371 

หมายเหต:ุ (1) ขEอมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สEวนที่ 2 การวิเคราะห^ขJอมูลเพื่อการพัฒนา 

 

1. ประเด็นทั่วไป 

 จากการสำรวจขEอมูลผูEปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พบประเด็นที่สำคัญ ดังนี ้

1.1 อายุเฉลี่ยของผูEปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยรวมจะอยู[ในช[วงประมาณ 30 ปc - 50 ปc   หากพิจารณาเปYนรายกลุ[ม ผูEปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ โดย

ส[วนใหญ[จะมีอายุอยู[ในช[วงประมาณ 36 ปc - 50 ปc ขณะที่ผูEปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุนวิชาการ โดยส[วนใหญ[จะมีอายุอยู[ในช[วงประมาณ 31 ปc - 45 ปc 

1.2 ผูEปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ มีจำนวนนEอยกว[า ผูEปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุนวิชาการ คิดเปYนสัดส[วนประมาณ 1 : 1.36 ซึ่งจำนวนที่

เหมาะสม ควรเปYน 1 : 1 หรือ 2 : 1 หรือมากกว[า   ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ โดยส[วนงานต[าง ๆ ควรพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังที่มีอยู[ใหEเหมาะสมและเกิดประโยชนdสูงสุด เช[น การเกลี่ย

ภาระงานระหว[าง overload และ underload หรือการแสวงหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช[วยในการบริหาร หรือการลดภาระงานหรือขั้นตอนการทำงานที่มีความซ้ำซEอนกัน เปYนตEน 

 1.3 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชEในการทำงานเริ่มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งควรไดEรับการส[งเสริมอย[างต[อเนื่อง และดำเนินการใหEเปYนระบบและสามารถเชื่อมโยงขEอมูล

ระหว[างกันไดE 

 1.4 แนวทางหรือวิธีการในการพัฒนาผูEปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย อาจใชEขEอมูลเกี่ยวกับช[วงวัยของผูEปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาดEวย เพื่อใหEการพัฒนา

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

2. ประเด็นเฉพาะกลุEมผูJปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 2.1 ผูJปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 

(1) ผูEปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ โดยส[วนใหญ[จะมีอายุอยู[ในช[วง 36 ปc - 50 ปc ซึ่งอยู[ในช[วง Gen X และช[วงตEน Gen Y ซึ่งเปYนกลุ[มที่ใหEความสำคัญกับ

อิสระในการตัดสินใจและมีความคิดสรEางสรรคd   ดังนั้น การส[งเสริมใหEผูEปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยกลุ[มนี้ ทำงานเชิงรุกหรือส[งเสริมการมีส[วนร[วมในการบริหาร จึงมีความเปYนไปไดE

ในทางปฏิบัติ   ทั้งนี้ อาจตEองมีการสรEางแรงจูงใจตามบริบทความตEองการ รวมทั้งการส[งเสริมความกEาวหนEาในสายงานควบคู[ไปดEวย 

(2) จำนวนผูEที่ไดEรับการกำหนดตำแหน[งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารยdและศาสตราจารยd มีจำนวนนEอยมาก เมื่อเทียบกับจำนวนคณาจารยdทั้งหมด   มหาวิทยาลัย

จึงอาจพิจารณาแนวทางพิเศษ เพื่อส[งเสริมใหEผูEปฏิบัติงานที่มีช[วงอายุในกลุ[มปลาย Gen X และตEน Gen Y เขEาสู[กระบวนการขอกำหนดตำแหน[งทางวิชาการ นอกเหนือจากการ

ปฏิบัติตามขEอกำหนดตามประกาศที่เกี่ยวขEองของมหาวิทยาลัย 

(3) จำนวนผูEปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ซึ่งมีอายุประมาณ 40 ปcขึ้นไป ที่ยังไม[ไดEขอกำหนดตำแหน[งทางวิชาการ มีจำนวนมากกว[าครึ่งหนึ่งของจำนวน

คณาจารยdทั้งหมด ซึ่งถEาหากพิจารณาช[วงระยะเวลาของการผลิตผลงานทางวิชาการ ซึ่งมีระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 3 ปc สำหรับตำแหน[งผูEช[วยศาสตราจารยd และ 5 ปcสำหรับตำแหน[ง

รองศาสตราจารยd แลEว จะเหลือระยะเวลาสำหรับการใชEประโยชนdจากตำแหน[งทางวิชาการอีกเพียงแค[ 10 ปc โดยประมาณ 



(4) จำนวนผูEช[วยศาสตราจารยdและรองศาสตราจารยdที่จะเกษียณอายุในอีก 10 ปcขEางหนEา มีแนวโนEมเพิ่มขึ้น ซึ่งควรตEองพัฒนาคณาจารยdรุ[นใหม[ใหEเขEาสู[การขอกำหนด

ตำแหน[งทางวิชาการโดยเร็ว เพื่อการทดแทน 

 

2.2 ผูJปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุนวิชาการ 

(1) อายุเฉลี่ยของผูEปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุนวิชาการ โดยส[วนใหญ[จะมีอายุอยู[ในช[วงประมาณ 31 ปc - 45 ปc ซึ่งเปYนช[วง Gen X และ Gen Y และเปYน

ช[วงอายทุี่สามารถพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมไดE หรือสามารถกระตุEนใหEเกิดการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะดEานไดE 

(2) การพัฒนาตนเองเพื่อการขอกำหนดตำแหน[งทางวิชาชีพ ยังมีจำนวนนEอย โดยเฉพาะในระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรตEองพิจารณาถึงความ

จำเปYนของการมีตำแหน[งทางวิชาชีพของผูEปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุนวิชาการ และแนวทางการใชEประโยชนdจากการมีตำแหน[งทางวิชาชีพดEวย 

(3) การสรEางความรูE ความเขEาใจ และความชำนาญในการปฏิบัติงานผ[านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูEในรูปแบบเครือข[ายกลุ[มงาน ระหว[างสำนักงานอธิการบดีและส[วน

งานต[าง ๆ เริ่มลดนEอยลง ซึ่งจำเปYนตEองไดEรับการเสริมสรEางขึ้นใหม[และดำเนินการอย[างต[อเนื่อง 

(4) มหาวิทยาลัย ควรมีการวิเคราะหdสมรรถนะองคdกรและวิเคราะหdอัตรากำลังที่เหมาะสม เพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต รวมทั้งเพื่อประโยชนdในการพัฒนา

ศักยภาพของผูEปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุนวิชาการดEวย 

  

 2.3 ผูJปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร 

จากการสำรวจขEอมูลความตEองการในการฝzกอบรม ตามหนังสือสำนักงานอธิการบดี กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ อว 8100/ว05280 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2565 เรื่อง ขอสำรวจความตEองการในการฝzกอบรมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย พบประเด็นสำคัญ ดังนี ้

(1) ผูEบริหารในระดับต[าง ๆ จำนวนหนึ่ง ยังขาดความรูEและทักษะทางการบริหาร เช[น การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารงบประมาณและการเงิน รวมทั้งการตัดสินใจ

แบบอEางอิงหลักฐาน (Evidence-based decision making) และความเขEาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบต[าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย[างถูกตEอง เปYนตEน รวมทั้งอาจมีประสบการณdทางการ

บริหารที่แตกต[างกัน หรือมีทักษะไม[เท[ากัน 

(2) การสรEางความเชื่อมั่นและศรัทธา มุมมองทางการบริหารที่ทันสมัย ความสามารถในการเขEาถึงผูEปฏิบัติงานในสังกัด หรือการใหEผูEปฏิบัติงานในสังกัดสามารถเขEาถึง

ผูEบริหารไดE รวมทั้งการเปYนแบบอย[างในแบบแผนการปฏิบัติ ยังเปYนประเด็นสำคัญที่ตEองไดEรับการพัฒนา โดยอาจมีการสำรวจความคิดเห็นของผูEปฏิบัติงานในสังกัดนั้น ๆ เพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนาภาวะผูEนำของผูEบริหารต[อไป 

 

3. ประเด็นสำคัญในการสEงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูJปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

การพัฒนาศักยภาพของผูEปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยใชEหลักการสำคัญ 4 ประการ คือ 



(1) ส[งเสริมการทำงานเปYนหมู[คณะ ท[ามกลางความแตกต[างระหว[างความรูE ทักษะ และประสบการณd เพื่อใหEเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูE และสรEางนวัตกรรมทางความคิดที่

เปYนประโยชนdกับส[วนงานและมหาวิทยาลัย 

 (2) การพัฒนาความรูE ความเขEาใจ และทักษะในการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานตามประเภทตำแหน[ง รวมทั้งการพัฒนาตามเสEนทางความกEาวหนEาของผูEปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยแต[ละประเภท    

 (3) การใชEสมรรถนะหลักในการพัฒนา เนื่องดEวยสมรรถนะหลัก คือ การแสดงออกในเชิงความรูE ทักษะ และพฤติกรรมโดยรวมของผูEปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งเปYนสิ่งที่

พึงประสงคdสำหรับมหาวิทยาลัยตามผลการวิเคราะหdความเชื่อมโยงระหว[างวิสัยทัศนd ยุทธศาสตรd และค[านิยมองคdกร 

 (4) ความฉลาดในดEานที่สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย 4 ดEาน คือ 1) ความฉลาดทางสติป�ญญา (Intelligence Quotient: IQ) 2) ความฉลาดทางดEาน

อารมณd (Emotional Quotient: EQ) 3) ความฉลาดในการริเริ่มสรEางสรรคd (Creativity Quotient: CQ) และ 4) ความฉลาดทางสังคม (Social Quotient: SQ) โดยความฉลาดทั้ง 

4 ดEานนี้ จะมีความเชื่อมโยงกับสมรรถนะหลัก และเปYนพื้นฐานทีผู่Eปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงมี เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตรdการพัฒนามหาวิทยาลัยตามวัตถุประสงคd 

 

4. โอกาสในการพัฒนาตนเอง ตามชEองทางที่มหาวิทยาลัยมีอยูE ณ ปfจจุบัน 

4.1 นโยบายของสภามหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. 0011/2564 เรื่อง นโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2565 

ถึง พ.ศ. 2569 

4.2 ขEอบังคับที่เกี่ยวขEองกับการขอกำหนดตำแหน[งทางวิชาการสำหรับผูEปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 

4.3 ขEอบังคับที่เกี่ยวขEองกับการขอกำหนดตำแหน[งทางวิชาชีพโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” 

4.4 ประกาศที่เกี่ยวขEองกับการขอกำหนดตำแหน[งทางวิชาชีพสำหรับผูEปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุนวิชาการ 

4.5 ประกาศที่เกี่ยวขEองกับการใหEทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับผูEปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทั้งประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุนวิชาการ รวมทั้งประกาศที่เกี่ยวขEอง

กับการลาไปศึกษา ฝzกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน 

4.6 ประกาศที่เกี่ยวขEองกับการใหEผูEปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูEทางวิชาการ 

4.7 ประกาศที่เกี่ยวขEองกับการใหEผูEปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ลาไปปฏิบัติงานในองคdการระหว[างประเทศ 

4.8 ประกาศการใหEทุนส[งเสริมการวิจัยแบบ R2R สำหรับผูEปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุนวิชาการ 

 

 

 

 



สEวนที่ 3 การดำเนินงานตามแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

ยุทธศาสตร^ที่ ๑ การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

กลยุทธ^และ 

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ ̂

หนEวยวัด เปiาหมาย ผลการดำเนินงาน งบประมาณที่

เบิกจEาย 

ปfญหาและอุปสรรค ขJอเสนอแนะ 

๑. การปรับปรุงขJอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติใหJรัดกุมและทันสมัย 

๑.๑ แนวทางการประเมินผล

การปฏิบัติงานแบบออนไลนd 

ฉบับ ๑ มหาวิทยาลัยฯ โดยสำนักคอมพิวเตอรd 

ร[วมกับกองบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล ไดEพัฒนาระบบ KPI Online 

เสร็จเรียบรEอยแลEวตั้งแต[ปc ๖๔ และมี

การปรับปรุงอย[างต[อเนื่องเพื่อใหEมีความ

สมบูรณd 

ไม[ม ี แนวทางการกำหนด KPIs เพื่อ

ประกอบผลการปฏิบัติงานของแต[

ละส[วนงานมีความแตกต[างกัน ซึ่ง

ตEองพยายามวิเคราะหdหาแนว

ทางการประเมินที่สามารถใชE

ร[วมกันไดE และสามารถใชEระบบที่

พัฒนาขึ้นในการประเมินผลไดE 

อาจมีการจัดประชุม 

เพื่อรับฟ�งความเห็น

ของผูEใชEงานระบบทุก

สิ้นรอบการประเมิน 

เพื่อนำผลไปปรบัปรุง

ระบบใหEดีขึ้น 

๑.๒ การกำหนดแนว

ปฏิบัติการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผูEบริหาร 

ฉบับ ๑ มหาวิทยาลัยฯ ไดEมีการจัดทำขEอบังคับ

มหาวิทยาลัยบูรพา ว[าดEวยการติดตาม 

และประเมินผลการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงานของ

อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ไม[ม ี ไม[ม ี อยู[ระหว[างประกาศใชE 

ซึ่งควรใหEมกีารใชEงาน

ในระยะเวลาหนึ่ง แลEว

จึงทำการสำรวจผล 

๑.๓ การพัฒนาระเบียบ/แนว

ปฏิบัติการเขEาสู[สัญญาจEาง

ฉบับที่ ๓ สำหรับสายวิชาการ 

ฉบับ ๑ มหาวิทยาลัยฯ ไดEมีการจัดทำประกาศ

มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๒๗/๒๕๖๕ 

เรื่อง หลักเกณฑd และวิธีการบรรจุและ

แต[งตั้ง สัญญาจEาง เงื่อนไขการเขEาสู[

สัญญาจEาง และการค้ำประกัน ซึ่ง

ครอบคลุมเรื่องการเขEาสู[สัญญาระยะ

ไม[ม ี ไม[ม ี ไม[ม ี



กลยุทธ^และ 

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ ̂

หนEวยวัด เปiาหมาย ผลการดำเนินงาน งบประมาณที่

เบิกจEาย 

ปfญหาและอุปสรรค ขJอเสนอแนะ 

ถัดไปของพนักงานประเภทวิชาการดEวย

แลEว 

๑.๔ การปรับปรุงระเบียบหรือ

รูปแบบสวัสดิการ 

เรื่อง ๑ อยู[ระหว[างดำเนินการเสนอ

คณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา เพื่อพิจารณา 

ไม[ม ี ผลจากการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย

บูรพา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ไดEมีมติใหEชะลอการพิจารณาออกไปก[อน เพื่อทบทวนกรอบ

งบประมาณที่จำเปYนสำหรับการจัดสวัสดิการ โดยใหEคำนึงถึง

ผลกระทบทางดEานการบริหารงบประมาณดEวย 

๑.๕ การปรับปรุงระบบและ

แนวปฏิบัติในการทดลองงาน 

ฉบับ ๑ มหาวิทยาลัยฯ ไดEจัดทำประกาศ

มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๖๘/๒๕๖๕ 

เรื่อง หลักเกณฑd วิธีการ และการ

ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน เสร็จ

เรียบรEอย 

ไม[ม ี ไม[ม ี อยู[ระหว[างประกาศใชE 

ซึ่งควรใหEมกีารใชEงาน

ในระยะเวลาหนึ่ง แลEว

จึงทำการสำรวจผล 

๑.๖ การปรับปรุงสัญญาจEาง ฉบับ ๑ มหาวิทยาลัยฯ ไดEมีการจัดทำประกาศ

มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๒๗/๒๕๖๕ 

เรื่อง หลักเกณฑd และวิธีการบรรจุและ

แต[งตั้ง สัญญาจEาง เงื่อนไขการเขEาสู[

สัญญาจEาง และการค้ำประกัน   ซึ่ง

ครอบคลุมเรื่องสัญญาจEางดEวย 

ไม[ม ี ไม[ม ี อยู[ระหว[างประกาศใชE 

ซึ่งควรใหEมกีารใชEงาน

ในระยะเวลาหนึ่ง แลEว

จึงทำการสำรวจผล 

๑.๗ การปรับปรุงระเบียบและ

แนวทางการเปลี่ยนสายงาน 

ฉบับ ๑ มหาวิทยาลัยฯ ไดEมีการจัดทำประกาศ

มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๑๗๒/๒๕๖๕ 

เรื่อง การเปลีย่นเงื่อนไขการบรรจุ การ

เปลี่ยนตำแหน[ง การยEาย การปรับวุฒิ

ไม[ม ี ไม[ม ี อยู[ระหว[างประกาศใชE 

ซึ่งควรใหEมกีารใชEงาน

ในระยะเวลาหนึ่ง แลEว

จึงทำการสำรวจผล 



กลยุทธ^และ 

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ ̂

หนEวยวัด เปiาหมาย ผลการดำเนินงาน งบประมาณที่

เบิกจEาย 

ปfญหาและอุปสรรค ขJอเสนอแนะ 

และการเพิ่มวุฒิ   ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม

เรื่องการเปลี่ยนสายงานดEวยแลEว 

๒. การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๒.๑ การวิเคราะหdและจัดทำ

กรอบอัตรากำลังเพื่อการ

พัฒนาในอนาคต 

ฉบับ ๑ อยู[ระหว[างดำเนินการ ไม[ม ี ไม[ม ี ไม[ม ี

๒.๒ การปรับปรุงและพัฒนา

มาตรฐานภาระงาน 

ฉบับ ๑ มหาวิทยาลัยฯ ไดEดำเนินการจัดทำ

เกณฑdมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของ

คณาจารยdและของผูEดำรงตำแหน[ง

บริหารเสร็จแลEว   ขณะนี้ อยู[ระหว[าง

การผ[านร[างใหEคณะกรรมการที่เกี่ยวขEอง

พิจารณาต[อไป 

ไม[ม ี ไม[ม ี อยู[ระหว[างประกาศใชE 

ซึ่งควรใหEมกีารใชEงาน

ในระยะเวลาหนึ่ง แลEว

จึงทำการสำรวจผล  

ทั้งนี ้อาจปรับปรุง

มาตรฐานภาระงานใหE

มีความเขEมขEนมากขึ้น 

๒.๓ การวิเคราะหdโครงสรEาง

เงินเดือนและค[าตอบแทน 

ฉบับ ๑ ยังไม[ไดEดำเนินการ ไม[ม ี มหาวิทยาลัยฯ มีการปรับเปลี่ยน

โครงสรEางการบริหารและระบบ

การบริหารภายใน ซึ่งตEองอาศัย

เวลาในการดำเนินการ   หลังจาก

นั้น จึงจะสามารถทำการวิเคราะหd

โครงสรEางเงินเดือนและ

ค[าตอบแทน ใหEมีความเหมาะสม

กับสภาพแวดลEอม ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ไดE 

ไม[ม ี



กลยุทธ^และ 

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ ̂

หนEวยวัด เปiาหมาย ผลการดำเนินงาน งบประมาณที่

เบิกจEาย 

ปfญหาและอุปสรรค ขJอเสนอแนะ 

๒.๔ การสรEางเครือข[าย

เจEาหนEาที่บุคลากรส[วนงาน 

กิจกรรม ๔ ในรอบปcงบประมาณ ๖๕ กองบรหิาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดEมีการจัด

ประชุมเครือข[ายบุคลากร จำนวน ..... 

ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๔ เปYนการจัด

ประชุมแบบออนไลนd 

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๔ เปYนการจัด

ประชุมแบบ Onsite 

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๕ เปYนการจัด

ประชุมแบบออนไลนd 

ใชEงบประมาณ

เฉพาะครั้งที่ ๒ 

จำนวน ๓,๒๒๐

บาท 

การจัดงานในครั้งที่ ๒ เปYนแบบ 

Onsite จึงตEองมีการทำ ATK เพื่อ

ป องกันการแพร[ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิด ๑๙   ทั้งนี้ การจัด

กิจกรรมมีการควบรวมเปYน ๓ ครั้ง 

โดยเปYนการรวมระหว[างครั้งที่ ๓ 

และครัง้ที่ ๔ เขEาดEวยกัน 

ไม[ม ี

๒.๕ วิเคราะหdและกำหนด

แนวทางและหลักเกณฑdการ

สรรหาคัดเลือกและลักษณะ

การจEางบุคลากรที่มีศักยภาพ

สูง (Talent) เพื่อขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรdมหาวิทยาลัย 

ฉบับ ๑ มหาวิทยาลัยฯ ไดEมีการจัดทำประกาศ

มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๘๐๙/๒๕๖๔ 

เรื่อง หลักเกณฑd วิธีการ และเงื่อนไข

การจEางพนักงานตามภารกิจ ซึ่งเปYน

ประกาศที่กำหนดหลักเกณฑdและวิธีการ

จEางบุคคลที่มีศักยภาพสูงเขEามา

ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

ไม[ม ี ไม[ม ี ไม[ม ี

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร^ที่ ๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

กลยุทธ^และ 

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ ̂

หนEวยวัด เปiาหมาย ผลการดำเนินงาน งบประมาณที่

เบิกจEาย 

ปfญหาและอุปสรรค ขJอเสนอแนะ 

๑. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑.๑ การวิเคราะหdและบูรณา

การฐานขEอมูลกลางเพื่อการ

บริหาร 

ระบบ ๑ มหาวิทยาลัยฯ ไดEมีการจัดประชุมคณะ

ผูEบริหารและผูEอำนวยการหน[วยงาน

ภายในสำนักงานอธิการบดี เพื่อปรับปรุง

ระบบ IT ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 

๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจะ

ดำเนินการจัดทำเปYนแผน 

Digitalization สำหรับภาพรวมของ

มหาวิทยาลัย 

ไม[ม ี ระบบสารสนเทศที่ใชEอยู[ใน

ป�จจุบัน มีจำนวนมากและ

หลากหลาย และมีหลายส[วนที่ยัง

ไม[ไดEเชื่อมต[อกันเปYนระบบ   

ดังนั้น การเชื่อมต[อระบบต[างๆ จึง

ตEองอาศัยความร[วมมือจาก

ผูEใชEงาน เพื่อระบุ Input และ 

Output ที่ตEองการ รวมทั้งการ

วิเคราะหdความซ้ำซEอนของระบบ

ดEวย ซึ่งอาจตEองใชEระยะเวลามาก 

มหาวิทยาลัยฯ ไดEมี

การแต[งตั้ง

คณะกรรมการเพื่อทำ

หนEาที่วิเคราะหdระบบ

ทั้งหมดของ

มหาวิทยาลัยฯ แลEว 

ซึ่งขณะนี้ อยู[ระหว[าง

ดำเนินการ 

๑.๒ การพัฒนาระบบบุคลากร

อิเล็กทรอนิกสdใหEมีความ

สมบูรณd 

ระบบ ๑ อยู[ระหว[างดำเนินการ ซึ่งจะดำเนินการ

คู[ขนานกับระบบตามขEอ ๑.๑ ขEางตEน 

อยู[ระหว[างดำเนินการตามขEอ ๑.๑ ขEางตEน 

๒. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากร 

๒.๑ ระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานแบบออนไลนd 

ระบบ ๑ มหาวิทยาลัยฯ โดยสำนักคอมพิวเตอรd 

ร[วมกับกองบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล ไดEพัฒนาระบบ KPI Online 

เสร็จเรียบรEอยแลEวตั้งแต[ปc ๖๔ 

ไม[ม ี แนวทางการกำหนด KPIs เพื่อ

ประกอบผลการปฏิบัติงานของแต[

ละส[วนงานมีความแตกต[างกัน ซึ่ง

ตEองพยายามวิเคราะหdหาแนว

ทางการประเมินที่สามารถใชE

ร[วมกันไดE และสามารถใชEระบบที่

พัฒนาขึ้นในการประเมินผลไดE 

อาจมีการจัดประชุม 

เพื่อรับฟ�งความเห็น

ของผูEใชEงานระบบทุก

สิ้นรอบการประเมิน 

เพื่อนำผลไปปรับปรุง

ระบบใหEดีขึ้น 



กลยุทธ^และ 

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ ̂

หนEวยวัด เปiาหมาย ผลการดำเนินงาน งบประมาณที่

เบิกจEาย 

ปfญหาและอุปสรรค ขJอเสนอแนะ 

๒.๒ การพัฒนาต[อยอดระบบ

การประเมินตาม ๒.๑  

      

- การประมวลผลและ

เปรียบเทียบผลการประเมิน 

ระบบ ๑ อยู[ระหว[างดำเนินการ ไม[ม ี ไม[ม ี ไม[ม ี

- การเลื่อนเงินเดือน ระบบ ๑ อยู[ระหว[างดำเนินการ ไม[ม ี ไม[ม ี ไม[ม ี

- การพัฒนารายบุคคล ระบบ ๑ อยู[ระหว[างดำเนินการ ไม[ม ี ไม[ม ี ไม[ม ี

- การต[อสัญญาจEาง ระบบ ๑ อยู[ระหว[างดำเนินการ ไม[ม ี ไม[ม ี ไม[ม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร^ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

กลยุทธ^และ 

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ ̂

หนEวยวัด เปiาหมาย ผลการดำเนินงาน งบประมาณที่

เบิกจEาย 

ปfญหาและอุปสรรค ขJอเสนอแนะ 

๑. การเสริมสรJางศักยภาพของบุคลากร 

๑.๑ การอบรม/สัมมนาเพื่อ

การพัฒนาความรูEความเขEาใจ/

เตรียมความพรEอมในการ

ปฏิบัติงาน 

      

- กลุ[มผูEบริหารระดับสูง 

(รองอธิการบดี ผูEช[วย

อธิการบดี หัวหนEาส[วนงาน 

รองหัวหนEาส[วนงาน) 

ครั้ง ๑ ในรอบปcงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ผ[านมา 

มหาวิทยาลัยฯ ไดEจัดสัมมนาสำหรับ

ผูEบริหาร จำนวน ๒ รอบ คือ 

รอบที่ ๑ ระหว[างวันที่ ๒๘ ม.ค. ๖๕ - 

๑๒ มี.ค. ๖๕ (รวมดูงาน

สถาบันการศึกษาอื่น ๒ แห[ง) โดยมี

ผูEบริหารระดับรองอธิการบดีและหัวหนEา

ส[วนงานเขEาร[วม จำนวน ๔๒ คน 

รอบที่ ๒ ระหว[างวันที่ ๒-๕ มิ.ย. ๖๕ 

เพิ่มเติมเพื่อเปYนเวทีใหEผูEบริหารไดE

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

ใชEงบประมาณ 

2,898,000 บาท

ถEวน 

(งบประมาณต[อ

คน คือ 69,000 

บาท ตามที่

กำหนด) 

กิจกรรมโดยภาพรวมไม[มี

ป�ญหาใด   ทั้งนี้ ในกรณี

ของการจัดทำแผนการ

พัฒนามหาวิทยาลัย ยังมี

ความคิดเห็นที่

หลากหลาย ซึ่งตEองอาศัย

กระบวนการพัฒนาอีก

ระยะหนึ่ง เพื่อใหEเกิด

ความชัดเจน 

ไม[ม ี

- กลุ[มผูEบริหารระดับกลาง 

(ผูEช[วยหัวหนEาส[วนงาน 

หัวหนEาภาควิชา ประธาน

สาขา หัวหนEาหน[วยงาน

ภายในส[วนงาน) 

ครั้ง ๒ ในรอบปcงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ผ[านมา 

มหาวิทยาลัยฯ ไดEจัดสัมมนาสำหรับ

ผูEบริหารระดับกลาง จำนวน ๑ รอบ คือ 

ตั้งแต[วันที่ ๒ ก.ย. - ๕ พ.ย. ๖๕ 

ใชEงบประมาณรวม 

๑,๔๙๔,๐๐๐ 

บาท 

ไม[ม ี ไม[ม ี



กลยุทธ^และ 

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ ̂

หนEวยวัด เปiาหมาย ผลการดำเนินงาน งบประมาณที่

เบิกจEาย 

ปfญหาและอุปสรรค ขJอเสนอแนะ 

๑.๒ การพัฒนาผลงานเพื่อ

การขอกำหนดตำแหน[งใน

ระดับที่สูงขึ้น สำหรับสาย

สนับสนุนวิชาการ 

ครัง้ ๓ รุ[นที่ ๑ จำนวน ๖๗ คน ในวันที่ ๑๕ 

ต.ค. ๖๔ 

รุ[นที่ ๒ จำนวน ๑๓๑ คน ในวันที่ ๑๕ 

ธ.ค. ๖๔ 

รุ[นที่ ๓ จำนวน ๑๐๐ คน ในวันที่ ๕ 

เม.ย. ๖๕ 

ใชEงบประมาณรวม 

๗,๒๐๐ บาท 

ใชEงบประมาณรวม 

๗,๒๐๐ บาท 

ไม[ใชEงบประมาณ 

ไม[ม ี ไม[ม ี

๑.๓ คลินิกการใหEคำปรึกษา

การขอกำหนดตำแหน[งใน

ระดับชำนาญการ 

ครั้ง ๑๒ กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

สำนักงานอธิการบดี มีโครงการคลินิกใหE

คำปรึกษาสำหรับผูEปฏิบัติงานสาย

สนับสนุนที่ตEองการขอกำหนดตำแหน[ง

ทางวิชาชีพ โดยจะใหEบริการทุกวัน

พฤหัสบดีของทุกสัปดาหd ณ ชั้น ๔ 

อาคารสำนักงานอธิการบดี 

ไม[ม ี ไม[ม ี การใหEบริการเปYนการ

ปรับช[วงเวลา จากเดิมคือ

ทุกเดือน ปรับเปYนทุก

สัปดาหd (วันพฤหัสบดี) 

เนื่องจากมีผูEปฏิบัติงาน

สายสนับสนุนวิชาการที่

ตEองการขอกำหนด

ตำแหน[งทางวิชาชีพเพิ่ม

มากขึ้นอย[างต[อเนื่อง 

๑.๔ ศึกษาวิเคราะหdและ

กำหนดสมรรถนะหลักสำหรับ

บุคลากรในมหาวิทยาลัย 

ฉบับ ๑ มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ไดE

ดำเนินการวิเคราะหdและพัฒนารายงาน

สมรรถนะ วิธีการกำหนดสมรรถนะ และ

การประเมินสมรรถนะใหม[ ซึ่งขณะนี้ 

อยู[ระหว[างการพิจารณาของ

คณะกรรมการที่เกี่ยวขEอง 

 

ไม[ม ี ไม[ม ี เมื่อมีการประกาศใชE ควร

ตEองจัดประชุมชี้แจงทำ

ความเขEาใจกับผูEปฏิบัติ 

และทำการติดตามผลการ

ใชEสมรรถนะใหม[อย[าง

ต[อเนื่อง เพื่อเปYนไปตาม

วัตถุประสงคd 



กลยุทธ^และ 

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ ̂

หนEวยวัด เปiาหมาย ผลการดำเนินงาน งบประมาณที่

เบิกจEาย 

ปfญหาและอุปสรรค ขJอเสนอแนะ 

๒. การเสริมสรJางคุณภาพชีวิตและบรรยากาศในการปฏิบัติงาน 

๒.๑ การปฐมนิเทศพนักงาน

มหาวิทยาลัยบูรพา 

ครั้ง ๑ ในรอบปcที่ผ[านมา มหาวิทยาลัยฯ ไดEจัด

ปฐมนิเทศนdใหEกับคณาจารยdและ

บุคลากรใหม[ ดังนี้ 

- กรณีคณาจารยdใหม[ มีการปฐมนิเทศ

ระหว[างวันที่ ๒๙ เม.ย. - ๕ พ.ค. ๖๕ 

โดยมีผูEเขEาร[วมจำนวน ๘๐ คน 

- กรณีบุคลากรสนับสนุนวิชาการใหม[ มี

การปฐมนิเทศระหว[างวันที่ ๑๘ - ๒๐ 

ส.ค. ๖๕ โดยมีผูEเขEาร[วมจำนวน ๔๐ คน 

 

 

 

ใชEงบประมาณรวม 

๓,๒๓๐,๐๐๐ 

บาท 

ใชEงบประมาณรวม 

๒๖๙,๔๗๔.๖๐ 

บาท 

ไม[ม ี การจัดปฐมนิเทศควร

ดำเนินการอย[างต[อเนื่อง 

และอาจใชEเทคโนโลยี

สารสนเทศเขEาช[วยในการ

ปฐมนิเทศ เพื่อลดความ

แออัดของจำนวน

บุคลากร 

๒.๒ โครงการเสริมสรEางจิต

บริการและจิตสาธารณะ 

ครั้ง ๒ โครงการที่ดำเนินการโดยส[วนใหญ[ จะ

เกี่ยวขEองกับการเขEาร[วมกิจกรรมที่จัด

โดยหน[วยงานภายนอก   ดังนั้น จึงยังไม[

มีกิจกรรมที่เปYนการริเริ่มจากภายใน

มหาวิทยาลัยฯ 

ไม[ม ี ไม[ม ี อาจมีการปรับแผนการ

ดำเนินงานในดEานนี้ โดย

ใชEวิธีการส[งเสริมใหEเขEา

ร[วมกิจกรรมกับ

หน[วยงานภายนอกแทน 

หรือดำเนินการใน

ลักษณะของเครือข[าย

ความร[วมมือ 

๒.๓ โครงการวางแผนทาง

การเงินสำหรับผูEปฏิบัติงาน 

ครั้ง ๑ มหาวิทยาลัยฯ ไดEดำเนินการร[วมกับ

ธนาคารกรุงไทยในการจัดอบรมใหE

ความรูEแก[ผูEปฏิบัติงาน ในการบริหารจัด

การเงินและการออมเงิน เปYนประจำทุก

ปc โดยในปc ๖๕ ไดEดำเนินการ ดังนี้ 

ธนาคารกรุงไทย 

เปYนผูEสนับสนุน

งบประมาณในการ

จัดอบรมทั้งหมด 

จำนวนบุคลากรที่เขEาร[วม 

ยังมีปริมาณนEอย ส[วน

หนึ่งอาจเปYนผลมาจาก

การประชาสัมพันธdที่ไม[

ทั่วถึง หรือใชEระยะเวลา

มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการ

เก็บขEอมูลความคิดเห็น

ของผูEเขEาร[วมอบรม เพื่อ

นำไปปรับปรุงการ

ดำเนินการในครั้งถัดไป 



กลยุทธ^และ 

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ ̂

หนEวยวัด เปiาหมาย ผลการดำเนินงาน งบประมาณที่

เบิกจEาย 

ปfญหาและอุปสรรค ขJอเสนอแนะ 

ครั้งที่ ๑ จัดอบรมการบริหารเงิน เมื่อ

วันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๔ 

ครั้งที่ ๒ จัดอบรมดEานการออมเงิน เมื่อ

วันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๕ 

ประชาสัมพันธdที่สั้น

เกินไป หรือบุคลากรอาจ

ใหEความสนใจนEอย 

๒.๔ โครงการเตรียมความ

พรEอมก[อนเกษียณสำหรับ

ผูEปฏิบัติงาน 

ครั้ง ๑ อยู[ระหว[างดำเนินการ ไม[ม ี ไม[ม ี ไม[ม ี

๒.๕ การพัฒนาแนวทาง/

ระบบการใหEรางวัลและเชิดชู

เกียรต ิ

แนวทาง/

ระบบ 

๑ อยู[ระหว[างดำเนินการ ไม[ม ี ไม[ม ี ไม[ม ี

 

 


