
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

รอบ 6 เดือน ประจำปงบประมาณ 2564 

ขอ นโยบาย องคประกอบ 

ดานขอมูล 

ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ หลักฐาน 

1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล และกำหนด

โครงสรางดานทรัพยากรบุคคล  

ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ 

และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

ครอบคลุมดานการสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากร การพัฒนา

บุคลากร เสนทางความกาวหนา 

และการจัดการความรู  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คาตอบแทน สวัสดิการและสิทธิ

ประโยชนโดยมีวางแผนการ

ดำเนินงานอยางเปนระบบ 

ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  

 

 

1. นโยบายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

2. แผนการบริหาร

และพัฒนาบุคลากร 

 

1. มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทำ

นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจำปงบประมาณ 2564 

ประกาศ ณ วันท่ี 23 ตุลาคม 2563 

และไดผานการเห็นชอบจาก

คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธการ

บริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร ครั้งท่ี 2 /2563  

เม่ือวันจันทรท่ี 10 เดือน สิงหาคม 

พ.ศ. 2563 จึงกำหนดนโยบายการ

บริหารทรัพยากรมนุษยจำนวน 7 ขอ 

2. มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทำ

แผนการบริหารและการพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน เปนประจำทุกป 

 

กองกลาง 

สำนักงาน

อธิการบดี/

คณะกรรมการ

จัดทำแผนการ

บริหารและ

พัฒนาบุคลากร 

1. นโยบายบริหารทรพัยากรบุคคล 

https://www.kpru.ac.th/ita64/o25/o25-

1.pdf 

2. แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

https://www.kpru.ac.th/ 

 



ขอ นโยบาย องคประกอบดาน

ขอมูล 

ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ หลักฐาน 

   ซ่ึงปงบประมาณ 2564 ผานการ

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกล

ยุทธการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครั้งท่ี 2/2563 วันจันทรท่ี 10 เดือน 

สิงหาคม พ.ศ. 2563 

  

2 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

กำหนดกระบวนการสรรหาท่ีเขาถึง

บุคคลเปาหมายท่ีมีความรู 

ความสามารถตรงกับท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนดในการท่ีจะมา

สมัครเปนบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย และการคัดเลือกคน

เขาสูตำแหนงดวยระบบคุณธรรม 

ดำเนินการดวยความโปรงใส 

ตรวจสอบได โดยการวางแผน

กำลังคน อยางเหมาะสมตามกรอบ

อัตรากำลังและเปนไปตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย  

1. การสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากร 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

กระบวนการสรรหา คัดเลือก

บุคลากรอยางเปนระบบ โดยมี

ข้ันตอน ดังนี ้ 

       1. ประสานหนวยงานท่ี

มหาวิทยาลัยฯ อนุญาต ใหรับสมัคร

บุคลากร เพ่ือขอขอมูลคุณสมบัติ  

ภาระงานท่ีปฏิบัติ และชื่อตำแหนง 

      2. ดำเนินการประกาศรับสมัคร 

      3 เม่ือมีผูสมัครสอบคัดเลือก  

จึงประสานหนวยงานตนเรื่องขอ

ขอมูลขอบเขตเนื้อหาในการออก 

กลุมงานการ

เจาหนาท่ีและ

นิติการ 

1. หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือก

บุคลากร 

2. ผลการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย  

3. ผลการสรรหาพนักงานราชการ 

4. ผลการสรรหาอาจารยประจำ 

ตามสัญญาจาง 

5. ผลการสรรหาลูกจางชั่วคราว 

6. กรอบอัตรากำลัง 



ขอ นโยบาย องคประกอบดาน

ขอมูล 

ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ หลักฐาน 

   ขอสอบคณะกรรมการดำเนินการสอบ  

สถานท่ีดำเนินการสอบคัดเลือก 

        4. ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร

สอบ และจัดทำประกาศรายชื่อผูมี

สิทธิ์สอบ และแจงขอบเขตเนื้อหาใน

การออกขอสอบ  และกำหนดการ

สอบคัดเลือก 

         5. จัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการออก

ขอสอบ  ตรวจขอสอบ 

        6. ประสานหนวยงานตนเรื่อง 

จัดสถานท่ีสอบคัดเลือก 

        7. ดำเนินการจัดสอบคัดเลือก 

และใหหนวยงานตนเรื่อง  รายงาน

ผลการสอบคัดเลือก แกมหาวิทยาลัย 

        8. ดำเนินการประกาศผลการ

สอบคัดเลือก และแจงการเงินทราบ 

        9. รับรายงานตัวท่ีสอบ

คัดเลือกได 

       

  



ขอ นโยบาย องคประกอบดาน

ขอมูล 

ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ หลักฐาน 

 การพัฒนาบุคลากร เสนทาง

ความกาวหนาและการจัดการ

ความรู โดยการวางแผน สงเสริม 

และพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหมีความรู 

ความสามารถ เหมาะสมในการ

เลื่อนระดับ ตำแหนงตามเสนทาง

กาวหนาตาม ตำแหนงงาน 

(Career Path) และเกิด

ความกาวหนาในสายงานวิชาการ

หรือวิชาชีพ สงเสริมใหบุคลากรเขา

รวมอบรม การศึกษาตอท้ัง

ภายในประเทศและตางประเทศ 

การพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ 

พัฒนาศักยภาพดานการบริหาร

และภาวะผูนำท่ีสอดคลองกับความ

จำเปนในการพัฒนา (Training 

Needs) และพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน ใหสามารถปฏิบัติงาน

แทนกันไดโดยสงเสริมการจัดทำ

คูมือการปฏิบัติงาน  

2. การพัฒนา

บุคลากร/เสนทาง

ความกาวหนา 

3. คูมือการปฏิบัติงาน 

4. การจัดการความรู 

          10. ดำเนินการจัดทำคำสั่ง

บรรจุและแตงตั้ง  

2. การพัฒนาบุคลากร เสนทาง

ความกาวหนา         

         2.1  มีการกำหนดเสนทาง

ความกาวหนาของตำแหนงงาน   

         2.2 มีคำอธิบายลักษณะงาน 

(Job Description)  

         2.3 การพัฒนาคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุน ใหเปนไป

ตามแผนกลยุทธการบริหารและการ

พัฒนาบุคลากรท่ีกำหนดไว โดยใน

รอบ 6 เดือน มีผลการพัฒนา

บุคลากรของอาจารย คิดเปนรอยละ 

100 และผลการพัฒนาบุคลากร  

สายสนับสนุน คิดเปนรอยละ 81.75 

        2.4 สงเสริมและผลักดันให

บุคลากรสายวิชาการเขาสูตำแหนงท่ี

สูงข้ึน และมีวุฒิการศึกษาระดับ  

 1. เสนทางความกาวหนา  

2. คำอธิบายลักษณะงาน (Job 

Description) 

3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผน

แผนการบริหารและพัฒนาบคุลากร ป 2563 

และรอบ 6 เดือน ป 2564 

4. คูมือการปฏิบัติงาน 

 



ขอ นโยบาย องคประกอบดาน

ขอมูล 

ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ หลักฐาน 

 (Standard Operating 

Procedure) ตลอดจนสงเสริมใหมี

การจัดกระบวนการจัดการความรู

เพ่ือใหสามารถนำความรูจากการ

ปฏิบัติจริง จากการฝกฝน และจาก

ประสบการณท่ีแอบแฝงอยูในตัว

บุคคลมาใชใหเปนประโยชน เพ่ือ

พัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน  

 ปริญญาเอกท่ีมากข้ึน ดังนี้ รอยละ

ของอาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

เปาหมาย รอยละ 30 ผลการ

ดำเนินงาน รอบ 6 เดือน รอยละ 31.55 

รอยละของอาจารยท่ีมีตำแหนงทาง

วิชาการ เปาหมาย รอยละ 37  

ผลการดำเนินงาน รอยละ 41.07 

       2.5 การสงเสริมและผลักดันให

บุคลากร สายสนับสนุน เขาสู

ตำแหนงสูงข้ึน โดยมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกำแพงเพชร ไดจัดการอบรม

ใหความรูใหกับบุคลากร จำนวน 6  ครั้ง

และมีบุคลากรสายสนับสนุน 

อยูระหวางดำเนินการสงการ

ประเมินผลงานทางวิชาชีพ จำนวน  

13 ราย  

          2.6 มีการจัดสรรงบประมาณ

พัฒนาบุคลากรท้ังสายผูสอนและสาย

สนับสนนุในทุกๆ ปงบประมาณเพ่ือ

เปนการสงเสริม สนับสนุนบุคลากร 

  



ขอ นโยบาย องคประกอบดาน

ขอมูล 

ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ หลักฐาน 

   ภายในหนวยงาน เชน การศึกษาดูงาน  

การอบรมเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะใน

การทำงาน มีการสนับสนุนใหบุคลากร

มีวุฒิการศึกษาท่ีสูงข้ึนโดยใช

งบประมาณจากทางมหาวิทยาลัย 

สนับสนุนคาใชจายการสอบวัดระดับ

ความสามารถภาษาอังกฤษ และการ

จัดทำผลงานเพ่ือขอกำหนดตำแหนง

ใหสูงข้ึน 

3. คูมือการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัย

กำหนดใหทุกหนวยงานจัดทำคูมือ

หรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ี

เจาหนาท่ีของหนวยงานใชยึดถือ

ปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  

มีขอมูลรายละเอียดของการ

ปฏิบัติงาน เชน เปนคูมือปฏิบัติ

ภารกิจใด สำหรับเจาหนาท่ีหรือ

พนักงานตำแหนงใด กำหนดวิธีการ

ข้ันตอนการปฏิบัติอยางไร เปนตน 

 

  



ขอ นโยบาย องคประกอบดาน

ขอมูล 

ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ หลักฐาน 

   4. การจัดการความรู  

    4.1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทำ

แผนการจัดการความรู ดานการวิจัย 

และการพัฒนาการเรียนการสอน 

จากคณะ จำนวน  แผน 

    4.2 มหาวิทยาลัยมีการจัดทำ

แผนการจัดการความรู จากคณะ 

และศูนยสำนัก จำนวน  แผน 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

1.แบบสรุปแผนการจัดการความรู จากคณะ 

2. แบบสรุปแผนการจัดการความรู จากคณะ 

และศูนยสำนัก 

4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

บุคลากร โดยมีการกำหนดวิธีการ

ประเมินผลท่ีเปนธรรม มีหลักฐาน

ในการตรวจสอบได การสรางการมี

สวนรวมในการจัดทำแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการ

กำหนดตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับแผน

กลยุทธการบริหารและพัฒนา

บุคลากร แผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัย และมีการเผยแพร 

หลักเกณฑท่ีใชในการประเมิน

กอนท่ีจะทำการประเมิน  

1. แนวทางการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

บุคลากร 

          1.1 ปรับปรุงแนวทางการ

ประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

         1.2 ดำเนินการจัดทำคูมือ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ระดับบุคคล ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 ไดแก 

             

กองนโยบายและ

แผน/กลุมงาน

การเจาหนาท่ี

และนิติการ 

1. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(A1 – A4) ประจำปงบประมาณ 2564 

 



ขอ นโยบาย องคประกอบดาน

ขอมูล 

ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ หลักฐาน 

               - บุคลากรสายวิชาการ 

(แบบ A1) 

            - บุคลากรสายสนับสนุน 

(แบบ A2) 

            - ผูบริหารสายสนับสนุน

และบุคลากรสายวิชาการท่ี

ปฏิบัตงิานในหนวยงานสนับสนุน 

(แบบ A3) 

            - ผูบริหารสายวชิาการ 

(แบบ A4) โดยผานการพิจารณา

เห็นชอบจากการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และใชสำหรับการประเมินบุคลากร

สายวิชาการและสายสนับสนุน  

ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 

  

5 คาตอบแทน สวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน โดยการจัดระบบการ

ประเมินผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

เปนธรรม เพ่ือกำหนดคาตอบแทน 

สิทธิประโยชน ตลอดจนการจัด 

1. คาตอบแทน

การเงิน 

2. สวัสดิการ 

 

1. คาตอบแทน/การเงิน 

    เงินสนับสนุนการจัดทำผลงาน

เพ่ือขอตำแหนงใหสูงข้ึน 

 มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุน

เงินสำหรับการจัดทำผลงานเพ่ือขอ 

กลุมงานการ

เจาหนาท่ีและ

นิติการ 

 



ขอ นโยบาย องคประกอบดาน

ขอมูล 

ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ หลักฐาน 

 สวัสดิการท่ีเหมาะสม เพ่ือสงเสริม

ใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

3. ความม่ันคงในการ

ปฏิบัติงาน 

4. สุขภาพรางกาย 

ตำแหนงใหสูงข้ึนแกขาราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ

พนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหนง

ตอไปนี้ 

(1) การจัดทำผลงานเพ่ือขอตำแหนง

ใหสูงข้ึน ในตำแหนงวิชาการ   

 ก. ตำแหนงระดับผูชวย

ศาสตราจารยไมเกิน  10,000  บาท 

 ข. ตำแหนงระดับรอง

ศาสตราจารยไมเกิน  15,000  บาท 

 ค. ตำแหนงระดับ

ศาสตราจารยไมเกิน  20,000  บาท 

(2) การจัดทำผลงานเพ่ือขอตำแหนง

ใหสูงข้ึน ในตำแหนงประเภทท่ัวไป   

 ก. ตำแหนงระดับชำนาญ

งานไมเกิน  8,000  บาท 

 ข. ตำแหนงระดับชำนาญ

งานพิเศษ  ไมเกิน  10,000  บาท 

 

 

  



ขอ นโยบาย องคประกอบ 

ดานขอมูล 

ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ หลักฐาน 

   (3) การจัดทำผลงานเพ่ือขอตำแหนง

ใหสูงข้ึน ในตำแหนงประเภทวิชาชีพ

เฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 ก. ตำแหนงระดับชำนาญ

การไมเกิน  8,000  บาท 

 ข. ตำแหนงระดับชำนาญ

การพิเศษ  ไมเกิน  10,000  บาท 

 ค. ตำแหนงระดับระดับ

เชี่ยวชาญไมเกิน  15,000  บาท 

 ง. ตำแหนงระดับระดับ

เชี่ยวชาญพิเศษ ไมเกิน  20,000  

บาท 

(4) เงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล

หรือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย  

 มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุน

เงินสำหรับคารักษาพยาบาลหรือ

การศึกษาบุตร สำหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2564 

ดังนี้ 

  



ขอ นโยบาย องคประกอบดาน

ขอมูล 

ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ หลักฐาน 

        4.1 พนักงานมหาวิทยาลัย  

สายวิชาการ มีสิทธิไดรับสวัสดิการ 

คารักษาพยาบาลหรือ 

คาการศึกษาบุตรรวมกัน คนละ 

ไมเกิน 4,166  บาท 

     4.2 พนักงานมหาวิทยาลัย  

สายสนับสนุน มีสิทธิไดรับสวัสดิการ

คารักษาพยาบาลหรือ 

คาการศึกษาบุตรรวมกัน คนละไม

เกิน 3,305 บาท 

      4.3 เงินสนับสนุนการสอบวัด

ระดับความสามารถภาษาอังกฤษ 

ผลักดันใหมหาวิทยาลัย สนับสนุน

เงินสำหรับการสอบวัดระดับ

ความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC 

,TOEFL, IELTS หรือ CU-TEP อยาง

ใดอยางหนึ่ง สำหรับขาราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ

พนักงานมหาวิทยาลัย ตามวันและ

เวลาท่ีศูนยภาษา สำนักวิทยบริการ 

  



ขอ นโยบาย องคประกอบดาน

ขอมูล 

ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ หลักฐาน 

   และเทคโนโลยีสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดสอบ  

เปนเงินคนละไมเกิน 5,000 บาท  

ทุกรอบ 2 ป 

2. ดานสวัสดิการ 

     1. ดานท่ีพักอาศัย  

         มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชรไดมีการกอสรางท่ีพัก

อาศัยเพ่ือเปนสวัสดิการใหแก

บุคลากร ไดแก บานพักขาราชการ 

บานพักลูกจางชั่วคราว อาคารน้ำ

เพชร ๒ อาคารราชาวดี อาคาร 

KPRU PLACE 1–2 และอาคาร 

KPRU MS PLACE โดยมี

คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรและ

บริหารอาคารท่ีพักอาศัย พิจารณา

จัดสรรท่ีพักอาศัย KPRU PLACE 1–

2 และอาคาร KPRU MS PLACE 

ใหแกบุคลากรประเภทขาราชการ 

  

 

 

 

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

วาดวย หลักเกณฑการเขาพักและการบริหาร

อาคารท่ีพักอาศัย  พ.ศ. 2559 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาจัดสรร

อาคารท่ีพักอาศัยใหกับผูขอเขาพักอาศัยใน

อาคารท่ีพักบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร พ.ศ. 2561 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เรื่อง อัตราคาบำรุงสวนกลาง และคาประกัน

ทรัพยสินเสียหายของอาคารท่ีพักอาศัย พ.ศ. 

2559 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เรื่อง หนาท่ี ขอปฏิบัติ การสิ้นสุดและการ

สงคืนท่ีพักอาศัยของผูพักอาศัย พ.ศ. 2559 



ขอ นโยบาย องคประกอบดาน

ขอมูล 

ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ หลักฐาน 

   พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน

ราชการ และลูกจางประจำ และ

พิจารณาจัดสรรท่ีพักอาศัย อาคาร

น้ำเพชร 2 อาคารราชาวดีใหแก

บุคลากรประเภท  ลูกจางชั่วคราว   

 นอกจากนี้คณะกรรมการ

พิจารณาจัดสรรและบริหารอาคารท่ี

พักอาศัยไดปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ดังนี้ 

 (1)  กำหนดหลักเกณฑและ

วิธีจัดสรรการเขาพักในอาคารท่ีพัก

อาศัย 

 (2)  กำหนดหลักเกณฑ 

วิธีการ และขอปฏิบัติใหผูพักอาศัย

พึงปฏิบัติ 

 (3)  กำหนดอัตราคาบำรุง

สวนกลาง และคาใชจายเก่ียวกับการ

บริหารจัดการ และการดูแลรักษา

อาคารท่ีพักอาศัย รวมท้ังคา

สาธารณูปโภค ตาง ๆ  

  



ขอ นโยบาย องคประกอบดาน

ขอมูล 

ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ หลักฐาน 

   รวมถึงการจัดใหมีผูดูแลอาคารท่ีพัก

อาศัยฝายตาง ๆ 

3. ความม่ันคงในการปฏิบัติงาน 

    3.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได

จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงาน

ราชการ โดยผลักดันและสงเสริมให

พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงาน

ราชการเขารวมเปนสมาชิกกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพฯ เพ่ือใหมีการออม

ทรัพย เปนสวัสดิการและ

หลักประกันความม่ันคงในการ

ทำงานใหแกสมาชิกกองทุนและ

ครอบครัว 

4. สุขภาพรางกาย 

          4.1 ประกันสุขภาพและ

ประกันอุบัติเหตุกลุม 

 การจัดสวัสดิการดานการ

ประกันสุขภาพและการประกัน 

  

 

 

3.1ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

วาดวย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

มหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพ 

เพชร ซ่ึงจดทะเบียนแลว พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร วาดวย หลักเกณฑการจาย

คาจาง และสวัสดิการดานตางๆ สำหรับการ

จางพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 



ขอ นโยบาย องคประกอบดาน

ขอมูล 

ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ หลักฐาน 

   อุบัติเหตุกลุมใหพนักงาน

มหาวิทยาลัยโดยไดผลักดันผานการ

ประชุมคณะกรรมการบรหิารงาน

บุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร และการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 4.2 การตรวจสุขภาพ

ประจำป 

 สนับสนุนใหมีการตรวจ

สุขภาพประจำป โดยไดผลักดันให

มหาวิทยาลัยสนับสนุนคาตรวจ

สุขภาพประจำปแกพนักงาน

มหาวิทยาลัย (เฉพาะในสวนท่ีไม

สามารถเบิกไดจากกองทุน

ประกันสังคม) ไมเกินรายละ  2,000  

บาทตอคนตอปงบประมาณ 

 

 

 

 4.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคา

ตรวจสุขภาพประจำป  สำหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย จากกองทุนพนักงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2562 



ขอ นโยบาย องคประกอบดาน

ขอมูล 

ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ หลักฐาน 

6 สรางความเขาใจแกบุคลากร

เก่ียวกับระเบียบ ขอบังคับ และ

กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

บริหารและการพัฒนาบุคลากร 

เพ่ือเปนการปองกันมิใหบุคลากร

กระทำการผิดระเบียบ ขอบังคับ 

และกฎหมาย อ่ืนๆ ซ่ึงอาจสงผลให

บุคลากรมีความผิดทางละเมิดของ

เจาหนาท่ี หรือความผิดทางวินัย 

เชน การใหขอมูลขาวสาร บนเว็บ

ไซด การตอบขอสักถามโดยนิติกร 

หรือการแจงหนังสือเวียนตางๆ 

ฯลฯ  

ระเบียบ ขอบังคับ 

และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของกับการ

บริหารและการพัฒนา

บุคลากร 

กลุมงานการเจาหนาท่ีและนิติการ 

ดำเนินการจัดทำขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วา

ดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจำมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) 

รวมถึงไดตอบขอซักถามตางๆ ท่ี

เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบ 

ขอบังคับ และกฎหมายอ่ืนๆ เชน 

การสอบถามขอมูลแนวทางการ

ดำเนินการกับลูกจางชั่วคราวของ

มหาวิทยาลัย ท่ีนำทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัยไปใชเพ่ือประโยชน 

สวนตน 

นายวิทยา   

ศรีนรคุตร 

นางสาวนฤชล  

เข่ือนยัง 

6.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร วาดวยคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ฉบับ

ท่ี 4) พ.ศ. 2563 

 

7 การตรวจสอบและการลงโทษทาง

วินัย กำหนดใหใชการตรวจสอบ

และใชการลงโทษทางวินัย ตามท่ี

ปรากฏในพระราชบัญญัติ ระเบียบ 

ขอบังคับ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ และการตรวจสอบและ 

1. พระราชบัญญัติ 

ระเบียบ ขอบังคับ 

และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของกับ

ตรวจสอบและ 

การลงโทษทางวินัย 

 

กลุมงานการเจาหนาท่ีและนิติการ 

ดำเนินการทางวินัยและการสอบสวน

พิจารณาฯ ตามแนวทางท่ีกำหนดไว

ในขอบังคับมหาวิทยาลัย 

นายวิทยา   

ศรีนรคุตร 

นางสาวนฤชล  

เข่ือนยัง 

7.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร วาดวยการดำเนินการทางวินัย 

การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออก

จากราชการ การสั่งพักหรือสั่งใหออกจาก

ราชการไวกอน การอุทธรณ และการรอง

ทุกข พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  



ขอ นโยบาย องคประกอบดาน

ขอมูล 

ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ หลักฐาน 

 การลงโทษทางวินัย  

ตองทําในรูปแบบคณะกรรมการ

เพ่ือปองกันการใชอคติสวนตนใน

การตัดสินใจ และเกิดความเปน

ธรรมตอทุกฝาย  

2. คณะกรรมการท่ี

เก่ียวของกับการ

ตัดสินใจ และเกิด

ความเปนธรรมตอ 

ทุกฝาย  

   

 


