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คำนำ
แผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารและการพั ฒ นาบุ ค ลากร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร
ปี งบประมาณ 2561 – 2565 ฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้น โดยมี ค วามเชื่ อมโยง สอดคล้ อง และเป็ น ไปใน
ทิศทางเดียวกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย นโยบายของผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ตลอดจนสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งการจัดทาอาศัยข้อมูลเชิง
ประจักษ์ มาประกอบในการจัดทาแผน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะใช้แผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร เป็นแนวทางในการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ใคร่ขอขอบพระคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนฯ ในการให้ข้อมูลต่างๆ
ท าให้ ก ารจั ด ท าแผนฯ ฉบั บ นี้ ให้ เสร็ จลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี และแผนฯ ฉบั บ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ในการ
ดาเนินงานด้านการบริหารและกาพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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สำรบัญ
คำนำ
สำรบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนฯ
ขอบเขตของการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
ขั้นตอนการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
ข้อมูล สถิติ และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรประจาปี 2561-2565
ข้อมูลและสถิติด้านบุคลากร
ส่วนที่ 2 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร เส้นทางความก้าวหน้าและการจัดการความรู้
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์กำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร
นโยบายการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
วิสัยทัศน์
พันธกิจการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์ :
ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วดั โครงการ กิจกรรม
มาตรการการควบคุม และติดตาม
ภำคผนวก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ตาราง SWOTS Matrix
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ส่วนที่ 1
บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
เมื่อกล่าวถึงทรัพยากรทางการบริหาร เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าหมายถึง คน (Man) เงิน
หรืองบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management) หรือมักเรียก
กัน ว่า 4 M’s โดยเฉพาะ “คน” กล่ าวได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณ ค่ามากกว่า ทรัพยากรทุกชนิดใน
องค์กร เพราะคนสามารถใช้ความรู้และทักษะในการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรอื่น ๆ ขององค์กรเป็น
สินค้าและบริการ ในการสร้างกาไรและสิ่งมีค่าอื่นๆ ให้ กับ องค์กร และ “คน” ถือเป็นทรัพยากรที่
สาคัญที่สุด เพราะมีชีวิต จิตใจ มีสติปัญญา มีอารมณ์และความรู้สึก สามารถเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะทาง
ความคิด และการกระทาได้อยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันมุมมองเกี่ยวกับคน เปลี่ยนแปลงจากการที่ถูกมอง
เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายมาเป็นสินทรัพย์ (Asset) ขององค์กรโดยถือเป็นทุนทางปัญญาและทุนมนุษย์
ที่เป็ น การให้ คุณ ค่าทางเศรษฐกิจของความรู้ ทักษะและความสามารถ ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น
องค์ ก รภ าครั ฐ หรื อ ภ าคเอกชน ดั ง นั้ น การจั ด การ ทรั พ ยากรบุ ค คลจึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ องค์ ก ร
ยุคใหม่ให้ ความส าคัญ และนอกจากนี้ห ากมี ท รัพยากรบุคคลอยู่ในองค์ก รแล้ วไม่วางแผนพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคลก็จะทาให้องค์กรนั้น ๆ เสียเปรียบการแข่งขันเพราะปัจจัยด้ านทรัพยากรบุคคลเป็น
ปัจจัยที่สาคัญที่จะต้องพัฒ นาให้มีความรู้ ความสามารถอยู่ตลอดเวลาภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
มหาวิทยาลัยก็เป็นองค์กรที่สาคัญในการจัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษาทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูงหลากหลายสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบัตร หรือปริญญา แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในหลาย
ระดับไม่ว่าจะเป็น ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งการทาการวิจัย การให้บริการทาง
วิชาการแก่ท้องถิ่น ตลอดจนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้นบุคลากรของมหาวิทยาลัยจึง
เป็นตัวจักรสาคัญที่จะขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย มหาวิทยาลัยจึงต้อง
มีการจัดการทรัพยากรบุ คคล (Human Resource Management: HRM) ที่ดี เป้าหมายของการ
จัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management: HRM) มี 4 วัตถุประสงค์หลักที่สาคัญ
คือ สรรหา พัฒนา รักษาไว้ ใช้ประโยชน์ กล่าวคือ 1) การสรรหา คือ หาคนดีคนเก่งเข้ามาทางาน
มีการวางแผนด้านบุคลากรให้พร้อมสาหรับในอนาคตตามที่องค์กรต้องการ 2) การพัฒนา คือ รับเข้า
บุคลากรมาแล้วพัฒนาต้องพัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่งยิ่งๆ ขึ้นไปอีก การที่จะพัฒนาให้เก่งขึ้นไปอีก
ต้องรู้ว่าเขาเป็นใคร เข้ามีความถนัด มีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไร ก็ต้องไปทาสิ่งที่เรียกว่า เส้นทางอาชีพ
(Career Planning) ท าการวางแผนพั ฒ นารายบุ ค คล(Individual Development Plan : IDP)
กล่าวคือต้องมีระบบพัฒนาในเรื่องที่จาเป็นในการสร้างคน ต้องพัฒนาอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร พัฒนา
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อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 3) การรักษาไว้ คือ รักษาบุคลากรที่เป็นคนดี คนเก่งไว้ให้อยู่กับเราเป็ นเรื่อง
การจัดการทางก้าวหน้าในอาชีพ การมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม การสร้างความพึงพอใจ คุณภาพ
ชี วิต ในการท างาน และเป็ น ผู้ รั ก องค์ ก ร 4) การใช้ ป ระโยชน์ คื อ การใช้ บุ ค ลากรให้ ต รงกั บ งาน
ให้ความเป็นอิสระและมีส่วนร่วม ให้ทางานได้อย่างเต็มศักยภาพ
ดังนั้ นในการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒ นาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ปีงบประมาณ 2561 – 2565 ซึ่งมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
และทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย ในอันที่จะทาให้มีบุคลากรที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผน ฯ
๑. เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯมีแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารและพัฒนาบุคลากรภายใต้
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ
๒. เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มีทิศทางในการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยบุคลากรที่เป็นคนดี คนเก่งที่สามารถดาเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๓. เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางในการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
และเป็นธรรม

ขอบเขตของกำรจัดทำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริห ารการพัฒ นาบุ คลากร ตลอดจนงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงได้กาหนดขอบเขตของการจัดทาแผนการแผนกลยุทธ์การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรใน ๕ ด้าน คือ
1. นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
3. การพัฒนาบุคลากร เส้นทางความก้าวหน้า และการจัดการความรู้
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
5. ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
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ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร
ในการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ได้มีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
2.1 การทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ปีงบประมาณ 2556-2560
2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
3. กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด
โครงการ และกิจกรรม
4. ดาเนินการวิพากษ์แผนกลยุทธ์การบริหารการพัฒนาบุคลากรโดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกภาคส่วน
5. ประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
6. การแปลงแผนกลยุทธ์การบริหารการพัฒนาบุคลากรสู่การทาแผนปฏิบัติการประจาปี
และกาหนดผู้รับผิดชอบดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
7. การควบคุม และติดตามแผนกลยุทธ์การบริหารการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
8. ทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ทุกปีงบประมาณ

ข้อมูล สถิติ และแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ข้อมูลทั่วไปของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ควำมเป็นมำของมหำวิทยำลัย
ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีประวัติความเป็นมาพอสังเขป
ดังนี้
ปีพุทธศักราช 2516 มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมการฝึกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครู
กาแพงเพชร โดย สถาปนาขึ้น เมื่อ 29 กันยายน 2516 ตั้งอยู่เขตหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 ต.นครชุม
อ.เมือง จ.กาแพงเพชร มีเนื้อ ที่ 421 ไร่ 58 ตารางวา
ปีพุทธศักราช 2518 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 ยกฐานะเป็น
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2519 เปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. จานวน
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392 คน ซึ่ง นักศึกษาได้รับการคัดเลือกจากสภาตาบลต่างๆ ในเขตจังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก
ปีพุทธศักราช 2527 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช
2527 มีผลให้ วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่นที่ไม่ใช่วิชาชีพครูได้
ปีการศึกษา 2529 เปิดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เป็นรุ่นแรก
ปีพุทธศักราช 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานนามวิทยาลัยครูทั้ง 36 แห่งว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535
ปีพุทธศักราช 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย
ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลให้วิทยาลัยครูกาแพงเพชรมีฐานะเป็นสถาบันราชภัฎ
กาแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2538
ปีการศึกษา 2541 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นรุ่นแรก
ปีการศึกษา 2543 เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ใช้สถานที่โรงเรียนสรรพ
วิทยาคม เป็นศูนย์การศึกษาเป็นรุ่นแรก
ปีการศึกษา 2544 จัดตั้งศูนย์ขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่นบนพื้นที่ 600 ไร่ ของสถาบัน
ที่ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก และเปิดรับนักศึกษาภาคปกติเป็นรุ่นแรก
ปีพุทธศักราช 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิไธย
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ วันที่ 9 มิถุนายน 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 จึงมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป ทาให้สถาบัน
ราชภัฏ 41 แห่งทั่วประเทศ มีสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ ” มีความเป็นอิสระและเป็นนิติ
บุคคล เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่า ด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี บ ทบาทภารกิ จ ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 โดยก าหนดไว้ ในมาตรา 7 ก าหนดให้ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชรเป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ เสริม สร้ างพลั งปั ญ ญาแห่ ง แผ่ น ดิ น
มาตรา 7 ให้ มหาวิทยาลั ยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่นที่ เสริมสร้างพลั ง
ปัญญา ของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความ
เจริญ ก้าวหน้ า อย่างมั่น คงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้
ประโยชน์ จ าก ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมอย่ างสมดุ ล และยั่งยื น โดยมี วัต ถุป ระสงค์ ให้
การศึกษา ส่ งเสริ มวิช าการและ วิช าชีพ ชั้น สู ง ท าการสอน วิจัย ให้ บริการทางวิช าการแก่สั งคม
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทย
ฐานะครู
มาตรา 8 ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กาหนดภาระหน้าที่
ของ มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญา ท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิต บัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
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(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ
(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนาและนักการเมือง ท้องถิ่น
ให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษาให้
มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
เหมาะสมกับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งการแสวงหาแนวทาง
เพื่อส่งเสริมให้ เกิดการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สถำนภำพปัจจุบัน
ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีพื้นที่ดาเนินการ 2 แห่ง คือ บริเวณ ต.นครชุม
อ.เมือง จ. กาแพงเพชร มีเนื้อที่ 496 ไร่ 3 งาน 57.5 ตารางวา และบริเวณ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด
จ.ตาก มีเนื้อที่ 600 ไร่ โดย ผลิตบัณฑิตด้านครุศาสตร์ศิลปะศาสตร์ นิติศาสตร์วิจิตรศิลป์
บริหารธุรกิจ บัญชีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีละประมาณ 2,200 คน มีจานวน 53 หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี48 หลักสูตร ปริญญาโท 2 หลักสูตร ปริญญา เอก 2 หลักสูตร และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ใน 5 คณะ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานทั้งสิ้น 14 หน่วยงาน ได้แก่
1) หน่วยงานจัดการศึกษา 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และ สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรแม่สอด
2) หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักงานอธิการบดี สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สานักศิลปะและวัฒนธรรม สานักประกันคุณภาพการศึกษา สานักบริการวิชาการและ
จัดหารายได้ และบัณฑิตวิทยาลัย
ในปีการศึกษา 2559 มีการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
มีจานวน นักศึกษาทั้งหมด 8,972 คน
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีหน่วยงานภายในที่มีหน้าที่จัดการ
เรียนการสอน รวม 6 หน่วยงาน ได้แก่
1) คณะครุศาสตร์ จานวน 15 หลักสูตร
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 10 หลักสูตร
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3) คณะวิทยาการจัดการ จานวน 8 หลักสูตร
4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 10 หลักสูตร
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 7 หลักสูตร
6) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด จานวน 10 หลักสูตร
มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนใน 2 กลุ่มสาขาวิชา (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ใน 3 ระดับการศึกษา จานวน 56 หลักสูตร แบ่งเป็น
1) ระดับปริญญาตรี จานวน 51 หลักสูตร 2) ระดับปริญญาโท จานวน 2 หลักสูตร 3) ระดับ
ปริญญาเอก จานวน 2 หลักสูตร 4) ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร จานวนบุคลากรทั้งหมด
818 คน จาแนกเป็นสายวิชาการ 378 คน (ร้อยละ 46.21) สายสนับสนุน 437 คน (ร้อยละ
53.42) และสายบริหาร 3 คน (ร้อยละ 0.37)
ปรัชญำ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้างศักยภาพ
ให้ เป็ น ขุม พลั งแห่ งปั ญ ญา พั ฒ นาท้ อ งถิ่น ผลิ ตกาลั งคนที่มี ความรู้ค วามสามารถและมีคุณ ธรรม
โดยเน้นที่จิตสานึกในการ รับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ
ภำรกิจ :
ตามมาตรา 8 ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กาหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้ง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิต ดังกล่าว จะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของ
ประเทศ
(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและ ของชาติ
(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้
มี จิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นเพื่อ ประโยชน์ของส่วนรวม
(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

๑๐

(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม
กับการ ดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลยั่งยืน
(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติ
ภารกิจของ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
พันธกิจ (Missions) :
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์
และการ สื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใส
ด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน
วัตถุประสงค์ (Objectives) :
1. จัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันและผลิตกาลังคน เพื่อ
ตอบสนอง การพัฒนาประเทศ
2. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา แก่สังคม ท้องถิ่นและประชาชน
3. การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับกระบวนการ
การจัดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น โดยเน้นคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
4. การยกคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและเหลื่อมล้าทางสังคม และสร้างประชาชนใน
ท้องถิ่นให้มี ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สู่ประเทศไทย 4.0

๑๑

ค่ำนิยมหลัก (Core Values) :
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (KPRU)
K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
P – Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี
R – Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร
อัตลักษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ : การผลิตและพัฒนาครู
ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) :
1.
2.
3.
4.

การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม
การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และ
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
เป้ำประสงค์ (Goals) :
1. เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น
2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
3. บัณฑิตมีคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม
4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

๑๒

ยุทธศำสตร์และมำตรกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ปีงบประมำณ 2561 - 2565
พันธกิจที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น
เป้ำประสงค์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้า
ทางสังคม แก่ ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็น
ที่พึ่งของท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยการบูรณาการพันธกิจ
และสร้าง เครือข่าย
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับความสามารถของกาลังแรงงานและผู้สูงวัยในท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 4 ขับเคลื่อนการน างานวิจัยให้ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติและใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 5 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน
พันธกิจที่ 2 ผลิตแลพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู
เป้ำประสงค์ที่ 2 บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้เป็นผู้นาทางวิชาการด้านการยกระดับ
คุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการผลิตครูให้ได้ครูดีมีคุณภาพสูง (High Performance Teacher)
เพื่อเสริมสร้าง การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาการให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับ ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
พันธกิจที่ 3 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา
การสร้างสรรค์และการ สื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม
เป้ำประสงค์ที่ 3 บัณฑิตคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการวิจัยและนวัตกรรมที่นาไปใช้พัฒนาชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายการผลิตบัณฑิต
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คุณธรรม จิตอาสา
สร้างสรรค์สังคม

๑๓

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์
พันธกิจที่ 4 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล
และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
เป้ำประสงค์ที่ 4 การบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพโดยการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับ
การเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่งการเรียนรู้ ผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green
University)
กลยุทธ์ที่ 6 สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

๑๔

ข้อมูลและสถิติด้ำนบุคลำกร
จำนวนบุคลำกรทั้งหมดแต่ละปีงบประมำณ
ประเภทบุคลากร
ข้ำรำชกำร(สำยวิชำกำร)
ข้ำรำชกำร(สำยสนับสนุน)
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนรำชกำร
พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ
ตำแหน่งอำจำรย์
เจ้ำหน้ำที่ประจำตำมสัญญำจ้ำง
บุคลำกรผู้เชี่ยวชำญ
อำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ
รวมทั้งหมด

2553 2554
114 108
12
12
29
27
17
25
64
72
85
144

2555
106
12
23
24
198
123

ประจาปีงบประมาณ
2556 2557 2558
100 93
92
11 10
9
22 18
16
22 27
27
237 253 252
114 107
91

182
2
17
522

177
2
16
681

184
2
16
708

218
2
18
626

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562

231
2
29
770

352
0
20
742

2559 2560 2561 2562
81
69
68 65
9
8
8
8
14
12
12 12
27
28
27 28
287 317 316 317
87
69
77 73
246
0
19
770

252
0
18
773

260
0
18
786

267
0
19
789

๑๕

ข้อมูลบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562
สายวิชาการ
ข้ำรำชกำร
พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำตำแหน่งอำจำรย์
อำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ

จานวน
65
208
73
19

รวม

365

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562

สายสนับสนุน
ข้ำรำชกำร
พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
เจ้ำหน้ำที่ประจำตำมสัญญำจ้ำง
บุคลำกรผู้เชี่ยวชำญ
รวม

จานวน
8
109
28
12
267
0
424

๑๖

บุคลากรทั้งหมดจาแนกตามประเภท ประจาปีงบประมาณ 2562
ประเภทบุคลากร
ข้ำรำชกำร(สำยวิชำกำร)
ข้ำรำชกำรสำยสนับสนุน)
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนรำชกำร
พนักงำนมหำวิทยำลัย (สำยวิชำกำร)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (สำยสนับสนุน)
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำตำแหน่งอำจำรย์
เจ้ำหน้ำที่ประจำตำมสัญญำจ้ำง
บุคลำกรผู้เชี่ยวชำญ
อำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ
รวมทั้งหมด

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562

จานวน (คน)
65
8
12
28
208
109
73
267
0
19
789

๑๗

บุคลากรสายวิชาการ
จำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรจำแนกตำมหน่วยงำน และประเภท
พนักงานใน
พนักงาน
หน่วยงาน
ข้าราชการ
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น
มหาวิทยาลัย
ตาแหน่งอาจารย์
คณะครุศำสตร์
10
46
20
76
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
15
36
28
79
คณะวิทยำกำรจัดกำร
14
30
4
48
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
21
26
13
60
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
5
32
6
43
คณะพยำบำลศำสตร์
0
0
1
1
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
0
38
1
39
อำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ
0
0
19
19
รวม
65
208
92
365
ร้อยละ
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๑๘

บุคลากรสายวิชาการจาแนกตามคณะและวุฒิการศึกษา
หน่วยงาน
คณะครุศำสตร์
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
คณะวิทยำกำรจัดกำร
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
คณะพยำบำลศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ
รวม
ร้อยละ

ปริญญาตรี
0
2
0
1
1
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17
21

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท ปริญญาเอก
57
21
59
17
35
11
47
14
39
4
1
32
5
2
271
73

รวม
78
78
46
62
44
1
37
19
365
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บุคลากรสายวิชาการจาแนกตามคณะและตาแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงาน
คณะครุศำสตร์
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
คณะวิทยำกำรจัดกำร
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
คณะพยำบำลศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ
รวม
ร้อยละ

อาจารย์
51
63
29
35
30
1
31
19
259
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ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วย
รอง
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
16
10
10
6
16
2
18
8
13
1
0
0
6
0
0
0
79
27

รวม
77
79
47
61
44
1
37
19
365
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ส่วนที่ 2
กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้กาหนดขอบเขตของการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใน ๕ ด้านคือ 1) นโยบายและการวางแผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารและ
พัฒนาบุคลากร 2) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 3) การพัฒนาบุคลากร เส้นทางความก้าวหน้า
และการจั ดการความรู้ 4) การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร และ 5) การจ่ายค่าตอบแทน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ โดยการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน 5 ด้านมีขอบข่ายและ
วิธีการดาเนินการ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

นโยบำยและกำรวำงแผนกลยุทธ์กำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร
มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งรักษาคนดี คนเก่ง
และพั ฒ นาสมรรถนะบุ ค ลากรให้ เป็ น มื อ อาชี พ และมี ค วามสุ ข รวมทั้ งมี ค วามก้ าวหน้ าในอาชี พ
สวัสดิการ สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยในการทาแผนกลยุทธ์การบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏฏาแพงเพชร ได้กาหนด ได้มีนโยบายการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร โดยยึดหลัก
1) ธรรมั ต ตาภิ บ าล (Good Governance) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล ๑๐
หลักการ คือ
1.๑) หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) คื อ ผลการปฏิ บั ติ ร าชการที่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการรวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน
1.2) หลักประสิทธิภ ำพ (Efficiency) คือ การบริห ารราชการตามแนวทางการ
กากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่
เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
1.3) หลั ก กำรตอบสนอง (Responsiveness) คื อ การให้ บ ริ ก ารที่ ส ามารถ
ดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความ
คาดหวังหรือ ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย
และมีความแตกต่าง
1.4) หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้ รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบ
ต่อปัญหาสาธารณะ
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1.5) หลั ก ควำมโปร่ ง ใส (Transparency) คื อ กระบวนการเปิ ด เผยอย่ า ง
ตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้
อย่างเสรี โดยสามารถตรวจสอบได้
1.6) หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และ
ร่วมกระบวนการพัฒนา
1.7) หลักกำรกระจำยอำนำจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอานาจ การ
ตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนกลางไปยังคณะ ศูนย์ สานัก ฯลฯ รวมถึงการมอบอานาจ
และความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดาเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ
เพื่อผลการดาเนินงานที่ดี
1.8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
1.9) หลั กควำมเสมอภำค (Equity) คือ การได้รับการปฏิ บัติ และได้ รับ บริการ
อย่างเท่าเทียมกัน
10) หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ ข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์
2) หลักอัตตาภิบาล (Self Government) ๓ หลักการ :ซึ่งประกอบไปด้วย
ควำมเป็นอิสระ หมายถึง การส่งเสริมให้บุคลากรในแต่ละตาแหน่งทุกตาแหน่งมี
การกากับตนเองทางจริยธรรมและสามารถแก้ปัญหาในงานประจาเยี่ยงมืออาชีพ ร่วมทั้งการผ่อนปรน
และออกข้อบังคับเพื่อให้อิสระในการ ดาเนินงานแก่คณะ ศูนย์ สานัก และหลักสูตร เช่น เรื่อง การ
จัดการเงินรายได้ การบริหารเวลาเพื่อการสร้างงานวิจัยหรืองานบริการทางสังคม การบริหารงาน
บุคคล การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ฯลฯ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดแย้งกับระเบียบราชการและของ
มหาวิทยาลัย
เสรีภำพทำงวิชำกำร หมายถึง การส่งเสริมเสรีภาพในการค้นคว้าหาความรู้และ
เสนอองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่อาจยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับในสังคมนั้น หรือเป็นประเด็นที่อ่อนไหว รวมไปถึง
เสรีภาพในการปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาการ เช่น เนื้อหาการเรียนการสอนที่มีสาระความรู้ที่แปลกใหม่
การส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกอย่างกว้างขวาง แต่ทั้งนี้จะต้อง
ไม่ขัดกับศีลธรรมและจรรยาบรรณ
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ควำมรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การส่งเสริมให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัย
มีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งทางด้าน สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และ สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่น อันนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ทั้งนี้ในการทางานได้ส่งเสริมการทางานเป็นทีมที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศให้เหมาะสมกับประเทศ
ไทยยุค ๔.๐ โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้
หลั ก คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างาน (Quality of Work Life) : คื อ ในการท างานมี ชี วิ ต การท างาน
(Work Life) กับชีวิตครอบครัว (Home Life) ทาอย่างไรให้สมดุลกัน (Balance) และการวางแผน
กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากรได้มีแนวทางในประเด็นที่สาคัญๆ ตามขอบเขตของการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร กาหนดกระบวนการสรรหาที่กว้างขวางเพื่อให้เข้าถึง
บุ คคลเป้ าหมายที่ มีความรู้ ความสามารถตรงกับ ที่ม หาวิทยาลั ยกาหนดในการที่จ ะมาสมั ครเป็ น
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และการคัดเลือกคนเข้าสู่ตาแหน่งระบบคุณธรรม และดาเนินการด้วย
ความโปรงใส ตรวจสอบได้ โดยการวางแผนกาลังคนอย่างเหมาะสมตามกรอบภารกิจและเป็นไปตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย
2. การพั ฒ นาบุ ค ลากร เส้ น ทางความก้ าวหน้ าและการจั ดการความรู้ โดยการวางแผน
ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมในการเลื่อนระดับ ตาแหน่งตาม
เส้ น ทางก้าวหน้ าตามตาแหน่ งงาน (Career Path) และเกิดความก้าวหน้าในสายงานวิช าการหรือ
วิชาชีพ ส่งเสริมให้ บุคลากรเข้าร่วมอบรม การศึกษาต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การ
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและภาวะผู้นาที่สอดคล้องกับความจา
เป็นในการพัฒนา (Training Needs) และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถปฏิบัติงานแทนกัน
ได้โดยส่งเสริมการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) ตลอดจนส่งเสริม
ให้มีการจัดกระบวนการจัดการความรู้เพื่อให้สามารถนาความรู้จากการปฏิบัติจริง จากการฝึกฝนและ
จากประสบการณ์ที่แอบแฝงอยู่ในตัวบุคคล มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร โดยมีการกาหนดวิธีการประเมินผลที่เป็นธรรม มี
หลักฐานในการตรวจสอบ โดยมีการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
และมีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินก่อนที่จะทาการประเมิน
4. ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ จัดระบบการประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ
เป็นธรรม เพื่อกาหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ ตลอดจนการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับภาระงาน
สมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน

๒๓

กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร
กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้จัดการสายงานใน
เรื่องแรกเลย จาก Model HR Value Chain ก็คือ เรื่องของการสรรหาและคัดเลื อกพนั กงานเข้า
ท างานกั บ องค์ ก ร ซึ่ ง เรื่ อ งนี้ เป็ น เรื่ อ งที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด เพราะถ้ า เราได้ ค นที่ ดี เหมาะสมกั บ องค์ ก ร
กระบวนการอื่นๆ ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ก็จะเป็นไปโดยง่าย ไม่มีความยุ่งยากมากนัก
ไม่ว่าจะเป็ น การพั ฒ นา การสร้างผลงาน และการบริห าร ค่าตอบแทนในทางปฏิบัติของหลายๆ
องค์กรนั้น การสรรหาและคัดเลือกมักจะถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของ HR เท่านั้น พอบอกไปว่า ผู้จัดการ
สายงานก็ต้องมีส่วนในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน ก็ถูกถามกลับมาว่า “แล้วจะจ้าง HR มาทาไมกัน” ถ้าเรา
มองว่าองค์กรต้องการคนที่ดีมีความสามารถ ก็คงต้องอาศัยผู้ จัดการของหน่ วยงานต้นสั งกัดช่ว ย
พิจารณาด้วยเหมือนกัน เพราะความรู้ และทักษะเฉพาะทางบางอย่างทาง HR เขาก็ดูไม่ออกจริงๆ
เช่น ความรู้ทางวิศวกรรม ช่าง เคมี บัญ ชี การเงิน ฯลฯ ปกติก็ต้องหาคนที่มีความรู้ และมีทักษะ
ในเรื่องเหล่านี้มาช่วยพิจารณา ซึ่งก็หนีไม่พ้น ผู้จัดการสายงานที่รับผิดชอบงานนั้นๆ อยู่ดี
ลองมาพิจารณาคาว่า สรรหาและคัดเลือกกันสักนิด หลายคนมองและเข้าใจว่า การสรรหาคัดเลือก
เป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งจริงๆ แล้วการสรรหาก็เรื่องหนึ่ง การคัดเลือกก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ เพียงแต่ส่วน
ใหญ่เขาเรียกรวมกัน ทาให้ผู้จัดการสายงานบางคน ก็เข้าใจผิด คิดว่าการสรรหาและคัดเลือกคือเรื่อง
เดียวกันทั้งหมด แล้วจริงๆ มันต่างกันอย่างไร
ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้กาหนดขั้นตอนการสรรหาบุคลากร ดังนี้
1. กำรสรรหำลูกจ้ำงชั่วครำว มีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1. ประสานหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยฯ อนุญาต ให้รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
เพื่อขอข้อมูลคุณสมบัติ ภาระงานที่ปฏิบัติ และชื่อตาแหน่ง
2. ดาเนินการประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
3. เมื่อมีผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จึงประสานหน่วยงานต้นเรื่อง
ขอข้อมูลขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบ คณะกรรมการดาเนินการสอบ สถานที่ดาเนินการสอบ
คัดเลือก
4. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว และจัดทา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว และแจ้งขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบ
และกาหนดการสอบคัดเลือก
5. จัดทาคาสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ
ตรวจข้อสอบ
6. ประสานหน่วยงานต้นเรื่อง จัดสถานที่สอบคัดเลือก
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7. ดาเนินการจัดสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว และให้หน่วยงานต้นเรื่อง รายงาน
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว แก่มหาวิทยาลัย
8. ดาเนินการประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว และแจ้งการเงินทราบ
9. รับรายงานตัวลูกจ้างชั่วคราวที่สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้
๑๐. ดาเนินการจัดทาคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว
2. กำรสรรหำพนักงำนรำชกำร มีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยฯ มอบให้งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ ดาเนินการประกาศรับ
สมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2. ประสานหน่วยงานต้นเรื่อง เพื่อขอข้อมูลคุณสมบัติ ภาระงานที่ปฏิบัติ และ
ชื่อตาแหน่ง
3. ดาเนินการจัดทาประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
4. ประสานหน่วยงานต้นเรื่อง ขอขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบ
คณะกรรมการดาเนินการสอบ สถานที่ดาเนินการสอบคัดเลือก
5. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
และจัดทาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และแจ้ง
ขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบ และกาหนดการสอบคัดเลือก
๖. จัดทาคาสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบ ได้แก่
กรรมการออกข้อสอบภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (ข้อเขียน)
กรรมการออกข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ปฏิบัติ) กรรมการ
ออกข้อสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ดาเนินการจัดทาข้อสอบให้เท่ากับจานวนผู้เข้าสอบคัดเลือก
6. ประสานหน่วยงานต้นเรื่อง จัดเตรียมสถานที่สอบคัดเลือก
7. ดาเนินการจัดสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และรายงานผลการ
สอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป แก่มหาวิทยาลัยฯ
8. ดาเนินการประกาศผลการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
และแจ้งให้งานการเงินทราบ
9. รับรายงานตัวพนักงานราชการที่สอบคัดเลือกได้ ในกรณีพนักงานราชการที่
สอบคัดเลือกได้เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จะแจ้งให้บุคลากรนั้นดาเนินการลาออกจาก
สถานะภาพเดิม
๑๐. ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ
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3. กำรสรรหำพนักงำนมหำวิทยำลัย มีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1. ดาเนินการแจ้งให้คณะ สานัก สถาบัน แจ้งความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยฯ
ดาเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมระบุคุณวุฒิ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ดาเนินการรวบรวมข้อมูลคุณวุฒิ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ที่คณะ สานัก
สถาบัน แจ้งความประสงค์ให้ประกาศรับสมัครฯ
3. ประสานคณะกรรมการอานวยการ (กอ.) และจัดการประชุมพิจารณาคุณวุฒิ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ดาเนินการจัดทาประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
5. ดาเนินการขอขอข้อมูลจากคณะ สานัก สถาบัน ดังนี้
5.1 รายชื่อผู้ออกข้อสอบภาคความรู้ทางสาขาวิชาเอก รายชื่อผู้ออก
ข้อสอบภาคปฏิบัติ และรายชื่อผู้ดาเนินการสอบสอน
5.2 ขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบภาคความรู้ทางสาขาวิชาเอก
5.3 ขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบภาคปฏิบัติ
5.4 ขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบสอน
6. ดาเนินการจัดทา (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ ภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) , (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบวิชาความรู้ทางสาขา
วิชาเอก (ข้อเขียน) , (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสอน , (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ออกข้อสอบภาคปฏิบัติ และดาเนินการจัดทาขอบเขตเนื้อหาในการสอบแยกเป็นสาขาวิชา
7. ประสานคณะกรรมการอานวยการ (กอ.) และจัดการประชุมพิจารณา (ร่าง)
คาสั่ง และขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบ ตามข้อ 6
8. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามข้อ 6 และบันทึกข้อความให้
คณะกรรมการดาเนินการออกข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
9. ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ดังนี้
๙.๑ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขัน
9.๒ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก)
9.๓ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสอบ
9.๔ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาและจัดเก็บข้อสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
๙.๕ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกากับการสอบแข่งขันภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
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9.6 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบและจัดทาผลคะแนนสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
๑๐. ดาเนินการเช็คข้อสอบ และติดตามข้อสอบจากคณะกรรมการออกข้อสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
๑๑. ประสานคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสอบ และ
ประสานเจ้าหน้าที่จองห้องประชุม เพื่อดาเนินการเตรียมห้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก)
1๒. ดาเนินการจัดทาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก)
1๓. ดาเนินการสาเนาข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ให้แก่
คณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
14. ประสานคณะกรรมการจัดทาและจัดเก็บข้อสอบภาคความรู้ความสามารถ
ทัว่ ไป และจัดทาดาเนินการจัดทาข้อและจัดเก็บข้อสอบ (ภาค ก)
15. ดาเนินการจัดห้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ติดเลขที่นั่ง
สอบ และประสานคณะกรรมการกากับการสอบแข่งขันฯ (ภาค ก)
16. ดาเนินการจัดการสอบแข่งขันฯ (ภาค ก) และแยกข้อสอบภาค ก (อัตนัย)
จัดส่งให้คณะกรรมการออกข้อสอบตรวจข้อสอบ
๑๗. ดาเนินการประมวลผลคะแนนการสอบ ภาค ก
18. ประสานคณะกรรมการอานวยการ (กอ.) และจัดการประชุมพิจารณาผลการ
สอบแข่งขันฯ ภาค ก
19. จัดทาประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการแข่งขัน ภาค ก
๒๐. ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ดังนี้
๒๒.๑ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบวิชาความรู้ทางสาขา
วิชาเอก (ภาค ข)
๒๒.๒ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาและจัดเก็บข้อสอบวิชาความรู้ทาง
สาขาวิชาเอก (ภาค ข)
๒๒.๓ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกากับการสอบแข่งขันภาควิชาความรู้
ทางสาขาวิชาเอก (ภาค ข)
๒๒.๔ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบและจัดทาผลคะแนนสอบ
ภาควิชาความรู้ทางสาขาวิชาเอก (ภาค ข)
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2๑. ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความให้คณะกรรมการดาเนินการออกข้อสอบวิชา
ความรู้ทางสาขาวิชาเอก ภาค ข (ข้อเขียน) และออกข้อสอบภาคปฏิบัติ โดยส่งข้อสอบให้
มหาวิทยาลัยฯ
2๒. ประสานเจ้าหน้าที่จองห้องประชุม และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เพื่อดาเนินการเตรียมห้องสอบ
๒๓. ดาเนินการเช็คข้อสอบ และติดตามข้อสอบจากคณะกรรมการออกข้อสอบ
วิชาความรู้ทางสาขาวิชาเอก (ภาค ข)
๒๔. ดาเนินการสาเนาข้อสอบวิชาความรู้ทางสาขาวิชาเอก ภาค ข ให้แก่
คณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบวิชาความรู้ทางสาขาวิชาเอก (ภาค ข)
๒๕. ประสานคณะกรรมการจัดทาและจัดเก็บข้อสอบความรู้ทางสาขาวิชาเอก
ภาค ข และจัดทาดาเนินการจัดทาข้อและจัดเก็บข้อสอบ (ภาค ข)
๒๖. ดาเนินการจัดห้องสอบความรู้ทางสาขาวิชาเอก (ภาค ข) ติดเลขที่นั่งสอบ
และประสานคณะกรรมการกากับการสอบแข่งขันฯ (ภาค ข)
๒๗. ดาเนินการจัดการสอบแข่งขันฯ (ภาค ข) และแยกข้อสอบภาค ข (อัตนัย)
และข้อสอบปฏิบัติ จัดส่งให้คณะกรรมการออกข้อสอบตรวจข้อสอบ
๒๘. ประสานคณะกรรมการส่งผลคะแนนข้อสอบภาค ข (อัตนัย) และข้อสอบ
ปฏิบัติ ดาเนินการประมวลผลคะแนนการสอบ ภาค ข
๒๙. ประสานคณะกรรมการอานวยการ (กอ.) และจัดการประชุมพิจารณาผลการ
สอบแข่งขัน ภาค ข
๓๐. จัดทาประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการแข่งขัน ภาค ข
๓๑. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งภาค ค และจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาผลคะแนนและพิจารณาตัดสินผลการ
สอบแข่งขัน
๓๒. ประสานเจ้าหน้าที่จองห้องประชุม เพื่อดาเนินการเตรียมห้องสอบภาคความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค)
๓๓. ดาเนินการจัดการสอบแข่งขันฯ (ภาค ค) และดาเนินการประมวลผลคะแนน
การสอบ ภาค ค
๓๔. จัดการประชุมคณะกรรมการอานวยการ (กอ.) พิจารณาผลการสอบแข่งขัน
ภาค ค
๓๕. จัดทาประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
ปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

๒๘

๓๖. รับรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้
๓๗. จัดทาคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และ
สาเนาคาสั่งให้งานการเงิน และกองนโยบายและแผน

กำรพัฒนำบุคลำกร เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ และกำรจัดกำรควำมรู้
กำรพัฒนำบุคลำกร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้กาหนดให้บุคลากรในสังกัดสามารถพัฒนา
ความรู้ความสามารถในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้า ...
1. กำรศึกษำต่อ มหาวิทยาลัยฯ ได้กาหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษา โดย
มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
๑. เป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และ
ปฏิบัติงานต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. มีอายุไม่เกิน 4๕ ปีบริบูรณ์ เมื่อนับถึงวันเริ่มเข้าศึกษาต่อ หากอายุเกิน 4๕
ปี แต่ไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ เมื่อนับถึงวันเริ่มเข้าศึกษาต่อ และเป็นการศึกษาต่อที่ไม่กระทบต่อการ
ปฏิบัติราชการ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ (คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการศึกษาฯ)
เป็นรายกรณี
๓. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนอยู่ในขณะที่
ขอรับทุนการศึกษานี้ ยกเว้นการได้รับทุนแต่เพียงบางส่วนไม่เต็มจานวน ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการ (คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการศึกษาฯ)
๔. สาหรับผู้ที่เคยได้รับทุนของมหาวิทยาลัย หรือทุนการศึกษาประเภทอื่นของ
รัฐบาลที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อชดใช้เงินทุนตามสัญญา จะต้องปฏิบัติงานเพื่อใช้ทุนแล้วไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติงานใช้ทุนตามสัญญา
อนึ่ง สาหรับกรณีที่ผู้รับทุนการศึกษาเป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง มิให้นาเงื่อนเวลาตามที่กาหนดไว้ใน ๑. มาใช้บังคับ
เกณฑ์กำรพิจำรณำให้ทุนกำรศึกษำ มีดังต่อไปนี้
๑. ในกรณีการไปศึกษาต่อภายในประเทศ สถาบันและหลักสูตรที่ผู้รับทุนการศึกษา
จะไปทาการศึกษาต่อนั้น จะต้องเป็นหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และได้รับ
อนุมัติให้ไปศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัย
ในกรณีการไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ สถาบันที่ผู้รับทุนการศึกษาจะไป
ทาการศึกษาต่อนั้น จะต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
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๒. สาขาที่ผู้รับทุนการศึกษาจะไปศึกษาต่อนั้น จะต้องเป็นสาขาวิชาที่เป็นความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย และตรงกับสาขาวิชาที่ผู้ขอรับทุนการศึกษาทาการสอนอยู่ หรือตรงกับ
สายงานที่ผู้รับทุนการศึกษาปฏิบัติงานอยู่ในขณะที่ขอรับทุนการศึกษา
ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ผู้รับทุนการศึกษาทาการสอนอยู่ หรือไม่
ตรงกับสายงานที่ผู้รับทุนการศึกษาปฏิบัติงานอยู่ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการศึกษาฯ) เป็นกรณีๆ ไป

เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เป็นการสร้างเส้นทางสั่งสม
ประสบการณ์และผลงานที่จาเป็นสาหรับการดารงตาแหน่งเป้าหมาย เพื่อให้ส่วนราชการสามารถ
วางแผนพัฒนากาลังคนคุณภาพ และเป็นการจูงใจให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้สั่งสมประสบการณ์
และผลงานได้ตามเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงได้กาหนดเส้นทางความก้าวหน้าของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ ประเภทวิชำกำร
1.1 ลูกจ้ำงชั่วครำว ประเภทวิชำกำร
ประเภท
เงื่อนไข
1.1.1 สำยวิชำกำร 1. มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. เมื่อผ่านการประเมินของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย จะได้รับการต่อ
สัญญาจ้างในปีต่อไปและมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาต่อเมื่อมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขของกองทุนพัฒนาข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
3. เมื่อได้รับคุณวุฒิสูงขึ้นจะได้รับการปรับเงินเดือนให้รับตามคุณวุฒิที่สูงขึ้น
4. กรณีมีคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและตรงกับความต้องการของ
มหาวิทยาลัย จะมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
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1.2 ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ และพนักงำนมหำวิทยำลัย ประเภท
วิชำกำร
ตำแหน่ง
1.2.1 อำจำรย์

เงื่อนไข
ได้รับปริญญาโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาที่มีการสอน
ในสถาบันอุดมศึกษาหรือ ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้
ในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้ได้รับเงินเดือน
และเลื่อนเงินเดือน

1.2.2 ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์

กำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
1. คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง ดังนี้
1.1 ในกรณีที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ต้องดารงตาแหน่งอาจารย์ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าว
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ
1.2 ในกรณีที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ต้องดารงตาแหน่งอาจารย์ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
1.3 ในกรณีที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า ต้องดารงตาแหน่งอาจารย์ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
ดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี และพ้นระยะทดลองการ
ปฏิบัติงานที่กาหนดโดยมหาวิทยาลัยฯ
ในกรณีที่ผู้ขอดารงตาแหน่งทางวิชาการ เคยได้รับแต่งตั้งเป็น
อาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษา ที่ ก.พ.อ. รับรอง และได้สอน
ประจาวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบค่าได้ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต/
ทวิภาค หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ
สาขาวิชาที่เสนอขอกาหนดตาแหน่งมาแล้ว โดยมีหลักฐานรับรองจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่เคยปฏิบัติงาน อาจนาระยะเวลาระหว่างเป็น
อาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาที่สอนหรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพนั้นมา
รวมคานวณเวลาในการสอนให้ 3 ใน 4 ส่วนของเวลาที่ทาการสอน

๓๑

ตำแหน่ง
เงื่อนไข
2.2.2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ในกรณีที่อาจารย์ผู้ใดได้รับวุฒิเพิ่ม ให้นับระยะเวลาในการ
(ต่อ)
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์ก่อนได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น และเวลาที่
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์หลักจากได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นรวมกัน
เพื่อขอแต่งตั้งตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้ตามอัตราส่วนของ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2. ผลกำรสอน
ขอดารงตาแหน่งทางวิชาการ ต้องมีชั่วโมงสอนประจาวิชา
ในวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเทียบค่าได้
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต/ทวิภาค จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้
ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน สาหรับกรณี
ที่ผู้ขอได้ทาการสอนหลายวิชา หรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลาย
คน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ใน
ทุกวิชา หรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต/ทวิภาค และมีคุณภาพดีมีการอ้างอิง
แหล่งที่มีและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมิน
จากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการหรืออนุกรรมการ
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ต้องมีผลการสอนไม่ต่ากว่าระดับชานาญการ
สอน
3. ผลงำนทำงวิชำกำร
ต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณ
อย่างน้อย ดังนี้
3.1 ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ
3.2 ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น 1 รายการ หรือ
3.3 ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคม 1 เรื่อง หรือ
3.4 ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และตาราหรือหนังสือ 1 เล่ม

๓๒

ตำแหน่ง
2.2.2 ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์
(ต่อ)

เงื่อนไข
สาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคมหรือบทความทางวิชาการ
ซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัยตามข้อ 3.2 - 3.4 ได้
การนางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญาประกาศนียบัตร หรือเพื่อสาเร็จการศึกษา มาเสนอ
เป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้จะกระทามิได้ เว้นแต่ผู้ขอดารง
ตาแหน่งทางวิชาการได้แสดงหลักฐานว่าได้ทาการศึกษาหรือวิจัย
เพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม จนปรากฏความก้าวหน้าทาง
วิชาการอย่างเห็นได้ชัดไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของสาระสาคัญงานวิจัย
ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
เท่านั้น
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการ
เผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer
reviewer) จากหลากหลายสถาบันอุดมศึกษา
4. จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร
ในการพิจารณากาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้อง
คานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้
4.1 ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นาผลงานของผู้อื่น
มาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่นาผลงาน
ของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่า 1
ฉบับ รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม่
อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ในลักษณะที่จะทาให้เข้าใจผิด
ว่าเป็นผลงานใหม่
4.2 ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ใน
ผลงานทางวิชาการของตนเองเพื่อแสดงหลักฐานของการค้นคว้า

๓๓

ตำแหน่ง
เงื่อนไข
2.2.2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
4.3 ต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย
(ต่อ)
หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือสิทธิมนุษยชน
4.4 ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษา โดยใช้
หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความ
เป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย โดยหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และ
เสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบ โดยปราศจากการ
ตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
4.5 ต้องนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและ
ชอบด้วยกฎหมาย
4.6 หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทาการ
วิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอดารงตาแหน่งทางวิชาการจะต้องยื่น
หลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยที่มีการดาเนินการ
2.2.3 รองศำสตรำจำรย์ กำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์
1. คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
ผู้ขอต้องดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และปฏิบัติ
หน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. ผลกำรสอน
ขอดารงตาแหน่งทางวิชาการ ต้องมีชั่วโมงสอนประจาวิชา
ในวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเทียบค่าได้
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต/ทวิภาค จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้
ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน สาหรับกรณี
ที่ผู้ขอได้ทาการสอนหลายวิชา หรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลาย
คน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ใน
ทุกวิชา หรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต/ทวิภาค และมีคุณภาพดีมีการอ้างอิง
แหล่งที่มีและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมิน
จากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการหรืออนุกรรมการ

๓๔

ตำแหน่ง
2.2.3 รองศำสตรำจำรย์
(ต่อ)

เงื่อนไข
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ต้องมีผลการสอนไม่ต่ากว่าระดับชานาญพิเศษ
ในการสอน
3. ผลงำนทำงวิชำกำร
ผู้ขอดารงตาแหน่งอาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ 2 วิธี
ดังนี้
วิธีที่ 1 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมี
คุณภาพดี และมีปริมาณอย่างน้อย ดังนี้
1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ
2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น 1 รายการ หรือ
3. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคม 1 เรื่อง และ
4. ตารา หรือหนังสือ 1 เล่ม
วิธีที่ 2 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมี
คุณภาพ และมีปริมาณอย่างน้อย ดังนี้
1. ผลงานวิจัยอย่างน้อย 3 เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมากอย่าง
น้อย 2 เรื่อง และมีคุณภาพดี 1 เรื่อง หรือ
2. ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมากอย่างน้อย 2 เรื่อง และ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดี หรือ
3. ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมากอย่างน้อย 2 เรื่อง และ
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมซึ่งมีคุณภาพดี
สาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการสาขาวิชา
ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยวิธีที่ 2 นั้น ผู้ขออาจใช้
ตาราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมากอย่างน้อย 2 เล่ม และมี
คุณภาพดี 1 เล่ม แทนผลงานตามข้อ 1 - 3 ได้

๓๕

ตำแหน่ง
2.2.3 รองศำสตรำจำรย์
(ต่อ)

เงื่อนไข
การนางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทาเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาประกาศนียบัตร หรือเพื่อสาเร็จการศึกษา
มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้จะกระทามิได้ เว้นแต่ผู้
ขอดารงตาแหน่งทางวิชาการได้แสดงหลักฐานว่าได้ทาการศึกษาหรือ
วิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม จนปรากฏความก้าวหน้าทาง
วิชาการอย่างเห็นได้ชัดไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของสาระสาคัญ
งานวิจัย ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่
เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น
ทัง้ นี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลัก
จากได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการเดิม และต้องได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด พร้อมแสดง
หลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง (peer reviewer) จากหลากหลายสถาบันอุดมศึกษา
4. จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร
ในการพิจารณากาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้อง
คานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้
4.1 ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นาผลงานของผู้อื่น
มาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่นาผลงาน
ของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่า 1
ฉบับ รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดย
ไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ในลักษณะที่จะทาให้
เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
4.2 ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ใน
ผลงานทางวิชาการของตนเองเพื่อแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
4.3 ต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย
หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือสิทธิมนุษยชน
4.4 ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษา โดยใช้
หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความ
เป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย โดยหวัง

๓๖

ตำแหน่ง
2.2.3 รองศำสตรำจำรย์
(ต่อ)

2.2.4 ศำสตรำจำรย์

เงื่อนไข
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และ
เสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบ โดยปราศจากการ
ตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
4.5 ต้องนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและ
ชอบด้วยกฎหมาย
4.6 หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทาการ
วิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอดารงตาแหน่งทางวิชาการจะต้องยื่น
หลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยที่มีการดาเนินการ
กำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศำสตรำจำรย์
1. คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
ผู้ขอต้องดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และปฏิบัติหน้าที่
ในตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. ผลกำรสอน
ขอดารงตาแหน่งทางวิชาการ ต้องมีชั่วโมงสอนประจาวิชา
ในวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเทียบค่าได้
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต/ทวิภาค จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้
ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน สาหรับกรณี
ที่ผู้ขอได้ทาการสอนหลายวิชา หรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลาย
คน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ใน
ทุกวิชา หรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต/ทวิภาค และมีคุณภาพดีมีการอ้างอิง
แหล่งที่มีและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมิน
จากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการหรืออนุกรรมการ
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ต้องมีผลการสอนไม่ต่ากว่าระดับชานาญพิเศษ
ในการสอน
3. ผลงำนทำงวิชำกำร
ผู้ขอดารงตาแหน่งอาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ 2 วิธี
ดังนี้

๓๗

ตำแหน่ง
2.2.4 ศาสตราจารย์
(ต่อ)

เงื่อนไข
วิธีที่ 1 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมี
คุณภาพดีมาก และมีปริมาณอย่างน้อย ดังนี้
1. ผลงานวิจัย 5 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ.
กาหนด หรือ
2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ.
กาหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งต้องได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 5 เรื่อง
และ
3. ตารา หรือหนังสือ 1 เล่ม
วิธีที่ 2 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมี
คุณภาพ ดีเด่นและมีปริมาณอย่างน้อย ดังนี้
1. ผลงานวิจัย 5 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ.
กาหนด หรือ
2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ.
กาหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งต้องได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 5 เรื่อง
สาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการสาขาวิชา
ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นั้น ผู้ขออาจเสนอผลงานทาง
วิชาการได้ 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมี
คุณภาพดีมาก และมีปริมาณอย่างน้อย ดังนี้
1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ.

๓๘

ตำแหน่ง
2.2.4 ศำสตรำจำรย์
(ต่อ)

เงื่อนไข
กาหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ
2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ.
กาหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่าง
น้อย 2 เรื่อง
และ
3. ตารา หรือหนังสือ 2 เล่ม
วิธีที่ 2 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมี
คุณภาพ ดีเด่นและมีปริมาณอย่างน้อย ดังนี้
1. ผลงานวิจัย 3 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ.
กาหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ
2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ.
กาหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือตาราหรือหนังสือ 1
เล่ม และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับ
ใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 3 เรื่อง หรือ
3. ตารา หรือหนังสือ 3 เล่ม
การนางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทาเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาประกาศนียบัตร หรือเพื่อศึกษา มาเสนอ
เป็นผลงานทางวิชาการตามข้อนี้จะกระทามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดง
หลักฐานว่าได้ทาการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม
จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัดไม่ต่ากว่าร้อยละ
50 ของสาระสาคัญงานวิจัย ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผล
การศึกษาหรือวิจัยที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลัก
จากได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการเดิม และต้องได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด พร้อมแสดง
หลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพ

๓๙

ตำแหน่ง
2.2.4 ศำสตรำจำรย์
(ต่อ)

เงื่อนไข
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง (peer reviewer) จากหลากหลายสถาบันอุดมศึกษา
4. จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร
ในการพิจารณากาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้อง
คานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้
4.1 ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นาผลงานของผู้อื่น
มาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่นาผลงาน
ของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่า 1
ฉบับ รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดย
ไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ในลักษณะที่จะทาให้
เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
4.2 ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ใน
ผลงานทางวิชาการของตนเองเพื่อแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
4.3 ต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย
หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือสิทธิมนุษยชน
4.4 ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษา โดยใช้
หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความ
เป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย โดยหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และ
เสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบ โดยปราศจากการ
ตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
4.5 ต้องนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและ
ชอบด้วยกฎหมาย
4.6 หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทาการ
วิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอดารงตาแหน่งทางวิชาการจะต้องยื่น
หลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยที่มีการดาเนินการ

๔๐

เอกสำรอ้ำงอิง
1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561
2. เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ ประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ (สนับสนุน)
2.1 ลูกจ้ำงชั่วครำว
ตำแหน่ง
เงื่อนไข
ลูกจ้ำงชั่วครำว
1. มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. เมื่อผ่านการประเมินของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย จะได้รับการต่อ
สัญญาจ้างในปีต่อไป
3. เมื่อมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ประสบการณ์ตรงตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด จะมีโอกาสในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยนาประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมา
ประกอบในการพิจารณา

2.2 ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ และพนักงำนมหำวิทยำลัย ประเภท
วิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ (สนับสนุน)
ตำแหน่ง
เงื่อนไข
2.2.1 ระดับปฏิบัติกำร
การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งที่ ก.พ.อ. กาหนด และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ว่าด้วย การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.
2555 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้
โดยให้ได้รับเงินเดือนและเลื่อนเงินเดือน

๔๑

ตำแหน่ง
2.2.2 ระดับชำนำญกำร

เงื่อนไข
การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งที่ ก.พ.อ. กาหนด และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ว่าด้วย การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.
2555 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้
1. คุณสมบัติเฉพำะของตำแหน่ง ผู้ขอกาหนดตาแหน่งระดับชานาญ
การจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 ตาแหน่งเป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่
มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
1.2 ผู้ขอกาหนดตาแหน่งชานาญการต้องมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
- จะต้องดารงตาแหน่งในระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า
6 ปี หรือ
- จะต้องดารงตาแหน่งในระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า
4 ปี
- จะต้องดารงตาแหน่งในระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี
2. องค์ประกอบหลักในกำรประเมินค่ำงำน
2.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง
2.2 ความยุ่งยากของงาน
2.3 การกากับตรวจสอบ
2.4 การตัดสินใจ
3. เอกสำรที่ต้องยื่น
1. แบบประเมินเพื่อการแต่งตั้ง (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2)
2. คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อย 1 เล่ม

๔๒

ตำแหน่ง
2.2.2 ระดับชำนำญกำร
(ต่อ)

2.2.2 ระดับชำนำญกำร
พิเศษ

เงื่อนไข
4. เกณฑ์กำรประเมินเพื่อกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
1. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่
2. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับ
ตาแหน่งที่จะประเมิน
3. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่กาหนดไว้ในข้อ 20
การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งที่ ก.พ.อ. กาหนด และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ว่าด้วย การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.
2555 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้
1. คุณสมบัติเฉพำะของตำแหน่ง ผู้ขอกาหนดตาแหน่งระดับชานาญ
การพิเศษ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 ตาแหน่งเป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่
มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
1.2 ผู้ขอกาหนดตาแหน่งชานาญการต้องมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
- จะต้องดารงตาแหน่งในระดับชานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า
4 ปี
2. องค์ประกอบหลักในกำรประเมินค่ำงำน
2.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง
2.2 ความยุ่งยากของงาน
2.3 การกากับตรวจสอบ
2.4 การตัดสินใจ
3. เอกสำรที่ต้องยื่น
1. แบบประเมินเพื่อการแต่งตั้ง (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2)
2. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ
พัฒนางานของหน่วยงานอย่างน้อย 1 เรื่อง และ
3. งานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ 1 รายการ

๔๓

ตำแหน่ง
2.2.2 ระดับชำนำญกำร
พิเศษ (ต่อ)

2.2.3 ตำแหน่งประเภท
ผู้บริหำร (ต่อ)

เงื่อนไข
4. เกณฑ์กำรประเมินเพื่อกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
1. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่
2. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับ
ตาแหน่งที่จะประเมิน
3. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่กาหนดไว้ในข้อ 20
การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งที่ ก.พ.อ. กาหนด และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ว่าด้วย การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.
2555 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้
1. คุณสมบัติเฉพำะของตำแหน่ง ผู้ขอกาหนดตาแหน่งประเภท
ผู้บริหาร จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 ตาแหน่งเป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่
มหาวิทยาลัยฯ กาหนด และ
1.2 คุณสมบัติตามประกาศ ก.พ.อ.
2. เอกสำรที่ต้องยื่น
แบบประเมินเพื่อการแต่งตั้งให้สูงขึ้น สาหรับตาแหน่งผู้บริหาร
3. เกณฑ์กำรประเมินเพื่อกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
1. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่ และ
แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในตาแหน่งใหม่
2. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับ
ตาแหน่งที่จะประเมิน
3. สมรรถนะทางการบริหาร
4. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่กาหนดไว้ในข้อ 20

๔๔

เอกสำรอ้ำงอิง
1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553
2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วย การกาหนดระดับตาแหน่งและ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555
กำรจัดกำรควำมรู้
มหาวิทยาลัยได้มีกระบวนการในการจัดการความรู้ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ
สถาบั น วิจั ย และพั ฒ นาซึ่ งได้ มี โครงการเพื่ อ ส่ งเสริม ให้ ห น่ ว ยงานต่ างๆ ภายในมหาวิท ยาลั ย ได้ มี
กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ เพื่อการรวบรวมองค์ความรู้ ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือ
เอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ในคณะ ศูนย์ สานัก ทั้งใน
ส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด เพื่อการ
นาไปเผยแพร่และการใช้ประโยชน์ เป็นเครื่องมือ เพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไป
พร้อมๆ กัน ได้แก่ 1) บรรลุเป้าหมายของงาน ๒) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน ๓) บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และ ๔) บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทร
ระหว่างกันในที่ทางาน โดยความรู้ที่นามาจัดการความรู้มี 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ ที่ ฝั ง อยู่ ใ นคน (Tacit Knowledge) เป็ น ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากประสบการณ์
พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่ าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็นคาพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝีมือ หรือ
การคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
2. ความรู้ที่ชัดแจ้ ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้
โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็น
ความรู้แบบรูปธรรม
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยกาหนดระบบการจัดการความรู้ เป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกาหนด
ความรู้ห ลักที่จาเป็ น หรือสาคัญ ต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 2) การเสาะหาความรู้ที่
ต้องการ 3) การปรับปรุงดัดแปลงหรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 4) การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 5) การนาประสบการณ์จากการทางานและการประยุกต์ใช้
ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 6) การจดบันทึก “ขุมความรู้”
และ “แก่นความรู้” สาหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วนลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น
เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นโดยที่การดาเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกันทั้งนี้บาง
หน่วยงานอาจกาหนดขั้นตอนเพิ่มจากนี้ได้ ซึ่งทุกหน่วยงานมีการจัดทาแผนการจัดการความรู้ โดย
หน่วยงานในระดับคณะจัดทาแผนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (อย่างน้อย 1 แผน) และแผนการ
จัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน (อย่างน้อย 1 แผน) สาหรับหน่วยงานระดับสานักหรือสถาบัน

๔๕

จัดทาแผนการจั ดการความรู้ตามพันธกิจของหน่ว ยงาน (อย่ างน้อย 1 แผน) ซึ่งประเด็นที่ นามา
จัดการความรู้เป็ น ประเด็น ที่ คณาจารย์ และบุ คลากรในหน่ว ยงานมีความเห็ นร่วมกัน ว่าเป็นสิ่ งที่
ต้องการพัฒนาให้ดีขึ้น หรือเป็นปัญหาที่พบจากการทางาน
โดยมีกระบวนการดาเนินการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
2. จั ด ท าระบบและกลไกการก ากั บ ติ ด ตามส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานมี ก าร
ดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ
3. กาหนดระบบการจัดการความรู้สาหรับหน่วยงานต่างๆ
4. จัดทาแผนการกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการดาเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ
5. ด าเนิ น การตามแผนการก ากั บ ติ ด ตามส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานมี ก าร
ดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบและรายงานความก้าวหน้า
6. คัดเลือกองค์ความรู้ที่ดีที่สุดในแต่ละด้าน (ด้านการเรีย นการสอน ด้านการวิจัย และ
ด้านพันธกิจอื่นๆ) มอบรางวัลและเกียรติบัตร
7. จั ด ท ารายงานสรุ ป ผลการก ากั บ ติ ด ตามส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานใน
มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ
8. จัดทารายงานสรุปการจัดการความรู้ของคณะ สานัก สถาบัน มหาวิทยาลัย
9. ประเมิน ผลการดาเนินการกากับส่งเสริมสนับสนุนให้ ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการ
ดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ

๔๖

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้
มหาวิทยาลัยฯ นาไปใช้ในการประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ เช่น การแต่งตั้ง
การเลื่อนเงินเดือน การพัฒนา การเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ การต่อเวลาราชการ การ
ให้ออกจากราชการ การให้รางวัลประจาปี รางวัลจูงใจและค่าตอบแทนต่าง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้
ข้อ 1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้
ดาเนินการประเมินปีละ 2 รอบ รอบละ 6 เดือน ดังนี้
รอบที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม
ของทุกปี
รอบที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30
กันยายน ของทุกปี
ข้อ 2 ผู้ประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ และประเภท
ทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ดังนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ผู้ประเมิน คือ คณบดี
2.2 ประเภทวิชาการที่ปฏิบัติงานสนับสนุนในสานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ประเมิน คือ ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี , ผู้อานวยการสถาบัน , คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ,
ผู้อานวยการสานัก
2.3 ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ผู้ประเมิน คือ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี , ผู้อานวยการสถาบัน , คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย , ผู้อานวยการ
สานัก
ข้อ 3 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ มีระดับคะแนน 5 ระดับ ดังนี้
3.1 ช่วงคะแนน 90 - 100 เป็นผลการปฏิบัติราชการในระดับ “ดีเด่น”
3.2 ช่วงคะแนน 80 - 89
เป็นผลการปฏิบัติราชการในระดับ “ดีมาก”
3.3 ช่วงคะแนน 70 - 79
เป็นผลการปฏิบัติราชการในระดับ “ดี”
3.4 ช่วงคะแนน 60 - 69
เป็นผลการปฏิบัติราชการในระดับ “พอใช้”
3.5 ช่วงคะแนน 0 - 59
เป็นผลการปฏิบัติราชการในระดับ
“ต้องปรับปรุง”
ข้อ 4 ผู้ประเมินส่งผลการประเมินให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ข้อ 5 คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานความเป็นธรรม
ของการประเมิน ให้ความเห็นผลการประเมินฯ เสนออธิกำรบดี
ข้อ 6 ผู้บริหารวงเงิน ดาเนินการ
- นาคะแนนผลการประเมินหลักมาพิจารณากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เพื่อกาหนด ร้อยละของการเลื่อนเงินเดือน
- จานวนเงินที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน คานวณตามฐานคานวณของข้าราชการใน
แต่ละประเภท และระดับตาแหน่งที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนทั้งหมดตามร้อยละที่กาหนดไว้
**ผู้บริหารวงเงิน อธิการบดีอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อมาดาเนินการดังกล่าวได้
ตามความเหมาะสม
ข้อ 7 มหาวิทยาลัยฯ โดยอธิการบดี
(1) ประกาศร้อยละในการเลื่อนเงินเดือน และ
(2) ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการ “ดีเด่น” และ/หรือ “ดีมาก”
โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีคาสั่งเลื่อนเงินเดือน
(3) สั่งเลื่อนเงินเดือน
ข้อ 8 แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้ง มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งให้
ทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล โดยประกอบด้วยอัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน ฐานในการ
คานวณ จานวนเงินที่ได้รับการเลื่อน และเงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อนตามผลการเลื่อน
เงินเดือน
สาหรับข้าราชการผู้ใดที่ไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน มหาวิทยาลัยจะแจ้งเหตุผลที่
ไม่ได้เลื่อนเงินเดือนนั้น
ข้อ 9 วงเงินงบประมาณและการบริหารวงเงินงบประมาณ สาหรับการเลื่อนเงินเดือนใน
แต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้
9.1 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) ให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัด ภายในวงเงิน
ร้อยละ 3 ของเงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม
9.2 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม) ให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัด ภายในวงเงิน
ร้อยละ 3 ของเงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน
ทั้งนี้ ให้คานวณโดยรวมเงินเดือนข้าราชการทุกตาแหน่งในสังกัดที่มีผู้ครองตาแหน่ง
อยู่ แม้จะไม่มีการเบิกจ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการที่ครองตาแหน่งนั้น หรือผู้นั้นจะไม่อยู่ปฏิบัติ
ราชการ เช่น กรณีลาติดตามคู่สมรส หรือลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจาการคลอดบุตร โดยมิได้

๔๘

รับเงินเดือนระหว่างลา กรณีไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ส่วนราชการอื่น (ไม่รวม
ข้าราชการสังกัดอื่นที่มาช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ)
ข้อ 10 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ให้เลื่อนได้ไม่เกินวงเงินที่ส่วนราชการได้รับ
การจัดสรรให้ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน
ข้อ 11 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแต่ละคนในแต่ละครั้งให้
เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละหก ของฐานในการคานวณ
ข้อ 12 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใน
แต่ละครั้ง ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
12.1 ในครึ่งปีที่แล้วมา มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่ำระดับพอใช้
(อ้างอิงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554)
12.2 ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์
หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ
ความผิดที่ทาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
12.3 ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า 2 เดือน
12.4 ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
12.5 ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
4 เดือน หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือนก่อนถึงแก่ความตาย
12.6 ในครึ่งปีที่แล้วมา สาหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศ หรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน
12.7 ในครึ่งปีที่แล้วมา สาหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติ
ราชการ หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน
12.6 ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาป่วย ลากิจ ไม่
เกิน 23 วัน แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้
- ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับ
เงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
- ลาคลอดบุตร ไม่เกิน 90 วัน
- ลาป่วย ซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลาย
คราวรวมกันไม่เกิน 60 วันทาการ
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- ลาป่วย เพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือ
ในขณะเดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
- ลาพักผ่อน
- ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
- ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติเพื่อกำรต่อสัญญำจ้ำงของบุคลำกร มหาวิทยาลัยฯ ได้กาหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการต่อสัญญาจ้างของบุคลากร โดยแบ่งเป็นประเภทของบุคลากร ดังนี้
1. กำรต่อสัญญำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว ดาเนินการต่อสัญญาจ้าง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยฯ จัดทาหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานทุกหน่วย เพื่อให้หน่วยงาน
พิจารณาการต่อสัญญาจ้างหรือไม่ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้แนบข้อมูล
การลงเวลาปฏิบัติงาน และแบบฟอร์มการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
2. หน่วยงานพิจารณาการต่อสัญญาจ้าง และจัดทาหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยฯ
3. มหาวิทยาลัยฯ มอบให้กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
4. กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ รวบรวมหนังสือแจ้งการต่อสัญญาจ้าง
เพื่อจัดทาคาสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว และแจ้งให้ลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง จัดทาสัญญา
จ้างลูกจ้างชั่วคราว เป็นระยะเวลา 1 ปี (1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน)
2. กำรต่อสัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำร ดาเนินการต่อสัญญาจ้าง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยฯ จัดทาหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานทุกหน่วย เพื่อให้หน่วยงาน
พิจารณาการต่อสัญญาจ้างหรือไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้แนบ
แบบฟอร์มการจ้างพนักงานราชการ
2. หน่วยงานพิจารณาการต่อสัญญาจ้าง และจัดทาหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยฯ
3. มหาวิทยาลัยฯ มอบให้กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
4. กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ รวบรวมหนังสือแจ้งการต่อสัญญาจ้าง
เพื่อจัดทาคาสั่งจ้างพนักงานราชการ และแจ้งให้พนักงานราชการที่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง จัดทา
สัญญาจ้างพนักงานราชการ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ กาหนดให้พนักงานราชการต่อสัญญาจ้าง เป็น
ระยะเวลา 1 ปี (1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน) ตามกรอบอัตรากาลัง 4 ปี
3. กำรต่อสัญญำจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย ดาเนินการต่อสัญญาจ้าง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยฯ จัดทาหนังสือแจ้งไปยังพนักงานมหาวิทยาลัยที่ถึงรอบต้องทาการ
ประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง พร้อมกาหนดการในการประเมินการต่อสัญญาจ้าง
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2. พนักงานมหาวิทยาลัย ประเมินต่อสัญญาจ้างตามรอบการประเมิน ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุน พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อ
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. 2561
3. พนักงานมหาวิทยาลัย จัดส่งแบบประเมินให้กับคณะกรรมการประเมินการต่อ
สัญญาจ้างของหน่วยงานที่พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดอยู่
4. คณะกรรมการประเมินการต่อสัญญาจ้าง ประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดของท่าน และจัดส่งผลการต่อสัญญาจ้างให้มหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ ดาเนินการต่อไป
5. กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ รวบรวมผลการต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย นาเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อเห็นชอบผลการประเมินการต่อสัญญา
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
6. กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ จัดทาประกาศการต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย และแจ้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยทราบ
7. แจ้งพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการต่อสัญญาจ้างทาสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย
กำรสรรหำผู้บริหำร
เพื่อการได้มาของผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหาร ต้องมีกระบวนการการดาเนินงานที่
ชัดเจน เป็นธรรม และโปร่งใส ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงกาหนดขั้นตอนการสรรหาผู้บริหาร ไว้
ดังนี้
กำรสรรหำคณำบดี
1. ผู้ชว่ ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอวาระเพื่อพิจารณาการหมดวาระของผู้
ดารงตาแหน่งคณบดี ต่อสภามหาวิทยาลัย
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ต่อสภามหาวิทยาลัย
3. คณะกรรมการสรรหาคณบดีประชุมกาหนดแนวปฏิบัติและกาหนดการสรรหา
และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการสรรหา
4. หน่วยงานเสนอชื่อและผู้เสนอชื่อตนเองสมัครรับการสรรหา ตามแบบฟอร์มที่
คณะกรรมการสรรหาคณบดี กาหนดให้ ซึ่งประกอบด้วย แบบฟอร์มบันทึกเสนอชื่อคณบดี
แบบฟอร์มบันทึกเสนอชื่อตนเอง แบบฟอร์มประวัติ
5. คณะกรรมการสรรหาคณบดี ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
การเสนอชื่อ/เสนอชื่อตนเองเพื่อรับการทาบทาม
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6. คณะกรรมการสรรหาคณบดี ตรวจสอบเอกสารตอบรับการทาบทาม และแจ้ง
ให้ผู้ที่รับการทาบทามแสดงวิสัยทัศน์
7. คณะกรรมการสรรหาคณบดี จัดทาประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรดารง
ตาแหน่งคณบดี และจัดทาเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกคณบดี
8. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ลงคะแนนเพื่อเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมให้
ดารงตาแหน่งคณบดี
9. สภามหาวิทยาลัย ดาเนินการแต่งตั้งคณบดี

ค่ำตอบแทน สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์
ค่าตอบแทนที่บุคลากรได้รับจากทางราชการ นอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งเป็นการ
ตอบแทนให้ตามค่าของงานในแต่ละตาแหน่งแล้ว ยังมีสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ อีกด้วย
โดยสวัสดิการเป็นการให้ค่าตอบแทนเพื่อช่วยให้บุคลากรมีความรู้สึกสะดวกสบายและมีความมั่นคงใน
การดารงชีวิต ส่วนประโยชน์เกื้อกูลนั้น เป็นการให้ค่าตอบแทนเพื่อช่วยอานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน โดยทั้งสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลล้วนเป็นเครื่องมือสาคัญในการเสริมสร้างขวัญ
กาลังใจให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล ตลอดจนจูงใจให้ผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถเข้ามารับราชการและรักษาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่ในระบบราชการ
มหาวิทยาลัยฯ ได้กาหนดสิทธิประโยชน์ ของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงาน
ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว โดยกาหนดสิทธิประโยชน์โดยสรุปจะมีดังนี้
1. สิทธิกำรลำ ในปีงบประมาณหนึ่ง ๆ (1 ตุลาคม - 30 กันยายน ปีถัดไป) ทางราชการ
อนุญาตให้ ลาโดยได้รับเงินเดือนในระหว่างลาได้ ดังนี้
1. กำรลำป่วย
1. ข้ำรำชกำร
ข้าราชการ ที่เจ็บป่วยและประสงค์จะลาหยุดราชการเพื่อรักษาตัวมีสิทธิลาป่วยเพื่อ
รักษาตัวได้
ปีละ 60 วันทาการ แต่กรณีจาเป็นอธิบดีหรือตาแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปอาจเห็นควรให้ลาโดยจ่าย
เงินเดือนต่อไปได้อีกไม่เกิน 60 วันทาการ สาหรับหลักเกณฑ์ในการลา มีดังนี้
- ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือในวันลา เว้นแต่กรณีจาเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลา
ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
- กรณีมีอาการป่วยจนไม่สามารถลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อ
สามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว
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- การลาป่วยตั้งแต่ 30 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ แต่ถ้าผู้มีอานาจอนุญาตเห็นควรจะสั่ง
ให้มีใบรับรองแพทย์ประกอบใบลาแม้ลาป่วยไม่ถึง 30 วัน หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์
ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
2. ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้างประจา มีสิทธิการลาป่วยเหมือนกับข้าราชการ
3. พนักงำนรำชกำร
พนักงานราชการ มีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงๆ โดยนับแต่วันทาการ การลาป่วย
ตั้งแต่ 3 วันทาการขึ้นไป ผู้มีอานาจอาจสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ได้ และให้ได้รับค่าตอบแทน
ระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วัน ส่วนที่เกิน 30 วัน มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จาก
กองทุนประกันสังคม
4. พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย มีสิทธิลาป่วยได้ไม่เกิน 60 วันทาการ โดยได้รับค่าจ้าง
ระหว่างลา ไม่เกิน 30 วันทาการ ส่วนที่เกิน 30 วัน มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จาก
กองทุนประกันสังคม
- หากพนักงานมหาวิทยาลัย ลาป่วยครบกาหนด 60 วันทาการแล้วยังจาเป็นต้องลา
ป่วยอีกให้ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นลาป่วยอีกก็ได้ หรือจะสั่ง
การให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นออกจากงาน โดยให้ได้รับเงินชดเชยตามที่มหาวิทยาลัย กาหนดก็ได้
- ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือในวันลา เว้นแต่กรณีจาเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลา
ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
- กรณีมีอาการป่วยจนไม่สามารถลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อ
สามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว
- การลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทาการขึ้นไป มีอานาจอาจสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ได้ แต่ถ้าผู้
มีอานาจอนุญาตเห็นควรจะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ประกอบใบลาแม้ลาป่วยไม่ถึง 3 วัน หรือสั่งให้ผู้
ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
5. ลูกจ้ำงชั่วครำว
ลูกจ้างชั่วคราว มีสิทธิลาป่วยได้ไม่เกิน 15 วัน เว้นแต่ปีงบประมาณแรกที่ได้รับการ
จ้าง สามารถลาป่วยได้ไม่เกิน 10 วัน โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลา
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- การลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทาการขึ้นไป มีอานาจอาจสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ได้ แต่ถ้าผู้
มีอานาจอนุญาตเห็นควรจะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ประกอบใบลาแม้ลาป่วยไม่ถึง 3 วัน หรือสั่งให้ผู้
ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
2. กำรลำคลอดบุตร
1. ข้ำรำชกำร
ข้าราชการ ทีป่ ระสงค์จะลาคลอดบุตรลาครั้งหนึ่งได้ 90 วัน โดยไม่ต้องมีใบรับรอง
แพทย์สาหรับหลักเกณฑ์ในการลา มีดังนี้
- ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือในวันลา
- กรณีไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้
จัดส่งใบลาโดยเร็ว
- การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด ซึ่งยังไม่ครบกาหนดวันลาให้ถือว่า
การลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง
- การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้แต่เมื่อรวมวัน
ลาแล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน
- เมื่อได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและหยุดราชการไปแล้ว แต่ไม่ได้คลอดบุตร หากจะ
ถอนวันลาที่หยุดไปแล้วให้ขอถอนวันลา โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
2. ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้างประจา มีสิทธิการลาคลอดบุตรเหมือนกับข้าราชการ
3. พนักงำนรำชกำร
พนักงานราชการ มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ 90 วัน โดยให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
ได้ไม่เกิน 45 วัน อีก 45 วัน ให้รับจากประกันสังคม ซึ่งการที่จะได้รับเงินจากประกันสังคมต้อง
ส่งเงินเข้ากองทุนไม่น้อยกว่า 7 เดือน
4. พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ 90 วัน โดยให้ได้รับค่าตอบแทน
ระหว่างลา ได้ไม่เกิน 45 วัน อีก 45 วัน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
- การลาคลอดจะลาในวันที่คลอดก่อน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมกัน
แล้วต้องไม่เกิน 90 วัน
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- พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดงานไปแล้ว แต่ไม่ได้
คลอดบุตรตามที่กาหนด หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไปให้ผู้มีอานาจพิจารณา
หรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลาคลอดบุตรได้ โดยให้ถือวันที่หยุดไปเป็นวันลากิจส่วนตัว
- การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบกาหนดวันลาของการลา
ประเภทนั้น ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มลา
คลอดบุตร
5. ลูกจ้ำงชั่วครำว
ลูกจ้างชั่วคราว มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ 90 วัน โดยให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้
ไม่เกิน 45 วัน อีก 45 วัน ให้รับจากประกันสังคม
- ลูกจ้างชั่วคราว ที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดงานไปแล้ว แต่ไม่ได้คลอด
บุตรตามที่กาหนด หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไปให้ผู้มีอานาจพิจารณาหรือ
อนุญาตให้ยกเลิกวันลาคลอดบุตรได้ โดยให้ถือวันที่หยุดไปเป็นวันลากิจส่วนตัว
- การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบกาหนดวันลาของการลา
ประเภทนั้น ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มลา
คลอดบุตร
3. กำรลำไปช่วยเหลือภริยำที่คลอดบุตร
1. ข้ำรำชกำร
ข้าราชการ ที่ประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร สามารถลาได้ไม่เกิน 15
วันทาการ ต่อการลาคลอด 1 ครั้ง ต้องลาภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร
2. ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้างประจา ซึ่งลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ภริยา
คลอดบุตร ให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทาการ แต่ถ้าเป็นการลาเมื่อพ้น 30 วัน
นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร ไม่ให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลา เว้นแต่หัวหน้าส่วนราชการในส่วนกลางหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายเห็นสมควรจะให้จ่ายค่าจ้างระหว่างลานั้นก็ได้ แต่ไม่เกิน 15 วันทาการ
3. พนักงำนรำชกำร 4. พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน
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90 วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้
ไม่เกิน 15 วันทาการ
5. ลูกจ้ำงชั่วครำว
ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน
90 วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้
ไม่เกิน 15 วันทาการ
4. กำรลำกิจส่วนตัว
1. ข้ำรำชกำร
ข้าราชการ ที่ประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุ
จาเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจาเป็นไว้ แล้วหยุด
ราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
- กรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนได้ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อม
ทั้งเหตุผลความจาเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติ
ราชการ
- กรณีลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร ลาได้ไม่เกิน 150 วันทาการ
2. ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้างประจา มีสิทธิการลากิจส่วนตัวเหมือนกับข้าราชการ โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลา
ไม่เกิน 45 วันทาการ แต่ในปีที่เริ่มเข้าปฏิบัติงานให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลาไม่เกิน 15 วันทาการ
3. พนักงำนรำชกำร
พนักงานราชการมีสิทธิลากิจส่วนตัวได้ปีหนึ่งไม่เกิน 10 วันทาการ โดยให้ได้รับ
ค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน 10 วัน
4. พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย มีสิทธิลากิจส่วนตัวได้ 15 วันต่อ 1 ปีงบประมาณ โดยได้รับ
ค่าจ้างระหว่างลา เว้นแต่พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ซึ่งได้รับการบรรจุเข้าทางานยังไม่ถึง 6 เดือน
ไม่สามารถลากิจส่วนตัวได้
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5. ลูกจ้ำงชั่วครำว
ลูกจ้างชั่วคราว มีสิทธิลากิจส่วนตัวได้ 10 วันต่อ 1 ปีงบประมาณ โดยได้รับค่าจ้าง
ระหว่างลา เว้นแต่พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ซึ่งได้รับการบรรจุเข้าทางานยังไม่ถึง 6 เดือน ไม่
สามารถลากิจส่วนตัวได้
5. กำรลำพักผ่อน
1. ข้ำรำชกำร
ข้าราชการ มีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีงบประมาณหนึ่งได้ 10 วันทาการ เว้นแต่
ข้าราชการ ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน
- ถ้าปีใดไม่ได้ลาพักผ่อน หรือลาพักผ่อนแต่ไม่ครบ 10 วันทาการ ให้สะสมวันที่มิได้ลา
ในปีนั้น รวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่
เกิน 20 วันทาการ
- สาหรับผู้ที่รับราชการติดต่อกันตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธินาวันลาพักผ่อนสะสม
รวมกับวันลาพักผ่อนปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วันทาการ
2. ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้างประจา มีสิทธิการลาพักผ่อนเหมือนกับข้าราชการ
3. พนักงำนรำชกำร
พนักงานราชการ มีสิทธิลาพักผ่อนปีละ 10 วันทาการ สาหรับปีแรกที่เป็นพนักงาน
ราชการถ้าปฏิบัติงานยังไม่ครบ 6 เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน
- สาหรับพนักงานราชการทีทางานครบ 1 ปี และในปีที่ผ่านมาพนักงานราชการผู้นั้น
มิได้ลาพักผ่อนประจาปี หรือลาพักผ่อนประจาปีแล้วไม่ครบ 10 วันทาการ ให้สามารถนาวันลา
พักผ่อนที่เหลือซึ่งยังไม่ได้ลามาสะสมได้ แต่วันลาพักผ่อนที่นามาสะสมต้องไม่เกิน 5 วันทาการ
โดยเมื่อรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันแล้วจะต้องไม่เกิน 15 วันทาการ
4. พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย มีสิทธิการลาพักผ่อนเหมือนกับข้าราชการ
5. ลูกจ้ำงชั่วครำว
ลูกจ้างชั่วคราว มีสิทธิลาพักผ่อนปีละ 10 วันทาการ สาหรับปีแรกที่เป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ถ้าปฏิบัติงานยังไม่ครบ 6 เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน
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6. กำรลำอุปสมบท หรือ ลำไปประกอบพิธีฮัจย์
1. ข้ำรำชกำร
ข้าราชการ ที่ประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือข้าราชการที่นับถือ
ศาสนาอิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
ใหนเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจพิจารณา หรืออนุญาตก่อนวัน
อุปสมบท หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่น้อยกว่า 60 วัน
- หากได้รับอนุญาตให้ลาได้ จะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
ภายใน 10 วันนับแต่วันเริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน
นับแต่วันที่ลาสิกขาหรือวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
- ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาต
ให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ และได้หยุดลาไปแล้ว หากปรากฎว่ามีปัญหาอุปสรรคทาให้ไม่สามารถอุป
สมบหรือประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้ เมื่อได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและขอ
ยกเลิกวันลาให้ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไปอประกอบพิธีฮัจย์
โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
2. ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้างประจา มีสิทธิการลาอุปสมบท หรือ ลาไปประกอบพิธีฮัจย์เหมือนกับข้าราชการ
3. พนักงำนรำชกำร
พนักงานราชการ ไม่มีสิทธิลาอุปสมบท
4. พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือข้าราชการที่
นับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
ใหนเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจพิจารณา หรืออนุญาตก่อนวัน
อุปสมบท หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยได้รับค่าจ้างระหว่าง
ลาเพียงครั้งเดียวได้ไม่เกิน 30 วัน
- พนักงานมหาวิทยาลัย จะมีสิทธิลาอุปสมบทหรือไปอประกอบพิธีฮัจย์ จะต้องปฏิบัติ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
- พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือ
ได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ และได้หยุดลาไปแล้ว หากปรากฎว่ามีปัญหาอุปสรรคทาให้
ไม่สามารถอุปสมบหรือประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้ เมื่อได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
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ตามปกติและขอยกเลิกวันลาให้ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไปอประ
กอบพิธีฮัจย์ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
5. ลูกจ้ำงชั่วครำว
ลูกจ้างชั่วคราว ประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือข้าราชการที่นับถือ
ศาสนาอิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ใหน
เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจพิจารณา หรืออนุญาตก่อนวัน
อุปสมบท หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยได้รับค่าจ้างระหว่าง
ลาเพียงครั้งเดียวได้ไม่เกิน 30 วัน
- ลูกจ้างชั่วคราว จะมีสิทธิลาอุปสมบทหรือไปอประกอบพิธีฮัจย์ จะต้องปฏิบัติมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ลูกจ้างชั่วคราว ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับ
อนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ และได้หยุดลาไปแล้ว หากปรากฎว่ามีปัญหาอุปสรรคทาให้ไม่
สามารถอุปสมบหรือประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้ เมื่อได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
ตามปกติและขอยกเลิกวันลาให้ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไปอประ
กอบพิธีฮัจย์ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
7. กำรลำเข้ำรับกำรตรวจเลือก หรือเข้ำรับกำรเตรียมพล
1. ข้ำรำชกำร
ข้าราชการ ที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาก่อน
เข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ส่วนข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพล
ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายเรียก
- เมื่อพ้นภารกิจให้กลับปฏิบัติราชการภายใน 7 วัน มิฉะนั้นจะงดจ่ายเงินเดือน
กรณีจาเป็นหัวหน้าส่วนราชการอาจขยายเวลาให้ได้รวมแล้วไม่เกิน 15 วัน
2. ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้างประจามีสิทธิการลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลเหมือนกับ
ข้าราชการ
3. พนักงำนรำชกำร
พนักงานราชการมีสิทธิการลาเพื่อฝึกวิชาทหาร เข้ารับการระดมพล หรือทดสอบความ
พรั่งพร้อมราชการทหารได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน 60 วัน หมดราชการต้องรีบ
กลับมาปฏิบัติงานภายใน 7 วัน
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4. พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาก่อนเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายเรียก และให้
เข้ารับตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้น โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลา
ไม่เกิน 60 วัน และไม่ต้องรอรับคาสั่งอนุญาต และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานการลาไป
ตามลาดับจนถึงอธิการบดี
เมื่อพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว ให้มารายงานตัวเข้า
ปฏิบัติงานต่อมหาวิทยาลัยภายใน 7 วัน
5. ลูกจ้ำงชั่วครำว
ลูกจ้างชั่วคราว ที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ก่อนเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายเรียก และให้เข้ารับตรวจ
เลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้น โดยไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา และไม่
ต้องรอรับคาสั่งอนุญาต และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานการลาไปตามลาดับจนถึงอธิการบดี
เมื่อพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว ให้มารายงานตัวเข้า
ปฏิบัติงานต่อมหาวิทยาลัยภายใน 7 วัน
8. กำรลำไปปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศ
1. ข้ำรำชกำร
ข้าราชการการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลาไม่ 1 ปี เมื่อ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน 15 วัน นับแต่วันครบ
กาหนดเวลาและให้รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบภายใน 30
วัน นับแต่วันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
2. ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้างประจา ที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศต้องได้รับ
อนุมัติจากกระทรวงการคลังก่อนและไม่ให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลา
3. พนักงำนรำชกำร
พนักงานราชการ ไม่มีสิทธิลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
4. พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่มีสิทธิลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
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5. ลูกจ้ำงชั่วครำว
ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีสิทธิลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
9. กำรลำติดตำมคู่สมรส
1. ข้ำรำชกำร
ข้าราชการ ที่ประสงค์ลาติดตามคู่สมรสโดยชอบกฎหมาย ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณี เพื่อ
พิจารณาอนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน 2 ปี และในกรณีจาเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก 2 ปี แต่เมื่อ
รวมแล้วต้องไม่เกิน 4 ปี ถ้าเกินให้ลาออกจากราชการ
2. ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้างประจามีสิทธิการลาติดตามคู่สมรส เหมือนกับข้าราชการ แต่ไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา
3. พนักงำนรำชกำร
พนักงานราชการไม่มีสิทธิลาติดตามคู่สมรส
4. พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่มีสิทธิลาติดตามคู่สมรส
5. ลูกจ้ำงชั่วครำว
ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีสิทธิลาติดตามคู่สมรส
10. กำรลำไปศึกษำ ฝึกอบรม ปฏิบัติกำรวิจัย หรือดูงำน
1. ข้ำรำชกำร
ข้าราชการที่ประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือดูงาน ในประเทศ
หรือต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการยกเว้น
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุญาต
การอนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง เมื่ออนุญาตแล้วให้รายงาน
ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณี ทราบด้วย
ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อปลัดกระทรวงหรือ
หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุญาต
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2. ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้างประจา มีสิทธิการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือดูงาน
ลูกจ้างประจาที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาในต่างประเทศเกี่ยวกับหน้าที่ราชการที่ลูกจ้างประจาผู้นั้น
ปฏิบัติอยู่ให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติตลอดระยะเวลาที่ไป โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับข้าราชการ
3. พนักงำนรำชกำร
พนักงานราชการ ไม่มีสิทธิลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
4. พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่มีสิทธิลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
5. ลูกจ้ำงชั่วครำว
ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีสิทธิลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
11. กำรลำไปฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำนอำชีพ
1. ข้ำรำชกำร
ข้าราชการผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูก
ประทุษร้าย เพราะเหตุกระทาการตามหน้าที่ จนทาให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ หาก
ข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาไปฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน
12 เดือน
2. ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้างประจา ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาเพื่อไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่
กรณี ให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้ตามระยะเวลาที่กาหนดในหลักสูตร แต่ไม่เกิน 12 เดือน
3. พนักงำนรำชกำร
พนักงานราชการ ไม่มีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
4. พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการใน
หน้าที่หรือถูกประทุษร้าย เพราะเหตุกระทาการตามหน้าที่ จนทาให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
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หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่
จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาไป
ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา
แต่ไม่เกิน 12 เดือน
5. ลูกจ้ำงชั่วครำว
ลูกจ้างชั่วคราว ที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือ
ถูกประทุษร้าย เพราะเหตุกระทาการตามหน้าที่ จนทาให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ หาก
ข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาไปฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน
12 เดือน
อ้ำงอิงจำก
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการลาของ
พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราวในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร พ.ศ. 2555
3. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2. สิทธิกำรได้รับ บำเหน็จ บำนำญ บำเหน็จตกทอด
สิทธินี้ได้รับเฉพาะข้าราชการ กับลูกจ้างประจา ยกเว้นลูกจ้างประจาที่ไม่มีสิทธิได้รับเงิน
บานาญ เมื่อเกษียณอายุราชการ บาเหน็จ เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาโดยรัฐจ่ายครั้งเดียว
บานาญ เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาโดยรัฐจ่ายเป็นรายเดือน
เงินเดือนเดือนสุดท้าย หมายถึง เงินเดือนที่ได้รับจากเงินงบประมาณเดือนสุดท้าย ที่ออกจาก
ราชการ รวมเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน สาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ด้วย
เวลาราชการ หมายถึง จานวนปีที่ข้าราชการรับราชการ มาตั้งแต่ต้นจนถึงวันสุดท้าย ที่ได้รับ
เงินเดือน โดยหักเวลาราชการ ที่มิได้รับเงินเดือนออก
กรณีที่มีการประกาศกฎอัยการศึก ระหว่างประจาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในเขตที่ได้มีการ
ประกาศกฎอัยการศึก ให้นับรวมไปด้วย ทั้งนี้ ให้หักเวลาราชการที่มิได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ออกด้วย
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ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ.2494
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง พ.ศ.2519
3. พระราชกฤษฎีการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ 2535
4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519
หลักเกณฑ์
กรณีข้ำรำชกำรประจำตำย
ข้าราชการประจาใดผู้ตาย ในระหว่างรับราชการ และความตายมิได้เกิดจากความ
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ทายาทของผู้ตาย มีสิทธิได้รับบาเหน็จตกทอดเป็นจานวน เท่ากับเงินเดือน
สุดท้ายคูณด้วยจานวนปีเวลาราชการ
ทำยำทผู้มีสิทธิ
1. บุตร ได้รับ 2 ส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตร 3 คนขึ้นไป ให้ได้รับ 3 ส่วน
2. สามี หรือภรรยา ได้รับ 1 ส่วน
3. บิดามารดา ได้รับ 1 ส่วน
กรณีไม่มีทายาทผู้มีสิทธิข้างต้น ให้จ่ายบาเหน็จตกทอด แก่บุคคลที่ผู้ตายได้แสดง
เจตนาไว้ในหนังสือระบุตัว ผู้รับบาเหน็จตาทอด ที่ให้ไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด หากไม่มีทายาท และ
บุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ สิทธิในการรับบาเหน็จเป็นอันยุติลง
กรณีลูกจ้ำงประจำตำย
ให้จ่ายเงินบาเหน็จปกติ แก่ทายาทผู้ตายเป็นจานวนเท่ากับค่าจ้างเดือนสุดท้ายคูณ
ด้วยจานวนเดือน ที่ทางานหารด้วยสิบสอง
ทำยำทผู้มีสิทธิ
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ในหนังสือ
รับรองทายาท)
หมำยเหตุ การกรอกหนังสือรับรองเป็นทายาท ให้ลงรายละเอียดให้ครบเกี่ยวกับ
ทายาทผู้มีสิทธิ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับตัวทายาท เช่น กรณีจดทะเบียนสมรส, ทะเบียน
หย่า มีบุตรเพิ่มบิดามารดาถึงแก่กรรม ฯลฯ ก็ให้ดาเนินการจัดทาหนังสือ รับรองทายาทขึ้นใหม่ และ
ส่งไปให้งานทะเบียนประวัติทันที
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3. กำรขอพระรำชทำนเครือ่ งรำชอิสริยำภรณ์ และเหรียญจักพรรดิมำลำ
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักพรรดิมาลาให้แก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สาระสาคัญโดยสรุป
1. ข้ำรำชกำร
ข้าราชการที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต้องมีเวลารับราชการติดต่อกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มบรรจุเข้ารับราชการจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน 60 วัน
ข้าราชการที่จะขอเหรียญจักรพรรดิมาลา จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับราชการด้วยดีเป็นเวลา
25 ปีบริบูรณ์ ผู้ที่จะขอพระราชทานเหรียญจักพรรดิมาลา จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสิรยา
ภรณ์ตามสิทธิ์ในปีเดียวพร้อมกันก็ได้
2. ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้างประจาต้องเป็นลูกจ้างประจาของส่วนราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วย ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ ลูกจ้างประจาต้องเป็นลูกจ้างประจาที่มีชื่อ และลักษณะงาน
เป็นลูกจ้างโดยตรง หมวดฝีมือ หรือลูกจ้างประจาที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการ ต้อง
ปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างจนถึงวันก่อน
วันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน การขอพระราชทานตามเกณฑ์ปกติ
ห้ามขอพระราชทานในระยะปีติดต่อกัน หมายถึง ปีนี้ได้รับพระราชทานแล้ว ปีต่อไปแม้มีสิทธิ์ตาม
ระเบียบก็ห้ามขอพระราชทานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้เริ่มจาก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
สลับกัน โดยเลื่อนชั้นตราตามลาดับ จากชั้นล่างสุดจนถึงชั้นสูงสุดตามลาดับ การขอพระราชทานถ้า
เข้าเกณฑ์ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงตามลาดับตาแหน่งใด ก็ให้ขอลาดับสูงตามระดับ
ตาแหน่งนั้น ห้ามขอพระราชทานต่ากว่าที่กาหนด
3. พนักงำนรำชกำร
1. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้
ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536
2. พนักงานราชการ จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมี
คุณสมบัติตามระเบียบฯ
4. พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย มีสิทธิได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหมือนกับข้าราชการ
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ส่วนที่ 3
แผนกลยุทธ์กำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร
นโยบำยกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร
มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและมีความสุข รวมทั้งมีความก้าวหน้าในอาชีพ สวัสดิการ
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยยึดหลักธรรมัตตาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยหลักธรร
มาภิบาล ๑๐ หลักการ คือ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระ
รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอานาจ หลักนิติธรรม หลักความ
เสมอภาค หลักมุ่งเน้นฉันทามติ และหลักอัตตาภิบาล ๓ หลักการ คือ ความเป็นอิสระ เสรีภาพทาง
วิชาการ และความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมการทางานเป็นทีมที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศให้เหมาะสมกับ
ประเทศไทยยุค ๔.๐ โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่ง
ประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. ผู้บริหำรและบุคลำกรมีวัฒนธรรมในกำรทำงำน
ที่เน้นควำมร่วมมือ มุ่งเน้นคุณภำพและ
ควำมสำเร็จตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย
๒. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและพร้อม
ในกำรให้บริกำรวิชำกำรจนเป็นที่ยอมรับของ
ท้องถิ่น
๓. มหำวิทยำลัยมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพในกำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร
เข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำร
๔. ระบบกำรประเมินประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรต่อสัญญำ
จ้ำงของบุคลำกรเป็นกำรส่งเสริม พัฒนำ และ
ติดตำมศักยภำพของบุคลำกรได้ง่ำย

๑. บุคลำกรมีทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศในระดับที่
สื่อสำรได้น้อย
๒. มหำวิทยำลัยมีจำนวนอำจำรย์ที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญำเอกและอำจำรย์ที่มีตำแหน่งทำงวิชำกำร
อยู่ในระดับต่ำ
๓. ระบบกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรที่ยังขำดกำร
วำงแผนกำรรับอย่ำงเป็นระบบที่เอื้อต่อกำรได้คนดี
และคนเก่งเข้ำมำทำงำนได้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
๔. บุคลำกรมีควำมรู้ทำงวิทยำกำรระดับสำกลและมี
ทักษะทำงเทคโนโลยีหรือพร้อมสร้ำงนวัตกรรมเข้ำ
มำทำหน้ำที่ต่ำงๆ ไม่เพียงพอต่อกำรยกระดับ
องค์กรสู่ผู้นำทำงวิชำกำรได้อย่ำงรวดเร็ว และ
รองรับกำรเป็นมหำวิทยำลัยในยุคประเทศไทย
๔.๐
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จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

๕. มหำวิทยำลัยมีบุคลำกรที่มีศักยภำพในกำร
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นที่
ยอมรับของหน่วยงำนภำยนอกในระดับท้องถิ่น
ระดับภูมิภำคและระดับชำติ
๖. มหำวิทยำลัยมีผลกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในระดับสูงมำกแสดงถึงกำรที่
ผู้บริหำรและบุคลำกรมีคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินกำร

๕. ระบบและกลไกของกำรพัฒนำบุคลำกร
สำยสนับสนุนเพื่อเข้ำสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นยังไม่ชัดเจน
๖. บุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคลยังไม่
ชัดเจนและมีประสบกำรณ์ไม่มำกนัก
๗. ฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนบุคลำกรมหำวิทยำลัย
เบื้องต้นยังไม่เพียงพอต่อกำรจัดทำสำรสนเทศด้ำน
บุคลำกรเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจของ
ผู้บริหำรทั้งกำรวำงแผน กำรประมวลผล และกำร
ประเมิน
๘. บุคลำกรเข้ำถึงข้อมูลสวัสดิกำรที่มหำวิทยำลัยจัดให้
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรสวัสดิกำรได้น้อย
๙. ระบบกำรกำกับติดตำมกำรพัฒนำตนเอง
กำรนำไปใช้ประโยชน์และกำรส่งเสริมกำรนำไปใช้
ประโยชน์ของบุคลำกรในมหำวิทยำลัย ยังไม่มี
ประสิทธิภำพ
อุปสรรค (Threats)

โอกำส (Opportunities)
๑. แผนพัฒนำของกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อ
กำรพัฒนำท้องถิ่นตำมพระบรมรำโชบำย รัชกำล
ที่ ๑๐ สำมำรถนำมำบูรณำกำรเพื่อพัฒนำระบบ
กำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นคนเก่ง
คนดี และมีควำมสุข ที่พร้อมรับใช้สังคม
๒. นโยบำยของรัฐและยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี
ทำให้หน่วยงำนรำชกำรและชุมชนทำควำมตกลง
ร่วมมือกับมหำวิทยำลัยจึงทำให้บุคลำกรมีโอกำส
ในกำรทำงำนที่ต้องใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์มำกขึ้น
๓. รัฐบำลให้ควำมสำคัญกับกำรตรวจสอบระบบ
ธรรมำภิบำลในมหำวิทยำลัยให้มีระบบที่ชัดเจน
และมีควำมเป็นสำกลซึ่งจะทำให้บุคลำกรรู้สึกมี
ควำมมั่นคงและปลอดภัยมำกขึ้น
๔. กำรจัดตั้งและออกแบบกระทรวงกำรอุดมศึกษำ
วิจัย และนวัตกรรม จะทำให้บุคลำกรของ
สถำบันอุดมศึกษำมีเสรีภำพทำงวิชำกำรมำกขึ้น
และอยู่ในรูปแบบกำรบริหำรที่ไม่แตกต่ำงกัน

๑. กำรเปลี่ยนแนวคิดของคนในยุคดิจิตัลเริ่มใช้ระบบ
กำรศึกษำใหม่เป็นกำรเรียนนอกมหำวิทยำลัยผ่ำน
สื่อกำรเรียนรู้แบบใหม่มำกขึ้น ซึ่งอำจทำให้ต้องลด
จำนวนบุคลำกรในมหำวิทยำลัยลงหรือมีกำรปิดตัว
ของมหำวิทยำลัย
๒. ภำวะค่ำครองชีวิตที่สูงและควำมรู้สึกไม่มั่นคงทำให้
บุคลำกรต้องมีอำชีพเสริมและพยำยำมหำงำนที่มั่นคงกว่ำ
๓. กำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดินสนับสนุนจำก
ภำครัฐมีจำกัด ทำให้งบประมำณสำหรับกำรพัฒนำ
บุคลำกรมีน้อย
๔. อุปสงคในกำรเขำศึกษำตอในสถำบันอุดมศึกษำ
ลดลงตำมจำนวนประชำกรเกิดใหม่อำจทำให้มีกำร
ควบรวมมหำวิทยำลัยหรือลดจำนวนบุคลำกร
๕. เครือข่ำยภำยนอกยังไม่เชื่อถือและมั่นใจต่อกลไก
กำรทำงำนในระดับมหำวิทยำลัย อีกทั้งกำรทำงำน
ร่วมกับเครือข่ำยกิจกรรมและควำมต่อเนื่องน้อย
เกินไปและไม่ครอบคลุมทุกภำคส่วน

๖๗

โอกำส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

๕. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำมี
๖. ภำวะกำรแข่งขันของสถำบันกำรศึกษำที่สูงขึ้น ทำ
ข้อกำหนดเกี่ยวกับเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรซึ่ง
ให้เกิดกำรแย่งชิงบุคลำกรที่มีศักยภำพ
ช่วยส่งเสริมให้อำจำรย์พัฒนำตนเองและมี
๗. ระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IOT) และระบบ
ผลงำนทำงวิชำกำร
อัจฉริยะ (AI) มีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงก้ำวกระโดดจน
๖. เทศบำลนครแม่สอด เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทำให้ระบบและกลไกกำรพัฒนำของบุคลำกรไม่ทัน
เป็นชำยแดนติดกับประเทศเมียนม่ำร์ ทำให้มี
ต่อกำรเปลีย่ นแปลง
โรงงำนอุตสำหกรรม/ธุรกิจ โลจิสติกส์ ฯลฯ
หลำกหลำย สำมำรถเป็นคู่ควำมร่วมมือหรือ
พันธมิตรในกำรพัฒนำบุคลำกร
๗. หน่วยงำนกำรศึกษำจังหวัดกำแพงเพชรมีควำม
ต้องกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้รอบ
ด้ำน เพื่อยกระดับคะแนน O-net ให้มีคุณภำพ
สูงขึ้น
๘. แหล่งกำรเรียนรู้มีกำรพัฒนำช่องทำงและ
เทคโนโลยีในกำรศึกษำ ค้นคว้ำเพื่อพัฒนำตนเอง
หลำยรูปแบบ เช่น กำรเรียนในระบบออนไลน์
กำรค้นคว้ำทำงอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
๙. กำรเพิ่มขึ้นของซอฟต์แวร์ที่สำมำรถนำเข้ำมำใช้
เพื่องำนฐำนข้อมูลทรัพยำกรบุคคล และกำรใช้
งำนซอฟต์แวร์บนคลำวด์ (Cloud Software)
ซึง่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
ทรัพยำกรบุคคลให้ง่ำย รวดเร็ว แม่นยำ มีต้นทุน
ที่ลดลง สำมำรถใช้งำนได้ตลอดเวลำและทุก
สถำนที่

๖๘

วิสัยทัศน์
บุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น

พันธกิจกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร
๑. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความก้าวหน้าในอาชีพ และการทางานอย่างมีความสุข
๒. พัฒนาการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการพัฒนาองค์กรและ
ท้องถิ่น

เป้ำประสงค์
๑. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความก้าวหน้าในอาชีพ สวัสดิการและสภาพแวดล้อมที่ดี
ในการทางาน
๒. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสมรรถนะในการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น จนเป็นที่ยอมรับ
ของคนในองค์กรและท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศำสตร์
๑. การพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรให้แข็งแกร่งพร้อมขับเคลื่อนองค์กรและ
ความสัมพันธ์ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัย
๒. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างผลิตภาพที่ดีแก่องค์กรและสังคม

กลยุทธ์
กลยุทธ์ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรให้แข็งแกร่งพร้อม
ขับเคลื่อนองค์กรและควำมสัมพันธ์ภำยในองค์กรของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรด้วยหลักธรรมัตตำภิบำล
มำตรกำร
๑. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เป็นแบบแนวราบและมีจานวนหน่วยงานที่เหมาะสมกับ
ขนาดและภารกิจของมหาวิทยาลัย
๒. ปรับเปลี่ยนการจัดการฐานข้อมูลบุคลากรด้วยตนเองด้วยแพลตฟอร์ม Artificial
Intelligence หรือ AI
๓. ปรับปรุง กฎ และกติกา เพื่อจูงใจและเปิดโอกาสให้คนดี คนเก่ง และมีความเป็นมืออาชีพ
มาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และคณะทางานสาคัญ
๔. จัดให้มีระเบียบมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ จัดทาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และปรับปรุง คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
ระเบียบปฏิบัติงานเพื่อให้ครอบคลุมการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
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๕. กระจายอานาจการตัดสินใจและงบประมาณลงหน่วยงานระดับคณะ โดยหน่วยงานระดับ
คณะ ต้องสามารถสร้างรายได้และบริหารรายได้ด้วยตนเอง ภายใต้ระเบียบราชการ เพื่อเพิ่ม
งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร
๖. ร่วมมือกับสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการรณรงค์และส่งเสริมให้เป็นองค์กร
สีขาว
๗. ผู้บริหารทุกระดับ และสภามหาวิทยาลัยต้องมีการกากับดูแล องค์กรโดยใช้หลักธรร
มัตตาภิบาลและประเมินผลการบริหารงาน
๘. จัดให้มีการคัดสรรอาจารย์ที่เป็นต้นแบบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและจรรยาบรรณให้เป็นที่
ยอมรับและได้รับการเชิดชูเกียรติ
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนำภูมิคุ้มกันทำงจิตใจควบคู่กับกำรพัฒนำสู่ตำแหน่งบริหำร วิชำกำร และกำร
เกษียณอำยุ
มำตรกำร
๑. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาให้มอี งค์ความรู้ คุณธรรม และทักษะ
การทางานแนวใหม่ สร้างกระบวนการทางานแบบจิตอาสา และได้รับการประเมินจรรยาบรรณเพื่อการยก
ย่องเชิดชู เพื่อเป็นการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตาแหน่งบริหาร
๒. ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างเส้นทางอาชีพ (Career path) ) ให้บุคลากรทาผลงานเพื่อเข้าสู่
ตาแหน่งที่สูงขึ้น หรือตาแหน่งทางวิชาการ
๓. ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ที่เป็นระบบ เพื่อรวบรวม
จัดเรียง หรือสร้างองค์ความรู้ทมี่ ีอยู่ในองค์กร ทั้งในตัวบุคคลและเอกสาร เพื่อให้คนภายในองค์กรสามารถที่
จะเข้าถึงความรู้ หรือข้อมูลต่างๆ แล้วนามาพัฒนาตัวเอง หรือนาไปใช้เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างเกิด
ประโยชน์สูงสุด
๔. ส่งเสริมให้อาจารย์ใกล้เกษียณอายุและเกษียณอายุมาทางานจิตอาสาในมหาวิทยาลัยหรืองานชุมชน
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนำคุณภำพชีวิตเพื่อควำมสมดุลระหว่ำงคุณภำพชีวิตและกำรทำงำน
มำตรกำร
๑. สร้างเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยผ่านการเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาสาคัญขององค์กร ที่มีผลกระทบต่อชีวิตการทางาน
๒. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพื่อน
ร่วมงาน
๓. จัดสวัสดิการ และแรงจูงใจในการทางานที่ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร สร้าง
ความมั่นคงและความก้าวหน้าในการทางาน
๔. จัดให้มีการจัดตั้งกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยสาหรับสายวิชาการและกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัยสาหรับสายสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับบุคลากร
๕. สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเงินกองทุนต่าง ๆ และรายได้ของมหาวิทยาลัย

๗๐

๖. จัดให้มีการพัฒนาแนวปฏิบัติการทางานของบุคลากรโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ใช้ชีวิต
ในการทางานและชีวิตส่วนตัวภายนอกองค์การอย่างสมดุล การกาหนดชั่วโมงการทางานหรือการ
ทดแทนชั่วโมงการทางาน การลาเพื่อทาผลงาน บริการวิชาการ พัฒนาตนเอง หรืองานวิชาการอื่น ๆ
เพื่อให้ได้ใช้ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทางานที่เหมาะสม
๗. ปรับปรุงอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน ของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง และเพิ่มเงินให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวให้เหมาะสมกับภาวะค่าครองชีพ
กลยุทธ์ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพื่อสร้ำงผลิตภำพที่ดีแก่
องค์กรและสังคม ประกอบด้วย
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ยกระดับบุคลำกรสู่กำรเป็น Smart Working
มำตรกำร
๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้วิทยาการระดับสากลและมีทักษะทางเทคโนโลยีหรือ
พร้อมสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
๒. พัฒนาอาจารย์ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเพื่อยกระดับให้เป็นผู้นาทางวิชาการ
๓. สนับสนุนบุคลากรให้เป็นคนที่มีความสามารถและทักษะสาคัญทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในยุคดิจิตัลด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยให้การทางานสะดวก รวดเร็ว ทาได้ทุกเวลาและ
ทุกสถานที่
๔. ส่งเสริมการทางานเป็นทีมแบบข้ามสายงานแบบข้ามคณะและหน่วยงานที่มีส่วนร่วมใน
การออกแบบวิธีการทางานใหม่ๆ ที่นาเทคโนโลยีดิจิตอลมาร่วมใช้งาน
๕. ส่งเสริมวัฒนธรรมการทางานแบบโครงข่าย โดยเฉพาะการสอนและการวิจัยข้ามสายงาน
และองค์กร รวมทั้งการเข้าไปทางานวิจัยในภาคธุรกิจเอกชน (Talent Mobility)
๖. เสริมสร้างพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในการบริหารมหาวิทยาลัย
ของบุคลากรผ่านช่องทางและกระบวนการที่หลากหลายมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ผ่านรูปแบบกิจกรรมอาสาสมัคร
๗. พัฒนาพื้นที่หรือส่งเสริมให้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนแนวทาง
พัฒนามหาวิทยาลัย เช่น สภากาแฟ สื่อสังคมออนไลน์ การประชุมรายไตรมาส เป็นต้น
๘. ผูบ้ ริหารได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ในศาสตร์พระราชา (หลักการทรงงาน) คุณธรรม และ
ทักษะการบริหารแนวใหม่ โดยจะต้องมีผลการวิจยั สถาบันในงานตามตาแหน่งของตนเอง มีการสร้าง
วัฒนธรรมการทางานที่ดี และมีการประเมินกระบวนการและผลลัพธ์ของการทางาน รวมถึงการประเมิน
จรรยาบรรณของผู้บริหาร
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ สร้ำงภำคีควำมร่วมมือในกำรพัฒนำงำนบริหำรบุคคล
มำตรกำร
๑. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าฝึกอบรมระยะสั้นในหน่วยงานภายนอกหรือสถานประกอบการ
เพื่อยกระดับทักษะสมัยใหม่ในสังคม 4.0

๗๑

๒. ส่งเสริมให้คณะ ศูนย์ สานัก สามารถระดมทุนหรือหาเงินรายได้เพื่อมาสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรในทุกมิติ
๓. เสริมสร้างความยั่งยืนให้กับบุคลากรโดยการเชื่อมโยงแผนพัฒนาบุคลากรเข้ากับ
แผนพัฒนากาลังคนของตลาดแรงงาน
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองและมีความคิดสร้างสรรค์โดยการเป็นสถานที่ฝึกอบรม
ให้แก่ชุมชน
๕. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริม สนับสนุนในการจัดตั้งกลุ่มปฏิบัติการและเครือข่ายวิชาการ
โดยเฉพาะ เช่น ศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่าง ๆ
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ พัฒนำบุคลำกรให้มีองค์ควำมรู้เท่ำทันระบบอัจฉริยะเพื่อเตรียมพร้อมเข้ำสู่
มหำวิทยำลัยอัจฉริยะ
มำตรกำร
๑. วางแผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (SMART University)
๒. ร่วมกับภาคเอกชนในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาระบบอัจฉริยะ ตลอดจนทาการ
ฝึกอบรมและเพิ่มผลิตภาพให้กับบุคลากรด้วยระบบอัจฉริยะในรูปแบบต่าง ๆ
๓. ยกระดับบุคลากรให้สามารถทางานอยู่บนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และ
platform ต่างๆ อย่างเชี่ยวชาญ

๗๒

กำรถ่ำยทอดยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
พันธกิจที่ ๑ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความก้าวหน้าในอาชีพ และการทางานอย่างมีความสุข
เป้ำประสงค์ที่ ๑ บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความก้าวหน้าในอาชีพ สวัสดิการและสภาพแวดล้อมที่
ดีในการทางาน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรให้แข็งแกร่งพร้อมขับเคลื่อนองค์กร
และความสัมพันธ์ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการบุคลากรด้วยหลักธรรมัตตาภิบาล
มำตรกำร
โครงกำร/กิจกรรม
๑. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เป็นแบบแนวราบและมี
จานวนหน่วยงานที่เหมาะสมกับขนาดและภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
๒. ปรับเปลี่ยนการจัดการฐานข้อมูลบุคลากรด้วยตนเอง
ด้วยแพลตฟอร์ม Artificial Intelligence หรือ AI
๓. ปรับปรุง กฎ และกติกา เพื่อจูงใจและเปิดโอกาสให้คนดี
คนเก่ง และมีความเป็นมืออาชีพมาเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และคณะทางานสาคัญ
๔. จัดให้มีระเบียบมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเพื่อให้
ผู้บริหารและบุคลากรใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ จัดทา
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และปรับปรุง คู่มือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและระเบียบปฏิบัติงานเพื่อให้ครอบคลุม
การต่อต้านการคอร์รัปชั่น
๕. กระจายอานาจการตัดสินใจและงบประมาณลง

๑. โครงกำรพัฒนำหน่วยงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
๑.๑ กิจกรรมทบทวนและปรับโครงสร้ำงองค์กร
ให้เหมำะสมบริบทของมหำวิทยำลัยและกำร
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตัล
๑.๒ กิจกรรมปรับเปลี่ยนการจัดการฐานข้อมูล
บุคลากรด้วยตนเองผ่านสเปรดชีตไปสู่การจัดการ
ด้วยแพลตฟอร์ม AI เพื่อลดความลาเอียงและอคติ
๑.๓ กิจกรรมทบทวนและปรับปรุง กฎ และ
กติกา เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
และคณะทางานสาคัญๆ
๑.๔ กิจกรรมพัฒนำข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ
ในกำรพัฒนำบุคลำกรทั้งสำยวิชำกำรและสำย
สนับสนุนเน้นเป็นคนดี คนเก่ง เป็นมืออาชีพ และ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น

๗๓

หน่วยงานระดับคณะ โดยหน่วยงานระดับคณะ ต้อง
สามารถสร้างรายได้และบริหารรายได้ด้วยตนเอง ภายใต้
ระเบียบราชการ เพื่อเพิ่มงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากร
๖. ร่วมมือกับสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
การรณรงค์และส่งเสริมให้เป็นองค์กรสีขาว
๗. ผู้บริหารทุกระดับ และสภามหาวิทยาลัยต้องมีการ
กากับดูแล องค์กรโดยใช้หลักธรรมัตตาภิบาลและ
ประเมินผลการบริหารงาน
๘. จัดให้มีการคัดสรรอาจารย์ที่เป็นต้นแบบความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพและจรรยาบรรณให้เป็นที่ยอมรับและได้รับการเชิดชู
เกียรติ
ตัวชี้วัด

๑.๕ กิจกรรมติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
๒. โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำนภำครัฐ
๓. โครงกำรส่งเสริมจรรยำบรรณวิชำชีพดีเด่น
๓.๑ กิจกรรมกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือน
พนักงำนดีเด่น
๓.๒ กิจกรรมจัดทำระบบสำรสนเทศติดตำม
ประเมินผลงำนบุคลำกรดีเด่น

ค่าเป้าหมาย ปี
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบรอง
หลัก
ผศ.ชัชชัย
กองนโยบาย
พวกดี
และแผน

๑. ระดับผลการประเมินการติดตาม ตรวจสอบ 4.34 4.40 ๔.๕๐ ๔.๕๕ ๔.๖๐
และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาแพงเพชร
๒. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบ - - ๓.๕ ๓.๘ ๔.๐ รองอธิการบดี คณะกรรมการ
และกลไกการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรด้วย
ฝ่ายวิจัยและ จัดทาแผน
หลักธรรมัตตาภิบาล
ประกันคุณภาพ บริหารและ
พัฒนาบุคลากร
๘๒ ๘๔ ๘๖ ๘๘ ๙๐ รองอธิการบดี สานักประกัน
๓. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินของมหาวิทยาลัย (ITA)
ฝ่ายบริหาร
คุณภาพ
การศึกษา
สานักงาน
อธิการบดี
สานักส่งเสริม
วิชาการ
สานักบริการ
วิชาการ
๔. จานวนบุคลากรเป็นต้นแบบความเชี่ยวชาญใน ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ คณะกรรมการ งานการ
วิชาชีพและจรรยาบรรณให้เป็นที่ยอมรับและ
จรรยาบรรณ เจ้าหน้าที่
ได้รับการเชิดชูเกียรติ

๗๔

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาภูมิคุ้มกันทางจิตใจควบคู่กับการพัฒนาสู่ตาแหน่งบริหาร วิชาการ และการ
เกษียณอายุ
มำตรกำร

โครงกำร/กิจกรรม

๑. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาให้ ๑ . กิจกรรมพัฒนาระบบคัดเลือกบุคลากร
มีองค์ความรู้ คุณธรรม และทักษะการทางานแนวใหม่
๒. โครงการส่งเสริมการจัดทาผลงานเพื่อขอ
สร้างกระบวนการทางานแบบจิตอาสา และได้รับการ
ตาแหน่งงานและตาแหน่งทางวิชาการ
ประเมินจรรยาบรรณเพื่อการยกย่องเชิดชู เพื่อเป็นการ
๓. โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการให้
ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตาแหน่งบริหาร
สามารถเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐาน
ตาแหน่งทางวิชาการ
Scopus, ACI (ASEAN Citation Index), ISI
๒. ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างเส้นทางอาชีพ (Career path)
(International Scientific Indexing) หรือฐาน
ให้บุคลากรทาผลงานเพื่อเข้าสู่ตาแหน่ง และระดับ
อื่นๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
การศึกษาที่สูงขึ้น
นานาชาติ
มำตรกำร
โครงกำร/กิจกรรม
๓. ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge
Management : KM) ที่เป็นระบบ เพื่อรวบรวม จัดเรียง
หรือสร้างองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ทั้งในตัวบุคคลและ
เอกสาร เพื่อให้คนภายในองค์กรสามารถที่จะเข้าถึงความรู้
หรือข้อมูลต่างๆ แล้วนามาพัฒนาตัวเอง หรือนาไปใช้เพื่อ
พัฒนาองค์กรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
๔. ส่งเสริมให้อาจารย์ใกล้เกษียณอายุและเกษียณอายุมา
ทางานจิตอาสาในมหาวิทยาลัยหรืองานชุมชน

ตัวชี้วัด

๔. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ/วิชาชีพ
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
๕. โครงการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมหรือแนว
ปฏิบัติที่ดีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
๖. โครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
๗. โครงการจิตอาสา พี่สอนน้อง โดยบุคลากร
อาวุโส

ค่ำเป้ำหมำย ปี
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง

๑) ร้อยละของอำจำรย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญำเอก ๒๒ ๒๔ ๒๖ ๒๘ ๓๐ งำนกำร
เจ้ำหน้ำที่
๒) ร้อยละของอำจำรย์ที่มีตำแหน่งทำงวิชำกำร
๒๒ ๒๔ ๒๖ ๒๘ ๓๐ งำนกำร
เจ้ำหน้ำที่
๓) จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีตำแหน่งงำน - - ๑ ๑ ๑ งำนกำร
สูงขึ้น
เจ้ำหน้ำที่
๔) จานวนสื่อและนวัตกรรมที่เผยแพร่หรือได้รับ

ทุกคณะ/แม่สอด
ทุกคณะ/แม่สอด
ทุกคณะ/แม่
สอด/หน่วยงำน

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ สานักวิทยบริการ ทุกคณะ/

๗๕

รางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ
๕) จำนวนองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้

ฯ
๑๘ ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๑๘ สถำบันวิจัยฯ

๖.) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีองค์ ความรู้ และทักษะการทางานแนวใหม่ หรือมีคุณธรรม
และจิตอาสา

หน่วยงาน
ทุกคณะ/แม่
สอด/สำนัก

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ การเจ้าหน้าที่ฯ

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและการทางาน
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม
๑. ส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
๑. โครงการเสริมสร้างความรักความผูกพันต่อ
ผู้บังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำ หรือเพื่อนร่วมงำน
องค์กร
๒. สร้ำงเสริมบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ๒. กิจกรรมการพัฒนาระบบภูมิทัศน์ ห้องทางาน
โดยผ่ำนกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ
อาคาร สาธารณูปโภค และระบบสัญจรเพื่อ
และแก้ไขปัญหำสำคัญขององค์กร ที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพการทางาน
ชีวิตกำรทำงำน
๓. กิจกรรมจัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิต เช่น การ
๓. จัดสวัสดิกำรและแรงจูงใจในกำรทำงำนที่ส่งเสริมชีวิต
ตรวจร่างกายประจาปี การพัฒนากองทุน
ควำมเป็นอยู่ที่ดีของบุคลำกร สร้ำงควำมมั่นคงและ
สวัสดิการบุคลากร การจัดสถานที่เพื่อออก
ควำมก้ำวหน้ำในกำรทำงำน
กาลังกาย (KPRU Park) การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
๔. จัดให้มีกำรจัดตั้งกองทุนพนักงำนมหำวิทยำลัยสำหรับ
ความคิดเห็น (สภากาแฟฯ) กิจกรรมสันทนา
สำยวิชำกำรและกองทุนพนักงำนมหำวิทยำลัยสำหรับ
การของสภาคณาจารย์และบุลากรมหาวิทยาลัย
สำยสนับสนุนเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรเงินให้กับ
กิจกรรมเนื่องในวันสาคัญๆ ขององค์การหรือ
บุคลำกร
ของบุคลากร เป็นต้น
๕. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรเงินกองทุน
๔. กิจกรรมทบทวนและพัฒนาแนวปฏิบัติการ
ต่ำง ๆ และรำยได้ของมหำวิทยำลัย
ทางานของบุคลากรในพันธกิจต่าง ๆ ของ
๖. จัดให้มีกำรพัฒนำแนวปฏิบัติกำรทำงำนของบุคลากร
มหาวิทยาลัยให้สอดรับการเป็นมหาวิทยาลัย
โดยเปิดโอกำสให้บุคลำกรได้ใช้ชีวิตในกำรทำงำนและ
อิเลคทรอนิกส์
ชีวิตส่วนตัวภำยนอกองค์กำรอย่ำงสมดุล กำรกำหนด ๕. กิจกรรมการวิเคราะห์และเปรียบเทียบอัตรา
ชั่วโมงกำรทำงำนหรือกำรทดแทนชั่วโมงกำรทำงำน
เงินเดือน ค่าตอบแทนของบุคลากรทุกระดับ
กำรลำเพื่อทำผลงำน กำรบริกำรวิชำกำร พัฒนำตนเอง
และปรับให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ
หรืองำนวิชำกำรอื่น ๆ เพื่อให้ได้ใช้ชีวิตส่วนตัวและชีวิต

๗๖

กำรทำงำนที่เหมำะสม
๗. ปรับปรุงอัตรำเงินเดือน ค่ำตอบแทน ของบุคลำกร
ทุกระดับให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง และ
เพิ่มเงินให้แก่ลูกจ้ำงชั่วครำวให้เหมำะสมกับภำวะ
ค่ำครองชีพ
ค่าเป้าหมาย ปี
ผู้รับผิดชอบหลัก
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕
๑) ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓. ๓. ๓. ๓. ๓. งานการ
และสิ่งสนับสนุนการทางานที่มหำวิทยำลัย
๐ ๐ ๒๕ ๕ ๕ เจ้าหน้าที่
ดำเนินกำร
๒) จานวนกองทุนสวัสดิการบุคลากร
๑ ๑ ๒ ๒ ๒ สโมสรอาจารย์
และบุคลากร
ค่าเป้าหมาย ปี
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบหลัก
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕
๓) ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการสร้างขวัญ - - ๓. ๓. ๓. รองอธิการบดี
และกาลังใจการทางานของมหาวิทยาลัย
๒๕ ๕ ๕ ฝ่ายบริหาร
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบรอง
ทุกคณะ/
หน่วยงาน
นายกสโมสร
ผู้รับผิดชอบรอง
ทุกคณะ/
หน่วยงาน

พันธกิจที่ ๒ พัฒนาการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการพัฒนาองค์กรและ
ท้องถิ่น
เป้ำประสงค์ที่ ๒ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสมรรถนะในการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น จนเป็นที่
ยอมรับของคนในองค์กรและท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างผลิตภาพที่ดีแก่องค์กรและสังคม
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ยกระดับบุคลากรสู่การเป็น Smart Working
มำตรกำร

โครงกำร/กิจกรรม

๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้วิทยาการระดับ
๑. โครงการพัฒนาบุคลากรของทุกหน่วยงาน
สากลและมีทักษะทางเทคโนโลยีหรือพร้อมสร้าง
๒. โครงการจัดการความรู้ด้านเทคนิคการจัดการ
นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยและ
๒. พัฒนาอาจารย์ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเพื่อ
สร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน
ยกระดับให้เป็นผู้นาทางวิชาการ
๒.๑ กิจกรรมจัดการความรู้ด้านเทคนิคการ
๓. สนับสนุนบุคลากรให้เป็นคนที่มีความสามารถและทักษะ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็น
สาคัญทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตัลด้วยการใช้
ฐาน (Research Based Learning) เพื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ชว่ ยให้การทางานสะดวก รวดเร็ว
ผลิต/พัฒนานวัตกรรม (สร้างแนวปฏิบัติฯ
ทาได้ทุกเวลาและทุกสถานที่
อย่างเต็มรูปแบบ)

๗๗

๔. ส่งเสริมการทางานเป็นทีมแบบข้ามสายงานแบบข้าม
คณะและหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการ
ทางานใหม่ๆ ที่นาเทคโนโลยีดิจิตอลมาร่วมใช้งาน
๕. ส่งเสริมวัฒนธรรมการทางานแบบโครงข่าย โดยเฉพาะ
การสอนและการวิจัยข้ามสายงานและองค์กร รวมทั้ง
การเข้าไปทางานวิจัยในภาคธุรกิจเอกชน (Talent
Mobility)
๖. เสริมสร้างพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการในการบริหารมหาวิทยาลัยของบุคลากรผ่าน
ช่องทางและกระบวนการที่หลากหลายมุ่งเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร ผ่านรูปแบบ
กิจกรรมอาสาสมัคร
มำตรกำร

๒.๒ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และ
นวัตกรรมสู่ชุมชน
๒.๓ กิจกรรมประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
(Research Based Learning) เพื่อผลิต
หรือพัฒนานวัตกรรมสาหรับนาไปใช้ใน
การพัฒนาสังคมหรือชุมชน
๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสอน
Smart Lecturer (ภาพลักษณ์ สมรรถนะและ
เทคโนโลยี) และสมรรถนะครูของครูให้เป็นครู
มืออาชีพ
โครงกำร/กิจกรรม

๗. จัดให้มีเวทีหรือพื้นที่แสดงความคิดเห็นและการ
๓.๑ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหรือจัดส่ง
แลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย เช่น สภา
บุคลากรร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
กาแฟ สื่อสังคมออนไลน์ การประชุมรายไตรมาส เป็นต้น
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาการวิชาชีพของ
๘. ผูบ้ ริหารได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ในศาสตร์พระราชา
อาจารย์
(หลักการทรงงาน) คุณธรรม และทักษะการบริหารแนวใหม่
๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสื่อ/นวัตกรรม
โดยจะต้องมีผลการวิจัยสถาบันในงานตามตาแหน่งของ
การสอน
ตนเอง มีการสร้างวัฒนธรรมการทางานที่ดี และมีการ
๔. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้าน
ประเมินกระบวนการและผลลัพธ์ของการทางาน รวมถึงการ
ภาษาอังกฤษ/เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจรรยาบรรณของผูบ้ ริหาร
๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีในยุคดิจิตัล
๖. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการโดยการบูรณา
การการทางานเป็นทีม
๗. กิจกรรมเพิ่มช่องทางแสดงความคิดเห็นและการ
แลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
๘. โครงการพัฒนาผู้บริหาร
ค่าเป้าหมาย ปี
ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕
๑) ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ กองกลาง
ทุกหน่วยงาน
๒) ร้อยละของอำจำรย์ที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐
ทุกคณะ/แม่สอด
ตัวชี้วัด

๗๘

๓) จานวนของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่สอบผ่าน - - ๑๕ ๒๐ ๒๕ คณะครุศาสตร์
มาตรฐานภาษาอังกฤษ
- - ๔ ๖ ๘ คณะครุศาสตร์
๔) จานวนของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่จัดการ
เรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕) จานวนของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่ได้รับการ - - ๓ ๔ ๘ คณะครุศาสตร์
พัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพครู
๖) ร้อยละของอาจารย์ที่มีการนาเสนอผลงานวิจัยใน ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ สถาบันวิจัยและ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
พัฒนา
- - ๕๐ ๕๕ ๖๐ สถาบันวิจัยและ
๗) ผลงานของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ
พัฒนา
๗) จานวนช่องทางการเปิดรับความคิดเห็นและ
๔ ๔ ๔ ๔ ๔ งาน
การแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์
๘) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่
- - ๖๐ ๖๕ ๗๐ กองแผนฯ
สอดคล้องกับมาตรฐานมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ สร้ำงภำคีควำมร่วมมือในกำรพัฒนำงำนบริหำรบุคลำกร

คณะที่มีหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
คณะที่มีหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
คณะที่มีหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
ทุกคณะ/แม่สอด
ทุกคณะ/แม่สอด
ทุกคณะ/แม่สอด/
ทุกหน่วยงาน
ทุกคณะ/
ทุกหน่วยงาน

มำตรกำร

โครงกำร/กิจกรรม

๑. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าฝึกอบรมระยะสั้นในหน่วยงาน
ภายนอกหรือสถานประกอบการเพื่อยกระดับทักษะ
สมัยใหม่ในสังคม ๔.๐
๒. ส่งเสริมให้คณะ ศูนย์ สานัก สามารถระดมทุนหรือหา
เงินรายได้เพื่อมาสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุกมิติ
๓. เสริมสร้างความยั่งยืนให้กับบุคลากรโดยการเชื่อมโยง
แผนพัฒนาบุคลากรเข้ากับแผนพัฒนากาลังคนของ
ตลาดแรงงาน
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองและมีความคิด
สร้างสรรค์โดยการเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้แก่ชุมชน
๕. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริม สนับสนุนในการจัดตั้งกลุ่ม
ปฏิบัติการและเครือข่ายวิชาการ โดยเฉพาะ เช่น ศูนย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่าง ๆ

๑. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย
หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ท้องถิ่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ
๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการ
๓. โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศ

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย ปี

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง

๗๙

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕
๑) จานวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่มีการ
ประสานความร่วมมือหรือดาเนินการร่วมกันในการ
พัฒนาบุคลากร

- ๑๒ ๑๔ ๑๖ ๑๘ สานักส่งเสริม
วิชาการฯ

ทุกคณะ/
แม่สอด

๒) จานวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา ๑๖ ๒๔ ๓๒ ๔๐ ๔๘ สานักส่งเสริม
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนอง
วิชาการฯ
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น

ทุกคณะ/
แม่สอด

กลยุทธ์ที่ ๒.๓ พัฒนำบุคลำกรให้มีองค์ควำมรู้เท่ำทันระบบอัจฉริยะเพื่อเตรียมพร้อมเข้ำสู่
มหำวิทยำลัยอัจฉริยะ
มำตรกำร

โครงกำร/กิจกรรม

๑. ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
(SMART University)
๒. ร่วมกับภาคเอกชนในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนา
ระบบอัจฉริยะ ตลอดจนทาการฝึกอบรมและเพิ่มผลิต
ภาพให้กับบุคลากรด้วยระบบอัจฉริยะในรูปแบบต่าง ๆ
๓. ยกระดับบุคลากรให้สามารถทางานอยู่บนฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big data) และ platform ต่างๆ
อย่างเชี่ยวชาญ

ตัวชี้วัด
๑) จานวนหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
การใช้และพัฒนานวัตกรรม
๒) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์

๑. โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
๒. โครงการประกวดผลงาน/นวัตกรรม ICT
๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเข้าสู่
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

ค่าเป้าหมาย ปี
ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕
- - ๖ ๑๐ ๑๔ สานักประกันฯ ทุกคณะ/
หน่วยงาน
๓. ๓. ๓. ๓. ๓. สานักวิทยบริการ ทุกคณะ/
๐ ๐ ๒๕ ๕ ๕ ฯ
หน่วยงาน

๘๐

กำรติดตำมและประเมินผลแผนกลยุทธ์กำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร
การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะสนับสนุนให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการดาเนินงาน และนาไปสู่การปรับเปลี่ยน
แนวทางการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถ
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทาระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
๑. กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จเพื่อติดตามประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินการตามแผน
กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากรเป็นรูปธรรม
๒. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทาหน้าที่กากับติดตามการ
ดาเนินงานตาม แผนแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรประจาปี
๔. กาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ประจาปี ทุก 3 เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทาการวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การ ตัดสินใจของผู้บริหาร
๕. ประเมินผลตามเป้าหมายรายกลยุทธ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรประจาปี
๖. นาตัวชี้วัดในแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรไปกาหนดเป็นส่วนหนึ่งในการ
ประเมิน TOR สาหรับรายบุคคล
๗. ประเมินผลการดาเนินงาน ตามระยะเวลาที่กาหนด เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุง
แผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
๘. ทบทวนแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าในการดาเนินงานและ ปรับปรุงแผนฯอย่างต่อเนื่อง

๘๑

ภำคผนวก

คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๒๖๔ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
…………………………………………

ด้ วย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร มี น โยบายในการบริ ห ารงานบุ ค คลและการพั ฒ นา
บุคลากรให้สอดคล้องเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยจะดาเนินการร่วมกันจัดทาแผนกลยุทธ์การ
บริ ห ารและแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว สาเร็จไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรประกอบด้วย

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

๘๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล
รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นิธากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ ชูทัน
ดร.ประจบ ขวัญมั่น
อาจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
อาจารย์โอกาม่า จ่าแกะ
นางมะลิวัลย์ รอดกาเหนิด
นายภาณุพงศ์ สืบศิริ
นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช
นางสาวชรินรัตน์ บุญมาก
นางสาวอรปรียา คาแพ่ง
นางสาวเกศกนก ไทยแท้
นางมัลลิกา ปัญญาเทพ
นายอนุชิต อ่อนเกษ
นางสาวสุติมา นครเขต
นางสาววิลาวัลย์ ปิ่นมณี
นางสาวศิริกัญญา เจนเขตกิจ
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์
นายวิทยา ศรีนรคุตร
นางสาวนิลุบล รักงาม
นางสาวกรรณิกา อินแผลง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
๑. ทบทวนแผนปฏิบัติการการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณที่ผ่านมา
๒. จัดทาแผนปฏิบัติการการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๓. จัดทาร่างแผนกลยุทธ์การบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๔. นาเสนอร่างแผนกลยุทธ์การบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาและประกาศใช้
๕. จัดทารายงานการติดตามผลการพัฒนาบุคลากรอันหมายความรวมถึงการนา
ความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์

๘๓

๖. จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนและประเมินความสาเร็จของแผนกล
ยุทธ์การบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรพร้อมนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๔๓๘ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (เพิ่มเติม)
…………………………………………
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีนโยบายในการบริหารงานบุคคลและการ
พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยจะดาเนินการร่วมกัน
จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๕
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว สาเร็จไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (เพิ่มเติม) ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ

กรรมการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
๑. ทบทวนแผนปฏิบัติการการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณที่ผ่านมา
๒. จัดทาแผนปฏิบัติการการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๘๔

๓. จัดทาร่างแผนกลยุทธ์การบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๔. นาเสนอร่างแผนกลยุทธ์การบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาและประกาศใช้
๕. จัดทารายงานการติดตามผลการพัฒนาบุคลากรอันหมายความรวมถึงการนา
ความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์
๖. จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนและประเมินความสาเร็จของแผนกล
ยุทธ์การบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรพร้อมนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ตำรำงควำมเชื่อมโยงกลยุทธ์ ปัจจัยภำยใน และปัจจัยภำยนอก
กลยุทธ์

ปัจจัยภำยใน

กลยุทธ์ที่ ๑.๑
S๑ ผู้บริหำรและบุคลำกรมีวัฒนธรรมใน
พัฒนาระบบและ
กำรทำงำนที่เน้นควำมร่วมมือ มุ่งเน้น
กลไกการบริหาร
คุณภำพและควำมสำเร็จตำมพันธกิจ
จัดการทรัพยากร
ของมหำวิทยำลัย
มนุษย์ด้วยหลัก S๓ มหำวิทยำลัยมีระบบกำรบริหำร
ธรรมัตตาภิบาล
จัดกำรทีม่ ีประสิทธิภำพในกำรพัฒนำ
ST
บุคลำกรสำยวิชำกำรเข้ำสู่ตำแหน่ง
(S๑,๓,๔,๖
ทำงวิชำกำร
T๑,๓,๔,๕,๖,๗) S๔ ระบบกำรประเมินประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกำรต่อสัญญำจ้ำงของ
พนักงำนมหำวิทยำลัยเป็นกำรส่งเสริม
พัฒนำ และติดตำมศักยภำพของ
บุคลำกรได้ง่ำย
S๖ มหำวิทยำลัยมีผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในระดับสูง
มำกแสดงถึงกำรที่ผู้บริหำรและ
บุคลำกรมีคุณธรรมและควำมโปร่งใส

ปัจจัยภำยนอก
T๑ ระบบกำรศึกษำจะเป็นกำรเรียนนอก
มหำวิทยำลัยผ่ำนสื่อกำรเรียนรู้แบบใหม่
มำกขึ้น ซึ่งอำจทำให้ต้องลดจำนวน
บุคลำกรในมหำวิทยำลัยลงหรือมีกำรปิดตัว
ของมหำวิทยำลัย
T๓ ภำวะค่ำครองชีวิตที่สูงและควำมรู้สึกไม่
มั่นคงทำให้บุคลำกรต้องมีอำชีพเสริมและ
พยำยำมหำงำนที่มั่นคงกว่ำ
T๔ งบประมำณสนับสนุนจำกภำครัฐมีจำกัด
ทำให้งบประมำณสำหรับกำรพัฒนำ
บุคลำกรมีน้อย
T๕ อุปสงคในกำรเขำศึกษำตอในสถำบัน
อุดมศึกษำลดลงตำมจำนวนประชำกรเกิด
ใหม่อำจทำให้มีกำรควบรวมมหำวิทยำลัย
หรือลดจำนวนบุคลำกร
T๖ เครือข่ำยภำยนอกยังไม่เชื่อถือและมั่นใจต่อ
กลไกกำรทำงำนในระดับมหำวิทยำลัย อีก

๘๕

ในกำรดำเนินกำร

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.2
พัฒนาภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจควบคู่
กับการพัฒนาสู่
ตาแหน่งบริหาร
วิชาการ และ
การเกษียณอายุ
WO
(W๑,๒,๓,๕
O๔,๕,๘)

ปัจจัยภำยใน

ทั้งกำรทำงำนร่วมกับเครือข่ำยก็มีกิจกรรม
และควำมต่อเนื่องน้อยเกินไปและไม่
ครอบคลุมทุกภำคส่วน
T๗ ภำวะกำรแข่งขันของสถำบันกำรศึกษำที่
สูงขึ้น ทำให้เกิดกำรแย่งชิงบุคลำกรที่มี
ศักยภำพ

ปัจจัยภำยนอก

W๑ บุคลำกรมีทักษะกำรใช้
O๔ กำรจัดตั้งและออกแบบกระทรวงกำร
ภำษำต่ำงประเทศในระดับที่สื่อสำรได้
อุดมศึกษำ วิจัย และนวัตกรรม จะทำให้
น้อย
บุคลำกรของสถำบันอุดมศึกษำมีเสรีภำพ
W๒ มหำวิทยำลัยมีจำนวนอำจำรย์ที่มี
ทำงวิชำกำรมำกขึ้นและอยู่ในรูปแบบกำร
คุณวุฒิระดับปริญญำเอกและอำจำรย์
บริหำรทีไ่ ม่แตกต่ำงกัน
ที่มีตำแหน่งทำงวิชำกำรอยู่ในระดับต่ำ O๕ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำมี
W๓ ระบบกำรสรรหำและคัดเลือก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับเกณฑ์มำตรฐำน
บุคลำกรที่ยังขำดกำรวำงแผนกำรรับ
หลักสูตรซึง่ ช่วยส่งเสริมให้อำจำรย์พัฒนำ
อย่ำงเป็นระบบ
ตนเองและมีผลิตผลงำนทำงวิชำกำร
W๕ ระบบและกลไกของกำรพัฒนำ
O๘ แหล่งกำรเรียนรูม้ ีกำรพัฒนำช่องทำงและ
บุคลำกรสำยสนับสนุนเพื่อเข้ำสู่
เทคโนโลยีในกำรศึกษำ ค้นคว้ำเพื่อพัฒนำ
ตำแหน่งที่สูงขึ้น ยังไม่ชัดเจน
ตนเองหลำยรูปแบบ เช่น กำรเรียนในระบบ
ออนไลน์ กำรค้นคว้ำทำงอินเตอร์เน็ต
เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ 1.3
W๗ ฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนบุคลำกร O๑ แผนพัฒนำของกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พัฒนาคุณภาพ
มหำวิทยำลัยเบื้องต้นยังไม่เพียงพอต่อ
เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมพระบรมรำ
ชีวิตเพื่อความ
กำรจัดทำสำรสนเทศด้ำนบุคลำกรเพื่อ
โชบำย รัชกำลที่ ๑๐ สำมำรถนำมำบูรณำ
สมดุลระหว่าง
กำรบริหำรและกำรตัดสินใจของ
กำรเพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรและกำร
คุณภาพชีวิตและ
ผู้บริหำรทั้งกำรวำงแผน กำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้เป็นคนเก่ง คนดี

๘๖

การทางาน
WO
(W๗,๘,๙
O๑,๒,๓,๕)

กลยุทธ์

ประมวลผล และกำรประเมิน
และมีควำมสุข ที่พร้อมรับใช้สังคม
W๘ บุคลำกรเข้ำถึงข้อมูลสวัสดิกำรที่
O๒ นโยบำยของรัฐและยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
มหำวิทยำลัยจัดให้และข้อมูลที่
ทำให้หน่วยงำนรำชกำรและชุมชนทำควำม
เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรสวัสดิกำรได้
ตกลงร่วมมือกับมหำวิทยำลัยจึงทำให้
น้อย
บุคลำกรมีโอกำสในกำรทำงำนที่ต้องใช้
W๙ ระบบกำรกำกับติดตำมกำรพัฒนำ
เทคโนโลยี นวัตกรรม และควำมคิด
ตนเอง กำรนำไปใช้ประโยชน์และกำร
สร้ำงสรรค์มำกขึ้น
ส่งเสริมกำรนำไปใช้ประโยชน์ของ
O๓ รัฐบาลให้ความสาคัญกับการตรวจสอบ
บุคลำกรในมหำวิทยำลัย ยังไม่มี
ระบบธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภำพ
ระบบที่ชัดเจนและมีความเป็นสากลซึ่งจะ
ทาให้บุคลากรรู้สึกมีความมั่นคงและ
ปลอดภัยมากขึ้น
ปัจจัยภำยใน

ปัจจัยภำยนอก
O๕ แหล่งการเรียนรู้มีการพัฒนาช่องทางและ
เทคโนโลยีในการศึกษา ค้นคว้าเพื่อพัฒนา
ตนเองหลายรูปแบบ เช่น การเรียนในระบบ
ออนไลน์ การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต
เป็นต้น

กลยุทธ์ที่ 2.1
S๒ บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและ O๑ แผนพัฒนำของกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ยกระดับบุคลากร
พร้อมในกำรให้บริกำรวิชำกำรจนเป็น
เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมพระบรมรำ
สู่การเป็น
ที่ยอมรับของท้องถิ่น
โชบำย รัชกำลที่ ๑๐ สำมำรถนำมำบูรณำ
Smart
S๕ มหำวิทยำลัยมีบุคลำกรที่มีศักยภำพใน
กำรเพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรและกำร
Working
กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้เป็นคนเก่ง คนดี
SO
ศึกษำเป็นที่ยอมรับของหน่วยงำน
และมีควำมสุข ที่พร้อมรับใช้สังคม
(S๒,๕ O๑,๓,๗,๙)
ภำยนอกในระดับท้องถิ่น ระดับ
O๓ นโยบำยของรัฐและยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี
ภูมิภำคและระดับชำติ
ทำให้หน่วยงำนรำชกำรและชุมชนทำควำม
ตกลงร่วมมือกับมหำวิทยำลัยจึงทำให้
บุคลำกรมีโอกำสในกำรทำงำนที่ต้องใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรม และควำมคิด
สร้ำงสรรค์มำกขึ้น
O๗ หน่วยงำนกำรศึกษำจังหวัดกำแพงเพชรมี

๘๗

ควำมต้องกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้รอบด้ำน เพื่อยกระดับคะแนน O-net
ให้มีคุณภำพสูงขึ้น
O๙ กำรเพิ่มขึ้นของซอฟต์แวร์ที่สำมำรถนำเข้ำ
มำใช้เพื่องำนฐำนข้อมูลทรัพยำกรบุคคล
และกำรใช้งำนซอฟต์แวร์บนคลำวด์
(Cloud Software) ซึ่งช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนทรัพยำกร
บุคคลให้ง่ำย รวดเร็ว แม่นยำ มีต้นทุนที่
ลดลง สำมำรถใช้งำนได้ตลอดเวลำและทุก
สถำนที

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2.2
สร้างภาคีความ
ร่วมมือในการ
พัฒนางาน
บริหารบุคคล
WO
(W๑,๒,๓,๔,๕
O๒,๖,๘)

ปัจจัยภำยใน

ปัจจัยภำยนอก

W๑ บุคลำกรมีทักษะกำรใช้
O๒ นโยบำยของรัฐและยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
ภำษำต่ำงประเทศในระดับที่สื่อสำรได้
ทำให้หน่วยงำนรำชกำรและชุมชนทำควำม
น้อย
ตกลงร่วมมือกับมหำวิทยำลัยจึงทำให้
W๒ มหำวิทยำลัยมีจำนวนอำจำรย์ที่มี
บุคลำกรมีโอกำสในกำรทำงำนที่ต้องใช้
คุณวุฒิระดับปริญญำเอกและอำจำรย์
เทคโนโลยี นวัตกรรม และควำมคิด
ที่มีตำแหน่งทำงวิชำกำรอยู่ในระดับต่ำ
สร้ำงสรรค์มำกขึ้น
W๓ ระบบกำรสรรหำและคัดเลือก
O๖ เทศบำลนครแม่สอด เป็นเขตเศรษฐกิจ
บุคลำกรยังขำดกำรวำงแผนกำรรับ
พิเศษเป็นชำยแดนติดกับประเทศเมียนม่ำร์
อย่ำงเป็นระบบที่เอื้อต่อกำรได้คนดี
ทำให้มี โรงงำนอุตสำหกรรม/ธุรกิจ โลจิ
และคนเก่งเข้ำมำทำงำนได้ทันต่อกำร
สติกส์ ฯลฯ หลำกหลำย สำมำรถเป็น
เปลี่ยนแปลง
คู่ควำมร่วมมือหรือพันธมิตรในกำรพัฒนำ
W๔ บุคลำกรมีควำมรู้ทำงวิทยำกำรระดับ
บุคลำกร
สำกลและมีทักษะทำงเทคโนโลยีหรือ O๘ แหล่งกำรเรียนรู้มีกำรพัฒนำช่องทำงและ
พร้อมสร้ำงนวัตกรรมเข้ำมำทำหน้ำที่
เทคโนโลยีในกำรศึกษำ ค้นคว้ำเพื่อพัฒนำ
ต่ำงๆ ไม่เพียงพอต่อกำรยกระดับ
ตนเองหลำยรูปแบบ เช่น กำรเรียนในระบบ
องค์กรสู่ผู้นำทำงวิชำกำรได้อย่ำง
ออนไลน์ กำรค้นคว้ำทำงอินเตอร์เน็ต
รวดเร็ว และรองรับกำรเป็น
เป็นต้น
มหำวิทยำลัยในยุคประเทศไทย ๔.๐
W๕ ระบบและกลไกของกำรพัฒนำ

๘๘

บุคลำกรสำยสนับสนุนเพื่อเข้ำสู่
ตำแหน่งที่สูงขึน้ ยังไม่ชัดเจน
กลยุทธ์ที่ 2.3
W๔ บุคลำกรมีควำมรู้ทำงวิทยำกำรระดับ T๗ ระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IOT)
พัฒนาบุคลากร
สำกลและมีทักษะทำงเทคโนโลยีหรือ
และระบบอัจฉริยะ (AI) มีควำมก้ำวหน้ำ
ให้องค์ความ
พร้อมสร้ำงนวัตกรรมเข้ำมำทำหน้ำที่
อย่ำงก้ำวกระโดดจนทำให้ระบบและกลไก
รู้เท่าทันระบบ
ต่ำงๆ ไม่เพียงพอต่อกำรยกระดับ
กำรพัฒนำของบุคลำกรไม่ทันต่อกำร
อัจฉริยะเพื่อ
องค์กรสู่ผู้นำทำงวิชำกำรได้อย่ำง
เปลี่ยนแปลง
เตรียมพร้อมเข้า
รวดเร็ว และรองรับกำรเป็น
สู่มหาวิทยาลัย
มหำวิทยำลัยในยุคประเทศไทย ๔.๐
อัจฉริยะ
W๖ บุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนด้ำน
WT
ทรัพยำกรบุคคลยังไม่ชัดเจนและมี
(W๔,๖ T๗)
ประสบกำรณ์ไม่มำกนัก

SWOT Matrix

SO

จุดแข็ง (Strengths)
๑. ผู้บริหำรและบุคลำกรมีวัฒนธรรมในกำรทำงำนที่เน้นควำมร่วมมือ มุ่งเน้น
คุณภำพและควำมสำเร็จตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย
๒. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและพร้อมในกำรให้บริกำรวิชำกำรจนเป็นที่
ยอมรับของท้องถิ่น
๓. มหำวิทยำลัยมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพในกำรพัฒนำ
บุคลำกรสำยวิชำกำรเข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำร
๔. ระบบกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำรและกำร
ต่อสัญญำจ้ำงของบุคลำกรเป็นกำรส่งเสริม พัฒนำ และติดตำมศักยภำพของ
บุคลำกรได้ง่ำย
๕. มหำวิทยำลัยมีบุคลำกรที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำเป็นที่ยอมรับของหน่วยงำนภำยนอกในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภำคและ
ระดับชำติ
๖. มหำวิทยำลัยมีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในระดับสูงมำก
แสดงถึงกำรที่ผู้บริหำรและบุคลำกรมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินกำร

90

โอกำส (Opportunities)

กลยุทธ์

๑. แผนพัฒนำของกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมพระบรม กลยุทธ์ที่ 2.1 ยกระดับบุคลำกรสู่กำรเป็น Smart Working
รำโชบำย รัชกำลที่ ๑๐ สำมำรถนำมำบูรณำกำรเพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำร
SO (S๒,๕ O๑,๓,๗,๙)
และกำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีควำมสุข ที่พร้อมรับใช้สังคม
๒. นโยบำยของรัฐและยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี
ทำให้หน่วยงำนรำชกำรและชุมชนทำควำมตกลงร่วมมือกับมหำวิทยำลัยจึงทำ
ให้บุคลำกรมีโอกำสในกำรทำงำนที่ต้องใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และควำมคิด
สร้ำงสรรค์มำกขึ้น
๓. รัฐบำลให้ควำมสำคัญกับกำรตรวจสอบระบบธรรมำภิบำลในมหำวิทยำลัยให้มี
ระบบที่ชัดเจนและมีควำมเป็นสำกลซึ่งจะทำให้บุคลำกรรู้สึกมีควำมมั่นคงและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
๔. กำรจัดตั้งและออกแบบกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิจัย และนวัตกรรม จะทำให้
บุคลำกรของสถำบันอุดมศึกษำมีเสรีภำพทำงวิชำกำรมำกขึ้นและอยู่ในรูปแบบ
กำรบริหำรที่ไม่แตกต่ำงกัน
๕. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรซึ่งช่วยส่งเสริมให้อำจำรย์พัฒนำตนเองและมีผลงำนทำงวิชำกำร
๖. เทศบำลนครแม่สอด เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นชำยแดนติดกับประเทศ
เมียนม่ำร์ ทำให้มี โรงงำนอุตสำหกรรม/ธุรกิจ โลจิสติกส์ ฯลฯ หลำกหลำย
สำมำรถเป็นคู่ควำมร่วมมือหรือพันธมิตรในกำรพัฒนำบุคลำกร
๗. หน่วยงำนกำรศึกษำจังหวัดกำแพงเพชรมีควำมต้องกำรพัฒนำบุคลำกรทำง
กำรศึกษำให้รอบด้ำน เพื่อยกระดับคะแนน O-net ให้มีคุณภำพสูงขึ้น
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โอกำส (Opportunities)
๘. แหล่งกำรเรียนรู้มีกำรพัฒนำช่องทำงและเทคโนโลยีในกำรศึกษำ ค้นคว้ำเพื่อ
พัฒนำตนเองหลำยรูปแบบ เช่น กำรเรียนในระบบออนไลน์
กำรค้นคว้ำทำงอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
๙. กำรเพิ่มขึ้นของซอฟต์แวร์ที่สำมำรถนำเข้ำมำใช้เพื่องำนฐำนข้อมูลทรัพยำกร
บุคคล และกำรใช้งำนซอฟต์แวร์บนคลำวด์ (Cloud Software) ซึง่ ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนทรัพยำกรบุคคลให้ง่ำย รวดเร็ว แม่นยำ มี
ต้นทุนที่ลดลง สำมำรถใช้งำนได้ตลอดเวลำและทุกสถำนที่

กลยุทธ์
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จุดแข็ง (Strengths)

ST

๑. ผู้บริหำรและบุคลำกรมีวัฒนธรรมในกำรทำงำนที่เน้นควำมร่วมมือ มุ่งเน้น
คุณภำพและควำมสำเร็จตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย
๒. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและพร้อมในกำรให้บริกำรวิชำกำรจนเป็นที่
ยอมรับของท้องถิ่น
๓. มหำวิทยำลัยมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพในกำรพัฒนำบุคลำกร
สำยวิชำกำรเข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำร
๔. ระบบกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรต่อ
สัญญำจ้ำงของบุคลำกรเป็นกำรส่งเสริม พัฒนำ และติดตำมศักยภำพของ
บุคลำกรได้ง่ำย
๕. มหำวิทยำลัยมีบุคลำกรที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงำนภำยนอกในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภำคและ
ระดับชำติ
๖. มหำวิทยำลัยมีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในระดับสูงมำกแสดง
ถึงกำรที่ผู้บริหำรและบุคลำกรมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินกำร

93

อุปสรรค (Threats)

กลยุทธ์

๑. กำรเปลี่ยนแนวคิดของคนในยุคดิจิตัลเริ่มใช้ระบบกำรศึกษำใหม่เป็นกำรเรียน กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ด้วยหลัก
นอกมหำวิทยำลัยผ่ำนสื่อกำรเรียนรู้แบบใหม่มำกขึ้น ซึ่งอำจทำให้ต้องลด
ธรรมัตตำภิบำล ST(S๑,๓,๔,๖ T๑,๓,๔,๕,๖,๗)
จำนวนบุคลำกรในมหำวิทยำลัยลงหรือมีกำรปิดตัวของมหำวิทยำลัย
๒. ภำวะค่ำครองชีวิตที่สูงและควำมรู้สึกไม่มั่นคงทำให้บุคลำกรต้องมีอำชีพเสริมและ
พยำยำมหำงำนที่มั่นคงกว่ำ
๓. กำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดินสนับสนุนจำกภำครัฐมีจำกัด ทำให้งบประมำณ
สำหรับกำรพัฒนำบุคลำกรมีน้อย
๔. อุปสงคในกำรเขำศึกษำตอในสถำบันอุดมศึกษำลดลงตำมจำนวนประชำกร
เกิดใหม่อำจทำให้มีกำรควบรวมมหำวิทยำลัยหรือลดจำนวนบุคลำกร
๕. เครือข่ำยภำยนอกยังไม่เชื่อถือและมั่นใจต่อกลไกกำรทำงำนในระดับ
มหำวิทยำลัย อีกทั้งกำรทำงำนร่วมกับเครือข่ำยกิจกรรมและควำมต่อเนื่องน้อย
เกินไปและไม่ครอบคลุมทุกภำคส่วน
๖. ภำวะกำรแข่งขันของสถำบันกำรศึกษำที่สูงขึ้น ทำให้เกิดกำรแย่งชิงบุคลำกรที่
มีศักยภำพ
๗. ระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IOT) และระบบอัจฉริยะ (AI) มี
ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงก้ำวกระโดดจนทำให้ระบบและกลไกกำรพัฒนำของ
บุคลำกรไม่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
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จุดอ่อน (Weaknesses)

WO

๑. บุคลำกรมีทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศในระดับที่สื่อสำรได้น้อย
๒. มหำวิทยำลัยมีจำนวนอำจำรย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญำเอกและอำจำรย์ที่มี
ตำแหน่งทำงวิชำกำรอยู่ในระดับต่ำ
๓. ระบบกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรที่ยังขำดกำรวำงแผนกำรรับอย่ำงเป็น
ระบบที่เอื้อต่อกำรได้คนดีและคนเก่งเข้ำมำทำงำนได้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
๔. บุคลำกรมีควำมรู้ทำงวิทยำกำรระดับสำกลและมีทักษะทำงเทคโนโลยีหรือพร้อม
สร้ำงนวัตกรรมเข้ำมำทำหน้ำที่ต่ำงๆ ไม่เพียงพอต่อกำรยกระดับองค์กรสู่ผู้นำ
ทำงวิชำกำรได้อย่ำงรวดเร็ว และรองรับกำรเป็นมหำวิทยำลัยในยุคประเทศไทย
๔.๐
๕. ระบบและกลไกของกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนเพื่อเข้ำสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ยังไม่ชัดเจน
๖. บุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคลยังไม่ชัดเจนและมีประสบกำรณ์ไม่
มำกนัก
๗. ฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนบุคลำกรมหำวิทยำลัยเบื้องต้นยังไม่เพียงพอต่อกำร
จัดทำสำรสนเทศด้ำนบุคลำกรเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจของผู้บริหำรทั้ง
กำรวำงแผน กำรประมวลผล และกำรประเมิน
๘. บุคลำกรเข้ำถึงข้อมูลสวัสดิกำรที่มหำวิทยำลัยจัดให้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดสรรสวัสดิกำรได้น้อย
๙. ระบบกำรกำกับติดตำมกำรพัฒนำตนเอง กำรนำไปใช้ประโยชน์และกำรส่งเสริม
กำรนำไปใช้ประโยชน์ของบุคลำกรในมหำวิทยำลัย ยังไม่มีประสิทธิภำพ
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โอกำส (Opportunities)
๑. แผนพัฒนำของกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมพระบรม
รำโชบำย รัชกำลที่ ๑๐ สำมำรถนำมำบูรณำกำรเพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำร
และกำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีควำมสุข ที่พร้อมรับใช้สังคม
๒. นโยบำยของรัฐและยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี
ทำให้หน่วยงำนรำชกำรและชุมชนทำควำมตกลงร่วมมือกับมหำวิทยำลัยจึงทำ
ให้บุคลำกรมีโอกำสในกำรทำงำนที่ต้องใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และควำมคิด
สร้ำงสรรค์มำกขึ้น
๓. รัฐบำลให้ควำมสำคัญกับกำรตรวจสอบระบบธรรมำภิบำลในมหำวิทยำลัยให้มี
ระบบที่ชัดเจนและมีควำมเป็นสำกลซึ่งจะทำให้บุคลำกรรู้สึกมีควำมมั่นคงและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
๔. กำรจัดตั้งและออกแบบกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิจัย และนวัตกรรม จะทำให้
บุคลำกรของสถำบันอุดมศึกษำมีเสรีภำพทำงวิชำกำรมำกขึ้นและอยู่ในรูปแบบ
กำรบริหำรที่ไม่แตกต่ำงกัน
๕. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรซึ่งช่วยส่งเสริมให้อำจำรย์พัฒนำตนเองและมีผลงำนทำงวิชำกำร
๖. เทศบำลนครแม่สอด เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นชำยแดนติดกับประเทศ
เมียนม่ำร์ ทำให้มี โรงงำนอุตสำหกรรม/ธุรกิจ โลจิสติกส์ ฯลฯ หลำกหลำย
สำมำรถเป็นคู่ควำมร่วมมือหรือพันธมิตรในกำรพัฒนำบุคลำกร
๗. หน่วยงำนกำรศึกษำจังหวัดกำแพงเพชรมีควำมต้องกำรพัฒนำบุคลำกรทำง
กำรศึกษำให้รอบด้ำน เพื่อยกระดับคะแนน O-net ให้มีคุณภำพสูงขึ้น

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนำภูมิคุ้มกันทำงจิตใจควบคู่กับกำรพัฒนำสู่ตำแหน่งบริหำร
วิชำกำร และกำรเกษียณอำยุ
WO (W๑,๒,๓,๕ O๔,๕,๘)
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนำคุณภำพชีวิตเพื่อควำมสมดุลระหว่ำงคุณภำพชีวิตและกำร
ทำงำน
WO (W๗,๘,๙ O๑,๒,๓,๕)
กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้ำงภำคีควำมร่วมมือในกำรพัฒนำงำนบริหำรบุคคล
WO(W๑,๒,๓,๔,๕ O๒,๖,๘)
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โอกำส (Opportunities)
๘. แหล่งกำรเรียนรู้มีกำรพัฒนำช่องทำงและเทคโนโลยีในกำรศึกษำ ค้นคว้ำเพื่อ
พัฒนำตนเองหลำยรูปแบบ เช่น กำรเรียนในระบบออนไลน์
กำรค้นคว้ำทำงอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
๙. กำรเพิ่มขึ้นของซอฟต์แวร์ที่สำมำรถนำเข้ำมำใช้เพื่องำนฐำนข้อมูลทรัพยำกร
บุคคล และกำรใช้งำนซอฟต์แวร์บนคลำวด์ (Cloud Software) ซึง่ ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนทรัพยำกรบุคคลให้ง่ำย รวดเร็ว แม่นยำ มี
ต้นทุนที่ลดลง สำมำรถใช้งำนได้ตลอดเวลำและทุกสถำนที่

กลยุทธ์
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WT

จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. บุคลำกรมีทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศในระดับที่สื่อสำรได้น้อย
๒. มหำวิทยำลัยมีจำนวนอำจำรย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญำเอกและอำจำรย์ที่มี
ตำแหน่งทำงวิชำกำรอยู่ในระดับต่ำ
๓. ระบบกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรที่ยังขำดกำรวำงแผนกำรรับอย่ำงเป็น
ระบบที่เอื้อต่อกำรได้คนดีและคนเก่งเข้ำมำทำงำนได้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
๔. บุคลำกรมีควำมรู้ทำงวิทยำกำรระดับสำกลและมีทักษะทำงเทคโนโลยีหรือพร้อม
สร้ำงนวัตกรรมเข้ำมำทำหน้ำที่ต่ำงๆ ไม่เพียงพอต่อกำรยกระดับองค์กรสู่ผู้นำ
ทำงวิชำกำรได้อย่ำงรวดเร็ว และรองรับกำรเป็นมหำวิทยำลัยในยุคประเทศไทย
๔.๐
๕. ระบบและกลไกของกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนเพื่อเข้ำสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ยังไม่ชัดเจน
๖. บุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคลยังไม่ชัดเจนและมีประสบกำรณ์ไม่
มำกนัก
๗. ฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนบุคลำกรมหำวิทยำลัยเบื้องต้นยังไม่เพียงพอต่อกำร
จัดทำสำรสนเทศด้ำนบุคลำกรเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจของผู้บริหำรทั้ง
กำรวำงแผน กำรประมวลผล และกำรประเมิน
๘. บุคลำกรเข้ำถึงข้อมูลสวัสดิกำรที่มหำวิทยำลัยจัดให้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดสรรสวัสดิกำรได้น้อย
๙. ระบบกำรกำกับติดตำมกำรพัฒนำตนเอง กำรนำไปใช้ประโยชน์และกำรส่งเสริม
กำรนำไปใช้ประโยชน์ของบุคลำกรในมหำวิทยำลัย ยังไม่มีประสิทธิภำพ
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๑. กำรเปลี่ยนแนวคิดของคนในยุคดิจิตัลเริ่มใช้ระบบกำรศึกษำใหม่เป็นกำรเรียน กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนำบุคลำกรให้องค์ควำมรู้เท่ำทันระบบอัจฉริยะเพื่อ
นอกมหำวิทยำลัยผ่ำนสื่อกำรเรียนรู้แบบใหม่มำกขึ้น ซึ่งอำจทำให้ต้องลด
เตรียมพร้อมเข้ำสู่มหำวิทยำลัยอัจฉริยะ
จำนวนบุคลำกรในมหำวิทยำลัยลงหรือมีกำรปิดตัวของมหำวิทยำลัย
WT (W๔,๖T๗)
๒. ภำวะค่ำครองชีวิตที่สูงและควำมรู้สึกไม่มั่นคงทำให้บุคลำกรต้องมีอำชีพเสริมและ
พยำยำมหำงำนที่มั่นคงกว่ำ
๓. กำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดินสนับสนุนจำกภำครัฐมีจำกัด ทำให้งบประมำณ
สำหรับกำรพัฒนำบุคลำกรมีน้อย
๔. อุปสงคในกำรเขำศึกษำตอในสถำบันอุดมศึกษำลดลงตำมจำนวนประชำกร
เกิดใหม่อำจทำให้มีกำรควบรวมมหำวิทยำลัยหรือลดจำนวนบุคลำกร
๕. เครือข่ำยภำยนอกยังไม่เชื่อถือและมั่นใจต่อกลไกกำรทำงำนในระดับ
มหำวิทยำลัย อีกทั้งกำรทำงำนร่วมกับเครือข่ำยกิจกรรมและควำมต่อเนื่องน้อย
เกินไปและไม่ครอบคลุมทุกภำคส่วน
๖. ภำวะกำรแข่งขันของสถำบันกำรศึกษำที่สูงขึ้น ทำให้เกิดกำรแย่งชิงบุคลำกรที่
มีศักยภำพ
๗. ระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IOT) และระบบอัจฉริยะ (AI) มี
ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงก้ำวกระโดดจนทำให้ระบบและกลไกกำรพัฒนำของ
บุคลำกรไม่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง

