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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
   ศูนย์การศึกษาจั งหวัด อุดรธานี  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้ านบริหารทรัพยากรบุคคล  
ระยะ  5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งมีโครงการกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้มีการบริหารทรัพยากรภายในศูนย์การศึกษาจังหวัด
อุดรธานี  

 จากแนวทางที่ ได้กล่ าวมานั้น  ศูนย์การศึกษาจั งหวัด อุดรธานี  จัดท าแผนปฏิบัติ การ  
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้มีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีในทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบด้วย การจัดท ากรอบ
อัตราก าลังของบุคลากรของศูนย์ฯ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
โดยจัดท าระบบติดตามและประเมินผล พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร และเพ่ือให้ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ 
และเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 

 

                                                                                          
                                                                                     (ผศ.ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ)  
        รักษาการผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 
 (พ.ศ.2565 - 2569) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความ
ก้าวในสายงานอาชีพ มีทักษะ มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  

การจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้สอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  สนับสนุน ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในศูนย์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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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 2565 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  สร้างบัณฑิตมืออาชีพ เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 
  1. เพ่ือให้การศึกษากับนักศึกษาและบุคลากรในท้องถิ่น 
   2. เพ่ือด าเนินการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
   3. เพ่ือด าเนินการบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องของท้องถิ่น 
1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

            1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า  (Produce graduates with front row quality) 
2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ (Provide academic 

services and transfer technology to communities and international society) 
3. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม (Conserve and develop services 

provision as the Center for Arts and Culture Service Center) 
4. วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้  (Conduct research, create innovation and develop 

knowledge for society) 
5. สร้ า ง เครื อข่ ายกับมหาวิทยาลั ยชั้ นน า ในอา เซี ยน (Establish network with outstanding 

universities in ASEAN) 
    6. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern management system 

for versatility)  
    1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  
2) คุณธรรม (Moral)  
3) เครือข่าย (Partnership)  
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
5) วัฒนธรรม(Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 
(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition)  

  1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 
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เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้  และพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและถ่ายทอด
ความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืน มุ่งท าความดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
     1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่สะท้อนความเป็น

วังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยสามารถ
แข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
1. จัดการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 

       2. มุ่งม่ันการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

       3. สร้างคุณค่าและนวัตกรรมให้ผู้รับบริการ 

      4. โปร่งใส ยืดหยุ่น และเป็นธรรม 

      5. บุคลากรทุกคน มีคุณค่าต่อองค์กร 
 
1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี (Development Gloals) 

 เป้าหมายที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของศูนย์ที่ดีเพ่ือให้ได้รับการยอมรับ : ศูนย์การศึกษาจังหวัด
อุดรธานีมุ่ง ทีพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างเครือข่ายที่มีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา :  ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มุ่งที่จะสร้างแล
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตชุมชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างภาพลักษณ์เพ่ือให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มุ่งที่จะ
พัฒนาระบบบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ด้านสื่อต่างๆ เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในชุมชน 
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เป้าหมายที่ 4 : มีการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มุ่งที่จะ
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน และการบริการวิชาการ เพ่ือระดมทุนการจัดหารายได้ 

1.6 ข้อมูลบุคลากร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 
ศูนย์ฯ อุดรธาน ี 7 2 - 9 8 2 - 10 8 2 1 11 

รวมท้ังสิ้น 7 2 - 9 8 2 - 10 8 2 1 11 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 
ศูนย์ฯ อุดรธาน ี 10 10 - - 10 1 - 11 

รวมท้ังสิ้น 10 10 - - 10 1 - 11 
 

สายวิชาการ 

 
  

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 

อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม 
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 5 - - 5 5 - - 5 5 - - 5 
สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 - - 5 5 - - 5 5 - - 5 
สาขาการจัดการค้า - - - - - - - - 3 - - 3 

รวมท้ังสิ้น 5 - - 5 5 - - 5 13 - - 13 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม 
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 5 - - 5 5 - - 5 
สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 - - 5 5 - - 5 
สาขาการจัดการค้า 3 - - 3 5 - - 5 
สาขารัฐศาสตร ์ - - - - 3 - - 3 

รวมท้ังสิ้น 13 - - 13 18 - - 18 
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ส่วนที่ 2  
แผนบริหารทรพัยากรบุคคล ระยะ 5 ป ี( พ.ศ. 2565 – 2569 )   

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

2.1  นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือสนับสนุน
ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล และส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการท างาน 
  
2.2  วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างาน  
2.3  ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของหน่วยงาน 

2.3.1 ยุทธศาสตร์  
ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน  มิติการพัฒนาองค์การ 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการปฏิบัติงานตลอดจนมีความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ  

2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ระดับหน่วยงาน 
1) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบ

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
เอ้ือต่อการด าเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และ
การก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม 

1) ระดับความพึงพอใจของ
บุ ค ล า ก ร ต่ อ ร ะบ บ ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(ระดับความพึงพอใจ) 

≥ 4.0 

2) เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความ
ผูกพันกับองค์กร 

1) ระดับความผูกพันของ
บุคลากรต่อมหาวิทยาลัย (ระดับ
ความผูกพัน) 

≥ 4.0 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนา
บุคลากร ระดับหน่วยงาน 

1-21 กันยายน 2564 

2 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคล และ แผนพัฒนาบุคลากร 

3 จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนาบุคลากร 1-21 กันยายน 2564 

4 
น าส่งเล่มแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ให้กับฝ่ายบริหารบุคคล และ
แผนพัฒนาบุคลากรให้กับฝ่ายบริหารงานทั่วไป ของกองบริหารงานบุคคล
พร้อมน าส่งไฟล์แผนปฏิบัติการดังกล่าว 

25 กันยายน 2564 

5 
ผู้บริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีให้ความเห็นชอบ และน าเสนอต่อ
อธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

25 – 30 กันยายน 2564 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.1 ความส าคัญของระบบบริหารงานบุคคล 
        ทรัพยากรบุคคล จัดเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมีคุณค่าท่ีสุดขององค์กร การที่องค์กรจะอยู่รอดและสามารถ
ด าเนินการให้มีความเจริญก้าวหน้าได้จะต้องอาศัยการรวมพลังของบุคลากรทุกคนในองค์กรให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ดังนั้น การสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์องค์กร ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร การจัดระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้สามารถร่วมมือและร่วมใจกันเป็นอย่างดีจะท าให้องค์เจริญก้าวหน้าและเกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่
จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การจัดการในทุกด้านที่เก่ียวข้องกับบุคคลในองค์กรนั้น ๆ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เต็มความสามารถของแต่ละบุคคลให้มากที่สุดทั้งในการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดผลส าเร็จสูงสุดทั้งต่อองค์กร
และต่อบุคคลากรการบริหารงานบุคคล คือเป็นส่วนส าคัญในการบริหารงานในองค์กร ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน 
การจัดการองค์กร การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ และการควบคุมในส่วนของการจัดคนเข้าท างานนั้นได้มีการ
พัฒนาขึ้นเป็นศาสตร์ทางวิชาการที่เรียกกันว่า การบริหารงานบุคคล และพัฒนาต่อเนื่อง   มาเป็นการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ โดยได้รวมการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การธ ารงรักษา การจ่ายค่าตอบแทน การจัด
สวัสดิการ และการจูงใจในการท างานด้วยวิธีการต่างๆเข้าไว้ด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความส าคัญต่อ
องค์การ และปัจจัยหนึ่งที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ   โดยมีบทบาทส าคัญในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณค่ามาท างานอย่างทุ่มเทให้กับองค์การ จากความส าคัญและความจ าเป็นในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยจึงก าหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องและสนับสนุนเป้าประสงค์และ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยด าเนินการดังนี้ 
  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.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 กฎกระทรวง
ศึกษาธิการ  และประกาศ ก.พ.อ. ส าหรับบุคลากรที่เป็นข้าราชการ 
  2.  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ส าหรับบุคลากรที่เป็น
ลูกจ้างประจ า 
  3.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ ส าหรับบุคลากรที่เป็นพนักงานราชการ 
  4.  ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย ส าหรับบุคลากรที่เป็นพนักงานและ
ลูกจ้างชั่วคราว 
 
3.2 กระบวนการบริหารงานบุคคล 
 3.2.1  การวางแผนอัตราก าลัง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการจัดท ากรอบอัตราก าลัง ตามพระราชบัญญัติข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 จึงก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดกรอบของต าแหน่ง อันดับ
เงินเดือน ของต าแหน่ง และจ านวนของบุคลากรที่พึงมี รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ของต าแหน่งและ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ จึงได้จัดท ากรอบอัตราก าลังบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2558– 
2561 โดยจ าแนก ส านักงาน กอง ส านัก สถาบัน และคณะต่าง ๆ การจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา มีดังนี้ 
  1) วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินการจัดท ากรอบอัตราก าลัง กรอบของต าแหน่ง ภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบของต าแหน่ง โดยวิเคราะห์จากข้อมูลภาระงาน อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน 
และการปฏิบัติงานจริง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแนวทางการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง กรอบของต าแหน่ง
และภาระหน้าที่ 
  2) ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท ากรอบ
อัตราก าลัง เพ่ือชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
  3) จัดท ากรอบอัตราก าลัง 4 ปี โดยก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสม
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน รวมทั้งหลักเกณฑ์การวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังตามที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด 
  4) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง และเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาต่อไป 
 
 3.2.2  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลโดยยึดระบบคุณธรรม (Merit 
System) ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ก าหนดไว้ คือ 
  -  วิธีการสอบแข่งขัน 
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  -  วิธีการสอบคัดเลือก 
  -  วิธีการคัดเลือก 
 
 3.2.3  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
 3.2.4  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งรอบที่ 1 ในช่วงเดือน
ตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม และรอบท่ี 2 ในช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน ซึ่งบุคลากรทุกคนจะต้องได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยองค์กรประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน ดังนี้ 
  4.1 บุคลากรสายวิชาการ  

4.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 

3.2.5  ความก้าวหน้าในสายงาน 
  จากการศึกษา HR Success Stories in Public Sector แบบอย่างปฏิบัติการบริหารคนของ
ส านักวิจัยและพัฒนาระบบบุคคล ส านักงาน ก.พ. ได้กล่าวถึง ความหมายและลักษณะของสายอาชีพ  
(Career Path) ดังนี้ 
  การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ Career Path) ของพนักงานแสดงถึงการเติบโตใน
สายอาชีพของพนักงานเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร มีส่วนช่วยในการสร้างขวัญก าลังใจและรักษาคนเก่งไว้ใน
องค์กร รวมทั้งเป็นการปูทางสู่การสร้างพนักงานที่มีคุณค่าให้แก่องค์กรระยะยาว   
   โดยการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพนี้เป็นเครื่องมือในการก าหนดความก้าวหน้าใน
การท างาน ท าให้พนักงานท างานอย่างมีเป้าหมาย และก าหนดหนทางไปสู่ความส าเร็จของเป้าหมาย 
 
  แนวคิดเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

  1. บุคคลเข้าท างานในองค์กรด้วยวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ มุ่งหวังค่าตอบแทน
เพ่ือการด ารงชีวิตของตนเองและครอบครัว มุ่งหวังความก้าวหน้าในต าแหน่งที่แสดงถึงการประสบความส าเร็จใน
ชีวิตการท างาน และการได้รับการยอมรับยกย่องในการท างาน ดังนั้น องค์กรจึงต้องเข้าใจความต้องการของสมาชิก
และด าเนินการตอบสนองอย่างเต็มที่สามารถธ ารงรักษาก าลังคนที่มีคุณค่าไว้กับองค์กรต่อไป  

  2. ในการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพต้องมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการ
ท างานที่ชัดเจนเป็นทิศทางมุ่งสู่ข้างหน้า โดยมีการปฏิบัติงานในระบบแผนงาน ระบบการเงิน และระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ได้มาตรฐานเป็นฐานรองรับ องค์กรในลักษณ์นี้ส่วนใหญ่ จึงมีรายละเอียดที่เป็นเครื่องมือในการ
บริหารและการปฏิบัติงานอยู่แล้ว นับตั้งแต่ผังโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ระบบต าแหน่งงานที่บ่งบอก
ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่ง (Job & Specification) ค าบรรยายลักษณะงาน (Job 
Description) ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)         ขององค์กร 
เพ่ือให้สมาชิกได้มองเห็นโอกาสทางก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองและมุ่งม่ันพัฒนาความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ 
ให้ประสบความส าเร็จในชีวิตด้านการท างาน โดยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องขององค์กร 
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  3. กรอบแนวคิดในการด าเนินการก าหนดรูปแบบ (Model) ของการวางแผนพัฒนาทาง
ก้าวหน้าในสายงาน จึงเห็นควรก าหนดโดยมุ่งวางระบบของความก้าวหน้าในสายงานที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์        
ซึ่งได้แก่ เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (Job Specification)            
ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ประกอบการมุ่งวางระบบการพัฒนาทางก้าวหน้าในสายงาน 

ประโยชน์ของเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
  ระดับองค์กร : เพื่อเป็นแนวทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการส่งเสริม และพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูง 
  ระดับบุคคล : เพื่อให้บุคลากรขององค์กรมองเห็นทางก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร  โดยใช้
ประโยชน์ในการก าหนดเป้าหมายความต้องการเกี่ยวกับอาชีพ การประเมินสมรรถนะตนเองและวางแผนพัฒนา  
  แนวทางในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ ดังนี้ 
  1. สร้างทัศนคติที่ดีในการท างาน เพราะความก้าวหน้านั้นย่อมเกิดจากทัศนคติที่ดีต่อการท างาน
ของผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งทัศนคติโดยทั่วไปหมายถึง ความรู้สึก หรืออารมณ์ที่ท างานจะกระท าในทาง
รับหรือปฏิเสธต่อบุคคล กลุ่มคน สถานการณ์ หรือค่านิยมใด ๆ ดังนั้น ทัศนคติจึงเป็นสิ่งส าคัญประการแรกควร
เสริมสร้างให้เกิดข้ึนแก่บุคคล และหน่วยงานทุกหน่วยงานในองค์กร 
  2. ก าหนดมาตรฐานและสร้างเครื่องมือ ส าหรับวัดความส าเร็จของการปฏิบัติงาน เช่น จัดให้ระบบ
ประเมินผลงานเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน สับเปลี่ยนโยกย้ายต าแหน่งหน้าที่การงาน เป็น
ต้น เพราะการก าหนดมาตรฐานที่เชื่อถือได้ ไว้ใช้องค์กรเพ่ือประโยชน์ดังกล่าวนี้ ย่อมสามารถป้องกันความล าเอียง 
และข้อครหาอันจะน าไปสู่การเสื่อมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรได้ 
  3. เงินเดือนและค่าจ้าง ทุกคนท างานเพราะหวังว่าจะได้รับค่าตอบแทนในการยังชีพ และยก
มาตรฐานการครองชีพของตน ซึ่งหมายถึงเงินเดือนมีความสัมพันธ์กับการท างานของคนโดยตรง ดังนั้นความสัมพันธ์
ที่ไม่ได้สัดส่วนระหว่างแรงงานกับค่าจ้าง ย่อมท าให้เกิดความไม่พอใจ 
  4. ความพึงพอใจในงานที่ท า ความก้าวหน้าในงานเกิดขึ้นด้วยความพึงพอใจในงานที่ท าโดยเฉพาะ
ถ้างานนั้นเปิดโอกาสให้บุคคลได้ใช้ความช านาญและความคิดริเริ่มบุคลากรจะมีความพึงพอใจในงานที่ตนเองท า 
  5. ความเป็นหน่วยหนึ่งของงานในองค์กรหนึ่ง ๆ ย่อมมีกลุ่มสังคมต่าง ๆ เกิดขึ้นภายในองค์กรนั้น 
เช่น กลุ่มผู้มีงานอดิเรกเดียวกัน หรือมีความสนใจเรื่องเดียวกัน ซึ่งบุคคลหนึ่งอาจเป็นสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และ
เมื่ออยู่ในกลุ่มทุกคนย่อมต้องการการยอมรับ และต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม แม้ในบางครั้งบุคคลนั้นอาจจะไม่มี
ความสนใจงานที่ท ามากนัก แต่การมีขวัญและก าลังใจดีก็ย่อมมีผลต่อการมีความก้าวหน้าในงานที่ท าอยู่ได้ 
  6. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา จะเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดขวัญก าลังใจ และ
มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ควรเป็นความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน
ผู้บังคับบัญชาไม่พึงเห็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นเครื่องจักรหรือเป็นคนเกียจคร้านที่ต้องคอยจ้ าจี้จ้ าไช คอยจับผิดหรือ
การลงโทษ แต่เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องหาทางจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานด้วยความสมัครใจและ
เต็มใจ 
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  ลักษณะของสายอาชีพ (Career Path) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
  1. สายอาชีพในแนวดิ่ง (Vertical) เป็นการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนต าแหน่งพนักงาน (promotion) ซึ่ง
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบจะเปลี่ยนไปตามต 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) หรือสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน (Job Rotation) ทั้งนี้ ต าแหน่งงานอาจเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงโดยสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
   2.1 การโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานภายในหน่วยงานเดียวกัน 
   2.2 การโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานต่างหน่วยงาน 
                    เส้นทางความก้าวหน้าบุคลากร  
  มีเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเป็นขวัญ
ก าลังใจ เป็นแรงจูงใจให้กับบุคลากรและเพ่ือสร้างความก้าวหน้า ความมั่นคงในหน้าที่การงานให้กับบุคลากร มี
รายละเอียด ดังนี้  
  1.  เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ  
  2. เส้นทางความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 
 3.2.6  ค่าตอบแทน 
 กลุ่มข้าราชการ ได้รับ 
  -  เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง (พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง) 
  -  ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2547) 
  -  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มการครองชีพ 
ชั่วคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 
  - เงินสวัสดิการ 

กลุ่มลูกจ้างประจ า ได้รับ 
  -  เงินค่าจ้าง (ตามระเบียบกระทรงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537) 
  -  ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2547) 
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  -  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 
  - เงินสวัสดิการ 
 
 กลุ่มพนักงาน ได้รับ 
  -  เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เงินประจ า
ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย) 
  -  เงินสวัสดิการ 
  -  เงินค่าประสบการณ์ 
  -  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (เทียบเทียง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 

กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ได้รับ 
  -  เงินเดือน 
  -  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (เทียบเคียง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 
 นอกจากนี้บุคลากรที่ปฏิบัติงานต าแหน่งวิชาการ ซึ่งได้แก่ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์                    
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ยังมีสิทธิเบิกค่าสอนพิเศษ และการสอนที่เกินภาระงาน ได้ตามระเบียบและ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
  - เงินสวัสดิการ 
 
 3.3.7  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
  มหาวิทยาลัยมีกลุ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย ทั้งข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์จะแตกต่างกัน
ไปตามประเภทบุคลากร ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
 
 กลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจ า ได้รับ 
  -  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจ าจะได้รับตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
  -  สวัสดิการการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจ าจะได้รับตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
  -  สิทธิประโยชน์ในการลา (ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว) ได้แก่ การลาป่วย การ
ลาคลอดบุตร การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ (เฉพาะข้าราชการ) 
การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล (เฉพาะข้าราชการ) 
  -  สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ส าหรับข้าราชการ 
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  -  สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการลูกจ้าง (กสจ.) ส าหรับลูกจ้างประจ า 
  -  สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรให้เข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 
  -  สิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
  -  สิทธิประโยชน์ในการนั่งรถรับส่งของมหาวิทยาลัยเพื่อมาปฏิบัติงาน 
  -  สิทธิประโยชน์ในการท าประกันอุบัติเหตุ 
  -  สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้เพ่ือซื้อที่อยู่ตามโครงการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 
และโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงินต่าง ๆ 
  ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ นอกเหนือจากเงินบ าเหน็จ บ านาญ 
ตามสูตรซึ่งได้รับจากกระทรวงการคลัง ดังนี้ 
  1)  สิทธิในการรับเงินสมทบ สมาชิกจะได้รับเงินสมทบจากรัฐในจ านวนเท่ากับที่สมาชิกสะสมเป็น
ประจ าทุกเดือน 
  2)  สิทธิประโยชน์ทางภาษี สมาชิกสามารถน าใบแจ้งยอดแนบพร้อมแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ  91 
เพ่ือยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมในส่วนของเงินสะสมเข้า กบข. เฉพาะที่ไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษีนั้น 
  3)  สิทธิประโยชน์อื่น ๆ สมาชิกจะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามท่ี กบข. จะได้รับให้มีข้ึน 

 กลุ่มพนักงานราชการ ได้รับ 
 -  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวจะได้รับตามกฎหมายประกันสังคม 
  -  สิทธิประโยชน์ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  -  สิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
  - สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
  -  สิทธิประโยชน์ในการลา ได้แก่ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรหลังคลอด 
การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับ
การเตรียมพล 
  -  สิทธิประโยชน์ในการท าประกันอุบัติเหตุ 
  -  สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรให้เข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 
  -  สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้เพ่ือซื้อที่อยู่ตามโครงการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 
และโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงินต่าง ๆ 
 

 กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ได้รับ 
  -  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวจะได้รับตามกฎหมายประกันสังคม 
  -  สิทธิประโยชน์ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  -  สิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
  - สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
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  -  สิทธิประโยชน์ในการลา ได้แก่ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรหลังคลอด 
การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับ
การเตรียมพล  
  -  สิทธิประโยชน์ในการท าประกันอุบัติเหตุ 
  -  สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรให้เข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 
  -  สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้เพ่ือซื้อที่อยู่ตามโครงการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 
และโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงินต่าง ๆ 
 
 3.3.8  การเกษียณอายุราชการ การเกษียณอายุราชการและสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการพึงได้เมื่อพ้นจาก
ราชการโดยไม่มีความผิด 
 บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ได้แก่ 
  บ าเหน็จบ านาญปกติ  ซึ่งจะได้รับ เมื่ออกจากราชการด้วยเหตุปกติ เช่น 

1) ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งหรือมีค าสั่งให้ออก โดยไม่มีความผิด
หรือออกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือทหารออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด(เหตุ
ทดแทน) 

2)  ออกจากราชการเพราะป่วยเจ็บทุพพลภาพที่แพทย์ทางราชการรับรองว่าไม่สามารถรับราชการ
ในต าแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่ต่อไปได้ (เหตุทุพพลภาพ) 

3)  มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ (เกษียณอายุ) หรือ อายุครบ 50 ปีบริบูรณ์แล้วลาออก  
(เหตุสูงอายุ) 

4)  หรือกรณีมีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ ครบ 30 บริบูรณ์แล้ว ทางราชการสั่ง
ให้ออก หรือผู้ที่มีเวลาราชการครบ 25 ปี บริบูรณ์แล้ว ลาออก (เหตุรับราชการนาน)ท้ัง 4 เหตุนี้ ถ้ามีเวลา
ราชการ ไม่ถึง 10 ปี ให้ได้รับบ าเหน็จ ถ้ามีเวลา 10 ขึ้นไป ให้รับบ านาญหรือจะขอรับบ าเหน็จก็ได้ 

ทั้งนี้ผู้ที่มีเวลาราชการครบ 10 ปี แล้วลาออก ไม่มีสิทธิ์ได้รับบ าเหน็จบ านาญตามข้อที่กล่าวมาแล้วแต่ไม่มีสิทธิ์รับ
บ าเหน็จ  

-  ข้าราชการที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการที่ถือเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ มีสิทธิรับบ าเหน็จ
บ านาญดังนี้ ถ้ามีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญ 25 ปีขึ้นไป ให้ได้รับบ าเหน็จบ านาญเหตุรับราชการนานถ้า
มีอายุครบ 50 ปี และมีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญ ครบ 10 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิรับบ าเหน็จเหตุสูงอายุถ้า
อายุไม่ครบ 50 ปี มีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญครบ 10 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี ให้มีสิทธิ์รับเฉพาะบ าเหน็จถ้ามี
เวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญไม่ครบ 10 ปี ไม่มีสิทธิ์รับบ าเหน็จบ านาญ 

บ าเหน็จบ านาญพิเศษ จะได้รับเม่ือ  
1)  ข้าราชการ พลทหารกองประจ าการ หรือบุคคลที่ท าหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนดแล้ว 

ได้รับอันตราย พิการ เจ็บป่วยถึงทุพพลภาพ เพราะกระท าตามหน้าที่ ให้ได้รับบ านาญปกติ ทั้งบ านาญพิเศษด้วย 
2)  ถ้าได้รับบ าเหน็จบ านาญไปแล้ว หรือ พลทหารกองประจ าการ หรือบุคคลที่ท าหน้าที่ทหารตามที่

กระทรวงกลาโหมก าหนด ได้ออกจากราชการหรือพ้นหน้าที่ไปแล้ว ภายใน 3 ปี ปรากฏชัดว่าเจ็บป่วยหรือทุพพล
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ภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ก็มีสิทธิ์ได้รับบ านาญพิเศษ ถ้าตายก็ให้ทายาทได้รับบ านาญพิเศษ 
ทั้งนี้ให้จ่ายตั้งแต่วันขอ ถ้ารับบ าเหน็จไปแล้วก็ให้ได้รับบ านาญพิเศษอย่างเดียว 

3)  ผู้ได้รับอันตรายตามข้อ 1) แม้จะยังไม่มีสิทธิ์ได้รับบ านาญปกติ ก็ให้รับบ านาญปกติได้ 
 4)  ผู้ได้รับอันตรายถ้าเสียชีวิตก่อนได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษ ให้ทายาทได้รับทั้งบ าเหน็จตกทอดและ
บ านาญพิเศษด้วย 

5)  ผู้ท าหน้าที่ ตามข้อ 1 สูญหายไป หรือเชื่อได้ว่ามีอันตรายถึงตาย เมื่อพ้นก าหนด 2 เดือนนับแต่วันสูญ
หายให้สันนิษฐานว่าตายและให้ทายาทได้รับบ านาญพิเศษ 

 
บ านาญตกทอด  ทายาทจะได้รับเมื่อ 
1) ข้าราชการ ตายในระหว่างรับราชการ ทายาท (ต้องอายุไม่เกิน 20 ปี เว้นแต่ก าลังศึกษาระดับอุดมศึกษา

หรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่เกิน 26 ปีหรือเว้นแต่เป็นบุคคลพิการหรือทุพพลภาพ) จะได้รับบ าเหน็จตกทอดเท่ากับ
เงินเดือนสุดท้าย คูณเวลาราชการ 

2)  ตายในระหว่างได้รับบ านาญปกติ หรือมีสิทธิ์ได้รับบ านาญปกติหรือบ านาญพิเศษ ทายาทมีสิทธิ์ได้รับ
บ าเหน็จตกทอด เป็นจ านวน 30 เท่า ของบ านาญรายเดือน (ข้อยกเว้นเหมือนข้อ 1) 

3)  บ าเหน็จตกทอดรายใด ค านวณได้ยอดต่ ากว่า 3,000 บาท ให้จ่าย 3,000 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
 สมาชิกท่ีพ้นสภาพด้วยเหตุสูงอายุ, เหตุทดแทน, เหตุทุพพลภาพ และเหตุเสียชีวิต สมาชิกและทายาทจะ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนของเงินที่ได้รับจาก กบข. ในปีที่ได้รับเงินนั้น 
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3.3 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2565 – 2569 ) และ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2565 – 2569 ) 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

ระบบการสรรหา (Recruitment) 
1. การวางแผนอัตราก าลัง           

1 จัดท ากรอบอัตราก าลัง
ของบุคลากรของศูนย์
การศึกษาจังหวัด
อุดรธาน ี

เพื่อทบทวนและ
จัดท ากรอบ
อัตราก าลังให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการอัตราก าลัง
ของศูนย์การศึกษา
จังหวัดอุดรธาน ี

ความส าเร็จในการ
จัดท ากรอบ
อัตราก าลัง 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง 

-กรอบ
อัตรา 
ก าลัง 

-กรอบ
อัตรา 
ก าลัง 

ภายในศูนย์
การศึกษาจังหวัด 

ตุลาคม 
2564  

-  
กันยายน 
2565 

- ส านักงาน 

2. การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง            

ระบบการพัฒนา (Training & Development) 

1 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 และแผนพฒันาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรศูนย์
การศึกษาจังหวัด
จังหวัดอุดรธาน ี

ร้อยละของ
บุคลากรที่
ด าเนินการ
ประเมิน
ปฏิบัติงาน 

100 100 100 100 100 บุคลากรภายในศูนย์
การศึกษาจังหวัด
อุดรธาน ี

ตุลาคม 

2564 - 
กันยายน 
2565 

- ส านักงาน 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระบบการสรรหา (Recruitment) 

1. การวางแผนอัตราก าลัง 

1 จัดท ากรอบอัตราก าลังของ
บุคลากรของศูนย์การศึกษา
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อทบทวนและจัดท ากรอบ
อัตราก าลังให้เพียงพอต่อ
ความต้องการอัตราก าลังของ
ศูนย์การศึกษาจังหวัด
อุดรธาน ี

ความส าเร็จในการจัดท า
กรอบอัตราก าลัง 

กรอบอัตรา 
ก าลัง 

ภายในศูนย์
การศึกษาจังหวัด 

ตุลาคม 2564 -
กันยายน 2565 

- ส านักงาน 

2. การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง 

ระบบการพัฒนา (Training & Development) 

1 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 และแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน       

1 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากร 

เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์
การศึกษาจังหวัดจังหวัด
อุดรธาน ี

ร้อยละของบุคลากรที่
ด าเนินการประเมิน
ปฏิบัติงาน 

100 บุคลากรภายใน
ศูนย์การศึกษา
จังหวัดอุดรธาน ี

ตุลาคม 2564 -
กันยายน 2565 

- ส านักงาน 

ระบบการบริหารค่าตอบแทน 

1 การบริหารค่าจ้างเงินเดือน และ
ค่าตอบแทน 

เพื่อด าเนินการเลื่อน
เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าตอบแทนของบุคลากร 

ร้อยละบคุลากรที่ไดร้ับการ
เลื่อนเงินเดือน และค่าจา้ง
ตามเกณฑ ์

100 บุคลากรศูนย์
การศึกษาจังหวัด
อุดรธาน ี

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

- ส านักงาน 
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แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปี 2565
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ส่วนที่ 4 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
  น าแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ
เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหนว่ยงานในเรื่องการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างเป็นระบบ  

4.1 แนวทางการน าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2565 – 2569 )   
และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติดังนี้ 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การ
ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดท าแนวทางการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้
ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

4.2 การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2565 – 2569 )   
และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบ
ถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหา
อุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้ 
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1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้า ใจเ รื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้ วัด 
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
อย่างต่อเนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ทุกๆ เดือน พร้อมให้
ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก  

ก      ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี  
( พ.ศ. 2565 – 2569 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 ข      รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 

( พ.ศ. 2565 – 2569 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

           ค      ภาพกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 
( พ.ศ. 2565 – 2569 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ก      ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจดัท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 

( พ.ศ. 2565 – 2569 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ข   รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี  

         ( พ.ศ. 2565 – 2569 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
 วันพฤหัสบดี ที่ ๑7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.๓๐ – ๑2.00 น. 

ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

.................................................................................... 
ผู้มาประชุม  
  ๑. ผศ.ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์    ประธาน  
  ๒. นายสุพัฒน์ สมสุข      รองประธาน 

๓. ดร.ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์   กรรมการ 
๔. ดร.วลีรัตน์ แสงไชย    กรรมการ 

 5. อาจารย์ดารณี ดวงพรม   กรรมการ 
 6. อาจารย์ชลิดา ศรีสุนทร   กรรมการ 

7. อาจารย์ภิรายุ แสนบุดดา   กรรมการ 
          8. อาจารย์สุรพงศ์ อินทรภักดิ์   กรรมการ 

9. อาจารย์อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย   กรรมการ  
๑0. อาจารย์นภัสวรรณ คุ้มครอง    กรรมการ 
๑1. อาจารย์เอกชัย สีท ามา   กรรมการ   
๑2. อาจารย์อรรณพ ต.ศรีวงษ ์   กรรมการ   
๑3. อาจารย์วสุธา อุยพิตัง   กรรมการ 
14. อาจารย์ศุภกานต์ โสภาพร   กรรมการ 
15. อาจารย์ชนากานต์ อุณาพรหม  กรรมการ 
16. อาจารย์ธีรารัตน์ อ านาจเจริญ   กรรมการ 
17. อาจารย์ศุภวรรณ ทองแท้   กรรมการ 
18. อาจารย์วรกฤต ชื่นจิตต์   กรรมการ 
19. อาจารย์ธนดล อามาตพล   กรรมการ 
๒0. นางสาวมยุรี กันยาเลิศ   กรรมการ 
๒1. นางสาวจารวัล ของอ่อน                 กรรมการ 
22. นางสาวธีรตา พางกาสา   กรรมการ 
๒3. นายเจริญชัย ผ่ามดิน    กรรมการ        
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24. นางสาวรลิตา คามะเชียงพิณ   กรรมการ 
๒5. นางสาวจิณห์จุฑา เสนาไชย   กรรมการ 
๒6. นางสาวธันยพร ก๋าค า   กรรมการ 
๒7. นายทักษะ ปาระแก้ว    กรรมการ 
28. นางสาววภิารัตน์ ไชยภักดี   กรรมการ 

          ๒๙. นายกัณหา   หนุ่มสาด   กรรมการ 
 ๓๐. นางชลิตา  สมจิต    กรรมการ 

๓๑. นายวิทยา  วรรณศิริ    กรรมการ 
๓๒. นายวิตชิต  สมสอง    กรรมการ 
๓๓. นางประภาพร  สมสอง  กรรมการ 

 ๓๔. นางสาวกานดา สารพล    กรรมการและเลขานุการ  
๓๕. นางสาวกัลยา ประทาพันธ์   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ  

 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม  
1. อาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง   ติดราชการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
ผศ.ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าว 

เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุปได้ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 ขอความร่วมมือให้บุคลากรและนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ด าเนินการ  
 เข้ารับการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

1.2 การพิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายวิชาการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา รอบการประเมิน 2/2564 

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รั บ ร อ ง ร าย ง าน กา รปร ะชุ มบุ ค ล า ก ร ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ าจั ง ห วั ด อุ ด ร ธ า นี  มห า วิ ท ย า ลั ย 

ราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/๒๕๖๔  วันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
          มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ : เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ตามมติ

ที่ประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/๒๕๖๔ 
    ตามที่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีได้มีการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

ประจ าเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/๒๕๖๔ วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว นั้น เลขานุการ 
การประชุมประจ าเดือนศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  จึ งด า เนินการแจ้งมติการประชุมและได้ติด ตาม 
การด า เนินงานตามมติการประชุมประจ า เดื อนศูนย์การศึกษาจั งหวัด อุดรธานี  ดั งกล่ าว เรียบร้อยแล้ ว  
จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีเพ่ือทราบ 

            รายงานผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมบุคลากร ประจ าเดือนพฤษภาคม 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

ครั้งที่ 5/๒๕๖๔ วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

วาระ
ที ่

เรื่อง/ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ 

มติที่ประชุม
บุคลากร 
ศูนย์การศึกษา

จังหวัดอุดรธานี 

สรุปผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.1 การแต่งตั้ง
หัวหน้าสาขา 

มติที่ประชุม 
รับทราบและเห็นชอบ 

 

โดยได้ข้อสรุปการแต่งตั้ง
หัวหน้าสาขาวิชา ดังนี้ 
- สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวและบริการ  
1.1 อาจารย์ธนดล  อามาตพล 

- สาขาการจัดการโลจิสติกส์  
1.2 อาจารย์สุรพงศ์ อินทรภักดิ์ 

- สาขาการจัดการการค้า  
อาจารย์อรรณพ ต.ศรีวงษ์ 

- สาขารัฐศาสตร์ 
1.3  อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย 

      มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ :  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
           ๔.๑ รายงานสรุปผลจ านวนนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2564 
 นักประชาสัมพันธ์ (นางสาวรลิตา คามะเชียงพิณ) รายงานว่า ตามท่ี ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๔ สาขา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – 16 มิถุนายน 
๒๕๖๔ จึงขอรายงานผลการด าเนินการรับสมัครและการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 
รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

สาขา 
รอบท่ี 
1 

รอบท่ี 
2 

รอบท่ี 
3 

รอบท่ี 
4 

รายงานตัว
แล้ว 

รวม หมายเหตุ 

ส า ข า ก า ร จั ด ก า ร โ ล จิ ส 
ติกส ์(ภาคปกติ) 

11 4 16 6 35 

91 
รอน าเข้าระบบ 

20 คน 

สาขาการจัดการ 
โลจิสติกส์ (วันเสาร์-อาทิตย์) 

3 0 14 17 35 

สาขาการจัดการ 
โลจิสติกส์ (วันอาทิตย์) 

0 0 0 20 18 

รวม 14 4 30 43 88 
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวและบริการ 

2 0 16 1 17 19  

สาขาการจัดการการค้า 0 0 0 18 18 18  

สาขารัฐศาสตร์ 0 0 0 49 40 49 
รอน าเข้าระบบ 

49 คน 
รวมทั้งสิ้น 177 คน   

หมายเหตุ แยกตามรอบการรับสมัครตามระบบ TCAS 64    ข้อมูล  ณ  วันที่ 16 มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 ประธานที่ประชุม (ผศ.ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์) กล่าวว่า มอบหมายคณาจารย ์
ในแต่ละสาขาวิชาด าเนินการก ากับ ติดตาม ช่วยเหลือฝ่ายประชาสัมพันธ์น าข้อมูลการรายงานตัวเข้าระบบกรอกประวัติ
นักศึกษาใหม่ ให้ทันตามก าหนดเวลา โดยมอบหมายตามรายนาม ดังต่อไปนี้ 

 
ล าดับที่ สาขาวิชา ชื่อ-สกุล 

1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ อาจารย์อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย 
2 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ อาจารย์ธีรารัตน์  อ านาจเจริญ 
3 สาขาการจัดการการค้า อาจารย์ชนากานต์  อุณาพรหม 
4 สาขารัฐศาสตร์ อาจารย์ศุภกานต์  โสภาพร 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 
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4.2 รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 (รอบ 8 เดือน) 
 เ จ้ าหน้ าหน้ าฝ่ ายนโยบายและแผน  (นางสาวธี รตา  พางกาสา )  รายงาน ว่า  ตามที่ 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ด าเนินการผลักดันการด าเนินงานตามค ารับรอง การปฏิบัติราชการเรียบร้อยแล้ว จึง
ขอสรุปผลความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รอบ ๘ เดือน) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
จ านวนทั้งสิ้น 22 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน 12 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน 
10 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังตารางที่แจ้งไปแล้วนั้น 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
๔.๓ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินรายได้) ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 
 เจ้าหน้าหน้าฝ่ายนโยบายและแผน (นางสาวธีรตา พางกาสา) รายงานว่า ตามที่ศูนย์การศึกษา

จังหวัดอุดรธานี ได้รับการจัดสรรประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณเงินรายได้ จ านวน
เงินทั้งสิ้น 16,526,500 บาท (สิบหกล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการงานภายใน
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี   

ในการนี้ ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ ขอแจ้งยอดการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่เดือน
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ มีผลการเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น 13,198,859 บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสน
เก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ 3,327,641 บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ด
พันหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังที่แจ้งไปแล้วนั้น 

ประธานที่ประชุม (ผศ.ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์) กล่าวว่า บุคลากรที่ยืมเงินทดรองปฏิบัติ
ราชการ ในการใช้งบประมาณตามภารกิจ ให้ด าเนินการส่งเอกสารการเบิกจ่าย และคืนเงินยืมเงินทดรองปฏิบัติราชการ 
ให้ตรงตามก าหนด 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

 4.4  ประกาศกิจกรรมวิชาการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 
 รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวธีรตา พางกาสา) รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ได้จัดท าประกาศกิจกรรมวิชาการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 เพ่ือให้การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ ฝ่ายวิชาการ จึงขอแจ้งประกาศกิจกรรมวิชาการ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 โดยมีรายละเอียดดังที่แจ้งไปแล้วนั้น   

มติที่ประชุม : รับทราบ 

 4.5 รายชื่ออาจารยผ์ู้สอนภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 
 รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวธีรตา พางกาสา) รายงานว่า ตามที่ ฝ่ายบริการการศึกษามี

ก าหนดการให้จัดส่งตารางเรียน ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม นั้น  
 ในการนี้  ฝ่ ายวิชาการได้ด า เนินการจัดประชุมวิ ชาการเ พ่ือพิจารณาการจัดตาราง เรี ยน 

เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่  1 ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด 
ดังตารางที่แจ้งไปแล้วนั้น 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 
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 4.6 ให้บุคลากรสายวิชาการด าเนินการส่งผลงานเพื่อขอพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร (นายสุพัฒน์  สมสุข) กล่าวว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ 2558 ข้อ 42 อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย มีอ านาจ 
เลิกจ้างพนักงานได้ในกรณีดังต่อไปนี้ (6) เมื่อเข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ (6.1) พนักงานต าแหน่งอาจารย์ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่
วันที่ด ารงต าแหน่ งอาจารย์  หากไม่สามารถส่งผลงานเพ่ือขอพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ได้  
ให้ปฏิบัติงานต่อไปนี้อีก 2 ปี และเมื่อครบ 7 ปี แล้วยังไม่สามารถเลื่อนขึ้นสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ นั้น 

 ในการนี้ ให้ฝ่ายบริหารงานบุคคล เร่งรัดบุคลากรสายวิชาการที่มีอายุงานเกิน 5 ปี แต่ยังไม่เกิน 
7 ปี ส่งผลงานเพ่ือพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับ โดยมีรายละเอียดดังที่แจ้งไปแล้วนั้น  

 มติที่ประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 5.1 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวธีรตา พางกาสา) กล่าวว่า ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา มีก าหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยทางศูนย์
การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เห็นควรให้มีการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอน ด้านสถานที่ และกิจกรรมต่าง ๆ 
ก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑. โครงการเรียนปรับพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาใหม ่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รายละเอียดดังที่แจ้งไปแล้วนั้น) 
 ๒. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 ๓. โครงการวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ในการนี้ เพ่ือให้การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ จึงขอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่  ๑         ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ จากที่ประชุมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 ประธานที่ประชุม (ผศ.ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์) กล่าวว่า โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ และโครงการวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ จะน าโครงการดังกล่าวเข้าประชุม
ผู้บริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เพ่ือหารือแนวทางการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ : เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๖.๑ การเตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  ระยะ  5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ  
  จากที่ประชุม ได้ก าหนดแนวทาง และการก าหนดผู้รับผิดชอบเพ่ือส่งรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการใน
การปฏิบัติงานของแผนปฏิบัติการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ด าเนินการ
จัดท าแผนในทุกปีงบประมาณอย่างต่อเนื่องตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย เพ่ือการด าเนินการจัดประชุม
แผนงาน การจัดท าเล่มแผน และการด าเนินงานกิจกรรมตามแผน ในปีงบประมาณ 2565 ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมี
ผู้รับผิดชอบดังนี้  
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ชื่อแผน ผู้รับผิดชอบจัดท าและรายงาน 
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2565-2569) ประจ าปีงบประมาณ 2565 น.ส.ธีรตา พางกาสา 
แผนจัดท าค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 น.ส.ธีรตา พางกาสา 
แผนยุทธศาสตร์ชาติและปฎิรูปประเทศ ในระบบ eMENSCR ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

น.ส.ธีรตา พางกาสา 

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2565 น.ส.จินห์จุฑา เสนาไชย 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2565 น.ส.จินห์จุฑา เสนาไชย 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 น.ส.วภิารัตน์ ไชยภักดี 
แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 น.ส.วภิารัตน์ ไชยภักดี 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2565 น.ส.มยุรี กันยาเลิศ 
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2565 น.ส.มยุรี กันยาเลิศ 
แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2565 น.ส.มยุรี กันยาเลิศ 
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

น.ส.กานดา สารพล 

แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ ประจ าปี
การศึกษา 2564 

น.ส.ธันยพร ก๋าค า 

แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 น.ส.ธันยพร ก๋าค า 
แผนปฏิบัติการด้านการการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

นายทักษะ ปาระแก้ว 

แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 นายทักษะ ปาระแก้ว 
แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2565 นายทักษะ ปาระแก้ว 
แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2565 น.ส.จารวลั ของอ่อน 
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2565 นายเจริญชัย ผ่ามดิน 
แผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 น.ส.กัลยา ประทาพันธ์ 
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2565 น.ส.กัลยา ประทาพันธ์ 
แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ 2565 น.ส.รลิตตา คามะเชียงพิณ 
แผนการรับรู้และเข้าใจทิศทางของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 น.ส.รลิตตา คามะเชียงพิณ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

6.๒ การท าความสะอาด และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ ตามมาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 ประธานที่ประชุม (ผศ.ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์) กล่าวว่า มอบหมายให้บุคลากรฝ่าย
อาคารสถานที่ด าเนินการท าความสะอาดบริเวณอาคารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีสม่ าเสมอ และให้ด าเนินการฉีดพ่น
แอลกอฮอล์ทั่วบริเวณอาคารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 
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 6.๓ การติดตั้งกรวยจราจร 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร (นายสุพัฒน์ สมสุข) กล่าวว่า จากการส ารวจพบว่าบริเวณขอบถนน

ด้านหน้าอาคาร 1 เกิดการแตกร้าว ซึ่งมอบหมายฝ่ายอาคารสถานที่ด าเนินการติดตั้งกรวยจราจรบริเวณถนนด้านหน้า
อาคาร 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือป้องกันมิให้ขอบถนนเสียหายเพ่ิมมากขึ้น ในการนี้ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่าน 
ห้ามน ารถยนต์สัญจรบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 

 6.3 การแข่งขันฟุตซอล  
 รองผู้อ านวยการฝ่ ายกิจการพิ เศษ (ดร.ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์ ) กล่าวว่า ตามที่ 

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐมให้ค าแนะน าการประชาสัมพันธ์  ศูนย์การศึกษาจังหวัด
อุดรธานี โดยให้มีการจัดการแข่งขันฟุตซอล ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีขึ้น เพ่ือให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มเยาวชนและ
เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยให้มีก าหนดจัดการแข่งขันในช่วงภายหลัง
จากการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ เห็นควรให้คณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาประชุมเพ่ือเตรียมความ
พร้อม ในการด าเนินงานจัดการแข่งขันฟุตซอล ดังกล่าว 

 มติที่ประชุม : รับทราบ  
 
ปิดการประชุมเวลา  ๑2.00 น. 
นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป  วันที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา 09.30 น.  
 
                             ลงชื่อ                  ผู้จดรายงานการประชุม  
                                                        (นางสาวกัลยา  ประทาพันธ์) 

                                    เจ้าหน้าที่วิจัย 
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ค      ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 

        ( พ.ศ. 2565 – 2569 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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