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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

   ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 

ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางด าเนินงานให้บรรลุ

เป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งมีโครงการกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มีการบริหารทรัพยากรภายในศูนย์การศึกษา

จังหวัดอุดรธานี  

 จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน

บริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้มีความ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีในทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบด้วย การจัดท า

กรอบอัตราก าลังของบุคลากรของศูนย์ฯ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร โดยจัดท ำระบบติดตำมและประเมินผล พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงกำร กิจกรรมท ำกำร
วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือน ำไปสู่กำรตัดสินใจของผู้บริหำร และเพ่ือให้ศูนย์กำรศึกษำจังหวัดอุดรธำนี มี
คุณภำพตำมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ  
 

                                                                                       
                       ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์  
         ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำจังหวัดอุดรธำนี 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 

 (พ.ศ.2560 – 2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล

มีความก้าวในสายงานอาชีพ มีทักษะ มีความรู ้คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  

การจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้สอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ สนับสนุน 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในศูนย์ให้มีประสิทธิภาพ

ต่อไป 
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1.2 โครงสร้างศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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1.4 ผลการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 - ไม่มี 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าปี 2562 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

  แหล่งภูมิปัญญำ เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

  1. เพ่ือให้กำรศึกษำกับนักศึกษำและบุคลำกรในท้องถิ่น 
   2. เพ่ือด ำเนินกำรวิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 
   3. เพ่ือด ำเนินกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือตอบสนองควำมต้องของท้องถิ่น 
1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพระดับแนวหน้ำ  (Produce graduates with front row quality) 
2) ให้บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide academic services and 

transfer technology to communities and international society) 
3) อนุรักษ์ พัฒนำให้บริกำรเป็นศูนย์กลำงทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม และธ ำรงรักษำ สืบสำนควำมเป็นไทย 

(Conserve and develop services provision as the Center for Arts and Culture Service Center and 
Sustain the Thainess) 

4) วิจัย สร้ำงนวัตกรรมและองค์ควำมรู้  (Conduct research, create innovation and develop 
knowledge for society) 

5) เป็นมหำวิทยำลัยที่มีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำร และเน้นให้เครือข่ำยมีส่วนร่วม (Employ 
modern management system for versatility with Concentration on Network Participation) 
 

       1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนควำมรู้ (Knowledge Capital)  
2) คุณธรรม (Moral)  
3) เครือข่ำย (Partnership)  
4) ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism)  
5) วัฒนธรรม(Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ควำมดีงำมและกำรปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และควำมเคำรพผู้อำวุโส 
(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition)  
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1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชำกำร เชี่ยวชำญกำรสื่อสำร ช ำนำญกำรคิด มีจิตสำธำรณะ 
นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 
เป็นนักปฏิบัติ หมำยถึง บัณฑิตที่มีควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพ มีทักษะและมีควำมมุ่งมั่นในกำร

ปฏิบัติงำน สำมำรถใช้หลักวิชำกำรด้วยควำมช ำนำญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษำเรียนรู้  และพัฒ นำตนเองให้มี
ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง 

เชี่ยวชำญกำรสื่อสำร หมำยถึง บัณฑิตที่มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ สำมำรถสื่อสำรและถ่ำยทอด
ควำมรู้ควำมช ำนำญในสำขำวิชำที่ศึกษำ โดยใช้ระบบเครือข่ำยและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสำธำรณะ หมำยถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืน มุ่งท ำควำมดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชำติ 

 
     1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นควำมเป็นวัง ปลูกฝังองค์ควำมรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้สู่สำกล 
นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่สะท้อน

ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรูข้้อมูลศลิปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศลิปวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสินทร์  

  เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้สู่สำกล หมำยถึง เป็นมหำวิทยำลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำยทันสมัยสำมำรถ
แข่งขันได้ในระดับชำติและนำนำชำติ ตอบสนองทุกรูปแบบกำรเรียนรู้ของผู้รับบริกำรได้อย่ำงทั่วถึงและมี
ประสิทธิภำพ 
 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1. จัดกำรศึกษำเชิงคุณภำพเพ่ือสู่ควำมเป็นเลิศ 

       2. มุ่งม่ันกำรปรับปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

       3. สร้ำงคุณค่ำและนวัตกรรมให้ผู้รับบริกำร 

      4. โปร่งใส ยืดหยุ่น และเป็นธรรม 

      5. บุคลำกรทุกคน มีคุณค่ำต่อองค์กร 
 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี (Development Gloals) 

 เป้าหมายที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของศูนย์ที่ดีเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : ศูนย์การศึกษา

จังหวัดอุดรธานีมุ่ง ทีพัฒนาระบบบริหารจัดการ มหีลักธรรมาภิบาล มคีวามโปร่งใส และมุ่งที่จะผลติบัณฑติ

ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใชบ้ัณฑติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างเครือข่ายที่มสี่วนรว่มเพื่อการพัฒนา :  ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี มุ่งที่จะ

สร้างแลพัฒนาเครือขา่ยความรว่มมอืที่หลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตชุมชน เพื่อให้มีสว่นร่วมใน

การพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 
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เป้าหมายที่ 3 : สรา้งภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รูจ้ักและยอมรับ : ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี มุ่งที่

จะพัฒนาระบบบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ด้านสื่อต่างๆ เพื่อสรา้งช่ือเสียงใหเ้ป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ชุมชน 

เป้าหมายที่ 4 : มกีารบริหารจัดการ เพื่อใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได้ ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 

มุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สนิ และการบริการวิชาการ เพื่อระดมทุนการจัดหารายได้ 

1.6 ข้อมูลบุคลากร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

   สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

ศูนยฯ์ อุดรธาน ี 6 3 - 9 7 2 - 9 8 2 - 10 

รวมทั้งสิ้น 6 3 - 9 7 2 - 9 8 2 - 10 

    สายวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 

อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม 

สาขาการจัดการโลจิสตกิส์ 5 - - 5 5 - - 5 5 - - 5 

สาขาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 5 - - 5 5 - - 5 5 - - 5 

รวมทั้งสิ้น 5 - - 5 5 - - 5 5 - - 5 
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ส่วนที่ 2  

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป ี( พ.ศ. 2560 – 2564 )   

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
2.1  นโยบายด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล  

ศูนย์กำรศึกษำจังหวัดอุดรธำนี มีกำรวำงแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์ เพ่ือสนับสนุน
ประสิทธิภำพของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และส่งเสริมคุณภำพชีวิตและควำมสมดุลของชีวิตและกำรท ำงำน 
  
2.2  วัตถุประสงค์ของแผนการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือให้บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนที่ดีและอยู่ในสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรท ำงำน  
2.3  ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของหน่วยงาน 

2.3.1  ยุทธศาสตร์  

ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน  มิติการพัฒนาองค์การ 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

  บุคลากรทุกระดับมีความรู ้ทักษะ และทัศนคติในการปฏิบัติงานตลอดจนมีความก้าวหน้าใน

สายอาชีพ  

2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ระดับหน่วยงาน 
1) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพเอ้ือต่อกำร
ด ำเนินงำนที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และกำรก้ำวสู่
มหำวิทยำลัยแม่แบบที่ดีของสังคม 

1) ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกร
ต่อระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของมหำวิทยำลัย (ระดับควำมพึง
พอใจ) 

≥ 4.0 

2) เพ่ือให้บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำม
ทุ่มเทในกำรปฏิบัติงำน และมีควำมผูกพันกับ
องค์กร 

1) ระดับควำมผูกพันของบุคลำกรต่อ
มหำวิทยำลัย (ระดับควำมผูกพัน) 

≥ 4.0 
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2.4ขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1 
แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล และ แผนพัฒนำ
บุคลำกร ระดับหน่วยงำน 

1-21 กันยำยน 2561 

2 
ศูนย์กำรศึกษำจังหวัดอุดรธำนีประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนบริหำร
ทรัพยำกรบุคล และ แผนพัฒนำบุคลำกร 

3 จัดท ำแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล และ แผนพัฒนำบุคลำกร 1-21 กันยำยน 2561 

4 
น ำส่งเล่มแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ให้กับฝ่ำยบริหำรบุคคล และ
แผนพัฒนำบุคลำกรให้กับฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ของกองบริหำรงำนบุคคล
พร้อมน ำส่งไฟล์แผนปฏิบัติกำรดังกล่ำว 

24 กันยำยน 2561 

5 
ผู้บริหำรศูนย์กำรศึกษำจังหวัดอุดรธำนีให้ควำมเห็นชอบ และน ำเสนอต่อ
อธิกำรบดีเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 

24 – 30 กันยำยน 2561 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
3.1 ความส าคัญของระบบบรหิารงานบุคคล 

        ทรัพยากรบุคคล จัดเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมีคุณค่าที่สุดขององค์กร การที่องค์กรจะอยู่รอดและ

สามารถด าเนินการให้มคีวามเจรญิก้าวหน้าได้จะต้องอาศัยการรวมพลังของบุคลากรทุกคนในองค์กรให้

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น การสนับสนุนให้บุคลากรมคีวามรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตาม

เป้าหมายและยุทธศาสตรอ์งค์กร ตลอดจนมคีุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีทัศนคติที่ดีตอ่องค์กร การ

จัดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหส้ามารถร่วมมอืและร่วมใจกันเป็นอย่างดีจะท าให้องคเ์จริญก้าวหน้า

และเกิดการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง และยังเป็นการเตรียมความพรอ้มของบุคลากร ให้สามารถรองรับและเป็น

ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ     ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การจัดการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในองค์กรนัน้ ๆ ให้

สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เต็มความสามารถของแตล่ะบุคคลใหม้ากที่สุดทั้งในการเพิ่มพูน

ความรู ้ความสามารถ เพื่อสร้างขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอันจะก่อใหเ้กิดผลส าเร็จ

สูงสุดทั้งต่อองค์กรและต่อบุคคลากรการบริหารงานบุคคล คือเป็นส่วนส าคัญในการบริหารงานในองค์กร 

ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน การจัดการองค์กร การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ และการควบคุมในส่วน

ของการจัดคนเข้าท างานนั้นได้มกีารพัฒนาขึน้เป็นศาสตร์ทางวิชาการที่เรียกกันว่า การบริหารงานบุคคล 

และพัฒนาต่อเนื่อง   มาเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยได้รวมการพัฒนา การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน การธ ารงรักษา การจา่ยค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการ และการจูงใจในการท างานด้วยวิธีการ

ต่างๆเข้าไว้ด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์จงึมคีวามส าคัญต่อองค์การ และปัจจัยหนึ่งที่ท าให้องค์การ

ประสบความส าเร็จ   โดยมีบทบาทส าคัญในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ที่มคีุณค่ามาท างานอย่างทุ่มเท

ให้กับองค์การ จากความส าคัญและความจ าเป็นในการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยจึงก าหนด

แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหส้อดคล้องและสนับสนุนเป้าประสงค์และยุทธศาสตรข์อง

มหาวิทยาลัย โดยด าเนนิการดังนี้ 

  1.การวางแผนอัตราก าลัง 

  2.การสรรหา และการคัดเลือกบุคลากร 

  3.การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

  4.การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  5.เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 

  6.ระบบค่าตอบแทน 

  7.ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

  8.การเกษียณอายุราชการ 

ระบบการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management System) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใช้ระบบบริหารงานบุคคล ตามกฎหมาย โดยแยกตามประเภทของ

บุคลากร ได้แก่ 
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  1.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. 2547 

กฎกระทรวงศกึษาธิการ  และประกาศ ก.พ.อ. ส าหรับบุคลากรที่เป็นข้าราชการ 

  2.  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของสว่นราชการ ส าหรับบุคลากรที่เป็น

ลูกจา้งประจ า 

  3.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ีวา่ด้วยพนักงานราชการ ส าหรับบุคลากรที่เป็นพนักงาน

ราชการ 

  4.  ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย ส าหรับบุคลากรที่เป็นพนักงาน

และลูกจ้างช่ัวคราว 

 

3.2 กระบวนการบริหารงานบุคคล 

 3.2.1  การวางแผนอัตราก าลัง 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการจัดท ากรอบอัตราก าลัง ตามพระราชบัญญัติ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. 2547 จึงก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศกึษาก าหนดกรอบของ

ต าแหน่ง อันดับเงินเดอืน ของต าแหนง่ และจ านวนของบุคลากรที่พึงมี รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผดิชอบ 

ของต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามกฎกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสว่นราชการใน

มหาวิทยาลัย และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ จงึได้จัดท ากรอบอัตราก าลัง

บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2558– 2561 โดยจ าแนก ส านักงาน กอง ส านัก สถาบัน และคณะต่าง ๆ 

การจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มดีังนี้ 

  1) วเิคราะห์และประเมินผลการด าเนินการจัดท ากรอบอัตราก าลัง กรอบของต าแหนง่ 

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง โดยวิเคราะห์จากข้อมูลภาระงาน อ านาจหนา้ที่ความรับผดิชอบ

ของแต่ละหนว่ยงาน และการปฏิบัติงานจรงิ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแนวทางการวเิคราะหก์รอบ

อัตราก าลัง กรอบของต าแหนง่และภาระหน้าที่ 

  2) ประชุมผู้บริหารและเจา้หนา้ที่ของหนว่ยงานต่าง ๆ ที่รับผดิชอบเกี่ยวกับการจัดท ากรอบ

อัตราก าลัง เพื่อชีแ้จงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการด าเนนิงานในเรื่องตา่ง ๆ ที่หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

  3) จัดท ากรอบอัตราก าลัง 4 ปี โดยก าหนดต าแหนง่ในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหนง่ให้

เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผดิชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน รวมทั้งหลักเกณฑ์การวิเคราะห์

กรอบอัตราก าลังตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

  4) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง และเสนอส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษาต่อไป 
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 3.2.2  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลโดยยึดระบบคุณธรรม 

(Merit System) ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. 2547 

และหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนในสถานบันอุดมศกึษา (ก.พ.อ.) ก าหนดไว้ 

คือ 

  -  วิธีการสอบแขง่ขัน 

  -  วิธีการสอบคัดเลือก 

  -  วิธีการคัดเลือก 

 

 3.2.3  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

 3.2.4  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

   มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างนอ้ยปีละ 2 ครั้งรอบที่ 

1 ในชว่งเดือนตุลาคม ถึง เดือนมนีาคม และรอบที่ 2 ในช่วงเดอืนเมษายน ถึง เดือนกันยายน ซึ่งบุคลากรทุก

คนจะต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยองค์กรประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามลักษณะงาน ดังนี้ 

   3.2.4.1 บุคลากรสายวิชาการ  

3.2.4.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

3.2.5  ความก้าวหน้าในสายงาน 

  จากการศึกษา HR Success Stories in Public Sector แบบอย่างปฏิบัติการบรหิาร

คนของส านักวิจัยและพัฒนาระบบบุคคล ส านักงาน ก.พ. ได้กล่าวถงึ ความหมายและลักษณะของ

สายอาชีพ (Career Path) ดังน้ี 

  การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ Career Path) ของพนักงานแสดงถึงการ

เติบโตในสายอาชีพของพนักงานเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร มีส่วนช่วยในการสร้างขวัญก าลังใจและ

รักษาคนเก่งไว้ในองค์กร รวมทั้งเป็นการปูทางสูก่ารสรา้งพนักงานที่มีคุณค่าให้แก่องค์กรระยะยาว   

   โดยการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพนี้ เป็นเครื่องมือในการก าหนด

ความก้าวหน้าในการท างาน ท าให้พนักงานท างานอย่างมีเป้าหมาย และก าหนดหนทางไปสู่ความส าเร็จของ

เป้าหมาย 
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  แนวคดิเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

  1. บุคคลเข้ำท ำงำนในองค์กรด้วยวัตถุประสงค์หลัก 3 ประกำร คือ มุ่งหวังค่ำตอบแทน
เพ่ือกำรด ำรงชีวิตของตนเองและครอบครัว มุ่งหวังควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งที่แสดงถึงกำรประสบควำมส ำเร็จใน
ชีวิตกำรท ำงำน และกำรได้รับกำรยอมรับยกย่องในกำรท ำงำน ดังนั้น องค์กรจึงต้องเข้ำใจควำมต้องกำรของสมำชิก
และด ำเนินกำรตอบสนองอย่ำงเต็มที่สำมำรถธ ำรงรักษำก ำลังคนที่มีคุณค่ำไว้กับองค์กรต่อไป  

  2. ในกำรบริหำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพต้องมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยในกำร
ท ำงำนที่ชัดเจนเป็นทิศทำงมุ่งสู่ข้ำงหน้ำ โดยมีกำรปฏิบัติงำนในระบบแผนงำน ระบบกำรเงิน และระบบกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลที่ได้มำตรฐำนเป็นฐำนรองรับ องค์กรในลักษณ์นี้ส่วนใหญ่ จึงมีรำยละเอียดที่เป็นเครื่องมือในกำร
บริหำรและกำรปฏิบัติงำนอยู่แล้ว นับตั้งแต่ผังโครงสร้ำงองค์กร (Organization Chart) ระบบต ำแหน่งงำนที่บ่งบอก
ถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้ด ำรงต ำแหน่ง (Job & Specification) ค ำบรรยำยลักษณะงำน (Job 
Description) ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรก ำหนดเส้นทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Path)         ขององค์กร 
เพ่ือให้สมำชิกได้มองเห็นโอกำสทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของตนเองและมุ่งมั่นพัฒนำควำมรู้และทักษะในด้ำนต่ำง ๆ 
ให้ประสบควำมส ำเร็จในชีวิตด้ำนกำรท ำงำน โดยกำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่องขององค์กร 

  3. กรอบแนวคิดในกำรด ำเนินกำรก ำหนดรูปแบบ (Model) ของกำรวำงแผนพัฒนำทำง
ก้ำวหน้ำในสำยงำน จึงเห็นควรก ำหนดโดยมุ่งวำงระบบของควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์        
ซึ่งได้แก่ เส้นทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Path) และคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง (Job Specification)            
ที่เหมำะสมกับลักษณะงำน ประกอบกำรมุ่งวำงระบบกำรพัฒนำทำงก้ำวหน้ำในสำยงำน 

ประโยชน์ของเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

  ระดับองค์กร : เพื่อเป็นแนวทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการส่งเสริม และ

พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูง 

  ระดับบุคคล : เพื่อให้บุคลากรขององค์กรมองเห็นทางก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร  

โดยใช้ประโยชนใ์นการก าหนดเป้าหมายความต้องการเกี่ยวกับอาชีพ การประเมินสมรรถนะตนเองและ

วางแผนพัฒนา  

  แนวทางในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ ดังน้ี 

  1. สร้างทัศนคติที่ดีในการท างาน เพราะความก้าวหน้านั้นย่อมเกิดจากทัศนคติที่ดีต่อการ

ท างานของผู้ร่วมงานและผูใ้ต้บังคับบัญชา ซึ่งทัศนคติโดยทั่วไปหมายถึง ความรู้สึก หรอือารมณ์ที่ท างานจะ

กระท าในทางรับหรอืปฏิเสธต่อบุคคล กลุ่มคน สถานการณ ์หรอืค่านิยมใด ๆ ดังนัน้ ทัศนคตจิงึเป็นสิ่งส าคัญ

ประการแรกควรเสริมสรา้งให้เกิดขึน้แก่บุคคล และหนว่ยงานทุกหนว่ยงานในองค์กร 

  2. ก าหนดมาตรฐานและสร้างเครื่องมือ ส าหรับวัดความส าเร็จของการปฏิบัติงาน เช่น จัด

ให้ระบบประเมินผลงานเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน สับเปลี่ยนโยกย้ายต าแหน่ง

หน้าที่การงาน เป็นต้น เพราะการก าหนดมาตรฐานที่เชื่อถือได้ ไว้ใช้องค์กรเพื่อประโยชน์ดังกล่าวนี้ ย่อม

สามารถป้องกันความล าเอียง และข้อครหาอันจะน าไปสู่การเสื่อมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในองค์กรได้ 
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  3. เงินเดือนและค่าจา้ง ทุกคนท างานเพราะหวังว่าจะได้รับค่าตอบแทนในการยังชีพ และยก

มาตรฐานการครองชีพของตน ซึ่งหมายถึงเงินเดือนมีความสัมพันธ์กับการท างานของคนโดยตรง ดังนั้น

ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้สัดส่วนระหว่างแรงงานกับค่าจ้าง ย่อมท าให้เกิดความไม่พอใจ 

  4. ความพึงพอใจในงานที่ท า ความก้าวหน้าในงานเกิดขึ้นด้วยความพึงพอใจในงานที่ท า

โดยเฉพาะถ้างานนั้นเปิดโอกาสให้บุคคลได้ใช้ความช านาญและความคิดริเริ่มบุคลากรจะมีความพึงพอใจใน

งานที่ตนเองท า 

  5. ความเป็นหน่วยหนึ่งของงานในองค์กรหนึ่ง ๆ ย่อมมีกลุ่มสังคมต่าง ๆ เกิดขึ้นภายใน

องค์กรนั้น เช่น กลุ่มผู้มีงานอดิเรกเดียวกัน หรือมีความสนใจเรื่องเดียวกัน ซึ่งบุคคลหนึ่งอาจเป็นสมาชิก

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และเมื่ออยู่ในกลุ่มทุกคนย่อมตอ้งการการยอมรับ และต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม แม้ใน

บางครั้งบุคคลนั้นอาจจะไม่มีความสนใจงานที่ท ามากนัก แต่การมีขวัญและก าลังใจดีก็ย่อมมีผลต่อการมี

ความก้าวหน้าในงานที่ท าอยู่ได้ 

  6. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา จะเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดขวัญ

ก าลังใจ และมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ควรเป็นความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพซึ่ง

กันและกันผู้บังคับบัญชาไม่พงึเห็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นเครื่องจักรหรือเป็นคนเกียจคร้านที่ตอ้งคอยจ้ าจี้จ้ าไช 

คอยจับผิดหรือการลงโทษ แต่เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องหาทางจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างาน

ด้วยความสมัครใจและเต็มใจ 

 

  ลักษณะของสายอาชีพ (Career Path) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

  1. สายอาชีพในแนวดิ่ง (Vertical) เป็นการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนต าแหน่งพนักงาน (promotion) 

ซึ่งบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบจะเปลี่ยนไปตามต าแหน่งที่สูงขึ้นโดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 

ลักษณะ คือ 

   1.1 การเลื่อนขั้นหรือต าแหน่งจากระดับ “บริหาร” สู่ระดับ “บริหาร” (Executive to 

Executive Level) 

   1.2 การเลื่อนขั้นหรือต าแหน่งจากระดับ “พนักงาน” สู่ระดับ “บริหาร” (Non-

Executive to Executive Level ) 

   1.3 การเลื่อนขั้นหรือต าแหน่งจากระดับ “พนักงาน” สู่ระดับ “พนักงานอาวุโส” 

(Non-Executive to Executive Level)  

  2. สายอาชีพในแนวนอน (Horizontal) เป็นการโอนย้าย (Transfer) หรอืสับเปลี่ยน

หมุนเวียนงาน (Job Rotation) ทั้งน้ี ต าแหน่งงานอาจเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงโดยสามารถ

แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

   2.1 การโอนย้ายหรอืสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานภายในหน่วยงานเดียวกัน 

   2.2 การโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานต่างหน่วยงาน 
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                    เส้นทางความก้าวหน้าบุคลากร  

  มีเส้นทางความก้าวหนา้ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเป็น

ขวัญก าลังใจ เป็นแรงจูงใจให้กับบุคลากรและเพื่อสร้างความก้าวหน้า ความมั่นคงในหนา้ที่การงานใหก้ับ

บุคลากร มรีายละเอียด ดังนี ้ 

  1.  เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ  

  2. เส้นทางความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

 

 3.2.6  ค่าตอบแทน 

 กลุ่มข้าราชการ ได้รับ 

  -  เงินเดือน เงินประจ าต าแหนง่ (พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเงนิเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง) 

  -  ค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงนิเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก

จา่ยเงนิค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงนิเดือนของข้าราชการและลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2547) 

  -  เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงนิเพิ่มการครอง

ชีพ ช่ัวคราวส าหรับข้าราชการและลูกจา้งประจ าของสว่นราชการ พ.ศ. 2548) 

  - เงินสวัสดิการ 

 

กลุ่มลูกจ้างประจ า ได้รับ 

  -  เงินค่าจ้าง (ตามระเบียบกระทรงการคลังว่าด้วยลูกจา้งประจ าของสว่นราชการ พ.ศ. 

2537) 

  -  ค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงนิเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก

จา่ยเงนิค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงนิเดือนของข้าราชการและลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2547) 

  -  เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงนิเพิ่มการครอง

ชีพช่ัวคราวส าหรับข้าราชการและลูกจา้งประจ าของสว่นราชการ พ.ศ. 2548) 

  - เงินสวัสดิการ 

 กลุ่มพนักงาน ได้รับ 

  -  เงินเดือน เงินประจ าต าแหนง่ (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เงินประจ า

ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย) 

  -  เงินสวัสดิการ 

  -  เงินค่าประสบการณ์ 

  -  เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (เทียบเทียง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่ม

การครองชีพช่ัวคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 
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กลุ่มลูกจ้างช่ัวคราว ได้รับ 

  -  เงินเดือน 

  -  เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (เทียบเคียง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่ม

การครองชีพช่ัวคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 

 นอกจากนีบุ้คลากรที่ปฏิบัติงานต าแหน่งวิชาการ ซึ่งได้แก่ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์                    

รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ยังมีสทิธิเบิกค่าสอนพิเศษ และการสอนที่เกินภาระงาน ได้ตามระเบียบ

และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

  - เงินสวัสดิการ 

 

 3.2.7  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

  มหาวิทยาลัยมีกลุ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย ทั้งข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจา้งช่ัวคราว ซึ่งระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์จะ

แตกต่างกันไปตามประเภทบุคลากร ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

 กลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจ า ได้รับ 

  -  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มขา้ราชการและลูกจ้างประจ าจะได้รับตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง 

  -  สวัสดิการการเบิกค่าการศกึษาของบุตรกลุ่มข้าราชการและลูกจา้งประจ าจะได้รับตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง 

  -  สิทธิประโยชน์ในการลา (ของขา้ราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว) ได้แก่ การลา

ป่วย การลาคลอดบุตร การลากิจส่วนตัว การลาพักผอ่น การลาอุปสมบทหรอืการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

(เฉพาะข้าราชการ) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรอืเข้ารับการเตรียมพล (เฉพาะข้าราชการ) 

  -  สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ส าหรับ

ข้าราชการ 

  -  สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการลูกจ้าง (กสจ.) ส าหรับลูกจ้างประจ า 

  -  สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรใหเ้ข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 

  -  สิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

  -  สิทธิประโยชน์ในการนั่งรถรับส่งของมหาวิทยาลัยเพื่อมาปฏิบัติงาน 

  -  สิทธิประโยชน์ในการท าประกันอุบัติเหตุ 

  -  สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้เพื่อซือ้ที่อยู่ตามโครงการสวัสดิการของ

มหาวิทยาลัย และโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงนิต่าง ๆ 

  ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. จะได้รับสิทธิประโยชน์ตา่ง ๆ นอกเหนอืจากเงินบ าเหน็จ 

บ านาญ ตามสูตรซึ่งได้รับจากกระทรวงการคลัง ดังนี้ 
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  1)  สิทธิในการรับเงนิสมทบ สมาชิกจะได้รับเงินสมทบจากรัฐในจ านวนเท่ากับที่สมาชิก

สะสมเป็นประจ าทุกเดือน 

  2)  สิทธิประโยชนท์างภาษี สมาชิกสามารถน าใบแจง้ยอดแนบพร้อมแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ  

91 เพื่อยกเว้นภาษีเงนิได้บุคคลธรรมในส่วนของเงนิสะสมเข้า กบข. เฉพาะที่ไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี

นั้น 

  3)  สิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ สมาชิกจะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่ กบข. จะได้รับใหม้ีขึน้ 

 

 กลุ่มพนักงานราชการ ได้รับ 

 -  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มพนักงานและลูกจ้างช่ัวคราวจะได้รับตามกฎหมายประกันสังคม 

  -  สิทธิประโยชน์ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

  -  สิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

  - สิทธิประโยชนใ์นการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

  -  สทิธิประโยชน์ในการลา ได้แก่ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรหลัง

คลอด การลากิจส่วนตัว การลาพักผอ่น การลาอุปสมบทหรอืลาไปประกอบพิธีฮัจย์ การลาเข้ารับการตรวจ

เลือกหรอืเข้ารับการเตรียมพล 

  -  สิทธิประโยชน์ในการท าประกันอุบัติเหตุ 

  -  สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรใหเ้ข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 

  -  สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้เพื่อซือ้ที่อยู่ตามโครงการสวัสดิการของ

มหาวิทยาลัย และโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงนิต่าง ๆ 

 

 กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างช่ัวคราว ได้รับ 

  -  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มพนักงานและลูกจ้างช่ัวคราวจะได้รับตามกฎหมาย

ประกันสังคม 

  -  สิทธิประโยชน์ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

  -  สิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

  - สิทธิประโยชนใ์นการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

  -  สิทธิประโยชน์ในการลา ได้แก่ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรหลัง

คลอด การลากิจส่วนตัว การลาพักผอ่น การลาอุปสมบทหรอืลาไปประกอบพิธีฮัจย์ การลาเข้ารับการตรวจ

เลือกหรอืเข้ารับการเตรียมพล  

  -  สิทธิประโยชน์ในการท าประกันอุบัติเหตุ 

 -  สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรใหเ้ข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 

 -  สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้เพื่อซือ้ที่อยู่ตามโครงการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 

และโครงการที่เป็นความร่วมมอืระหว่างรัฐกับสถาบันการเงนิต่าง ๆ 
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 3.2.8  การเกษียณอายุราชการ การเกษียณอายุราชการและสิทธิประโยชน์ที่ขา้ราชการพึงได้เมื่อ

พ้นจากราชการโดยไม่มคีวามผิด 

 บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ได้แก่ 

  บ าเหน็จบ านาญปกติ  ซึ่งจะได้รับ เมื่ออกจากราชการด้วยเหตุปกติ เช่น 

1) ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งหรอืมีค าสั่งใหอ้อก โดยไม่มี

ความผิดหรอืออกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย หรอืทหารออกจากกองหนุน

เบีย้หวัด(เหตุทดแทน) 

2)  ออกจากราชการเพราะป่วยเจ็บทุพพลภาพที่แพทย์ทางราชการรับรองว่าไม่สามารถรับ

ราชการในต าแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่ตอ่ไปได้ (เหตุทุพพลภาพ) 

3)  มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ (เกษียณอายุ) หรอื อายุครบ 50 ปีบริบูรณ์แล้วลาออก  

(เหตุสูงอายุ) 

4)  หรอืกรณีมีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ ครบ 30 บริบูรณ์แล้ว ทาง

ราชการสั่งให้ออก หรอืผูท้ี่มีเวลาราชการครบ 25 ปี บริบูรณ์แล้ว ลาออก (เหตุรับราชการนาน)ทั้ง 4 

เหตุนี ้ถ้ามีเวลาราชการ ไม่ถึง 10 ปี ใหไ้ด้รับบ าเหน็จ ถ้ามีเวลา 10 ขึน้ไป ให้รับบ านาญหรอืจะขอรับ

บ าเหน็จก็ได้ 

ทั้งนีผู้ท้ี่มเีวลาราชการครบ 10 ปี แล้วลาออก ไม่มีสทิธิ์ได้รับบ าเหน็จบ านาญตามข้อที่กล่าวมาแล้วแตไ่ม่มี

สิทธิ์รับบ าเหน็จ  

-  ข้าราชการที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการที่ถือเสมือนว่าผูน้ั้นลาออกจากราชการ มีสทิธิรับ

บ าเหน็จบ านาญดังนี้ ถ้ามีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญ 25 ปีขึน้ไป ให้ได้รับบ าเหน็จบ านาญเหตุรับ

ราชการนานถ้ามีอายุครบ 50 ปี และมีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญ ครบ 10 ปีขึน้ไป ให้มีสทิธิรับ

บ าเหน็จเหตุสูงอายุถ้าอายุไม่ครบ 50 ปี มีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญครบ 10 ปี แตไ่ม่ถึง 25 ปี 

ให้มสีิทธิ์รับเฉพาะบ าเหน็จถ้ามีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญไม่ครบ 10 ปี ไม่มีสทิธิ์รับบ าเหน็จ

บ านาญ 

บ าเหน็จบ านาญพิเศษ จะได้รับเมื่อ  

1)  ข้าราชการ พลทหารกองประจ าการ หรอืบุคคลที่ท าหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด

แล้ว ได้รับอันตราย พิการ เจ็บป่วยถึงทุพพลภาพ เพราะกระท าตามหนา้ที่ ให้ได้รับบ านาญปกติ ทั้งบ านาญ

พิเศษด้วย 

2)  ถ้าได้รับบ าเหน็จบ านาญไปแล้ว หรอื พลทหารกองประจ าการ หรอืบุคคลที่ท าหน้าที่ทหารตามที่

กระทรวงกลาโหมก าหนด ได้ออกจากราชการหรอืพ้นหน้าที่ไปแล้ว ภายใน 3 ปี ปรากฏชัดว่าเจ็บป่วยหรอื

ทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ก็มีสิทธิ์ได้รับบ านาญพิเศษ ถ้าตายก็ให้ทายาท

ได้รับบ านาญพิเศษ ทั้งนี้ให้จา่ยตั้งแตว่ันขอ ถ้ารับบ าเหน็จไปแล้วก็ใหไ้ด้รับบ านาญพิเศษอย่างเดียว 

3)  ผูไ้ด้รับอันตรายตามข้อ 1) แม้จะยังไม่มสีิทธิ์ได้รับบ านาญปกติ ก็ใหร้ับบ านาญปกติได้ 
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 4)  ผู้ได้รับอันตรายถ้าเสียชีวิตก่อนได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษ ให้ทายาทได้รับทั้งบ าเหน็จตกทอด

และบ านาญพิเศษด้วย 

5)  ผูท้ าหนา้ที่ ตามข้อ 1 สูญหายไป หรอืเชื่อได้ว่ามีอันตรายถึงตาย เมื่อพน้ก าหนด 2 เดือนนับแต่

วันสูญหายให้สันนิษฐานว่าตายและให้ทายาทได้รับบ านาญพิเศษ 

 

บ านาญตกทอด  ทายาทจะได้รับเมื่อ 

1) ขา้ราชการ ตายในระหว่างรับราชการ ทายาท (ต้องอายุไม่เกิน 20 ปี เว้นแตก่ าลังศึกษา

ระดับอุดมศกึษาหรอืเทียบเท่า แต่ตอ้งไม่เกิน 26 ปีหรือเว้นแตเ่ป็นบุคคลพิการหรอืทุพพลภาพ) จะได้รับ

บ าเหน็จตกทอดเท่ากับเงินเดือนสุดท้าย คูณเวลาราชการ 

2)  ตายในระหว่างได้รับบ านาญปกติ หรอืมีสทิธิ์ได้รับบ านาญปกติหรอืบ านาญพิเศษ ทายาทมีสิทธิ์

ได้รับบ าเหน็จตกทอด เป็นจ านวน 30 เท่า ของบ านาญรายเดือน (ข้อยกเว้นเหมือนข้อ 1) 

3)  บ าเหน็จตกทอดรายใด ค านวณได้ยอดต่ ากว่า 3,000 บาท ให้จา่ย 3,000 

กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

 สมาชิกที่พ้นสภาพด้วยเหตุสูงอายุ, เหตุทดแทน, เหตุทุพพลภาพ และเหตุเสียชวีิต สมาชิกและ

ทายาทจะได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาในส่วนของเงนิที่ได้รับจาก กบข. ในปีที่ได้รับเงนินั้น 
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3.3 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) 
 

 
 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ระบบกำรสรรหำ (Recruitment) 
1. การวางแผนอัตราก าลัง           

1 จัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง
ของบุคลำกรของศูนย์
กำรศึกษำจังหวัด
อุดรธำน ี

เพื่อทบทวนและ
จัดท ำกรอบ
อัตรำก ำลังให้
เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรอัตรำก ำลัง
ของศูนย์กำรศึกษำ
จังหวัดอุดรธำน ี

ควำมส ำเร็จในกำร
จัดท ำกรอบ
อัตรำก ำลัง 

กรอบ
อัตรำ 
ก ำลัง 

กรอบ
อัตรำ 
ก ำลัง 

กรอบ
อัตรำ 
ก ำลัง 

- - ภำยในศูนย์
กำรศึกษำจังหวัด 

ตุลำคม 
2561– 

กันยำยน 
2562 

- ส ำนักงำน 

2. การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง            

ระบบการพัฒนา (Training & Development) 

1 กำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1 กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

เพื่อประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรศูนย์
กำรศึกษำจังหวัด
จังหวัดอุดรธำน ี

ร้อยละของ
บุคลำกรที่
ด ำเนินกำร
ประเมิน
ปฏิบัติงำน 

100 100 100 100 100 บุคลำกรภำยในศูนย์
กำรศึกษำจังหวัด
อุดรธำน ี

ตุลำคม 
2561– 

กันยำยน 
2562 

- ส ำนักงำน 
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แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปี 2562 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระบบการสรรหา (Recruitment) 

1. การวางแผนอัตราก าลัง 

1 จัดท ำกรอบอัตรำก ำลังของ
บุคลำกรของศูนย์กำรศึกษำ
จังหวัดอุดรธำน ี

เพื่อทบทวนและจัดท ำกรอบ
อัตรำก ำลังให้เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำรอัตรำก ำลังของ
ศูนย์กำรศึกษำจังหวัด
อุดรธำน ี

ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำ
กรอบอัตรำก ำลัง 

กรอบอัตรำ 
ก ำลัง 

ภำยในศูนย์
กำรศึกษำจังหวัด 

ตุลำคม 2561– 
กันยำยน 2562 

- ส ำนักงำน 

2. การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง 

ระบบการพัฒนา (Training & Development) 

1 กำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน       

1 กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน
ของบุคลำกร 

เพื่อประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรศูนย์
กำรศึกษำจังหวัดจังหวัด
อุดรธำน ี

ร้อยละของบุคลำกรที่
ด ำเนินกำรประเมิน
ปฏิบัติงำน 

100 บุคลำกรภำยใน
ศูนย์กำรศึกษำ
จังหวัดอุดรธำน ี

ตุลำคม 2561– 
กันยำยน 2562 

- ส ำนักงำน 

ระบบการบริหารค่าตอบแทน 

1 กำรบริหำรค่ำจ้ำงเงินเดือน และ
ค่ำตอบแทน 

เพื่อด ำเนินกำรเลื่อน
เงินเดือนและค่ำจ้ำง
ค่ำตอบแทนของบุคลำกร 

ร้อยละบคุลำกรที่ไดร้ับกำร
เลื่อนเงินเดือน และค่ำจำ้ง
ตำมเกณฑ ์

100 บุคลำกรศูนย์
กำรศึกษำจังหวัด
อุดรธำน ี

ตุลำคม 2561– 
กันยำยน 2562 

- ส ำนักงำน 
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ส่วนที่ 4 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 

 
  น าแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหาร

จัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการ

พัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่าง

เป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหาร

จัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างเป็นระบบ  

 

4.1  แนวทางการน าแผนการบรหิารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 )   

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติดังน้ี 

เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จงึก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดท าแนว

ทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับ

บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ได้งา่ย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสามารถประเมินผลได้

อย่างเป็นรูปธรรม  
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4.2 การติดตามและประเมินผลแผนการบรหิารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 )   

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของศูนย์การศึกษา

จังหวัดอุดรธานี บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การ

ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถ

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน

อย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหาร

ทรัพยากรบุคคล อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัตกิารด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ทุกๆ เดือน 

พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจ

ของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก  
ก      ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี  

( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 ข      รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 

( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

     ค      ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 

( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก      ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 

( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ค าสั่งศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 

๒๐/๒๕๖๑ 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

……………….…………………………………………. 

 ตามยุทธศาสตร์ ขยายการยกย่องระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศกึษา

จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ด าเนินการขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีให้เป็นที่รูจ้ักและมีชื่อเสียงของ

ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษา

จังหวัดอุดรธานี จงึขอแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนาบุคลากร 

ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

 ๑. ผูอ้ านวยการศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี   ประธาน 

 ๒. รองผูอ้ านวยการศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี    กรรมการ 

 ๓. หัวหนา้ส านักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี   กรรมการ 

 ๔. หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานบุคคล     กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ ดังน้ี 

 ๑. ทบทวน/ก าหนดแนวทางบริหารทรัพยากรบุคคล ของศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 

 ๒. ส่งเสริม สนับสนุน ทรัพยากรในการด าเนินงาน ก ากับ ตดิตามเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม

นโยบาย แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนาบุคลากรที่ก าหนด 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 

 ๑. นายสุพัฒน์  สมสุข      ประธาน 

 ๒. นางสาวจารวัล  ของออ่น     กรรมการ 

  ๓. นางสาวมยุรั กันยาเลิศ       กรรมการ 

 ๓. นางสาวกานดา  สารพล     กรรมการ 

 ๔. นายเจรญิชัย  ผา่มดิน     กรรมการ 

 ๕. นางสาวกัลยา ประทาพันธ์     กรรมการ 

 ๖. นางสาวศุภรัตน์ พลประเสริฐ     กรรมการ 

 ๗. นางสาวสิริภา  พันล าภักดิ์      กรรมการและเลขา 

 ๘. นางสาวธีรตา  พางกาสา     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ ดังน้ี 

๑. รวบรวม และวิเคราะหข์้อมูลการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนาบุคลากร

เสนอต่ออธิการบดีเพื่ออนุมัติ 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมบริหารทรัพยากรบุคคล 

๓. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการเสนอต่อกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยได้รับทราบ 

๔. ด าเนินการด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ทั้งนี ้ตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไป  

   

 

        สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑  

 

    

             

               (นายศุภมิตร  ศรีสวัสดิ์) 

    ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดธานี 
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ข   รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบรหิารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี  

         ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ค      ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป ี

        ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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