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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญ 
 

การบริหารงานบุคคล และการประสานงานดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร จะสงผลและ
เอ้ือประโยชนใหกับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานไดเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับความรูความสามารถและ
ทัศนคติ ท่ีมีตองานของบุคลากรผูรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีปฏิบัติ และจะตองมีความสามารถ ในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากจะตองมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับกฎ ระเบียบ หรือ
ขอบังคับดานการบริหารงานบุคคล และหลักการบริหารงานแตละข้ันตอนแลว ผูรับผิดชอบจะตองมี
ความรูเก่ียวกับกระบวนการ ข้ันตอนการดําเนินการและแนวทางในการบริหารจัดการอยางถูกตอง 
และเหมาะสม ซ่ึงจะชวยใหสามารถปฏิบัติงานและสนองตอบตอการรับบริการ ไดงายข้ึน การมี
ความรูเก่ียวกับหลักการบริหารบุคคลและกฎเกณฑตาง ๆ ตามปกติแลว การรูจักวิเคราะหขอมูลท่ี
จําเปน ในการบริหารงาน ผูปฏิบัติงานยังจําเปนท่ีจะตองมีความสามารถในการสื่อสาร ท้ังดานการ
เขียนและการพูดตลอดจนมีมนุษยสัมพันธท่ีดีในการดําเนินการฝกอบรมบุคลากร เพ่ือใหสามารถ
ติดตอสื่อสาร ประสานงานกับผูรับบริการ และผูเก่ียวของอ่ืน ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพดวย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงใหความสําคัญดานการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ ทุกประเภทท้ังขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา พนักงานราชการ 
บุคลากรเงินรายได เปนตนโดยมหาวิทยาลัยฯมีการจัดสรรงบประมาณดานการพัฒนาบุคลากรทุกๆป 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยเล็งเห็นวาการฝกอบรมเปนอีกดานหนึ่งของการสงเสริมและผลักดันใหบุคลากร
ไดมีการพัฒนาตนเอง  

จากความเปนมาและความสําคัญ ผูปฎิบัติไดดําเนินดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบวางแผน
พัฒนาในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานแตละรอบ มาจากนโยบายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
และจัดทําเปนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยในแตละป ตอมาไดปรับปรุงและ
พัฒนาการไดมาซ่ึงโครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยภาพรวมเปนไปอยางมีหลักการและท่ีมา 
โดยงานบริหารบุคคล วางแผนและบริหารจัดการระบบการประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการ
บริหาร สมรรถนะทางวิชาชีพ และจัดทําเปนคูมือสมรรถนะของมหาวิทยาลัยฯ และดําเนินการสราง
และออกแบบรูปแบบการดําเนินการประเมินสมรรถนะรายบุคคลแบบ 360 องศา จากเทคโนโลยีมา
ประยุกตใช เพ่ือใหไดผลจุดออนและจุดแข็งของบุคลากรประเภทขาราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัย และนําผลการประเมินสมรรถนะ เปนอีกขอมูลหนึ่งในดําเนินการวางแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล และโครงการพัฒนาบุคลากรนอกจากการมีความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว
ขางตนนี้แลว ทัศนคติของผูรับผิดชอบงานดานการบริหารงานบุคคลและการประสานงาน ยังเปนสิ่ง
สําคัญท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานอีกดวย คือผูปฏิบัติงานจะตองเปนผูท่ีเห็นความสําคัญของงาน
การใหบริการ มีความเห็นสอดคลองกับหลักการและแนวคิดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงาน 
รวมท้ังควรจะตองมีความเชื่อม่ันวา การบริหารงานบุคคลนั้นเปนเครื่องมือสําคัญในการธํารงรักษาคน 
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และการพัฒนาคน พัฒนาองคการ และนําไปสูการปรับปรุงการบริหารและการปฏิบัติงานได การสราง
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารงาน ซ่ึงเปนแนวคิดพ้ืนฐานท่ีเจาหนาท่ีควรรู ดังนั้นเพ่ือเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคล จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานข้ึน เพ่ือเปนคูมือ
ในการสรางสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพ่ิมประสิทธิภาพ สรางประสิทธิผลและพัฒนาบุคลากร 
สงเสริมการทํางานแบบมีสวนรวมและเรียนรูซ่ึงกันและกัน และสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมี
ศักยภาพในการบริหารจัดการและการใหบริการเชิงรุก และกําหนดใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตนเอง
อยางเนื่อง ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง การฝกอบรมเปนกระบวนการหนึ่ง
ของการพัฒนาบุคลากร ท่ีมีความสําคัญเปนอยางมาก เปนการสงเสริมใหบุคลากรในองคการไดพัฒนา
ศักยภาพของตัวเองในการทํางาน คูมือการจัดโครงการฝกอบรมสามารถเปนเอกสารอางอิงในการ
ทํางาน ชวยลดคําถามและลดเวลาในการปฏิบัติงานทําใหการปฏิบัติงานมีระบบ มีมาตรฐานเดียวกัน
ท้ังองคการ สามารถปฏิบัติงานแทนกันได ลดข้ันตอนการทํางานท่ีซํ้าซอน ผูปฏิบัติงานไมเกิดความ
สับสน เสริมสรางความม่ันใจ ในการทํางาน และสามารถเริ่มตนการทํางานไดอยางถูกตองกรณีมีการ
โยกยาย/สับเปลี่ยนหนาท่ี ทําใหไดงานท่ีมีคุณภาพบรรลุวัตถุประสงค คูมือการปฏิบัติงานการจัด
โครงการฝกอบรมจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ในการปฏิบัติงาน  

ผูจัดทําคูมือจึงมีความสนใจท่ีจะจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการจัดโครงการฝกอบรมเพ่ือใหได
ขอมูลท่ีเปนประโยชน แกหนวยงาน ผูปฏิบัติงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

1.2  วัตถุประสงคของคูมือ 
1. เพ่ือใหหนวยงาน มีคูมือการปฏิบัติงานดานการจัดโครงการฝกอบรมท่ีแสดงถึง รายละเอียด

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรมกระบวนการตาง ๆ เปนลายลักษณอักษรท่ีชัดเจน เพ่ือใช
ประโยชนในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  

2. เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดโครงการฝกอบรมใหบุคลากรสามารถทํางาน
ทดแทนกันได 

 

1.3 ประโยชนที่ไดรับ 
1. หนวยงานมีคูมือการปฏิบัติงานดานการจัดโครงการฝกอบรมท่ีแสดงถึง รายละเอียดข้ันตอน

การปฏิบัติงานของกิจกรรมกระบวนการตาง ๆ เปนลายลักษณอักษรท่ีชัดเจน เพ่ือใชประโยชนตอ
หนวยงานและผูปฏิบัติดานการจัดโครงการฝกอบรม 

2. แนวทางในการปฏิบัติงานการจัดโครงการฝกอบรมใหบุคลากรสามารถทํางานทดแทนกันได 
3. มีการบริหารโครงการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1.4.  ขอบเขต ของคูมือ 
คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ เปนคูมือเก่ียวกับการหาความจําเปนในการกําหนดจัดโครงการ

ฝกอบรม โดยการวางแผนและดําเนินการประเมินสมรรถนะ วางแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 
รวบรวม สรุปขอมูลแผนพัฒนารายบุคคล และวิเคราะหผลการวางแผนพัฒนารายบุคคล ประกอบกับ
วิเคราะหยุทธศาสตร รบันโยบายจากผูบริหารหรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
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บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย เปนตน กอนดําเนินการจัดทําคําขอ
งบประมาณของโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย สงกองนโยบายและแผน  เม่ือ
ไดรับอนุมัติงบประมาณและรหัสงบประมาณ ดําเนินการวางแผนการดําเนินการฝกอบรม  จัดทํา
โครงการฝกอบรมตางๆท่ีกําหนดในกิจกรรมของโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
โดยเสนออนัมติดําเนินการจัดเปนโครงการและงบประมาณตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ 
หลักจากการรับอนุมัติ ดําเนินการวางแผนและประสานงานเตรียมการจัดโครงการฝกอบรม และใน
ระหวางการฝกอบรมตองดูแลประสานงานและแกไขปญหาระหวางดําเนินการฝกอบรม และเม่ือ
ฝกอบรมเสร็จแลวดําเนินการสรุปวิเคราะหผลการประเมินผลการจัดฝกอบรม และนําเสนอให
ผูบริหารทราบ 

 

1.5  นิยามศัพท  
บุคลากร หมายถึง ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา พนักงานราชการ บุคลากร

เงินรายได สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  
การฝกอบรม หมายถึง การสงเสริมสมรรถนะใหบุคลากรเกิดความรู ทักษะมากข้ึน มีทัศนคติ

และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือนํามาพัฒนามหาวิทยาลัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

ความจําเปนในการฝกอบรม หมายถึง การวิเคราะห สังเคราะห เพ่ือคนหาปญหา อุปสรรค 
หรือขอบกพรองดานความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน อยางเปนระบบ
เพ่ือนํามาพัฒนา แกไขปญหา โดยการจัดการฝกอบรมใหความรู เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  

กระบวนการฝกอบรม หมายถึง กระบวนการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ท่ี
มีความสัมพันธกันและจะตองดําเนินการไปตามลําดับข้ันตอน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดตอมหาวิทยาลัย และบุคลากร 

โครงการฝกอบรม หมายถึง เนื้อหาสาระ วิธีการ กิจกรรม ประสบการณท่ีผูจัดการฝกอบรมจัด
ใหผูเขารับการอบรมเกิดหรือพัฒนาความรู ทักษะ และปรับทัศนคติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามทิศทางท่ี
ไดตั้งวัตถุประสงคไว 

วิทยากร หมายถึง ผูมีความรูความสามารถและประสบการณถายทอดความรูตามเนื้อหาสาระท่ี
โครงการกําหนด  
 

1.6 การนําไปใชประโยชน 
การจัดทําคูมือดังกลาวกอใหเกิดประโยชน ดังนี้ 
(1) เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานดานการบริหารงาน

บุคคล ทราบรายละเอียด ข้ันตอนการบริหารโครงการฝกอบรมท่ีจะนําไปใชประโยชนประกอบการ
ปฏิบัติงานดําเนินการจัดโครงการฝกอบรมไดอยางถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

(2) เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานสามารถนําไปใชประโยชนเก่ียวกับการตั้งงบประมาณการบริหาร
โครงการฝกอบรมเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด 
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บทท่ี 2 
โครงสราง และหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 

2.1  โครงสรางหนวยงาน 
 

งานบริหารบุคคลเปนหนวยงานระดับงาน (1 ใน 9 งาน) สังกัดกองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี จัดตั้งเปนงานโดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังท่ี 
4/2563 วันท่ี 29 เมษายน 2563 ท้ังนี้เพ่ือใหเปนหนวยงานวางแผน กําหนดทิศทางท่ี
แนนอนเกี่ยวกับอนาคตของมหาวิทยาลัย และทําหนาท่ีบริหารและพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ซึ่งไดมีการแบงหนวยงานภายในกองกลาง เปนดังนี้ 
 

2.1.1 โครงสรางสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 

1) โครงสรางสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 แสดงภาพโครงสรางสํานักงานอธิการบดี 
 
 

สํานักงานอธิการบด ี

(ผูอํานวยการสํานัก) 

กองกลาง 

(ผูอํานวยการกอง) 

กองพัฒนานักศึกษา

(ผูอํานวยการกอง) 

กองนโยบายและแผน 

(ผูอํานวยการกอง) 
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2) โครงสรางกองกลาง สํานักงานอธิการบดี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
ภาพท่ี 2 แสดงภาพโครงสรางกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

สํานักงานอธิการบดี 

(ผูอํานวยการสํานัก) 

งานบริหารท่ัวไป 

(หัวหนางาน) 

กองกลาง 

(ผูอํานวยการกอง) 

งานบริหารบุคคล 

(หัวหนางาน) 

งานวินัยและนิติการ 

(หัวหนางาน) 

งานบริหารพัสดุและ

ยานพาหนะ 

(หัวหนางาน) 

งานกิจการสภามหาวิทยาลัย 

(หัวหนางาน) 

งานอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน 

     และความปลอดภัย 

(หัวหนางาน) 

งานประชาสัมพันธและ

ส่ือสารองคกร 

(หัวหนางาน) 

งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏหมูบานจอมบึง  เมืองราชบุรี 

(หัวหนางาน) 

งานเลขานุการกิจและ

กิจการพิเศษ 

(หัวหนางาน) 
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3) โครงสรางการบริหารงาน กองกลาง (Administration chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงภาพโครงสรางการบริหารงานกองกลาง  

หัวหนางาน 

บริหารท่ัวไป 

ผูอํานวยการกอง 

หัวหนางานอาคารสถานท่ี  

ภูมิทัศนและความปลอดภัย 

หัวหนางานประชาสัมพันธ

และส่ือสารองคกร 

หัวหนางานบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  

เมืองราชบุรี 

หัวหนางานเลขานุการกิจ

และกิจการพิเศษ 

หัวหนางาน 

บริหารบุคคล 

หัวหนางาน 

วินัยและนิติ

 
 

 
 

หัวหนางาน 

บริหารพัสดุและ

ยานพาหนะ 

หัวหนางาน 

กิจการสภามหาวิทยาลัย 
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3) โครงสรางการปฏิบัติงานบริหารบุคคล (Activity chart) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 แสดงภาพโครงสรางการปฏิบัติงานบริหารบุคคล  
 
 

 

  

 

หนวยงานโครงสรางและ

กรอบอัตรากําลัง 
(นางสาวทิพยรัมภา  เจิดสกุล) 

 

 

 

 

หนวยงานสรรหาและ

คัดเลือก 

(นางสาวเสาวนีย พันสาคร) 

หนวยงานระบบสารสนเทศ 

(นางสาววรรณศิริ  เกตรามฤทธิ์) 

หนวยงานประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือน 

(นางสาวมาลี  สดุประเสริฐ) 

หนวยงานกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

(นางสาวมาลี  สุดประเสริฐ) 

(นางสาวอัญชนา  จิตตงามขํา) 

 

 

หนวยงานความกาวหนาในสายอาชีพ 

(นางสาววรรณศิริ  เกตรามฤทธิ)์ 

หนวยงานสิทธิประโยชนและ

สวัสดิการบุคลากร 

(นางสาวอัญชนา  จิตตงามขํา) 

หนวยงานพัฒนาบุคลการ 

(นางสาวทิพยรัมภา  เจิดสกุล) 



8 

2.2 ภาระหนาที่ของหนวยงาน 
หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง บุคลากร ปฏิบัติการ ท่ีกําหนดโดย ก.พ.อ. เม่ือวันท่ี 21 
กันยายน 2553 ไดระบุบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง บุคลากร ระดับปฏิบัติการไวดังนี้ 
 1)  ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้ครอบคลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของหนวยงานตางๆ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห เพ่ือการกําหนดหนวยงาน
และความตองการอัตรากําลัง การกําหนดและตรวจสอบเก่ียวกับตําแหนง เงินเดือน การดําเนินงาน
ดานงานบริหารงานบุคคลตางๆ เชน การสรรหาและการจัดสรรบุคลากรเขาปฎิบัติราชการ การ
ดําเนินการเก่ียวกับตําแหนงและอัตราเงินเดือน การตอบแทนสิทธิประโยชนตางๆ ความตองการและ
การวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทุนพัฒนาอาจารย การสงเสริมและการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน การธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การจัดสวัสดิการ การเสริมสราง
สุขภาพและบรรยากาศ การจัดทําทะเบียนประวัติ การดําเนินการเก่ียวกับการออกจากราชการ การ
ติดตามและประเมินผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดทําขอมูลและสารสนเทศ
ดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 หนาท่ีและความรับผิดชอบ  
      ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ  
และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1) ดานการปฏิบัติการ 
   (1) ปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เชน การกําหนดตําแหนง
และอัตราเงินเดือน การรับรองคุณวุฒิ การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การบรรจุ แตงตั้ง 
โอนยาย  การจัดทําทะเบียนประวัติ การจัดหา แกไขเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับประวัติการรับราชการ การ
เลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตําแหนง การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร การจัดสรรทุน การ
ดําเนินการเรื่องการขอรับบําเหน็จบํานาญและเงินทดแทน การพิจารณาดําเนินการทางวินับ เพ่ือให
การดําเนินการเปนอยางถูกตองตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบท่ีเก่ียวของ  
   (2) ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวบรวม ศึกษา วิเคราะหปญหาใน
การสรรหาและพัฒนาบุคลากร รวบรวมรายละเอียดขอมูล เพ่ือประกอบการดําเนินงานเก่ียวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และประกอบการวางระบบ จัดทํามาตรฐานหรือหลักเกณฑเก่ียวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน 
   (3) ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏบิัติงานแก
เจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเก่ียวกับ
งานในหนาท่ีเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

2) ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
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3) ดานการประสาน 
(1) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก 

เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
4) ดานการบริการ 

   (1) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการ
ไดรับทราบขอมูล ความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน  

  (2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจน
ผูรับบริการไดรับทราบขอมูลและความรูตางๆท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 
 ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
 ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 

2.3 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 
 มีหนาท่ีรับผิดชอบดานการบริหารและทรัพยากรบุคคล การวางแผนอัตรากําลัง 

โครงสราง ระบบงาน การกําหนดตําแหนง การโอน ยาย ไปชวยราชการ การเปลี่ยนชื่อตําแหนง งาน

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

1. งานโครงสรางและกรอบอัตรากําลัง   
    1.1 งานจัดตั้งหนวยงานภายในกํากับ 

    1.2 งานโครงสรางการแบงสวนราชการและโครงสรางหนวยงานภายใน 

    1.3 กรอบอัตรากําลังสายวิชาการและสายสนับสนุน 

    1.4 การจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย 

    1.6 งานเปลี่ยนชื่อตําแหนง โอนยาย ชวยราชการ  

    1.9 ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

5. งานประเมินคางาน 
7. งานพัฒนาบุคลากร 
    7.1 งานแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 

   7.2 งานแผนพัฒนาสมรรถนะรายบคุคล 
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    7.3 งานจัดสรรงบประมาณพัฒนาใหกับหนวยงานในมหาวิทยาลัย 
    7.4 งานจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 
8. งานประกันคุณภาพการศึกษา  และงานมอบหมายอ่ืนๆ 
    8.1 ระดับสํานัก 

 8.1.1 สํานักงานอธิการบดี 

    8.2 ระดับมหาวิทยาลัย 
 8.2.1 ดานการบริหารจัดการ ในขอยอยท่ีอยูในความรับผิดชอบ) 
    8.3 คณะกรรมการตาง ๆ 

 8.2.1 คณะกรรมการ ITA 

  8.2.2 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจางประจํา 

  
8.2.3 คณะกรรมการคุมสอบ บคุลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ บุคลากรเงินรายได /คณะกรรมการรับสมัคร 

    8.4 งานประชมุงานบริหารบุคคล 
    8.5 จัดทําคูมือปฏิบัติงาน 
 ปรับปรุงคูมือปฏิบัติงาน 

    8.6 ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง และแกไขปญหาท่ีเก่ียวกับงานในหนาท่ี 

 

2.4 ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
 บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของนางสาวทิพยรัมภา  เจิดสกุล  ตําแหนงบุคลากร  ระดับ
ปฏิบัติการ ตามท่ีไดรับมอบหมาย มีดังนี้ 
 
      หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 

1. งานโครงสรางและกรอบอัตรากําลัง 
1.1 งานจัดตั้งหนวยงานภายในกํากับ 

1.1.1 งานจัดตั้งหนวยงานภายใน 
- ศึกษาเก่ียวกฎหมายในการจัดตั้งหนวยงานภายใน 
- จัดทําขอบังคับ/ประกาศแนวปฏิบัติการจัดตั้งหนวยงานภายใน 
- ออกแบบแบบฟอรมสําหรับจัดตั้งหนวยงานใน 
- นําเสนอตอคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ (4ชุด คือ คณะกรรมการกลั่นกรอง , 

ก.บ. , ก.บ.ม. , สภามหาวิทยาลัย) 
- จัดทําหนังสือเวียนแจงผูบริหาร 
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- รับเรื่องและตรวจสอบเอกสารจัดตั้งหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

- เสนอแตงตั้งคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ 
- จัดทําขอมูลและระเบียบวาระการประชุม และสําเนา 
- เขารวมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอจัดตั้งหนวยงาน 
- ดําเนินการเบิกจายเก่ียวกับการประชุม 
- จัดทํารายงานการประชุม 
- จัดทําวาระเขาท่ีประชุมและแกไขเอกสารใหเปนไปตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ ก.บ.ม. และสภามหาวิทยาลัย 
- จัดทําหนังสือแจงกระทรวง อว 
- แกไขเพ่ิมเติมเม่ือมีหนังสือแจงจาก อว 
- จัดทําบันทึกแจงผูบริหารท่ีเก่ียวของเม่ือไดรับหนังสือตอบกลับจาก อว 
- Scan จะเก็บเอกสารในฐานขอมูลและจัดเก็บเปนแฟม 
 

1.2 งานโครงสรางการแบงสวนราชการและโครงสรางหนวยงานภายใน 
1.2.1 งานปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการ 

- แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงสรางการแบงสวนราชการและโครงสราง
หนวยงานภายใน 

- จัดทําขอมูลภารกิจของแตละหนวยงาน ผูรับผิดชอบ อัตรากําลัง ขอมูล
สาขาวิชา ขอมูลนักศึกษา เปนตนประกอบการพิจารณา 

- จัดทําระเบียบวาระการประชุม 
- จัดทําสําเนาระเบียบวาระการประชุม 
- ประสานคณะกรรมการฯ จัดเตรียมหองประชุม   
- ดําเนินการเบิกจายเก่ียวกับการประชุม 
- จัดทํารายงานการประชุม 
- จัดทําวาระเขาท่ีประชุมและแกไขเอกสารใหเปนไปตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ ก.บ.ม. และสภามหาวิทยาลัย 
- จัดทําบันทึกแจงผูบริหารแตละสังกัดเม่ือผลการพิจารณาสิ้นสุด 
- Scan จะเก็บเอกสารในฐานขอมูลและจัดเก็บเปนแฟม 
- ออกแบบเก็บขอมูลภารกิจแตละหนวยงานตามการปรับปรุงโครงสราง 
 

1.3 กรอบอัตรากําลัง 
1.3.1 งานกําหนดมาตรฐานภาระงานสายสนับสนุน 

- จัดทําโครงการจางเหมาวิเคราะหและกําหนดมาตรฐานภาระงานสายสนับสนุน 
- จัดทําบันทึกเสนอคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุหลังประสานงานแจงเชิญ

เปนคณะกรรมการชุดตางๆ 
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- จัดทํารางขอบเขตงานวิเคราะหและกําหนดมาตรฐานภาระงานสายสนับสนุน 
- จัดทําระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุ 
- จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการแตละชุดและประสานงานการประชุม 
- จัดทํา รายงานการประชุมคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุ 
- จัดทําเบิก-จายคาเบี้ยประชุมและคาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
- ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการ และประสานงานการดําเนินงานวิเคราะหและ

กําหนดมาตรฐานภาระงานสายสนับสนุน 
- จัดทําวาระเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ ก.บ.ม. 

และสภามหาวิทยาลัย 
- เขารวมเสนอวาระคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ ก.บ.ม. 

และสภามหาวิทยาลัย 
- จัดบันทึกแจงใหทุกสังกัดทราบและใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการบุคลากร

สายสนับสนุนใหปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานสายสนับสนุน 
1.3.2 งานกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุนประเภทขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

กรอบอัตรากําลังสายสนับสนุน 4 ป 
- ศึกษากฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังสาย

สนับสนนุ เพ่ือดําเนินการจัดทํา แผนอัตรากําลัง 4 ป 
- จัดทําเสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุน

(แกไขและสําเนาแจง) 
- จัดทํารางแนวปฎิบัติในการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุน 
- รวบรวม และตรวจสอบขอมูลภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนและ

ระยะเวลาตองไมนอยกวาเกณฑ สกอ./ก.พ.อ. กําหนด 
- จัดทํารางกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุน 4 ป 
- จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ และประสานการประชุม 
- จัดทําระเบียบวาระการประชุมและจัดทําเอกสารประกอบการประชุม 
- จัดสําเนาและเขาเลมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม 
- เขารวมประชุมและนําเสนอคณะกรรมการฯ 
- จัดทํารายงานการประชุม 
- จัดทําเลมรางแผนอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน 4 ป 
- จัดทําวาระเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ ก.บ.ม. 

และสภามหาวิทยาลัย 
- ปรับปรุงแกไขตามมติคณะกรรมการแตละชุด 
- จัดทําหนังสือแจงกระทรวง อว 
- จัดทําบันทึกแจงกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุนไปยังผูบริหารสังกัดตางๆพรอม

แนบแผน CD ท่ีบันทึกกรอบอัตรากําลังสายวิชาการ 
กรอบอัตรากําลังสายสนับสนุน 1 ป 
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- รวบรวมขอมูลความตองการกําลังคนของแตละหนวยงาน และวิเคราะหความ
ตองการกําลังคนของแตละหนวยงาน 

- จัดทํารางกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุนประจําป 
- จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ และประสานการประชุมสําหรับแผน

อัตรากําลังสายสนับสนุนประจําป 
- ชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนอัตรากําลังคนประจําป คณะกรรมการพิจารณา

กรอบอัตรากําลังสายสนบัสนุนประจําป 
- ปรับปรุงแกไขกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุนประจําป ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการฯ 
- จัดทํารายงานการประชุมสําหรับแผนกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุนประจําป 
- จัดทําสรุปกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุน ประจําป เสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย คณะกรรมการ ก.บ.ม. และสภามหาวิทยาลัย 
- ปรับปรุงแกไขกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุนประจําป ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการแตละชุด 
- จัดทําบันทึกแจงผูบริหารแตละสังกัดและจัดเก็บฐานขอมูล 
- จัดทําเบิกจายคาอาหารวางเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน ของคณะกรรมการแต

ละครั้งท่ีมีการประชุม 
1.3.3 งานกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุนประเภทสายวิชาการ 

- ศึกษากฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังสายวิชาการ 
เพ่ือดําเนินการจัดทํา แผนอัตรากําลัง 4 ป และ แผนอัตรากําลัง 1 ป 

- จัดทําเสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังสายวิชาการ 
(แกไขและสําเนาแจง) 

- จัดทํารางแนวปฎิบัติในการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังสายวิชาการ 
- รวบรวม และตรวจสอบขอมูลภาระการสอนของแตละสาขาวิชา ของระดับ

ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (ถามี) 
- จัดทําขอมูลวิเคราะหขอมูลแตละสาชาวิชาของแตละสังกัดดานการสอน 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา(FIES : Full Time Equivalent Student) 
- จัดทํารางกรอบอัตรากําลังสายวิชาการ 4 ป 
- จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ และประสานการประชุม 
- จัดทําระเบียบวาระการประชุมและเอกสสารประกอบการประชุม 
- จัดสําเนาและเขาเลมระเบียบวาระการประชุมและเอกสสารประกอบการ

ประชุม 
- เขารวมประชุมและนําเสนอคณะกรรมการฯ 
- จัดทํารายงานการประชุม 
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- แกไขรางแผนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ 4 ปตามมติท่ีประชุม 
- จัดทําเบิกจายคาอาหารวางเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน 
- จัดทําวาระเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ ก.บ.ม. 

และสภามหาวิทยาลัย 
- ปรับปรุงแกไขตามมติคณะกรรมการแตละชุด 
- จัดทําหนังสือแจงกระทรวง อว 
- จัดทําบันทึกแจงกรอบอัตรากําลังสายวิชาการไปยังผูบริหารสังกัดตางๆพรอม

แนบแผน CD ท่ีบันทึกกรอบอัตรากําลังสายวิชาการ 
กรอบอัตรากําลังสายวิชาการ 1 ป 
- รวบรวมขอมูลความตองการกําลังคนของแตละหนวยงาน และวิเคราะหความ

ตองการกําลังคนของแตละหนวยงาน 
- จัดเตรียมขอมูลนักศึกษา ตารางสอน จํานวนชั่วโมงสอน และภาระงานสอนท่ี

เก่ียวของกับการทบทวนอัตรากําลังสายวิชาการประจําปของทุกสังกัด 
- จัดทํารางกรอบอัตรากําลังสายวิชาการประจําป 
- จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ และประสานการประชุมสําหรับแผน

อัตรากําลังวิชาการประจําป 
- ดําเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนกรอบอัตรากําลังสายวิชาการ 

เพ่ือชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนอัตรากําลังคนประจําปของสายวิชาการ 
- ปรับปรุงแกไขกรอบอัตรากําลังสายวิชาการประจําป ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการ 
- จัดทํารายงานการประชุมสําหรับแผนกรอบอัตรากําลังสายวิชาการประจําป 
- จัดทําสรุปกรอบอัตรากําลังสายวิชาการ ประจําป เสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย  และสภามหาวิทยาลัย 
- ปรับปรุงแกไขกรอบอัตรากําลังสายวิชาการประจําป ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการ 
- จัดทําบันทึกแจงผูบริหารแตละสังกัดและจัดเก็บฐานขอมูล 
- จัดทําเบิกจายคาอาหารวางเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน ของคณะกรรมการแต

ละครั้งท่ีมีการประชุม 
1.3.4 กรอบอัตรากําลงัสายสนับสนุนประเภทพนักงานราชการ 

- ศึกษาระเบียบท่ีเก่ียวของกับพนักงานราชการ 
- จัดทําคําสั่งเสนอแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากรอบอัตรากําลังพนักงาน

ราชการ(แกไขและสําเนาแจง) 
- จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ และประสานงานเตรียมการประชุม 
- จัดทําระเบียบวาระการประชุม 
- รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูล เหตุผลการขออัตราประเภทพนักงาน

ราชการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
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- จัดทํารางเอกสาร พรก.1 พรก2 พรก 3 และตามท่ีคพร. กําหนด 
- สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากรอบอัตรากําลังพนักงาน

ราชการ 
- จัดทําวาระพิจารณาเสนอ คณะกรรมการบริหาร ก.บ.ม. และสภามหาวิทยาลัย 
- จัดทําหนังสือแจงคณะกรรมการ ค.พ.ร. สํานัก ก.พ. และแกไขเอกสาร พรก.1-

3 เปนไปตามมติท่ีประชุมกอนแนบหนังสือ 
- จัดทําบันทึกเชิญผูบริหารสังกัดท่ีมีบุคลากรประเภทพนักงานราชการและ

บุคลากรประเภทพนักงานราชการประชุมเพ่ือชี้แจงและทําความเขาใจเม่ือไดรับการอนุมัติกรอบอัตรา
พนักงานราชการจากคณะกรรมการ ค.พ.ร. สํานัก ก.พ.  และผูเก่ียวของอาทิ กองนโยบายและแผน 

- จัดทําสําเนาหนังสือจากคณะกรรมการ ค.พ.ร. แจกผูบริหารแตละสังกัด กอง
นโยบายและแผน งานบริหารคลังและทรัพยสิน และผูดูแลฐานขอมูลกรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการ 

-ออกแบบการเก็บขอมูลภาระงานของบุคลากรประเภทพนักงานราชการและ 
Update ขอมูลดวยเทคโนโลยี 

- รายงานขอมูลประเภทพนักงานราชการใหกับ คณะกรรมการ ค.พ.ร. สํานักงาน 
ก.พ. ทุกเดือน ธันวาคม ของทุกป 

 
1.4 การจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย 

1.4.1 การจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย 
- ประสานงานอัตราทดแทนเกษียณอายุราชการ แตละประเภท 
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางการจัดสรรอัตรากําลังพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
- จัดเตรียมขอมูลท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย 
- จัดทํารางรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทํารางการจัดสรรอัตรากําลัง

พนักงานมหาวิทยาลัย 
- จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทํารางการจัดสรรอัตรากําลังพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
- จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทํารางการจัดสรรอัตรากําลัง

พนักงานมหาวิทยาลัย 
- จัดทํารางการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเสนอ คณะกรรมการ 

ก.บ.ม. 
- จัดทํารางการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย เสนอ สภามหาวิทยาลัย 
- รับเรื่องการเห็นชอบการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือ

เตรียมการสรรหาคัดเลือกตอไป 
1.4.2 การดําเนินการอัตราทดแทน 

- จัดทําทะเบียนบัญชีอัตราทดแทนสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
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1.5 งานเปลี่ยนชื่อตําแหนง โอนยาย ชวยราชการ  
1.5.1 งานเปลี่ยนชื่อตําแหนงบุคลากรสายสนับสนุน 

- ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนชื่อตําแหนง และมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงประกาศ ก.พ.อ. 

- ใหคําปรึกษาและแนะนําบุคลากรในการเปลี่ยนชื่อตําแหนง 
- จัดทําประกาศ/ขอบังคับการขอเปลี่ยนชื่อตําแหนง 
- ออกแบบบันทึกและแบบฟอรมการขอเปลี่ยนชือ่ตําแหนง 
- รับเรื่องและตรวจสอบใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
- จัดทําวาระพิจารณาการขอเปลี่ยนชื่อตําแหนงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
- จัดทําคําสั่งการเปลี่ยนชื่อตําแหนง 
- สําเนาคําสั่งแจกผูเก่ียวของ และ Scan จัดเก็บเขาแฟม 

1.5.2 งานโอนยาย 
       งานโอนยายบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน 

- ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการขอโอนยาย 
- ใหคําปรึกษาและแนะนําบุคลากรในการขอโอนยาย 
- จัดทําประกาศ/ขอบังคับการขอขอโอนยาย 
- จัดทําแบบบันทึกและแบบฟอรมการขอโอนยาย 
- รับเรื่องและตรวจสอบใหเปนไปตามขอบังคับ หรือประกาศ หรือแนวปฏิบัติ 
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการขอโอนยายระหวางหนวยงาน

(แกไขและสําเนาแจง) 
- จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ 
- รวบรวมและวิเคราะหขอมูลภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหเปนไปตาม

กฎหมาย 
- จัดทําระเบียบวาระการประชุม 
- เขารวมประชุมและนําเสนอขอมูลเบื้องตน 
- จัดทํารายงานการประชุม 
- จัดทําวาระพิจารณาการขอโอนยายเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)และจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
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2. งานเสนทางความกาวหนาสายอาชีพสนับสนุน 
- ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประเมินคางานเพ่ือขอกําหนดกรอบระดับตําแหนง

สูงข้ึน 
- ใหคําปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู และแนะนําบุคลากรในการการประเมินคางานเพ่ือขอ

กําหนดกรอบระดับตําแหนงสูงข้ึน 
- จัดทําประกาศแนวปฏิบัติในการการประเมินคางานเพ่ือขอกําหนดกรอบระดับตําแหนง

สูงข้ึน 
- รับเรื่องการขอประเมินคางาน และตรวจสอบใหเปนไปตามขอบังคับ หรือประกาศ หรือ

แนวปฏิบัติ 
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคางานแยกแตละสังกัดหรือสายบังคับบัญชา 

ใหเปนไปตามขอบังคับกําหนด 
- จัดทําบันทึกนําสงแบบประเมินคางานท่ีแตละสังกัดนําสงเพ่ือขอกําหนดระดับตําแหนง

สูงข้ึน ใหคณะกรรมการประเมินคางานแตละสังกัดไปพิจารณาลวงหนา 
 
- ประสานงานวันประชุม สถานท่ี และจัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินคา

งานแตละชุด 
- จัดทําระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการแตละชุด 
- ออกแบบฟอรมการรวบรวมคะแนน โดยใชโปรแกรมเอ็กเซล เพ่ือคํานวณอัตโนมัติ

เปนไปตามเกณฑการตัดสินและประกอบใหคณะกรรมการประเมินคางานแตละชุดลงนาม 
- เขารวมประชุมและนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประเมินคางานแตละชุด 
- จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินคางานแตละชุม 
- อานผลงานฐานกรรมการคณะกรรมการประเมินคางานแตละชุด 
-ตรวจสอบสรุปผลคะแนนการประเมินคางาน 
- จัดทําเบิกจายคาอาหารวางเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน ของคณะกรรมการแตละครั้งท่ี

มีการประชุม 
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3. งานพัฒนาบุคลากร 
3.1 งานแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 

3.1.1 งานจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
- รวบรวม วิเคราะห จัดทํารางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ 
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร

มหาวิทยาลัยฯ(แกไขและสําเนาแจง) 
- จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ 
- รวมประชุมรวมนําเสนอรางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
- ปรับแกไขใหเปนไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 
- จัดทําวาระพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการ ก.บ.ม. และสภามหาวิทยาลัย 
- เขารวมเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ ก.บ.ม. 

และสภามหาวิทยาลัย 
- ปรับแกไขใหเปนไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ 
- จัดทําบันทึกนําสงแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยใหแตละ

สังกัดเปนแนวทางในการวางแผนตอไป 
- ติดตามผลตามตัวชี้วัดของแผนและรายงานผลของแผนบริหารและพัฒนา

บุคลากรมหาวิทยาลัย 
3.1.2 ทบทวนและปรับปรุงแผนบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- วิเคราะหผลการติดตามตัวชี้วัดและจัดทํารางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ฉบับปรับปรุง 

- จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ 

- รวมประชุมรวมนําเสนอรางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
- ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการ 
- จัดทําวาระเสนอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ ก.บ.ม. และสภา

มหาวิทยาลัย 
- แกไขแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการแตละชุด 
- จัดทําหนังสือแจงทุกสังกัดในมหาวิทยาลัยเพ่ือวางแผนการดําเนินการ 
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3.2 งานแผนพัฒนาสมรรถนะรายบคุคล 
3.2.1 งานจัดทําแผนสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

- ศึกษาขอมูลและทีมาของสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
- รวบรวมขอมูล ตรวจสอบ เปรียบเทียบ และจัดทํารางคูมือสมรรถนะของ

บุคลากรมหาวิทยาลัย 
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาสมรรถนะบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง(แกไขและสําเนาแจง) 
- จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ 
- เขารวมประชุมและรวมนําเสนอรางคูมือสมรรถนะของบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยตอคณะกรรมการฯ 
- จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 
- แกไขรางคูมือสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมติท่ีประชุม 
- จัดทําวาระพิจารณารางคูมือสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยเสนอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ ก.บ.ม. และสภามหาวิทยาลัย 
- แกไขรางคูมือสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมติท่ีประชุม 
- จัดทําบันทึกแจงเรื่องคูมือสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย (แกไขและ

สําเนาแจง)รวมถึงประสานงานสงใหลงหนา Web งานบริหารบุคคล 
3.2.2 งานประเมินสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล 

-จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

-จัดทํารางประกาศแนวปฏบิัติในการประเมินสมรรถนะรายบุคคล 
- ออกแบบแบบฟอรมการประเมินสมรรถนะรายบุคคล และจัดทําในระบบ 

Google Form และทดสอบระบบ 
- จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือประกาศฯ และข้ันตอนการ

ประเมินสมรรถนะผานระบบ Google Form 
- เขารวมประชุมและรวมนําเสนอตอคณะกรรมการฯ 
- จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 
- ใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานการประชุมการประเมินสมรรถนะ

รายบุคคล ดวยเทคโนโลยีของระบบ Google Form แตละหนวยงาน ท้ังหมดของมหาวิทยาลัย 
- ดาวโหลดผลการประเมินจากระบบ Google Form แตละหนวยงาน 

ท้ังหมดของมหาวิทยาลัย และจัดใหงายตอการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล 
- ตรวจสอบขอมูลและจัดทํารายงานผลการประเมินสมรรถนะรายบุคคล 

วิเคราะหเปรียบเทียบสมรรถนะท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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- จัดทําหนังสือเชิญประชุมผูบริหารระดับสูงตั้งแตอธิการบดี -ผูบริหารแตละ
สังกัด เพ่ือรับผลการประเมินสมรรถนะและนํากลับไปชี้แจงใหผูใตบังคับบัญชาเพ่ือวางแผนพัฒนา
รายบุคคลในการลด Gap Analysis หรือเพ่ิมเติมศักยภาพ 

3.2.3 งานแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 
-จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 
-จัดทํารางประกาศแนวปฏิบัติในการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 

หรือ แนวปฏิบัติการใชงบประมาณดานการพัฒนาบุคลากร 
- ออกแบบฟอรมการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลโดยมีองคประกอบดาน

สมรรถนะ ดานความกาวหนาสายอาชีพดวยโปรแกรม Excel ท่ีสามารถเลือกหัวขอได 
- รวบรวม ตรวจสอบและสรุปขอมูลหัวขอหรือประเด็นการพัฒนาสมรรถนะ

รายบุคคลเพ่ือวางแผนการพัฒนาประจําป 
- รวมรวมแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล Scan เก็บขอมูลในเว็ปไซดงาน

บริหารบุคคล และเพ่ือประกอบการจัดสรรงบประมาณดานการพัฒนา 
3.3 งานจัดสรรงบประมาณพัฒนา 

3.3.1 จัดสรรงบประมาณพัฒนา 
- จัดทําสรุปขอมูลการจัดสรรงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณสําหรับ

บุคลากรท่ีมีแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลตามประกาศฯ ของแตละสังกัด 
- จัดทําโครงการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยแบงการ

จัดสรรงบประมาณเปน 3 สวน สวนท่ี 1 การจัดสรรงบประมาณการพัฒนาใหแตละสังกัด จัดสรร
งบประมาณสวนกลางตามนโยบายฯ และจัดสรรงบประมาณการพัฒนาบุคลากรจัดโดยมหาวิทยาลัย 

- บันทึกโครงการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยแยก
กิจกรรมแตละชื่อสังกัด กิจกรรมสวนกลางตามนโยบาย และกิจกรรมแตละโครงการท่ีมหาวิทยาลัยจัด
โครงการ ในระบบ 3 มิติ 

- ปรับแกไขโครงการฯ ตามมติท่ีประชุมชุดตางๆ โดยกองนโยบายและแผน
แจง 

- ดําเนินการประชุมชี้แจงตัวแทนแตละสังกัดเพ่ือทําความเขาใจในการ
รายงานผลการใชงบประมาณและผลการพัฒนาใหแตละสังกัดทราบ เม่ือไดรับอนุมัติงบประมาณ 

- บันทึกโครงการบริหารและพัฒนาบคุลากรของมหาวิทยาลัย โดยแยก
กิจกรรมแตละชื่อสังกัด กิจกรรมสวยกลางตามนโยบาย และกิจกรรมแตละโครงการท่ีมหาวิทยาลัยจัด
โครงการ ในระบบ EMERSER 

- ควบคุม ตรวจสอบการใชงบประมาณดานการพัฒนาและใหคําปรึกษาการ
ของบประมาณเพ่ิมเติมแตละสังกัด 

- ติดตามรายงานผลการพัฒนาแตละสังกัด และรวบรวมขอมูลการพัฒนา 
- ควบคุม ตรวจสอบการใชงบประมาณดานการพัฒนาของสังกัดสํานักงาน

อธิการบดี 
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- จัดทําบันทึกการขอโอบงบประมาณดานการพัฒนาสํานักงานอธิการบดี 
- จัดทําคําของบประมาณกันงบเหลื่อมปดานการพัฒนาสํานักงานอธิการบดี 
- จัดทําคําของบประมาณกันขามปดานโครงการท่ีรับผิดชอบ 
- บันทึกกิจกรรมท่ีเพ่ิมระหวางปในระบบ 3 มิติ และใน Emerser 
- รายงานโครงการในระบบ 3 มิติ 
- รายงานโครงการในระบบ Emerser 

3.4 งานจัดทําโครงการพัฒนา 
     3.4.1 แผนพัฒนาบคุลากรประจําแตละปงบประมาณ 

- วางแผนปฏิทินการพัฒนาบุคลากรแตละปงบประมาณ (กําหนดวัน 
ประสานงานวิทยากร เปนตน) 

- จัดทําบันทึกขออนุมัติดําเนินการกิจกรรมแตละกิจกรรมในโครงการบริหาร
และพัฒนาฯ สวนท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการจัด(ในแบบ 08) 

- จัดทําคําสั่งใหบุคลากรเขารวมโครงการฯ และจัดทําบันทึกเชิญเขารวม
โครงการ และรวบรวมรายชื่อ 

- จัดทําหนังสือเชิญประธานกลาวเปด 
- จัดทําหนังสือเชิญวิทยาการและประสานงานวิทยากร ในเรื่องเอกสาร

ประกอบการอบรม และการเดินทาง 
- ดําเนินการยืมเงินในระบบ 3 มิติ 
- จัดทําคํากลาวรายงานประธานในพิธี และจัดทํารางคํากลาวของประธาน

กลาวเปดการอบรม 
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน 
- ดําเนินการจัดทําบันทึกเรื่องการจัดซ้ือจัดจางวัสดุและถายเอกสารใหงาน

บริหารพัสดุดําเนินการ 
- ออกแบบประเมินผลโครงการและจดัทําเปน Google Form 
- ประสานงานและแกปญหาระหวางการเขารวมโครงการฯ 
- สรปุรายงานผลการประเมินโครงการ 
- เคลียรเบิกจายใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

4. งานประกันคุณภาพการศึกษา  และงานมอบหมายอ่ืนๆ 
4.1 ระดับสํานัก 

4.1.1 สํานักงานอธิการบดี 
- เขียนประเมินตนเอง (SAR) ในองคประกอบท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
- จัดเตรียมเอกสารประกอบ (SAR) 
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4.2 ระดับมหาวิทยาลัย 
4.2.1 ดานการบริหารจัดการ ในขอยอยท่ีอยูในความรับผิดชอบ) 

- เขียนประเมินตนเอง (SAR) 
- จัดเตรียมเอกสารประกอบ (SAR) 

4.3 คณะกรรมการ ตาง ๆ 
4.3.1 คณะกรรมการ ITA 

- ประสานงาน ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบ ขอมูลการจัดทํารายงาน ITA 
- สรุปรายงานและเอกสารประกอบ และตรวจสอบกอนนําสงใหลงในเว็ปงาน

บริหารบุคคล 
4.3.2 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจางประจํา 
4.3.3 คณะกรรมการคุมสอบ บคุลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 

บุคลากรเงินรายได /คณะกรรมการรับสมัคร 
5. งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

5.1 งานประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจาํมหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) 
- จัดทําบันทึกและประสานงานในการเสนอวาระเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ม. 
- รวบรวม ตรวจสอบขอมูลของหนวยงานท่ีจะเสนอคณะกรรมการ ก.บ.ม. 

- จัดทําระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ม. และเอกสารดานกฏหมายท่ีเก่ียวของ และ
สําเนาจัดทําเลมตามจํานวนคณะกรรมการ 

- จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ม. และสําเนาแจง 
- ประสานงานนัดวันประชุมกับผูทรงคุณวุฒิ 
- เขารวมประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ม. (นําเสนอ+รวมแกปญหาระหวางการประชุม) 
- ตรวจทานและแกไขรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ม. 
- จัดทําบันทึกแจงมติคณะกรรมการ ก.บ.ม. ใหผูเก่ียวของทราบ 
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บทท่ี 3 
หลักเกณฑการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน และเง่ือนไขการปฏิบัตงิาน 

 
 
การบริหารโครงการฝกอบรมเปนสิ่งสําคัญอีกดานหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏหมูบานจอมบึง ใหมีความรู ความเขาใจ ทักษะทางวิชาชีพ และทักษะอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการ
นําไปประยุกตใชกับกระบวนการทํางานแตละวิชาชีพ ดังนั้นกระบวนการในการบริหารโครงการ
ฝกอบรมจึงจําเปนตองกลั่นกรองเรื่องท่ีมีความจําเปน เหมาะสมกับสถานการณเพ่ือใหเปนไปตาม
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับความจําเปนแตละวิชาชีพ รวมถึงการตั้งงบประมาณ
โครงการเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการการทํางานท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

 
3.1 หลักเกณฑการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานการบริหารโครงการฝกอบรม   มี กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
ดังนี้ 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอขออนุมัติงบประมาณ 
ประเด็นสําคัญมีดังตอไปนี้ 

 - อธิการบดีมีเปนผูตีความ วินิจฉัย ออกคําสั่ง และใหถือเปนท่ีสุด ปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ กรณีท่ีมีขอขัดแยง ขอสงสัย หรือท่ีไมมีระบุไวในประกาศ 

    - การของบประมาณ/โครงการจากระบบ  ดําเนินจัดทําโครงการและงบประมาณในระบบ
บริหารงบประมาณฯ 3 มิติ และจัดทําบันทึกขอความเสนออธิการบดี ผานผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ัน 
พรอมพิมพโครงการจากระบบบริหารงบประมาณฯ 3 มิติ พรอมแนบเอกสารท่ีเก่ียวของ(ถามี) นําสง
กองนโยบายและแผน 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เรื่องแนวปฏิบัติการเบิกคาใชจายในการจัด
ประชุม ฝกอบรม สัมมนา และเดินทางไปราชการ  ประเด็นสําคัญมีดังตอไปนี้ 

 - อธิการบดีมีเปนผูตีความ วินิจฉัยและใหถือเปนท่ีสุด ปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศ
นี้ กรณีท่ีมีขอขัดแยง ขอสงสัย หรือท่ีไมมีระบุไวในประกาศ 

- คาท่ีพักกรณีกิจกรรมเกินก่ึงหนึ่งเปนขาราชการประเภท ก ใหเบิกคาเชาไดไมเกิน 2,200 
บาทตอคนตอวันเม่ือเชาหองพักเดียว และไมเกินอัตรา 1,200 บาทตอคนตอวันเม่ือพักคู กรณี
กิจกรรมเกินก่ึงหนึ่งเปนขาราชการขาราชการประเภท ข  ใหเบิกคาเชาไดไมเกิน 1,450 บาทตอคนตอ
วันเม่ือเชาหองพักเดียว หรือไมเกินอัตรา 900 บาทตอคนตอวันเม่ือพักคู และกรณีกิจกรรมเกินก่ึงหนึ่ง
เปนบุคคลท่ีไมใชบุคลากรของรัฐ ใหเบิกคาเชาหองพักในลักษณะเหมาจายไดไมเกิน 500 บาทตอคน
ตอวัน 

- คาพาหนะในการเดินทางกรณียานพาหนะไมมีวาง กรณีไมมียานพาหนะประจําทาง  แต
ตองการความรวดเร็ว ผูเดินทางจะตองไดรับอนุญาตจากอธิการบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายกอน กรณี
ยานพานะสวนตัว เบิกไดกิโลเมตรละ 4 บาทสําหรับสวนตัว หรือกิโลเมตรละ 2 บาทสําหรับ
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รถจักรยานยนตสวนบุคคล  กรณีพาหนะรับจาง เบิกไดไมเกิน 2 เท่ียวๆละไมเกิน 500 บาท และ
พาหนะประจําทาง เบิกไดตามอัตราท่ีจายจริง โดยใหผูเบิกเปนผูรับรองการจาย 

- คาสมนาคุณ การฝกอบรม ขาราชการประเภท ก และวิทยากรเปนบุคลากรภาครัฐ ใหไดรับ
คาสมนาคุณไดไมเกิน 800 บาทตอชั่วโมงตอคน กรณีวิทยากรไมไดเปนบุคลากรภาครัฐ ใหไดรับคา
สมนาคุณไดไมเกิน 1,600 บาทตอชั่วโมงตอคน และการฝกอบรม ขาราชการประเภท ก หรือบุคคล
ซ่ึงไมใชบุคลากรของรัฐ  วิทยากรเปนบุคลากรภาครัฐ ใหไดรับคาสมนาคุณไดไมเกิน 600 บาทตอ
ชั่วโมงตอคน กรณีวิทยากรไมไดเปนบุคลากรภาครัฐ ใหไดรับคาสมนาคุณไดไมเกิน 1,200 บาทตอ
ชั่วโมงตอคน 

-  คาพาหนะวิทยากร  คาพาหนะราชการใหเบิกคาน้ํามันไดเทาท่ีจายจริง กรณีวิทยากรไป
กลับดวยพาหนะสวนตัววิทยากร ใหเบิกคาน้ํามันชดเชยไดกิโลละ 4 บาท หรือเหมาจายไดตาม
ระเบียบกําหนด 

- คาจางเหมาทําอาหารและเครื่องดื่มจัดประชุมราชการภายในมหาวิทยาลัยฯ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม เบิกไดไมเกิน 35 บาทตอม้ือตอคน อาหารกลางวัน/เย็น เบิกไดไมเกิน 120 บาทตอม้ือ
ตอคน กรณีจัดภายนอกมหาวิทยาลัย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม เบิกไดไมเกิน 50 บาทตอม้ือตอคน 
อาหารกลางวัน/เย็น เบิกไดไมเกิน 120 บาทตอม้ือตอคน 

- คาอาหารจัดฝกอบรมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการภายในสถานท่ีราชการ ผูเขารวม
กิจกรรมก่ึงหนึ่งเปนขาราชการประเภท ก หรือ ประเภท ข หรือ บุคคลซ่ึงไมใชบุคลากรของรัฐ 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม เบิกไดไมเกิน 35 บาทตอม้ือตอคน  กรณีคาอาหารผูเขารวมกิจกรรมก่ึง
หนึ่งเปนขาราชการประเภท ก จัดครบทุกม้ือ ไมเกิน 850 บาทตอม้ือตอคน ไมครบทุกม้ือ ไมเกิน 600 
บาทตอม้ือตอคน    กิจกรรมก่ึงหนึ่งประเภท ข จัดครบทุกม้ือ ไมเกิน 600 บาทตอม้ือตอคน ไมครบ
ทุกม้ือ ไมเกิน 400 บาทตอม้ือตอคน และกิจกรรมก่ึงหนึ่งบุคคลซ่ึงไมใชบุคลากรของรัฐ จัดครบทุกม้ือ 
ไมเกิน 360 บาทตอม้ือตอคน ไมครบทุกม้ือ ไมเกิน 240 บาทตอม้ือตอคน 

- คาอาหารจัดฝกอบรมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการใชสถานท่ีเอกชนหรือโรงแรม  
ผูเขารวมกิจกรรมก่ึงหนึ่งเปนขาราชการประเภท ก หรือ ประเภท ข คาอาหารวางและเครื่องดื่ม เบิก
ไดไมเกิน 80 บาทตอม้ือตอคน  กรณีคาอาหารผูเขารวมกิจกรรมก่ึงหนึ่งเปนขาราชการประเภท ก จัด
ครบทุกม้ือ ไมเกิน 1,200 บาทตอม้ือตอคน ไมครบทุกม้ือ ไมเกิน 850 บาทตอม้ือตอคน    กิจกรรม
ก่ึงหนึ่งประเภท ข จัดครบทุกม้ือ ไมเกิน 950 บาทตอม้ือตอคน ไมครบทุกม้ือ ไมเกิน 700 บาทตอม้ือ
ตอคน และกิจกรรมก่ึงหนึ่งบุคคลซ่ึงไมใชบุคลากรของรัฐ จัดครบทุกม้ือ ไมเกิน 600 บาทตอม้ือตอคน 
ไมครบทุกม้ือ ไมเกิน 400 บาทตอม้ือตอคน สําหรับคาอาหารวางและเครื่องดื่ม ไมเกิน 35 บาทตอม้ือ
ตอคน 

- คาเบี้ยเลี้ยง ขาราชการประเภท ก เบิกไดในอัตรา 270 บาทตอวันตอคน ประเภท ข หรือ
บุคคลซ่ึงไมใชบุคลากรของรัฐ เบิกไดในอัตรา 240 บาทตอวันตอคน  

- คาท่ีพัก กรณีเดินทางเปนหมูคณะใหพักรวมกันสองคนข้ึนไปตอหนึ่ง คาท่ีพักสําหรับ
ขาราชการประเภท ก ใหเบิกคาท่ีพักไดไมเกิน 2,200 บาทตอคนตอวันเม่ือเชาหองพักเดียว หรือไม
เกินอัตรา 1,200 บาทตอคนตอวันเม่ือพักคู หากประสงคเบิกคาท่ีพักในลักษณะเหมาจายไดไมเกิน 
900 บาทตอคนตอวัน  กรณีเปนขาราชการขาราชการประเภท ข  ใหเบิกคาท่ีพักไดไมเกิน 1,500 
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บาทตอคนตอวันเม่ือเชาหองพักเดียว หรือไมเกินอัตรา 850 บาทตอคนตอวันเม่ือพักคู หากประสงค
เบิกคาท่ีพักในลักษณะเหมาจายไดไมเกิน 600 บาทตอคนตอวัน   

-คาลงทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการ สามารถเบิกไดเฉพาะการ
เดินทางโดยยานพาหนะราชการเทานั้น อาทิ คาทางดวน คาท่ีจอดรถ  

-การเบิกจายดําเนินการผานระบบบริหารงบประมาณฯ 3 มิติ และจัดชุดเอกสารพรอม
หลักฐานอางอิงนําสงงานบริหารคลังและทรัพยสิน 

 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เรื่องแนวปฏิบัติในการดําเนินการปรับ

แผนปฏิบัติการประจําป รายโครงการ ประเด็นสําคัญมีดังตอไปนี้ 
 - อธิการบดีมีเปนผูตีความ วินิจฉัย ออกคําสั่ง และใหถือเปนท่ีสุด ปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติ

ตามประกาศนี้ กรณีท่ีมีขอขัดแยง ขอสงสัย หรือท่ีไมมีระบุไวในประกาศ 
 - ขอปรับรายละเอียดโครงการ ใหผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการตรวจสอบระยะเวลา

ทํางานตองไมนอยกวา 10 วันทําการนับถึงวันท่ีจะดําเนินงาน โดยบันทึกแจงกองนโยบายและแผน
เพ่ือขออนุญาตเปดระบบบรหิารงบประมาณ 3 มิตบิันทึกโครงการ  

 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เรื่องมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณ ประเด็นสําคัญมีดังตอไปนี้ 
  - อธิการบดีมีเปนผูตีความ วินิจฉัยและใหถือเปนท่ีสุด ปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศนี้ กรณีท่ีมีขอขัดแยง ขอสงสัย หรือท่ีไมมีระบุไวในประกาศ 
 - การดําเนินการเบิกจายใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีประกาศฯกําหนดไว 
 

5. คูมืองานเบิกจายมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง กําหนดการตั้งงบประมาณ
ตางๆ ประเด็นสําคัญมีดังตอไปนี้ 
 สวนราชการท่ีจัดการฝกอบรมเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมได ดังตอไปนี้ 

5.1 คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ีฝกอบรม 
5.2 คาใชจายในพิธีเปด – ปด การฝกอบรม 
5.3 คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ 
5.4 คาประกาศนียบัตร 
5.5 คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 
5.6 คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 

5.7 คาใชจายในการติดตอสื่อสาร 

5.8 คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม 

5.9 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

5.10คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม (ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงกําหนดใหจายไดตามท่ีจายจริง ไมเกินอัตราใบละ 200 บาท) 
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5.11 คาของสมนาคุณในการดูงาน ใหเบิกจายไดท่ีจายจริง ไมเกินแหงละ 1,500 
บาท 

5.12คาสมนาคุณวิทยากร 

5.13คาอาหาร 

5.14คาเชาท่ีพัก 

5.15คายานพาหนะ 

คาใชจายตาม 5.1 ถึง 5.9 ใหเบิกไดเทาท่ีจายจริงตามความจําเปน เหมาะสม และ
ประหยัดคาใชจาย คาใชจายตาม 5.12 ถึง 5.15 ใหเบิกจายตามหลักเกณฑและอัตราท่ีกําหนด 

 บุคคลท่ีสามารถเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมได 
1) ประธานในพิธีเปดหรือปดการฝกอบรม แขกผูมีเกียรติ และผูติดตาม 
2) เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหจัดงาน 
3) วิทยากร 
4) ผูเขารับการฝกอบรม 
5) ผูสังเกตการณ 

ท้ังนี้ผูปฏิบัติตองจัดทําใบลงลายมือชื่อในการเขารวมโครงการฝกอบรม 

การเทียบตําแหนงเจาหนาท่ีและผูเขารับการอบรมท่ีมิไดเปนบุคลากรของรัฐ 
1) บุคลากรท่ีเคยเปนบุคลากรของรัฐมาแลว ใหเทียบตามระดับตําแหนงหรือข้ันยศ

ครั้งสุดทายกอนออกจากราชการหรือออกจากงาน แลวแตกรณี 

2) บุคคลท่ีกระทรวงการคลังไดเทียบระดับตําแหนงไวแลว 

3) วิทยากรในการฝกอบรมขาราชการประเภท ก ใหเทียวเทาขาราชการตําแหนง
ประเภทบริหารระดับสูง สําหรับวิทยากรในการฝกอบรมขาราชการประเภท ข และวิทยากรในการ
ฝกอบรมบุคคลภายนอกใหเทียบเทาขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน 

4) นอกจาก ขอ 1-2 หรือ 3 ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณพิจารณา
เทียบตําแหนงตามความเหมาะสม โดยถือหลักการเทียบตําแหนงของกระทรวงการคลังตาม 2) เปน
เกณฑในการพิจารณา 

 “การฝกอบรมประเภท ก” หมายความวา การฝกอบรมท่ีผูเขารับการ
ฝกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเปนบุคลากรของรัฐ ซึ่งเปนขาราชการตําแหนงประเภทท่ัวไประดับ
ทักษะพิเศษ ขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ 
ขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ขาราชการตําแหนงประเภทบริหารระดับ
ตนและระดับสูง หรือตําแหนงท่ีเทียวเทา 

“การฝกอบรมประเภท ข” หมายความวาการฝกอบรมท่ีผูเขารับการ
ฝกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเปนบุคลากรของรัฐ ซึ่งเปนขาราชการตําแหนงประเภทท่ัวไประดับ
ปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงานและระดับอาวุโส ขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ ขาราชการตําแหนงประเภท
อํานวยการระดับตน หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 
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การตั้งงบประมาณในอัตราคาสมนาคุณวิทยากร  
 ผูปฏิบัติพิจารณาใหเปนไปตามระเบียบ ประกาศท่ีกระทรวงการคลังและมหาวิทยาลัย
กําหนดดังนี ้

วิทยากร การฝกอบรม 

ขาราชการประเภท ก ขาราชการประเภท ข และ
บุคคลภายนอก 

บุคลากรของรัฐ ไมเกินชั่วโมงละ 800 บาท ไมเกินชั่วโมงละ 600 บาท 

ไมเปนบุคลากรของรัฐ ไมเกินชั่วโมงละ 1,600 บาท ไมเกินชั่วโมงละ 1,200 บาท 

 กรณีท่ีจําเปนตองใชวิทยาการท่ีมีความรูความสามารถ และประสบการณเปนพิเศษ เพ่ือ
ประโยชนในการฝกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรท่ีกําหนด จะใหวิทยากรไดรับคาสมนาคุณสูงกวา
อัตราท่ีกําหนดได โดยใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ 
 
 หลักเกณฑการเบิกจายคาสมนาคุณวิทยากร 

ลักษณะโครงการ หลักเกณฑการเบิกจาย 

1. บรรยาย จายไดไมเกิน 1 คน 

2. การอภิปราย 

   การสัมมนา 

จายได ไม เ กิน 5 คน รวมผู ดํ า เนินการ
อภิปรายท่ีทําหนาท่ีเชนเดียวกับวิทยากร 

3. แบงกลุมฝกปฏิบัต ิ

   แบงกลุมอภิปราย 

   แบงกลุมสัมมนา 

   แบงกลุมทํากิจกรรม 

จายไดไมเกินกลุมละ 2 คน 

กรณจีํานวนวิทยากรเกินกวาท่ีกําหนด ใหเฉลี่ยจายภายในวงเงินท่ีเบิกจายไดตามหลักเกณฑ 
การนับเวลาเพ่ือจายคาสมนาคุณวิทยากร 

1) นับตามเวลาท่ีกําหนดในคารางการฝกอบรม 
2) ไมตองหักเวลาพักรับประทานอาหารวาง-เครื่องดื่ม 
3) แตละชั่วโมงการฝกอบรมตองมีกําหนดเวลาไมนอยกวา 50 นาที  
4) กรณีกําหนดเวลาไมถึง 50 นาที แตไมนอยกวา 25 นาที ใหเบิกคาสมนาคุณวิทยากรได

ก่ึงหนึ่ง 
คาใชสอย 

ประกอบดวยคาท่ีพัก คาอาหารวาง-เครื่องด่ืม คาอาหารกลางวัน คาอาหารเย็น คาเดินทาง 
คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาเบี้ยเลี่ยงพนักงานขับรถ คาทางดวน คาถายเอกสาร  

1) อัตราคาเชาท่ีพักในการฝกอบรมในประเทศ (บาท : วัน : คน) 
ระดับการฝกอบรม คาเชาหองพักคนเดียว คาเชาหองพักคู 

ขาราชการประเภท ก ไมเกิน 2,200 บาท ไมเกิน 1,200 บาท 

ขาราชการประเภท ข ไมเกิน 1,450 บาท ไมเกิน   900 บาท 

บุคคลท่ีไมใชบุคลากรของรฐั เบิกจายลักษณะเหมาจายไดไมเกิน 500 บาทตอคนตอวัน 

เปนคณะ 

ตองกําหนดในโครงการฯ ซึ่ง

จําเปนตองมีวิทยากรประจาํกลุม 
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การจัดท่ีพักใหแกผูเขารับการฝกอบรม สําหรับการฝกอบรมขาราชการประเภท ข และ
การฝกอบรมบุคคลภายนอก ใหพักรวมกันต้ังแตสองคนข้ึนไปโดยใหพักหองพักคู เวนแตกรณีท่ีไม
เหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผูอ่ืนได หัวหนาสวนราชการท่ีจัดการฝกอบรมอาจจัดให
พักหองพักคนเดียวได 

การจัดท่ีพักใหแกผูสังเกตการณหรือเจาหนาท่ี ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน 
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และตําแหนง
ประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส ใหพักรวมกันตั้งแต 2 คนข้ึนไปโดยให
พักหองพักคู เวนแตกรณีท่ีไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผูอ่ืนได หัวหนาสวนราชการ
ท่ีตําแหนงประเภทบริหารระดับตน ระดับสูง หรือตําแหนงท่ีเทียบเทาตําแหนงประเภทอํานวยการ
ระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ และตําแหนงประเภทท่ัวไป
ระดับทักษะพิเศษ จัดใหพักหองพักคนเดียวก็ได 

2) อัตราคาอาหารวางและเครื่องดื่มในการฝกอบรม (บาท : วัน : คน) 
รายการ สถานท่ีจัดฝกอบรม 

สถานท่ีราชการ สถานท่ีเอกชน 

คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม ไมเกิน 35 ไมเกิน 80 
 
 
3) อัตราคาอาหารในการฝกอบรม (บาท : วัน : คน) 

การฝกอบรมในสถานท่ีของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

ระดับการฝกอบรม การฝกอบรมในสถานท่ีของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

ภายในประเทศ ในตางประเทศ 

จัดครบทุกม้ือ จัดไมครบทุกม้ือ 

ขาราชการประเภท ก ไมเกิน 850 ไมเกิน 600 ไมเกิน 2,500 

ขาราชการประเภท ข ไมเกิน 600 ไมเกิน 400 ไมเกิน 2,500 

บุคคลภายนอก ไมเกิน 360 ไมเกิน 240 ไมเกิน 2,500 
 
 
การฝกอบรมในสถานท่ีของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

ระดับการฝกอบรม การฝกอบรมในสถานท่ีของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

ภายในประเทศ ในตางประเทศ 

จัดครบทุกม้ือ จัดไมครบทุกม้ือ 

ขาราชการประเภท ก ไมเกิน 1,200 ไมเกิน 850 ไมเกิน 2,500 

ขาราชการประเภท ข ไมเกิน 950 ไมเกิน 700 ไมเกิน 2,500 

บุคคลภายนอก ไมเกิน 600 ไมเกิน 400 ไมเกิน 2,500 
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 คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ใหคํานวณเวลาเพ่ือเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหนับตั้งแตเวลาท่ีเดินทาง
ออกจากสถานท่ีอยูหรือสถานท่ีปฏิบัติราชการตามปกติ จนกลับถึงสถานท่ีอยูหรือสถานท่ีปฏิบัติ
ราชการตามปกติ แลวแตกรณี โดย 

จํานวนช่ัวโมงท่ีนับได คิดจํานวน
(วัน) 

คาเบ้ียเล้ียง 
(บาท) 

24 ชั่วโมง 1 240 
เกิน 24 ชั่วโมงนั้นแตนับแลวชั่วโมงท่ีเกินมากกวา 12 ชั่วโมง 1 240 
ไมถึงมากกวา 12 ชั่วโมง แตมากกวา 6 ชั่วโมง ½  120 
 
 การเบิกจายคาพาหนะเดินทางไป-กลับระหวางสถานท่ีอยู ท่ีพัก หรือท่ีปฏิบัติราชการไปยัง
สถานท่ีจัดฝกอบรมของบุคคลดังนี้ประธานในพิธีเปดหรือปดการฝกอบรม แขกผูมีเกียรติ และ
ผูติดตาม เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหจัดงาน วิทยากร ผูเขารับการฝกอบรม และผูสังเกตการณ ให
อยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการท่ีจัดการฝกอบรมหรือสวนราชการตนสังกัด 
 การจัดยานพาหนะใหหรือรับผิดชอบคายานพาหนะสําหรับประธานในพิธีเปดหรือปดการ
ฝกอบรม แขกผูมีเกียรติ และผูติดตาม เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหจัดงาน วิทยากร ผูเขารับการ
ฝกอบรม และผูสังเกตการณ ใหสวนราชการดําเนินการตามหลักเกณฑ ดังนี ้
 (1) กรณีใชยานพาหะของสวนราชการท่ีจัดการฝกอบรม หรือกรณียืมยานพาหนะจากสวน
ราชการหรือหนวยงานอ่ืน ใหเบิกจายคาเชื้อเพลิงไดเทาท่ีจายจริง 

 (2) กรณีใชยานพาหนะประจําทางหรือเชาเหมายานพาหนะ ใหจัดยานพาหนะตามระดับของ
การฝกอบรมตามสิทธิของขาราชการตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการโดย
อนุโลมดังนี้ 

(ก) การฝกอบรมขาราชการประเภท ก ใหจัดยานพาหระตามสิทธิของขาราชการ
ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง เวนแตกรณี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
เดินทางโดยเครื่องบินใหใชชั้นธุรกิจ แตถาไมสามารถเดินทางโดยชั้นธุรกิจไดใหเดินทางโดยชั้นหนึ่ง 

(ข) การฝกอบรมขาราชการประเภท ข ใหจัดยานพาหนะ ตามสิทธิขาราชการตําแหนง
ประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติการ 

ท้ังนี้ ใหเบิกจายคาพาหนะไดเทาท่ีจายจริงตามความจําเปน เหมาะสม และประหยัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
การเบิกจาย 
 

5. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุม
ระหวางประเภท พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหวางประเภท (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเภท (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2555 สรุป
ประเด็นสําคัญไดดังนี้ 
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3.2 วิธีการปฏิบัติงาน 
 
เพ่ือมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถวัดผล และตรวจสอบได การบริหารการฝกอบรมเพ่ือใช

ประเมินผลคุณภาพของการฝกอบรม ซ่ึงประกอบดวย 6 ประเด็นท่ีจําเปนตองพิจารณา ดังนี้ 
 

ลําดับท่ี ประเด็น 

1 โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร/งบประมาณ 
2 ผูเขารับการอบรม 
3 วิทยากร 
4 สถานท่ีอบรม สื่อ หรืออุปกรณสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู 
5 การวัดและประเมินผลการฝกอบรม 
6 การติดตามผลการฝกอบรม 

 
 ดังนั้นหลักเกณฑการปฏิบัติงานในการสรางมาตรฐานการบริหารโครงการฝกอบรม  3 ดานหลัก 

ดังนี้ 
 3.2.1 การเตรียมการกอนการฝกอบรม เชน การหาความจําเปนในการ

ฝกอบรม การเขียนโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร การพิจารณากลุมเปาหมายและวิทยากร และการ
วางแผนการจัดการฝกอบรม     

3.2.2 การบริหารและการดําเนินการฝกอบรม และ 
3.2.3 การดําเนินการหลังการฝกอบรม เชน การวัดและประเมินผลการ

ฝกอบรม และติดตามสัมฤทธิ์ผลการฝกอบรม 
 

 3.2.1 การเตรียมการกอนการฝกอบรม เปนปจจัยสําคัญในการจัดการฝกอบรมใหประสบ
ความสําเร็จ โดยเริ่มตั้งแตการคัดเลือกโครงการฝกอบรม การขออนุมัติโครงการฝกอบรม การคัดเลือก
ผูเขารับการฝกอบรม การคัดเลือกวิทยาการ การจัดเตรียมสถานท่ี สื่อ หรืออุปกรณสนับสนุนการ
เรียนรู กอนถึงวันท่ีมีการจัดฝกอบรมใหพรอม  

 
3.2.1.1 การคัดเลือกโครงการฝกอบรมตองมีความสอดคลองกับ    

1) แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 20 ป ระยะ 3 ป และประจําป 
แผนกลยุทธพัฒนามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี และการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
ระเบียบตางๆ   นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล และแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 

2) การหาความจําเปนในการฝกอบรม และวิเคราะหความจําเปนรายตําแหนง โดย
กําหนดขอบเขตของการหาความจําเปนในการฝกอบรม วางแผนการหาความจําเปนในการฝกอบรม 
วิเคราะห จากการสังเกตการณ สัมภาษณ  ออกแบบสํารวจ หรือการประเมินสมรรถนะรายบุคคล
แบบผูถูกประเมินประเมินตนเอง เพ่ือนรวมงานหรือผูมีสวนไดสวนเสียประเมิน ผูบริหารประเมิน
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สมรรถนะ รายงานผลการวิเคราะหขอมูลการหาความจําเปน และสรุปทิศทางการวางแผนการจัด
โครงการฝกอบรม  ซ่ึงสามารถแยกแนวทางการกําหนดโครงการฝกอบรมดังนี้ 

(1) ไมจําเปนตองคนหาสาเหตุของปญหา สามารถตัดสินใจจัดฝกอบรมไดทันที 
(ก) เม่ือรับพนักงานเขามาใหม 
(ข) เม่ือมีการโยกยายเปลี่ยนตําแหนงงาน หรือเลื่อนตําแหนง 
(ค) เม่ือมีการขยายงาน หรือการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช 
(ง) เม่ือมีการเปลี่ยนวิธีการผลิต หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม  
(จ) เปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎระเบียบปฏิบัติงานใหม 

(2) จําเปนตองวิเคราะหหาสาเหตุท่ีแทจริงกอนวาเกิดจากอะไร อาทิ ผลงานไมได
มาตรฐาน เสร็จไมทันเวลาท่ีกําหนด เกิดการผิดพลาดบอยๆ มีปญหาบริการลาชา ความไมเขาใจใน
กระบวนการปฏิบัติงาน  มีอัตราการรองทุกขหรือความไมพอใจในหมูพนักงาน ลูกคาไมพึงพอใจ มี
การรองเรียนจากลูกคาเพ่ิมข้ึน ตนทุนในการผลิตหรือคาใชจายในการปฏิบัติงานสูงกวาปกติ ขาด
ความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยงาน มีการลา หรือขาดงานมาก รวมถึงอัตราการเขา-ออก
งานของบุคลากรสูงเพ่ิมเติมความรูท่ัวไป มีท้ังท่ีเก่ียวของและมิไดเก่ียวของกับตําแหนงงานโดยตรง แต
จะเปนประโยชนไดในอนาคต เชนเทคนิคการบริหารงาน กระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ิมทักษะ
ความสามารถ เชนทักษะทางดานสื่อสาร ดานภาษาตางประเทศ ทักษะการวางแผน ทักษะดาน
เทคโนโลยี  

3.2.1.2 การคัดเลือกผูเขารับการอบรม  
การคัดเลือกผูเขารับการอบรมท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับหัวขอ/เนื้อหาโครงการ

ฝกอบรม  มีความรูพ้ืนฐานหรือหนาท่ีรับผิดชอบในงานท่ีเก่ียวของกับโครงการฝกอบรมนั้นๆ หรือผู
เขาอบรมมีความจําเปนท่ีตองไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP) โดย
การกําหนดจํานวนผูเขาอบรมเหมาะสมกับโครงการฝกอบรม 
 

3.2.1.3 การคัดเลือกวิทยากร  
วิทยากรเปนผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความรู ประสบการณ ความสามารถตรงกับเนื้อหาท่ี

อบรม  รวมถึงวิทยากรมีแผนการสอนท่ีชัดเจนเหมาะสมกับเนื้อหา และ/หรือ มีการชี้แจง
วัตถุประสงคขอบเขตเนื้อหาในการอบรม ท้ังนี้ผูปฏิบัติควรจัดฐานขอมูลประวัติวิทยากร 

3.2.1.4 การเขียนโครงการฝกอบรม เพ่ือขออนุมัติดําเนินการจัดโครงการ และงบประมาณ 
3.2.1.5 การจัดเตรียมสถานท่ี 

การจัดหาสถานท่ีฝกอบรมไดอยางเหมาะสมกับหัวขอ/เนื้อหาโครงการฝกอบรม และ
เอ้ือตอการจัดกิจกรรม รวมท้ังมีความปลอดภัยสําหรับผูเขารับการอบรมและวิทยากร 

3.2.1.6 การจัดเตรียมสือ่ หรืออุปกรณสนับสนุนการเรียนรู 
จัดเตรียมเอกสรประกอบการฝกอบรม ไดแก กําหนดการฝกอบรม เอกสาร

ประกอบการฝกอบรม แบบประเมินผลกอน-หลังฝกอบรม ประกาศนียบัตร(ถามี) 
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จัดเตรียมอุปกรณสนับสนุนการเรียนรูของผูเขารับการอบรม มีความเหมาะสมท่ัวถึง 
ไดแก โสตทัศนูปกรณ เครื่องเขียน ปายชื่อวิทยากร ปายชื้อผูเขารับการอบรม(ถามี) ปายตอนรับ 
อุปกรณในพิธีเปด-ปด เปนตน 

3.2.1.7 การจัดเตรียมงบประมาณ และอาหาร 
ดําเนินการยืมเงินผานระบบ 3 D  ตามงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ และดําเนินการสั่ง

อาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน อาหารเชาเย็น(ถามี) 
ท้ังนี้เอกสารอางอิง ประกอบดวย 

 โครงการฝกอบรม 
 บันทึกขออนุมัติโครงการ 
 กําหนดการฝกอบรม 
 ประวัติวิทยากร 
 หนังสือ/บันทึกเชิญวิทยากร 
 หนังสือ/บันทึกเชิญประธานในพิธี และผูกลาวรายงานประธานในพิธี 
 หนังสือ/บันทึก/เชิญบุคลากรเขารับฝกอบรมพรอมกําหนดคุณสมบัติผูเขา

อบรม 
 หนังสือ/บันทึกตอบรับเขารบการฝกอบรม 
 แบบประเมินผลกอน-หลังโครงการฝกอบรม 
 หนังสือ/เอกสารหลักฐานการรับคาตอบแทน(ถามี) 
 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน 
 คําสั่งใหบุคลากรเขารับฝกอบรม 
 เอกสารการยืมเงิน  
 

3.2.2 การดําเนินการฝกอบบรม  
การดําเนินการฝกอบรมท่ีมีคุณภาพตองเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการฝกอบรมอยาง

แทจริง และครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตรการฝกอบรมไดครบถวน 
 3.2.2.1 วิทยากร 

วิทยากรสามารถถายทอด/สื่อสารใหเกิดความเขาใจ รวมท้ังมีเทคนิคและวิธีการสอน
ท่ีใชในแตละหัวขอ/เนื้อหาโครงการฝกอบรมอยางเหมาะสม และสอดคลองกับวัตถุประสงคและ
ระยะเวลาของหัวขอ/เนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรม รวมท้ังวิทยากรเปดโอกาสใหผูเขารับการอบรมมี
การซักถาม 

 3.2.2.2 สถานท่ีอบรม สื่อ หรืออุปกรณสนับสนุนการเรียนรู  
1) สถานท่ีอบรม สื่อหรืออุปกรณ และเอกสารประกอบการอบรมมีความพรอม 

เพียงพอ และเหมาะสมกับจํานวนผูเขารับการอบรม  
2) หนวยงานผูจัดท่ีการดําเนินการจัดทําแบบลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม  และ

จัดทําแบบประเมินผลกอนและหลังการฝกอบรมเพ่ือใหผูเขาอบรมทําการประเมินผล/ใหขอเสนอแนะ
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ตอความเหมาะสมของเนื้อหา วิทยาการ และการจัดเตรียมตาง ๆ อาทิ สถานท่ี อุปกรณ  สื่อและ
เอกสารประกอบการอบรม เปนตน 

3) หนวยงานผุจัดอํานวยความสะดวก/ใหความชวยเหลือวิทยากร ผูเขารับการ
อบรมอยางเหมาะสม จนเสรจ็สิ้นการอบรม 

ท้ังนี้ผูปฏิบัติงานจัดสถานท่ี สื่อ หรืออุปกรณสนับสนุนความรูตลอดการอบรมนั้น
ตองมีประสิทธิภาพและเปนสวนสนับสนุนในการเรียนรูไดอยางเหมาะสม  
ท้ังนี้เอกสารอางอิง ประกอบดวย   

 แบบลงทะเบยีนเขารับการฝกอบรม 
 แบบประเมินผลกอนและหลังการฝกอบรม 
 เอกสารประกอบการฝกอบรม  
 อุปกรณประกอบการฝกอบรม 
 ใบรับคาตอบแทนวิทยากรพรอมบตัรประชาชนวิทยากร(ถามี) 

 
3.2.3 การดําเนินการหลังการฝกอบรม 

3.2.3.1 ประเมินผลการจัดโครงการฝกอบรม 
การดําเนินการหลังการฝกอบรมแลวเสร็จ ผูปฏิบัติจัดทํารายงานสรุปผลการ

ฝกอบรมเสนอผูบริหาร ซ่ึงรายงานสรุปผลการฝกอบรมไดจากการรวบรวมขอมูลท่ีสําคัญของการ
ฝกอบรม เสนอผูบริหารเพ่ือรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการเชิงนโยบาย เชน คะแนนรวมจากแบบ
ประเมินกอนและหลังการฝกอบรมซ่ึงอาจแปลผลเปน รอยละ หรือคาเฉลี่ย และอาจไดมาจากากร
สังเกตลักษณะภาพรวมของผูเขารับการฝกอบรมตลอดหลักสูตร และนําผลการประเมินมาทําการ
วิเคราะหเพ่ือเปนขอเสนอแนะในการพัฒนาโครงการฝกอบรมตอไป 

 
แนวทางการประเมินผลคุณภาพโครงการฝกอบรม 
1) ผูปฏิบัติงานดําเนินการประเมินผลโครงการฝกอบรมทุกองคประกอบตามท่ีไดมีการ

ดําเนินการฝกอบรม 
2) เปรียบเทียบผลการประเมินกับวัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัด เพ่ือทราบวาผลการ

ประเมินโครงการฝกอบรมเปนไปตามวัตถุประสงค ตัวชี้วัด และผลการประเมินอยูระดับใด  
3)  จัดทํารายงานผลการประเมินโครงการฝกอบรมเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ 

ท้ังนี้เอกสารอางอิง ประกอบดวย   
 รายงานสรุปโครงการฝกอบรม  
 

3.2.3.2 จัดทําเอกสารการเบิก-จาย 
ดําเนินการจัดทําเอกสารการเบิก-จาย แยกหมวดคาใชจายคาตอบแทน คาใช

ซอย และคาวัสดุ พรอมเอกสารประกอบการเบิกจายแตละชุดเปนไปตามคูมือการเบิกจายของ
มหาวิทยาลัย และดําเนินการตัดยอดคาใชจายท่ีเกิดจริงกับคาใชจายงบประมาณในระบบ 3 D และนํา
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ชุดเอกสรหมวดคาใชจายตาง ๆ นําสงงานบริหารคลังและทรัพยสิน กองนโยบายและแผน  
สํานักงานอธิการดี 
ท้ังนี้เอกสารหลักฐาน ประกอบดวย   

 เอกสารการเบิก-จาย 
 3.3 การวัดความคุมคาโครงการฝกอบรม(ถามี) 

เปนการติดตามผลการฝกอบรมเพ่ือการวัดความคุมคาในการจัดโครงการฝกอบรม โดย
มีระยะเวลา 3 เดือน หรือ 6 เดือน นับจากหลังโครงการฝกอบรมดําเนินการแลวเสร็จ 
 

3.3 เงื่อนไข /ขอสังเกต /ขอควรระวัง /สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 
 
 การบริหารโครงการฝกอบรม สิ่งท่ีผูปฏิบัติงานดานนี้ของหนวยงานควรมีความระมัดระวัง
สําหรับการตรวจสอบความถูกตองเพ่ือใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง และ
แนวปฏิบัตินั้น จุดท่ีควรระวังและตรวจสอบกอนนําเสนอขออนุมัติผูมีอํานาจตามลําดับดังนี้ 
   1. ตรวจสอบโครงการ วาวัตถุประสงคของโครงการ บงชี้เพ่ือใหไดอะไร และ
เปาหมายตัวชี้วัดท่ีกําหนดมีความทาทาย และผลลัพธไดอะไรบาง เปนไปตามผลการวิเคราะหจากการ
หาความจําเปนในการฝกอบรม หรือนโยบายเรงดวนของมหาวิทยาลัยหรือไม 
   2. การประมาณการคาใชจายของโครงการฝกอบรม จุดสําคัญท่ีควรตรวจสอบของ
การประมาณการคาใชจายตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และไมเกินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร
จากมหาวิทยาลัยฯ 
  3. ตรวจสอบผลการวิเคราะหเปนไปตามตัวชี้วัดและตั้งคาเปาหมายตามท่ีกําหนด
หรือไม  

4. การเขียนวัตถุประสงคของโครงการตองชัดเจนและตองสามารถวัดผลได ท้ังใน
การดําเนินการตองใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด  

5. ในจัดโครงการ หรือกิจกรรมในโครงการฝกอบรม ผูปฎิบัติดําเนินการเขียน
รายละเอียดแตละกิจกรรมเปนโครงการขออนุมัติจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีซ่ึงสามารถ
อนุมัติภายใตโครงการท่ีอยูภายใตสังกัดและงบประมาณท่ีไดรับมอบอํานาจตามบันทึกการมอบอํานาจ
ท่ีการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ท้ังนี้การเขียนโครงการ ผูปฏิบัติดําเนินการเขียนโครงการตาม
แบบ กผ.08 ท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด  
 6. ผูปฏิบัติดําเนินการยืมเงินในระบบสามมิติ เฉพาะคาตอบแทน และคาใชสอย และแนบ
โครงการฝกอบรม และกําหนดการนําสงงานบริหารคลังและทรัพยสิน ท้ังนี้ไมตองเบิกคาถายเอกสาร
ท่ีอยูในหมวดคาใชสอยเนื่องจากในสวนของการถายเอกสาร และคาวัสดุท้ังหมด งานบริหารพัสดุเปน
ผูดําเนินการ แตผูปฏิบัติจัดทําบันทึกตามแบบฟอรมการซ้ือจางการถายเอกสาร และรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 21 พรอมแนบโครงการและกําหนดการ นําสงไปยังงาน
บริหารพัสดุในการดําเนินการจัดหาและจัดซ้ือ ดังตัวอยางบันทึกแนบ 
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ภาพท่ี 5 แสดงตัวอยางแบบบันทึกการซ้ือจางเรื่องถายเอกสาร 
 

  แบบบันทึกการซื้อจางเร่ืองการถายเอกสาร 
 
 

    บันทึกขอความ 

สวนราชการ   งานบริหารบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี                                                            
.ท่ี    อว 0635.01 (01) บค./ 132            วันท่ี     ๑ พฤศจิกายน  2562                                           
.เรื่อง ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ                                                        
เรียน    ผูอํานวยการกองกลาง                                                                                           
. 
     ดวย งานบริหารบุคคล  มีความประสงคจะ (     ) จัดซ้ือ (  /   ) จัดจาง จางถาย
เอกสาร เพ่ือใชในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะหคางานและการเขียนแบบประเมิน
คางานเพ่ือกําหนดระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน วันพฤหัสบดีท่ี ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ หองประชุม
สุพจนมิเถาวัลย อาคารอํานวยการ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 1.   เหตุผลและความจําเปนท่ีตองซ้ือหรือจาง   เ พ่ือใชในโครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะหคางานและการเขียนแบบประเมินคางานเพ่ือกําหนดระดับตําแหนง
ท่ีสูงข้ึน วันพฤหัสบดีท่ี ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ หองประชุมสุพจนมิเถาวัลย อาคาร
อํานวยการ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง   
 2.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง (รายละเอียดตาม
เอกสารท่ีแนบ) 3.  ราคากลางของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง                                                   
 4.  วงเงินงบประมาณในการจัดซ้ือหรือจัดจางครั้งนี้  จํานวน     7,2๐๐.00           
บาท   (สองหม่ืนแปดพันสามรอยแปดสิบบาทถวน) จาก (     ) เงินงบประมาณ (  /  ) เงินรายได  (     
) เงินอ่ืนๆ เงินรับฝากประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 256๓  และกิจกรรมท่ี ๑๗ การวิเคราะหคางานและ
การเขียนแบบประเมินคางานเพ่ือกําหนดระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน รหัส                                  
. 5.  กําหนดสงของ/ทํางานแลวเสร็จภายใน     5   วัน หรือ ภายในวันท่ี    -           
    . 6.  หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ โดยใช        เกณฑราคา                           
.  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  
และโปรดอนุมัติใหดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
                    ลงชื่อ                                   ผูรับผิดชอบ  

                                   (นายวันชัย  ตาเสน)            
                                                                    ๑ / พ.ย. / 62 
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ไดตรวจสอบแลว  
          เปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ................... 
         เปนรายการนอกเหนือแผนปฏิบัติการ เนื่องจาก
....................................................................................... 
ลงชื่อ…………….............………………….  เจาหนาท่ี/ผูไดรับมอบหมาย 
      (     ) 
                / พ.ย. / 62 
    เห็นชอบ/อนุมัติ 
                                                                              (นางสุนันท อุนตา) 
                                              ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง                                                                    
                                        ปฏิบัติราชการแทน 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง                                 
                                       ....  / ...... / ...... 

 
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ  

ช่ือโครงการ (ซ้ือ/จาง) จางทําเอกสารและจัดซ้ือวัสดุ ในโครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะหคางานและการเขียนแบบประเมินคางานเพ่ือกําหนดระดับตําแหนง

ท่ีสูงข้ึน   
 

ลําดับ รายการ จํานวน 
(หนวยนับ) 

ราคาโดยประมาณ (บาท) 
หนวยละ จํานวนเงิน 

๑ คาถายเอกสาร    36 180  6480  
รวมเปนเงินท้ังสิ้น (  สองหม่ืนเจ็ดพันแปดสิบบาทถวน  ) 6,480 - 

 
                   ลงชือ่................................................... ผูรับผิดชอบ 

                                                        ( นายวันชัย  ตาเสน  ) 
                                       ตําแหนง       ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหัวหนางานบริหารบุคคล   . 
                                                     ๑ /  พ.ย.  / 62  .   
 
 
 
 
 



37 

ภาพท่ี 6 แสดงตัวอยางแบบบันทึกการซ้ือจางเรื่องคาวัสดุและครุภณัฑ 
  

 แบบบันทึกการซื้อจางเร่ืองคาวัสดุและครุภัณฑ 
 
 

    บันทึกขอความ 

สวนราชการ   งานบริหารบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี                                                           
ท่ี    อว 0635.01 (01) บค./ 131            วันท่ี     ๑ พฤศจิกายน  2562                                           
เรื่อง  ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ                                                 
เรียน    ผูอํานวยการกองกลาง                                                                                 
 ดวย งานบริหารบุคคล  มีความประสงคจะ (  /   ) จัดซ้ือ (     ) จัดจาง ซ้ือวัสดุ 
เพ่ือใชในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะหคางานและการเขียนแบบประเมินคางาน
เพ่ือกําหนดระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน วันพฤหัสบดีท่ี ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ หองประชุมสุพจน
มิเถาวัลย  อาคารอํานวยการ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 1.   เหตุผลและความจําเปนท่ีตองซ้ือหรือจาง   เพ่ือใชในโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะหคางานและการเขียนแบบประเมินคางานเพ่ือกําหนดระดับตําแหนงท่ี
สูงข้ึน วันพฤหัสบดีท่ี ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ หองประชุมสุพจนมิเถาวัลย อาคารอํานวยการ 
ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง   
 2.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง (รายละเอียดตาม
เอกสารท่ีแนบ) 3.  ราคากลางของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง                                                   
 4.  วงเงินงบประมาณในการจัดซ้ือหรือจัดจางครั้งนี้  จํานวน     ๒0,6๐๐.00           
บาท   (สองหม่ืนแปดพันสามรอยแปดสิบบาทถวน) จาก (     ) เงินงบประมาณ (  /  ) เงินรายได  (     
) เงินอ่ืนๆ เงินรับฝากประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 256๓  และกิจกรรมท่ี ๑๗ การวิเคราะหคางานและ
การเขียนแบบประเมินคางานเพ่ือกําหนดระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน รหัส                                   
 5.  กําหนดสงของ/ทํางานแลวเสร็จภายใน     5   วัน หรือ ภายในวันท่ี    -           
 6.  หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ โดยใช         เกณฑราคา                           
.  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  
และโปรดอนุมัติใหดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
 

ลงชื่อ                                   ผูรับผิดชอบ 
                                          (นายวันชัย  ตาเสน)                                                                                       
                                            ๑ / พ.ย. / 62 
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ไดตรวจสอบแลว  
          เปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.................... 
         เปนรายการนอกเหนือแผนปฏิบัติการ เนื่องจาก
....................................................................................... 
 
ลงชื่อ…………….............………………….  เจาหนาท่ี/ผูไดรับมอบหมาย 
      (     ) 
                / พ.ย. / 62 
    เห็นชอบ/อนุมัติ 
                                                        
 
 
                                                                               (นางสุนันท อุนตา) 
                                              ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง                                                                    
                                        ปฏิบัติราชการแทน 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
                                             / พ.ย. / 62 
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง  

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 21  
ชื่อโครงการ (ซ้ือ/จาง) จางทําเอกสารและจัดซ้ือวัสดุ ในโครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะหคางานและการเขียนแบบประเมินคางานเพ่ือกําหนดระดับตําแหนงท่ี
สูงข้ึน   

ลําดับ รายการ จํานวน 
(หนวยนับ) 

ราคาโดยประมาณ (บาท) 
หนวยละ จํานวนเงิน 

๑ แฟมใสเอกสาร 2 หวงตัวD No.9250Vสีขาว  
ตราชาง 2 นิ้ว 

36 110  3960  

๒ ปากกาลูกลื่น  0.5 36 15  540  
๓ แทนเสียบปายชื่อ 2 หนา A4  10 140  1400  
๔ กระดาษ A4 (80แกรม) 10 560  5600  
๕ หมึก ยี่หอ SUMSUNG MultiXpress 

K3300NR (MLT-D704S 
1 หลอด 5500  5500  

๖ กระดาษสติก๊เกอร A4  4 125  500  
๗ กระดาษสี 120 แกรม แพค 180 แผน 5 220  1100  
๘ คลิปบอรด A4 6 80  480  
๙ แผนรองตัด (A 4 ) 1 อัน 120  120  
10 เครื่องชารจ+ถานAA 4 กอน 1 ชุด 1400  1400  

รวมเปนเงินท้ังสิ้น (  สองหม่ืนหกรอยบาทถวน  ) 20,600 - 
 
 

                   ลงชือ่................................................... ผูรับผิดชอบ 
                                                        ( นายวันชัย  ตาเสน  ) 
                                       ตําแหนง       ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหัวหนางานบริหารบุคคล   . 
                                                     ๑ /  พ.ย.  / 62  .    

   
รายละเอียดคุณลักษณะของงานจาง...ถายเอกสาร......จํานวน 36 เลม................................................ 

1. ขอบเขตของงาน 
1.1 ...หนาปกสี กระดาษกระดาษสติ๊กเกอร.............................................................. 
1.2 ...ถายเอกสารหนาเดียวขาวดํา........................................................................... 
1.3 ...เจาะรู +ใสแฟม................................................................................ 
1.4 ....ใบประเมินผลถายหนาหลัง.......................................................................... 
1.5 ..................................................................................................................... 
1.6  
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2. รายละเอียดอ่ืนๆ 
2.1 ..................................................................................................................... 
2.2 ..................................................................................................................... 
2.3 ..................................................................................................................... 

3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา (ถามี)   
3.1 ..................................................................................................................... 
3.2 ..................................................................................................................... 
3.3 ..................................................................................................................... 

4. สถานท่ีติดตั้ง/สถานท่ีสงมอบ 
4.1 ..................................................................................................................... 

    5. กําหนดสงมอบงาน   ภายใน.....3.....วัน  และฝกอบรมการใชงาน (ถามี) ภายใน....3......วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญา 
    6. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
    6.1 การรับประกันความชํารุดบกพรองไมนอยกวา.........ป  นับถัดจากวันท่ีตรวจรับมอบแลวเสร็จ 
    7. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
    7.1 หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ โดยใช เกณฑราคา 
 
 

                          ลงชื่อ.........................................................เจาหนาท่ี/ผูรับผิดชอบ/หรือ
คณะกรรมการ 

                                      (                            ) 
                             ตําแหนง           
                                           / /  
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ชือ่ครุภัณฑ.............................................................จํานวน........................รายการ 
1. รายละเอียดท่ัวไป 

1.1 ..................................................................................................................... 
1.2 ..................................................................................................................... 

2. รายละเอียดทางเทคนิค 
2.1 ..................................................................................................................... 
2.2 ..................................................................................................................... 

3. รายละเอียดอ่ืนๆ 
3.1 ..................................................................................................................... 
3.2 ..................................................................................................................... 

4. คุณสมบัติของผูเสนอราคา (ถามี)   
4.1 ..................................................................................................................... 
4.2 ..................................................................................................................... 
4.3 ..................................................................................................................... 

5. สถานท่ีติดตั้ง/สถานท่ีสงมอบ 
5.1 ..................................................................................................................... 

    6. กําหนดสงมอบพรอมติดต้ัง   ภายใน..........วัน  และฝกอบรมการใชงาน (ถามี) ภายใน..........วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
    7. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
    7.1 การรับประกันความชํารุดบกพรองไมนอยกวา.........ป  นับถัดจากวันท่ีตรวจรับมอบแลวเสร็จ 
    8. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
    8.1 หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ โดยใช เกณฑราคา 
 

ลงชื่อ...................................................เจาหนาท่ี/ผูรับผิดชอบ/หรือคณะกรรมการ 
                       (                         ) 
             ตําแหนง          
                      / /  
 

8. การรียงลําดับเอกสารหลักฐานการเบิกจาย 
    1. หลักฐานการเบิกคาตอบแทนวิทยากร และเรียงลําดับเอกสารใหครบถวนถูกตองโดย

เรียงดังนี้ 
  1.1 งบหนาใบสําคัญเบิกเงิน 

ชองรายการจายใหระบุชื่อโครงการฝกอบรม / วันท่ีจัด / สถานท่ีจัด / ระบุเปน
คาตอบแทนวิทยากร 

1.2 ใบขออนุมัติเบิกเงิน 
1.3 ใบรายการขอเบิกเงิน 
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1.4 ใบสําคัญรับเงิน สําหรับวิทยากร และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนา
บัตรขาราชการ (กรณีเปนวิทยากรภายนอก)  

ชองรายการใหระบุจํานวนชั่วโมง / อัตราชั่วโมงละใหครบถวน ดังตัวอยาง 

 
 
1.5 หนังสือเชิญวิทยากร ระบุวันเวลาใหชัดเจน 
1.6 กําหนดการ 

1.6.1 ใหระบุชื่อโครงการ/วัน เดือน ปท่ีจัด / สถานท่ีจัดใหชัดเจน 
1.6.2 กําหนดการในแตละวันใหระบุวัน เดือน ป / ชวงเวลา / หัวขออบรม

พรอมชื่อวิทยากร / หากแบงเปนกลุมใหระบุหัวขออบรมพรอมชื่อวิทยากรในแตละกลุม 
1.6.3 ใหระบุชวงเวลารับประทานอาหารวางและเครื่องดื่มไวในหมายเหตุ 

1.7 หนังสือท่ีไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ(อธิการบดี) ใหจายคาตอบแทน
วิทยากรเกินอัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

1.8 โครงการท่ีไดรับอนุมัติพรอมกําหนดการ (กรณีการฝกอบรมท่ีมีลักษณะเปน
การแบงกลุมฝกปฏิบัติ /แบงกลุมอภิปราบ/แบงกลุมทํากิจกรรม หรือ การอภิปราย/สัมมนาเปนคณะ 
ตองระบุในกําหนดการใหชัดเจน) 

2. หลักฐานการเบิกคาท่ีพัก คาพาหนะวิทยากร และเรียงลําดับเอกสารดังนี้ 
2.1 งบหนาใบสําคัญเบิกเงิน 

ชองรายการจายใหระบุชื่อโครงการฝกอบรม /วันท่ีจัด /สถานท่ีจัด / ระบุเปนคาท่ีพัก
และคาพาหนะ 

2.2 ใบขออนุมัติเบิกเงิน 
2.3 ใบรายการขอเบิกเงิน 
2.4 ใบสําคัญรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินคาท่ีพักสําหรับวิทยากร 
2.5 ใบสําคัญรับเงินคาพาหนะ 
2.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาบัตรขาราชการ(กรณีเปนวิทยากรภายนอก) 
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2.7 หนังสือเชิญวิทยากร ระบุวันเวลาใหชัดเจน 
2.8 โครงการท่ีไดรับอนุมัติพรอมกําหนดการ 

3. หลักฐานการเบิกคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม (กรณีจางตามจริง) และ
เรียงลําดับเอกสาร ดังนี้ 

3.1 งบหนาใบสําคัญเบิกเงิน 
3.2 ใบขออนุมัติเบิกเงิน 
3.3 ใบรายการขอเบิกเงิน 
3.4 งบหนาใบสําคัญคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
3.5 ใบเสรจ็รบัเงินหรือใบรับรองการจายเงิน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
3.6 บัญชีลงลายมือชื่อผูเขารวมอบรม/สัมมนา ลงลายมือชื่อตามจํานวนม้ือท่ีเบิก เชน มี

การอบรม 2 วัน ตองมีบัญชีลงลายมือชื่อเชา-บาย ท้ัง 2 วัน 
3.7 โครงการท่ีไดรับอนุมัติพรอมกําหนดการ 

 

9. การประเมินผลโครงการฝกอบรม และรายงานผล 
หลังการฝกอบรมเสร็จสิ้น ผูปฏิบัติตองดําเนินการสรุปวิเคราะหผลการประเมินโครงการ

ฝกอบรมและรายงานตอหัวหนาสวนราชการท่ีจัดฝกอบรมภายใน 60 วันนักแตวันสิ้นสุดการฝกอบรม 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และ การประชุมระหวาง
ประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 มีกําหนดในขอ 23  

 

3.4 แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 
เสนห จุยโต (2544) ไดเสนอแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการจัดโครงการฝกอบรมและรูปแบบ

เทคนิคในการจัดฝกอบรมไว 5 ดาน ดังนี้  
(1) ปจจัยดานบุคลากร การคํานึงถึงปจจัยดานบุคลากร จะมีความเก่ียวของตอตัว

วิทยากร และผูเขารับการฝกอบรมอยางยิ่งวา ควรจะพิจารณาการเลือกใชเทคนิคในการฝกอบรมให
เหมาะสมไดอยางไร ดังนี้  

(1.1)วิทยากร ซ่ึงจะตองตรวจสอบตนเองในดานความรู และประสบการณ
ในเนื้อหาวิชา ทักษะหรือความถนัดในวิธีการถายทอด ตลอดจนทักษะในการควบคุมดูแลกลุม 

(1.2) ผูเขารับการฝกอบรมตองทราบวาแตละคนมีพ้ืนฐานความรู เพศ อายุ 
ประสบการณ ลักษณะทางสังคม ลักษณะทางเศรษฐกิจ และความสัมพันธในกลุม
เปนอยางไร  
(2) ปจจัยดานทรัพยากร ในการเลือกเทคนิคการฝกอบรมมีความสําคัญ ดังนั้นจึง

ตองคํานึงถึงปจจัยดานทรัพยากรเก่ียวกับ เวลา คาใชจายและสิ่งอํานวยความสะดวก ใหมีความ
สอดคลองกับทรัพยากรตาง ๆ ดังนี้  

(2.1) ดานเวลา จะตองพิจารณาท้ังเวลาสําหรับเตรียมการ ระยะเวลาท่ีใช
ในการถายทอดวายาวนานเพียงใดตลอดการฝกอบรม 



44 

(2.2) ดานคาใชจาย และสิ่งอํานวยความสะดวก เปนการพิจารณาวา 
คาใชจาย เอ้ืออํานวยตอการใชรูปแบบและเทคนิคการฝกอบรมแบบใด  

(3) วัตถุประสงคและเนื้อหาวิชา การพิจารณาวัตถุประสงค ตองการเนนไปในดาน
ความรู ทักษะ หรือทัศนคติ แลวก็มีการวิเคราะหเนื้อหาวาจะมีเนื้อหาใดบางท่ีจะนําเสนอ แตละ
เนื้อหาจะถายทอดโดยใชเทคนิคใดในหนึ่งหัวขอ อาจบูรณาการหลาย ๆ เทคนิค วิธีการและ
ผสมผสานได  

(4) หลักการเรียนรู หลักการเรียนรูควรวิเคราะหวาผูเขารับการอบรมเปนผูใหญหรือ
เด็ก หากเปนผูใหญตองพึงระวัง การเลือกใชเทคนิคตาง ๆ เปนพิเศษ เพราะถาวิทยากรไมมีความ
เขาใจ ไมมีประสบการณเพียงพอ อาจทําใหความเชื่อถือศรัทธาลดลงได หลักการสําคัญคือ ตองใช
หลักการ “Win - Win strategy” หมายถึง วิทยากร และผูเขารับการอบรม มีการเรียนรูรวมกัน และ
ไดรับประโยชนรวมกัน เชน การฝกอบรมหากไดทําการสํารวจความตองการ หรือสํารวจความจําเปน
ในการฝกอบรมแลว ผูจัดการฝกอบรมเลือกเทคนิคการใหความรูตรง ทําใหท้ังฝาย เขารับการอบรม 
และวิทยากรตางก็ไดรับผลประโยชนซ่ึงกันและกัน โดยนําความรู แนวคิด และประสบการณมารวม
แบงปน ทําใหเกิดการเรียนรูไดมากข้ึน ซ่ึงตรงกับเรื่องการจัดการความรูโดยกลุมบุคคลตอบุคคลได
ประโยชนท้ังสองฝายรวมกันนั่นเอง  

(5) ลําดับของเทคนิค ลําดับของเทคนิคควรมีการพิจารณาดวยวา จะใชเทคนิคใด
กอนหลัง เชน บางกรณีจะมีการบรรยายสรุปเนื้อหากอนแลวจึงลงมือปฏิบัติ บางกรณีจะใหฝกปฏิบัติ
กอน แลวจึงบรรยายสรุป ข้ึนอยูกับเนื้อหาของหลักสูตร  

ยงยุทธ ชื่นตา (2542) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาปญหาและความตองการในการฝกอบรม
ของพนักงานบริษัทไทยคอบเปอรอินดัสตรีจากัด (มหาชน) พบวา ปญหาในการฝกอบรมของพนักงาน 
โดยภาพรวมอยูในระดับมีปญหามาก คือ บริษัทไมมีงบประมาณสนับสนุน นอกนั้นอยูในระดับมาก 
คือ พนักงานไมเห็นความสําคัญของการฝกอบรมไมมีการติดตาม/ประเมินผลการฝกอบรมมีการ
กําหนดวิธีการฝกอบรมไมเหมาะสมกับเนื้อหา และจํานวนเจาหนาท่ีไมเพียงพอ  

เข็มทอง แสวง (2544) ไดทําการวิจัยเรื่องความตองการและปญหาการพัฒนาบุคลากรของ
ขาราชการครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด พบวา การฝกอบรม
สวนใหญไมเนนปฏิบัติแตเนนการบรรยายมากเกินไป ขาราชการครูมีความตองการท่ีจะศึกษาตอ แต
ขาดการสนับสนุนทุนจากทางราชการ การนิเทศ ติดตามและการสนับสนุนการพัฒนาครูไมสมํ่าเสมอ
และตอเนื่อง ขาดวัสดุและงบประมาณในการพัฒนางาน การประเมินผลการปฏิบัติงานบางครั้งไม
ยุติธรรมและโปรงใส ควรจัดอบรมระหวางปดภาคเรียนและใหมีการศึกษาดูงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
และควรมีการประเมินผลงานอยางเปนระบบและตอเนื่องเพ่ือการแกไขใหดียิ่งข้ึน  

ศีดา หอมคลุมเดช (2544) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาปญหาในการจัดการฝกอบรมและ
ความตองการฝกอบรมของวิทยากร:กรณีวิเคราะหสวนการฝกอบรมองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
พบวา ผูบริหารและผูบริหารหลักสูตรมีความคิดเห็นโดยรวมของปญหาในการจัดการฝกอบรมอยูใน
ระดับปานกลาง แตเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกอยู
ในระดับมาก สวนดานนโยบายและดานการประเมินผล หลักสูตร/โครงการ เปนปญหาอยูในระดับ
มากของผูบริหารหลักสูตร สําหรับปญหาของวิทยากรในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมพบวามีปญหาอยู
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ในระดับปานกลาง และความตองการฝกอบรมพบวา มีความตองการอยูในระดับมากในดานความรู 
ความชํานาญ (ทักษะ) โดยเฉพาะเรื่องการฝกปฏิบัติงานจริง ( On the Job Training )  

ตรีทิพย พุทธรัตน (2546) ไดทําการวิจัยเรื่องปญหาการปฏิบัติงานและปญหาการฝกอบรม
ของบุคลากรวิทยาลัย สารพัดชางอุบลราชธานี พบวา ดานความรูมีปญหาในระดับมาก คือ ขาดการ
สํารวจและหาความจําเปนกอนการจัดทําโครงการฝกอบรมรองลงมาคือขาดบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถในการจัดทําโครงการฝกอบรมภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย 

ดานการดําเนินงาน/การปฏิบัติงาน มีปญหาในระดับมาก คือไมมีการติดตามผลโครงการ
ฝกอบรมรองลงมาคือไมนําผลจากการติดตามและประเมินผลไปแกไขปญหาการฝกอบรมในปตอไป 
ดานทักษะความชํานาญมีปญหาในระดับมากคือ ขาดทักษะในการจัดฝกอบรม รองลงมาคือมี
ประสบการณนอยในการจัดฝกอบรม ดานความสนใจมีปญหาในระดับมากคือ บุคลากรขาดความ
กระตือรือรนตอการท่ีจะไดรับการฝกอบรม รองลงมาคือขาดแรงจูงใจกระตุนใหบุคลากรอยากเขารับ
การฝกอบรม ดานทัศนคติมีปญหาในระดับมากคือขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน  

สมชาติ รชตวิฑูร (2547) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาปญหาและการแกปญหาการพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา พบวา ขาดเครื่องมือใน
การหาความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร ขาดการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร และขาด
งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร  

ชาติชาย สมศักดิ์ ( 2549) ไดทําการวิจัยแนวทางการฝกอบรมบุคลากรเพ่ือการวางแผนของ
สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 3 พบวาผูเขาอบรมมีความตองการ
รูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยใหผูรวมการประชุมเรียนรูท้ังดานทฤษฏีและปฏิบัติอยูในระดับ
มาก รองลงมาคือมีความตองการรูปแบบการสาธิต และจัดอบรมในสถานท่ีปฏิบัติงานจริง เพ่ือให
บุคลากรเกิดประสบการณตรง รองลงมา คือความรูเก่ียวกับการกํากับ ติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค และความรูเก่ียวกับการกําหนดกลยุทธของการพัฒนาองคการ ความตองการ
กระบวนการในการฝกอบรมพบวา ตองการเขารับการฝกอบรมในชวง ระยะเวลา 5 วันข้ึนไป ความ
ตองการประเมินผลเก่ียวกับการฝกอบรมมีความตองการรวมวางแผนการประเมินผลการฝกอบรม 

สรัญญา เฟองฟู (2549) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาปญหาการพัฒนาบุคลากรตามทักษะ
ของครูและผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี พบวามีปญหาในระดับ
มากในข้ันตอนการสํารวจความตองการพัฒนาบุคลากร การกําหนดขอบเขตนโยบายการพัฒนา
บุคลากรของผูบริหารระดับสูง  

สมคิด อินพุม (2549) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปญหาการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวา ปญหาดานการจัดการฝกอบรมมี
ปญหาปานกลาง คือการใชผลท่ีไดจากการฝกอบรมครูเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา การจัดอุปกรณและ
เครื่องอํานวยความสะดวกในการฝกอบรมและการจัดสถานท่ีฝกอบรมใหมีความสะดวกและมี
บรรยากาศท่ีดี  

สวาท คูสกุลรัตน (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการพัฒนาบุคลากรของ
โรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ พบวา สภาพดานการกําหนดความจําเปนใน
การพัฒนาบุคลากรโดยรวมมีสภาพอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาวิธีการในการ
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สํารวจเพ่ือกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรไมเหมาะสมและไมไดมาตรฐาน และขอท่ีมี
สภาพอยูในระดับปานกลางคือ การกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรเกิดจากนโยบายและ
แนวคิดของผูบริหารระดับสูง โดยไมเปดโอกาส ใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นรวมกัน โรงเรียนไมมี
การกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานอยางชัดเจนท่ีจะสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนด
ความจําเปนในการพัฒนา และขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการสํารวจและวิเคราะหเพ่ือ
กําหนดความจําเปนในการพัฒนา บุคลากรไมเห็นความสําคัญและขาดความกระตือรือรนในการให
ขอมูลเก่ียวกับความจําเปนในการพัฒนา สวนสภาพดานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรขาดการ
ประเมินผลอยางเปนระบบและตอเนื่องทําใหไมทราบถึง การเปลี่ยนแปลงวาบรรลุวัตถุประสงค
หรือไม วิธีหรือเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไมไดมาตรฐานและขาด
ประสิทธิภาพ ขาดบุคลากรท่ีมีความรู ทักษะ ความสามารถในเรื่องการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
และบุคลากรท่ีเขารับการพัฒนาไมไดนําผลไปใชในการพัฒนาโรงเรียนหรือเผยแพรความรูใหบุคลากร
อ่ืนทราบ  

อภิชาติ แกวดวง (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมพนักงานใหม : 
กรณีศึกษาแผนกจัดสงชิ้นสวนการประกอบ บริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด (โรงงานเกต
เวย) พบวา หลังการพัฒนาการฝกอบรมพนักงานใหม ทําใหพนักงานใหมสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 
ยุทธศาสตรท่ีไดคือรูปแบบการฝกอบรมพนักงานใหมไดแก หลักสูตรการฝกอบรมวิทยากร ระยะเวลา
ในการฝกอบรมสภาพแวดลอมและสถานท่ี และอุปกรณการฝกอบรมผลการเปรียบเทียบการ
ปฏิบัติงานพบวา หลังการพัฒนารูปแบบการฝกอบรมพนักงานใหมสามารถปฏิบัติงานได มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

ลักขิตา ศาสตรานุรักษกุล ( 2551) ไดศึกษาเรื่องการศึกษากระบวนการฝกอบรมสําหรับ
แรงงานพมาในอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร จังหวัดสมุทรสาคร พบวาบริษัทอุตสาหกรรม
อาหารและแปรรูปอาหารสวนใหญ มีการดําเนินงานในกระบวนการฝกอบรม 4 ข้ันตอนคือการสํารวจ
และวิเคราะหหาความจําเปนจากการปองกันผลเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนแกองคการ การวางแผนโครงการ
ฝกอบรมและพัฒนาหลักสูตร มีหนวยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยรับผิดชอบโดยตรง เนนวัตถุประสงค
เพ่ือใหความรูเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน โดยกําหนดเนื้อหาหลักสูตรสอดคลองกับสภาพการทํางาน
จริง และจัดลําดับความจําเปนกอนหลัง วิธีการสอนสวนใหญใชวิธีเนนการสอนงาน การดําเนินการ
ฝกอบรมมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบอยูภายใตฝายบริหารงานบุคคล โดยกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของเจาหนาท่ีฝกอบรมอยางชัดเจน การประเมินและติดตามผล ใชการประเมินเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการทํางาน และติดตามผลใชวิธีการสังเกต พบวาปญหาอุปสรรคในการฝกอบรมไดแก
ภาษาท่ีใชในการสื่อสาร การขาดผูเชี่ยวชาญการสอน เวลาท่ีใชในการฝกอบรมทัศนคติท่ีมีตอการ
ฝกอบรมและระดับความรูท่ีแตกตาง  

ภัทราวรรณ ศรีโพธิ์นอย (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการพัฒนาบุคลากรของ
สหกรณออมทรัพยในจังหวัดลพบุรี พบวาดานปญหาการกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรใน
ภาพรวมอยูในระดับนอย การกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรเกิดจากนโยบายและแนวคิด
ของคณะกรรมการ โดยไมเปดโอกาส ใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นรวมกัน ดานปญหาการวาง
แผนการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมอยูในระดับนอย ขาดการกระตุนชักจูงใหบุคลากรเห็นความสําคัญ



47 

ของการวางแผนการพัฒนาบุคลากรท้ังระยะสั้นและระยะยาว ดานการดําเนินการตามแผนการพัฒนา
บุคลากร ในภาพรวมอยู ในระดับนอย การดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรไมบรรลุ
วัตถุประสงคตามแผนท่ีกําหนดไว ดานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ในภาพรวมอยูในระดับ
นอย ขาดการประเมินผลอยางเปนระบบและตอเนื่อง ทําใหไมทราบการเปลี่ยนแปลงวาบรรลุ
วัตถุประสงคหรือไมเพียงใด  

สกาวรัตน นิลเพชรพลอย (2554) ไดทําการวิจัยเรื่องพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา
ตามการรับรูของครู การศึกษาสภาพปญหาการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองใน
จังหวัดราชบุรี พบวา 1) ดานการอบรมมีปญหามาก ดานการประชาสัมพันธและการประสานงาน
ระหวางผูดําเนินการและผูเขารวมกิจกรรม ความสอดคลองของการพัฒนาบุคลากรกับงานท่ี
มอบหมายใหปฏิบัติ และการนําขอมูลท่ีไดรับไปใชในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรครั้งตอไป  2) 
ดานการพัฒนาบุคลากร มีปญหาดานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง 

 
สรุปจากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารโครงการฝกอบรม พบวา 

โครงการฝกอบรม และรูปแบบการฝกอบรมมี 5 ดานคือ ดานบุคลากร(การหาความจําเปนในการ
ฝกอบรม การกําหนดกลุมเปาหมาย ) ดานทรัพยากร(เวลา งบประมาณ และสิ่งอํานวยความสะดวก)  
วัตถุประสงคและเนื้อหาท่ีจะจัดอบรม  ดานเทคนิคท่ีจะใชในการอบรม  ดังนั้นการบริหารจัดการ
โครงการฝกอบรม จึงตองมี 3 องคประกอบ   คือ  การบริหารจัดการกอนการจัดฝกอบรม   การ
บริหารจัดการระหวางการฝกอบรม  และการบริหารจัดการหลังการฝกอบรม  
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บทท่ี 4 
เทคนิคในการปฏิบัติงานและการนําคูมือไปใช 

 

4.1 เทคนิคในการปฏิบัติงานและการนําคูมือไปใช 
 คูมือการปฏิบัติงาน การบริหารโครงการฝกอบรม ท่ีไดรับงบประมาณจากรายไดสะสม 
ฉบับนี้ไดอธิบายข้ันตอนการบริหารโครงการฝกอบรม เริ่มตั้งแตการหาความจําเปนในการฝกอบรม 
การ การเตรียมการฝกอบรม การบริหารระหวางการฝกอบรม และการดําเนินการหลังเสร็จสิ้นการ
ฝกอบรม รวมถึงการจัดทําเอกสารสําหรับการเบิกจายหลังเสร็จสิ้นโครงการฝกอบรม โดยมีข้ันตอน
การปฏิบัติงานดังนี้ 
 1. ข้ันตอนการเตรียมการกอนการฝกอบรม 
 2. ข้ันตอนการดําเนินการระหวางการฝกอบรม 
 3. ข้ันตอนการดําเนินการหลังการฝกอบรมเสร็จสิ้น 
 

4.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานแตละข้ันตอนโดยละเอียด 
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เสนอขออนมุตัิขอ

งบประมาณ 

แจ้งเวียนแผนฝึกอบรมประจําปีพร้อม

จดัทําแผนปฏิบตัิการ Action Plan 
ดําเนินการตามแผนท่ี

ได้รับอนมุตั ิ

ได้รับจดัสรรงบประมาณ 

จดัทําโครงการฝึกอบรม เข้าระบบ 3 D 

ไมไ่ด้งบประมาณ 

ศกึษาวเิคราะห์ สาํรวจความจําเป็นใน

การจดัฝึกอบรม 

จดัทําปฏิทินในการบริหารจดัการสาํรวจ

และประเมินสมรรถนะแตล่ะสงักดั 

วิเคราะห์ผลการสาํรวจ และ/หรือ Gap 

Analysisสมรรถนะรายบคุคล 

 

ศกึษาวเิคราะห์ยทุธศาสตร์ รับนโยบาย   

รายงานผลการประเมิน

สมรรถนะให้สงักดั

วางแผนพฒันาสมรรถนะ

รายบคุคลตอ่ไป 

 

 

เร่ิมต้น การสํารวจความ

ต้องการของบคุลากร 

ออกแบบประเมิน

สมรรถนะบคุลากร  



50 

4.2.1 ข้ันตอนการเตรียมการกอนการฝกอบรม มีดังนี้ 
(1)  การวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม 
(2) ตั้งชื่อโครงการฝกอบรม และหลักการเหตุผล 
(3) การตั้งวัตถุประสงคของการฝกอบรม 
(4) จัดทําเนื้อหาของโครงการ  
(5) กําหนดการโครงการฝกอบรม 
(6) ประสานติดตอวิทยากร 
(7) เลือกวิธีการฝกอบรมและสื่อท่ีใช 
(8) จัดทําโครงการขออนุมัติผูบริหาร 
(9) ติดตอสถานท่ีฝกอบรม 
(10) สงหนังสือเชิญผูเขาฝกอบรม / เชิญประธานเปดการอบรม 
(11) แตงตั้งคณะทํางานจัดโครงการฝกอบรม  
(12) จัดทําการยืมเงินในระบบบริหารงบประมาณสามมิติ  
(13) จัดทําบันทึกการจัดซ้ือจัดจางคาถายเอกสารและคาวัสดุ 
(14) จัดทําเอกสาร / แฟมประกอบการฝกอบรม 
(15) รวบรวมรายชื่อผูเขาอบรม จัดทําแฟมลงทะเบียน ทะเบียนประวัติ 
(16) จัดทําแบบประเมินผลโครงการ / แบบทดสอบกอน – หลัง การฝกอบรม(ถามี) 
(17) จัดเตรียมเอกสารการเงินตาง ๆ อาทิใบสําคัญรับเงินคาวิทยากร และสําเนาบัตรประชาชน/

บัตรขาราชการของวิทยากร 
(18) เตรียมยานพาหนะ 
 

 
(1 ) การวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม 

เปนระยะเริ่มตนของการฝกอบรมซ่ึงจําเปนมาก แตจากประสบการณท่ีผานมามักพบวาการ
ฝกอบรมของราชการมักทําตามยุทธศาสตรและนโยบาย และโครงการท่ีกําหนดจากสวนกลางจึง
มักจะขาด การหาความจําเปนท่ีแทจริง การหาความจําเปนในการฝกอบรมเปนการหาขอมูลแลว
นํามาวิเคราะหเพ่ือหาปญหาการบกพรองของผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหทราบขอเท็จจริงขของปญหา ท้ังนี้ผู
ปฏิบัติไดออกแบบการประเมินสมรรถนะเพ่ือคนหา Gap Analysis  โดยออกแบบการประเมิน
สมรรถนะดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการไดผลการประเมินสมรรถนะ และนํามาวิเคราะหหา Gap 
Analysis ท้ังนี้เพ่ือวิเคราะหแนวทางการแกไขไดโดยการฝกอบรมไดหรือไม หากไดขอสรุปวาใช ก็
เรียกวา ความจําเปนในการฝกอบรม (Training Need) หากทุกหนวยงานไดดําเนินการในข้ันตอนนี้
แลว โครงการฝกอบรมท่ีไรประสิทธิภาพคงจะไมเกิดข้ึนอยางแนนอน 

กระบวนงานในข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี การหาความจําเปนและกําหนดความตองการในการ
ฝกอบรมประชุม และสัมมนา   ซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
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ท้ังนี้ในชวงปงบประมาณพ.ศ. 2559-2561 ในการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม มีท่ีมา
จากความจําเปนตามสถานการณของปงบประมาณนั้นๆ แลวจัดทําเปนโครงการหลายๆ โครงการเพ่ือ
ขออนุมัติในการจัดโครงการฝกอบรม  ซ่ึงการหาความจําเปนในการฝกอบรม ยังไมสมบูรณ เนื่องจาก
ไดมาจากการคิดวิเคราะหจากขอบังคับ และการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือระเบียบ ดังตัวอยาง การ
หาความจําเปนในการฝกอบรมท่ีกําหนดจัดโครงการฝกอบรมยังไมสมบูรณ 

ตารางท่ี 1 ผลการหาความจําเปนในการฝกอบรมท่ีกําหนดจัดโครงการ
ฝกอบรมยังไมสมบูรณ  

  โครงการ กําหนด วิทยากร กลุมเปาหมาย 
1 อบรมการจดัซื้อจัดจาง 

และการเลือกใชวิธีการ
จัดซื้อจัดจาง 

  ผูทรงคุณวุฒิจาก
สํานักงานคลัง
จังหวัดราชบุร ี

หัวหนาเจาหนาท่ี  
เจาหนาท่ี  ท่ี
ปฏิบัติงานดานพัสด ุ 
และท่ีเก่ียวของ 

2 หลักเกณฑและวิธีการ
ขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการฉบับใหม 

14 ธ.ค2561 สกอ. และ
คณะกรรมการ กพว. 

คณาจารยสายวิชาการ 

3 แลกเปลีย่นเรยีนรู เรื่อง 
ประเมินคางานเพ่ือ
กําหนดกรอบตําแหนงท่ี
สูงข้ึน 

24-25 ธ.ค. 2561 อ.เรืองชัย คณบด ีรองคณบดี 
หัวหนางาน เจาหนาท่ี
ท่ีปฏิบัติงานดาน
บุคคลสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
วิชาการ 

4 แลกเปลีย่นเรยีนรู เรื่อง 
กระบวนการขอกําหนด
ตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

14 ม.ค2562 ผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบด ี

บุคลากรสายสนับสนุน
ท่ีมีคุณสมบัติครบตาม
ขอบังคับกําหนด 

5 อบรมการวิเคราะห
ภาระงานและกรอบ
อัตรากําลังสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

  วิทยากรภายนอก คณบดี รองคณบดี 
หัวหนางาน เจาหนาท่ี
ท่ีปฏิบัติงานดาน
บุคคลสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
วิชาการ 

6 วิพากษวิเคราะหภาระ
งานและอัตรากําลังสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน 

12-13 ธ.ค. 2561 
11-15 ก.พ. 2562 
20-24 พ.ค. 2562 

วิทยากรภายนอก 

7 อบรมการเขียนตํารา 
และหนังสือทางวิชาการ 

ไตรมาส 1   สายวิชาการ 

8 คายพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนกาวสูตําแหนง
ท่ีสูงข้ึน 

ไตรมาส 1   รับสมคัรเขาคายสาย
สนับสนุนวิชาการ 

9 การแลกเปลี่ยนเรียนรู
การปฏิบัติงานดาน
การเงินและการคลัง 

ไตรมาส 1    สายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ 
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นอกจากนี้การหาความจําเปนในการฝกอบรมท่ีกําหนดจัดโครงการฝกอบรมท่ีสมบูรณมี
หลักการและวิธีการท่ีใหไดมาจากหลากหลายวิธีการ เชนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย นโยบายการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

1.1 แผนกลยุทธพัฒนามหาวิทยาลัย 4 ป พ.ศ. 2561-2564 โดยมีประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  :  
พัฒนาทองถ่ิน     (4 เปาประสงค/ 6 ตัวชี้วัด/ 6 กลยุทธ) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  :  ผลิตและพัฒนา
ครู   (5 เปาประสงค/ 6 ตัวชี้วัด/ 6 กลยุทธ) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  :  ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
(5 เปาประสงค/ 10 ตัวชี้วัด/ 9 กลยุทธ) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  :  สรางและพัฒนาผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชนทองถ่ิน ภูมิภาค และประเทศ    (1 เปาประสงค/ 6 
ตัวชี้วัด/ 7 กลยุทธ) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  :  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  (2 
เปาประสงค/ 4 ตัวชี้วัด/ 4 กลยุทธ) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6  :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย  (2 เปาประสงค/ 9 ตัวชี้วัด/ 7 กลยุทธ)  ท้ังนี้บทบาทท่ีผูปฎิบัตินํามาประกอบการ
วิเคราะหหาความจําเปนในการจัดโครงการฝกอบรมมีประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาครู ท่ี
กําหนดตัวชี้วัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมถึงประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินการ ตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 

1.2 แผนประกันคุณภาพการศึกษาของตําแหนงทางวิชาการเพ่ิม รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ผูปฏิบัติตองศึกษาและวิเคราะหปริมาณการดํารงตําแหนงทางวิชาการ
และผูสําเร็จการศึกษาจากขอมูลสารสนเทศของบุคลากรเพ่ือตรวจสอบเปนไปตามเกณฑประกัน
คุณภาพกําหนดหรือไม รวมถึงตัวบงชี้ดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 

1.3 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑตางๆใหม ก็จะทํามาวางแผน
บริหารจัดการโครงการฝกอบรม อาทิ การเปลี่ยนแปลงของระเบียบพัสดุ การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ
และวิธีการของกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เปนตน 

1.4 ศึกษาและวิเคราะหนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ในการวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรมท่ีสําคัญท่ีผูปฏิบัติตองศึกษาและวิเคราะห

เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีกําหนดไว รวมถึงกําหนด
แผนการดําเนินการตามนโยบายและกําหนดตัวชี้วัดในนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แตละดาน และกําหนดเปนแผนการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล มีดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2 แสดงนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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ท่ี นโยบาย วิธีดําเนินการ ตัวช้ีวัดและคา
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 

๑ ดานโครงสราง
และการบริหาร
อัตรากําลัง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
กําหนดโครงสรางสายการบังคับบัญชา 
และการแบงสวนงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึงโดยมีขอบขาย
ความรับผิดชอบของส วนงาน และ
ตําแหนงงานอยางชัดเจน และเหมาะสม
กับประเภทหรือลักษณะการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
และมีการทบทวนเปนระยะเพ่ือความ
เหมาะสมกับสถานการณ และเปนไปตาม
ร ะ เ บี ย บ ข า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น
สถาบันอุดมศึกษาและขอบัง คับของ
มหาวิทยาลัยฯ  มหาวิทยาลัยมีการ
บริหารอัตรากําลัง โดย 
 
๑.๑) วิเคราะหอัตรากําลังท้ังสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือรองรับ
ภารกิจหลัก ภารกิจรอง และภารกิจท่ี
จําเปนตามสถานการณการเปลี่ยนแปลง  
และสอดคลองกับอัตรากําลังท่ีมีใน
มหาวิทยาลัยฯ เนนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
ยุทธศาสตร และตัวชี้วัด ตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยฯ    โดยการวิเคราะห
อัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ จะใช
ขอมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
จํานวน ๒-๔ ภาคการศึกษา เม่ือได
จํานวนคาบเรียนท้ังหมดในแตละภาค
การศึกษา ใหหารดวย ๑๕ (กําหนดให
อาจารย ๑ ทาน สอน ๑๕ คาบตอ
สัปดาห) จะไดจํานวนอาจารยท่ีพึงมี  
สวนการกําหนดสาขาวิชานั้นพิจารณา
จากแนวโนมความตองการจําเปนเพ่ือ
รองรับอาชีพของบัณฑิตในอนาคตและมี

ระดับคุณภาพ
ของรายงาน
การวิเคราะห
กรอบ
อัตรากําลัง 
อยูในระดับดี  

งานบริหาร
บุคคล 
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ผูรับผิดชอบ 

ความสอดรับกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
สวนบุคลากรสายสนับสนุน จะใชขอมูล
การวิเคราะหแจกแจงปริมาณภาระงาน
ในแตละงานแลวปรับใหเปนหนวยวัน 
จากนั้นจึงหารดวย ๒๓๐  (พนักงาน  ๑ 
ทาน ทํางานปละ ๒๓๐ วันทําการ)  การ
กําหนดตําแหนงและภาระหนาท่ีความ
รับผิดชอบของแตละตําแหนงใน
หนวยงาน เปนไปตามอัตรากําลังท่ีพึงมี
และเหมาะสมกับภารกิจ ท่ีสภา
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด โดยมีโครงสราง
หนวยงานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัย ราช
ภัฏหมูบานจอมบึง กระทรวงศึกษาธิการ 
และแบงสวนราชการในสํานักงาน
อธิการบดี ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึง 

  
 

๑.๒) จัดสรรอัตรากําลังประจําป โดย
แตงตั้งคณะกรรมการทําหนาท่ีจัดทําราง
จั ด ส ร ร อั ต ร า กํ า ลั ง ป ร ะ จํ า ป ซ่ึ ง
องคประกอบของคณะกรรมการ อยาง
นอยประกอบดวยรองอธิการบดีท่ีไดรับ
มอบหมาย และตัวแทนของทุกคณะซ่ึง
โดยปกติจะเปนคณบดีหรือผู ท่ีคณบดี
มอบหมายเปนกรรมการ หลักในการ
พิจารณาเบื้องตนคือการกําหนดเกณฑใน
การพิจารณาจัดสรร  โดยปกติ อัตราท่ี
ได รั บจั ดสรรประจํ าป จะ เป น อัตรา
ท ด แ ท น ข า ร า ช ก า ร ส า ย วิ ช า ก า ร
เกษียณอายุ   ปจจัยในการพิจารณา
จัดสรรอัตรากําลังสายวิชาการไดแก 
ความตองการจําเปนของแตละหนวยงาน 

สภา
มหาวิทยาลัย
อนุมัติการ
จัดสรร
อัตรากําลัง
ประจาํป 
ภายในไตรมาส
แรกของ
ปงบประมาณ 

งานบริหาร
บุคคล และ
ทุกสังกัด 
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ท่ี นโยบาย วิธีดําเนินการ ตัวช้ีวัดและคา
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 

โดยเง่ือนไขของอาจารยประจําหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและ
สภาวิชาชีพ  และผลการวิเคราะหทิศทาง
ของหลั กสู ตรหรือสาขาวิ ชา ใหม  ท่ี
ตอบสนองอาชีพของบัณฑิตผูสํ า เร็จ
การศึกษาในอนาคต ,  การรองรับผู
เกษียณอายุราชการ   หรือประเด็น
สาขาวิชาขาดแคลน เปนตน  ขณะท่ีการ
พิจารณาจัดสรรอัตรากําลังสายสนับสนุน
วิชาการนั้น จะพิจารณาจากภาระงานท่ี
สําคัญจําเปนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต ซ่ึงอาจจะไมไดบรรจุทดแทน
ในตําแหนงท่ีมีผูเกษียณก็ได  ท้ังนี้ งาน
บริ ห า ร บุ ค ค ลต อ ง กํ า กั บ เ รื่ อ ง ก า ร
ดําเนินงานตามภาระงานในตําแหนงใหมี
ความชัดเจนในทุกตําแหนง 

๒ ดานการจัดการ
สารสนเทศใน
งานบคุคล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
กําหนดใหมีระบบและกลไกในการบริหาร
บุคคลเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการรักษาความ
ปลอดภัยของขอ มูลส วนบุคคลของ
บุคลากรท้ังหมด จึงมีการกํากับเจาหนาท่ี
ทุกหนวย ใหดําเนินการเก่ียวกับขอมูล
สวนบุคคลดวยความรอบคอบ มิใหเกิด
ความเสียหาย  เนนย้ําใหเจาหนาท่ีทุกคน
มีความตระหนักในเรื่องสิทธิ หนาท่ี และ
ความรับผิดชอบ การใชหลักความเสมอ
ภาคในการใหบริการ และการปฏิบัติงาน
ดวยความโปรงใส ยึดประโยชนสวนรวม
ขององคกรเปนท่ีตั้ง 

ระบบการ
จัดการ
สารสนเทศงาน
บุคคล มีความ
ปลอดภัย รอย
ละ ๑๐๐ 

งานบริหาร
บุคคลและ
ทุกสังกัด 

๓ ดานการสรรหา
และคัดเลือก 

ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกใหไดมาซ่ึง
บุคลากร ท่ี มี คุณสมบัติ เหมาะสมกับ
ตําแหนง โดยประกาศเกณฑและขอ
ปฏิบัติใหทราบโดยท่ัวกัน และดําเนินการ

จํานวนบุคลากร
ท่ีไดรับการสรร
หาและคัดเลือก 
ภายใน

งานบริหาร
บุคคล และ
ทุกสังกัด 
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ผูรับผิดชอบ 

เพ่ือใหไดมาซ่ึงผูท่ีสมควรไดรับการสรรหา
และคัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด และเปนไปตาม
ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมูบานจอมบึง ท้ังนี้ มหาวิทยาลัย
เนนย้ําใหเจาหนาท่ีผูเก่ียวของดําเนินการ
ดวยความโปรงใส และเปนธรรม 

ระยะเวลาท่ี
กําหนด ไมนอย
กวารอยละ ๘๐ 

๔ ดานการบริหาร
ผลการ
ปฏิบัติงาน 

กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการทุกรอบหกเดือน ในแตละปมีการ
ประเมินสองรอบ ไดแก รอบครึ่งปแรก 
ตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม ถึงวันท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  นําผลการประเมินมาพิจารณา
เพ่ือการเลื่อนเงินเดือน ในเดือนตุลาคม  
รอบครึ่งปหลัง  ตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม 
ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม  นําผลการประเมิน
มาพิจารณาเพ่ือการเลื่อนเงินเดือน ใน
เดือนเมษายนของปถัดไป  โดยแบบ
ประเมินการปฏบิัติงานประกอบดวยสอง
สวนไดแก สวนท่ี ๑ ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน และสวนท่ี ๒ ประเมิน
สมรรถนะหรือพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  
ท้ังกลุมผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ 
และบุคลากรสายสนับสนุน กระบวนการ
ดําเนินงานทุกข้ันตอนเปนไปตามระเบียบ
ปฏิบัติ ขอบังคับและประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการทบทวน
ภาระงานใหเหมาะสมกับการปฏิบัติ
ภารกิจในปจจุบัน นําไปสูการปรับแบบ
ประเมินใหสอดรับกับคาภาระงานท่ี
กําหนด 

จํานวนบุคลากร
ไดรับความเปน
ธรรมในการ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน ไม
นอยกวารอยละ 
๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริหาร
บุคคล และ
ทุกสังกัด 

๕ ดานการบริหาร
คาตอบแทน 

กําหนดคาตอบแทน ตามตําแหนงงานใน
สายงานท่ีรับผิดชอบ เปนไปตาม
ขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

จํานวนบุคลากร
ไดรับ
คาตอบแทน

งานบริหาร
บุคคลและ
ทุกสังกัด 
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จําแนกตามประเภทบุคลากรไดดังนี ้
บุคลากรท่ีเปนขาราชการ ใหใชบัญชี
เงินเดือนขาราชการและเลื่อนเงินเดือน
ตาม กฎ ก.พ.อ.วาดวยการกําหนดบัญชี
เงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา, ประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง และ
ประกาศท่ีเก่ียวของ 
บุคลากรท่ีเปนลูกจางประจํา ใหใชบัญชี
เงินเดือนลูกจางประจําและเลื่อนคาจาง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง    วาดวย
การเลื่อนคาจางลูกจางประจํา และ
ประกาศท่ีเก่ียวของ 
บุคลากรท่ีเปนพนักงานราชการ  ใหใช
บัญชีเงินเดือนพนักงานราชการและเลื่อน
เงินเดือน ตามประกาศ ค.พ.ร. เรื่อง
คาตอบแทนของพนักงานราชการ เปนไป
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
บุคลากรท่ีเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ให
อัตราคาจางเปนไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเรื่องกําหนดอัตราคาจาง
และเงินประจําตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยให
ความเห็นชอบ และเลื่อนเงินเดือนตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึงและประกาศท่ีเก่ียวของ 
บุคลากรท่ีเปนพนักงานจากเงินรายได  
ใหใชบัญชีเงินเดือนขาราชการโดยอนุโลม
และเลื่อนเงินเดือนตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง และ
ประกาศท่ีเก่ียวของ 

ตาม
กําหนดเวลา   
ไมนอยกวารอย
ละ ๘๐ 
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๖ ดานสวัสดิการ 
และสิทธิ
ประโยชนตางๆ 

ดูแลสวัสดิการใหแกพนักงาน เปนไปตาม
ขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
จําแนกตามประเภทบุคลากรไดดังนี ้
บุคลากรท่ีเปนขาราชการ ไดรับสวัสดิการ 
และสิทธิประโยชนตางๆ เปนไปตามพระ
ราชกฤษฎีกา ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ระเบียบกระทรวงการคลงั 
และหนวยงานท่ีกํากับดูแลกําหนด 
บุคลากรท่ีเปนลูกจางประจํา ไดรับ
สวัสดิการ และสิทธิประโยชนตางๆ 
เปนไปตามท่ีระเบียบกระทรวงการคลัง
กําหนด 
บุคลากรท่ีเปนพนักงานราชการ ไดรับ
สวัสดิการ และสิทธิประโยชนตาง ๆ 
เปนไปตามท่ี ค.พ.ร. กําหนด และอาจ
ไดรับสวัสดิการเพ่ิมเติม ไดแก สวัสดิการ
ประกันกลุมเพ่ือชวยเหลือเก่ียวกับคา
รักษาพยาบาล เปนตน 
บุคลากรท่ีเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ไดรับสวัสดิการ และสิทธิประโยชนตาง ๆ 
เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ไดแก 
สวัสดิการประกันกลุมเพ่ือดูแลชวยเหลือ
เก่ียวกับคารักษาพยาบาล เงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตร เงินสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนเงินทุน
ทดแทน และเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม สวัสดิการการเปนสมาชิก
สหกรณออมทรัพย ครูราชบุรี จํากัด  
สมาชิกสโมสรขาราชการฯ รวมถึงการ
ดูแลจนบุคลากรพนจากการปฏิบัติงาน 
โดยการจัดสวัสดิการบําเหน็จดํารงชีพ 
เปนการจายเงินจํานวนหนึ่งสําหรับ
บุคลากรผูเกษียณอายุงาน 
บุคลากรท่ีเปนพนักงานจากเงินรายได 

บุคลากรไดรับ
ดานสวัสดิการ 
และสิทธิ
ประโยชนตางๆ
ตามสิทธิของ
บุคลากรแตละ
ประเภท รอย
ละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบาย
และแผนและ
งานบริหาร
บุคคล  
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อาจไดรับสวัสดิการ และสิทธิประโยชน
ตาง ๆ เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยและ
กระทรวงการคลังกําหนด 

 
 

๗ ดานการสราง
สภาพแวดลอม
ในการทํางาน 

การสร า งสภาพแวดลอม ท่ีดี ในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงสงเสริมบรรยากาศใน
การทํางานท่ีดี  และสนับสนุนสถานท่ี 
เครื่องมือเครื่องใช/อุปกรณอํานวยความ
สะดวก ไดแก   ท่ีจอดรถ หอง
พยาบาล  รานคาบริการอาหารและ
เครื่ องดื่ ม  เปนตน แตด วย ท่ีตั้ งของ
มหาวิทยาลัย อยูติดเชิงเขาถํ้าจอมพล ทํา
ใหมีลิงเขามารบกวนไดงาย มหาวิทยาลัย
จึงมีนโยบายควบคุมลิงใหใชชีวิตบนเขา
โดยไมลงมาทําความรบกวนมหาวิทยาลัย 
ผานโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีสวน
เพ่ือการสรางรูปแบบการคุมฝูงลิงในพ้ืนท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

สภาพแวดลอม
ในการทํางาน
ไดรับการ
พัฒนาใหมี
ความเรียบรอย 
ไมนอยกวารอย
ละ ๘๐ 

รอง
อธิการบดีท่ี
ไดรับ
มอบหมาย 
และงาน
อาคาร
สถานท่ี 

๘ ดานการสราง
ความสัมพันธ
และผูกพัน
ภายใน
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมูบาน
จอมบึง 

การสรางความสัมพันธระหวางผูบริหาร 
และบุคลากรทุกระดับ รวมท้ังการสื่อสาร
ภายในมหาวิทยาลัยฯ แบบ 2 ทาง 
(Two-way Communication) เพ่ือรับ
ฟงความคิดเห็นต าง  ๆ แลกเปลี่ ยน
แนวคิดมุมมอง นําเสนอแนวคิดใหมๆเชิง
สรางสรรคของบุคลากร และนําผลท่ีได
ไปปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานและ
กระบวนการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน มีนโยบายเชื่อมความสัมพันธ
ระหวางบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผาน
โครงการกีฬาสัมพันธซ่ึงจัดข้ึนเปนประจํา
ทุกป 

บุคลากรมีความ
พึงพอใจตอ
กิจกรรมสราง
ความสัมพันธ
และผูกพัน
ภายใน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบาน
จอมบึง ไมนอย
กวารอยละ ๘๐ 

สํานักงาน
อธิการบดี 
และทุกสังกัด 

๙ ดานการพัฒนา
และ
ความกาวหนา 
ในอาชีพของ

การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ 
และทัศนคติเ ก่ียวกับงาน เปนไปตาม
แผนพัฒนารายบุคคล และความสามารถ
ตรงตามท่ีตําแหนงงานนั้นๆ ตองการ โดย

๙.๑ บุคลากร
ไดรับการ
พัฒนา  ไมนอย
กวารอยละ ๕๐ 

งานบริหาร
บุคคล และ
ทุกสังกัด 

ส่ิงที่ควรนํามา

ประกอบการ

จัดทําโครงการ

ฝกอบรม 
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บุคลากร มีแนวทางในการพัฒนาท่ีหลากหลาย 
ไดแก สงเสริมใหพนักงานเพ่ิมพูนความรู
ใหตัว เองโดยผานสื่อ อิ เลคทรอนิคส
ตางๆ  การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากร
ท่ีมีความรูความสามารถจากภายนอก
อ ง ค ก ร  ก า ร ฝ ก อ บ ร ม จ า ก ผู มี
ประสบการณในองคกร การสอนงานโดย
หัวหนางาน(Coaching) การเรียนรูจาก
การปฏิบัติงานจริง (On the Job 
Training) การศึกษาดูงานท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ การถายทอดความรู
ระหวางเพ่ือนรวมงาน และการเรียนรู
รวมกันระหวางผูบริหารและพนักงาน
ตามแนวทาง Learning Organization 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ไดพยายาม
ปรับกระบวนการทํางานของแตละสวน
งาน เพ่ือใหการทํางานมีความคลองตัว มี
ประสิทธิภาพ  และจัดสรรพนักงานใหมี
โอกาสปฏิบัติงานในสวนงานท่ีพนักงานมี
ความรู  ความชํานาญในงานนั้น ๆ  เปน
อยางดี สอดคลองกับแผนการสืบทอด
ตําแหนง และความกาวหนาในสายอาชีพ
ทุกสายงาน 

ตอ
ปงบประมาณ 
 
 

  การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  
๑ )  ด านการ เ รี ย นกา รสอน 

พัฒนาผานโครงการสงเสริมสนับสนุนการ
จัดกระบวนการ เรี ยนรู แบบ active 
learning  โครงการสนับสนุนการผลิต
ตําราหรือเอกสารประกอบการสอน เปน
ตน 

๒) ดานการวิจัย พัฒนาผาน
โครงการสงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย 
และการตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัย การ
นําเสนอผลงานวิชาการ 

๙.๒ บุคลากร
สายวิชาการ
ไดรับตําแหนง
ทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึน  ไม
นอยกวารอยละ 
๒ ตอป
การศึกษา 
๙.๓ บุคลากร
สายสนับสนุนมี
ตําแหนงสูงข้ึน  

 

ส่ิงที่ควรนํามา

ประกอบการ

จัดทําโครงการ

ฝกอบรม 
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๓)  ด านการบริการวิชาการ 
พัฒนาผานโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

๔)  ด านการ ทํานุ ศิลปะและ
วัฒนธรรม พัฒนาผานการจัดกิจกรรม
สําคัญตางๆ 

๕) ดานคุณวุฒิและตําแหนงทาง
วิชาการ พัฒนาผานโครงการจัดสรร
ทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
และโครงการพัฒนางานเ พ่ือกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ 

ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุนวิชาการ  

๑ )  ด า น ส ม ร ร ถ น ะ เ ฉ พ า ะ
ตําแหนง พัฒนาผานโครงการพัฒนา
บุคลากรประจําป 

๒) ดานการทํางานเปนทีม ผาน
การนิเทศงานและโครงการกีฬาสัมพันธ
ประจําป 

๓) ดานการพัฒนาสูตําแหนงท่ี
สูง ข้ึน ผานการวิ เคราะหคางานและ
ประเมินเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน  
           ๔)  ด านคุณวุฒิ  พัฒนาผ าน
โครงการจัดสรรทุนการศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโท 

ไมนอยกวารอย
ละ ๑ ตอ
ปงบประมาณ 

๑๐ ดานธรรมาภิ
บาลในการ
บริหารบุคคล 

ดํ า เนินการตอต านการ ทุจริ ต ใน ทุก
รูปแบบโดยกําหนดใหผูบริหารทุกคน ยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร และให
ผูบริหารดํารงตนเปนตัวอยางท่ีดีแก
บุคลากรในองคกร เพ่ือทําใหบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยทุกคนปฏิบัติงานดวย
ความถูกตองอยางเปนระบบ เนนให
บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานดวยความ
โปรงใส และชัดเจน เพ่ือทําใหสังคม

คะแนน
ประเมิน ITA 
อยูในระดับดี
มากข้ึนไป 

คณะกรรมกา
รบริหาร
มหาวิทยาลัย 

ส่ิงที่ควรนํามา

ประกอบการ

จัดทําโครงการ

ฝกอบรม 
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ท่ี นโยบาย วิธีดําเนินการ ตัวช้ีวัดและคา
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 

ชุมชนทองถ่ินมีความเชื่อถือและศรัทธา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

 
ท้ังนี้การวิเคราะหเพ่ือเปนอีกปจจัยหนึ่งการการกําหนดโครงการฝกอบรมท่ีไดจากนโยบาย

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ท่ีกําหนดกําหนดตัวชี้วัดและตั้งคาเปาหมายดานการพัฒนา
และความกาวหนา ในอาชีพของบุคลากร 

 
1.5 วิเคราะหความจําเปนในการจัดโครงการฝกอบรมจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ในสวนของการวางแผนการพัฒนา 
ตารางท่ี 3 แสดงตัวอยางการหาความจําเปนในการฝกอบรมท่ีกําหนดจัดโครงการฝกอบรมท่ี

สมบูรณ 
 

 

 
 
 
 
 
 

ส่ิงที่ควรนํามา

ประกอบการจัดทํา

โครงการฝกอบรม 
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ตารางท่ี 3 พบวาการหาความจําเปนในการฝกอบรมท่ีกําหนดจัดโครงการฝกอบรมมีการ

วิเคราะหจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 

1.6 การวิเคราะหการฝกอบรมจากแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ี
สําคัญไดวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรมเปรียบเสมือนแพทยไดมีการวินิจฉัยโรคจากเครื่องScan
ตางๆท่ีเปนเฉพาะทางของโรค ซ่ึงการหาความจําเปนในการฝกอบรมดวยวิธีนี้ก็เปนการ Scan 
โดยตรงกับผูดํารงตําแหนงทุกตําแหนง ทุกสายอาชีพ ท้ังดานทักษะท่ีเปนสมรรถนะหลักท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกคนตองมี ทักษะการบริหารท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหกลุมผูบริหารแตละ
ระดับตองมี และทักษะทางวิชาชีพ ท้ังนี้มหาวิทยาลัยไดกําหนดสมรรถนะและมีระดับความคาดหวัง
ของแตละระดับบุคลากรดังนี้ 
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ท่ีมา : คูมือประเมินสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง 

 
 
 
โดยวิเคราะหจากความคาดหวังท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และประเมินเทียบกับบุคลากรท่ี

ดํารงตําแหนงในมหาวิทยาลัยทุกตําแหนงรายบุคคลท้ังตําแหนงผูบริหาร ตําแหนงทางสายวิชาการ 
และตําแหนงทางสายสนับสนุนวิชาการ แลวนําผลประเมินมาวิเคราะหจุดออนท่ีตองพัฒนาเพ่ิมเติม 
หรือจุดแข็งท่ีตองเพ่ิมเติมศักยภาพเพ่ือเตรียมความพรอมในอนาคต โดยประเมินในลักษณะประเมิน
ตนเอง ผูบริหารประเมินหรือประเมินผูบริหาร และเพ่ือนรวมงานประเมิน และดําเนินการวางแผน
พัฒนาสมรรถนะรายบุคคล  จากนั้นนําแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลโดยรูปแบบของจัดทํา
แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลโดยออกแบบ สรางสูตรจากการนํา Microsoft Excel มาประยุกตใช 
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 4 สมรรถนะของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง 
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ตารางท่ี 5 แบบฟอรมการวางแผนการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 

 
และนําผลมาสรุปและวิเคราะหแนวทางการวางแผนการฝกอบรม โดยวิเคราะหจากปริมาณความ
ตองการฝกอบรมจํานวนคนมากทางมหาวิทยาลัยจะกําหนดเปนแผนการฝกอบรมประจําป แต 
สําหรับท่ีปริมาณไมมากมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณใหแตละหนวยงานดําเนินไปพัฒนาฝกอบรม
จากสถาบันภายนอก    
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(2) การเขียนโครงการฝกอบรม ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี ้
จากผลการวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรมมากําหนดเปนแผนการฝกอบรม

ประจําป ท้ังนี้ผูปฎิบัติตองนําผลการวิเคราะหมาดําเนินการจัดทํารางโครงการฝกอบรมตาม
แบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในระบบ บริหารงบประมาณสามมิติ เพ่ือจัดสรรงบประมาณการ
พัฒนาท่ีไดรับกระจายลงแตละกิจกรรมในโครงการในการของบประมาณในการดําเนินการจัด ดัง
ตัวอยางโครงการในระบบ บริหารงบประมาณสามมิติ ประกอบดวยหัวขอโครงการดังนี้ 

(1) ชื่อโครงการฝกอบรม 
(2) ผูรับผิดชอบโครงการ 
(3) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
(4) โครงการสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย 
(5) หลกัการและเหตุผล 
(6) วัตถุประสงคโครงการ 
(7) กลุมเปาหมาย 
(8) รูปแบบกิจกรรม 
(9) สถานท่ีดําเนินการ 
(10) ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) มี 3 ประเภทตัวชี้วัดคือ ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ และตัวชี้วัดเชิงเวลา 
(11) ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) มี 2 ประเภทตัวชี้วัดคือ ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
(12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(13) แผนการดําเนินงาน เปนแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินแตละกิจกรรม 
(14) งบประมาณท่ีใช 
(15) คุณสมบัติและจํานวนผูเขาอบรม 

(16) แนวทางการประเมินโครงการ (สิ่งท่ีตองประเมิน  วธิีท่ีใชในการประเมิน และ 
ผูประเมิน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
คําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
แหลงงบประมาณ  2, เงินรายได   
1. โครงการ บริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  รหัสโครงการ 
6316000006 
2. ผูรับผิดชอบโครงการ ผศ.ณฐพรภัทร  อินทรศิริพงษ  หนวยงาน สํานักงานอธิการบดี (สวนกลาง) 
3. โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตรท่ี 04, ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
     กลยุทธ 0401, - 
     ตัวช้ีวัดท่ี - 
4. โครงการสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
     งาน/โครงการ  งานพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
5. หลักการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ อยางเปนรูปธรรมและเปนระบบ    โดยสามารถบอกถึงท่ีมาของการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรรายบุคคลได 
6. วัตถุประสงคโครงการ 
 1. เพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยพัฒนาสมรรถนะเปนไปตามแผนพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคล 

2. เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ เปนระบบ  
3. เพ่ือใหการดําเนินการติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลไดอยาเปนรูปธรรม 

7. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรของมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน และคณะกรรมการประเมินคางาน 
8. รูปแบบกิจกรรม  
 สัมมนาภายนอกภายใน  การอบรมเชิงปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู 
9. สถานท่ีดําเนินการ 
 ภายนอกมหาวิทยาลัย และภายในมหาวิทยาลัย 

ภาพที่ 7 แสดงตัวอยางคําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
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10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวช้ีวัด(Indicators) หนวยนับ 
คาเปาหมาย
(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. รอยละของบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับการ
พัฒนา 

รอยละ 80 

เชิงคุณภาพ    
   1. รอยละของบุคลกรสามารถถายทอดความรูหรือ
ประสบการณท่ีไดรับจากการพัฒนา 

รอยละ 80 

เชิงเวลา   
   1. โครงการ/กิจกรรมแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

ป 2563 

 
11.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด(Indicators) 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2562 ป 2563 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.62 – 
ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.63  .
มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.63 - 
มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.63 - 
ก.ย.63) 

1. พัฒนา
บุคลากรของ
คณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
รอยละของบุคลากร
ไดรับการพัฒนา 

รอยละ 20.00 20.00 20.00 20.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
รอยละของบุคลากร
พัฒนาไดตามแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคลของ
คณะ 

รอยละ 10.00 10.00 10.00 10.00 

2. พัฒนา
บุคลากรของ
คณะวิทยาการ
จัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
รอยละของบุคลากรท่ี
ไดรับการพัฒนา 

รอยละ 20.00 20.00 20.00 20.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
รอยละของการ
ดําเนินการไดตาม
แผนพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคล 

รอยละ 10.00 10.00 10.00 10.00 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด(Indicators) 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2562 ป 2563 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.62 – 
ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.63  .
มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.63 - 
มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.63 - 
ก.ย.63) 

3. พัฒนา
บุคลากรของ
วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษาและ
การแพทยแผน
ไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
รอยละของบุคลากร
ไดรับการพัฒนา 

รอยละ 20.00 20.00 20.00 20.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
รอยละของบุคลากรอม
รมไดตามแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล 
 

รอยละ 10.00 10.00 10.00 10.00 

4. พัฒนา
บุคลากรคณะ
ครศุาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
รอยละของบุคลากรท่ี
ไดรับการพัฒนา 

รอยละ 20.00 20.00 20.00 20.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
รอยละของบุคลากร
นําสงรายงานผลการไป
พัฒนา 

รอยละ 10.00 10.00 10.00 10.00 

5. พัฒนา
บุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
รอยละบุคลากรไดรับ
การพัฒนา 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
รอยละบุคลากรนําสง
รายงานผลการไปพัฒนา 

รอยละ 40.00 0.00 0.00 0.00 

6. พัฒนา
บุคลากรคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
รอยละของบุคลากร
ไดรับการพัฒนา 

รอยละ 20.00 20.00 20.00 20.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
รอยละของบุคลากร
พัฒนาไดตามแผนพัฒนา 

รอยละ 10.00 10.00 10.00 10.00 

7. พัฒนา
บุคลากรสํานัก

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
รอยละของบุคลากร

รอยละ 20.00 20.00 20.00 20.00 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด(Indicators) 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2562 ป 2563 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.62 – 
ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.63  .
มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.63 - 
มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.63 - 
ก.ย.63) 

วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ไดรับการพัฒนา 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
รอยละบุคลากรพัฒนา
ตามแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล 

รอยละ 10.00 10.00 10.00 10.00 

8. พัฒนา
บุคลากรของ
สํานักสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
รอยละบุคลากรไดรับ
การพัฒนา 

รอยละ 20.00 20.00 20.00 20.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
รอยละบุคลากรพัฒนา
ตามแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล 

รอยละ 10.00 10.00 10.00 10.00 

9. พัฒนา
บุคลากรของ
ศูนยภาษาและ
ความสัมพันธ
ระหวาง
ประเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
รอยละของบุคลากร
ไดรับการพัฒนา 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
รอยละของบุคลากรสง
รายงานผลการไปพัฒนา 

รอยละ 10.00 10.00 10.00 10.00 

10. พัฒนา
บุคลากรของ
โรงเรียนสาธิต
แหง
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบาน
จอมบึง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
รอยละของบุคลากร
ไดรับการพัฒนา 

รอยละ 0.00 40.00 40.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
รอยละบุคลากรพัฒนา
ตามแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล 

รอยละ 0.00 20.00 20.00 0.00 

11. พัฒนา
บุคลากรของ
สํานักงาน
อธิการบดี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
รอยละของบุคลากร
ไดรับการพัฒนา 

รอยละ 20.00 20.00 20.00 20.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
รอยละของบุคลากร

รอยละ 10.00 10.00 10.00 10.00 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด(Indicators) 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2562 ป 2563 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.62 – 
ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.63  .
มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.63 - 
มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.63 - 
ก.ย.63) 

พัฒนาตามแผนพัฒนา 
12. พัฒนา
บุคลากรของ
หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
รอยละของบุคลากร
ไดรับการพัฒนา 

รอยละ 40.00 40.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
รอยละของบุคลากร
พัฒนาตามแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล 

รอยละ 20.00 20.00 0.00 0.00 

13. สนับสนุน
งบพัฒนา
บุคลากรของ
หนวยงาน
เพ่ิมเติมหรือ
พัฒนาบุคลากร
ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
รอยละบุคลากรไดรับ
การพัฒนา 

รอยละ 20.00 20.00 20.00 20.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
รอยละบุคลากรนําสง
รายงานผลการพัฒนา 

รอยละ 10.00 10.00 10.00 10.00 

14. พัฒนา
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
รอยละของบุลากรไดรับ
การพัฒนา 

กิจกรรม 20.00 20.00 20.00 20.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
รอยละบุคลากรพัฒนา
ตามแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล 

รอยละ 10.00 10.00 10.00 10.00 

15. อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง
การประเมินคา
งาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
รอยละของบุคลากรท่ีมี
กรอบตําแหนงสูงข้ึน
ไดรับการพัฒนา 

รอยละ 40.00 0.00 40.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
รอยละของบุคลากรท่ีมี
กรอบตําแหนงสูงข้ึนผาน
การประเมินคางานได

รอยละ 20.00 0.00 20.00 0.00 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด(Indicators) 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2562 ป 2563 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.62 – 
ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.63  .
มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.63 - 
มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.63 - 
ก.ย.63) 

ตามเกณฑท่ีกําหนด 
16. อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง
การเขียน
หนังสือและ
ตํารา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
รอยละของบุคลากร
ไดรับการพัฒนา 

รอยละ 0.00 40.00 0.00 40.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
รอยละของบุคลากร
จัดทําหนังสือ ตํารา 
สามารถไดรับการตีพิมพ 
 

รอยละ 0.00 20.00 0.00 20.00 

17. อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง
การเขียนคูมือ
ปฏิบัติงาน
สําหรับการขอ
กําหนด
ตําแหนงสูงข้ึน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
รอยละของบุคลากร
ไดรับการพัฒนา 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
รอยละของบุคลากรมี
คูมือพรอมเสนอขอ
กําหนดตําแหนงสูงข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 40.00 

18. ประชุม
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการ
บริหารและ
พัฒนาบุคลากร
ของ
มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
รอยละของการประชุม
คณะกรรมการ 

รอยละ 20.00 20.00 20.00 20.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
รอยละของผลการ
ดําเนินงานตามมติ
คณะกรรมการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 70.00 

19. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
เรื่อง เทคนิค
การตรวจ
ประเมินคางาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
รอยละของ
คณะกรรมการประเมิน
คางานไดรับการพัฒนา 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
รอยละของผลสําเร็จของ
การตรวจประเมินคางาน 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด(Indicators) 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2562 ป 2563 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.62 – 
ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.63  .
มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.63 - 
มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.63 - 
ก.ย.63) 

20. พัฒนา
บุคลากร
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
รอยละของบุคลากร
ไดรับการพัฒนา 

รอยละ 40.00 0.00 10.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
รอยละบุคลากรพัฒนา
ตามแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล 

รอยละ 20.00 0.00 20.00 0.00 

21. พัฒนา
บุคลากรของ
สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
รอยละบุคลากรไดรับ
การพัฒนา 

รอยละ 0.00 40.00 0.00 40.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
รอยละบุคลากรพัฒนา
ตามแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล 
 
 

รอยละ 0.00 20.00 0.00 20.00 

22. พัฒนา
บุคลากรของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
รอยละบุคลากรไดรับ
การพัฒนา 

รอยละ 40.00 0.00 40.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
รอยละบุคลากรพัฒนา
ตามแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล 

รอยละ 20.00 0.00 20.00 0.00 

23. อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง
การเขียน
ผลงานเชิง
วิเคราะห 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
รอยละของบุคลากร
ไดรับการพัฒนา 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
รอยละบุคลากรจัดทํา
คูมือเชงิสังเคราะห 

รอยละ 0.00 0.00 70.00 0.00 

24. การจัดทํา
ผลงานวิจัยจาก

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
รอยละบุคลากรไดรับ

รอยละ 10 10 10 10 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด(Indicators) 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2562 ป 2563 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.62 – 
ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.63  .
มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.63 - 
มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.63 - 
ก.ย.63) 

งานประจํา 
(Routine to 
Research) 
(ภาคปฏิบัติ) 

การพัฒนา 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
จํานวนของบุคลากร
จัดทําผลงานวิจัยสําเร็จ 

ช้ิน 2 2 2 2 

 
12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 บุคลากรสามารถนําไปประยุกตใชกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม 
หนวย
นับ 

รวมท้ังส้ิน 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน(บาท) 
ป 2562 ป 2563 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.62 – ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.63 – มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.63 – มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.63 – ก.ย.63) 

1. พัฒนาบุคลากร
ของคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

กิจกรรม 318,000.00 79,500.00 79,500.00 79,500.00 79,500.00 

2. พัฒนาบุคลากร
ของคณะ
วิทยาการจัดการ 

กิจกรรม 198,000.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 

3. พัฒนาบุคลากร
ของวิทยาลัยมวย
ไทยศึกษาและ
การแพทยแผน
ไทย 

กิจกรรม 120,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

4. พัฒนาบุคลกร
คณะครุศาสตร 

กิจกรรม 302,000.00 75,500.00 75,500.00 75,500.00 75,500.00 

5. พัฒนาบุคลากร
คณะมนุษยศาสตร

กิจกรรม 321,000.00 80,250.00 80,250.00 80,250.00 80,250.00 
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กิจกรรม 
หนวย
นับ 

รวมท้ังส้ิน 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน(บาท) 
ป 2562 ป 2563 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.62 – ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.63 – มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.63 – มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.63 – ก.ย.63) 

และสังคมศาสตร 
6. พัฒนาบุคลากร
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

กิจกรรม 164,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 

7. พัฒนาบุคลากร
สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กิจกรรม 58,000.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 

8. พัฒนาบุคลากร
ของสํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

กิจกรรม 30,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 

9. พัฒนาบุคลากร
ของศูนยภาษา
และความสัมพันธ
ระหวางประเทศ 

กิจกรรม 13,000.00 6,500.00 0.00 6,500.00 0.00 

10. พัฒนา
บุคลากรของ
โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมูบานจอมบึง 
 

กิจกรรม 9,000.00 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00 

11. พัฒนา
บุคลากรของ
สํานักงาน
อธิการบดี 

กิจกรรม 293,000.00 73,250.00 73,250.00 73,250.00 73,250.00 

12. พัฒนา
บุคลากรของ
หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

กิจกรรม 16,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 

13. สนับสนุนงบ
พัฒนาบุคลากร
ของหนวยงาน

กิจกรรม 1,131,600.00 282,900.00 282,900.00 282,900.00 282,900.00 
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กิจกรรม 
หนวย
นับ 

รวมท้ังส้ิน 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน(บาท) 
ป 2562 ป 2563 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.62 – ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.63 – มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.63 – มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.63 – ก.ย.63) 

เพ่ิมเติมหรือ
พัฒนาบุคลากร
ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย 
14. พัฒนา
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรม 374,000.00 93,500.00 93,500.00 93,500.00 93,500.00 

15. อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง
การประเมินคา
งาน 

กิจกรรม 85,711.00 85,711.00 0.00 0.00 0.00 

16. อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง
การเขียนหนังสือ
และตํารา 

กิจกรรม 250,000.00 0.00 125,000.00 0.00 125,000.00 

17. อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง
การเขียนคูมือ
ปฏิบัติงานสําหรับ
การขอกําหนด
ตําแหนงสูงข้ึน 

กิจกรรม 103,749.00 0.00 0.00 103,749.00 0.00 

18. ประชุม
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรม 50,000.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 

19. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง 
เทคนิคการตรวจ
ประเมินคางาน 

กิจกรรม 21,643.00 21,643.00 0.00 0.00 0.00 

20. พัฒนา กิจกรรม 16,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 
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กิจกรรม 
หนวย
นับ 

รวมท้ังส้ิน 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน(บาท) 
ป 2562 ป 2563 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.62 – ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.63 – มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.63 – มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.63 – ก.ย.63) 

บุคลากร
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
21. พัฒนา
บุคลากรของ
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

กิจกรรม 12,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 

22. พัฒนา
บุคลากรของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

กิจกรรม 16,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 

23. อบรมเชิง
ปฎิบัติการเรื่อง
การเขียนผลงาน
เชิงวิเคราะห 

กิจกรรม 83,394.00 0.00 0.00 83,394.00 0.00 

24. การจัดทํา
ผลงานวิจัยจาก
งานประจํา 
(Routine to 
Research) 
(ภาคปฏิบัติ) 

กิจกรรม 159,903.00 39,975.00 39,975.00 39,976.00 39,977.00 

 
 
14. งบประมาณท่ีใช 

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคาใชจาย/คุณลักษณะครุภัณฑ/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งกอสราง 
หมวด

รายจาย 
จํานวนเงิน 

1. พัฒนา
บุคลากรของคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

คาใชสอย 
    1. พัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตรฯ จํานวน 
1.00 สังกัด X ระยะเวลา 1.00 ป X งบประมาณ 
318000.00บาท รวมท้ังสิ้น = 318000.00 บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 318000 บาท 

ใชสอย 318,000.00 

2. พัฒนา
บุคลากรของคณะ
วิทยาการจัดการ 

คาใชสอย 
    1. พัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ 
จํานวน 1.00 สังกัด X ระยะเวลา 1.00 ป X 

ใชสอย 198,000.00 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคาใชจาย/คุณลักษณะครุภัณฑ/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งกอสราง 
หมวด

รายจาย 
จํานวนเงิน 

งบประมาณ 198000.00บาท รวมท้ังสิ้น = 
198000.00 บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น  198000 บาท 

3. พัฒนา
บุคลากรของ
วิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและ
การแพทยแผน
ไทย 

คาใชสอย 
    1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของวิทยาลัยมวยไทย
ฯ จํานวน 1.00 สังกัด X ระยะเวลา 1.00 ป X 
งบประมาณ 120000.00บาท รวมท้ังสิ้น = 
120000.00 บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 120000 บาท 

ใชสอย 120,000.00 

4. พัฒนาบุคลกร
คณะครุศาสตร 

คาใชสอย 
    1. พัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร จํานวน 
1.00 สังกัด X ระยะเวลา 1.00 ป X งบประมาณ 
302000.00บาท รวมท้ังสิ้น = 302000.00 บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 302000 บาท 

ใชสอย 302,000.00 

5. พัฒนา
บุคลากรคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

คาใชสอย 
    1. พัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตรฯ จํานวน 
1.00 สังกัด X ระยะเวลา 1.00 ป X งบประมาณ 
321000.00บาท รวมท้ังสิ้น = 321000.00 บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 321000 บาท 

ใชสอย 321,000.00 

6. พัฒนา
บุคลากรคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

คาใชสอย 
    1. พัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จํานวน 1.00 สังกัด X ระยะเวลา 1.00 ป X 
งบประมาณ 164000.00บาท รวมท้ังสิ้น = 
164000.00 บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 164000 บาท 

ใชสอย 164,000.00 

7. พัฒนา
บุคลากรสํานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คาใชสอย 
    1. พัฒนาบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ จํานวน 
1.00 สังกัด X ระยะเวลา 1.00 ป X งบประมาณ 
58000.00บาท รวมท้ังสิ้น = 58000.00 บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 58000 บาท 

ใชสอย 58,000.00 

8. พัฒนา
บุคลากรของ
สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน

คาใชสอย 
    1. พัฒนาบุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
จํานวน 1.00 สังกัด X ระยะเวลา 1.00 ป X 
งบประมาณ 30000.00บาท รวมท้ังสิ้น = 30000.00 

ใชสอย 30,000.00 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคาใชจาย/คุณลักษณะครุภัณฑ/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งกอสราง 
หมวด

รายจาย 
จํานวนเงิน 

ทะเบียน บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 30000 บาท 

9. พัฒนา
บุคลากรของศูนย
ภาษาและ
ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ 

คาใชสอย 
    1. พัฒนาบุคลากรของศูนยภาษาฯ จํานวน 1.00 
ศูนย X ระยะเวลา 1.00 ป X งบประมาณ 13000.00
บาท รวมท้ังสิ้น = 13000.00 บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 13000 บาท 

ใชสอย 13,000.00 

10. พัฒนา
บุคลากรของ
โรงเรียนสาธิต
แหงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบาน
จอมบึง 

คาใชสอย 
    1. พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนสาธิตฯ จํานวน 
1.00 สังกัด X ระยะเวลา 1.00 ป X งบประมาณ 
9000.00บาท รวมท้ังสิ้น = 9000.00 บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 9000 บาท 

ใชสอย 9,000.00 

11. พัฒนาบุคลา
รของสํานักงาน
อธิการบดี 

คาใชสอย 
    1. พัฒนาบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี 
จํานวน 1.00 สังกัด X ระยะเวลา 1.00 ป X 
งบประมาณ 293000.00บาท รวมท้ังสิ้น = 
293000.00 บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 293000 บาท 

ใชสอย 293,000.00 

12. พัฒนา
บุคลากรของ
หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

คาใชสอย 
    1. พัฒนาบุคลากรของศูนยนวัตกรรมการเรียนรู
อัจฉริยะ จํานวน 1.00 ศูนย X ระยะเวลา 1.00 ป X 
งบประมาณ 16000.00บาท รวมท้ังสิ้น = 16000.00 
บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 16000 บาท 

ใชสอย 16,000.00 

13. สนับสนุนงบ
พัฒนาบุคลากร
ของหนวยงาน
เพ่ิมเติมหรือ
พัฒนาบุคลากร
ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย 

คาใชสอย 
    1. พัฒนาบุคลากรเพ่ิมเติม จํานวน 4.00 ไตรมาส 
X ระยะเวลา 1.00 ป X งบประมาณ 282900.00
บาท รวมท้ังสิ้น = 1131600.00 บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1131600 บาท 

ใชสอย 1,131,600.00 

14. พัฒนา
ขับเคลื่อน

คาใชสอย 
    1. พัฒนาตามนโยบาย จํานวน 1.00 มหาวิทยาลัย 

ใชสอย 374,000.00 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคาใชจาย/คุณลักษณะครุภัณฑ/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งกอสราง 
หมวด

รายจาย 
จํานวนเงิน 

ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย 

X ระยะเวลา 1.00 ป X งบประมาณ 374000.00
บาท รวมท้ังสิ้น = 374000.00 บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 374000 บาท 

15. อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง
การประเมินคา
งาน 

คาตอบแทน 
    1. คาตอบแทนวิทยาการ จํานวน 1.00 คน X 
ระยะเวลา 21.00 ชั่วโมง X งบประมาณ 1200.00
บาท รวมท้ังสิ้น = 25200.00 บาท 
คาใชสอย 
    1. คาท่ีพักวิทยากร จํานวน 1.00 คน X 
ระยะเวลา 4.00 คืน X งบประมาณ 800.00บาท รวม
ท้ังสิ้น = 3200.00 บาท 
    2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 40.00 คน 
X ระยะเวลา 6.00 ม้ือ X งบประมาณ 35.00บาท 
รวมท้ังสิ้น = 8400.00 บาท 
    3. คาอาหารกลางวัน จํานวน 40.00 คน X 
ระยะเวลา 3.00 ม้ือ X งบประมาณ 120.00บาท รวม
ท้ังสิ้น = 14400.00 บาท 
    4. คาอาหารเย็นดูแลวิทยากร จํานวน 6.00 คน X 
ระยะเวลา 3.00 ม้ือ X งบประมาณ 120.00บาท รวม
ท้ังสิ้น = 2160.00 บาท 
    5. คาเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ขอนแกน 
จํานวน 1.00 คน X ระยะเวลา 2.00 เท่ียวบิน X 
งบประมาณ 2500.00บาท รวมท้ังสิ้น = 5000.00 
บาท 
    6. คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถรับ-สงวิทยากรบรรยาย
จอมบึง-สนามบิน-สถานท่ีจัดอบรม จํานวน 1.00 คน 
X ระยะเวลา 2.00 เท่ียว X งบประมาณ 1200.00
บาท รวมท้ังสิ้น = 2400.00 บาท 
    7. คาทางดวนเพ่ือรับวิทยากร จํานวน 1.00 คัน X 
ระยะเวลา 2.00 เท่ียว X งบประมาณ 250.00บาท 
รวมท้ังสิ้น = 500.00 บาท 
    8. คาเบี้ยเลี้ยงพนง.ขับรถ จํานวน 1.00 คน X 
ระยะเวลา 2.00 วัน X งบประมาณ 120.00บาท รวม
ท้ังสิ้น = 240.00 บาท 

ตอบ
แทน,ใช

สอย
,วัสด ุ

85,611.00 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคาใชจาย/คุณลักษณะครุภัณฑ/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งกอสราง 
หมวด

รายจาย 
จํานวนเงิน 

    9. คาทํางานลวงเวลา จํานวน 1.00 คน X 
ระยะเวลา 21.00 ชั่วโมง X งบประมาณ 60.00บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1260.00 บาท 
    10. คาถายเอกสาร จํานวน 40.00 เลม X 
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 150.00บาท 
รวมท้ังสิ้น = 6000.00 บาท 
คาวัสดุ 
    1. คาแฟมใสเอกสาร จํานวน 40.00 แฟม X 
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 100.00บาท 
รวมท้ังสิ้น = 4000.00 บาท 
    2. คาปากกา จํานวน 40.00 ดาม X ระยะเวลา 
1.00 ครั้ง X งบประมาณ 15.00บาท รวมท้ังสิ้น = 
600.00 บาท 
    3. คาหมึก จํานวน 1.00 หลอด X ระยะเวลา 
1.00 ครั้ง X งบประมาณ 5500.00บาท รวมท้ังสิ้น = 
5500.00 บาท 
    4. คากระดาษสติ๊กเกอร A4 90 แกรม จํานวน 
3.00 แพ็ค X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 
123.00บาท รวมท้ังสิ้น = 369.00 บาท 
    5. คาคลิปบอรด No. 1110F จํานวน 6.00 อัน X 
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 77.00บาท รวม
ท้ังสิ้น = 462.00 บาท 
    6. กระดาษ A4 จํานวน 5.00 กลอง X ระยะเวลา 
1.00 ครั้ง X งบประมาณ 900.00บาท รวมท้ังสิ้น = 
4500.00 บาท 
    7. แผนรองตัด A 4 จํานวน 1.00 อัน X 
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 120.00บาท 
รวมท้ังสิ้น = 120.00 บาท 
    8. เครื่องชารจ+ถานAA 4 กอน จํานวน 1.00 ชุด 
X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 1400.00บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1400.00 บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 85711 บาท 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคาใชจาย/คุณลักษณะครุภัณฑ/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งกอสราง 
หมวด

รายจาย 
จํานวนเงิน 

16. อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง
การเขียนหนังสือ
และตํารา 

คาใชสอย 
    1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนหนังสือ 
ตํารา จํานวน 2.00 รุน X ระยะเวลา 1.00 ป X 
งบประมาณ 125000.00บาท รวมท้ังสิ้น = 
250000.00 บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 250000 บาท 

ใชสอย 250,000.00 

17. อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง
การเขียนคูมือ
ปฏิบัติงานสําหรับ
การขอกําหนด
ตําแหนงสูงข้ึน 

คาตอบแทน 
    1. คาตอบแทน จํานวน 1.00 คน X ระยะเวลา 
28.00 ชั่วโมง X งบประมาณ 1200.00บาท รวม
ท้ังสิ้น = 33600.00 บาท 
คาใชสอย 
    1. คาท่ีพักวิทยากร จํานวน 1.00 คน X 
ระยะเวลา 5.00 คืน X งบประมาณ 800.00บาท รวม
ท้ังสิ้น = 4000.00 บาท 
    2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 40.00 คน 
X ระยะเวลา 8.00 ม้ือ X งบประมาณ 35.00บาท 
รวมท้ังสิ้น = 11200.00 บาท 
    3. อาหารกลางวัน จํานวน 40.00 คน X 
ระยะเวลา 4.00 ม้ือ X งบประมาณ 120.00บาท รวม
ท้ังสิ้น = 19200.00 บาท 
    4. คาอาหารเย็นดูแลวิทยากร จํานวน 6.00 คน X 
ระยะเวลา 4.00 ม้ือ X งบประมาณ 120.00บาท รวม
ท้ังสิ้น = 2880.00 บาท 
    5. คาเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ขอนแกน 
จํานวน 1.00 คน X ระยะเวลา 2.00 เท่ียวบิน X 
งบประมาณ 2500.00บาท รวมท้ังสิ้น = 5000.00 
บาท 
    6. คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถรับ-สงวิทยากรบรรยาย
จอมบึง-สนามบิน-สถานท่ีจัดอบรม จํานวน 1.00 คัน 
X ระยะเวลา 2.00 เท่ียว X งบประมาณ 1200.00
บาท รวมท้ังสิ้น = 2400.00 บาท 
    7. คาทางดวน จํานวน 1.00 คัน X ระยะเวลา 
2.00 เท่ียว X งบประมาณ 250.00บาท รวมท้ังสิ้น = 
500.00 บาท 

ตอบ
แทน,ใช

สอย
,วัสด ุ

103,749.00 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคาใชจาย/คุณลักษณะครุภัณฑ/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งกอสราง 
หมวด

รายจาย 
จํานวนเงิน 

    8. คาเบี้ยเลี้ยงพนง.ขับรถ จํานวน 1.00 คน X 
ระยะเวลา 2.00 วัน X งบประมาณ 120.00บาท รวม
ท้ังสิ้น = 240.00 บาท 
    9. คาทํางานลวงเวลาเพ่ือบริหารจัดการ จํานวน 
1.00 คน X ระยะเวลา 21.00 ชั่วโมง X งบประมาณ 
60.00บาท รวมท้ังสิ้น = 1260.00 บาท 
    10. คาถายเอกสาร จํานวน 40.00 คน X 
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 150.00บาท 
รวมท้ังสิ้น = 6000.00 บาท 
คาวัสดุ 
    1. คาแฟมใสเอกสาร จํานวน 40.00 แฟม X 
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 100.00บาท 
รวมท้ังสิ้น = 4000.00 บาท 
    2. คาปากกา จํานวน 40.00 ดาม X ระยะเวลา 
1.00 ครั้ง X งบประมาณ 15.00บาท รวมท้ังสิ้น = 
600.00 บาท 
    3. คาหมึก จํานวน 1.00 หลอด X ระยะเวลา 
1.00 ครั้ง X งบประมาณ 5500.00บาท รวมท้ังสิ้น = 
5500.00 บาท 
    4. คากระดาษสติ๊กเกอร A4 90 แกรม จํานวน 
3.00 แพ็ค X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 
123.00บาท รวมท้ังสิ้น = 369.00 บาท 
    5. กระดาษ A4 จํานวน 5.00 กลอง X ระยะเวลา 
1.00 ครั้ง X งบประมาณ 900.00บาท รวมท้ังสิ้น = 
4500.00 บาท 
    6. เครื่องชารจ+ถานAA 4 กอน จํานวน 1.00 
แพ็ค X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 
1400.00บาท รวมท้ังสิ้น = 1400.00 บาท 
    7. กระดาษสี 120 แกรม จาํนวน 5.00 แพ็ค X 
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 220.00บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1100.00 บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 103749 บาท 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคาใชจาย/คุณลักษณะครุภัณฑ/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งกอสราง 
หมวด

รายจาย 
จํานวนเงิน 

18. ประชุม
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการ
บริหารและ
พัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย 

คาใชสอย 
    1. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน 10.00 
คณะกรรมการ X ระยะเวลา 1.00 ป X งบประมาณ 
5000.00บาท รวมท้ังสิ้น = 50000.00 บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 50000 บาท 

ใชสอย 50,000.00 

19. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง 
เทคนิคการตรวจ
ประเมินคางาน 

คาตอบแทน 
    1. คาตอบแทนวิทยากรภายนอก จํานวน 1.00 
คน X ระยะเวลา 7.00 ชั่วโมง X งบประมาณ 
1200.00บาท รวมท้ังสิ้น = 8400.00 บาท 
คาใชสอย 
    1. คาท่ีพักวิทยากร จํานวน 1.00 คน X 
ระยะเวลา 1.00 คืน X งบประมาณ 800.00บาท รวม
ท้ังสิ้น = 800.00 บาท 
    2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 20.00 คน 
X ระยะเวลา 2.00 ม้ือ X งบประมาณ 35.00บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1400.00 บาท 
    3. คาอาหารกลางวัน จํานวน 20.00 คน X 
ระยะเวลา 1.00 ม้ือ X งบประมาณ 120.00บาท รวม
ท้ังสิ้น = 2400.00 บาท 
    4. คาอาหารเย็นดูแลวิทยากร จํานวน 6.00 คน X 
ระยะเวลา 1.00 ม้ือ X งบประมาณ 120.00บาท รวม
ท้ังสิ้น = 720.00 บาท 
    5. คาถายเอกสาร จํานวน 20.00 เลม X 
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 150.00บาท 
รวมท้ังสิ้น = 3000.00 บาท 
 
คาวัสดุ 
    1. คาแฟมใสเอกสาร จํานวน 20.00 แฟม X 
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 100.00บาท 
รวมท้ังสิ้น = 2000.00 บาท 
    2. คาปากกา จํานวน 20.00 อัน X ระยะเวลา 
1.00 ครั้ง X งบประมาณ 15.00บาท รวมท้ังสิ้น = 
300.00 บาท 

ตอบ
แทน,ใช

สอย
,วัสด ุ

21,643.00 



86 

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคาใชจาย/คุณลักษณะครุภัณฑ/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งกอสราง 
หมวด

รายจาย 
จํานวนเงิน 

    3. แทนเสียบปายชื่อสองหนา A4 จํานวน 10.00 
อัน X ระยะเวลา 1.00 อัน X งบประมาณ 140.00
บาท รวมท้ังสิ้น = 1400.00 บาท 
    4. กระดาษสติ๊กเกอร A4 90 แกรม จํานวน 1.00 
แพ็ค X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 123.00
บาท รวมท้ังสิ้น = 123.00 บาท 
    5. กระดาษสี 120 แกรม จาํนวน 5.00 แพ็ค X 
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 220.00บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1100.00 บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 21643 บาท 

20. พัฒนา
บุคลากร
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

คาใชสอย 
    1. พัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 
1.00 สังกัด X ระยะเวลา 1.00 ป X งบประมาณ 
16000.00บาท รวมท้ังสิน้ = 16000.00 บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 16000 บาท 

ใชสอย 16,000.00 

21. พัฒนา
บุคลากรของ
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คาใชสอย 
    1. พัฒนาบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
จํานวน 1.00 สังกัด X ระยะเวลา 1.00 ป X 
งบประมาณ 12000.00บาท รวมท้ังสิ้น = 12000.00 
บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 12000 บาท 

ใชสอย 12,000.00 

22. พัฒนา
บุคลากรของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

 
คาใชสอย 
    1. พัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 
1.00 สังกัด X ระยะเวลา 1.00 ป X งบประมาณ 
16000.00บาท รวมท้ังสิ้น = 16000.00 บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 16000 บาท 

ใชสอย 16,000.00 

23. อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง
การเขียนผลงาน
เชิงวิเคราะห 

คาตอบแทน 
    1. คาตอบแทนวิทยากรภายนอก จํานวน 1.00 
คน X ระยะเวลา 21.00 ชั่วโมง X งบประมาณ 
1200.00บาท รวมท้ังสิ้น = 25200.00 บาท 
คาใชสอย 
    1. คาท่ีพักวิทยากร จํานวน 1.00 คน X 
ระยะเวลา 4.00 คืน X งบประมาณ 800.00บาท รวม

ตอบ
แทน,ใช

สอย
,วัสด ุ

83,394.00 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคาใชจาย/คุณลักษณะครุภัณฑ/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งกอสราง 
หมวด

รายจาย 
จํานวนเงิน 

ท้ังสิ้น = 3200.00 บาท 
    2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 40.00 คน 
X ระยะเวลา 6.00 ม้ือ X งบประมาณ 35.00บาท 
รวมท้ังสิ้น = 8400.00 บาท 
    3. คาอาหารกลางวัน จํานวน 40.00 คน X 
ระยะเวลา 3.00 ม้ือ X งบประมาณ 120.00บาท รวม
ท้ังสิ้น = 14400.00 บาท 
    4. คาอาหารเย็นดูแลวิทยากร จํานวน 6.00 คน X 
ระยะเวลา 3.00 ม้ือ X งบประมาณ 120.00บาท รวม
ท้ังสิ้น = 2160.00 บาท 
    5. คาเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ขอนแกน 
จํานวน 1.00 คน X ระยะเวลา 2.00 เท่ียวบิน X 
งบประมาณ 2500.00บาท รวมท้ังสิ้น = 5000.00 
บาท 
    6. คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถรับ-สงวิทยากรบรรยาย
จอมบึง-สนามบิน-สถานท่ีจัดอบรม จํานวน 1.00 คน 
X ระยะเวลา 2.00 เท่ียว X งบประมาณ 1200.00
บาท รวมท้ังสิ้น = 2400.00 บาท 
    7. คาทางดวน จํานวน 1.00 คัน X ระยะเวลา 
2.00 วัน X งบประมาณ 250.00บาท รวมท้ังสิ้น = 
500.00 บาท 
    8. คาเบี้ยเลี้ยงพนง.ขับรถ จํานวน 1.00 คน X 
ระยะเวลา 2.00 วัน X งบประมาณ 120.00บาท รวม
ท้ังสิ้น = 240.00 บาท 
    9. คาถายเอกสาร จํานวน 40.00 เลม X 
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 150.00บาท 
รวมท้ังสิ้น = 6000.00 บาท 
คาวัสดุ 
    1. คาแฟมใสเอกสาร จํานวน 40.00 แฟม X 
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 100.00บาท 
รวมท้ังสิ้น = 4000.00 บาท 
    2. คาปากกา จํานวน 40.00 ดาม X ระยะเวลา 
1.00 ครั้ง X งบประมาณ 15.00บาท รวมท้ังสิ้น = 
600.00 บาท 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคาใชจาย/คุณลักษณะครุภัณฑ/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งกอสราง 
หมวด

รายจาย 
จํานวนเงิน 

    3. คาหมึก จํานวน 1.00 หลอด X ระยะเวลา 
1.00 ครั้ง X งบประมาณ 5500.00บาท รวมท้ังสิ้น = 
5500.00 บาท 
    4. กระดาษสติ๊กเกอร A4 90 แกรม จํานวน 3.00 
แพ็ค X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 123.00
บาท รวมท้ังสิ้น = 369.00 บาท 
    5. กระดาษสี 80 แกรม จํานวน 5.00 รีม X 
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 185.00บาท 
รวมท้ังสิ้น = 925.00 บาท 
    6. กระดาษ A 4 จํานวน 5.00 กลอง X ระยะเวลา 
1.00 ครั้ง X งบประมาณ 900.00บาท รวมท้ังสิ้น = 
4500.00 บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 83394 บาท 

24. การจัดทํา
ผลงานวิจัยจาก
งานประจํา 
(Routine to 
Research) 
(ภาคปฏิบัติ) 

คาใชสอย 
    1. การจัดทําผลงานวิจัยจากงานประจํา (Routine 
to Research) (ภาคปฏิบัติ) จํานวน 1.00 ครั้ง X 
ระยะเวลา 1.00 ป X งบประมาณ 159903.00บาท 
รวมท้ังสิ้น = 159,903.00 บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 159903 บาท 

ใชสอย 159,903.00 

  รวม
ท้ังสิ้น 

4,146,000.00 

15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      ส่ิงท่ีตองการประเมิน 
 แบบประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 
      วิธีท่ีใชในการประเมิน  

ใชเทคโนโลยี Online ประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 
      ผูประเมิน  

งานบริหารบุคคลและทุกสังกัด 
                                                                         

ลงชื่อ.....................................................ผูขออนุมัติโครงการ 
           (..................................................)       
    ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัตโิครงการ 
           (..................................................)     
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ท้ังนี้การเขียนวัตถุประสงคในโครงการตองชัดเจนและตองสามารถวัดผลได ท้ังในการ
ดําเนินการตองใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด และจากโครงการขางตนมีการตั้งคา
ทํางานลวงเวลาซ่ึงไมสามารถตั้งในโครงการฝกอบรม ดังนี้การตั้งงบประมาณควรใหเปนไป
ตามท่ีกําหนดไวในโครงการและเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง รวมถึงในการเขียนโครงการในระบบบริหารงบประมาณ
สามมิติ ผูปฏิบัติเนินการบันทึกรางโครงการในระบบบริหารงบประมาณสามมิติ โดยศึกษา 

คูมือการบันทึกขอมูลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  
ภาพท่ี 8 แสดงหนาปกคูมือการบันทึกขอมูลโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

 
ท้ังนี้สิ่งท่ีตองควรคํานึ่งหลังไดรับแผนปฏิบัติการประจําปท่ีผานความเห็นชอบสภา

มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว ควรตรวจสอบในแผนดังกลาวจํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ รหัส
โครงการ รหัสกิจกรรม ผูปฏิบัติดําเนินการบริหารจัดการและวางแผนการจัดแตละโครงการและ
กิจกรรมจากการเสนอโครงการฝกอบรมในรูปแบบดังนี้ 

  รูปแบบโครงการฝกอบรมแตละกิจกรรมในโครงการจากระบบบริหาร
งบประมาณสามมิติ ซ่ึงนํารูปแบบกนผ.๐๘ มาเขียนโครงการฝกอบรมเสนอผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดีกอนดําเนินการจัด   ประกอบดวยหัวขอโครงการดังนี้ 

    (1) โครงการ 

(2) เรือง 

(3) หลักการและเหตุผล/ท่ีมา/ปญหา 

(4) วัตถุประสงค 



90 

(5) เปาหมายประกอบดวยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

(6) ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 

(7) วิธีการดําเนินการ 

(8) รายละเอียดประมาณการคาใชจาย 

(9) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

(10) ผูรับผิดชอบโครงการ 

  
ภาพท่ี 9 แสดงอยางการเขียนโครงการฝกอบรมในแบบ กนผ.๐๘ 
 

 
 

 
 

 
โครงการ    :    อบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง   :    เทคนิคการตรวจประเมินคางาน 
หลักการและเหตุผล/ท่ีมา/ปญหา 
 ความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากรเปนนโยบายท่ีมหาวิทยาลัยใหความสําคัญ จึงออก
ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการดําเนินการประเมินคางานเพ่ือจัดทํากรอบอัตรากําลังท่ีสูงข้ึน (สาย
สนับสนุน) พ.ศ. 2562  เพ่ือสงเสริม ผลักดันและกระตุนใหบุคลากรมีความกาวหนาในสายอาชีพใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดระยะเวลาใหบุคลากรจัดทําประเมินคางานตามแบบ ปคง. 2  
นําสงใหคณะกรรมการประเมินคางานไดพิจารณาประเมินคางานตั้งแตวันท่ีออกประกาศฯ ถึง 20 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  นั้น อนึ่งเพ่ือใหคณะกรรมการประเมินคางานตามขอ  16 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดระดับตําแหนงและการ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2555    
วาดวย “วิธีการประเมินคางานของตําแหนงตามขอ 8 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
คางาน จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหาคน โดยมีผูบังคับบัญชาโดยตรงของตําแหนงท่ีเสนอขอ
กําหนดระดับตําแหนงสูงข้ึนรวมเปนคณะกรรมการ และหัวหนางานหรือผูปฏิบัติงานบริหารบุคคล
และนิติการเปนกรรมการและเลขานุการ “ มีความรูความเขาใจในการวิเคราะห  คางานและการเขียน
ประเมินคางาน เปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงไดผลลัพธของคางานท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ
สําหรับท่ีจะกําหนดระดับตําแหนงสูงข้ึน มหาวิทยาลัยจึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
วิเคราะห คางานและการเขียนแบบประเมินคางาน เพ่ือกําหนดตําแหนงท่ีสูงข้ึน  ใหกับผูบริหาร 
หัวหนางาน และบุคลากรท่ีเก่ียวของท่ีมีระดับชํานาญการข้ึนไป 
วัตถุประสงค  

กนผ.๐๘ 
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เพ่ือใหผูบริหาร มีความรูความเขาใจในการวิเคราะหคางานและการเขียนประเมินคางาน 
สําหรับการประเมินคางานขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการท่ีขอกําหนด
ระดับตําแหนงสูงข้ึน 
เปาหมาย  

๑.  เชิงปริมาณ 
       รอยละของบุคลากรท่ีเขารวมโครงการ 

๒  เชิงคุณภาพ 
      รอยละผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึนใน 

ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ  
วันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 หองประชุมสุพจน มิเถาวัลย ชั้น 2 อาคารอํานวยการ สํานักงานอธิการบดี 
วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนนิงาน หมายเหตุ 

๑ จัดทําแบบปผ.1และปผ.2 ตุลาคม 2562  
๒ จัดทําโครงการตามแบบ กนผ..08 ตุลาคม 2562  
๓ เตรียมการกอนจัดโครงการฯ ตุลาคม 2562  
๔ ดําเนินการจัดโครงการ 7 พฤศจิกายน 2562  
๕ ดําเนินการหลังโครงการแลวเสร็จ พฤศจิกายน 2562  
๖ รายงานผลโครงการฯในระบบ ธันวาคม 2562  

 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผูบริหารและบุคลากรท่ีเก่ียวของสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการวิเคราะหคางานและ
การเขียนประเมินคางาน 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
     ลงช่ือ ................................................................ ผูเสนอโครงการ 
                         (  นาวสาวทิพยรัมภา  เจิดสกุล  ) 

                 ตําแหนง บุคลากร ปฏิบัติการ 
            ลงช่ือ ............................................................ ผูพิจารณาโครงการ 

รายละเอียดประมาณการคาใชจาย   
 งบดําเนินงาน     งบเงินอุดหนุน ๑,๗๕๐.๐๐ บาท 
 คาใชสอย ๑,๗๕๐.๐๐ บาท 

 
    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน ๕๐ คน X ระยะเวลา ๑ ม้ือ X 
งบประมาณ ๓๕.๐๐ บาท รวมท้ังสิ้น = ๑,๗๕๐.๐๐ บาท 
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                               (  นายวันชยั  ตาแสน  ) 
         ตําแหนง ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานบริหารบุคคล 

    ลงชื่อ ............................................................................. ผูอนมุัติโครงการ 

                              (  นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ) 
            ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ขอควรพึงระวังกรณีมีการปรับกิจกรรมในโครงการ หรือ โอนงบประมาณภายในโครงการตอง
ดําเนินการเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติในการดําเนินการ
ปรับแผนปฏิบัติการประจําป รายโครงการ ข้ันตอนการปรับแผนปฏิบัติการโครงการประจําป
งบประมาณดังนี้ 

(1) ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติในการดําเนินการ
ปรับแผนปฏิบัติการประจําป รายโครงการท่ีกําหนดไวดังนี้ 

“แผนปฏิบัติการประจําป” หมายความวา แผนปฏิบัติประจําปงบประมาณ ท้ัง
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได และงบประมาณรายไดสะสม 

“การดําเนินการปรับแผนปฏิบัติการประจําป รายโครงการ” หมายความวา การแสดง
รายละเอียดโครงการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณท้ังในระดับกิจกรรมและระดับโครงการ 

  ท้ังนี้ผูปฏิบัติท่ีรับผิดชอบโครงการประสงคขอปรับรายละเอียดโครงการ ดําเนินการ
ดังนี้ 

ข้ันตอน เง่ือนไขระยะเวลา ผูเกี่ยวของ/เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
ตรวจสอบระยะเวลาทํางาน ไมนอยกวา 10 วันทํางาน

นักถึงวันท่ีจะดําเนินงาน 
บันทึกแจงกองนโยบายและแผน
เพ่ือขออนุญาตเปดระบบบันทึก
โครงการในระบบบริหาร
งบประมาณสามมิติ  

ติดตามและตรวจสอบผลการบันทึกขอ
อนุญาตเปดระบบหากเม่ือไดรับ
อนุญาตดําเนินการข้ันตอนถัดไป 

ในประกาศไมไดกําหนด
ท้ังนี้ควรบริหารเวลาให
แลวเสร็จกอนการจัด
โครงการ 

 

บันทึกรายละเอียดโครงการท่ีประสงค
ดําเนินการใหมในระบบสามมิติ 

ในประกาศไมไดกําหนด
ท้ังนี้ควรบริหารเวลาให
แลวเสร็จกอนการจัด
โครงการ 
 

เจาหนาท่ีดูแลระบบสามมิติให
คําปรึกษา เสนอแนะ และแกไข
ปญหาการใชระบบ 

จัดทําแบบ ปผ.1 หรือปผ.2ขออนุมัติ
ปรับแผน 

- 1. แบบ ปผ.1  
2. โครงการท่ีพิมพมาจากระบบ
สามมิติ  
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงใน
รายละเอียดระหวางโครงการเดิม
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ข้ันตอน เง่ือนไขระยะเวลา ผูเกี่ยวของ/เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
และโครงการใหมมากใหใชตาม
แบบเอกสารแสดงรายละเอียด
คาใชจายในแบบ ปผ. 2  

เสนอโครงการขออนุมัติโครงการจากผู
มีอํานาจ 

เสนออธิการบดี 

เม่ือไดรับอนุมัติใหนําสงเอกสาร
ตนฉบับท้ังหมดสงไปยังกองนโยบาย
และแผนเพ่ือออกรหัสงบประมาณ 

กองนโยบายและแผน 

กองนโยบายและแผนจะสงเอกสาร
ตนฉบับท้ังหมดกลับคืนไปให
ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการตอไป 

ผูปฏิบัติไดรับเอกสารตนฉบับ
ท้ังหมดท่ีออกเลขรหัสเรียบรอย
แลว 

 

 
 
(3) จัดทํากําหนดการฝกอบรม 
 รูปแบบกําหนดการโครงการฝกอบรมท่ีถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

และประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้  
 

ภาพท่ี 2 แสดงตัวอยางรูปแบบกําหนดการท่ีถูกตอง  
 

 
กําหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“หลักเกณฑและวิธีการวิเคราะหคางานและการเขียนประเมินคางาน เพ่ือกําหนดระดับตําแหนงท่ี
สูงข้ึน”  

วันพฤหัสบดท่ีี 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2562  
ณ หองประชุมสุพจน มิเถาวัลย อาคารอํานวยการ ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยราชราชภัฏหมูบานจอมบึง   

วิทยากร : อาจารยเรืองชัย  จรุงศิรวัฒน 
******************************************************* 

วันพฤหัสบดีท่ี  7  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562  
08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00 น.         พิธเีปดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชยัฤทธิ์  ศิลาเดช 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

09.00 - 12.00 น. หลักเกณฑและวิธีการวิเคราะหคางานและการเขียนประเมินคางาน 
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12.00 – 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. หลักเกณฑและวิธีการวิเคราะหคางานและการเขียนประเมินคางาน 
 และกรรมการจะประเมินคางานอยางไร 
 
หมายเหตุ :  เวลาพักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

ชวงเชา  เวลา 10.30 – 10.45 น.                    
ชวงบาย  เวลา 14.30 – 14.45 น.                    

 

รูปแบบกําหนดการโครงการฝกอบรมท่ีไมถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
และประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ภาพท่ี 10 แสดงตัวอยางรูปแบบกําหนดการไมถูกตอง เนื่องจากไมระบุ
วิทยากร และไมมีบอกชวงเวลาพักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน  

 

 
 

(4) จัดทําหนังสือเชิญวิทยากรและประธานเปดการอบรม 
         ผูปฏิบัติจัดทําหนังสือเชิญวิทยากรและประสานงานวิทยากรเรื่องเอกสารประกอบการ

อบรม การเดินทางวิทยากร  วิธีการฝกอบรมและสื่อท่ีใช รวมถึงรูปแบบการจัดสถานท่ีเพ่ือติดตอ
สถานท่ีฝกอบรมในการเตรียมการ และจัดทําหนังสือเชิญประธานเปดการอบรม 

 
 

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัเร่ือง

แนวปฏิบตัิในการเปิกจ่ายฯ พ.ศ. 2560 
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ภาพท่ี 12 แสดงตัวอยางหนังสือเชิญวิทยาการ 
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ภาพท่ี 13 แสดงตัวอยางหนังสือเชิญประธานเปดการอบรม 
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ภาพท่ี 14 แสดงตัวอยางการจัดทําบันทึกขอใชหองคอมพิวเตอร (เฉพาะกิจกรรมท่ีมีการฝก

ปฏิบัติดวยเครื่องคอมพิวเตอร 
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(5)  จัดทําคําสั่งใหบุคลากรเขารวมอบรม และคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัด
โครงการฝกอบรม  

ผูปฎิบัติดําเนินการจัดเตรียมรายชื่อผูเขารวมฝกอบรมมี 2 กรณี คือ 
(1) กรณีท่ีเปนโครงการเฉพาะอาทิ โครงการฝกอบรมหัวหนางาน กลุมเปาหมายเปน

ผูบริหารระดับตนข้ึนไปซ่ึงสามารถจัดทําคําสั่งใหบุคลากรเขารวมอบรมไดโดยไมตองสํารวจ  
(2)สวนกรณีโครงการท่ัวไปท่ีมีกลุมเปาหมายจํานวนมาก และจํากัดจํานวนผูเขารวม

โครงการ ผูปฏิบัติจัดทําหนังสือสํารวจและใหแจงความประสงคยืนยันกลับมากอนดําเนินการจัดทํา
คําสั่งใหบุคลากรเขารวมอบรม 

 
ภาพท่ี 15 แสดงตัวอยางคําสั่งใหบุคลากรเขารวมอบรม 
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ภาพท่ี 16 แสดงตัวอยางคําสั่งใหบุคลากรเขารวมอบรม 
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ผูปฎิบัติจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน เพ่ือจัดเตรียมสถานท่ี ปายชื่อวิทยากร ปายชื่อผู
เขาอบรม  แบบฟอรมลงทะเบียน โสตทัศนูปกรณท่ีจะใชตรวจสอบระบบแสง เสียง เตรียมอุปกรณ
บันทึกภาพ บันทึกเสียงตรวจสอบความพรอมในดานตาง ๆ ดูแลการจัดเบรกและอาหารกลางวัน และ
เตรียมดูแลวิทยากร การเดินทางตามท่ีไดนัดหมายไวแลว 

 
ภาพท่ี 17 แสดงตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานโครงการฝกอบรม 
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(6)  จัดทําการยืมเงินในระบบบริหารงบประมาณสามมิติ จัดทําบันทึกการจัดซื้อจัด
จางคาถายเอกสารและคาวัสดุ จัดทําเอกสาร / แฟมประกอบการฝกอบรม จัดทําแฟม
ลงทะเบียน  จัดทําแบบประเมินผลโครงการ / แบบทดสอบกอน – หลัง การฝกอบรม(ถา
มี) และประสานงานเตรียมยานพาหนะรับ-สงวิทยากร 

ผูปฏิบัติดําเนินการเขาระบบบริหารงบประมาณสามมิติ เพ่ือดําเนินการยืมเงินเพ่ือ
ดําเนินการโครงการฝกอบรมผานระบบฯ และพิมพแบบสัญญาการยืมเงิน และแนบโครงการฝกอบรม
ท่ีไดรับอนุมัติ และกําหนดการฝกอบรม  

 
ภาพท่ี 18 แสดงตัวอยางสัญญายืมเงินท่ีมาจากระบบบริหารงบประมาณสามมิติ 
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ภาพท่ี 19 แสดงตัวอยางแบบประเมินผลโครงการฝกอบรม 

 

 
 
 
 
 

(7) จัดเตรียมเอกสารตาง ๆ อาทิใบสําคัญรับเงินคาวิทยากร และสําเนาบัตรประชาชน/
บัตรขาราชการของวิทยากร คํากลาวรายงาน ใบลงลายมือชื่อผูเขาอบรม 

สําหรับการจัดเตรียมใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยาการ ตองเขียนรายละเอียดใหชัดเจน
ถูกตองและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรขาราชการ ท้ังนี้จัดเตรียมจํานวน 2 ชุด เพ่ือให
วิทยากร 1 ชุด และอีก 1 ชุดสําหรับแนบการเบิกจาย ดังตัวอยางดังนี้ 
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ภาพท่ี 20 แสดงตัวอยางใบสําคัญรับเงินคาตอบแทนวิทยากร 
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นอกจากนี้จัดเตรียมรางคํากลาวรายงานใหกับผูกลาวรายงานประธานในพิธี และราง
คํากลาวเปดการฝกอบรม ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 
ภาพท่ี 21 แสดงตัวอยางคํากลาวรายงาน และคํากลาวของประธาน 
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ในการจัดทําใบลงลายมือชื่อตองงจัดทําแบบลงลายมือชื่อผูเขารวมโครงการอบรม แบบลง
รายมือชื่อคณะทํางาน แบบลงรายมือชื่อผูกลาวรายงานผูกลาวเปดและผูสังเกตการณ แบบลงรายมือ
ชื่อผูท่ีรวมรับประทานอาหารม้ือเย็น[กรณีจัดในมหาวิทยาลัยและตองพาวิทยากรไปทานอาหารเย็น
(ถามี)] ดังนี้ 

 
 

ภาพท่ี 22 แสดงตัวอยางใบลงลายมือชื่อผูเขารวมโครงการ 
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(8) ประสานงานการจัดเตรียมยานพาหนะ 
ผูปฏิบัติประสานงานกับหนวยงานยานพาหนะ เพ่ือจองรถรับ-สง และขอชื่อพนักงาน

ขับรถยนต เพ่ือดําเนินการจัดทําคําสั่งไปราชการของพนักงานขับรถยนต และจัดทําใบจองรถ
ตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

ภาพท่ี 23 แสดงตัวอยางคําสั่งใหบุคลากรไปราชการ เพ่ือขับรถยนตรับ-สง 
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4.2.2 ข้ันตอนการดําเนินการระหวางการฝกอบรม 
การดําเนินการระหวางการฝกอบรมหลังจากผูปฏิบัติจัดเตรียมความพรอมในข้ันตอนแรกก

เรียบรอย ในวันอบรมผูปฏิบัติดูแล ดังนี้ 
(1) การลงทะเบียนผูเขาฝกอบรม  
(2) พิธีเปดการฝกอบรม 
(3) ดูแลตอนรับและอํานวยความสะดวกใหกับวิทยากร  
(4) กลาวเชิญ กลาวแนะนํา และกลาวขอบคุณวิทยากร 
(5) รวบรวมใบประเมินโครงการ  
(6) การประสานงานจัดเครื่องดื่ม อาหารวาง อาหารกลางวัน หรืออาหารเย็น (ถามี) 
(7) รักษาเวลาในการฝกอบรม และแกไขปญหาอันอาจจะเกิดข้ึนระหวางการฝกอบรม 

ฯลฯ 

 
4.2.3 ข้ันตอนการดําเนินการหลังการฝกอบรมเสร็จสิ้น 
 

หลังการฝกอบรมเสร็จสิ้น ผูปฏิบัติตองดําเนินการสรุปวิเคราะหผลการประเมินโครงการ
ฝกอบรมและรายงานตอหัวหนาสวนราชการท่ีจัดฝกอบรมภายใน 60 วันนักแตวันสิ้นสุดการฝกอบรม 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และ การประชุมระหวาง
ประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 มีกําหนดในขอ 23  

 
ท้ังนี้แบบประเมินผลการฝกอบรมมีแบบฟอรมตนแบบสําหรับการประเมินผลการฝกอบรม 

แตผูปฏิบัติตองนําไปประยุกตใชตามความเหมาะสมของแตละโครงการ ซ่ึงมีตัวอยางดังนี้ 
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แบบประเมินโครงการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู 
เรื่อง จัดทําผลงานทางวิชาการอยางไรจึงจะผานเกณฑกําหนดตําแหนง 

วันพุธท่ี  4  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
ณ หองประชุมเกษมณี (1158) ช้ัน 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

 

คําอธิบาย  แบบประเมินฉบับน้ีมีทั้งหมด 3 ตอน ขอใหผูตอบแบบประเมินตอบใหครบทัง้ 3 ตอน    
เพ่ือใหการดําเนินโครงการเปนไปตามวัตถปุระสงคและเพ่ือประโยชนในการนําไปปรับปรุงตอไป 
 

ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป 
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองหนาขอความ 

1. เพศ  หญิง  ชาย 
2.  
3. อายุ  ไมเกิน 25 ป 26-35 ป  36-45 ป  46-55 ป   

                56 ปข้ึนไป 
 

4. อายุงาน      ไมเกิน 5 ป 6-10 ป  11-15 ป  16-20 ป  
        20 ปข้ึนไป 
 

5. การศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อ่ืน ๆ (ระบุ)................ 
6. สังกัด 

คณะครุศาสตร   คณะวิทยาการจัดการ             คณะมนุษยศาสตรฯ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                  คณะเทคโนโลยีฯ 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทย                  อ่ืนๆ   

ทานทราบขาวสารการอบรม/สัมมนาจากแหลงใด 
ประชาสัมพนัธ ชองทาง LINE       หนังสือที่มหาวิทยาลัยฯ สงถึง  
 แหลงอ่ืน       
 
 

ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / การนําไปใช ตอการเขาโครงการฯ 
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในชองทีต่รงกับความพึงพอใจ /ความรูความเขาใจ /การนําไปใช
ของทานเพียงระดับเดียว 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /  
การนําความรูไปใช 

มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ท่ีสุด 
1 

1. ดานความพึงพอใจ 
1.1 การประชาสัมพนัธการจัดโครงการฯ      
1.2 รูปแบบของการจัดโครงการมีความเหมาะสม      
1.3 ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการฯ      
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2. ดานวิทยากร (1-รองอธิการ / 2 ผศ.ดร.พรศักดิ์      
2.1 การเตรียมตัวและความพรอมของวิทยากร      
2.2 สามารถอธิบายเนื้อหาไดชดัเจนและตรงประเด็น      
2.3 ใชภาษาที่เหมาะสมและเขาใจงาย      
2.4 การตอบคําถามของวิทยากร      

3. ดานความรูความเขาใจ 
3.1  ความรู ความเขาใจในเร่ืองนี้กอนการเขารวม
โครงการฯ 

     

3.2  ความรู ความเขาใจในเร่ืองนี้หลังการเขารวม
โครงการฯ 

     

4. ดานการนําความรูไปใช 
4.1  สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการจัดทาํ
ผลงานทางวชิาการ 

     

4.2  สามารถนําความรูไปถายทอดและใหคําปรึกษา
เก่ียวกับการจัดทําผลงานทางวชิาการอยางไรจึงจะผาน
เกณฑกําหนดตําแหนงได 

     

ตอนที่ 3  ขอคิดเห็นอ่ืน ๆ ของโครงการฯ 
สิ่งที่ควรปรับปรุง 
            
            
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
            

 
 

ผูปฏิบัติดําเนินการสรุปการประเมินผลโครงการจากแบบประเมินผลการอบรมแตละ
โครงการ เพ่ือสรุปผลการประเมินการเรียนรูกอนหลังของผูเขาอบรม โดยใชแบบสอบถามกอน-หลัง 
และประเมินโดยสังเกตการมีสวนรวม ประเมินผลโครงการดานตางๆโดยใชแบบสอบถาม ท้ังนี้ใน
รายงานสรุปผลการประเมินโครงการฝกอบรม ประกอบดวยขอมูลการวิเคราะหผลประเมินการอบรม 
ท้ังความรูท่ีไดรับและการประยุกตใชในการทํางาน ผลประเมินวิทยากร ผลประเมินโครงการ และ
ขอเสนอแนะตางๆ และในสวนภาคผนวกแนบโครงการฝกอบรมท่ีไดรับอนุมัติ กําหนดการ คําสั่งตางๆ 
ใบลงลายมือชื่อ เปนตน  
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ภาพท่ี 24 แสดงตัวอยางรายงานผลโครงการฝกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) การติดตามผลมักจะระบุระยะเวลาของการติดตามผล โดยปกติมักจะติดตามผลหลังจาก

การอบรมไปแลว 6 เดือน ท้ังนี้ข้ึนกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และตองมีการจัดทําหลักเกณฑและ
แนวปฏิบัติใหชัดเจน รวมถึงทําความตกลงกับผูบริหารและบุคลากรในการติดตามผลตองเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดอบรมท่ีไดระบุไวแลวในบางโครงการฝกอบรมเพ่ือนํารองกอน อนึ่งปจจุบนั
มหาวิทยาลัยอยูระหวางการวางแผนเตรียมการ 

 
 (3) จัดทําสรุปคาใชจายและเคลียรคาใชจายผานระบบบริหารงบประมาณสามนิติ และ
รวบรวมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของท้ังหมด และตรวจสอบใหเปนไปตามคูมือปฏิบัติงานเบิก-จายมหา
วิทยาราชภัฏหมูบานจอมบึงกําหนด และนําสงพรอมคืนเงินคงเหลือท่ียืม ณ งานบริหารคลังและ
ทรัพยสิน  
 

4.3 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการหนึ่งท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือติดตามความคืบหนาในการปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผนงานหรือแนวปฏิบัติท่ี
กําหนดไวหรือไม มีอุปสรรคในการดําเนินงานหรือไมอยางไร และสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหานั้นมี
อะไรบาง ซ่ึงจะทําใหสามารถปรับแกไขหรือขจัดอุปสรรคในการดําเนินงานไดทันทวงที ลด
ขอผิดพลาดของงานและเพ่ิมโอกาสท่ีจะสามารถประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ผูจัดทํา
มีวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการบริหารโครงการฝกอบรม  ดังนี้  
 4.3.1 วิธีการติดตาม 
  ผูจัดทําไดเสนอแผนการดําเนินการบริหารโครงการฝกอบรมและละโครงการ เพ่ือ
ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 
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ตารางท่ี 6 ตัวอยางปฏิทินการดําเนินการบริหารโครงการฝกอบรม 
 
ท่ี งานท่ีไดรับมอบหมาย ผูรับผิดชอบ การ

ทํางาน

เปน

ทีม 

การ

วิเคราะห

ภารกิจฯ 

กําหนดการ 

แลวเสร็จ 

๑ การจัดทําโครงการ และ

กําหนดการ 

คุณทิพยรัมภา เจิดสกุล   ๑ พ.ย ๖๑ 

๒ ติดตอประสานงานกับวิทยากร 

เรื่อง วันเวลาสถานท่ีจัด

โครงการฯ เอกสารประกอบการ

อบรม การเดินทาง  

คุณทิพยรัมภา เจิดสกุล   ๑ พ.ย ๖๑ 

๓ ดําเนินการยืมเงินในระบบ คุณสุนิดา  เมืองสมบัติ   ๙ ม.ค ๖๒ 

๔ จัดทําหนังสือเชิญวิทยากรพรอม

แนบกําหนดการอบรม 

คุณทิพยรัมภา เจิดสกุล   ๙ ม.ค ๖๒ 

๕ จัดทําหนังสือเชิญประธานกลาว

เปดการอบรม 

คุณทิพยรัมภา เจิดสกุล   ๙ ม.ค ๖๒ 

๖ จัดทําหนังสือเชิญผูกลาวรายงาน คุณทิพยรัมภา เจิดสกุล   ๙ ม.ค ๖๒ 

๗ จัดทําคํากลาวรายงาน คุณทิพยรัมภา เจิดสกุล   ๙ ม.ค ๖๒ 

๘ จัดทําคํากลาวเปด คุณทิพยรัมภา เจิดสกุล   ๙ ม.ค ๖๒ 

๙ จัดทําหนังสือแจงผูเขารวม

โครงการ และแบบแจงรายชื่อ

เขารวมโครงการ 

คุณทิพยรัมภา เจิดสกุล   ๙ ม.ค ๖๒ 

๑๐ สําเนาคําสั่งมหาวิทยาลัยเรื่อง 

ใหบุคคลเขารวมโครงการ  

คุณมาลี  สุดประเสริฐ   ๓๐ ธ.ค. ๖๑ 

๙ ม.ค. ๖๒ 
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๑๑ จองตั๋วเครื่องบินใหวิทยากร คุณมาลี  สุดประเสริฐ -  ๑๑ ม.ค. ๖๒ 

๑๒ จองหองพัก คุณมาลี  สุดประเสริฐ   ๑๑ ม.ค. ๖๒ 

๑๓ ติดตอประสานงานรถรับ-สง

วิทยากร 

คุณมาลี  สุดประเสริฐ   ๑๑ ม.ค.๖๒ 

๑๔ ประชาสัมพันธเพ่ือแจงเตือน คุณธนารีย  สะสุนทร   ๑๖,๒๓ ม.ค 

๖๒ 

๑๕ สําเนาคําสั่ง สนอ.เรื่อง แตงตั้ง

คณะทํางาน ใหผูเก่ียวของ 

คุณเสาวนีย  พันสาคร   ๖ ม.ค ๖๒ 

๑๖ จัดเตรียมแบบประเมินผล

โครงการฯ/แบบรับคาตอบแทน

วิทยากร 

คุณทิพยรัมภา เจิดสกุล   ๑๐ ม.ค ๖๒ 

  4.3.2 วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ประเมินผลการปฏิบัติงานจากปฏิทินการดําเนินงานเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงาน
จริงวาเปนไปตามท่ีกําหนดไวหรือไม และจากผลประเมินผลโครงการท่ีผูเขารับการอบรมตอบกลับมา 
 
 

4.4 จรรยาบรรณ/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
    ในการจัดโครงการฝกอบรมใหบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคท่ีกําหนดและสอดคลองกับ
นโยบาย แผนกลยทุธ กฎ ระเบียบของหนวยงาน นั้น มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูปฏิบัติจะตองสรางสม
ทักษะ และสมรรถนะท่ีพึงประสงค อีกท้ังมีหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงผูปฏิบัติงานทุกคนตองมีจรรยาบรรณ 
คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยขอบังคับมหาวิทยาลัยหมูบานจอมบึง วาดวย
จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 หมวดท่ี 1 จรรยาบรรณของบุคลากร สวนท่ี 1  จรรยาบรรณ
ตอตนเอง  สวนท่ี 2  จรรยาบรรณตอวิชาชีพ  สวนท่ี 3 จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน และ
หนวยงาน  สวนท่ี 4 จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน  สวนท่ี 5 
จรรยาบรรณตอนักศึกษา ผูรับบริการ ประชาชน และสังคม  หมวด 2 องคกรและกระบวนการ
ดําเนินงานทางจรรยาบรรณ 
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บทท่ี 5  
ตัวบงช้ีความสําเร็จของการทํางานแตละข้ันตอน ผลการทดลองใชคูมือ 

 
คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารโครงการฝกอบรม ผูจัดทําไดทําข้ันตอนการบริหาร

โครงการฝกอบรม และไดรวบรวมปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขและขอเสนอแนะเพ่ือการวาง
แผนการปรับปรุงแกไขในการดําเนินจัดทําโครงการฝกอบรมตอไป โดยสรุปดังนี้ 

5.1 ผลการทํางานตามตวับงช้ีโดยเปรียบเทียบกอน/หลังใชคูมือ 
 กอนการใชคูมือ หลังการใชคูมือ 

1. เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานการบริหารโครงการ
ฝกอบรมไมมีการจัดทําข้ันตอนการทํางาน และไม
มีเอกสารท่ีรวบรวมกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารโครงการฝกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติงาน 
และใชในการ อางอิงการปฏิบัติงาน 

1. เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานการบริหารโครงการ
ฝกอบรมมีข้ันตอนการดําเนินการ และเอกสารท่ี
รวบรวมกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
โครงการฝกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึง เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติงาน และใชใน
การอางอิงการปฏิบัติงาน 

2. เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานบุคคล ไมสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได  

2. เจาหนาท่ี ท่ีปฏิบัติงานดานบุคคล สามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได  

3. การติดตามการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ท่ี
ปฏิบัติงานดานการบริหารโครงการฝกอบรมไมมี
ประสิทธิภาพเทาท่ีควร เนื่องจากไมมีเอกสารท่ี
แสดงวิ ธี ก าร ข้ันตอนการบริหารฝ กอบรม
มหาวิทยาลัยท่ีชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร 

3. ผูบริหารท่ีมีหนาท่ี กํากับดูแลงานดานการ
บริหารงานบุคคลสามารถติดตามการปฏิบัติงาน
ของเจ าหน า ท่ี ท่ีปฏิบั ติ งานด านการบริหาร
โ ค ร ง ก า ร ฝ ก อ บ ร ม ได ทุ ก ข้ั นตอนอย า ง มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
ตาราง 7 แสดงการเปรียบเทียบกอน/หลังการใชคูมือ 

 

5.2 อภิปรายผลและใหขอเสนอแนะในการนําคูมือไปใชและการพัฒนางาน 
 อภิปรายผล 

  1. การมีคูมือการปฏิบัติงานการบริหารโครงการฝกอบรมชวยใหเจาหนาท่ี ท่ี

ปฏิบัติงานดานการบริหารโครงการฝกอบรม มีลําดับข้ันตอนการทํางานท่ีเปนลายลักษณอักษร และมี

เอกสารท่ีรวบรวมกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารโครงการฝกอบรมไวอยางครบถวน สามารถใช

อางอิงในการปฏิบัติงาน  ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ชวยทําใหการบริหารโครงการฝกอบรม

เปนไปอยางรวดเร็วข้ึน  และบุคลากรเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานบุคคล สามารถปฏิบัติงานแทนกันได  

  2.  ผูบริหารท่ีกํากับดูแลงานดานการบริหารงานบุคคลสามารถติดตามการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานการบริหารโครงการฝกอบรมไดทุกข้ันตอนอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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 ขอเสนอแนะในการนําคูมือไปใชและการพัฒนางาน 

  1. เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานการบริหารโครงการฝกอบรมควรศึกษาคูมือการบริหาร

โครงการฝกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ใหมีความเขาใจกอนลงมือปฏิบัติงาน และควร

ปฏิบัติงานใหเปนไปตามกระบวนการ และข้ันตอนการปฏิบัติงานอยางเครงครัด เพ่ือเปนการปองกัน          

ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

  2. เพ่ือใหการบริหารโครงการฝกอบรมเปนไปอยางถูกตองมีประสิทธิภาพควรมี การ

พัฒนางานหรือปรับปรุงงานเพ่ือสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางกวางขวาง ดังนี้ 

   2.1 งานบริหารบุคคลควรมีการวางแผนสรางระบบจัดเก็บฐานขอมูล

ประวัติการฝกอบรมของบุคลากร 

   2.2 เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานการบริหารโครงการฝกอบรมควรมีการวาง

แผนการตรวจสอบความสามารถคณาจารย หรือบุคลากรสายสนับสนุนในการสรางวิทยากรภายใน

มหาวิทยาลัยฯ  

   2.3 งานบริหารบุคคลควรมีการจัดการความรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู                     

ในกรณีท่ีบุคลากรไดเขารับการฝกอบรมจากสถาบันภายนอก  

5.3 ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
รายการ ปญหาและอุปสรรค แนวทางการแกไข 

1. การบริหาร
โครงการฝกอบรม 
 

1.1  ยังขาดแนวปฏิบัติการดําเนินการ
หาความจําเปนในการหาความจําเปน
ในการฝกอบรม และมาตรการในการ
เขารวมโครงการฝกอบรม 
 
 
1.2 ควรมีคณะกรรมการในการ
พิจารณาและกลั่นกรองการดําเนินการ
กําหนดทิศทาง วางแผนการวิเคราะห
หาความจําเปนในการฝกอบรมและ
วางแผนการฝกอบรม 

1.1.1 จัดทําประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึงในการ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใน
การหาความจําเปนในการฝกอบรม 
และมาตรการในการเขารวม
โครงการฝกอบรม 
1.2.1  ผูปฏิบัติเสนอมหาวิทยาลัยฯ
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
แผนการฝกอบรม 
 

2. ผูเขารวมอบรม 2.1 การเขารวมอบรมไมตรงตอเวลา 
และเขาออกระหวางการอบรม 
 

2.1.1 กําหนดมาตรการการเขารวม
โครงการฝกอบรม  
2.1.2สรางทัศนคติใหกับบุคลากร 

3. การติดตามผล
การฝกอบรม 

3.1 ไมมีการติดตามผลหลังการ
ฝกอบรมวาสามารถนําความรูไป
ประยุกตหรือไมอยางไร  

3.1.1 กําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการติดตามผลการฝกอบรม 
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ปริญญาโท  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร    
    (NIDA : National Institute of Development and  
                                          Administration)  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และองคการ)  
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    
    สาขาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประสบการณการทํางาน : 

1 ต.ค. 2558  - ปจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
   ตําแหนง บุคลากร  งานบริหารบุคคล กองกลาง  

                                          สํานักงานอธิการบดี 
2548 - 2557   บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน)  

    หัวหนาแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2536 - 2547   บริษัทบานปู จํากัด (มหาชน)      

    เจาหนาท่ีพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ผลงาน : 

งานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการและการเปลี่ยนรูปแบบความรูใน
องคการ 
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