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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญ
การบริหารงานบุคคล และการประสานงานดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร จะสงผลและ
เอื้อประโยชนใหกับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานไดเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับความรูความสามารถและ
ทัศนคติ ที่มีตองานของบุคลากรผูรับผิดชอบในหนาที่ที่ปฏิบัติ และจะตองมีความสามารถ ในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากจะตองมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หรือ
ขอบังคับดานการบริหารงานบุคคล และหลักการบริหารงานแตละขั้นตอนแลว ผูรับผิดชอบจะตองมี
ความรูเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินการและแนวทางในการบริหารจัดการอยางถูกตอง
และเหมาะสม ซึ่งจะช วยใหส ามารถปฏิบัติงานและสนองตอบตอการรับ บริการ ไดงายขึ้น การมี
ความรูเกี่ยวกับหลักการบริหารบุคคลและกฎเกณฑตาง ๆ ตามปกติแลว การรูจักวิเคราะหขอมูลที่
จําเปน ในการบริหารงาน ผูปฏิบัติงานยังจําเปนที่จะตองมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งดานการ
เขียนและการพูดตลอดจนมีมนุษยสัมพันธที่ดีในการดําเนินการฝกอบรมบุคลากร เพื่อใหสามารถ
ติดตอสื่อสาร ประสานงานกับผูรับบริการ และผูเกี่ยวของอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพดวย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงใหความสําคัญดานการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ ทุกประเภททั้งขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา พนักงานราชการ
บุคลากรเงินรายได เปนตนโดยมหาวิทยาลัยฯมีการจัดสรรงบประมาณดานการพัฒนาบุคลากรทุกๆป
เนื่องจากมหาวิทยาลัยเล็งเห็นวาการฝกอบรมเปนอีกดานหนึ่งของการสงเสริมและผลักดันใหบุคลากร
ไดมีการพัฒนาตนเอง
จากความเปนมาและความสําคัญ ผูปฎิบัติไดดําเนินดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบวางแผน
พัฒนาในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานแตละรอบ มาจากนโยบายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
และจัดทําเปนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยในแตละป ตอมาไดปรับปรุงและ
พัฒนาการไดมาซึ่งโครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยภาพรวมเปนไปอยางมีหลักการและที่มา
โดยงานบริหารบุคคล วางแผนและบริหารจัดการระบบการประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการ
บริหาร สมรรถนะทางวิชาชีพ และจัดทําเปนคูมือสมรรถนะของมหาวิทยาลัยฯ และดําเนินการสราง
และออกแบบรูปแบบการดําเนินการประเมินสมรรถนะรายบุคคลแบบ 360 องศา จากเทคโนโลยีมา
ประยุ ก ต ใ ช เพื่ อ ให ไ ด ผ ลจุ ด อ อ นและจุ ด แข็ ง ของบุ ค ลากรประเภทข า ราชการ และพนั ก งาน
มหาวิ ทยาลั ย และนํ า ผลการประเมิน สมรรถนะ เปน อี กขอมู ล หนึ่ งในดําเนิ น การวางแผนพัฒ นา
สมรรถนะรายบุคคล และโครงการพัฒนาบุคลากรนอกจากการมีความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว
ขางตนนี้แลว ทัศนคติของผูรับผิดชอบงานดานการบริหารงานบุคคลและการประสานงาน ยังเปนสิ่ง
สําคัญที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานอีกดวย คือผูปฏิบัติงานจะตองเปนผูที่เห็นความสําคัญของงาน
การใหบริการ มีความเห็นสอดคลองกับหลักการและแนวคิดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน
รวมทั้งควรจะตองมีความเชื่อมั่นวา การบริหารงานบุคคลนั้นเปนเครื่องมือสําคัญในการธํารงรักษาคน
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และการพัฒนาคน พัฒนาองคการ และนําไปสูการปรับปรุงการบริหารและการปฏิบัติงานได การสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงาน ซึ่งเปนแนวคิดพื้นฐานที่เจาหนาที่ควรรู ดังนั้นเพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคล จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานขึ้น เพื่อเปนคูมือ
ในการสรา งสมรรถนะในการปฏิบั ติงาน เพิ่มประสิทธิภาพ สรางประสิทธิผลและพัฒนาบุคลากร
สงเสริ มการทํ า งานแบบมี สว นร ว มและเรีย นรูซึ่งกัน และกัน และสงเสริมการพัฒ นาบุคลากรใหมี
ศักยภาพในการบริหารจัดการและการใหบริการเชิงรุก และกําหนดใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตนเอง
อยางเนื่อง ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง การฝกอบรมเปนกระบวนการหนึ่ง
ของการพัฒนาบุคลากร ที่มีความสําคัญเปนอยางมาก เปนการสงเสริมใหบุคลากรในองคการไดพัฒนา
ศักยภาพของตัวเองในการทํางาน คูมือการจัดโครงการฝกอบรมสามารถเปนเอกสารอางอิงในการ
ทํางาน ชวยลดคําถามและลดเวลาในการปฏิบัติงานทําใหการปฏิบัติงานมีระบบ มีมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งองคการ สามารถปฏิบัติงานแทนกันได ลดขั้นตอนการทํางานที่ซ้ําซอน ผูปฏิบัติงานไมเกิดความ
สับสน เสริมสรางความมั่นใจ ในการทํางาน และสามารถเริ่มตนการทํางานไดอยางถูกตองกรณีมีการ
โยกยาย/สับเปลี่ยนหน าที่ ทําใหไดงานที่มีคุณภาพบรรลุวัตถุประสงค คูมือการปฏิบัติงานการจัด
โครงการฝกอบรมจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ในการปฏิบัติงาน
ผูจัดทําคูมือจึงมีความสนใจที่จะจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการจัดโครงการฝกอบรมเพื่อใหได
ขอมู ลที่เ ปน ประโยชน แกห นว ยงาน ผูปฏิ บัติ งาน เพื่ อใชเป นแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงคของคูมือ

1. เพื่อใหหนวยงาน มีคูมือการปฏิบัติงานดานการจัดโครงการฝกอบรมที่แสดงถึง รายละเอียด
ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านของกิ จ กรรมกระบวนการต า ง ๆ เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรที่ ชั ด เจน เพื่ อ ใช
ประโยชนในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดโครงการฝกอบรมใหบุคลากรสามารถทํางาน
ทดแทนกันได

1.3 ประโยชนที่ไดรับ

1. หนวยงานมีคูมือการปฏิบัติงานดานการจัดโครงการฝกอบรมที่แสดงถึง รายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบัติงานของกิจกรรมกระบวนการตาง ๆ เปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน เพื่อใชประโยชนตอ
หนวยงานและผูปฏิบัติดานการจัดโครงการฝกอบรม
2. แนวทางในการปฏิบัติงานการจัดโครงการฝกอบรมใหบุคลากรสามารถทํางานทดแทนกันได
3. มีการบริหารโครงการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพ

1.4. ขอบเขต ของคูมือ

คูมือการปฏิ บัติ งานฉบับนี้ เปนคูมือเกี่ย วกั บการหาความจําเปนในการกําหนดจัดโครงการ
ฝกอบรม โดยการวางแผนและดําเนินการประเมินสมรรถนะ วางแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล
รวบรวม สรุปขอมูลแผนพัฒนารายบุคคล และวิเคราะหผลการวางแผนพัฒนารายบุคคล ประกอบกับ
วิเคราะหยุทธศาสตร รับนโยบายจากผูบ ริหารหรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
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บริ ห ารงานบุ ค คลประจํ า มหาวิ ท ยาลั ย สภามหาวิ ท ยาลั ย เป น ต น ก อ นดํ า เนิ น การจั ด ทํ า คํ า ขอ
งบประมาณของโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย สงกองนโยบายและแผน เมื่อ
ไดรับอนุมัติงบประมาณและรหัสงบประมาณ ดําเนินการวางแผนการดําเนินการฝกอบรม จัดทํา
โครงการฝกอบรมตางๆที่กําหนดในกิจกรรมของโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย
โดยเสนออนัมติดําเนินการจัดเปนโครงการและงบประมาณตามที่มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ
หลักจากการรับอนุมัติ ดําเนินการวางแผนและประสานงานเตรียมการจัดโครงการฝกอบรม และใน
ระหวางการฝกอบรมตองดูแลประสานงานและแกไขปญหาระหวางดําเนินการฝกอบรม และเมื่ อ
ฝ กอบรมเสร็ จ แล ว ดํ า เนิ น การสรุ ป วิ เคราะหผ ลการประเมิน ผลการจัด ฝกอบรม และนําเสนอให
ผูบริหารทราบ

1.5 นิยามศัพท

บุคลากร หมายถึง ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา พนักงานราชการ บุคลากร
เงินรายได สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
การฝกอบรม หมายถึง การสงเสริมสมรรถนะใหบุคลากรเกิดความรู ทักษะมากขึ้น มีทัศนคติ
และการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมที่ เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด เพื่ อ นํ า มาพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
ความจําเปนในการฝกอบรม หมายถึง การวิเคราะห สังเคราะห เพื่อคนหาปญหา อุปสรรค
หรือขอบกพรองดานความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน อยางเปนระบบ
เพื่ อ นํ า มาพั ฒ นา แก ไ ขป ญ หา โดยการจั ด การฝ ก อบรมให ค วามรู เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ง านบรรลุ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
กระบวนการฝกอบรม หมายถึง กระบวนการพัฒนาบุคลากร ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ที่
มี ค วามสั ม พั น ธ กั น และจะต อ งดํ า เนิ น การไปตามลํ า ดั บ ขั้ น ตอน เพื่ อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลสูงสุดตอมหาวิทยาลัย และบุคลากร
โครงการฝกอบรม หมายถึง เนื้อหาสาระ วิธีการ กิจกรรม ประสบการณที่ผูจัดการฝกอบรมจัด
ใหผูเขารับการอบรมเกิดหรือพัฒนาความรู ทักษะ และปรับทัศนคติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามทิศทางที่
ไดตั้งวัตถุประสงคไว
วิทยากร หมายถึง ผูมีความรูความสามารถและประสบการณถายทอดความรูตามเนื้อหาสาระที่
โครงการกําหนด
1.6 การนําไปใชประโยชน
การจัดทําคูมือดังกลาวกอใหเกิดประโยชน ดังนี้
(1) เจาหนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานการบริหารงาน
บุคคล ทราบรายละเอียด ขั้นตอนการบริหารโครงการฝกอบรมที่จะนําไปใชประโยชนประกอบการ
ปฏิบัติงานดําเนินการจัดโครงการฝกอบรมไดอยางถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน
(2) เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสามารถนําไปใชประโยชนเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณการบริหาร
โครงการฝกอบรมเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด
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บทที่ 2
โครงสราง และหนาที่ความรับผิดชอบ
2.1 โครงสรางหนวยงาน
งานบริหารบุคคลเปนหนวยงานระดับงาน (1 ใน 9 งาน) สังกัดกองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี จัดตั้งเปนงานโดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่
4/2563 วันที่ 29 เมษายน 2563 ทั้งนี้เพื่อใหเปนหนวยงานวางแผน กําหนดทิศทางที่
แนนอนเกี่ยวกับอนาคตของมหาวิทยาลัย และทําหนาที่บริหารและพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ซึ่งไดมีการแบงหนวยงานภายในกองกลาง เปนดังนี้
2.1.1 โครงสรางสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
1) โครงสรางสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

สํานักงานอธิการบดี
(ผูอํานวยการสํานัก)

กองกลาง
(ผูอํานวยการกอง)

กองนโยบายและแผน
(ผูอํานวยการกอง)

ภาพที่ 1 แสดงภาพโครงสรางสํานักงานอธิการบดี

กองพัฒนานักศึกษา
(ผูอํานวยการกอง)
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2) โครงสรางกองกลาง สํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดี
(ผูอํานวยการสํานัก)

กองกลาง
(ผูอํานวยการกอง)
งานบริหารทั่วไป
(หัวหนางาน)

งานบริหารบุคคล
(หัวหนางาน)

งานวินัยและนิติการ
(หัวหนางาน)

งานบริหารพัสดุและ
ยานพาหนะ
(หัวหนางาน)

งานกิจการสภามหาวิทยาลัย
(หัวหนางาน)

งานประชาสัมพันธและ
สื่อสารองคกร
(หัวหนางาน)

งานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน
และความปลอดภัย
(หัวหนางาน)

งานเลขานุการกิจและ
กิจการพิเศษ
(หัวหนางาน)
งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง เมืองราชบุรี
(หัวหนางาน)

ภาพที่ 2 แสดงภาพโครงสรางกองกลาง สํานักงานอธิการบดี
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3) โครงสรางการบริหารงาน กองกลาง (Administration chart)

ผูอํานวยการกอง

หัวหนางาน
บริหารทั่วไป

หัวหนางาน
บริหารบุคคล

หัวหนางาน
วินัยและนิติ

หัวหนางาน
บริหารพัสดุและ
ยานพาหนะ

หัวหนางาน
กิจการสภามหาวิทยาลัย

หัวหนางานประชาสัมพันธ
และสื่อสารองคกร

หัวหนางานอาคารสถานที่
ภูมิทัศนและความปลอดภัย

หัวหนางานเลขานุการกิจ
และกิจการพิเศษ

หัวหนางานบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ า นจอมบึง
เมืองราชบุรี

ภาพที่ 3 แสดงภาพโครงสรางการบริหารงานกองกลาง
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3) โครงสรางการปฏิบัติงานบริหารบุคคล (Activity chart)

หนวยงานโครงสรางและ
กรอบอัตรากําลัง
(นางสาวทิพยรัมภา เจิดสกุล)

หนวยงานระบบสารสนเทศ
(นางสาววรรณศิริ เกตรามฤทธิ์)

หนวยงานสรรหาและ
คัดเลือก
(นางสาวเสาวนีย พันสาคร)

หนวยงานกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

(นางสาวมาลี สุดประเสริฐ)
(นางสาวอัญชนา จิตตงามขํา)

หนวยงานสิทธิประโยชนและ
สวัสดิการบุคลากร
(นางสาวอัญชนา จิตตงามขํา)

หนวยงานประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือน
(นางสาวมาลี สุดประเสริฐ)

หนวยงานความกาวหนาในสายอาชีพ
(นางสาววรรณศิริ เกตรามฤทธิ)์

หนวยงานพัฒนาบุคลการ
(นางสาวทิพยรัมภา เจิดสกุล)

ภาพที่ 4 แสดงภาพโครงสรางการปฏิบัติงานบริหารบุคคล
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2.2 ภาระหนาที่ของหนวยงาน
หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง บุคลากร ปฏิบัติการ ที่กําหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่ 21
กันยายน 2553 ไดระบุบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง บุคลากร ระดับปฏิบัติการไวดังนี้
1) ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ครอบคลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของหนวยงานตางๆ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห เพื่อการกําหนดหนวยงาน
และความตองการอัตรากําลัง การกําหนดและตรวจสอบเกี่ยวกับตําแหนง เงินเดือน การดําเนินงาน
ดานงานบริหารงานบุคคลตางๆ เชน การสรรหาและการจัดสรรบุคลากรเขาปฎิบัติราชการ การ
ดําเนินการเกี่ยวกับตําแหนงและอัตราเงินเดือน การตอบแทนสิทธิประโยชนตางๆ ความตองการและ
การวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทุนพัฒนาอาจารย การสงเสริมและการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน การธํารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การจัดสวัสดิการ การเสริมสราง
สุขภาพและบรรยากาศ การจัดทําทะเบียนประวัติ การดําเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ การ
ติดตามและประเมินผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดทําขอมูลและสารสนเทศ
ดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1) ดานการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เชน การกําหนดตําแหนง
และอัตราเงินเดือน การรับรองคุณวุฒิ การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การบรรจุ แตงตั้ง
โอนยาย การจัดทําทะเบียนประวัติ การจัดหา แกไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ การ
เลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตําแหนง การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร การจัดสรรทุน การ
ดําเนินการเรื่องการขอรับบําเหน็จบํานาญและเงินทดแทน การพิจารณาดําเนินการทางวินับ เพื่อให
การดําเนินการเปนอยางถูกตองตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวของ
(2) ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวบรวม ศึกษา วิเคราะหปญหาใน
การสรรหาและพัฒนาบุคลากร รวบรวมรายละเอียดขอมูล เพื่อประกอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และประกอบการวางระบบ จัดทํามาตรฐานหรือหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน
(3) ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับ
งานในหนาที่เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
2) ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพื่อใหการ
ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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3) ดานการประสาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4) ดานการบริการ
(1) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการ
ไดรับทราบขอมูล ความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน
(2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจน
ผูรับบริการไดรับทราบขอมูลและความรูตางๆที่เปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

2.3 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง

มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบด า นการบริ ห ารและทรั พ ยากรบุ ค คล การวางแผนอั ต รากํ า ลั ง
โครงสราง ระบบงาน การกําหนดตําแหนง การโอน ยาย ไปชวยราชการ การเปลี่ยนชื่อตําแหนง งาน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
1. งานโครงสรางและกรอบอัตรากําลัง
1.1 งานจัดตั้งหนวยงานภายในกํากับ
1.2 งานโครงสรางการแบงสวนราชการและโครงสรางหนวยงานภายใน
1.3 กรอบอัตรากําลังสายวิชาการและสายสนับสนุน
1.4 การจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย
1.6 งานเปลี่ยนชื่อตําแหนง โอนยาย ชวยราชการ
1.9 ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
5. งานประเมินคางาน
7. งานพัฒนาบุคลากร
7.1 งานแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
7.2 งานแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล
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7.3 งานจัดสรรงบประมาณพัฒนาใหกับหนวยงานในมหาวิทยาลัย
7.4 งานจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
8. งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานมอบหมายอื่นๆ
8.1 ระดับสํานัก
8.1.1 สํานักงานอธิการบดี
8.2 ระดับมหาวิทยาลัย
8.2.1 ดานการบริหารจัดการ ในขอยอยที่อยูในความรับผิดชอบ)
8.3 คณะกรรมการตาง ๆ
8.2.1 คณะกรรมการ ITA
8.2.2 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจางประจํา
8.2.3 คณะกรรมการคุมสอบ บุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ บุคลากรเงินรายได /คณะกรรมการรับสมัคร
8.4 งานประชุมงานบริหารบุคคล
8.5 จัดทําคูมือปฏิบัติงาน
ปรับปรุงคูมือปฏิบัติงาน
8.6 ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง และแกไขปญหาที่เกี่ยวกับงานในหนาที่

2.4 ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของนางสาวทิพยรัมภา เจิดสกุล ตําแหนงบุคลากร ระดับ
ปฏิบัติการ ตามที่ไดรับมอบหมาย มีดังนี้
หนาที่และความรับผิดชอบ
1. งานโครงสรางและกรอบอัตรากําลัง
1.1 งานจัดตั้งหนวยงานภายในกํากับ
1.1.1 งานจัดตั้งหนวยงานภายใน
- ศึกษาเกี่ยวกฎหมายในการจัดตั้งหนวยงานภายใน
- จัดทําขอบังคับ/ประกาศแนวปฏิบัติการจัดตั้งหนวยงานภายใน
- ออกแบบแบบฟอรมสําหรับจัดตั้งหนวยงานใน
- นําเสนอตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ (4ชุด คือ คณะกรรมการกลั่นกรอง ,
ก.บ. , ก.บ.ม. , สภามหาวิทยาลัย)
- จัดทําหนังสือเวียนแจงผูบริหาร
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กฎหมายที่เกี่ยวของ

- รับเรื่องและตรวจสอบเอกสารจัดตั้งหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบและ

- เสนอแตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
- จัดทําขอมูลและระเบียบวาระการประชุม และสําเนา
- เขารวมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอจัดตั้งหนวยงาน
- ดําเนินการเบิกจายเกี่ยวกับการประชุม
- จัดทํารายงานการประชุม
- จัดทําวาระเขาที่ประชุมและแกไขเอกสารใหเปนไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ ก.บ.ม. และสภามหาวิทยาลัย
- จัดทําหนังสือแจงกระทรวง อว
- แกไขเพิ่มเติมเมื่อมีหนังสือแจงจาก อว
- จัดทําบันทึกแจงผูบริหารที่เกี่ยวของเมื่อไดรับหนังสือตอบกลับจาก อว
- Scan จะเก็บเอกสารในฐานขอมูลและจัดเก็บเปนแฟม
1.2 งานโครงสรางการแบงสวนราชการและโครงสรางหนวยงานภายใน
1.2.1 งานปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการ
- แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงสรางการแบงสวนราชการและโครงสราง
หนวยงานภายใน
- จัดทําขอมูลภารกิจของแตละหนวยงาน ผูรับผิดชอบ อัตรากําลัง ขอมูล
สาขาวิชา ขอมูลนักศึกษา เปนตนประกอบการพิจารณา
- จัดทําระเบียบวาระการประชุม
- จัดทําสําเนาระเบียบวาระการประชุม
- ประสานคณะกรรมการฯ จัดเตรียมหองประชุม
- ดําเนินการเบิกจายเกี่ยวกับการประชุม
- จัดทํารายงานการประชุม
- จัดทําวาระเขาที่ประชุมและแกไขเอกสารใหเปนไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ ก.บ.ม. และสภามหาวิทยาลัย
- จัดทําบันทึกแจงผูบริหารแตละสังกัดเมื่อผลการพิจารณาสิ้นสุด
- 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
- ศึกษากฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังสาย
สนับสนุน เพื่อดําเนินการจัดทํา 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 ที่บันทึกกรอบอัตรากําลังสายวิชาการ
กรอบอัตรากําลังสายสนับสนุน 1 ป
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- รวบรวมขอมูลความตองการกําลังคนของแตละหนวยงาน และวิเคราะหความ
ตองการกําลังคนของแตละหนวยงาน
- จัดทํารางกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุนประจําป
- จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ และประสานการประชุมสําหรับแผน
อัตรากําลังสายสนับสนุนประจําป
- ชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนอัตรากําลังคนประจําป คณะกรรมการพิจารณา
กรอบอัตรากําลังสายสนับสนุนประจําป
- ปรับปรุงแกไขกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุนประจําป ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ
- จัดทํารายงานการประชุมสําหรับแผนกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุนประจําป
- จัดทําสรุปกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุน ประจําป เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการ ก.บ.ม. และสภามหาวิทยาลัย
- ปรับปรุงแกไขกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุนประจําป ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการแตละชุด
- จัดทําบันทึกแจงผูบริหารแตละสังกัดและจัดเก็บฐานขอมูล
- จัดทําเบิกจายคาอาหารวางเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน ของคณะกรรมการแต
ละครั้งที่มีการประชุม
1.3.3 งานกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุนประเภทสายวิชาการ
- ศึกษากฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังสายวิชาการ
เพื่อดําเนินการจัดทํา 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 ปตามมติที่ประชุม
- จัดทําเบิกจายคาอาหารวางเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน
- จัดทําวาระเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ ก.บ.ม.
และสภามหาวิทยาลัย
- ปรับปรุงแกไขตามมติคณะกรรมการแตละชุด
- จัดทําหนังสือแจงกระทรวง อว
- จัดทําบันทึกแจงกรอบอัตรากําลังสายวิชาการไปยังผูบริหารสังกัดตางๆพรอม
แนบแผน CD ที่บันทึกกรอบอัตรากําลังสายวิชาการ
กรอบอัตรากําลังสายวิชาการ 1 ป
- รวบรวมขอมูลความตองการกําลังคนของแตละหนวยงาน และวิเคราะหความ
ตองการกําลังคนของแตละหนวยงาน
- จัดเตรียมขอมูลนักศึกษา ตารางสอน จํานวนชั่วโมงสอน และภาระงานสอนที่
เกี่ยวของกับการทบทวนอัตรากําลังสายวิชาการประจําปของทุกสังกัด
- จัดทํารางกรอบอัตรากําลังสายวิชาการประจําป
- จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ และประสานการประชุมสําหรับแผน
อัตรากําลังวิชาการประจําป
- ดําเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนกรอบอัตรากําลังสายวิชาการ
เพื่อชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนอัตรากําลังคนประจําปของสายวิชาการ
- ปรับปรุงแกไขกรอบอัตรากําลังสายวิชาการประจําป ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการ
- จัดทํารายงานการประชุมสําหรับแผนกรอบอัตรากําลังสายวิชาการประจําป
- จัดทําสรุปกรอบอัตรากําลังสายวิชาการ ประจําป เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
- ปรับปรุงแกไขกรอบอัตรากําลังสายวิชาการประจําป ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการ
- จัดทําบันทึกแจงผูบริหารแตละสังกัดและจัดเก็บฐานขอมูล
- จัดทําเบิกจายคาอาหารวางเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน ของคณะกรรมการแต
ละครั้งที่มีการประชุม
1.3.4 กรอบอัตรากําลังสายสนับสนุนประเภทพนักงานราชการ
- ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวของกับพนักงานราชการ
- จัดทําคําสั่งเสนอแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการ(แกไขและสําเนาแจง)
- จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ และประสานงานเตรียมการประชุม
- จัดทําระเบียบวาระการประชุม
- รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูล เหตุผลการขออัตราประเภทพนักงาน
ราชการ เพื่อประกอบการพิจารณา
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ราชการ

- จัดทํารางเอกสาร พรก.1 พรก2 พรก 3 และตามที่คพร. กําหนด
- สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากรอบอัตรากําลังพนักงาน

- จัดทําวาระพิจารณาเสนอ คณะกรรมการบริหาร ก.บ.ม. และสภามหาวิทยาลัย
- จัดทําหนังสือแจงคณะกรรมการ ค.พ.ร. สํานัก ก.พ. และแกไขเอกสาร พรก.13 เปนไปตามมติที่ประชุมกอนแนบหนังสือ
- จัดทําบันทึกเชิญผูบริหารสังกัดที่มีบุคลากรประเภทพนักงานราชการและ
บุคลากรประเภทพนักงานราชการประชุมเพื่อชี้แจงและทําความเขาใจเมื่อไดรับการอนุมัติกรอบอัตรา
พนักงานราชการจากคณะกรรมการ ค.พ.ร. สํานัก ก.พ. และผูเกี่ยวของอาทิ 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
- จัดเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย
- จัดทํารางรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทํารางการจัดสรรอัตรากําลัง
พนักงานมหาวิทยาลัย
- จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทํารางการจัดสรรอัตรากําลังพนักงาน
มหาวิทยาลัย
- จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทํารางการจัดสรรอัตรากําลัง
พนักงานมหาวิทยาลัย
- จัดทํารางการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเสนอ คณะกรรมการ
ก.บ.ม.
- จัดทํารางการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย เสนอ สภามหาวิทยาลัย
- รับเรื่องการเห็นชอบการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อ
เตรียมการสรรหาคัดเลือกตอไป
1.4.2 การดําเนินการอัตราทดแทน
- จัดทําทะเบียนบัญชีอัตราทดแทนสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
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1.5 งานเปลี่ยนชื่อตําแหนง โอนยาย ชวยราชการ
1.5.1 งานเปลี่ยนชื่อตําแหนงบุคลากรสายสนับสนุน
- ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนชื่อตําแหนง และมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงประกาศ ก.พ.อ.
- ใหคําปรึกษาและแนะนําบุคลากรในการเปลี่ยนชื่อตําแหนง
- จัดทําประกาศ/ขอบังคับการขอเปลี่ยนชื่อตําแหนง
- ออกแบบบันทึกและแบบฟอรมการขอเปลี่ยนชือ่ ตําแหนง
- รับเรื่องและตรวจสอบใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานกําหนดตําแหนง
- จัดทําวาระพิจารณาการขอเปลี่ยนชื่อตําแหนงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
- จัดทําคําสั่งการเปลี่ยนชื่อตําแหนง
- สําเนาคําสั่งแจกผูเกี่ยวของ และ Scan จัดเก็บเขาแฟม
1.5.2 งานโอนยาย
งานโอนยายบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
- ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการขอโอนยาย
- ใหคําปรึกษาและแนะนําบุคลากรในการขอโอนยาย
- จัดทําประกาศ/ขอบังคับการขอขอโอนยาย
- จัดทําแบบบันทึกและแบบฟอรมการขอโอนยาย
- รับเรื่องและตรวจสอบใหเปนไปตามขอบังคับ หรือประกาศ หรือแนวปฏิบัติ
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการขอโอนยายระหวางหนวยงาน
(แกไขและสําเนาแจง)
- จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ
- รวบรวมและวิเคราะหขอมูลภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ใหเปนไปตาม
กฎหมาย
- จัดทําระเบียบวาระการประชุม
- เขารวมประชุมและนําเสนอขอมูลเบื้องตน
- จัดทํารายงานการประชุม
- จัดทําวาระพิจารณาการขอโอนยายเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)และจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
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สูงขึ้น

2. งานเสนทางความกาวหนาสายอาชีพสนับสนุน
- ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการประเมินคางานเพื่อขอกําหนดกรอบระดับตําแหนง

- ใหคําปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู และแนะนําบุคลากรในการการประเมินคางานเพื่อขอ
กําหนดกรอบระดับตําแหนงสูงขึ้น
- จัดทําประกาศแนวปฏิบัติในการการประเมินคางานเพื่อขอกําหนดกรอบระดับตําแหนง
สูงขึ้น
- รับเรื่องการขอประเมินคางาน และตรวจสอบใหเปนไปตามขอบังคับ หรือประกาศ หรือ
แนวปฏิบัติ
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคางานแยกแตละสังกัดหรือสายบังคับบัญชา
ใหเปนไปตามขอบังคับกําหนด
- จัดทําบันทึกนําสงแบบประเมินคางานที่แตละสังกัดนําสงเพื่อขอกําหนดระดับตําแหนง
สูงขึ้น ใหคณะกรรมการประเมินคางานแตละสังกัดไปพิจารณาลวงหนา
- ประสานงานวันประชุม สถานที่ และจัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินคา
งานแตละชุด
- จัดทําระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการแตละชุด
- ออกแบบฟอรมการรวบรวมคะแนน โดยใชโปรแกรมเอ็กเซล เพื่อคํานวณอัตโนมัติ
เปนไปตามเกณฑการตัดสินและประกอบใหคณะกรรมการประเมินคางานแตละชุดลงนาม
- เขารวมประชุมและนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประเมินคางานแตละชุด
- จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินคางานแตละชุม
- อานผลงานฐานกรรมการคณะกรรมการประเมินคางานแตละชุด
-ตรวจสอบสรุปผลคะแนนการประเมินคางาน
- จัดทําเบิกจายคาอาหารวางเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน ของคณะกรรมการแตละครั้งที่
มีการประชุม
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3. งานพัฒนาบุคลากร
3.1 งานแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
3.1.1 งานจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
- รวบรวม วิเคราะห จัดทํารางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยฯ(แกไขและสําเนาแจง)
- จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ
- รวมประชุมรวมนําเสนอรางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
- ปรับแกไขใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ
- จัดทําวาระพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการ ก.บ.ม. และสภามหาวิทยาลัย
- เขารวมเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ ก.บ.ม.
และสภามหาวิทยาลัย
- ปรับแกไขใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ
- จัดทําบันทึกนําสงแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยใหแตละ
สังกัดเปนแนวทางในการวางแผนตอไป
- ติดตามผลตามตัวชี้วัดของแผนและรายงานผลของแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัย
3.1.2 ทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- วิเคราะหผลการติดตามตัวชี้วัดและจัดทํารางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ฉบับปรับปรุง
- จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ
- รวมประชุมรวมนําเสนอรางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
- ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการ
- จัดทําวาระเสนอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ ก.บ.ม. และสภา
มหาวิทยาลัย
- แกไขแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการแตละชุด
- จัดทําหนังสือแจงทุกสังกัดในมหาวิทยาลัยเพื่อวางแผนการดําเนินการ
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3.2 งานแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล
3.2.1 งานจัดทําแผนสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
- ศึกษาขอมูลและทีมาของสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย
- รวบรวมขอมูล ตรวจสอบ เปรียบเทียบ และจัดทํารางคูมือสมรรถนะของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาสมรรถนะบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง(แกไขและสําเนาแจง)
- จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ
- เขารวมประชุมและรวมนําเสนอรางคูมือสมรรถนะของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยตอคณะกรรมการฯ
- จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
- แกไขรางคูมือสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมติที่ประชุม
- จัดทําวาระพิจารณารางคูมือสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ ก.บ.ม. และสภามหาวิทยาลัย
- แกไขรางคูมือสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมติที่ประชุม
- จัดทําบันทึกแจงเรื่องคูมือสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย (แกไขและ
สําเนาแจง)รวมถึงประสานงานสงใหลงหนา Web งานบริหารบุคคล
3.2.2 งานประเมินสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล
-จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
-จัดทํารางประกาศแนวปฏิบัติในการประเมินสมรรถนะรายบุคคล
- ออกแบบแบบฟอรมการประเมินสมรรถนะรายบุคคล และจัดทําในระบบ
Google Form และทดสอบระบบ
- จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อประกาศฯ และขั้นตอนการ
ประเมินสมรรถนะผานระบบ Google Form
- เขารวมประชุมและรวมนําเสนอตอคณะกรรมการฯ
- จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
- ใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานการประชุมการประเมินสมรรถนะ
รายบุคคล ดวยเทคโนโลยีของระบบ Google Form แตละหนวยงาน ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
- ดาวโหลดผลการประเมินจากระบบ Google Form แตละหนวยงาน
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย และจัดใหงายตอการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล
- ตรวจสอบขอมูลและจัดทํารายงานผลการประเมินสมรรถนะรายบุคคล
วิเคราะหเปรียบเทียบสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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- จัดทําหนังสือเชิญประชุมผูบริหารระดับสูงตั้งแตอธิการบดี -ผูบริหารแตละ
สังกัด เพื่อรับผลการประเมินสมรรถนะและนํากลับไปชี้แจงใหผูใตบังคับบัญชาเพื่อวางแผนพัฒนา
รายบุคคลในการลด Gap Analysis หรือเพิ่มเติมศักยภาพ
3.2.3 งานแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล
-จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล
-จัดทํารางประกาศแนวปฏิบัติในการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล
หรือ แนวปฏิบัติการใชงบประมาณดานการพัฒนาบุคลากร
- ออกแบบฟอรมการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลโดยมีองคประกอบดาน
สมรรถนะ ดานความกาวหนาสายอาชีพดวยโปรแกรม Excel ที่สามารถเลือกหัวขอได
- รวบรวม ตรวจสอบและสรุปขอมูลหัวขอหรือประเด็นการพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคลเพื่อวางแผนการพัฒนาประจําป
- รวมรวมแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล Scan เก็บขอมูลในเว็ปไซดงาน
บริหารบุคคล และเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณดานการพัฒนา
3.3 งานจัดสรรงบประมาณพัฒนา
3.3.1 จัดสรรงบประมาณพัฒนา
- จัดทําสรุปขอมูลการจัดสรรงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณสําหรับ
บุคลากรที่มีแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลตามประกาศฯ ของแตละสังกัด
- จัดทําโครงการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยแบงการ
จัดสรรงบประมาณเปน 3 สวน สวนที่ 1 การจัดสรรงบประมาณการพัฒนาใหแตละสังกัด จัดสรร
งบประมาณสวนกลางตามนโยบายฯ และจัดสรรงบประมาณการพัฒนาบุคลากรจัดโดยมหาวิทยาลัย
- บันทึกโครงการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยแยก
กิจกรรมแตละชื่อสังกัด กิจกรรมสวนกลางตามนโยบาย และกิจกรรมแตละโครงการที่มหาวิทยาลัยจัด
โครงการ ในระบบ 3 มิติ
- ปรับแกไขโครงการฯ ตามมติที่ประชุมชุดตางๆ โดยกองนโยบายและแผน
แจง
- ดําเนินการประชุมชี้แจงตัวแทนแตละสังกัดเพื่อทําความเขาใจในการ
รายงานผลการใชงบประมาณและผลการพัฒนาใหแตละสังกัดทราบ เมื่อไดรับอนุมัติงบประมาณ
- บันทึกโครงการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยแยก
กิจกรรมแตละชื่อสังกัด กิจกรรมสวยกลางตามนโยบาย และกิจกรรมแตละโครงการที่มหาวิทยาลัยจัด
โครงการ ในระบบ EMERSER
- ควบคุม ตรวจสอบการใชงบประมาณดานการพัฒนาและใหคําปรึกษาการ
ของบประมาณเพิ่มเติมแตละสังกัด
- ติดตามรายงานผลการพัฒนาแตละสังกัด และรวบรวมขอมูลการพัฒนา
- ควบคุม ตรวจสอบการใชงบประมาณดานการพัฒนาของสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี
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- จัดทําบันทึกการขอโอบงบประมาณดานการพัฒนาสํานักงานอธิการบดี
- จัดทําคําของบประมาณกันงบเหลื่อมปดานการพัฒนาสํานักงานอธิการบดี
- จัดทําคําของบประมาณกันขามปดานโครงการที่รับผิดชอบ
- บันทึกกิจกรรมที่เพิ่มระหวางปในระบบ 3 มิติ และใน Emerser
- รายงานโครงการในระบบ 3 มิติ
- รายงานโครงการในระบบ Emerser
3.4 งานจัดทําโครงการพัฒนา
3.4.1 แผนพัฒนาบุคลากรประจําแตละปงบประมาณ
- วางแผนปฏิทินการพัฒนาบุคลากรแตละปงบประมาณ (กําหนดวัน
ประสานงานวิทยากร เปนตน)
- จัดทําบันทึกขออนุมัติดําเนินการกิจกรรมแตละกิจกรรมในโครงการบริหาร
และพัฒนาฯ สวนที่มหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการจัด(ในแบบ 08)
- จัดทําคําสั่งใหบุคลากรเขารวมโครงการฯ และจัดทําบันทึกเชิญเขารวม
โครงการ และรวบรวมรายชื่อ
- จัดทําหนังสือเชิญประธานกลาวเปด
- จัดทําหนังสือเชิญวิทยาการและประสานงานวิทยากร ในเรื่องเอกสาร
ประกอบการอบรม และการเดินทาง
- ดําเนินการยืมเงินในระบบ 3 มิติ
- จัดทําคํากลาวรายงานประธานในพิธี และจัดทํารางคํากลาวของประธาน
กลาวเปดการอบรม
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
- ดําเนินการจัดทําบันทึกเรื่องการจัดซื้อจัดจางวัสดุและถายเอกสารใหงาน
บริหารพัสดุดําเนินการ
- ออกแบบประเมินผลโครงการและจัดทําเปน Google Form
- ประสานงานและแกปญหาระหวางการเขารวมโครงการฯ
- สรุปรายงานผลการประเมินโครงการ
- เคลียรเบิกจายใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
4. งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานมอบหมายอื่นๆ
4.1 ระดับสํานัก
4.1.1 สํานักงานอธิการบดี
- เขียนประเมินตนเอง (SAR) ในองคประกอบที่อยูในความรับผิดชอบ
- จัดเตรียมเอกสารประกอบ (SAR)
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4.2 ระดับมหาวิทยาลัย
4.2.1 ดานการบริหารจัดการ ในขอยอยที่อยูในความรับผิดชอบ)
- 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 บุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
บุคลากรเงินรายได /คณะกรรมการรับสมัคร
5. งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
5.1 งานประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
- จัดทําบันทึกและประสานงานในการเสนอวาระเขาทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ก.บ.ม.
- รวบรวม ตรวจสอบขอมูลของหนวยงานที่จะเสนอคณะกรรมการ ก.บ.ม.
- จัดทําระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ม. และเอกสารดานกฏหมายที่เกี่ยวของ และ
สําเนาจัดทําเลมตามจํานวนคณะกรรมการ
- จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ม. และสําเนาแจง
- ประสานงานนัดวันประชุมกับผูทรงคุณวุฒิ
- เขารวมประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ม. (นําเสนอ+รวมแกปญหาระหวางการประชุม)
- ตรวจทานและแกไขรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ม.
- จัดทําบันทึกแจงมติคณะกรรมการ ก.บ.ม. ใหผูเกี่ยวของทราบ
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บทที่ 3
หลักเกณฑการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน และเงือ่ นไขการปฏิบัตงิ าน
การบริหารโครงการฝกอบรมเปนสิ่งสําคัญอีกดานหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง ใหมีความรู ความเขาใจ ทักษะทางวิชาชีพ และทักษะอื่น ๆ ที่จําเปนในการ
นําไปประยุ กต ใช กับกระบวนการทํางานแตละวิช าชีพ ดังนั้นกระบวนการในการบริหารโครงการ
ฝกอบรมจึงจําเปนตองกลั่นกรองเรื่องที่มีความจําเปน เหมาะสมกับสถานการณเพื่อใหเปนไปตาม
ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย และสอดคลองกับ ความจํ าเปนแตละวิช าชีพ รวมถึงการตั้งงบประมาณ
โครงการเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการการทํางานที่เกี่ยวของ ดังนี้

3.1 หลักเกณฑการปฏิบัติงาน
ดังนี้

การปฏิบัติงานการบริหารโครงการฝกอบรม มี กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอขออนุมัติงบประมาณ
ประเด็นสําคัญมีดังตอไปนี้
- อธิการบดีมีเปนผูตีความ วินิจฉัย ออกคําสั่ง และใหถือเปนที่สุด ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ กรณีที่มีขอขัดแยง ขอสงสัย หรือที่ไมมีระบุไวในประกาศ
- การของบประมาณ/โครงการจากระบบ ดําเนินจัดทําโครงการและงบประมาณในระบบ
บริหารงบประมาณฯ 3 มิติ และจัดทําบันทึกขอความเสนออธิการบดี ผานผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น
พรอมพิมพโครงการจากระบบบริหารงบประมาณฯ 3 มิติ พรอมแนบเอกสารที่เกี่ยวของ(ถามี) นําสง
กองนโยบายและแผน
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เรื่องแนวปฏิบัติการเบิกคาใชจายในการจั ด
ประชุม ฝกอบรม สัมมนา และเดินทางไปราชการ ประเด็นสําคัญมีดังตอไปนี้
- อธิการบดีมีเปนผูตีความ วินิจฉัยและใหถือเปนที่สุด ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ
นี้ กรณีที่มีขอขัดแยง ขอสงสัย หรือที่ไมมีระบุไวในประกาศ
- คาที่พักกรณีกิจกรรมเกินกึ่งหนึ่งเปนขาราชการประเภท ก ใหเบิกคาเชาไดไมเกิน 2,200
บาทต อ คนต อวั น เมื่ อ เช า ห อ งพั กเดีย ว และไม เกิน อัต รา 1,200 บาทตอ คนตอ วัน เมื่อ พัก คู กรณี
กิจกรรมเกินกึ่งหนึ่งเปนขาราชการขาราชการประเภท ข ใหเบิกคาเชาไดไมเกิน 1,450 บาทตอคนตอ
วันเมื่อเชาหองพักเดียว หรือไมเกินอัตรา 900 บาทตอคนตอวันเมื่อพักคู และกรณีกิจกรรมเกินกึ่งหนึ่ง
เปนบุคคลที่ไมใชบุคลากรของรัฐ ใหเบิกคาเชาหองพักในลักษณะเหมาจายไดไมเกิน 500 บาทตอคน
ตอวัน
- คาพาหนะในการเดินทางกรณียานพาหนะไมมีวาง กรณีไมมียานพาหนะประจําทาง แต
ตองการความรวดเร็ว ผูเดินทางจะตองไดรับอนุญาตจากอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายกอน กรณี
ยานพานะส ว นตั ว เบิ ก ได กิ โ ลเมตรละ 4 บาทสํ า หรั บ ส ว นตั ว หรื อ กิ โ ลเมตรละ 2 บาทสํ า หรั บ
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รถจักรยานยนตสวนบุคคล กรณีพาหนะรับจาง เบิกไดไมเกิน 2 เที่ยวๆละไมเกิน 500 บาท และ
พาหนะประจําทาง เบิกไดตามอัตราที่จายจริง โดยใหผูเบิกเปนผูรับรองการจาย
- คาสมนาคุณ การฝกอบรม ขาราชการประเภท ก และวิทยากรเปนบุคลากรภาครัฐ ใหไดรับ
คาสมนาคุณไดไมเกิน 800 บาทตอชั่วโมงตอคน กรณีวิทยากรไมไดเปนบุคลากรภาครัฐ ใหไดรับคา
สมนาคุณไดไมเกิน 1,600 บาทตอชั่วโมงตอคน และการฝกอบรม ขาราชการประเภท ก หรือบุคคล
ซึ่งไมใชบุคลากรของรัฐ วิทยากรเปนบุคลากรภาครัฐ ใหไดรับคาสมนาคุณไดไมเกิน 600 บาทตอ
ชั่วโมงตอคน กรณีวิทยากรไมไดเปนบุคลากรภาครัฐ ใหไดรับคาสมนาคุณไดไมเกิน 1,200 บาทตอ
ชั่วโมงตอคน
- คาพาหนะวิทยากร คาพาหนะราชการใหเบิกคาน้ํามันไดเทาที่จายจริง กรณีวิทยากรไป
กลั บ ด ว ยพาหนะส ว นตั ว วิ ทยากร ใหเบิกคาน้ํามัน ชดเชยไดกิโ ลละ 4 บาท หรือเหมาจายไดตาม
ระเบียบกําหนด
- คาจางเหมาทําอาหารและเครื่องดื่มจัดประชุมราชการภายในมหาวิทยาลัยฯ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม เบิกไดไมเกิน 35 บาทตอมื้อตอคน อาหารกลางวัน/เย็น เบิกไดไมเกิน 120 บาทตอมื้อ
ตอคน กรณีจัดภายนอกมหาวิทยาลัย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม เบิกไดไมเกิน 50 บาทตอมื้อตอคน
อาหารกลางวัน/เย็น เบิกไดไมเกิน 120 บาทตอมื้อตอคน
- คาอาหารจัดฝกอบรมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการภายในสถานที่ราชการ ผูเขารวม
กิ จ กรรมกึ่ งหนึ่ งเป น ข า ราชการประเภท ก หรือ ประเภท ข หรือ บุคคลซึ่งไมใชบุคลากรของรั ฐ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม เบิกไดไมเกิน 35 บาทตอมื้อตอคน กรณีคาอาหารผูเขารวมกิจกรรมกึ่ง
หนึ่งเปนขาราชการประเภท ก จัดครบทุกมื้อ ไมเกิน 850 บาทตอมื้อตอคน ไมครบทุกมื้อ ไมเกิน 600
บาทตอมื้อตอคน กิจกรรมกึ่งหนึ่งประเภท ข จัดครบทุกมื้อ ไมเกิน 600 บาทตอมื้อตอคน ไมครบ
ทุกมื้อ ไมเกิน 400 บาทตอมื้อตอคน และกิจกรรมกึ่งหนึ่งบุคคลซึ่งไมใชบุคลากรของรัฐ จัดครบทุกมื้อ
ไมเกิน 360 บาทตอมื้อตอคน ไมครบทุกมื้อ ไมเกิน 240 บาทตอมื้อตอคน
- ค า อาหารจั ดฝ ก อบรมสั ม มนาและประชุมเชิงปฏิบัติ การใชส ถานที่เอกชนหรือ โรงแรม
ผูเขารวมกิจกรรมกึ่งหนึ่งเปนขาราชการประเภท ก หรือ ประเภท ข คาอาหารวางและเครื่องดื่ม เบิก
ไดไมเกิน 80 บาทตอมื้อตอคน กรณีคาอาหารผูเขารวมกิจกรรมกึ่งหนึ่งเปนขาราชการประเภท ก จัด
ครบทุกมื้อ ไมเกิน 1,200 บาทตอมื้อตอคน ไมครบทุกมื้อ ไมเกิน 850 บาทตอมื้อตอคน กิจกรรม
กึ่งหนึ่งประเภท ข จัดครบทุกมื้อ ไมเกิน 950 บาทตอมื้อตอคน ไมครบทุกมื้อ ไมเกิน 700 บาทตอมื้อ
ตอคน และกิจกรรมกึ่งหนึ่งบุคคลซึ่งไมใชบุคลากรของรัฐ จัดครบทุกมื้อ ไมเกิน 600 บาทตอมื้อตอคน
ไมครบทุกมื้อ ไมเกิน 400 บาทตอมื้อตอคน สําหรับคาอาหารวางและเครื่องดื่ม ไมเกิน 35 บาทตอมื้อ
ตอคน
- คาเบี้ยเลี้ยง ขาราชการประเภท ก เบิกไดในอัตรา 270 บาทตอวันตอคน ประเภท ข หรือ
บุคคลซึ่งไมใชบุคลากรของรัฐ เบิกไดในอัตรา 240 บาทตอวันตอคน
- ค า ที่ พัก กรณี เ ดิ น ทางเป น หมู คณะให พัก รวมกั น สองคนขึ้ น ไปต อหนึ่ ง ค า ที่ พั กสํ า หรั บ
ขาราชการประเภท ก ใหเบิกคาที่พักไดไมเกิน 2,200 บาทตอคนตอวันเมื่อเชาหองพักเดียว หรือไม
เกินอัตรา 1,200 บาทตอคนตอวันเมื่อพักคู หากประสงคเบิกคาที่พักในลักษณะเหมาจายไดไมเกิน
900 บาทตอคนตอวัน กรณีเปนขาราชการขาราชการประเภท ข ใหเบิกคาที่พักไดไมเกิน 1,500
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บาทตอคนตอวันเมื่อเชาหองพักเดียว หรือไมเกินอัตรา 850 บาทตอคนตอวันเมื่อพักคู หากประสงค
เบิกคาที่พักในลักษณะเหมาจายไดไมเกิน 600 บาทตอคนตอวัน
-ค า ลงทะเบี ย น และค า ใช จายอื่น ๆในการเดิ น ทางไปราชการ สามารถเบิกได เฉพาะการ
เดินทางโดยยานพาหนะราชการเทานั้น อาทิ คาทางดวน คาที่จอดรถ
-การเบิ กจ า ยดํ า เนิ น การผ านระบบบริห ารงบประมาณฯ 3 มิติ และจัดชุดเอกสารพรอม
หลักฐานอางอิงนําสงงานบริหารคลังและทรัพยสิน
3. ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู บ า นจอมบึ ง เรื่ อ งแนวปฏิ บั ติ ใ นการดํ า เนิ น การปรั บ
แผนปฏิบัติการประจําป รายโครงการ ประเด็นสําคัญมีดังตอไปนี้
- อธิการบดีมีเปนผูตีความ วินิจฉัย ออกคําสั่ง และใหถือเปนที่สุด ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ กรณีที่มีขอขัดแยง ขอสงสัย หรือที่ไมมีระบุไวในประกาศ
- ขอปรั บ รายละเอีย ดโครงการ ใหผูรับผิดชอบโครงการดําเนิน การตรวจสอบระยะเวลา
ทํางานตองไมนอยกวา 10 วันทําการนับถึงวันที่จะดําเนินงาน โดยบันทึกแจงกองนโยบายและแผน
เพื่อขออนุญาตเปดระบบบริหารงบประมาณ 3 มิตบิ ันทึกโครงการ
4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภ าพการใชจาย
งบประมาณ ประเด็นสําคัญมีดังตอไปนี้
- อธิการบดีมีเปนผูตีความ วินิจฉัยและใหถือเปนที่สุด ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ กรณีที่มีขอขัดแยง ขอสงสัย หรือที่ไมมีระบุไวในประกาศ
- การดําเนินการเบิกจายใหเปนไปตามระยะเวลาที่ประกาศฯกําหนดไว
5. คูมืองานเบิกจายมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง กําหนดการตั้งงบประมาณ
ตางๆ ประเด็นสําคัญมีดังตอไปนี้
สวนราชการที่จัดการฝกอบรมเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมได ดังตอไปนี้
5.1 คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝกอบรม
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
5.10คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม (ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงกําหนดใหจายไดตามที่จายจริง ไมเกินอัตราใบละ 200 บาท)
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5.11

บาท

คาของสมนาคุณในการดูงาน ใหเบิกจายไดที่จายจริง ไมเกินแหงละ 1,500

5.12คาสมนาคุณวิทยากร
5.13คาอาหาร

5.14คาเชาที่พัก

5.15คายานพาหนะ

คาใชจายตาม 5.1 ถึง 5.9 ใหเบิกไดเทาที่จายจริงตามความจําเปน เหมาะสม และ
ประหยัดคาใชจาย คาใชจายตาม 5.12 ถึง 5.15 ใหเบิกจายตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนด
บุคคลที่สามารถเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมได
1) ประธานในพิธีเปดหรือปดการฝกอบรม แขกผูมีเกียรติ และผูติดตาม
2) เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหจัดงาน
3) วิทยากร
4) ผูเขารับการฝกอบรม
5) ผูสังเกตการณ
ทั้งนี้ผูปฏิบัติตองจัดทําใบลงลายมือชื่อในการเขารวมโครงการฝกอบรม

การเทียบตําแหนงเจาหนาที่และผูเขารับการอบรมที่มิไดเปนบุคลากรของรัฐ

1) บุคลากรที่เคยเปนบุคลากรของรัฐมาแลว ใหเทียบตามระดับตําแหนงหรือขั้นยศ
ครั้งสุดทายกอนออกจากราชการหรือออกจากงาน แลวแตกรณี
2) บุคคลที่กระทรวงการคลังไดเทียบระดับตําแหนงไวแลว
3) วิทยากรในการฝกอบรมขาราชการประเภท ก ใหเทียวเทาขาราชการตําแหนง
ประเภทบริหารระดับสูง สําหรับวิทยากรในการฝกอบรมขาราชการประเภท ข และวิทยากรในการ
ฝกอบรมบุคคลภายนอกใหเทียบเทาขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน
4) นอกจาก ขอ 1-2 หรือ 3 ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณพิจารณา
เทียบตําแหนงตามความเหมาะสม โดยถือหลักการเทียบตําแหนงของกระทรวงการคลังตาม 2) เปน
เกณฑในการพิจารณา

“การฝ กอบรมประเภท ก” หมายความวา การฝ กอบรมที่ผู เขา รับ การ
ฝกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเปนบุคลากรของรัฐ ซึ่งเปนขาราชการตําแหนงประเภททั่วไประดับ
ทักษะพิเศษ ขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ
ขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ขาราชการตําแหนงประเภทบริหารระดับ
ตนและระดับสูง หรือตําแหนงที่เทียวเทา
“การฝ กอบรมประเภท ข” หมายความว าการฝ กอบรมที่ผู เขา รับ การ
ฝกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเปนบุคลากรของรัฐ ซึ่งเปนขาราชการตําแหนงประเภททั่วไประดับ
ปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงานและระดับอาวุโส ขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ ขาราชการตําแหนงประเภท
อํานวยการระดับตน หรือตําแหนงที่เทียบเทา
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การตั้งงบประมาณในอัตราคาสมนาคุณวิทยากร

ผู ป ฏิ บั ติพิ จ ารณาให เ ป น ไปตามระเบี ย บ ประกาศที่ กระทรวงการคลั งและมหาวิ ทยาลั ย
กําหนดดังนี้
วิทยากร
การฝกอบรม
ขาราชการประเภท ก
ขาราชการประเภท ข และ
บุคคลภายนอก
บุคลากรของรัฐ
ไมเกินชั่วโมงละ 800 บาท
ไมเกินชั่วโมงละ 600 บาท
ไมเปนบุคลากรของรัฐ
ไมเกินชั่วโมงละ 1,600 บาท
ไมเกินชั่วโมงละ 1,200 บาท
กรณีที่จําเปนตองใช วิทยาการที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณเปนพิ เศษ เพื่ อ
ประโยชนในการฝกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่กําหนด จะใหวิทยากรไดรับคาสมนาคุณสูงกวา
อัตราที่กําหนดได โดยใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ
หลักเกณฑการเบิกจายคาสมนาคุณวิทยากร
ลักษณะโครงการ
หลักเกณฑการเบิกจาย
1. บรรยาย
จายไดไมเกิน 1 คน
เปนคณะ
2. การอภิปราย
จ า ยได ไ ม เ กิ น 5 คน รวมผู ดํ า เนิ น การ
การสัมมนา
อภิปรายที่ทําหนาที่เชนเดียวกับวิทยากร
3. แบงกลุมฝกปฏิบัติ
จายไดไมเกินกลุมละ 2 คน
ตองกําหนดในโครงการฯ ซึ่ง
แบงกลุมอภิปราย
จําเปนตองมีวิทยากรประจํากลุม
แบงกลุมสัมมนา
แบงกลุมทํากิจกรรม
กรณีจํานวนวิทยากรเกินกวาที่กําหนด ใหเฉลี่ยจายภายในวงเงินที่เบิกจายไดตามหลักเกณฑ
การนับเวลาเพื่อจายคาสมนาคุณวิทยากร
1) นับตามเวลาที่กําหนดในคารางการฝกอบรม
2) ไมตองหักเวลาพักรับประทานอาหารวาง-เครื่องดื่ม
3) แตละชั่วโมงการฝกอบรมตองมีกําหนดเวลาไมนอยกวา 50 นาที
4) กรณีกําหนดเวลาไมถึง 50 นาที แตไมนอยกวา 25 นาที ใหเบิกคาสมนาคุณวิทยากรได
กึ่งหนึ่ง
คาใชสอย
ประกอบดวยคาที่พัก คาอาหารวาง-เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาอาหารเย็น คาเดินทาง
คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาเบี้ยเลี่ยงพนักงานขับรถ คาทางดวน คาถายเอกสาร
1) อัตราคาเชาที่พักในการฝกอบรมในประเทศ (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
บุคคลที่ไมใชบุคลากรของรัฐ
เบิกจายลักษณะเหมาจายไดไมเกิน 500 บาทตอคนตอวัน
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การจัดที่พักใหแกผูเขารับการฝกอบรม สําหรับการฝกอบรมขาราชการประเภท ข และ
การฝกอบรมบุคคลภายนอก ใหพักรวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไปโดยใหพักหองพักคู เวนแตกรณีที่ไม
เหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผูอื่นได หัวหนาสวนราชการที่จัดการฝกอบรมอาจจัดให
พักหองพักคนเดียวได
การจัดที่พักใหแกผูสังเกตการณหรือเจาหนาที่ ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และตําแหนง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส ใหพักรวมกันตั้งแต 2 คนขึ้นไปโดยให
พักหองพักคู เวนแตกรณีที่ไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผูอื่นได หัวหนาสวนราชการ
ที่ตําแหนงประเภทบริหารระดับตน ระดับสูง หรือตําแหนงที่เทียบเทาตําแหนงประเภทอํานวยการ
ระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ และตําแหนงประเภททั่วไป
ระดับทักษะพิเศษ จัดใหพักหองพักคนเดียวก็ได
2) อัตราคาอาหารวางและเครื่องดื่มในการฝกอบรม (บาท : วัน : คน)
รายการ
สถานที่จัดฝกอบรม
สถานที่ราชการ
สถานที่เอกชน
คาอาหารวางและเครือ่ งดื่ม
ไมเกิน 35
ไมเกิน 80
3) อัตราคาอาหารในการฝกอบรม (บาท : วัน : คน)
การฝกอบรมในสถานที่ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
ระดับการฝกอบรม
การฝกอบรมในสถานที่ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
ภายในประเทศ
ในตางประเทศ
จัดครบทุกมื้อ
จัดไมครบทุกมื้อ
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
การฝกอบรมในสถานที่ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
ระดับการฝกอบรม
การฝกอบรมในสถานที่ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
ภายในประเทศ
ในตางประเทศ
จัดครบทุกมื้อ
จัดไมครบทุกมื้อ
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 ใหคํานวณเวลาเพื่อเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหนับตั้งแตเวลาที่เดินทาง
ออกจากสถานที่ อยูห รื อสถานที่ ปฏิบัติร าชการตามปกติ จนกลับถึงสถานที่อยูห รือสถานที่ปฏิบัติ
ราชการตามปกติ แลวแตกรณี โดย
จํานวนชั่วโมงที่นับได
คิดจํานวน
คาเบี้ยเลี้ยง
(วัน)
(บาท)
24 ชั่วโมง
1
240
เกิน 24 ชั่วโมงนั้นแตนับแลวชั่วโมงที่เกินมากกวา 12 ชั่วโมง
1
240
ไมถึงมากกวา 12 ชั่วโมง แตมากกวา 6 ชั่วโมง
½
120
การเบิกจายคาพาหนะเดินทางไป-กลับระหวางสถานที่อยู ที่พัก หรือที่ปฏิบัติราชการไปยัง
สถานที่ จั ด ฝ ก อบรมของบุ คคลดั ง นี้ ป ระธานในพิ ธี เ ป ดหรื อป ด การฝ ก อบรม แขกผู มี เ กี ย รติ และ
ผูติดตาม เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหจัดงาน วิทยากร ผูเขารับการฝกอบรม และผูสังเกตการณ ให
อยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการที่จัดการฝกอบรมหรือสวนราชการตนสังกัด
การจัดยานพาหนะใหหรือรับผิดชอบคายานพาหนะสําหรับประธานในพิธีเปดหรือปดการ
ฝกอบรม แขกผูมีเกียรติ และผูติดตาม เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหจัดงาน วิทยากร ผูเขารับการ
ฝกอบรม และผูสังเกตการณ ใหสวนราชการดําเนินการตามหลักเกณฑ ดังนี้
(1) กรณีใชยานพาหะของสวนราชการที่จัดการฝกอบรม หรือกรณียืมยานพาหนะจากสวน
ราชการหรือหนวยงานอื่น ใหเบิกจายคาเชื้อเพลิงไดเทาที่จายจริง
(2) กรณีใชยานพาหนะประจําทางหรือเชาเหมายานพาหนะ ใหจัดยานพาหนะตามระดับของ
การฝกอบรมตามสิทธิของขาราชการตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการโดย
อนุโลมดังนี้
(ก) การฝกอบรมขาราชการประเภท ก ใหจัดยานพาหระตามสิทธิของขาราชการ
ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง เวนแตกรณี
เดินทางโดยเครื่องบินใหใชชั้นธุรกิจ แตถาไมสามารถเดินทางโดยชั้นธุรกิจไดใหเดินทางโดยชั้นหนึ่ง
(ข) การฝกอบรมขาราชการประเภท ข ใหจัดยานพาหนะ ตามสิทธิขาราชการตําแหนง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติการ
ทั้งนี้ ใหเบิกจายคาพาหนะไดเทาที่จายจริงตามความจําเปน เหมาะสม และประหยัด
การเบิกจาย
5. ระเบี ย บกระทรวงการคลั งว าดว ยค าใชจ ายในการฝกอบรม การจัด งานและการประชุ ม
ระหวางประเภท พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน
และการประชุ มระหว างประเภท (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2552 และระเบีย บกระทรวงการคลั งวาด ว ย
คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 สรุป
ประเด็นสําคัญไดดังนี้
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3.2 วิธกี ารปฏิบัติงาน
เพื่ อมี คุณ ภาพมาตรฐาน สามารถวั ดผล และตรวจสอบได การบริห ารการฝ กอบรมเพื่อ ใช
ประเมินผลคุณภาพของการฝกอบรม ซึ่งประกอบดวย 6 ประเด็นที่จําเปนตองพิจารณา ดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
ดังนี้

ประเด็น
โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร/งบประมาณ
ผูเขารับการอบรม
วิทยากร
สถานที่อบรม สื่อ หรืออุปกรณสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู
การวัดและประเมินผลการฝกอบรม
การติดตามผลการฝกอบรม

ดังนั้นหลักเกณฑการปฏิบัติงานในการสรางมาตรฐานการบริหารโครงการฝกอบรม 3 ดานหลัก

3.2.1 การเตรี ย มการก อ นการฝ ก อบรม เช น การหาความจํ า เป น ในการ
ฝกอบรม การเขียนโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร การพิจารณากลุมเปาหมายและวิทยากร และการ
วางแผนการจัดการฝกอบรม
3.2.2 การบริหารและการดําเนินการฝกอบรม และ
3.2.3 การดํ า เนิ น การหลั ง การฝ ก อบรม เช น การวั ด และประเมิ น ผลการ
ฝกอบรม และติดตามสัมฤทธิ์ผลการฝกอบรม
3.2.1 การเตรียมการกอนการฝกอบรม เปนปจจัยสําคัญในการจัดการฝกอบรมใหประสบ
ความสําเร็จ โดยเริ่มตั้งแตการคัดเลือกโครงการฝกอบรม การขออนุมัติโครงการฝกอบรม การคัดเลือก
ผูเขารับการฝกอบรม การคัดเลือกวิทยาการ การจัดเตรียมสถานที่ สื่อ หรืออุปกรณสนับสนุนการ
เรียนรู กอนถึงวันที่มีการจัดฝกอบรมใหพรอม
3.2.1.1 การคัดเลือกโครงการฝกอบรมตองมีความสอดคลองกับ
1) แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 20 ป ระยะ 3 ป และประจําป
แผนกลยุทธพัฒนามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี และการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ระเบียบตางๆ นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล
2) การหาความจําเปนในการฝกอบรม และวิเคราะหความจําเปนรายตําแหนง โดย
กําหนดขอบเขตของการหาความจําเปนในการฝกอบรม วางแผนการหาความจําเปนในการฝกอบรม
วิเคราะห จากการสังเกตการณ สัมภาษณ ออกแบบสํารวจ หรือการประเมินสมรรถนะรายบุคคล
แบบผูถูกประเมินประเมินตนเอง เพื่อนรวมงานหรือผูมีสวนไดสวนเสียประเมิน ผูบริหารประเมิน
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สมรรถนะ รายงานผลการวิเคราะหขอมูลการหาความจําเปน และสรุปทิศทางการวางแผนการจัด
โครงการฝกอบรม ซึ่งสามารถแยกแนวทางการกําหนดโครงการฝกอบรมดังนี้
(1) ไมจําเปนตองคนหาสาเหตุของปญหา สามารถตัดสินใจจัดฝกอบรมไดทันที
(ก) เมื่อรับพนักงานเขามาใหม
(ข) เมื่อมีการโยกยายเปลี่ยนตําแหนงงาน หรือเลื่อนตําแหนง
(ค) เมื่อมีการขยายงาน หรือการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช
(ง) เมื่อมีการเปลี่ยนวิธีการผลิต หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม
(จ) เปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎระเบียบปฏิบัติงานใหม
(2) จําเปนตองวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงกอนวาเกิดจากอะไร อาทิ ผลงานไมได
มาตรฐาน เสร็จไมทันเวลาที่กําหนด เกิดการผิดพลาดบอยๆ มีปญหาบริการลาชา ความไมเขาใจใน
กระบวนการปฏิบัติงาน มีอัตราการรองทุกขหรือความไมพอใจในหมูพนักงาน ลูกคาไมพึงพอใจ มี
การรองเรียนจากลูกคาเพิ่มขึ้น ตนทุนในการผลิตหรือคาใชจายในการปฏิบัติงานสูงกวาปกติ ขาด
ความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยงาน มีการลา หรือขาดงานมาก รวมถึงอัตราการเขา-ออก
งานของบุคลากรสูงเพิ่มเติมความรูทั่วไป มีทั้งที่เกี่ยวของและมิไดเกี่ยวของกับตําแหนงงานโดยตรง แต
จะเป น ประโยชน ไ ด ใ นอนาคต เช น เทคนิ ค การบริ ห ารงาน กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน เพิ่ ม ทั ก ษะ
ความสามารถ เช นทั กษะทางด า นสื่อสาร ดานภาษาตางประเทศ ทักษะการวางแผน ทักษะดา น
เทคโนโลยี
3.2.1.2 การคัดเลือกผูเขารับการอบรม
การคั ดเลื อกผูเ ขารั บการอบรมที่มีคุณสมบัติเ หมาะสมกั บหัวข อ/เนื้อหาโครงการ
ฝกอบรม มีความรูพื้นฐานหรือหนาที่รับผิดชอบในงานที่เกี่ยวของกับโครงการฝกอบรมนั้นๆ หรือผู
เขาอบรมมีความจําเปนที่ตองไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP) โดย
การกําหนดจํานวนผูเขาอบรมเหมาะสมกับโครงการฝกอบรม
3.2.1.3 การคัดเลือกวิทยากร
วิทยากรเปนผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู ประสบการณ ความสามารถตรงกับเนื้อหาที่
อบรม รวมถึ ง วิ ท ยากรมี แ ผนการสอนที่ ชั ด เจนเหมาะสมกั บ เนื้ อ หา และ/หรื อ มี ก ารชี้ แ จง
วัตถุประสงคขอบเขตเนื้อหาในการอบรม ทั้งนี้ผูปฏิบัติควรจัดฐานขอมูลประวัติวิทยากร
3.2.1.4 การเขียนโครงการฝกอบรม เพื่อขออนุมัติดําเนินการจัดโครงการ และงบประมาณ
3.2.1.5 การจัดเตรียมสถานที่
การจัดหาสถานที่ฝกอบรมไดอยางเหมาะสมกับหัวขอ/เนื้อหาโครงการฝกอบรม และ
เอื้อตอการจัดกิจกรรม รวมทั้งมีความปลอดภัยสําหรับผูเขารับการอบรมและวิทยากร
3.2.1.6 การจัดเตรียมสือ่ หรืออุปกรณสนับสนุนการเรียนรู
จั ด เตรี ย มเอกสรประกอบการฝ ก อบรม ได แ ก กํ า หนดการฝ ก อบรม เอกสาร
ประกอบการฝกอบรม แบบประเมินผลกอน-หลังฝกอบรม ประกาศนียบัตร(ถามี)
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จัดเตรียมอุปกรณสนับสนุนการเรียนรูของผูเขารับการอบรม มีความเหมาะสมทั่วถึง
ไดแก โสตทัศนูปกรณ เครื่องเขี ยน ปายชื่อวิทยากร ปายชื้อผูเข ารับการอบรม(ถามี) ปายตอนรั บ
อุปกรณในพิธีเปด-ปด เปนตน
3.2.1.7 การจัดเตรียมงบประมาณ และอาหาร
ดําเนินการยืมเงินผานระบบ 3 D ตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ และดําเนินการสั่ง
อาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน อาหารเชาเย็น(ถามี)
ทั้งนี้เอกสารอางอิง ประกอบดวย
 โครงการฝกอบรม
 บันทึกขออนุมัติโครงการ
 กําหนดการฝกอบรม
 ประวัติวิทยากร
 หนังสือ/บันทึกเชิญวิทยากร
 หนังสือ/บันทึกเชิญประธานในพิธี และผูกลาวรายงานประธานในพิธี
 หนั งสื อ /บั น ทึก/เชิญ บุค ลากรเข ารับ ฝก อบรมพร อมกําหนดคุณสมบัติผูเข า
อบรม
 หนังสือ/บันทึกตอบรับเขารบการฝกอบรม
 แบบประเมินผลกอน-หลังโครงการฝกอบรม
 หนังสือ/เอกสารหลักฐานการรับคาตอบแทน(ถามี)
 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
 คําสั่งใหบุคลากรเขารับฝกอบรม
 เอกสารการยืมเงิน
3.2.2 การดําเนินการฝกอบบรม
การดําเนินการฝกอบรมที่มีคุณภาพตองเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการฝกอบรมอยาง
แทจริง และครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตรการฝกอบรมไดครบถวน
3.2.2.1 วิทยากร
วิทยากรสามารถถายทอด/สื่อสารใหเกิดความเขาใจ รวมทั้งมีเทคนิคและวิธีการสอน
ที่ใช ในแตละหัวขอ/เนื้อหาโครงการฝกอบรมอย างเหมาะสม และสอดคลองกับ วัตถุ ประสงค และ
ระยะเวลาของหัวขอ/เนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรม รวมทั้งวิทยากรเปดโอกาสใหผูเขารับการอบรมมี
การซักถาม
3.2.2.2 สถานที่อบรม สื่อ หรืออุปกรณสนับสนุนการเรียนรู
1) สถานที่อบรม สื่อหรืออุปกรณ และเอกสารประกอบการอบรมมีความพรอม
เพียงพอ และเหมาะสมกับจํานวนผูเขารับการอบรม
2) หนวยงานผูจัดที่การดําเนินการจัดทําแบบลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม และ
จัดทําแบบประเมินผลกอนและหลังการฝกอบรมเพื่อใหผูเขาอบรมทําการประเมินผล/ใหขอเสนอแนะ

33

ตอความเหมาะสมของเนื้อหา วิทยาการ และการจัดเตรียมตาง ๆ อาทิ สถานที่ อุปกรณ สื่อและ
เอกสารประกอบการอบรม เปนตน
3) หนวยงานผุจัดอํานวยความสะดวก/ใหความชวยเหลือวิทยากร ผูเขารับการ
อบรมอยางเหมาะสม จนเสร็จสิ้นการอบรม
ทั้งนี้ผูปฏิบัติงานจัดสถานที่ สื่อ หรืออุปกรณสนับสนุนความรูตลอดการอบรมนั้น
ตองมีประสิทธิภาพและเปนสวนสนับสนุนในการเรียนรูไดอยางเหมาะสม
ทั้งนี้เอกสารอางอิง ประกอบดวย
 แบบลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม
 แบบประเมินผลกอนและหลังการฝกอบรม
 เอกสารประกอบการฝกอบรม
 อุปกรณประกอบการฝกอบรม
 ใบรับคาตอบแทนวิทยากรพรอมบัตรประชาชนวิทยากร(ถามี)
3.2.3 การดําเนินการหลังการฝกอบรม
3.2.3.1 ประเมินผลการจัดโครงการฝกอบรม
การดํ า เนิ น การหลั ง การฝ ก อบรมแล ว เสร็ จ ผู ป ฏิ บั ติ จั ด ทํ า รายงานสรุ ป ผลการ
ฝกอบรมเสนอผูบริหาร ซึ่งรายงานสรุปผลการฝกอบรมไดจากการรวบรวมขอมูลที่สําคัญของการ
ฝกอบรม เสนอผูบริหารเพื่อรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการเชิงนโยบาย เชน คะแนนรวมจากแบบ
ประเมินกอนและหลังการฝกอบรมซึ่งอาจแปลผลเปน รอยละ หรือคาเฉลี่ย และอาจไดมาจากากร
สังเกตลักษณะภาพรวมของผูเขารับการฝกอบรมตลอดหลักสูตร และนําผลการประเมินมาทําการ
วิเคราะหเพื่อเปนขอเสนอแนะในการพัฒนาโครงการฝกอบรมตอไป
แนวทางการประเมินผลคุณภาพโครงการฝกอบรม
1) ผูปฏิบัติงานดําเนินการประเมินผลโครงการฝกอบรมทุกองคประกอบตามที่ไดมีการ
ดําเนินการฝกอบรม
2) เปรียบเทียบผลการประเมินกับวัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัด เพื่อทราบวาผลการ
ประเมินโครงการฝกอบรมเปนไปตามวัตถุประสงค ตัวชี้วัด และผลการประเมินอยูระดับใด
3) จัดทํารายงานผลการประเมินโครงการฝกอบรมเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ทั้งนี้เอกสารอางอิง ประกอบดวย
 รายงานสรุปโครงการฝกอบรม
3.2.3.2 จัดทําเอกสารการเบิก-จาย
ดําเนินการจัดทําเอกสารการเบิก-จาย แยกหมวดคาใชจายคาตอบแทน คาใช
ซอย และค า วั ส ดุ พร อ มเอกสารประกอบการเบิก จายแตล ะชุด เปน ไปตามคูมื อการเบิ กจา ยของ
มหาวิทยาลัย และดําเนินการตัดยอดคาใชจายที่เกิดจริงกับคาใชจายงบประมาณในระบบ 3 D และนํา
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ชุ ด เอกสรหมวดค า ใช จ า ยต า ง ๆ นํ า ส ง งานบริ ห ารคลั ง และทรั พ ย สิ น กองนโยบายและแผน
สํานักงานอธิการดี
ทั้งนี้เอกสารหลักฐาน ประกอบดวย
 เอกสารการเบิก-จาย
3.3 การวัดความคุมคาโครงการฝกอบรม(ถามี)
เปนการติดตามผลการฝกอบรมเพื่อการวัดความคุมคาในการจัดโครงการฝกอบรม โดย
มีระยะเวลา 3 เดือน หรือ 6 เดือน นับจากหลังโครงการฝกอบรมดําเนินการแลวเสร็จ

3.3 เงื่อนไข /ขอสังเกต /ขอควรระวัง /สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน
การบริหารโครงการฝกอบรม สิ่งที่ผูปฏิบัติงานดานนี้ของหนวยงานควรมีความระมัดระวัง
สําหรับการตรวจสอบความถูกตองเพื่อใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง และ
แนวปฏิบัตินั้น จุดที่ควรระวังและตรวจสอบกอนนําเสนอขออนุมัติผูมีอํานาจตามลําดับดังนี้
1. ตรวจสอบโครงการ ว าวั ต ถุ ป ระสงค ข องโครงการ บ ง ชี้ เ พื่ อ ให ไ ด อ ะไร และ
เปาหมายตัวชี้วัดที่กําหนดมีความทาทาย และผลลัพธไดอะไรบาง เปนไปตามผลการวิเคราะหจากการ
หาความจําเปนในการฝกอบรม หรือนโยบายเรงดวนของมหาวิทยาลัยหรือไม
2. การประมาณการคาใชจายของโครงการฝกอบรม จุดสําคัญที่ควรตรวจสอบของ
การประมาณการคาใชจายตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และไมเกินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
จากมหาวิทยาลัยฯ
3. ตรวจสอบผลการวิเคราะหเปนไปตามตัวชี้วัดและตั้งคาเปาหมายตามที่กําหนด
หรือไม
4. การเขียนวัตถุประสงคของโครงการตองชัดเจนและตองสามารถวัดผลได ทั้งใน
การดําเนินการตองใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด
5. ในจั ด โครงการ หรื อ กิ จ กรรมในโครงการฝ กอบรม ผู ป ฎิ บั ติ ดํา เนิ น การเขี ย น
รายละเอียดแตละกิจกรรมเปนโครงการขออนุมัติจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีซ่ึงสามารถ
อนุมัติภายใตโครงการที่อยูภายใตสังกัดและงบประมาณที่ไดรับมอบอํานาจตามบันทึกการมอบอํานาจ
ที่การปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ทั้งนี้การเขียนโครงการ ผูปฏิบัติดําเนินการเขียนโครงการตาม
แบบ กผ.08 ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
6. ผูปฏิบัติดําเนินการยืมเงินในระบบสามมิติ เฉพาะคาตอบแทน และคาใชสอย และแนบ
โครงการฝกอบรม และกําหนดการนําสงงานบริหารคลังและทรัพยสิน ทั้งนี้ไมตองเบิกคาถายเอกสาร
ที่อยูในหมวดคาใชสอยเนื่องจากในสวนของการถายเอกสาร และคาวัสดุทั้งหมด งานบริหารพัสดุเปน
ผูดําเนินการ แตผูปฏิบัติจัดทําบันทึกตามแบบฟอรมการซื้อจางการถายเอกสาร และรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 21 พรอมแนบโครงการและกําหนดการ นําสงไปยังงาน
บริหารพัสดุในการดําเนินการจัดหาและจัดซื้อ ดังตัวอยางบันทึกแนบ
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ภาพที่ 5 แสดงตัวอยางแบบบันทึกการซื้อจางเรื่องถายเอกสาร

แบบบันทึกการซื้อจางเรื่องการถายเอกสาร

บันทึกขอความ

สวนราชการ งานบริหารบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
.ที่ อว 0635.01 (01) บค./ 132
วันที่ ๑ พฤศจิกายน 2562
.เรื่อง ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
เรียน ผูอํานวยการกองกลาง
.
ดวย งานบริหารบุคคล มีความประสงคจะ ( ) จัดซื้อ ( / ) จัดจาง จางถาย
เอกสาร เพื่อใชในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะหคางานและการเขียนแบบประเมิน
คางานเพื่อกําหนดระดับตําแหนงที่สูงขึ้น วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หองประชุม
สุพจน มิเ ถาวั ล ย อาคารอํ า นวยการ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมูบานจอมบึง รายละเอีย ดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เหตุ ผ ลและความจํ า เป น ที่ ต อ งซื้ อ หรื อ จ า ง เพื่ อ ใช ใ นโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะหคางานและการเขียนแบบประเมินคางานเพื่อกําหนดระดับตําแหนง
ที่ สู ง ขึ้ น วั น พฤหั ส บดี ที่ ๗ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห อ งประชุ ม สุ พ จน มิ เ ถาวั ล ย อาคาร
อํานวยการ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
2. รายละเอี ย ดคุ ณลั กษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่จ ะซื้ อหรื อจ าง (รายละเอี ย ดตาม
เอกสารที่แนบ) 3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง
4. วงเงิ น งบประมาณในการจั ด ซื้ อ หรื อ จั ด จ างครั้ งนี้ จํ านวน
7,2๐๐.00
บาท (สองหมื่นแปดพันสามรอยแปดสิบบาทถวน) จาก ( ) เงินงบประมาณ ( / ) เงินรายได (
) เงินอื่นๆ เงินรับฝากประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ และกิจกรรมที่ ๑๗ การวิเคราะหคางานและ
การเขียนแบบประเมินคางานเพื่อกําหนดระดับตําแหนงที่สูงขึ้น รหัส
.
5. กํ า หนดส ง ของ/ทํ า งานแล ว เสร็ จ ภายใน 5 วั น หรื อ ภายในวั น ที่ .
6. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลื อกขอเสนอ โดยใช
เกณฑร าคา
.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
และโปรดอนุมัติใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ลงชื่อ
ผูรับผิดชอบ
(นายวันชัย ตาเสน)
๑ / พ.ย. / 62
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ไดตรวจสอบแลว
เปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ...................
เปนรายการนอกเหนือแผนปฏิบัติการ เนื่องจาก
.......................................................................................
ลงชื่อ…………….............…………………. เจาหนาที่/ผูไดรับมอบหมาย
(
)
/ พ.ย. / 62

เห็นชอบ/อนุมัติ
(นางสุนันท อุนตา)
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง
ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
.... / ...... / ......

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ
ชื่อโครงการ (ซื้อ/จาง) จางทําเอกสารและจัดซื้อวัสดุ ในโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะหคางานและการเขียนแบบประเมินคางานเพื่อกําหนดระดับตําแหนง
ที่สูงขึ้น
ลําดับ
๑

รายการ

จํานวน
ราคาโดยประมาณ (บาท)
(หนวยนับ)
หนวยละ
จํานวนเงิน
คาถายเอกสาร
36
180
6480
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ( สองหมื่นเจ็ดพันแปดสิบบาทถวน )
6,480 ลงชือ่ ................................................... ผูรับผิดชอบ
( นายวันชัย ตาเสน )
ตําแหนง
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนางานบริหารบุคคล
๑ / พ.ย. / 62
.

.
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ภาพที่ 6 แสดงตัวอยางแบบบันทึกการซื้อจางเรื่องคาวัสดุและครุภณ
ั ฑ

แบบบันทึกการซื้อจางเรื่องคาวัสดุและครุภัณฑ

บันทึกขอความ

สวนราชการ งานบริหารบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
ที่ อว 0635.01 (01) บค./ 131
วันที่ ๑ พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
เรียน ผูอํานวยการกองกลาง
ดวย งานบริหารบุคคล มีความประสงคจะ ( / ) จัดซื้อ ( ) จัดจาง ซื้อวัสดุ
เพื่อใชในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะหคางานและการเขียนแบบประเมินคางาน
เพื่อกําหนดระดับตําแหนงที่สูงขึ้น วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หองประชุมสุพจน
มิ เ ถาวั ล ย อาคารอํ า นวยการ ชั้ น ๒ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู บ า นจอมบึ ง รายละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เหตุ ผ ลและความจํ า เป น ที่ ต อ งซื้ อ หรื อ จ า ง เพื่ อ ใช ใ นโครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะหคางานและการเขียนแบบประเมินคางานเพื่อกําหนดระดับตําแหนงที่
สูงขึ้น วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หองประชุมสุพจนมิเถาวัลย อาคารอํานวยการ
ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
2. รายละเอี ย ดคุ ณลั กษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่จ ะซื้ อหรื อจ าง (รายละเอี ย ดตาม
เอกสารที่แนบ) 3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง
4. วงเงิ นงบประมาณในการจัดซื้อหรือจัดจางครั้งนี้ จํานวน
๒0,6๐๐.00
บาท (สองหมื่นแปดพันสามรอยแปดสิบบาทถวน) จาก ( ) เงินงบประมาณ ( / ) เงินรายได (
) เงินอื่นๆ เงินรับฝากประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ และกิจกรรมที่ ๑๗ การวิเคราะหคางานและ
การเขียนแบบประเมินคางานเพื่อกําหนดระดับตําแหนงที่สูงขึ้น รหัส
5. กํ า หนดส ง ของ/ทํ า งานแล ว เสร็ จ ภายใน 5 วั น หรื อ ภายในวั น ที่ 6. หลั ก เกณฑ ก ารพิ จ ารณาคั ด เลื อ กข อ เสนอ โดยใช
เกณฑ ร าคา
.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
และโปรดอนุมัติใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ลงชื่อ

(นายวันชัย ตาเสน)
๑ / พ.ย. / 62

ผูรับผิดชอบ
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ไดตรวจสอบแลว
เปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ....................
เปนรายการนอกเหนือแผนปฏิบัติการ เนื่องจาก
.......................................................................................
ลงชื่อ…………….............…………………. เจาหนาที่/ผูไดรับมอบหมาย
(
)
/ พ.ย. / 62

เห็นชอบ/อนุมัติ

(นางสุนันท อุนตา)
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง
ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
/ พ.ย. / 62
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 21
ชื่อโครงการ (ซื้อ/จาง) จางทําเอกสารและจัดซื้อวัสดุ ในโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะหคางานและการเขียนแบบประเมินคางานเพื่อกําหนดระดับตําแหนงที่
สูงขึ้น
ลําดับ
รายการ
จํานวน
ราคาโดยประมาณ (บาท)
(หนวยนับ)
หนวยละ
จํานวนเงิน
๑ แฟมใสเอกสาร 2 หวงตัวD No.9250Vสีขาว
36
110
3960
ตราชาง 2 นิ้ว
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
1 หลอด
5500
5500
K3300NR (MLT-D704S
๖ กระดาษสติก๊ เกอร 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
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ( สองหมื่นหกรอยบาทถวน )
20,600 ลงชือ่ ................................................... ผูรับผิดชอบ
( นายวันชัย ตาเสน )
ตําแหนง
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนางานบริหารบุคคล .
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. รายละเอียดอื่นๆ
2.1 .....................................................................................................................
2.2 .....................................................................................................................
2.3 .....................................................................................................................
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา (ถามี)
3.1 .....................................................................................................................
3.2 .....................................................................................................................
3.3 .....................................................................................................................
4. สถานที่ติดตั้ง/สถานที่สงมอบ
4.1 .....................................................................................................................
5. กําหนดสงมอบงาน ภายใน.....3.....วัน และฝกอบรมการใชงาน (ถามี) ภายใน....3......วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญา
6. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
6.1 การรับประกันความชํารุดบกพรองไมนอยกวา.........ป นับถัดจากวันที่ตรวจรับมอบแลวเสร็จ
7. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
7.1 หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ โดยใช เกณฑราคา
ลงชื่อ.........................................................เจาหนาที่/ผูรับผิดชอบ/หรือ
คณะกรรมการ
(
)
ตําแหนง
/
/
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ชือ่ ครุภัณฑ.............................................................จํานวน........................รายการ
1. รายละเอียดทั่วไป
1.1 .....................................................................................................................
1.2 .....................................................................................................................
2. รายละเอียดทางเทคนิค
2.1 .....................................................................................................................
2.2 .....................................................................................................................
3. รายละเอียดอื่นๆ
3.1 .....................................................................................................................
3.2 .....................................................................................................................
4. คุณสมบัติของผูเสนอราคา (ถามี)
4.1 .....................................................................................................................
4.2 .....................................................................................................................
4.3 .....................................................................................................................
5. สถานที่ติดตั้ง/สถานที่สงมอบ
5.1 .....................................................................................................................
6. กําหนดสงมอบพรอมติดตั้ง ภายใน..........วัน และฝกอบรมการใชงาน (ถามี) ภายใน..........วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
7. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
7.1 การรับประกันความชํารุดบกพรองไมนอยกวา.........ป นับถัดจากวันที่ตรวจรับมอบแลวเสร็จ
8. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
8.1 หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ โดยใช เกณฑราคา
ลงชื่อ...................................................เจาหนาที่/ผูรับผิดชอบ/หรือคณะกรรมการ
(
)
ตําแหนง
/
/
8. การรียงลําดับเอกสารหลักฐานการเบิกจาย
1. หลักฐานการเบิกคาตอบแทนวิทยากร และเรียงลําดับเอกสารใหครบถวนถูกตองโดย
เรียงดังนี้
1.1 งบหนาใบสําคัญเบิกเงิน
ชองรายการจายใหระบุชื่อโครงการฝกอบรม / วันที่จัด / สถานที่จัด / 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 ปที่จัด / สถานที่จัดใหชัดเจน
1.6.2 กําหนดการในแตละวันใหระบุวัน เดือน ป / ชวงเวลา / หัวขออบรม
พรอมชื่อวิทยากร / หากแบงเปนกลุมใหระบุหัวขออบรมพรอมชื่อวิทยากรในแตละกลุม
1.6.3 ใหระบุชวงเวลารับประทานอาหารวางและเครื่องดื่มไวในหมายเหตุ
1.7 หนังสือที่ไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ(อธิการบดี) ใหจายคาตอบแทน
วิทยากรเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
1.8 โครงการที่ไดรับอนุมัติพรอมกําหนดการ (กรณีการฝกอบรมที่มีลักษณะเปน
การแบงกลุมฝกปฏิบัติ /แบงกลุมอภิปราบ/แบงกลุมทํากิจกรรม หรือ การอภิปราย/สัมมนาเปนคณะ
ตองระบุในกําหนดการใหชัดเจน)
2. หลักฐานการเบิกคาที่พัก คาพาหนะวิทยากร และเรียงลําดับเอกสารดังนี้
2.1 งบหนาใบสําคัญเบิกเงิน
ชองรายการจายใหระบุชื่อโครงการฝกอบรม /วันที่จัด /สถานที่จัด / ระบุเปนคาที่พัก
และคาพาหนะ
2.2 ใบขออนุมัติเบิกเงิน
2.3 ใบรายการขอเบิกเงิน
2.4 ใบสําคัญรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินคาที่พักสําหรับวิทยากร
2.5 ใบสําคัญรับเงินคาพาหนะ
2.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาบัตรขาราชการ(กรณีเปนวิทยากรภายนอก)
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2.7 หนังสือเชิญวิทยากร ระบุวันเวลาใหชัดเจน
2.8 โครงการที่ไดรับอนุมัติพรอมกําหนดการ
3. หลั ก ฐานการเบิ ก ค า อาหาร อาหารว า งและเครื่ อ งดื่ ม (กรณี จ า งตามจริ ง ) และ
เรียงลําดับเอกสาร ดังนี้
3.1 งบหนาใบสําคัญเบิกเงิน
3.2 ใบขออนุมัติเบิกเงิน
3.3 ใบรายการขอเบิกเงิน
3.4 งบหนาใบสําคัญคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
3.5 ใบเสร็จรับเงินหรือใบรับรองการจายเงิน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
3.6 บัญชีลงลายมือชื่อผูเขารวมอบรม/สัมมนา ลงลายมือชื่อตามจํานวนมื้อที่เบิก เชน มี
การอบรม 2 วัน ตองมีบัญชีลงลายมือชื่อเชา-บาย ทั้ง 2 วัน
3.7 โครงการที่ไดรับอนุมัติพรอมกําหนดการ

9. การประเมินผลโครงการฝกอบรม และรายงานผล

หลังการฝกอบรมเสร็จ สิ้น ผูปฏิบัติตองดําเนิ นการสรุปวิ เคราะหผลการประเมินโครงการ
ฝกอบรมและรายงานตอหัวหนาสวนราชการที่จัดฝกอบรมภายใน 60 วันนักแตวันสิ้นสุดการฝกอบรม
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และ การประชุมระหวาง
ประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 มีกําหนดในขอ 23

3.4 แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เสน ห จุ ยโต (2544) ไดเสนอแนวคิดที่เกี่ ยวข องกับการจั ดโครงการฝกอบรมและรูป แบบ
เทคนิคในการจัดฝกอบรมไว 5 ดาน ดังนี้
(1) ปจจัยดานบุคลากร การคํานึงถึงปจจัยดานบุคลากร จะมีความเกี่ยวของตอตัว
วิทยากร และผูเขารับการฝกอบรมอยางยิ่งวา ควรจะพิจารณาการเลือกใชเทคนิคในการฝกอบรมให
เหมาะสมไดอยางไร ดังนี้
(1.1)วิทยากร ซึ่งจะตองตรวจสอบตนเองในดานความรู และประสบการณ
ในเนื้อหาวิชา ทักษะหรือความถนัดในวิธีการถายทอด ตลอดจนทักษะในการควบคุมดูแลกลุม
(1.2) ผูเขารับการฝกอบรมตองทราบวาแตละคนมีพื้นฐานความรู เพศ อายุ
ประสบการณ ลักษณะทางสังคม ลักษณะทางเศรษฐกิจ และความสัมพันธในกลุม
เปนอยางไร
(2) ปจจัยดานทรัพยากร ในการเลือกเทคนิคการฝกอบรมมีความสําคัญ ดังนั้นจึง
ตองคํานึงถึงปจ จัย ดานทรัพยากรเกี่ย วกั บ เวลา คาใช จายและสิ่งอํานวยความสะดวก ใหมีความ
สอดคลองกับทรัพยากรตาง ๆ ดังนี้
(2.1) ดานเวลา จะตองพิจารณาทั้งเวลาสําหรับเตรียมการ ระยะเวลาที่ใช
ในการถายทอดวายาวนานเพียงใดตลอดการฝกอบรม
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(2.2) ด า นค า ใช จ า ย และสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก เป น การพิ จ ารณาว า
คาใชจาย เอื้ออํานวยตอการใชรูปแบบและเทคนิคการฝกอบรมแบบใด
(3) วัตถุประสงคและเนื้อหาวิชา การพิจารณาวัตถุประสงค ตองการเนนไปในดาน
ความรู ทักษะ หรือทัศนคติ แลวก็มีการวิเคราะหเนื้อหาวาจะมีเนื้อหาใดบางที่จะนําเสนอ แตละ
เนื้ อ หาจะถ า ยทอดโดยใช เ ทคนิ ค ใดในหนึ่ ง หัว ข อ อาจบู ร ณาการหลาย ๆ เทคนิค วิธี ก ารและ
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 ทําใหทั้งฝาย เขารับการอบรม
และวิทยากรตางก็ไดรับผลประโยชนซึ่งกันและกัน โดยนําความรู แนวคิด และประสบการณมารวม
แบงปน ทําใหเกิดการเรียนรูไดมากขึ้น ซึ่งตรงกับเรื่องการจัดการความรูโดยกลุมบุคคลตอบุคคลได
ประโยชนทั้งสองฝายรวมกันนั่นเอง
(5) ลําดับของเทคนิค ลําดับของเทคนิคควรมีการพิจารณาดวยวา จะใชเทคนิคใด
กอนหลัง เชน บางกรณีจะมีการบรรยายสรุปเนื้อหากอนแลวจึงลงมือปฏิบัติ บางกรณีจะใหฝกปฏิบัติ
กอน แลวจึงบรรยายสรุป ขึ้นอยูกับเนื้อหาของหลักสูตร
ยงยุทธ ชื่นตา (2542) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาปญหาและความตองการในการฝกอบรม
ของพนักงานบริษัทไทยคอบเปอรอินดัสตรีจากัด (มหาชน) พบวา ปญหาในการฝกอบรมของพนักงาน
โดยภาพรวมอยูในระดับมีปญหามาก คือ บริษัทไมมีงบประมาณสนับสนุน นอกนั้นอยูในระดับมาก
คือ พนักงานไม เห็ น ความสํา คั ญของการฝกอบรมไมมีการติดตาม/ประเมินผลการฝกอบรมมีการ
กําหนดวิธีการฝกอบรมไมเหมาะสมกับเนื้อหา และจํานวนเจาหนาที่ไมเพียงพอ
เข็มทอง แสวง (2544) ไดทําการวิจัยเรื่องความตองการและปญหาการพัฒนาบุคลากรของ
ขาราชการครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด พบวา การฝกอบรม
สวนใหญไมเนนปฏิบัติแตเนนการบรรยายมากเกินไป ขาราชการครูมีความตองการที่จะศึกษาตอ แต
ขาดการสนับสนุนทุนจากทางราชการ การนิเทศ ติดตามและการสนับสนุนการพัฒนาครูไมสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง ขาดวัสดุและงบประมาณในการพัฒนางาน การประเมินผลการปฏิบัติงานบางครั้งไม
ยุติธรรมและโปรงใส ควรจัดอบรมระหวางปดภาคเรียนและใหมีการศึกษาดูงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง
และควรมีการประเมินผลงานอยางเปนระบบและตอเนื่องเพื่อการแกไขใหดียิ่งขึ้น
ศีดา หอมคลุมเดช (2544) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาปญหาในการจัดการฝกอบรมและ
ความตองการฝกอบรมของวิทยากร:กรณีวิเคราะหสวนการฝกอบรมองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
พบวา ผูบริหารและผูบริหารหลักสูตรมีความคิดเห็นโดยรวมของปญหาในการจัดการฝกอบรมอยูใน
ระดับปานกลาง แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 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
สํา รวจและหาความจํ า เป นก อนการจัดทําโครงการฝกอบรมรองลงมาคือขาดบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถในการจัดทําโครงการฝกอบรมภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย
ดานการดําเนินงาน/การปฏิบัติงาน มีปญหาในระดับมาก คือไมมีการติดตามผลโครงการ
ฝกอบรมรองลงมาคือไมนําผลจากการติดตามและประเมินผลไปแกไขปญหาการฝกอบรมในปตอไป
ด า นทั ก ษะความชํ า นาญมี ป ญ หาในระดั บ มากคื อ ขาดทั ก ษะในการจั ด ฝ ก อบรม รองลงมาคื อ มี
ประสบการณนอยในการจัดฝกอบรม ดานความสนใจมีปญหาในระดับมากคือ บุคลากรขาดความ
กระตือรือรนตอการที่จะไดรับการฝกอบรม รองลงมาคือขาดแรงจูงใจกระตุนใหบุคลากรอยากเขารับ
การฝกอบรม ดานทัศนคติมีปญหาในระดับมากคือขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน
สมชาติ รชตวิฑูร (2547) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาปญหาและการแกปญหาการพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา พบวา ขาดเครื่องมือใน
การหาความจํ า เป น ในการพั ฒ นาบุ ค ลากร ขาดการวางแผนในการพั ฒ นาบุ ค ลากร และขาด
งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร
ชาติชาย สมศักดิ์ ( 2549) ไดทําการวิจัยแนวทางการฝกอบรมบุคลากรเพื่อการวางแผนของ
สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 3 พบวาผูเขาอบรมมีความตองการ
รูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยใหผูรวมการประชุมเรียนรูทั้งดานทฤษฏีและปฏิบัติอยูในระดับ
มาก รองลงมาคือมีความตองการรูปแบบการสาธิต และจัดอบรมในสถานที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อให
บุคลากรเกิดประสบการณตรง รองลงมา คือความรูเกี่ยวกับการกํากับ ติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามวั ตถุ ป ระสงค และความรู เ กี่ ย วกับ การกําหนดกลยุทธของการพัฒ นาองคการ ความตองการ
กระบวนการในการฝกอบรมพบวา ตองการเขารับการฝกอบรมในชวง ระยะเวลา 5 วันขึ้นไป ความ
ตองการประเมินผลเกี่ยวกับการฝกอบรมมีความตองการรวมวางแผนการประเมินผลการฝกอบรม
สรัญญา เฟองฟู (2549) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาปญหาการพัฒนาบุคลากรตามทักษะ
ของครูและผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี พบวามีปญหาในระดับ
มากในขั้ นตอนการสํา รวจความต องการพัฒ นาบุคลากร การกําหนดขอบเขตนโยบายการพัฒ นา
บุคลากรของผูบริหารระดับสูง
สมคิด อินพุม (2549) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปญหาการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวา ปญหาดานการจัดการฝกอบรมมี
ปญหาปานกลาง คือการใชผลที่ไดจากการฝกอบรมครูเพื่อพัฒนาสถานศึกษา การจัดอุปกรณและ
เครื่ อ งอํ า นวยความสะดวกในการฝ ก อบรมและการจั ด สถานที่ ฝ ก อบรมให มี ความสะดวกและมี
บรรยากาศที่ดี
สวาท คู ส กุ ล รั ตน (2550) ได ทําการวิ จัย เรื่อง สภาพและป ญ หาการพัฒ นาบุค ลากรของ
โรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ พบวา สภาพดานการกําหนดความจําเปนใน
การพัฒนาบุคลากรโดยรวมมีสภาพอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาวิธีการในการ
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สํารวจเพื่ อกําหนดความจําเป นในการพัฒนาบุคลากรไมเหมาะสมและไมไดมาตรฐาน และขอที่ มี
สภาพอยูในระดับปานกลางคือ การกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรเกิดจากนโยบายและ
แนวคิดของผูบริหารระดับสูง โดยไมเปดโอกาส ใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นรวมกัน โรงเรียนไมมี
การกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานอยางชัดเจนที่จะสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนด
ความจําเปนในการพัฒนา และขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการสํารวจและวิเคราะหเพื่อ
กําหนดความจําเปนในการพัฒนา บุคลากรไมเห็นความสําคัญและขาดความกระตือรือรนในการให
ขอมูลเกี่ยวกับความจําเปนในการพัฒนา สวนสภาพดานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรขาดการ
ประเมิ นผลอย า งเป นระบบและต อเนื่องทําใหไมทราบถึง การเปลี่ย นแปลงวาบรรลุวัตถุป ระสงค
หรื อ ไม วิ ธี ห รื อ เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลไม ไ ด ม าตรฐานและขาด
ประสิทธิภาพ ขาดบุคลากรที่มีความรู ทักษะ ความสามารถในเรื่องการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
และบุคลากรที่เขารับการพัฒนาไมไดนําผลไปใชในการพัฒนาโรงเรียนหรือเผยแพรความรูใหบุคลากร
อื่นทราบ
อภิชาติ แกวดวง (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมพนักงานใหม :
กรณีศึกษาแผนกจัดสงชิ้นสวนการประกอบ บริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด (โรงงานเกต
เวย) พบวา หลังการพัฒนาการฝกอบรมพนักงานใหม ทําใหพนักงานใหมสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น
ยุทธศาสตรที่ไดคือรูปแบบการฝกอบรมพนักงานใหมไดแก หลักสูตรการฝกอบรมวิทยากร ระยะเวลา
ในการฝ ก อบรมสภาพแวดล อ มและสถานที่ และอุ ป กรณ ก ารฝ ก อบรมผลการเปรี ย บเที ย บการ
ปฏิ บั ติ ง านพบว า หลั ง การพั ฒ นารู ป แบบการฝ ก อบรมพนั ก งานใหม ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ลักขิตา ศาสตรานุรักษกุล ( 2551) ไดศึกษาเรื่องการศึกษากระบวนการฝกอบรมสําหรั บ
แรงงานพมาในอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร จังหวัดสมุทรสาคร พบวาบริษัทอุตสาหกรรม
อาหารและแปรรูปอาหารสวนใหญ มีการดําเนินงานในกระบวนการฝกอบรม 4 ขั้นตอนคือการสํารวจ
และวิเคราะหหาความจําเปนจากการปองกันผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นแกองคการ การวางแผนโครงการ
ฝกอบรมและพัฒนาหลักสูตร มีหนวยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยรับผิดชอบโดยตรง เนนวัตถุประสงค
เพื่อใหความรูเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน โดยกําหนดเนื้อหาหลักสูตรสอดคลองกับสภาพการทํางาน
จริง และจัดลําดับความจําเปนกอนหลัง วิธีการสอนสวนใหญใชวิธีเนนการสอนงาน การดําเนินการ
ฝกอบรมมีหนวยงานที่รับผิดชอบอยูภายใตฝายบริหารงานบุคคล โดยกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
ของเจ า หน า ที่ ฝ ก อบรมอย า งชั ด เจน การประเมิ น และติ ด ตามผล ใช ก ารประเมิ น เปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมในการทํางาน และติดตามผลใชวิธีการสังเกต พบวาปญหาอุปสรรคในการฝกอบรมไดแก
ภาษาที่ใชในการสื่อสาร การขาดผูเชี่ยวชาญการสอน เวลาที่ใชในการฝกอบรมทัศนคติที่มีตอการ
ฝกอบรมและระดับความรูที่แตกตาง
ภัทราวรรณ ศรีโพธิ์นอย (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการพัฒนาบุคลากรของ
สหกรณออมทรัพยในจังหวัดลพบุรี พบวาดานปญหาการกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรใน
ภาพรวมอยูในระดับนอย การกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรเกิดจากนโยบายและแนวคิด
ของคณะกรรมการ โดยไมเ ป ดโอกาส ใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นรว มกัน ดานปญ หาการวาง
แผนการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมอยูในระดับนอย ขาดการกระตุนชักจูงใหบุคลากรเห็นความสําคัญ
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ของการวางแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดานการดําเนินการตามแผนการพัฒนา
บุ ค ลากร ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ น อ ย การดํ า เนิ น การตามแผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรไม บ รรลุ
วัตถุประสงคตามแผนที่กําหนดไว ดานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ในภาพรวมอยูในระดับ
น อ ย ขาดการประเมิ น ผลอย างเป น ระบบและต อเนื่ อ ง ทํ าให ไม ทราบการเปลี่ ย นแปลงว า บรรลุ
วัตถุประสงคหรือไมเพียงใด
สกาวรัตน นิลเพชรพลอย (2554) ไดทําการวิจัยเรื่องพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา
ตามการรับรูของครู การศึกษาสภาพปญหาการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองใน
จังหวัดราชบุรี พบวา 1) ดานการอบรมมีปญหามาก ดานการประชาสัมพันธและการประสานงาน
ระหวางผูดําเนินการและผูเขารวมกิจกรรม ความสอดคลองของการพัฒนาบุคลากรกับงานที่
มอบหมายใหปฏิบัติ และการนําขอมูลที่ไดรับไปใชในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรครั้งตอไป 2)
ดานการพัฒนาบุคลากร มีปญหาดานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง
สรุปจากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารโครงการฝกอบรม พบวา
โครงการฝกอบรม และรูปแบบการฝกอบรมมี 5 ดานคือ ดานบุคลากร(การหาความจําเปนในการ
ฝกอบรม การกําหนดกลุมเปาหมาย ) ดานทรัพยากร(เวลา งบประมาณ และสิ่งอํานวยความสะดวก)
วัตถุประสงคและเนื้อหาที่จะจัดอบรม ดานเทคนิคที่จะใชในการอบรม ดังนั้นการบริหารจัดการ
โครงการฝกอบรม จึงตองมี 3 องคประกอบ คือ การบริหารจัดการกอนการจัดฝกอบรม การ
บริหารจัดการระหวางการฝกอบรม และการบริหารจัดการหลังการฝกอบรม
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บทที่ 4
เทคนิคในการปฏิบัติงานและการนําคูมือไปใช
4.1 เทคนิคในการปฏิบัติงานและการนําคูมือไปใช

คูมือการปฏิบัติงาน การบริหารโครงการฝกอบรม ที่ไดรับงบประมาณจากรายไดสะสม
ฉบับนี้ไดอธิบายขั้นตอนการบริหารโครงการฝกอบรม เริ่มตั้งแตการหาความจําเปนในการฝกอบรม
การ การเตรียมการฝกอบรม การบริหารระหวางการฝกอบรม และการดําเนินการหลังเสร็จสิ้นการ
ฝกอบรม รวมถึงการจัดทําเอกสารสําหรับการเบิกจายหลังเสร็จสิ้นโครงการฝกอบรม โดยมีขั้นตอน
การปฏิบัติงานดังนี้
1. ขั้นตอนการเตรียมการกอนการฝกอบรม
2. ขั้นตอนการดําเนินการระหวางการฝกอบรม
3. ขัน้ ตอนการดําเนินการหลังการฝกอบรมเสร็จสิ้น

4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานแตละขั้นตอนโดยละเอียด
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เริ่ มต้ น
ศึกษาวิเคราะห์ยทุ ธศาสตร์ รับนโยบาย

การสํารวจความ
ต้ องการของบุคลากร

ศึกษาวิเคราะห์ สํารวจความจําเป็ นใน
การจัดฝึ กอบรม
ออกแบบประเมิน

จัดทําปฏิทินในการบริ หารจัดการสํารวจ

สมรรถนะบุคลากร

และประเมินสมรรถนะแต่ละสังกัด
รายงานผลการประเมิน
วิเคราะห์ผลการสํารวจ และ/หรื อ Gap

สมรรถนะให้ สงั กัด

Analysisสมรรถนะรายบุคคล

วางแผนพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคลต่อไป

จัดทําโครงการฝึ กอบรม เข้ าระบบ 3 D

ได้ รับจัดสรรงบประมาณ

เสนอขออนุมตั ิขอ

ไม่ได้ งบประมาณ

งบประมาณ

แจ้ งเวียนแผนฝึ กอบรมประจําปี พร้ อม
จัดทําแผนปฏิบตั ิการ Action Plan

ดําเนินการตามแผนที่
ได้ รับอนุมตั ิ
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4.2.1 ขั้นตอนการเตรียมการกอนการฝกอบรม มีดังนี้

(1) การวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม
(2) ตั้งชื่อโครงการฝกอบรม และหลักการเหตุผล
(3) การตั้งวัตถุประสงคของการฝกอบรม
(4) จัดทําเนื้อหาของโครงการ
(5) กําหนดการโครงการฝกอบรม
(6) ประสานติดตอวิทยากร
(7) เลือกวิธีการฝกอบรมและสื่อที่ใช
(8) จัดทําโครงการขออนุมัติผูบริหาร
(9) ติดตอสถานที่ฝกอบรม
(10) สงหนังสือเชิญผูเขาฝกอบรม / เชิญประธานเปดการอบรม
(11) แตงตั้งคณะทํางานจัดโครงการฝกอบรม
(12) จัดทําการยืมเงินในระบบบริหารงบประมาณสามมิติ
(13) จัดทําบันทึกการจัดซื้อจัดจางคาถายเอกสารและคาวัสดุ
(14) จัดทําเอกสาร / แฟมประกอบการฝกอบรม
(15) รวบรวมรายชื่อผูเขาอบรม จัดทําแฟมลงทะเบียน ทะเบียนประวัติ
(16) จัดทําแบบประเมินผลโครงการ / แบบทดสอบกอน – หลัง การฝกอบรม(ถามี)
(17) จัดเตรียมเอกสารการเงินตาง ๆ อาทิใบสําคัญรับเงินคาวิทยากร และสําเนาบัตรประชาชน/
บัตรขาราชการของวิทยากร
(18) เตรียมยานพาหนะ
(1 ) การวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม
เปนระยะเริ่มตนของการฝกอบรมซึ่งจําเปนมาก แตจากประสบการณที่ผานมามักพบวาการ
ฝกอบรมของราชการมักทําตามยุ ทธศาสตรและนโยบาย และโครงการที่กําหนดจากสวนกลางจึ ง
มักจะขาด การหาความจําเปนที่แทจริง การหาความจําเปนในการฝกอบรมเปนการหาขอมูลแลว
นํามาวิเคราะหเพื่อหาปญหาการบกพรองของผูปฏิบัติงาน เพื่อใหทราบขอเท็จจริงขของปญหา ทั้งนี้ผู
ปฏิบัติไดออกแบบการประเมินสมรรถนะเพื่อคนหา Gap Analysis โดยออกแบบการประเมิน
สมรรถนะดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการไดผลการประเมินสมรรถนะ และนํามาวิเคราะหหา Gap
Analysis ทั้งนี้เพื่อวิเคราะหแนวทางการแกไขไดโดยการฝกอบรมไดหรือไม หากไดขอสรุปวาใช ก็
เรียกวา ความจําเปนในการฝกอบรม (Training Need) หากทุกหนวยงานไดดําเนินการในขั้นตอนนี้
แลว โครงการฝกอบรมที่ไรประสิทธิภาพคงจะไมเกิดขึ้นอยางแนนอน
กระบวนงานในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ การหาความจําเปนและกําหนดความตองการในการ
ฝกอบรมประชุม และสัมมนา ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
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ทั้งนี้ในชวงปงบประมาณพ.ศ. 2559-2561 ในการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม มีที่มา
จากความจําเปนตามสถานการณของปงบประมาณนั้นๆ แลวจัดทําเปนโครงการหลายๆ โครงการเพื่อ
ขออนุมัติในการจัดโครงการฝกอบรม ซึ่งการหาความจําเปนในการฝกอบรม ยังไมสมบูรณ เนื่องจาก
ไดมาจากการคิดวิเคราะหจากขอบังคับ และการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือระเบียบ ดังตัวอยาง การ
หาความจําเปนในการฝกอบรมที่กําหนดจัดโครงการฝกอบรมยังไมสมบูรณ

ตารางที่ 1 ผลการหาความจํ า เป น ในการฝ ก อบรมที่ กํ า หนดจั ด โครงการ
ฝกอบรมยังไมสมบูรณ
1

2
3

4
5

6

7
8
9

โครงการ
อบรมการจัดซื้อจัดจาง
และการเลือกใชวิธีการ
จัดซื้อจัดจาง

กําหนด

หลักเกณฑและวิธีการ
ขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการฉบับใหม
แลกเปลีย่ นเรียนรู เรื่อง
ประเมินคางานเพื่อ
กําหนดกรอบตําแหนงที่
สูงขึ้น

14 ธ.ค2561

วิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิจาก
สํานักงานคลัง
จังหวัดราชบุรี
สกอ. และ
คณะกรรมการ กพว.

กลุมเปาหมาย
หัวหนาเจาหนาที่
เจาหนาที่ ที่
ปฏิบัติงานดานพัสดุ
และที่เกี่ยวของ
คณาจารยสายวิชาการ

24-25 ธ.ค. 2561 อ.เรืองชัย

คณบดี รองคณบดี
หัวหนางาน เจาหนาที่
ที่ปฏิบัติงานดาน
บุคคลสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
วิชาการ
14 ม.ค2562
ผูอํานวยการ
บุคลากรสายสนับสนุน
สํานักงานอธิการบดี ที่มีคุณสมบัติครบตาม
ขอบังคับกําหนด
วิทยากรภายนอก
คณบดี รองคณบดี
หัวหนางาน เจาหนาที่
ที่ปฏิบัติงานดาน
บุคคลสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
12-13 ธ.ค. 2561 วิทยากรภายนอก
วิชาการ
11-15 ก.พ. 2562
20-24 พ.ค. 2562

แลกเปลีย่ นเรียนรู เรื่อง
กระบวนการขอกําหนด
ตําแหนงที่สูงขึ้น
อบรมการวิเคราะห
ภาระงานและกรอบ
อัตรากําลังสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
วิพากษวิเคราะหภาระ
งานและอัตรากําลังสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน
อบรมการเขียนตํารา
ไตรมาส 1
และหนังสือทางวิชาการ
คายพัฒนาบุคลากรสาย ไตรมาส 1
สนับสนุนกาวสูตําแหนง
ที่สูงขึ้น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ไตรมาส 1
การปฏิบัติงานดาน
การเงินและการคลัง

สายวิชาการ
รับสมัครเขาคายสาย
สนับสนุนวิชาการ
สายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ
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นอกจากนี้การหาความจําเปนในการฝกอบรมที่กําหนดจัดโครงการฝกอบรมที่สมบูรณมี
หลักการและวิธีการที่ให ไดมาจากหลากหลายวิธี การ เชนยุ ทธศาสตรมหาวิทยาลัย นโยบายการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังตัวอยางตอไปนี้
1.1 แผนกลยุทธพัฒนามหาวิทยาลัย 4 ป พ.ศ. 2561-2564 โดยมีประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :
พัฒนาทองถิ่น (4 เปาประสงค/ 6 ตัวชี้วัด/ 6 กลยุทธ) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : ผลิตและพัฒนา
ครู (5 เปาประสงค/ 6 ตัวชี้วัด/ 6 กลยุทธ) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา
(5 เปาประสงค/ 10 ตัวชี้วัด/ 9 กลยุทธ) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : สรางและพัฒนาผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชนทองถิ่น ภูมิภาค และประเทศ (1 เปาประสงค/ 6
ตัวชี้วัด/ 7 กลยุทธ) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (2
เปาประสงค/ 4 ตัวชี้วัด/ 4 กลยุทธ) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย (2 เปาประสงค/ 9 ตัวชี้วัด/ 7 กลยุทธ) ทั้งนี้บทบาทที่ผูปฎิบัตินํามาประกอบการ
วิเคราะหหาความจําเปนในการจัดโครงการฝกอบรมมีประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาครู ที่
กําหนดตัวชี้วัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมถึงประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่กําหนดตัวชี้วัดการดําเนินการ ตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
1.2 แผนประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของตํ า แหน ง ทางวิ ช าการเพิ่ ม ร อ ยละของผูสํ า เร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ผูปฏิบัติตองศึกษาและวิเคราะหปริมาณการดํารงตําแหนงทางวิชาการ
และผูสําเร็ จการศึกษาจากขอมู ลสารสนเทศของบุ คลากรเพื่อตรวจสอบเปน ไปตามเกณฑประกั น
คุณภาพกําหนดหรือไม รวมถึงตัวบงชี้ดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
1.3 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑตางๆใหม ก็จะทํามาวางแผน
บริหารจัดการโครงการฝกอบรม อาทิ การเปลี่ยนแปลงของระเบียบพัสดุ การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ
และวิธีการของกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เปนตน
1.4 ศึกษาและวิเคราะหนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในการวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรมที่สําคัญที่ผูปฏิบัติตองศึกษาและวิเคราะห
เพื่ อให ส อดคล องกั บ นโยบายการบริห ารและพัฒ นาทรัพ ยากรบุคคลที่กํา หนดไว รวมถึงกํ าหนด
แผนการดําเนินการตามนโยบายและกําหนดตัวชี้วัดในนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แตละดาน และกําหนดเปนแผนการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล มีดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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ดานโครงสราง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู บ า นจอมบึ ง
และการบริหาร กํ า หนดโครงสรางสายการบั งคับ บัญ ชา
อัตรากําลัง
และการแบงสว นงานของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ หมู บ า นจอมบึ ง โดยมี ข อบข า ย
ความรั บ ผิ ด ชอบของส ว นงาน และ
ตําแหนงงานอยางชัดเจน และเหมาะสม
กับประเภทหรือลักษณะการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
และมี ก ารทบทวนเป น ระยะเพื่ อ ความ
เหมาะสมกับสถานการณ และเปนไปตาม
ร ะ เ บี ย บ ข า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและข อ บั ง คั บ ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ มหาวิ ท ยาลั ย มี ก าร
บริหารอัตรากําลัง โดย
๑.๑) วิเคราะหอัตรากําลังทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อรองรับ
ภารกิจหลัก ภารกิจรอง และภารกิจที่
จําเปนตามสถานการณการเปลี่ยนแปลง
และสอดคลองกับอัตรากําลังที่มีใน
มหาวิทยาลัยฯ เนนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
ยุทธศาสตร และตัวชี้วัด ตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยการวิเคราะห
อัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ จะใช
ขอมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
จํานวน ๒-๔ ภาคการศึกษา เมื่อได
จํานวนคาบเรียนทั้งหมดในแตละภาค
การศึกษา ใหหารดวย ๑๕ (กําหนดให
อาจารย ๑ ทาน สอน ๑๕ คาบตอ
สัปดาห) จะไดจํานวนอาจารยที่พึงมี
สวนการกําหนดสาขาวิชานั้นพิจารณา
จากแนวโนมความตองการจําเปนเพื่อ
รองรับอาชีพของบัณฑิตในอนาคตและมี

ตัวชี้วัดและคา ผูรับผิดชอบ
เปาหมาย
ระดับคุณภาพ งานบริหาร
ของรายงาน
บุคคล
การวิเคราะห
กรอบ
อัตรากําลัง
อยูในระดับดี
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ความสอดรับกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
สวนบุคลากรสายสนับสนุน จะใชขอมูล
การวิเคราะหแจกแจงปริมาณภาระงาน
ในแตละงานแลวปรับใหเปนหนวยวัน
จากนั้นจึงหารดวย ๒๓๐ (พนักงาน ๑
ทาน ทํางานปละ ๒๓๐ วันทําการ) การ
กําหนดตําแหนงและภาระหนาที่ความ
รับผิดชอบของแตละตําแหนงใน
หนวยงาน เปนไปตามอัตรากําลังที่พึงมี
และเหมาะสมกับภารกิจ ที่สภา
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด โดยมีโครงสราง
หนวยงานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ
จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัย ราช
ภัฏหมูบานจอมบึง กระทรวงศึกษาธิการ
และแบงสวนราชการในสํานักงาน
อธิการบดี ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึง
๑.๒) จั ด สรรอั ต รากํ า ลั ง ประจํ า ป โดย
แตงตั้งคณะกรรมการทําหนาที่จัดทําราง
จั ด ส ร ร อั ต ร า กํ า ลั ง ป ร ะ จํ า ป ซึ่ ง
องค ป ระกอบของคณะกรรมการ อยา ง
นอยประกอบดวยรองอธิการบดีที่ไดรั บ
มอบหมาย และตั ว แทนของทุ กคณะซึ่ ง
โดยปกติ จ ะเป น คณบดี ห รื อ ผู ที่ ค ณบดี
มอบหมายเป น กรรมการ หลั ก ในการ
พิจารณาเบื้องตนคือการกําหนดเกณฑใน
การพิ จ ารณาจัดสรร โดยปกติ อัตราที่
ได รั บ จั ด สรรประจํ า ป จ ะเป น อั ต รา
ท ด แ ท น ข า ร า ช ก า ร ส า ย วิ ช า ก า ร
เกษี ย ณอายุ ป จ จั ย ในการพิ จ ารณา
จั ด สรรอั ต รากํ า ลั ง สายวิ ช าการได แ ก
ความตองการจําเปนของแตละหนวยงาน

ตัวชี้วัดและคา ผูรับผิดชอบ
เปาหมาย

งานบริหาร
สภา
มหาวิทยาลัย บุคคล และ
ทุกสังกัด
อนุมัติการ
จัดสรร
อัตรากําลัง
ประจําป
ภายในไตรมาส
แรกของ
ปงบประมาณ
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โดยเงื่อนไขของอาจารยประจําหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและ
สภาวิชาชีพ และผลการวิเคราะหทิศทาง
ของหลั ก สู ต รหรื อ สาขาวิ ช าใหม ที่
ตอบสนองอาชี พ ของบั ณ ฑิ ต ผู สํ า เร็ จ
การศึ ก ษาในอนาคต , การรองรั บ ผู
เกษี ย ณอายุ ร าชการ หรื อ ประเด็ น
สาขาวิชาขาดแคลน เปนตน ขณะที่การ
พิจารณาจัดสรรอัตรากําลังสายสนับสนุน
วิชาการนั้น จะพิจารณาจากภาระงานที่
สําคัญจําเปนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต ซึ่งอาจจะไมไดบรรจุทดแทน
ในตํา แหนงที่มีผูเกษีย ณก็ได ทั้งนี้ งาน
บ ริ ห า ร บุ ค ค ล ต อ ง กํ า กั บ เ รื่ อ ง ก า ร
ดําเนินงานตามภาระงานในตําแหนงใหมี
ความชัดเจนในทุกตําแหนง
ดานการจัดการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู บ า นจอมบึ ง
สารสนเทศใน กําหนดใหมรี ะบบและกลไกในการบริหาร
งานบุคคล
บุ ค คลเพื่ อให เ ป น ไปตามมาตรฐานการ
ปฏิ บั ติ ง าน โดยเฉพาะการรั ก ษาความ
ปลอดภั ย ของข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของ
บุคลากรทั้งหมด จึงมีการกํากับเจาหนาที่
ทุ ก หน ว ย ให ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล
สว นบุ คคลดวยความรอบคอบ มิใหเกิด
ความเสียหาย เนนย้ําใหเจาหนาที่ทุกคน
มีความตระหนักในเรื่องสิทธิ หนาที่ และ
ความรับผิดชอบ การใชหลักความเสมอ
ภาคในการใหบริการ และการปฏิบัติงาน
ดวยความโปรงใส ยึดประโยชนสวนรวม
ขององคกรเปนที่ตั้ง
ดานการสรรหา ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกใหไดมาซึ่ง
และคัดเลือก
บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมกั บ
ตํ า แหน ง โดยประกาศเกณฑ แ ละข อ
ปฏิบัติใหทราบโดยทั่วกัน และดําเนินการ

ตัวชี้วัดและคา ผูรับผิดชอบ
เปาหมาย

งานบริหาร
ระบบการ
บุคคลและ
จัดการ
สารสนเทศงาน ทุกสังกัด
บุคคล มีความ
ปลอดภัย รอย
ละ ๑๐๐

จํานวนบุคลากร งานบริหาร
ที่ไดรับการสรร บุคคล และ
หาและคัดเลือก ทุกสังกัด
ภายใน
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ตัวชี้วัดและคา ผูรับผิดชอบ
เปาหมาย
เพื่อใหไดมาซึ่งผูที่สมควรไดรับการสรรหา ระยะเวลาที่
และคั ดเลื อกที่มีคุณสมบัติเปน ไปตามที่ กําหนด ไมนอย
มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด และเป น ไปตาม กวารอยละ ๘๐
ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ หมู บ า นจอมบึ ง ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย
เนนย้ําใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของดําเนินการ
ดวยความโปรงใส และเปนธรรม
ดานการบริหาร กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติ
จํานวนบุคลากร งานบริหาร
ผลการ
ราชการทุกรอบหกเดือน ในแตละปมีการ ไดรับความเปน บุคคล และ
ปฏิบัติงาน
ประเมินสองรอบ ไดแก รอบครึ่งปแรก ธรรมในการ
ทุกสังกัด
บริหารผลการ
ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๐
มิถุนายน นําผลการประเมินมาพิจารณา ปฏิบัติงาน ไม
เพื่อการเลื่อนเงินเดือน ในเดือนตุลาคม นอยกวารอยละ
รอบครึ่งปหลัง ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๘๐
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม นําผลการประเมิน
มาพิจารณาเพื่อการเลื่อนเงินเดือน ใน
เดือนเมษายนของปถัดไป โดยแบบ
ประเมินการปฏิบัติงานประกอบดวยสอง
สวนไดแก สวนที่ ๑ ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน และสวนที่ ๒ ประเมิน
สมรรถนะหรือพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ทั้งกลุมผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสายสนับสนุน กระบวนการ
ดําเนินงานทุกขั้นตอนเปนไปตามระเบียบ
ปฏิบัติ ขอบังคับและประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการทบทวน
ภาระงานใหเหมาะสมกับการปฏิบัติ
ภารกิจในปจจุบัน นําไปสูการปรับแบบ
ประเมินใหสอดรับกับคาภาระงานที่
กําหนด
ดานการบริหาร กําหนดคาตอบแทน ตามตําแหนงงานใน จํานวนบุคลากร งานบริหาร
คาตอบแทน
สายงานที่รับผิดชอบ เปนไปตาม
ไดรับ
บุคคลและ
ขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ
คาตอบแทน
ทุกสังกัด

57

ที่

นโยบาย

วิธีดําเนินการ
จําแนกตามประเภทบุคลากรไดดังนี้
บุคลากรที่เปนขาราชการ ใหใชบัญชี
เงินเดือนขาราชการและเลื่อนเงินเดือน
ตาม กฎ ก.พ.อ.วาดวยการกําหนดบัญชี
เงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา, ประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง และ
ประกาศที่เกี่ยวของ
บุคลากรที่เปนลูกจางประจํา ใหใชบัญชี
เงินเดือนลูกจางประจําและเลื่อนคาจาง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย
การเลื่อนคาจางลูกจางประจํา และ
ประกาศที่เกี่ยวของ
บุคลากรที่เปนพนักงานราชการ ใหใช
บัญชีเงินเดือนพนักงานราชการและเลื่อน
เงินเดือน ตามประกาศ ค.พ.ร. เรื่อง
คาตอบแทนของพนักงานราชการ เปนไป
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
บุคลากรที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ให
อัตราคาจางเปนไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเรื่องกําหนดอัตราคาจาง
และเงินประจําตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยให
ความเห็นชอบ และเลื่อนเงินเดือนตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึงและประกาศที่เกี่ยวของ
บุคลากรที่เปนพนักงานจากเงินรายได
ใหใชบัญชีเงินเดือนขาราชการโดยอนุโลม
และเลื่อนเงินเดือนตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง และ
ประกาศที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัดและคา ผูรับผิดชอบ
เปาหมาย
ตาม
กําหนดเวลา
ไมนอยกวารอย
ละ ๘๐
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ดานสวัสดิการ ดูแลสวัสดิการใหแกพนักงาน เปนไปตาม
และสิทธิ
ขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ
ประโยชนตางๆ จําแนกตามประเภทบุคลากรไดดังนี้
บุคลากรที่เปนขาราชการ ไดรับสวัสดิการ
และสิทธิประโยชนตางๆ เปนไปตามพระ
ราชกฤษฎีกา ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ระเบียบกระทรวงการคลัง
และหนวยงานที่กํากับดูแลกําหนด
บุคลากรที่เปนลูกจางประจํา ไดรับ
สวัสดิการ และสิทธิประโยชนตางๆ
เปนไปตามที่ระเบียบกระทรวงการคลัง
กําหนด
บุคลากรที่เปนพนักงานราชการ ไดรับ
สวัสดิการ และสิทธิประโยชนตาง ๆ
เปนไปตามที่ ค.พ.ร. กําหนด และอาจ
ไดรับสวัสดิการเพิ่มเติม ไดแก สวัสดิการ
ประกันกลุมเพื่อชวยเหลือเกี่ยวกับคา
รักษาพยาบาล เปนตน
บุคลากรที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ไดรับสวัสดิการ และสิทธิประโยชนตาง ๆ
เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไดแก
สวัสดิการประกันกลุมเพื่อดูแลชวยเหลือ
เกี่ยวกับคารักษาพยาบาล เงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตร เงินสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนเงินทุน
ทดแทน และเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม สวัสดิการการเปนสมาชิก
สหกรณออมทรัพย ครูราชบุรี จํากัด
สมาชิกสโมสรขาราชการฯ รวมถึงการ
ดูแลจนบุคลากรพนจากการปฏิบัติงาน
โดยการจัดสวัสดิการบําเหน็จดํารงชีพ
เปนการจายเงินจํานวนหนึ่งสําหรับ
บุคลากรผูเกษียณอายุงาน
บุคลากรที่เปนพนักงานจากเงินรายได

ตัวชี้วัดและคา
เปาหมาย
บุคลากรไดรับ
ดานสวัสดิการ
และสิทธิ
ประโยชนตางๆ
ตามสิทธิของ
บุคลากรแตละ
ประเภท รอย
ละ ๑๐๐

ผูรับผิดชอบ
กองนโยบาย
และแผนและ
งานบริหาร
บุคคล
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อาจไดรับสวัสดิการ และสิทธิประโยชน
ตาง ๆ เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยและ
กระทรวงการคลังกําหนด
ดานการสราง การสร า งสภาพแวดล อ มที่ ดี ใ นการ
สภาพแวดลอม ปฏิบัติงาน รวมถึงสงเสริมบรรยากาศใน
ในการทํางาน การทํ า งานที่ ดี และสนั บ สนุ น สถานที่
เครื่องมือเครื่องใช/อุปกรณอํานวยความ
สะดวก ได แ ก
ที่ จ อดรถ ห อ ง
พยาบาล รานคาบริการอาหารและ
เครื่ อ งดื่ ม เป น ต น แต ด ว ยที่ ตั้ ง ของ
มหาวิทยาลัย อยูติดเชิงเขาถ้ําจอมพล ทํา
ใหมีลิงเขามารบกวนไดงาย มหาวิทยาลัย
จึงมีนโยบายควบคุมลิงใหใชชีวิตบนเขา
โดยไมลงมาทําความรบกวนมหาวิทยาลัย
ผ า นโครงการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารมี ส ว น
เพื่อการสรางรูปแบบการคุมฝูงลิงในพื้นที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ดานการสราง การสรางความสัมพันธระหวางผูบริหาร
ความสัมพันธ และบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งการสื่อสาร
และผูกพัน
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ฯ แบบ 2 ทาง
ภายใน
(Two-way Communication) เพื่อรับ
มหาวิทยาลัย ฟ ง ความคิ ด เห็ น ต า ง ๆ แลกเปลี่ ย น
ราชภัฏหมูบาน แนวคิดมุมมอง นําเสนอแนวคิดใหมๆเชิง
จอมบึง
สรา งสรรคของบุคลากร และนําผลที่ได
ไปปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานและ
กระบวนการต า ง ๆ ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากยิ่งขึ้น มีนโยบายเชื่อมความสัมพันธ
ระหวางบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผาน
โครงการกีฬาสัมพันธซึ่งจัดขึ้นเปนประจํา
ทุกป
ดานการพัฒนา การพั ฒ นาบุ ค ลากรให มี ค วามรู ทั ก ษะ
และ
และทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ งาน เป น ไปตาม
ความกาวหนา แผนพัฒนารายบุคคล และความสามารถ
ในอาชีพของ
ตรงตามที่ตําแหนงงานนั้นๆ ตองการ โดย

ตัวชี้วัดและคา
เปาหมาย

สภาพแวดลอม
ในการทํางาน
ไดรับการ
พัฒนาใหมี
ความเรียบรอย
ไมนอยกวารอย
ละ ๘๐

สิ่งที่ควรนํามา
ประกอบการ
จัดทําโครงการ
ผูรับผิฝดกอบรม
ชอบ

รอง
อธิการบดีที่
ไดรับ
มอบหมาย
และงาน
อาคาร
สถานที่

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

๙.๑ บุคลากร งานบริหาร
ไดรับการ
บุคคล และ
พัฒนา ไมนอย ทุกสังกัด
กวารอยละ ๕๐
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ตัวชี้วัดและคา
เปาหมาย
มี แ นวทางในการพั ฒ นาที่ ห ลากหลาย ตอ
ไดแก สงเสริมใหพนักงานเพิ่มพูนความรู ปงบประมาณ
ให ตั ว เองโดยผ า นสื่ อ อิ เ ลคทรอนิ ค ส
ตางๆ การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากร
ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถจากภายนอก
อ ง ค ก ร ก า ร ฝ ก อ บ ร ม จ า ก ผู มี
ประสบการณในองคกร การสอนงานโดย
หัว หน างาน(Coaching) การเรียนรูจ าก
การปฏิ บั ติ ง านจริ ง (On
the Job
Training) การศึกษาดูงานทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ การถ ายทอดความรู
ระหว า งเพื่ อ นร ว มงาน และการเรี ย นรู
ร ว มกั น ระหว า งผู บ ริ ห ารและพนั ก งาน
ตามแนวทาง Learning Organization
นอกจากนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ ได พ ยายาม
ปรับ กระบวนการทํางานของแตละสว น
งาน เพื่อใหการทํางานมีความคลองตัว มี
ประสิทธิภาพ และจัดสรรพนักงานใหมี
โอกาสปฏิบัติงานในสวนงานที่พนักงานมี
ความรู ความชํานาญในงานนั้น ๆ เปน
อย า งดี สอดคล อ งกั บ แผนการสื บ ทอด
ตําแหนง และความกาวหนาในสายอาชีพ
ทุกสายงาน
การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ๙.๒ บุคลากร
๑) ด า น การ เรี ย นกา รส อ น สายวิชาการ
พัฒนาผานโครงการสงเสริมสนับสนุนการ ไดรับตําแหนง
จั ด กระบวนการเรี ย นรู แ บบ active ทางวิชาการ
learning โครงการสนั บ สนุ น การผลิ ต เพิ่มขึ้น ไม
ตําราหรือเอกสารประกอบการสอน เปน นอยกวารอยละ
๒ ตอป
ตน
๒) ด า นการวิ จั ย พั ฒ นาผ า น การศึกษา
โครงการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การทํ า วิ จั ย ๙.๓ บุคลากร
และการตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัย การ สายสนับสนุนมี
นําเสนอผลงานวิชาการ
ตําแหนงสูงขึ้น

สิ่งที่ควรนํามา
ประกอบการ
จัดทําโครงการ
ผูรับฝผิกดอบรม
ชอบ
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๑๐ ดานธรรมาภิ
บาลในการ
บริหารบุคคล
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สิ่งที่ควรนํามา
ประกอบการ
จัดทําโครงการ
ผูฝกรอบรม
ับผิดชอบ

ตัวชี้วัดและคา
เปาหมาย
๓) ด า นการบริ ก ารวิ ช าการ ไมนอยกวารอย
พัฒนาผานโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏ ละ ๑ ตอ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ปงบประมาณ
๔) ด า นการทํ า นุ ศิ ล ปะและ
วั ฒ นธรรม พั ฒ นาผ า นการจั ด กิ จ กรรม
สําคัญตางๆ
๕) ดานคุณวุฒิและตําแหนงทาง
วิ ช าการ พั ฒ นาผ า นโครงการจั ด สรร
ทุ น การศึ ก ษาต อ ในระดั บ ปริ ญ ญาเอก
และโครงการพั ฒ นางานเพื่ อ กํ า หนด
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
ตํ า แหน ง พั ฒ นาผ า นโครงการพั ฒ นา
บุคลากรประจําป
๒) ดานการทํางานเปนทีม ผาน
การนิเทศงานและโครงการกีฬาสัมพันธ
ประจําป
๓) ดานการพัฒนาสูตําแหนงที่
สู ง ขึ้ น ผ า นการวิ เ คราะห ค า งานและ
ประเมินเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น
๔) ด า นคุ ณ วุ ฒิ พั ฒ นาผ า น
โครงการจัดสรรทุนการศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโท
ดํ า เนิ น การต อ ต า นการทุ จ ริ ต ในทุ ก คะแนน
คณะกรรมกา
รูปแบบโดยกําหนดใหผูบริหารทุกคน ยึด ประเมิน ITA
รบริหาร
หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร และให อยูในระดับดี มหาวิทยาลัย
ผู บ ริ ห ารดํ า รงตนเป น ตั ว อย า งที่ ดี แ ก มากขึ้นไป
บุ ค ลากรในองค ก ร เพื่ อ ทํ า ให บุ ค ลากร
ของมหาวิทยาลัย ทุกคนปฏิบัติงานดว ย
ความถู ก ต อ งอย า งเป น ระบบ เน น ให
บุ คลากรทุ กระดับ ปฏิบัติ งานดว ยความ
โปร ง ใส และชั ด เจน เพื่ อ ทํ า ให สั ง คม
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ชุมชนท องถิ่น มีความเชื่อถื อและศรัทธา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

สิ่งที่ควรนํามา
ประกอบการจัดทํา
โครงการฝกอบรม

ตัวชี้วัดและคา ผูรับผิดชอบ
เปาหมาย

ทั้งนี้การวิเคราะหเพื่อเปนอีกปจจัยหนึ่งการการกําหนดโครงการฝกอบรมที่ไดจากนโยบาย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่กําหนดกําหนดตัวชี้วัดและตั้งคาเปาหมายดานการพัฒนา
และความกาวหนา ในอาชีพของบุคลากร
1.5 วิเคราะหความจําเปนในการจัดโครงการฝกอบรมจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในสวนของการวางแผนการพัฒนา
ตารางที่ 3 แสดงตัวอยางการหาความจําเปนในการฝกอบรมที่กําหนดจัดโครงการฝกอบรมที่
สมบูรณ
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ตารางที่ 3 พบว า การหาความจํา เป น ในการฝ กอบรมที่ กํา หนดจั ด โครงการฝ ก อบรมมี ก าร
วิเคราะหจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.6 การวิเคราะหการฝกอบรมจากแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล เปนอีกปจจัยหนึ่งที่
สําคัญไดวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรมเปรียบเสมือนแพทยไดมีการวินิจฉัยโรคจากเครื่องScan
ตางๆที่เป นเฉพาะทางของโรค ซึ่ งการหาความจํ าเป นในการฝ กอบรมดว ยวิธี นี้ก็เ ปนการ Scan
โดยตรงกั บ ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทุ ก ตํ า แหน ง ทุ ก สายอาชี พ ทั้ ง ด า นทั ก ษะที่ เ ป น สมรรถนะหลั ก ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกคนตองมี ทักษะการบริหารที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหกลุมผูบริหารแตละ
ระดับตองมี และทักษะทางวิชาชีพ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดกําหนดสมรรถนะและมีระดับความคาดหวัง
ของแตละระดับบุคลากรดังนี้
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ตาราง 4 สมรรถนะของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง

ที่มา : คูมือประเมินสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง

โดยวิเคราะหจากความคาดหวังที่มหาวิทยาลัยกําหนด และประเมินเทียบกับบุคลากรที่
ดํารงตําแหนงในมหาวิทยาลัยทุกตําแหนงรายบุคคลทั้งตําแหนงผูบริหาร ตําแหนงทางสายวิชาการ
และตําแหนงทางสายสนับสนุนวิชาการ แลวนําผลประเมินมาวิเคราะหจุดออนที่ตองพัฒนาเพิ่มเติม
หรือจุดแข็งที่ตองเพิ่มเติมศักยภาพเพื่อเตรียมความพรอมในอนาคต โดยประเมินในลักษณะประเมิน
ตนเอง ผูบริหารประเมินหรือประเมินผูบริหาร และเพื่อนรวมงานประเมิน และดําเนินการวางแผน
พั ฒ นาสมรรถนะรายบุ ค คล จากนั้ น นํ า แผนพั ฒ นาสมรรถนะรายบุ ค คลโดยรู ป แบบของจั ด ทํ า
แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลโดยออกแบบ สรางสูตรจากการนํา Microsoft Excel มาประยุกตใช
ดังนี้
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ตารางที่ 5 แบบฟอรมการวางแผนการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล

และนําผลมาสรุปและวิเคราะหแนวทางการวางแผนการฝกอบรม โดยวิเคราะหจากปริมาณความ
ต องการฝ กอบรมจํ า นวนคนมากทางมหาวิท ยาลัย จะกําหนดเป น แผนการฝก อบรมประจํ าป แต
สําหรับที่ปริมาณไมมากมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณใหแตละหนวยงานดําเนินไปพัฒนาฝกอบรม
จากสถาบันภายนอก
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(2) การเขียนโครงการฝกอบรม ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้

จากผลการวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรมมากําหนดเปนแผนการฝกอบรม
ประจํ า ป ทั้ ง นี้ ผู ป ฎิ บั ติ ต อ งนํ า ผลการวิ เ คราะห ม าดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ร า งโครงการฝ ก อบรมตาม
แบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนดในระบบ บริหารงบประมาณสามมิติ เพื่อจัดสรรงบประมาณการ
พัฒนาที่ไดรับกระจายลงแตละกิจกรรมในโครงการในการของบประมาณในการดําเนินการจัด ดัง
ตัวอยางโครงการในระบบ บริหารงบประมาณสามมิติ ประกอบดวยหัวขอโครงการดังนี้
(1) ชื่อโครงการฝกอบรม
(2) ผูรับผิดชอบโครงการ
(3) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
(4) โครงการสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย
(5) หลักการและเหตุผล
(6) วัตถุประสงคโครงการ
(7) กลุมเปาหมาย
(8) รูปแบบกิจกรรม
(9) สถานที่ดําเนินการ
(10) ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) มี 3 ประเภทตัวชี้วัดคือ ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ และตัวชี้วัดเชิงเวลา
(11) ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) มี 2 ประเภทตัวชี้วัดคือ ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
(12) ผลที่คาดวาจะไดรับ
(13) แผนการดําเนินงาน เปนแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินแตละกิจกรรม
(14) งบประมาณที่ใช
(15) คุณสมบัติและจํานวนผูเขาอบรม
(16) แนวทางการประเมินโครงการ (สิ่งที่ตองประเมิน วิธีที่ใชในการประเมิน และ
ผูประเมิน

ภาพที่ 7 แสดงตัวอยางคําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
คําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
แหลงงบประมาณ 2, เงินรายได
1. โครงการ บริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง รหัสโครงการ
6316000006
2. ผูรับผิดชอบโครงการ ผศ.ณฐพรภัทร อินทรศริ ิพงษ หนวยงาน สํานักงานอธิการบดี (สวนกลาง)
3. โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 04, ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กลยุทธ 0401, ตัวชี้วัดที่ 4. โครงการสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย
แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร

5. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ อยางเปนรูปธรรมและเปนระบบ โดยสามารถบอกถึงที่มาของการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรรายบุคคลได
6. วัตถุประสงคโครงการ
1. เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยพัฒนาสมรรถนะเปนไปตามแผนพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคล
2. เพื่อใหการดําเนินการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ เปนระบบ
3. เพื่อใหการดําเนินการติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลไดอยาเปนรูปธรรม
7. กลุมเปาหมาย
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน และคณะกรรมการประเมินคางาน
8. รูปแบบกิจกรรม
สัมมนาภายนอกภายใน การอบรมเชิงปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู
9. สถานที่ดําเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และภายในมหาวิทยาลัย
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10. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output)
ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย
(Target)

รอยละ

80

รอยละ

80

ป

2563

เชิงปริมาณ
1. รอยละของบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับการ
พัฒนา
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของบุคลกรสามารถถายทอดความรูหรือ
ประสบการณที่ไดรับจากการพัฒนา
เชิงเวลา
1. โครงการ/กิจกรรมแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด
11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output)
กิจกรรม

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. พัฒนา
บุคลากรของ
คณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
รอยละของบุคลากร
ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รอยละของบุคลากร
พัฒนาไดตามแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคลของ
คณะ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
รอยละของบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รอยละของการ
ดําเนินการไดตาม
แผนพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคล

2. พัฒนา
บุคลากรของ
คณะวิทยาการ
จัดการ

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)

รอยละ 20.00

20.00

20.00

20.00

รอยละ 10.00

10.00

10.00

10.00

รอยละ 20.00

20.00

20.00

20.00

รอยละ 10.00

10.00

10.00

10.00
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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)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
รอยละของบุคลากร
ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รอยละของบุคลากรอม
รมไดตามแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล

รอยละ 20.00

20.00

20.00

20.00

รอยละ 10.00

10.00

10.00

10.00

4. พัฒนา
บุคลากรคณะ
ครุศาสตร

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
รอยละของบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รอยละของบุคลากร
นําสงรายงานผลการไป
พัฒนา

รอยละ 20.00

20.00

20.00

20.00

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 :
รอยละ 40.00
รอยละบุคลากรนําสง
รายงานผลการไปพัฒนา

0.00

0.00

0.00

6. พัฒนา
บุคลากรคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
รอยละ 20.00
รอยละของบุคลากร
ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รอยละ 10.00
รอยละของบุคลากร
พัฒนาไดตามแผนพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
รอยละ 20.00
รอยละของบุคลากร

20.00

20.00

20.00

10.00

10.00

10.00

20.00

20.00

20.00

กิจกรรม

ตัวชี้วัด(Indicators)

3. พัฒนา
บุคลากรของ
วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษาและ
การแพทยแผน
ไทย

7. พัฒนา
บุคลากรสํานัก
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กิจกรรม

ตัวชี้วัด(Indicators)

วิทยบริการและ ไดรับการพัฒนา
เทคโนโลยี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
สารสนเทศ
รอยละบุคลากรพัฒนา
ตามแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล
8. พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
บุคลากรของ
รอยละบุคลากรไดรับ
สํานักสงเสริม การพัฒนา
วิชาการและ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
งานทะเบียน
รอยละบุคลากรพัฒนา
ตามแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล
9. พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
บุคลากรของ
รอยละของบุคลากร
ศูนยภาษาและ ไดรับการพัฒนา
ความสัมพันธ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ระหวาง
รอยละของบุคลากรสง
ประเทศ
รายงานผลการไปพัฒนา
10. พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
บุคลากรของ
รอยละของบุคลากร
โรงเรียนสาธิต ไดรับการพัฒนา
แหง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
มหาวิทยาลัย รอยละบุคลากรพัฒนา
ราชภัฏหมูบาน ตามแผนพัฒนา
จอมบึง
สมรรถนะรายบุคคล
11. พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
บุคลากรของ
รอยละของบุคลากร
สํานักงาน
ไดรับการพัฒนา
อธิการบดี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รอยละของบุคลากร

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)

รอยละ 10.00

10.00

10.00

10.00

รอยละ 20.00

20.00

20.00

20.00

รอยละ 10.00

10.00

10.00

10.00

รอยละ 80.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ 10.00

10.00

10.00

10.00

รอยละ

0.00

40.00

40.00

0.00

รอยละ

0.00

20.00

20.00

0.00

รอยละ 20.00

20.00

20.00

20.00

รอยละ 10.00

10.00

10.00

10.00
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12. พัฒนา
บุคลากรของ
หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน
13. สนับสนุน
งบพัฒนา
บุคลากรของ
หนวยงาน
เพิ่มเติมหรือ
พัฒนาบุคลากร
ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย
14. พัฒนา
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด(Indicators)
พัฒนาตามแผนพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
รอยละของบุคลากร
ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รอยละของบุคลากร
พัฒนาตามแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
รอยละบุคลากรไดรับ
การพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รอยละบุคลากรนําสง
รายงานผลการพัฒนา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
รอยละของบุลากรไดรับ
การพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รอยละบุคลากรพัฒนา
ตามแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล
15. อบรมเชิง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ปฏิบัติการเรื่อง รอยละของบุคลากรที่มี
การประเมินคา กรอบตําแหนงสูงขึ้น
งาน
ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รอยละของบุคลากรที่มี
กรอบตําแหนงสูงขึ้นผาน
การประเมินคางานได

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)

รอยละ 40.00

40.00

0.00

0.00

รอยละ 20.00

20.00

0.00

0.00

รอยละ 20.00

20.00

20.00

20.00

รอยละ 10.00

10.00

10.00

10.00

กิจกรรม 20.00

20.00

20.00

20.00

รอยละ 10.00

10.00

10.00

10.00

รอยละ 40.00

0.00

40.00

0.00

รอยละ 20.00

0.00

20.00

0.00
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หนวย
นับ

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)

0.00

40.00

0.00

40.00

0.00

20.00

0.00

20.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

40.00

รอยละ 20.00

20.00

20.00

20.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

70.00

รอยละ 80.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รอยละ 80.00
รอยละของผลสําเร็จของ
การตรวจประเมินคางาน

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัด(Indicators)

ตามเกณฑที่กําหนด
16. อบรมเชิง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
รอยละ
ปฏิบัติการเรื่อง รอยละของบุคลากร
การเขียน
ไดรับการพัฒนา
หนังสือและ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รอยละ
ตํารา
รอยละของบุคลากร
จัดทําหนังสือ ตํารา
สามารถไดรับการตีพิมพ
17. อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง
การเขียนคูมือ
ปฏิบัติงาน
สําหรับการขอ
กําหนด
ตําแหนงสูงขึ้น
18. ประชุม
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการ
บริหารและ
พัฒนาบุคลากร
ของ
มหาวิทยาลัย
19. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
เรื่อง เทคนิค
การตรวจ
ประเมินคางาน

คาเปาหมาย(Target)
ป 2562
ป 2563

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
รอยละของบุคลากร
ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รอยละของบุคลากรมี
คูมือพรอมเสนอขอ
กําหนดตําแหนงสูงขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
รอยละของการประชุม
คณะกรรมการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รอยละของผลการ
ดําเนินงานตามมติ
คณะกรรมการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
รอยละของ
คณะกรรมการประเมิน
คางานไดรับการพัฒนา

74

กิจกรรม

ตัวชี้วัด(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)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
รอยละของบุคลากร
ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รอยละบุคลากรพัฒนา
ตามแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล
21. พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
บุคลากรของ
รอยละบุคลากรไดรับ
สํานักศิลปะ
การพัฒนา
และวัฒนธรรม ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รอยละบุคลากรพัฒนา
ตามแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล

รอยละ 40.00

0.00

10.00

0.00

รอยละ 20.00

0.00

20.00

0.00

รอยละ

0.00

40.00

0.00

40.00

รอยละ

0.00

20.00

0.00

20.00

22. พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
บุคลากรของ
รอยละบุคลากรไดรับ
บัณฑิตวิทยาลัย การพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รอยละบุคลากรพัฒนา
ตามแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล
23. อบรมเชิง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ปฏิบัติการเรื่อง รอยละของบุคลากร
การเขียน
ไดรับการพัฒนา
ผลงานเชิง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
วิเคราะห
รอยละบุคลากรจัดทํา
คูมือเชิงสังเคราะห
24. การจัดทํา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ผลงานวิจัยจาก รอยละบุคลากรไดรับ

รอยละ 40.00

0.00

40.00

0.00

รอยละ 20.00

0.00

20.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

70.00

0.00

รอยละ

10

10

10

10

20. พัฒนา
บุคลากร
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
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งานประจํา
(Routine to
Research)
(ภาคปฏิบัติ)

ตัวชี้วัด(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)

2

2

2

2

การพัฒนา

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
จํานวนของบุคลากร
จัดทําผลงานวิจัยสําเร็จ

ชิ้น

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรสามารถนําไปประยุกตใชกับภาระงานที่รับผิดชอบ
13. แผนการดําเนินงาน
แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน(บาท)
หนวย
ป 2562
ป 2563
กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น
นับ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
1. พัฒนาบุคลากร
ของคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
2. พัฒนาบุคลากร
ของคณะ
วิทยาการจัดการ
3. พัฒนาบุคลากร
ของวิทยาลัยมวย
ไทยศึกษาและ
การแพทยแผน
ไทย
4. พัฒนาบุคลกร
คณะครุศาสตร
5. พัฒนาบุคลากร
คณะมนุษยศาสตร

กิจกรรม

(ต.ค.62 – ธ.ค.62)

318,000.00 79,500.00

(ม.ค.63 – มี.ค.63)

(เม.ย.63 – มิ.ย.63)

(ก.ค.63 – ก.ย.63)

กิจกรรม

198,000.00 49,500.00

49,500.00

49,500.00

49,500.00

กิจกรรม

120,000.00 30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

กิจกรรม

302,000.00 75,500.00

75,500.00

75,500.00

75,500.00

กิจกรรม

321,000.00 80,250.00

80,250.00

80,250.00

80,250.00

79,500.00

79,500.00

79,500.00
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และสังคมศาสตร
6. พัฒนาบุคลากร
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
7. พัฒนาบุคลากร
สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
8. พัฒนาบุคลากร
ของสํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
9. พัฒนาบุคลากร
ของศูนยภาษา
และความสัมพันธ
ระหวางประเทศ
10. พัฒนา
บุคลากรของ
โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมูบานจอมบึง
11. พัฒนา
บุคลากรของ
สํานักงาน
อธิการบดี
12. พัฒนา
บุคลากรของ
หนวยตรวจสอบ
ภายใน
13. สนับสนุนงบ
พัฒนาบุคลากร
ของหนวยงาน

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน(บาท)
ป 2562
ป 2563

หนวย
นับ

รวมทั้งสิ้น

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)

กิจกรรม

164,000.00 41,000.00

41,000.00

41,000.00

41,000.00

กิจกรรม

58,000.00 14,500.00

14,500.00

14,500.00

14,500.00

กิจกรรม

30,000.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

กิจกรรม

13,000.00

6,500.00

0.00

6,500.00

0.00

กิจกรรม

9,000.00

0.00

4,500.00

4,500.00

0.00

73,250.00

73,250.00

73,250.00

0.00

8,000.00

0.00

กิจกรรม

กิจกรรม

293,000.00 73,250.00

16,000.00

8,000.00

กิจกรรม 1,131,600.00 282,900.00 282,900.00 282,900.00 282,900.00
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เพิ่มเติมหรือ
พัฒนาบุคลากร
ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย
14. พัฒนา
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย
15. อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง
การประเมินคา
งาน
16. อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง
การเขียนหนังสือ
และตํารา
17. อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง
การเขียนคูมือ
ปฏิบัติงานสําหรับ
การขอกําหนด
ตําแหนงสูงขึ้น
18. ประชุม
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
19. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง
เทคนิคการตรวจ
ประเมินคางาน
20. พัฒนา

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน(บาท)
ป 2562
ป 2563

หนวย
นับ

รวมทั้งสิ้น

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)

กิจกรรม

374,000.00 93,500.00

93,500.00

93,500.00

93,500.00

กิจกรรม

85,711.00 85,711.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

250,000.00

0.00

125,000.00

0.00

125,000.00

กิจกรรม

103,749.00

0.00

0.00

103,749.00

0.00

กิจกรรม

50,000.00 12,500.00

12,500.00

12,500.00

12,500.00

กิจกรรม

21,643.00 21,643.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

16,000.00

0.00

8,000.00

0.00

8,000.00
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บุคลากร
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
21. พัฒนา
บุคลากรของ
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
22. พัฒนา
บุคลากรของ
บัณฑิตวิทยาลัย
23. อบรมเชิง
ปฎิบัติการเรื่อง
การเขียนผลงาน
เชิงวิเคราะห
24. การจัดทํา
ผลงานวิจัยจาก
งานประจํา
(Routine to
Research)
(ภาคปฏิบัติ)

หนวย
นับ

รวมทั้งสิ้น

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)

กิจกรรม

12,000.00

0.00

6,000.00

0.00

6,000.00

กิจกรรม

16,000.00

8,000.00

0.00

8,000.00

0.00

กิจกรรม

83,394.00

0.00

0.00

83,394.00

0.00

39,975.00

39,976.00

39,977.00

กิจกรรม

159,903.00 39,975.00

14. งบประมาณที่ใช
รายการ/รายละเอียดคาใชจาย/คุณลักษณะครุภัณฑ/ หมวด
กิจกรรม
รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งกอสราง
รายจาย
1. พัฒนา
คาใชสอย
ใชสอย
บุคลากรของคณะ
1. พัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตรฯ จํานวน
วิทยาศาสตรและ 1.00 สังกัด X ระยะเวลา 1.00 ป X งบประมาณ
เทคโนโลยี
318000.00บาท รวมทั้งสิ้น = 318000.00 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 318000 บาท
2. พัฒนา
คาใชสอย
ใชสอย
บุคลากรของคณะ
1. พัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ จํานวน 1.00 สังกัด X ระยะเวลา 1.00 ป X

จํานวนเงิน
318,000.00

198,000.00
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รายการ/รายละเอียดคาใชจาย/คุณลักษณะครุภัณฑ/ หมวด
รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งกอสราง
รายจาย
งบประมาณ 198000.00บาท รวมทั้งสิ้น =
198000.00 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 198000 บาท
3. พัฒนา
คาใชสอย
ใชสอย
บุคลากรของ
1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของวิทยาลัยมวยไทย
วิทยาลัยมวยไทย ฯ จํานวน 1.00 สังกัด X ระยะเวลา 1.00 ป X
ศึกษาและ
งบประมาณ 120000.00บาท รวมทั้งสิ้น =
การแพทยแผน 120000.00 บาท
ไทย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 120000 บาท
4. พัฒนาบุคลกร คาใชสอย
ใชสอย
คณะครุศาสตร
1. พัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร จํานวน
1.00 สังกัด X ระยะเวลา 1.00 ป X งบประมาณ
302000.00บาท รวมทั้งสิ้น = 302000.00 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 302000 บาท
5. พัฒนา
คาใชสอย
ใชสอย
บุคลากรคณะ
1. พัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตรฯ จํานวน
มนุษยศาสตรและ 1.00 สังกัด X ระยะเวลา 1.00 ป X งบประมาณ
สังคมศาสตร
321000.00บาท รวมทั้งสิ้น = 321000.00 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 321000 บาท
6. พัฒนา
คาใชสอย
ใชสอย
บุคลากรคณะ
1. พัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
จํานวน 1.00 สังกัด X ระยะเวลา 1.00 ป X
อุตสาหกรรม
งบประมาณ 164000.00บาท รวมทั้งสิ้น =
164000.00 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 164000 บาท
7. พัฒนา
คาใชสอย
ใชสอย
บุคลากรสํานัก
1. พัฒนาบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ จํานวน
วิทยบริการและ 1.00 สังกัด X ระยะเวลา 1.00 ป X งบประมาณ
เทคโนโลยี
58000.00บาท รวมทั้งสิ้น = 58000.00 บาท
สารสนเทศ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 58000 บาท
8. พัฒนา
คาใชสอย
ใชสอย
บุคลากรของ
1. พัฒนาบุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการฯ
สํานักสงเสริม
จํานวน 1.00 สังกัด X ระยะเวลา 1.00 ป X
วิชาการและงาน งบประมาณ 30000.00บาท รวมทั้งสิ้น = 30000.00
กิจกรรม

จํานวนเงิน

120,000.00

302,000.00

321,000.00

164,000.00

58,000.00

30,000.00
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รายการ/รายละเอียดคาใชจาย/คุณลักษณะครุภัณฑ/ หมวด
รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งกอสราง
รายจาย
ทะเบียน
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท
9. พัฒนา
คาใชสอย
ใชสอย
บุคลากรของศูนย
1. พัฒนาบุคลากรของศูนยภาษาฯ จํานวน 1.00
ภาษาและ
ศูนย X ระยะเวลา 1.00 ป X งบประมาณ 13000.00
ความสัมพันธ
บาท รวมทั้งสิ้น = 13000.00 บาท
ระหวางประเทศ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13000 บาท
10. พัฒนา
คาใชสอย
ใชสอย
บุคลากรของ
1. พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนสาธิตฯ จํานวน
โรงเรียนสาธิต
1.00 สังกัด X ระยะเวลา 1.00 ป X งบประมาณ
แหงมหาวิทยาลัย 9000.00บาท รวมทั้งสิ้น = 9000.00 บาท
ราชภัฏหมูบาน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9000 บาท
จอมบึง
11. พัฒนาบุคลา คาใชสอย
ใชสอย
รของสํานักงาน
1. พัฒนาบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี
อธิการบดี
จํานวน 1.00 สังกัด X ระยะเวลา 1.00 ป X
งบประมาณ 293000.00บาท รวมทั้งสิ้น =
293000.00 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 293000 บาท
12. พัฒนา
คาใชสอย
ใชสอย
บุคลากรของ
1. พัฒนาบุคลากรของศูนยนวัตกรรมการเรียนรู
หนวยตรวจสอบ อัจฉริยะ จํานวน 1.00 ศูนย X ระยะเวลา 1.00 ป X
ภายใน
งบประมาณ 16000.00บาท รวมทั้งสิ้น = 16000.00
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16000 บาท
ใชสอย
13. สนับสนุนงบ คาใชสอย
พัฒนาบุคลากร
1. พัฒนาบุคลากรเพิ่มเติม จํานวน 4.00 ไตรมาส
ของหนวยงาน
X ระยะเวลา 1.00 ป X งบประมาณ 282900.00
เพิ่มเติมหรือ
บาท รวมทั้งสิ้น = 1131600.00 บาท
พัฒนาบุคลากร รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1131600 บาท
ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย
14. พัฒนา
คาใชสอย
ใชสอย
ขับเคลื่อน
1. พัฒนาตามนโยบาย จํานวน 1.00 มหาวิทยาลัย
กิจกรรม

จํานวนเงิน

13,000.00

9,000.00

293,000.00

16,000.00

1,131,600.00

374,000.00
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กิจกรรม
ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย
15. อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง
การประเมินคา
งาน

รายการ/รายละเอียดคาใชจาย/คุณลักษณะครุภัณฑ/ หมวด
รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งกอสราง
รายจาย
X ระยะเวลา 1.00 ป X งบประมาณ 374000.00
บาท รวมทั้งสิ้น = 374000.00 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 374000 บาท
คาตอบแทน
ตอบ
1. คาตอบแทนวิทยาการ จํานวน 1.00 คน X
แทน,ใช
ระยะเวลา 21.00 ชั่วโมง X งบประมาณ 1200.00
สอย
บาท รวมทั้งสิ้น = 25200.00 บาท
,วัสดุ
คาใชสอย
1. คาที่พักวิทยากร จํานวน 1.00 คน X
ระยะเวลา 4.00 คืน X งบประมาณ 800.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 3200.00 บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 40.00 คน
X ระยะเวลา 6.00 มื้อ X งบประมาณ 35.00บาท
รวมทั้งสิ้น = 8400.00 บาท
3. คาอาหารกลางวัน จํานวน 40.00 คน X
ระยะเวลา 3.00 มื้อ X งบประมาณ 120.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 14400.00 บาท
4. คาอาหารเย็นดูแลวิทยากร จํานวน 6.00 คน X
ระยะเวลา 3.00 มื้อ X งบประมาณ 120.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 2160.00 บาท
5. คาเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ขอนแกน
จํานวน 1.00 คน X ระยะเวลา 2.00 เที่ยวบิน X
งบประมาณ 2500.00บาท รวมทั้งสิ้น = 5000.00
บาท
6. คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถรับ-สงวิทยากรบรรยาย
จอมบึง-สนามบิน-สถานที่จัดอบรม จํานวน 1.00 คน
X ระยะเวลา 2.00 เที่ยว X งบประมาณ 1200.00
บาท รวมทั้งสิ้น = 2400.00 บาท
7. คาทางดวนเพื่อรับวิทยากร จํานวน 1.00 คัน X
ระยะเวลา 2.00 เที่ยว X งบประมาณ 250.00บาท
รวมทั้งสิ้น = 500.00 บาท
8. คาเบี้ยเลี้ยงพนง.ขับรถ จํานวน 1.00 คน X
ระยะเวลา 2.00 วัน X งบประมาณ 120.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 240.00 บาท

จํานวนเงิน

85,611.00
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กิจกรรม

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

จํานวนเงิน
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รายการ/รายละเอียดคาใชจาย/คุณลักษณะครุภัณฑ/ หมวด
รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งกอสราง
รายจาย
16. อบรมเชิง
คาใชสอย
ใชสอย
ปฏิบัติการเรื่อง
1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนหนังสือ
การเขียนหนังสือ ตํารา จํานวน 2.00 รุน X ระยะเวลา 1.00 ป X
และตํารา
งบประมาณ 125000.00บาท รวมทั้งสิ้น =
250000.00 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 250000 บาท
17. อบรมเชิง
คาตอบแทน
ตอบ
ปฏิบัติการเรื่อง
1. คาตอบแทน จํานวน 1.00 คน X ระยะเวลา
แทน,ใช
การเขียนคูมือ
28.00 ชั่วโมง X งบประมาณ 1200.00บาท รวม
สอย
ปฏิบัติงานสําหรับ ทั้งสิ้น = 33600.00 บาท
,วัสดุ
การขอกําหนด
คาใชสอย
ตําแหนงสูงขึ้น
1. คาที่พักวิทยากร จํานวน 1.00 คน X
ระยะเวลา 5.00 คืน X งบประมาณ 800.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 4000.00 บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 40.00 คน
X ระยะเวลา 8.00 มื้อ X งบประมาณ 35.00บาท
รวมทั้งสิ้น = 11200.00 บาท
3. อาหารกลางวัน จํานวน 40.00 คน X
ระยะเวลา 4.00 มื้อ X งบประมาณ 120.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 19200.00 บาท
4. คาอาหารเย็นดูแลวิทยากร จํานวน 6.00 คน X
ระยะเวลา 4.00 มื้อ X งบประมาณ 120.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 2880.00 บาท
5. คาเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ขอนแกน
จํานวน 1.00 คน X ระยะเวลา 2.00 เที่ยวบิน X
งบประมาณ 2500.00บาท รวมทั้งสิ้น = 5000.00
บาท
6. คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถรับ-สงวิทยากรบรรยาย
จอมบึง-สนามบิน-สถานที่จัดอบรม จํานวน 1.00 คัน
X ระยะเวลา 2.00 เที่ยว X งบประมาณ 1200.00
บาท รวมทั้งสิ้น = 2400.00 บาท
7. คาทางดวน จํานวน 1.00 คัน X ระยะเวลา
2.00 เที่ยว X งบประมาณ 250.00บาท รวมทั้งสิ้น =
500.00 บาท
กิจกรรม

จํานวนเงิน
250,000.00

103,749.00
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กิจกรรม

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

จํานวนเงิน
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รายการ/รายละเอียดคาใชจาย/คุณลักษณะครุภัณฑ/ หมวด
รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งกอสราง
รายจาย
18. ประชุม
คาใชสอย
ใชสอย
คณะกรรมการ
1. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหาร
ขับเคลื่อนการ
และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน 10.00
บริหารและ
คณะกรรมการ X ระยะเวลา 1.00 ป X งบประมาณ
พัฒนาบุคลากร 5000.00บาท รวมทั้งสิ้น = 50000.00 บาท
ของมหาวิทยาลัย รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท
19. อบรมเชิง
คาตอบแทน
ตอบ
ปฏิบัติการ เรื่อง
1. คาตอบแทนวิทยากรภายนอก จํานวน 1.00
แทน,ใช
เทคนิคการตรวจ คน X ระยะเวลา 7.00 ชั่วโมง X งบประมาณ
สอย
ประเมินคางาน 1200.00บาท รวมทั้งสิ้น = 8400.00 บาท
,วัสดุ
คาใชสอย
1. คาที่พักวิทยากร จํานวน 1.00 คน X
ระยะเวลา 1.00 คืน X งบประมาณ 800.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 800.00 บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 20.00 คน
X ระยะเวลา 2.00 มื้อ X งบประมาณ 35.00บาท
รวมทั้งสิ้น = 1400.00 บาท
3. คาอาหารกลางวัน จํานวน 20.00 คน X
ระยะเวลา 1.00 มื้อ X งบประมาณ 120.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 2400.00 บาท
4. คาอาหารเย็นดูแลวิทยากร จํานวน 6.00 คน X
ระยะเวลา 1.00 มื้อ X งบประมาณ 120.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 720.00 บาท
5. คาถายเอกสาร จํานวน 20.00 เลม X
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 150.00บาท
รวมทั้งสิ้น = 3000.00 บาท
กิจกรรม

คาวัสดุ
1. คาแฟมใสเอกสาร จํานวน 20.00 แฟม X
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 100.00บาท
รวมทั้งสิ้น = 2000.00 บาท
2. คาปากกา จํานวน 20.00 อัน X ระยะเวลา
1.00 ครั้ง X งบประมาณ 15.00บาท รวมทั้งสิ้น =
300.00 บาท

จํานวนเงิน
50,000.00

21,643.00
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กิจกรรม

20. พัฒนา
บุคลากร
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
21. พัฒนา
บุคลากรของ
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
22. พัฒนา
บุคลากรของ
บัณฑิตวิทยาลัย

23. อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง
การเขียนผลงาน
เชิงวิเคราะห

รายการ/รายละเอียดคาใชจาย/คุณลักษณะครุภัณฑ/ หมวด
รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งกอสราง
รายจาย
3. แทนเสียบปายชื่อสองหนา A4 จํานวน 10.00
อัน X ระยะเวลา 1.00 อัน X งบประมาณ 140.00
บาท รวมทั้งสิ้น = 1400.00 บาท
4. กระดาษสติ๊กเกอร A4 90 แกรม จํานวน 1.00
แพ็ค X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 123.00
บาท รวมทั้งสิ้น = 123.00 บาท
5. กระดาษสี 120 แกรม จํานวน 5.00 แพ็ค X
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 220.00บาท
รวมทั้งสิ้น = 1100.00 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 21643 บาท
คาใชสอย
ใชสอย
1. พัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน
1.00 สังกัด X ระยะเวลา 1.00 ป X งบประมาณ
16000.00บาท รวมทั้งสิน้ = 16000.00 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16000 บาท
คาใชสอย
ใชสอย
1. พัฒนาบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
จํานวน 1.00 สังกัด X ระยะเวลา 1.00 ป X
งบประมาณ 12000.00บาท รวมทั้งสิ้น = 12000.00
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12000 บาท
ใชสอย
คาใชสอย
1. พัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน
1.00 สังกัด X ระยะเวลา 1.00 ป X งบประมาณ
16000.00บาท รวมทั้งสิ้น = 16000.00 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16000 บาท
คาตอบแทน
ตอบ
1. คาตอบแทนวิทยากรภายนอก จํานวน 1.00
แทน,ใช
คน X ระยะเวลา 21.00 ชั่วโมง X งบประมาณ
สอย
1200.00บาท รวมทั้งสิ้น = 25200.00 บาท
,วัสดุ
คาใชสอย
1. คาที่พักวิทยากร จํานวน 1.00 คน X
ระยะเวลา 4.00 คืน X งบประมาณ 800.00บาท รวม

จํานวนเงิน

16,000.00

12,000.00

16,000.00

83,394.00
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กิจกรรม

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

จํานวนเงิน
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รายการ/รายละเอียดคาใชจาย/คุณลักษณะครุภัณฑ/ หมวด
รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งกอสราง
รายจาย
3. คาหมึก จํานวน 1.00 หลอด X ระยะเวลา
1.00 ครั้ง X งบประมาณ 5500.00บาท รวมทั้งสิ้น =
5500.00 บาท
4. กระดาษสติ๊กเกอร A4 90 แกรม จํานวน 3.00
แพ็ค X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 123.00
บาท รวมทั้งสิ้น = 369.00 บาท
5. กระดาษสี 80 แกรม จํานวน 5.00 รีม X
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 185.00บาท
รวมทั้งสิ้น = 925.00 บาท
6. กระดาษ A 4 จํานวน 5.00 กลอง X ระยะเวลา
1.00 ครั้ง X งบประมาณ 900.00บาท รวมทั้งสิ้น =
4500.00 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 83394 บาท
24. การจัดทํา
คาใชสอย
ใชสอย
ผลงานวิจัยจาก
1. การจัดทําผลงานวิจัยจากงานประจํา (Routine
งานประจํา
to Research) (ภาคปฏิบัติ) จํานวน 1.00 ครั้ง X
(Routine to
ระยะเวลา 1.00 ป X งบประมาณ 159903.00บาท
รวมทั้งสิ้น = 159,903.00 บาท
Research)
(ภาคปฏิบัติ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 159903 บาท
รวม
ทั้งสิ้น
15. แนวทางการประเมินโครงการ
สิ่งที่ตองการประเมิน
แบบประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล
วิธีที่ใชในการประเมิน
ใชเทคโนโลยี Online ประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล
ผูประเมิน
งานบริหารบุคคลและทุกสังกัด
กิจกรรม

จํานวนเงิน

159,903.00

4,146,000.00

ลงชื่อ.....................................................ผูขออนุมัติโครงการ
(..................................................)
ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัตโิ ครงการ
(..................................................)
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ทั้งนี้การเขียนวัตถุประสงคในโครงการตองชัดเจนและตองสามารถวัดผลได ทั้งในการ
ดําเนินการตองใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด
และจากโครงการขางตนมีการตั้งคา
ทํางานลวงเวลาซึ่งไมสามารถตั้งในโครงการฝกอบรม ดังนี้การตั้งงบประมาณควรใหเปนไป
ตามที่กําหนดไวในโครงการและเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง รวมถึงในการเขียนโครงการในระบบบริหารงบประมาณ
สามมิติ ผูปฏิบัติเนินการบันทึกรางโครงการในระบบบริหารงบประมาณสามมิติ โดยศึกษา
คูมือการบันทึกขอมูลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป
ภาพที่ 8 แสดงหนาปกคูมือการบันทึกขอมูลโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ทั้งนี้สิ่งที่ตองควรคํานึ่งหลังไดรับแผนปฏิบัติการประจําปที่ผานความเห็นชอบสภา
มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว ควรตรวจสอบในแผนดังกลาวจํานวนเงินที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ รหัส
โครงการ รหัสกิจกรรม ผูปฏิบัติดําเนินการบริหารจัดการและวางแผนการจัดแตละโครงการและ
กิจกรรมจากการเสนอโครงการฝกอบรมในรูปแบบดังนี้
รูปแบบโครงการฝกอบรมแตละกิจกรรมในโครงการจากระบบบริหาร
งบประมาณสามมิติ ซึ่งนํารูปแบบกนผ.๐๘ มาเขียนโครงการฝกอบรมเสนอผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดีกอนดําเนินการจัด ประกอบดวยหัวขอโครงการดังนี้
(1) โครงการ
(2) เรือง
(3) หลักการและเหตุผล/ที่มา/ปญหา
(4) วัตถุประสงค
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(5) เปาหมายประกอบดวยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
(6) ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
(7) วิธีการดําเนินการ
(8) รายละเอียดประมาณการคาใชจาย
(9) ผลที่คาดวาจะไดรับ
(10) ผูรับผิดชอบโครงการ
ภาพที่ 9 แสดงอยางการเขียนโครงการฝกอบรมในแบบ กนผ.๐๘

กนผ.๐๘

โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง : เทคนิคการตรวจประเมินคางาน
หลักการและเหตุผล/ที่มา/ปญหา
ความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากรเปนนโยบายที่มหาวิทยาลัยใหความสําคัญ จึงออก
ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการดําเนินการประเมินคางานเพื่อจัดทํากรอบอัตรากําลังที่สูงขึ้น (สาย
สนับสนุน) พ.ศ. 2562 เพื่อสงเสริม ผลักดันและกระตุนใหบุคลากรมีความกาวหนาในสายอาชีพใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดระยะเวลาใหบุคลากรจัดทําประเมินคางานตามแบบ ปคง. 2
นําสงใหคณะกรรมการประเมินคางานไดพิจารณาประเมินคางานตั้งแตวันที่ออกประกาศฯ ถึง 20
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นั้น อนึ่งเพื่อใหคณะกรรมการประเมินคางานตามขอ 16 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดระดับตําแหนงและการ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2555
วาดวย “วิธีการประเมินคางานของตําแหนงตามขอ 8 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
คางาน จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหาคน โดยมีผูบังคับบัญชาโดยตรงของตําแหนงที่เสนอขอ
กําหนดระดับตําแหนงสูงขึ้นรวมเปนคณะกรรมการ และหัวหนางานหรือผูปฏิบัติงานบริหารบุคคล
และนิติการเปนกรรมการและเลขานุการ “ มีความรูความเขาใจในการวิเคราะห คางานและการเขียน
ประเมินคางาน เปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงไดผลลัพธของคางานที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
สําหรับที่จะกําหนดระดับตําแหนงสูงขึ้น มหาวิทยาลัยจึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
วิเคราะห คางานและการเขียนแบบประเมินคางาน เพื่อกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น ใหกับผูบริหาร
หัวหนางาน และบุคลากรที่เกี่ยวของที่มีระดับชํานาญการขึ้นไป
วัตถุประสงค
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เพื่อใหผูบริหาร
มีความรูความเขาใจในการวิเคราะหคางานและการเขียนประเมินคางาน
สําหรับการประเมินคางานขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการที่ขอกําหนด
ระดับตําแหนงสูงขึ้น
เปาหมาย
๑. เชิงปริมาณ
รอยละของบุคลากรที่เขารวมโครงการ
๒ เชิงคุณภาพ
รอยละผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นใน
ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
หองประชุมสุพจน มิเถาวัลย ชั้น 2 อาคารอํานวยการ สํานักงานอธิการบดี
วิธีการดําเนินการ
ขั้นที่
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินงาน
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
รายละเอียดประมาณการคาใชจาย
 งบดําเนินงาน  งบเงินอุดหนุน
คาใชสอย
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน ๕๐ คน X ระยะเวลา ๑ มื้อ X
งบประมาณ ๓๕.๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น = ๑,๗๕๐.๐๐ บาท

๑,๗๕๐.๐๐ บาท
๑,๗๕๐.๐๐ บาท

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการวิเคราะหคางานและ
การเขียนประเมินคางาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
งานบริหารบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
ลงชื่อ ................................................................ ผูเสนอโครงการ
( นาวสาวทิพยรัมภา เจิดสกุล )
ตําแหนง บุคลากร ปฏิบัติการ
ลงชื่อ ............................................................ ผูพิจารณาโครงการ
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( นายวันชัย ตาแสน )
ตําแหนง ปฏิบัติหนาที่หัวหนางานบริหารบุคคล

ลงชื่อ ............................................................................. ผูอนุมัติโครงการ
( นายพูนชัย คทาวัชรกุล )

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ขอควรพึงระวังกรณีมีการปรับกิจกรรมในโครงการ หรือ โอนงบประมาณภายในโครงการตอง
ดําเนินการเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติในการดําเนินการ
ปรับแผนปฏิบัติการประจําป รายโครงการ ขั้นตอนการปรับแผนปฏิบัติการโครงการประจําป
งบประมาณดังนี้
(1) ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติในการดําเนินการ
ปรับแผนปฏิบัติการประจําป รายโครงการที่กําหนดไวดังนี้
“แผนปฏิบัติการประจําป” หมายความวา แผนปฏิบัติประจําปงบประมาณ ทั้ง
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได และงบประมาณรายไดสะสม
“การดําเนินการปรับแผนปฏิบัติการประจําป รายโครงการ” หมายความวา การแสดง
รายละเอียดโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณทั้งในระดับกิจกรรมและระดับโครงการ
ทั้งนี้ผูปฏิบัติที่รับผิดชอบโครงการประสงคขอปรับรายละเอียดโครงการ ดําเนินการ
ดังนี้
ขั้นตอน
เงื่อนไขระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ/เอกสารที่เกี่ยวของ
ตรวจสอบระยะเวลาทํางาน
ไมนอยกวา 10 วันทํางาน บันทึกแจงกองนโยบายและแผน
นักถึงวันที่จะดําเนินงาน เพื่อขออนุญาตเปดระบบบันทึก
โครงการในระบบบริหาร
งบประมาณสามมิติ
ติดตามและตรวจสอบผลการบันทึกขอ ในประกาศไมไดกําหนด
อนุญาตเปดระบบหากเมื่อไดรับ
ทั้งนี้ควรบริหารเวลาให
อนุญาตดําเนินการขั้นตอนถัดไป
แลวเสร็จกอนการจัด
โครงการ
บันทึกรายละเอียดโครงการที่ประสงค ในประกาศไมไดกําหนด เจาหนาที่ดูแลระบบสามมิติให
ดําเนินการใหมในระบบสามมิติ
ทั้งนี้ควรบริหารเวลาให
คําปรึกษา เสนอแนะ และแกไข
แลวเสร็จกอนการจัด
ปญหาการใชระบบ
โครงการ
จัดทําแบบ ปผ.1 หรือปผ.2ขออนุมัติ
ปรับแผน

-

1. แบบ ปผ.1
2. โครงการที่พิมพมาจากระบบ
สามมิติ
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงใน
รายละเอียดระหวางโครงการเดิม
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ขั้นตอน

เงื่อนไขระยะเวลา

เสนอโครงการขออนุมัติโครงการจากผู
มีอํานาจ
เมื่อไดรับอนุมัติใหนําสงเอกสาร
ตนฉบับทั้งหมดสงไปยังกองนโยบาย
และแผนเพื่อออกรหัสงบประมาณ
กองนโยบายและแผนจะสงเอกสาร
ตนฉบับทั้งหมดกลับคืนไปให
ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการตอไป

ผูเกี่ยวของ/เอกสารที่เกี่ยวของ
และโครงการใหมมากใหใชตาม
แบบเอกสารแสดงรายละเอียด
คาใชจายในแบบ ปผ. 2
เสนออธิการบดี
กองนโยบายและแผน
ผูปฏิบัติไดรับเอกสารตนฉบับ
ทั้งหมดที่ออกเลขรหัสเรียบรอย
แลว

(3) จัดทํากําหนดการฝกอบรม
รูปแบบกําหนดการโครงการฝกอบรมที่ถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลัง
และประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้
ภาพที่ 2 แสดงตัวอยางรูปแบบกําหนดการที่ถูกตอง
กําหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“หลักเกณฑและวิธีการวิเคราะหคางานและการเขียนประเมินคางาน เพื่อกําหนดระดับตําแหนงที่
สูงขึ้น”
วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ หองประชุมสุพจน มิเถาวัลย อาคารอํานวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชราชภัฏหมูบานจอมบึง
วิทยากร : อาจารยเรืองชัย จรุงศิรวัฒน
*******************************************************

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
08.00 – 08.45 น.
ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น.
พิธเี ปดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
09.00 - 12.00 น.
หลักเกณฑและวิธีการวิเคราะหคางานและการเขียนประเมินคางาน
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12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
หลักเกณฑและวิธีการวิเคราะหคางานและการเขียนประเมินคางาน
และกรรมการจะประเมินคางานอยางไร

หมายเหตุ : เวลาพักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
ชวงเชา
เวลา 10.30 – 10.45 น.
ชวงบาย
เวลา 14.30 – 14.45 น.

เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่ อง
แนวปฏิบตั ิในการเปิ กจ่ายฯ พ.ศ. 2560

รูปแบบกําหนดการโครงการฝกอบรมที่ไมถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลัง
และประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้

ภาพที่ 10 แสดงตั ว อย า งรู ป แบบกํ า หนดการไม ถู ก ต อ ง เนื่ อ งจากไม ร ะบุ
วิทยากร และไมมีบอกชวงเวลาพักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน

(4) จัดทําหนังสือเชิญวิทยากรและประธานเปดการอบรม

ผูปฏิบัติจัดทําหนังสือเชิญวิทยากรและประสานงานวิทยากรเรื่องเอกสารประกอบการ
อบรม การเดินทางวิทยากร วิธีการฝกอบรมและสื่อที่ใช รวมถึงรูปแบบการจัดสถานที่เพื่อติดตอ
สถานที่ฝกอบรมในการเตรียมการ และจัดทําหนังสือเชิญประธานเปดการอบรม
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ภาพที่ 12 แสดงตัวอยางหนังสือเชิญวิทยาการ
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ภาพที่ 13 แสดงตัวอยางหนังสือเชิญประธานเปดการอบรม
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ภาพที่ 14 แสดงตัวอยางการจัดทําบันทึกขอใชหองคอมพิวเตอร (เฉพาะกิจกรรมที่มีการฝก
ปฏิบัติดวยเครื่องคอมพิวเตอร
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(5) จัดทําคําสั่งใหบุคลากรเขารวมอบรม และคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจั ด
โครงการฝกอบรม

ผูปฎิบัติดําเนินการจัดเตรียมรายชื่อผูเขารวมฝกอบรมมี 2 กรณี คือ
(1) กรณีที่เปนโครงการเฉพาะอาทิ โครงการฝกอบรมหัวหนางาน กลุมเปาหมายเปน
ผูบริหารระดับตนขึ้นไปซึ่งสามารถจัดทําคําสั่งใหบุคลากรเขารวมอบรมไดโดยไมตองสํารวจ
(2)สวนกรณีโครงการทั่วไปที่มีกลุมเปาหมายจํานวนมาก และจํากัดจํานวนผูเขารวม
โครงการ ผูปฏิบัติจัดทําหนังสือสํารวจและใหแจงความประสงคยืนยันกลับมากอนดําเนินการจัดทํา
คําสั่งใหบุคลากรเขารวมอบรม
ภาพที่ 15 แสดงตัวอยางคําสั่งใหบุคลากรเขารวมอบรม
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ภาพที่ 16 แสดงตัวอยางคําสั่งใหบุคลากรเขารวมอบรม
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ผูปฎิบัติจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน เพื่อจัดเตรียมสถานที่ ปายชื่อวิทยากร ปายชื่อผู
เขาอบรม แบบฟอรมลงทะเบียน โสตทัศนูปกรณที่จะใชตรวจสอบระบบแสง เสียง เตรียมอุปกรณ
บันทึกภาพ บันทึกเสียงตรวจสอบความพรอมในดานตาง ๆ ดูแลการจัดเบรกและอาหารกลางวัน และ
เตรียมดูแลวิทยากร การเดินทางตามที่ไดนัดหมายไวแลว
ภาพที่ 17 แสดงตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานโครงการฝกอบรม
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(6) จัดทําการยืมเงินในระบบบริหารงบประมาณสามมิติ จัดทําบันทึกการจัดซื้อจัด
จางคาถายเอกสารและคาวัสดุ จัดทําเอกสาร / แฟมประกอบการฝกอบรม จัดทําแฟม
ลงทะเบียน จัดทําแบบประเมินผลโครงการ / แบบทดสอบกอน – หลัง การฝกอบรม(ถา
มี) และประสานงานเตรียมยานพาหนะรับ-สงวิทยากร

ผู ป ฏิ บั ติ ดํ า เนิ น การเข า ระบบบริ ห ารงบประมาณสามมิ ติ เพื่ อ ดํ า เนิ น การยื ม เงิ น เพื่ อ
ดําเนินการโครงการฝกอบรมผานระบบฯ และพิมพแบบสัญญาการยืมเงิน และแนบโครงการฝกอบรม
ที่ไดรับอนุมัติ และกําหนดการฝกอบรม
ภาพที่ 18 แสดงตัวอยางสัญญายืมเงินที่มาจากระบบบริหารงบประมาณสามมิติ
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ภาพที่ 19 แสดงตัวอยางแบบประเมินผลโครงการฝกอบรม

(7) จัดเตรียมเอกสารตาง ๆ อาทิใบสําคัญรับเงินคาวิทยากร และสําเนาบัตรประชาชน/

บัตรขาราชการของวิทยากร คํากลาวรายงาน ใบลงลายมือชื่อผูเขาอบรม
สําหรับการจัดเตรียมใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยาการ ตองเขียนรายละเอียดใหชัดเจน
ถูกตองและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรขาราชการ ทั้งนี้จัดเตรียมจํานวน 2 ชุด เพื่อให
วิทยากร 1 ชุด และอีก 1 ชุดสําหรับแนบการเบิกจาย ดังตัวอยางดังนี้
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ภาพที่ 20 แสดงตัวอยางใบสําคัญรับเงินคาตอบแทนวิทยากร

104

นอกจากนี้จัดเตรียมรางคํากลาวรายงานใหกับผูกลาวรายงานประธานในพิธี และราง
คํากลาวเปดการฝกอบรม ดังตัวอยางตอไปนี้
ภาพที่ 21 แสดงตัวอยางคํากลาวรายงาน และคํากลาวของประธาน
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ในการจัดทําใบลงลายมือชื่อตองงจัดทําแบบลงลายมือชื่อผูเขารวมโครงการอบรม แบบลง
รายมือชื่อคณะทํางาน แบบลงรายมือชื่อผูกลาวรายงานผูกลาวเปดและผูสังเกตการณ แบบลงรายมือ
ชื่อผูที่รวมรับประทานอาหารมื้อเย็น[กรณีจัดในมหาวิทยาลัยและตองพาวิทยากรไปทานอาหารเย็น
(ถามี)] ดังนี้
ภาพที่ 22 แสดงตัวอยางใบลงลายมือชื่อผูเขารวมโครงการ
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(8) ประสานงานการจัดเตรียมยานพาหนะ

ผูปฏิบัติประสานงานกับหนวยงานยานพาหนะ เพื่อจองรถรับ-สง และขอชื่อพนักงาน
ขับรถยนต เพื่อดําเนินการจัดทําคําสั่งไปราชการของพนักงานขับรถยนต และจัดทําใบจองรถ
ตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ภาพที่ 23 แสดงตัวอยางคําสั่งใหบุคลากรไปราชการ เพื่อขับรถยนตรับ-สง
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4.2.2 ขั้นตอนการดําเนินการระหวางการฝกอบรม

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

4.2.3 ขั้นตอนการดําเนินการหลังการฝกอบรมเสร็จสิ้น
หลังการฝกอบรมเสร็จ สิ้น ผูปฏิบัติตองดําเนิ นการสรุปวิ เคราะหผลการประเมินโครงการ
ฝกอบรมและรายงานตอหัวหนาสวนราชการที่จัดฝกอบรมภายใน 60 วันนักแตวันสิ้นสุดการฝกอบรม
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และ การประชุมระหวาง
ประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 มีกําหนดในขอ 23
ทั้งนี้แบบประเมินผลการฝกอบรมมีแบบฟอรมตนแบบสําหรับการประเมินผลการฝกอบรม
แตผูปฏิบัติตองนําไปประยุกตใชตามความเหมาะสมของแตละโครงการ ซึ่งมีตัวอยางดังนี้
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แบบประเมินโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
เรื่อง จัดทําผลงานทางวิชาการอยางไรจึงจะผานเกณฑกําหนดตําแหนง
วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ หองประชุมเกษมณี (1158) ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
คําอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอใหผูตอบแบบประเมินตอบใหครบทัง้ 3 ตอน
เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคและเพื่อประโยชนในการนําไปปรับปรุงตอไป
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองหนาขอความ
1. เพศ
หญิง
ชาย
2.
3. อายุ

ไมเกิน 25 ป
56 ปขึ้นไป

26-35 ป

36-45 ป

46-55 ป

4. อายุงาน

ไมเกิน 5 ป
20 ปขึ้นไป

6-10 ป

11-15 ป

16-20 ป

5. การศึกษา
6. สังกัด

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

อื่น ๆ (ระบุ)................

คณะครุศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีฯ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทย
อืน่ ๆ
ทานทราบขาวสารการอบรม/สัมมนาจากแหลงใด
ประชาสัมพันธ ชองทาง LINE
หนังสือที่มหาวิทยาลัยฯ สงถึง
แหลงอื่น
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / การนําไปใช ตอการเขาโครงการฯ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองทีต่ รงกับความพึงพอใจ /ความรูความเขาใจ /การนําไปใช
ของทานเพียงระดับเดียว
ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /
การนําความรูไปใช
ประเด็นความคิดเห็น
มาก มาก
ปาน
นอย
นอย

1. ดานความพึงพอใจ

1.1 การประชาสัมพันธการจัดโครงการฯ
1.2 รูปแบบของการจัดโครงการมีความเหมาะสม
1.3 ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการฯ

ที่สุด
5

4

กลาง
3

2

ที่สุด
1
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2. ดานวิทยากร (1-รองอธิการ / 2 ผศ.ดร.พรศักดิ์
2.1 การเตรียมตัวและความพรอมของวิทยากร
2.2 สามารถอธิบายเนื้อหาไดชดั เจนและตรงประเด็น
2.3 ใชภาษาที่เหมาะสมและเขาใจงาย
2.4 การตอบคําถามของวิทยากร

3. ดานความรูความเขาใจ

3.1 ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้กอนการเขารวม
โครงการฯ
3.2 ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้หลังการเขารวม
โครงการฯ

4. ดานการนําความรูไปใช

4.1 สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการ
4.2 สามารถนําความรูไปถายทอดและใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการอยางไรจึงจะผาน
เกณฑกําหนดตําแหนงได
ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นอื่น ๆ ของโครงการฯ
สิ่งที่ควรปรับปรุง
ขอเสนอแนะอื่นๆ

ผูปฏิบัติดํา เนิน การสรุ ปการประเมิ นผลโครงการจากแบบประเมิน ผลการอบรมแตละ
โครงการ เพื่อสรุปผลการประเมินการเรียนรูกอนหลังของผูเขาอบรม โดยใชแบบสอบถามกอน-หลัง
และประเมินโดยสังเกตการมีสวนรวม ประเมินผลโครงการดานตางๆโดยใชแบบสอบถาม ทั้งนี้ใน
รายงานสรุปผลการประเมินโครงการฝกอบรม ประกอบดวยขอมูลการวิเคราะหผลประเมินการอบรม
ทั้งความรูที่ไดรับและการประยุกตใชในการทํางาน ผลประเมินวิทยากร ผลประเมินโครงการ และ
ขอเสนอแนะตางๆ และในสวนภาคผนวกแนบโครงการฝกอบรมที่ไดรับอนุมัติ กําหนดการ คําสั่งตางๆ
ใบลงลายมือชื่อ เปนตน
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ภาพที่ 24 แสดงตัวอยางรายงานผลโครงการฝกอบรม

(2) การติดตามผลมักจะระบุระยะเวลาของการติดตามผล โดยปกติมักจะติดตามผลหลังจาก
การอบรมไปแลว 6 เดือน ทั้งนี้ขึ้นกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และตองมีการจัดทําหลักเกณฑและ
แนวปฏิบัติใหชัดเจน รวมถึงทําความตกลงกับผูบริหารและบุคลากรในการติดตามผลตองเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดอบรมที่ไดระบุไวแลวในบางโครงการฝกอบรมเพื่อนํารองกอน อนึ่งปจจุบนั
มหาวิทยาลัยอยูระหวางการวางแผนเตรียมการ
(3) จัดทําสรุปคาใชจายและเคลียรคาใชจายผานระบบบริหารงบประมาณสามนิติ และ
รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมด และตรวจสอบใหเปนไปตามคูมือปฏิบัติงานเบิก-จายมหา
วิทยาราชภัฏหมูบานจอมบึงกําหนด และนําสงพรอมคืนเงินคงเหลือที่ยืม ณ งานบริหารคลังและ
ทรัพยสิน

4.3 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งใน
การปฏิบัติงาน เพื่อติดตามความคืบหนาในการปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผนงานหรือแนวปฏิบัติที่
กํา หนดไว ห รือไม มีอุป สรรคในการดําเนิน งานหรือไมอยางไร และสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหานั้น มี
อะไรบ า ง ซึ่ ง จะทํ า ให ส ามารถปรั บ แก ไ ขหรื อ ขจั ด อุ ป สรรคในการดํ า เนิ น งานได ทั น ท ว งที ลด
ขอผิดพลาดของงานและเพิ่มโอกาสที่จะสามารถประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว ผูจัดทํา
มีวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการบริหารโครงการฝกอบรม ดังนี้
4.3.1 วิธีการติดตาม
ผูจัดทําไดเสนอแผนการดําเนินการบริหารโครงการฝกอบรมและละโครงการ เพื่อ
ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน ดังนี้
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ตารางที่ 6 ตัวอยางปฏิทินการดําเนินการบริหารโครงการฝกอบรม
ที่

งานที่ไดรับมอบหมาย

ผูรับผิดชอบ

การ
การ
ทํางาน วิเคราะห
เปน ภารกิจฯ
ทีม

กําหนดการ
แลวเสร็จ

คุณทิพยรัมภา เจิดสกุล





๑ พ.ย ๖๑

๒ ติดตอประสานงานกับวิทยากร คุณทิพยรัมภา เจิดสกุล
เรื่อง วันเวลาสถานที่จัด
โครงการฯ เอกสารประกอบการ
อบรม การเดินทาง





๑ พ.ย ๖๑

๓ ดําเนินการยืมเงินในระบบ

คุณสุนิดา เมืองสมบัติ





๙ ม.ค ๖๒

๔ จัดทําหนังสือเชิญวิทยากรพรอม คุณทิพยรัมภา เจิดสกุล
แนบกําหนดการอบรม





๙ ม.ค ๖๒

๕ จัดทําหนังสือเชิญประธานกลาว คุณทิพยรัมภา เจิดสกุล
เปดการอบรม





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 จัดทําหนังสือแจงผูเ ขารวม
โครงการ และแบบแจงรายชื่อ
เขารวมโครงการ

คุณทิพยรัมภา เจิดสกุล





๙ ม.ค ๖๒

๑๐ สําเนาคําสั่งมหาวิทยาลัยเรื่อง
ใหบุคคลเขารวมโครงการ

คุณมาลี สุดประเสริฐ





๓๐ ธ.ค. ๖๑

๑ การจัดทําโครงการ และ
กําหนดการ

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 ประชาสัมพันธเพื่อแจงเตือน

คุณธนารีย สะสุนทร





๑๖,๒๓ ม.ค
๖๒

๑๕ สําเนาคําสั่ง สนอ.เรื่อง แตงตั้ง
คณะทํางาน ใหผูเกี่ยวของ

คุณเสาวนีย พันสาคร





๖ ม.ค ๖๒

๑๖ จัดเตรียมแบบประเมินผล
คุณทิพยรัมภา เจิดสกุล
โครงการฯ/แบบรับคาตอบแทน
วิทยากร





๑๐ ม.ค ๖๒

4.3.2 วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประเมินผลการปฏิบัติงานจากปฏิทินการดําเนินงานเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงาน
จริงวาเปนไปตามที่กําหนดไวหรือไม และจากผลประเมินผลโครงการที่ผูเขารับการอบรมตอบกลับมา

4.4 จรรยาบรรณ/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ในการจัดโครงการฝกอบรมใหบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคที่กําหนดและสอดคลองกับ
นโยบาย แผนกลยุทธ กฎ ระเบียบของหนวยงาน นั้น มีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูปฏิบัติจะตองสรางสม
ทักษะ และสมรรถนะที่พึงประสงค อีกทั้งมีหลักธรรมาภิบาล ซึ่งผูปฏิบัติงานทุกคนตองมีจรรยาบรรณ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ในการปฏิ บั ติง าน โดยอาศั ย ข อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย หมูบ านจอมบึง ว าด ว ย
จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 หมวดที่ 1 จรรยาบรรณของบุคลากร สวนที่ 1 จรรยาบรรณ
ต อ ตนเอง ส ว นที่ 2 จรรยาบรรณต อ วิ ช าชี พ ส ว นที่ 3 จรรยาบรรณต อ การปฏิ บั ติ ง าน และ
หน ว ยงาน ส ว นที่ 4 จรรยาบรรณตอ ผูบัง คับ บัญ ชา ผูใต บัง คับ บัญ ชา เพื่อ นร ว มงาน ส ว นที่ 5
จรรยาบรรณต อนั กศึ กษา ผู รั บบริ การ ประชาชน และสังคม หมวด 2 องคกรและกระบวนการ
ดําเนินงานทางจรรยาบรรณ
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บทที่ 5
ตัวบงชี้ความสําเร็จของการทํางานแตละขั้นตอน ผลการทดลองใชคมู ือ
คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารโครงการฝกอบรม ผูจัดทําไดทําขั้นตอนการบริหาร
โครงการฝกอบรม และไดรวบรวมปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขและขอเสนอแนะเพื่อการวาง
แผนการปรับปรุงแกไขในการดําเนินจัดทําโครงการฝกอบรมตอไป โดยสรุปดังนี้

5.1 ผลการทํางานตามตัวบงชี้โดยเปรียบเทียบกอน/หลังใชคูมือ

กอนการใชคูมือ
1. เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานการบริหารโครงการ
ฝกอบรมไมมีการจัดทําขั้นตอนการทํางาน และไม
มี เ อกสารที่ ร วบรวมกฎหมายที่ เกี่ ยวของกั บการ
บริห ารโครงการฝกอบรม มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ
หมู บ า นจอมบึ ง เพื่ อใช เ ป น แนวทางปฏิบั ติงาน
และใชในการ อางอิงการปฏิบัติงาน
2. เจ าหน าที่ ที่ ปฏิ บั ติ งานด านบุ คคล ไม สามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได
3. การติ ด ตามการปฏิ บั ติ งานของเจ า หน าที่ ที่
ปฏิบัติงานดานการบริหารโครงการฝกอบรมไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร เนื่องจากไมมีเอกสารที่
แสดงวิ ธี ก ารขั้ น ตอนการบริ ห ารฝ ก อบรม
มหาวิทยาลัยที่ชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร

หลังการใชคูมือ
1. เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานการบริหารโครงการ
ฝกอบรมมีขั้นตอนการดําเนินการ และเอกสารที่
รวบรวมกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห าร
โครงการฝกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึง เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติงาน และใชใน
การอางอิงการปฏิบัติงาน
2. เจ าหน าที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านด า นบุ ค คล สามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได
3. ผู บ ริ ห ารที่ มี ห น า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลงานด า นการ
บริ หารงานบุ คคลสามารถติ ดตามการปฏิ บั ติงาน
ของเจ า หน า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านด า นการบริ ห าร
โ ค ร ง ก า ร ฝ ก อ บ ร ม ได ทุ กขั้ นตอนอย างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตาราง 7 แสดงการเปรียบเทียบกอน/หลังการใชคูมือ

5.2 อภิปรายผลและใหขอเสนอแนะในการนําคูมือไปใชและการพัฒนางาน

อภิปรายผล
1. การมี คู มื อ การปฏิ บั ติ ง านการบริ ห ารโครงการฝ ก อบรมช ว ยให เ จ า หน าที่ ที่
ปฏิบัติงานดานการบริหารโครงการฝกอบรม มีลําดับขั้นตอนการทํางานที่เปนลายลักษณอักษร และมี
เอกสารที่รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารโครงการฝกอบรมไวอยางครบถวน สามารถใช
อางอิงในการปฏิ บัติ งาน ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ชวยทําใหการบริห ารโครงการฝกอบรม
เปนไปอยางรวดเร็วขึ้น และบุคลากรเจาหนาทีท่ ี่ปฏิบัติงานดานบุคคล สามารถปฏิบัติงานแทนกันได
2. ผูบริหารที่กํากับดูแลงานดานการบริหารงานบุคคลสามารถติดตามการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานการบริหารโครงการฝกอบรมไดทุกขั้นตอนอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ขอเสนอแนะในการนําคูมือไปใชและการพัฒนางาน
1. เจ าหน าที่ ที่ปฏิ บัติ งานการบริห ารโครงการฝกอบรมควรศึกษาคูมือการบริห าร
โครงการฝกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ใหมีความเขาใจกอนลงมือปฏิบัติงาน และควร
ปฏิบัติงานให เปนไปตามกระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางเครงครัด เพื่อเป นการปองกัน
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อใหการบริหารโครงการฝกอบรมเปนไปอยางถูกตองมีประสิทธิภาพควรมี การ
พัฒนางานหรือปรับปรุงงานเพื่อสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางกวางขวาง ดังนี้
2.1 งานบริ ห ารบุ ค คลควรมี ก ารวางแผนสร า งระบบจั ด เก็ บ ฐานข อ มู ล
ประวัติการฝกอบรมของบุคลากร
2.2 เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานการบริหารโครงการฝกอบรมควรมีการวาง
แผนการตรวจสอบความสามารถคณาจารย หรือบุคลากรสายสนับสนุนในการสรางวิทยากรภายใน
มหาวิทยาลัยฯ
2.3 งานบริห ารบุคคลควรมีการจัดการความรู มีการแลกเปลี่ย นเรีย นรู
ในกรณีที่บุคลากรไดเขารับการฝกอบรมจากสถาบันภายนอก

5.3 ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

รายการ
ปญหาและอุปสรรค
1. การบริหาร
1.1 ยังขาดแนวปฏิบัติการดําเนินการ
โครงการฝกอบรม หาความจําเปนในการหาความจําเปน
ในการฝกอบรม และมาตรการในการ
เขารวมโครงการฝกอบรม

แนวทางการแกไข
1.1.1 จัดทําประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึงในการ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใน
การหาความจําเปนในการฝกอบรม
และมาตรการในการเขารวม
โครงการฝกอบรม
1.2.1 ผูปฏิบัติเสนอมหาวิทยาลัยฯ
1.2 ควรมีคณะกรรมการในการ
พิจารณาและกลั่นกรองการดําเนินการ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กําหนดทิศทาง วางแผนการวิเคราะห แผนการฝกอบรม
หาความจําเปนในการฝกอบรมและ
วางแผนการฝกอบรม
2. ผูเขารวมอบรม 2.1 การเขารวมอบรมไมตรงตอเวลา 2.1.1 กําหนดมาตรการการเขารวม
และเขาออกระหวางการอบรม
โครงการฝกอบรม
2.1.2สรางทัศนคติใหกับบุคลากร
3. การติดตามผล 3.1 ไมมีการติดตามผลหลังการ
3.1.1 กําหนดหลักเกณฑและ
การฝกอบรม
ฝกอบรมวาสามารถนําความรูไป
วิธีการติดตามผลการฝกอบรม
ประยุกตหรือไมอยางไร
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