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บทที่ 1 

บทน า 

1.1  กรอบแนวคิดและเนื้อหา 

 จากสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โลกก้าวเข้าสู่ยุคการบริหารที่เน้น
องค์ความรู้ (Knowledge Economy) เป็นหลัก องค์กรต่าง ๆ ต่างเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและ
ทัดเทียมกันมากยิ่งขึ้น เป็นเหตุให้องค์กรต้องเริ่มหันมาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive 
Advantage) ในแง่มุมต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการ “คน” เพราะเนื่องจากว่า การสร้าง
หรือพัฒนา “คน” ขององค์กร เปรียบเสมือนการพัฒนาทุนส่วนส าคัญขององค์กร อาจเรียกได้ว่า “ทุนมนุษย์ 
(Human capital)” ซึ่งทุนมนุษย์นี้ สามารถที่จะสร้างคุณค่า (Value Creation) อันมหาศาลและสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรนั้น ๆ ได้ 

ทรัพยากรมนุษย์ (Human resource) เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งกลายเป็นผลผลิต หรือการ
บริการตามแต่ละประเภทขององค์การ  ซึ่งน าไปสู่ความส าเร็จและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์การ  โดยทั่วไป
มนุษย์แต่ละคนมีลักษณะหลากหลายแตกต่างกันในด้าน  ความรู้  ทักษะ  ทัศนคติ  ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบที่ท า
หน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ  ให้องค์การบรรลุเป้าหมาย   การด าเนินการให้มนุษย์สามารถสร้างสรรค์งาน
อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยคุณภาพทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ (พะยอม  วงศ์สารศรี. 2538 
: 2)    ดังนั้นผู้บริหารองค์การทุกคนสมควรต้องมีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงหลักการบริหารทรัพยากร
มนุษย์  เพ่ือให้สามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่
องค์การ 

จากความส าคัญดังกล่าวจึงเป็นที่มาของแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลังคนและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรอย่างเป็นระบบ ขัดเจนและระมัดระวังเพราะเรื่องของทรัพยากรมนุษย์มีความ
ละเอียดอ่อนและเกี่ยวโยงกับทุกระบบ ทุกโครงสร้างที่ยึดโยงกันเป็นองค์กรและความสัมพันธ์กับผลิตภาพ
ผลิตผลขององค์กร 

ดังนั้น กรอบแนวคิดและเนื้อหาของการท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรนี้จึงมุ่งด าเนินตาม
กระบวนการของส านักงาน ก.พ. ตามกรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง เริ่มจากการทบทวนข้อมูล
วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ปัญหา อุปสรรค และโอกาสของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ด้วยเทคนิค SWOT ที่เคยด าเนินการไว้แล้วและน าไปสู่ การก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ประเด็น
ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) เป้าประสงค์ (Goals) ยุทธศาสตร์ (Strategies) แผนงาน (Action Plan) 
โครงสร้างองค์กร (Organization) ระบบทรัพยากรบุคคล (Human Resources) และต าแหน่ง (Position) 
ภายใต้แนวคิดหลัก : “สรรหา พัฒนา รักษาไว้ ใช้ประโยชน์” ตามล าดับ และจากนั้นจึงจ าน าไปสู่
กระบวนการในการจัดท าแผนอัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework) ตามรูปที่ 1.1 
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รูปที่ 1.1 กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
ที่มา : ส านักงาน ก.พ.. 2553. หน้า 3 

 
 การพิจารณาอัตราก าลังด้วยการใช้เพียงวิธีการเดียว อาจเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นได้ จึงควรพิจารณา
ผ่านวิธีการที่หลากหลายและยึดโยงกันเพื่อให้ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ดังนี้ 

1. การวิเคราะหยุทธศาสตรและภารกิจองคกร : Strategic objective เพ่ือใหการด าเนินการขององค
กรบรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไวจ าเปนตองจัดสรรอัตราก าลัง ตามหนวยงานตางๆ ใหเหมาะสมกับเปาหมายการ
ด าเนินการ โดยมุมมองนี้จะเปนการพิจารณาวา งานในปจจุบันที่ด าเนินการอยูนั้นครบถวนและตรงตามภารกิจ
หรือไมอยางไร หากงานที่ท าอยูใน ปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ตองมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให
ปรับเปลี่ยนไปตาม ทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองด าเนินการแลว อาจท าใหการ
จัดสรร ก าลังคนของบางสวนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องก าลังคน ให
รองรับสถานการณในอนาคต  

2. การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของก าลังคน : Supply pressure เปนการน าประเด็นคาใช จาย
บุคลากรเขามารวมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากร บุคคลที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส
วนนี้จะค านึงถึง  

2.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงตนทุนตอการก าหนดระดับชั้นงานในแตละ 
ประเภท เพื่อใหการก าหนดต าแหนงและปรับระดับชั้นงานเปนไปอยางประหยัดและมี ประสิทธิภาพสูงสุด  

2.2 การจัดสรรประเภทของขาราชการ (ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจ าและลูกจาง 
ชั่วคราว) โดยในหลักการแลวการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ และตนทุนในการ
ท างานขององคกร ดังนั้น ในการก าหนดอัตราก าลัง     ขาราชการในแตละสวน ราชการจะตองมีการ
พิจารณาวาต าแหนงที่ก าหนดในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม หรือควร เปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหนง 
เพ่ือใหการท างานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพ่ือรองรับ
การก าหนดต าแหนงใน  สวนราชการ คูมือวิเคราะหอัตราก าลังของสวนราชการ  

3. การวิเคราะหกระบวนการและเวลาที่ใช: Full Time Equivalent (FTE) เปนการน าขอมูลเวลาที่ใช
ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง โดย
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สมมติฐานที่วางานใดที่ตองมีกระบวนการและเวลาที่ใชมากกวาโดยเปรียบเทียบ  ยอมตองใชอัตราก าลังคน
มากกวาโดยเปรียบเทียบ อยางไรก็ดีใน ภาคราชการพลเรือนนั้นงานบางลักษณะ เชนงานก าหนดนโยบาย 
มาตรฐาน กลไก หรืองานบริการ บางประเภท ไมสามารถก าหนดเวลามาตรฐานไดดังนั้นการค านวณ FTE ใน
กรณีของภาคราชการ พลเรือนนั้นจึงท าไดเพียงเปนขอมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกวาจะ  
เปนขอมูลที่ใช ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังตอหนวยงานจริงเหมือนในโรงงานอุตสาหกรรมหรือใน
ภาคเอกชน นอกจากนั้นกอนจะค านวณ FTE สวนราชการจะตองพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ 
วาความสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานหรือไม เพราะในบางครั้งอาจเปนไปไดวางานที่ ปฏิบัติอยูในปจจุบัน
มีลักษณะเปนงานโครงการพิเศษ หรืองานของหนวยงานอ่ืน ก็มีความ จ าเปนตองมาใชประกอบการพิจารณาดวย  

4. การวิเคราะหผลงานที่ผานมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลัง : Driver เปนการน า
ผลลัพธที่พึงประสงคของแตละหนวยงาน (ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และ พันธกิจขององคกร) มายึดโยงกับ
จ านวนกรอบก าลังคนที่ตองใชส าหรับการสรางผลลัพธที่ พึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยสมมติฐานที่วา
หากผลงานที่ผานมาเปรียบเทียบกับผลงานใน ปจจุบันและในอนาคตมีความแตก  ตางกันอยางมีนัยส าคัญ 
อาจตองมีการพิจารณาแนวทางในการ ก าหนด/เกลี่ยก าลังคนใหม เพ่ือใหเกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนการท างานตาม ภารกิจของหนวยงานสูงสุด  

5. การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศาและประเด็นตางๆ (360 Degree + Issue)   
เปนการสอบถามความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียหรือน าประเด็นตางๆ เรื่องการบริหาร คน/องคกรมา
พิจารณา อยางนอยใน 3 ประเด็นดังนี้  

 5.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางองคกรและการแบงงานใน 
พ้ืนที่นั้นจะมีผลตอการก าหนดกรอบอัตราก าลังเปนอยางมาก เชน หากก าหนดโครงสราง ที่มากมายจะท าให
เกิดต าแหนงงานขึ้นตามมาอีกไมวาจะเปนงานหัวหนางาน งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในส านักงาน 
ซึ่งอาจมีความจ าเปนตองทบทวนวาการก าหนด โครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมีความ
เหมาะสมมากนอยเพียงใด  

5.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลาย ๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการสูงอายุ
จ านวนมาก ดังนั้นอาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุ
ของขาราชการ ทั้งนี้ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรูการปรับต าแหนง ที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหนงที่จะ
เกษียณอายุไป เปนตน  

5.3 ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาที่ภายในองคกร และผูที่มีสวน
เกี่ยวของกับสวนราชการนั้นๆ ผานการสงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณซึ่งมุมมอง   ตางๆ อาจท าใหการ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

6. การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององคกรอ่ืนๆ : Benchmark  
กระบวนการนี้เปนกระบวนการน าขอมูลของอัตราก าลังในหนวยงานที่มีลักษณะงาน ใกลเคียงกัน เชน 

การเปรียบเทียบจ านวนกรอบอัตราก าลังของฝายการเจาหนาที่ใน กรม ก. และ ฝายการเจาหนาที่ในกรม ข. 
ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบคลายกัน โดยสมมติฐานที่วาแนวโนมของการใช อัตราก าลังของแตละองคกรในลักษณะ
งานและปริมาณงานแบบเดียวกันนาจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหนงคลายคลึงกันได  



4 
 

การรวบรวมขอมูลโดยวิธีการทั้ง 6 วิธีนั้นจะท าใหการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลัง   เปนไปอยาง
เหมาะสมและมีเหตุมีผลมากยิ่งข้ึน เชน หากวิเคราะหจากยุทธศาสตรและภารกิจของ องคกรแลวพบวางานใน
หนวยงานหนึ่งมีความส าคัญมาก และการเก็บขอมูลจากกระบวนการท างาน และเวลา (FTE) ก็พบวางานนี้   
เปนงานที่ใชเวลามาก นอกจากนั้นการเก็บผลงานที่ผานมา (Driver) ก็พบวามีผลงานจ านวนมากเกิดขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับอดีตที่ผานมา ถากรณีเชนนี้ก็นาจะมีเหตุมีผล เพียงพอที่ตองการอัตราก าลังเพ่ิม เปนตน  

อยางไรก็ดีการวิเคราะหกรอบอัตราก าลังไม มุงเนนในการเพ่ิม เกลี่ยหรือลดจ านวน กรอบ
อัตราก าลังเปนส าคัญ แตมีจุดมุงหมายเพ่ือใหสวนราชการมีแนวทางในการพิจารณา กรอบอัตราก าลังที่       
เปนระบบและมีความคงเสนคงวามากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุงเนนให สวนราชการพิจารณาการก าหนด     
ต าแหนงที่เหมาะสม (Right Jobs) มากกวาการเพ่ิม/ลดจ านวน ต าแหนง ตัวอยางเชน การวิเคราะหตนทุน    
คาใชจาย (Supply Pressure) แลวพบวาการก าหนด กรอบต าแหนงในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสม   
นอยกวาการก าหนดต าแหนงประเภทวิชาการ ในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใชตนทุนไมแตกตางกันมาก รวมถึง
ในการพิจารณาที่กระบวนการท างาน (FTE) ก็พบวาเปนลักษณะงานในเชิงการวิเคราะหในสายอาชีพมากกวา
งานในเชิงปฏิบัติงาน และ สวนราชการอ่ืน ก็ก าหนดต าแหนงในงานลักษณะนี้เปนต าแหนงประเภทวิชาการ 
(Benchmarking) ถาเกิดกรณีเชนนี้ก็นาจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เปน 
ต าแหนงประเภทวิชาการ โดยไมไดเพ่ิมจ านวนต าแหนงของสวนราชการเลย  

โดยสรุปอาจกลาวไดวากรอบแนวคิดการวิเคราะหอัตราก าลัง (Effective Man Power Planning 
Framework) นี้จะเปนแนวทางใหสวนราชการสามารถมีขอมูลเชิงวิเคราะหอยางเพียงพอ ในการที่จะอธิบาย
เหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจ  งานของแตละหนวยงาน 
นอกจากนั้นการรวบรวมขอมูลโดยวิธีการดังกลาวจะท าใหสวนราชการ สามารถน าขอมูลเหลานี้ไปใชประโยชน
ในเรื่องอ่ืนๆ เชน โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพ่ือรองรับการก าหนดต าแหนงในสวนราชการ   
คูมือวิเคราะหอัตราก าลังของสวนราชการ   

• การใชขอมูลที่หลากหลายจะท าใหเกิดการยอมรับไดมากกวาโดยเปรียบเทียบหากจะตองมี การ
เกลี่ยอัตราก าลังระหวางหนวยงาน  

• การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าใหไดเวลามาตรฐาน ที่จะสามารถน าไปใชวัด
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลไดอยางถูกตอง รวมถึงในระยะยาว สวนราชการ สามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะหเพ่ือการปรับปรุง กระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะ
น าไปสูการใชอัตราก าลังที่เหมาะสมและม ีประสิทธิภาพมากขึ้น  

• การเก็บขอมูลผลงาน (Driver) จะท าใหสามารถพยากรณแนวโนมของภาระงาน ซึ่งจะเปนประโยชน
ในอนาคตตอสวนราชการในการเตรียมปรับแตง 1) ยุทธศาสตรในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจนั้นที่จะเพ่ิม/
ลดลง 2) แนวทางหรือวิธีการท างานเพ่ือรองรับภารกิจนั้นๆ 

จากความส าคัญดังกล่าวจึงเป็นที่มาของแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลังคนและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรอย่างเป็นระบบ ชัดเจนและระมัดระวังเพราะเรื่องของทรัพยากรมนุษย์มีความ
ละเอียดอ่อนและเกี่ยวโยงกับทุกระบบ ทุกโครงสร้างที่ยึดโยงกันเป็นองค์กรและความสัมพันธ์กับผลิตภาพ
ผลิตผลขององค์กร 
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1.2 ข้อมูลทั่วไปของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดตั้งขึ้นเป็นคณะเมื่อ พ.ศ. 2542 ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมวิชาหลัก 2 
โปรแกรมวิชา  คือ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ และโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ ทั้งสองโปรแกรมวิชา  มี
หลักวิชาที่ให้ความรู้สอดคล้องสัมพันธ์กันในรูปธรรมได้อย่างมากที่สุดโปรแกรมวิชาหนึ่ง  จึงได้จัดรวมทั้ง 2 
โปรแกรมวิชาเข้าเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือจัดการศึกษาให้กับท้องถิ่นต่อไป และก่อนที่ทั้งสอง
โปรแกรมวิชาจะมารวมกัน ต่างมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ สร้างบุคลากรที่มีชื่อเสียงและมีคุณประโยชน์
ให้กับท้องถิ่นมาเป็นเวลายาวนานและเป็นที่ภาคภูมิใจของท้องถิ่นดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ปี พ.ศ. 2507 โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร เริ่มเปิดสอนระดับ ป.กศ. มีหมวดวิชาหลายหมวดวิชา
ด้วยกันและหนึ่งในหมวดวิชานั้นคือหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์  มีครู อาจารย์ประมาณ 7 คน (พ.ศ. 2513) ซึ่ง
เดิมวิชาในหมวดคหกรรมศาสตร์ ได้จัดเป็นวิชาพ้ืนฐานชื่อวิชาอาหารและโภชนาการ ในระดับ ป.กศ. สูง 
ขณะเดียวกันอีกหมวดวิชาหนึ่งคือ หมวดวิชาเกษตร เริ่มเปิดสอน ระดับ ป.กศ. มีครู อาจารย์เพียง 1 คน 
ต่อมา พ.ศ. 2513 มีอาจารย์เพ่ิมเป็น 3 คน จากนั้นโรงเรียน   ฝึกหัดครูสกลนคร เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยครู
สกลนคร 

ปี พ.ศ. 2514 วิทยาลัยครูสกลนคร ได้ท าการเปิดสอนวิชาเอกเกษตรศาสตร์ในระดับ ป .กศ.สูง ที่
เรียกว่า ป.กศ. สูงเกษตร เป็นแห่งแรกและรุ่นแรก โดยรับนักศึกษามาจากวิทยาลัยครูทั่วประเทศ มาศึกษาต่อ
ที่วิทยาลัยครูสกลนคร เมื่อจบการศึกษาระดับ ป.กศ.สูง จะได้ออกไปเป็นครูที่มีประสิทธิภาพต่อไป ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2529 ทุกหมวดวิชา พัฒนาเป็น ภาควิชา จึงเกิดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ , ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่ง
ด าเนินการสอนในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี เช่นเดียวกัน 
 ปี พ.ศ. 2542 ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ ได้ก าหนดให้แต่ละสถาบันราชภัฏมีแนวทางในการพัฒนา
สถาบันและให้โอกาสในการให้บริการวิชาการแก่สังคมมากขึ้น โดยมีการจัดหน่วยงานใหม่เกิดขึ้น คือ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร การก่อตั้งขึ้นจากการรวมภาควิชาเกษตรศาสตร์และภาควิชา คหกรรมศาสตร์ เป็นคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบัน ลงวันที่ 27 
กันยายน 2542 ท าหน้าที่งานด้านการจัดการศึกษาท าการผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์และ คหกรรมศาสตร์ 
ทั้งในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
  ปี พ.ศ. 2550 ได้จัดการเรียนการสอนจ านวน 9 สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาพืช
ศาสตร์ สาขาวิชาสัตวบาล สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  และ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการเกษตร 
 ปี พ.ศ. 2552 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดท าโครงสร้างการบริหารสาขาวิชาใหม่ ประกอบไป
ด้วย 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขาวิชาการประมง  และสาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร และมีหลักสูตรที่เปิดท าการเรียนการสอนจ านวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการเกษตร และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบไปด้วย 3 แขนงวิชา  คือ  แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์   แขนง
วิชาเทคโนโลยีการประมง  และแขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช   
 ต่อมาเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ ย้ายที่ท าการไปอาคารคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรหลังใหม่  ซึ่งเป็นอาคาร 4 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ 1  เป็นห้องผู้บริหาร  ห้องส านักงาน
คณบดี  ห้องประชุม  ชั้นที่ 2-4  เป็นห้องส านักงานสาขาวิชา  ห้องบรรยาย   ห้องปฏิบัติการ  ห้องสมุดและ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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 ตั้งแต ่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ท าการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ของคณะเพ่ือให้ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จ านวน 4 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 2) หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 3) หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาพืชศาสตร์ และอีก 2 หลักสูตรร่วมกับ
คณะครุศาสตร์ คือ 1) หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ 2) หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 
สถานที่ตั้ง 

 ที่อยู่  :  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ตั้งอยู่เลขที่ 680 หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ต าบลธาตุเชิงชุม  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร  47000  โทรศัพท์/โทรสาร  :  0-4274-3682  เว็ปไซต์ : http://agt.snru.ac.th 
 

ปรัชญา 
 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม น าความรู้ ควบคู่การวิจัยให้เป็นฐานการพัฒนาด้านการเกษตร 
 

วิสัยทัศน์  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่ระดับสากล 
 
ค่านิยมหลักองค์กร 

"ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมท าหน้าที่ อย่างมีความสุข"  
(4 H's,  ประกอบด้วย  Head,  Heart  and  Hand  for Healthy  Organization) 
Head หมายถึง ร่วมคิด ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ได้ข้อสรุปทิศทางเดียวกัน 
Heart หมายถึง ร่วมใจ เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
Hand หมายถึง ร่วมท า ร่วมท าหน้าที่ ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจองค์กร 
Healthy Organization หมายถึง องค์กรสุขภาพดี องค์กรแห่งความสุขอย่างมีความสุข 

 
เอกลักษณ์ 

 เป็นแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมทางการเกษตร 

อัตลักษณ์ 

 มีทักษะวิชาชีพ  มีคุณธรรม  พร้อมพัฒนาตนสู่การเปลี่ยนแปลง 

พันธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
2. พัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
3. การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่น 

 5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
 

http://agt.snru.ac.th/
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1.3  ข้อมูลทางกายภาพ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจ าแนกบุคลากรเป็น  2 ประเภท คือ 
บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 39 คน(รวมลาศึกษาต่อ) ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา จ านวน 1 คน และบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 17 คน  รวมทั้งสิ้น จ านวน 56 คน  

ตารางแสดงบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรทั้งหมด 

ประเภท ข้าราชการ 
ข้าราชการ
พลเรือน 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน 

หมายเหตุ 

สายวิชาการ 10 - 26 - 3 ลาศึกษาต่อ 
1 คน 

สายสนับสนุน - 1 7 1 8  
รวม 10 1 33 1 11  

 
ตารางแสดงบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามสาขาวิชา/หลักสูตร 
 

สาขาวิชา/หลักสูตร ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ลูกจ้างชั่วคราว

รายเดือน 
รวม 

หมายเหตุ 

เทคโนโลยีการอาหาร 4 5 1 10 ลาศึกษาต่อ 1 คน 
  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

3 3* - 6 *ลาศึกษาต่อ 1 คน 

  - คหกรรมศาสตร์ 1 2 1 4  
สัตวศาสตร์ 7 10 2 19  
  - เทคนิคการสัตวแพทย์ 2 3 - 5  
  - สัตวศาสตร์ 4 - - 4  
  - บริหารธุรกิจการเกษตร - 5 - 5  
  - เทคโนโลยีการเกษตร 1 - - 1  
  - เกษตรศาสตร์ - 2 2 4  
พืชศาสตร์ 2 3 - 5  
  - พืชศาสตร์ 2 3 - 5  
การประมง 1 4 - 5  
  - การประมง 1 4 - 5  

รวมทั้งสิ้น 10 26 2 39  
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ตารางแสดงบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

สาขาวิชา 
ต าแหน่งทางวิชาการ รวม 

อาจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
เทคโนโลยีการอาหาร 6 4 - 10 
  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

4 2 - 6 

  - คหกรรมศาสตร์ 2 2 - 4 
สัตวศาสตร์ 13 5 1 19 
  - เทคนิคการสัตวแพทย์ 3 1 1 5 
  - สัตวศาสตร์ 4 - - 4 
  - บริหารธุรกิจการเกษตร 4 1 - 5 
  - เทคโนโลยีการเกษตร - 1 - 1 
  - เกษตรศาสตร์ 2 2 - 4 
พืชศาสตร์ 4 1 - 5 
  - พืชศาสตร์ 4 1 - 5 
การประมง 4 1 - 5 
  - การประมง 4 1 - 5 

รวมทั้งสิ้น 27 11 1 39 
  
ตารางแสดงบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

สาขาวิชา/หลักสูตร 
วุฒิการศึกษา รวม 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
เทคโนโลยีการอาหาร 8 2 10 
  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 1 6 
  - คหกรรมศาสตร์ 3 1 4 
สัตวศาสตร์ 17 2 19 
  - เทคนิคการสัตวแพทย์ 3 2 5 
  - สัตวศาสตร์ 4 - 4 
  - บริหารธุรกิจการเกษตร 5 - 4 
  - เทคโนโลยีการเกษตร 1 - 1 
  - เกษตรศาสตร์ 4 - 4 
พืชศาสตร์ 3 3 5 
  - พืชศาสตร์ 2 3 5 
การประมง 5 - 5 
  - การประมง 5 - 5 

รวมทั้งสิ้น 32 7 39 
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ตารางแสดงบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 

สาขาวิชา 
ปีงบประมาณ / จ านวน (คน) รวม 

2558 2559 2560 2561 2562 
เทคโนโลยีการอาหาร - 1 - - - 1 
  - คหกรรมศาสตร์ - 1 - - - 1 
สัตวศาสตร์ - - - - 1 1 
  - เทคนิคการสัตวแพทย์ - - - - 1 1 
พืชศาสตร์ 1 - - - - 1 
  - พืชศาสตร์ 1 - - - - 1 
การประมง - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 1 1 - - 1 3 
 
ตารางแสดงบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท 

ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

- - 1 1 

พนักงานมหาวิทยาลัย - 7 1 8 
พนักงานราชการ - 1 - 1 
ลูกจ้ า งชั่ วคราวราย
เดือน 

4 3  7 

รวม 4 11 2 17 
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บทท่ี 2 

บริหารบคุลากร 

 
การประกันคณุภาพการศึกษา 
 ปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดําเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการ
กํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน   
 
นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ดังน้ี 

1. วางแผนอัตรากําลังบุคลากรอย่างเหมาะสมตามกรอบภารกิจ โดยให้มีการวิเคราะห์ หรือทบทวน
กรอบอัตรากําลังบุคลากรในสายงานต่างๆ ทุกปีงบประมาณ 

2. กําหนดกระบวนการและวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งด้วยหลักธรรมาภิบาล 
และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

3. แผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมสําหรับสายงานแต่ละประเภท 
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม  

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร  
5. จัดระบบสวัสดิการและสภาพแวดล้อมการทํางานที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน  
6. จัดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสายงานเพ่ือความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่          

และกําหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการที่เหมาะสมตามภาระงานและผลการปฏิบัติงาน  
7. จัดให้มีระบบสวัสดิการในการเตรียมความพร้อมสําหรับการเกษียณอายุราชการและหลัง

เกษียณอายุราชการ รวมท้ังกําหนดนโยบายในการต่อสัญญาจ้าง/จ้างกลับเข้ามาทํางานตามความจําเป็นของ
ภารกิจ และความสามารถของบุคคล  
 
ระบบการบริหารงานบคุคล (Human Resource Management System) 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
กฎหมาย โดยจําแนกตามประเภทบุคลากร ได้แก่  
  1.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม               
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กฎกระทรวงศึกษาธิการและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  
 2.  ระเบียบกระทรวงการคลัง สําหรับบุคลากรที่เป็นลูกจ้างประจํา  
 3. ข้อบังคับและระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สําหรับบุคลากรที่เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างช่ัวคราว โดยมีกระบวนด้านบริหารงานบุคคลและแนวปฏิบัติ ดังน้ี  
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  3.1 การสรรหา (Recruitment) 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มีระบบการสรรหาทรัพยากร
บุคคลโดยยึดตามหลักธรรมาภิบาล ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2547 หลักเกณฑ์และวิธีการ  ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และข้อบังคับ
และ/หรือระเบียบการสรรหาบุคลากรประเภทต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ที่กําหนดไว้ คือ  

- วิธีการสอบแข่งขัน 
- วิธีการสอบคัดเลือก 
- วิธีการคัดเลือก 

  3.2 จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
1) ข้าราชการ  ใช้ระบบการจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง ตามพระราชกฤษฎีกาว่า

ด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง 
2) ลูกจ้างประจํา  ใช้ระบบค่าจ้างระเบียบกระทรวงการคลัง 
3) พนักงานมหาวิทยาลัย  ใช้ระบบการจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง ตามข้อบังคับ 

หลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
4) ลูกจ้างชั่วคราว  ใช้ระบบค่าจ้างตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ ของสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  3.3 ระบบการประเมิน (Evaluation)  
  บุคลากรทุกตําแหน่งจะได้ต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง               
ตามรอบการประเมินในแต่ละปีงบประมาณ คือ รอบที่ 1 ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม และรอบที่ 2 
ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน โดยการประเมินจําแนกตามสายงานการปฏิบัติราชการและตําแหน่งการ
ประเมิน  
  3.4 ระบบความก้าวหน้าในสายวิชาชพี (Career Path)  
  บุคลากรในแต่ละสายงาน สามารถมีความก้าวหน้าในสายงานตามวิชาชีพตามประเภทของ
บุคลากร ซึ่งกําหนดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ประกาศ
คณะกรรมการข้าราชาการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
 3.5 ระบบการพัฒนา (Training and Development)  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรในสายงานงานวิชาการ
และสายงานสนับสนุน รวมถึงสายงานบริหาร โดยจัดในหลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนศึกษาต่อ                    
การฝึกอบรมดูงาน การสอนงาน การจัดการความรู้ในองค์กร การศึกษาด้วยตนเอง  
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โครงสร้างองคก์ร และโครงสร้างการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

คณบดี 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวางแผน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
งานสารบรรณ 
งานงบประมาณ 
งานประกันคณุภาพการศึกษา
(สมศ./สกอ./กพร.) 
รายงานประจําปี(ติดตาม/
ประเมินผล) 
งานบริหารความเสี่ยง 
มาตรการประหยัดพลังงาน 

แผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติราชการ  
แผนงบประมาณคณะฯ 
แผนพัฒนาบุคลากร 
แผนการจัดการความรู้(KM) 
แผนกลยุทธ์คณะ 

หลักสูตรและการสอน(มคอ.) 
วางแผนการศกึษา(งานการเรียน
การสอน) 
วิจัยและพัฒนา 
แนะแนวการศึกษา 
ประสานงานวชิาการกับ
สาขาวิชา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหัวหน้าสํานักงาน

งานงบประมาณคณะ 
งานประกันคณุภาพการศึกษา 
งานบคุลากร 
งานพัสดุ 
งานบริหารความเสี่ยง 
รายงานประจําปี (ติดตามประเมินผล) 
กิจกรรมอื่นๆที่มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหารคณะ 

กิจการนักศึกษา 
พัฒนานักศึกษา  
งานฟาร์มสาธิต 
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
สหกิจศึกษา 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

งานกิจกรรมสนับสนุนงานคณะ 
ห้องสมุดและคอมฯ 
งานศิษย์เก่า 
ประชาสัมพันธ์คณะฯ 
งานพัฒนาบุคลากร 
งานบริการวิชาการ 
งานการจัดการความรู้ 

สาขาวิชาพืชศาสตร์

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

สาขาวิชาการประมง

สาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร
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หน่วยงานและภารกิจในความรับผิดชอบ 
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
งานวิชาการ ซึ่งทําหน้าที่ผลิตบัณฑิต และกลุ่มงานสนับสนุนกิจกรรมตามพันธกิจต่าง ๆ ของคณะ 

 1.  สํานักงานคณบดี  ประกอบด้วย  3 งาน ดังน้ี 
1. งานบริหารท่ัวไป 
2. งานบริการการศึกษา 
3. งานกิจการนักศึกษา 

 2.  สาขาวิชา  ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา ดังน้ี 
1. พืชศาสตร์ 
2. การประมง 
3. สัตวศาสตร์ 
4. เทคโนโลยีการอาหาร 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สํานักงานคณบดี 

โครงสร้างการแบ่งส่วน  หน่วยงานในสํานักงานคณบดี   คณะเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 

                                                                                                              
 
 
 
 

 

 
                                                                                                                                       
 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

 

- หน่วยสารบรรณ 
- หน่วยบุคคล 
- หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
- หน่วยประชาสัมพันธ์ 
- หน่วยการประชุม 
- หน่วยเลขานุการ 
- หน่วยการเงิน-พัสดุ 
- หน่วยแผนและงบประมาณ 
- หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 
- หน่วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

- หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ 
(รวมพัฒนาหลักสูตร) 
- หน่วยโสตทัศนศึกษา 
- หน่วยปฏิบัติการสาขาพืชศาสตร ์
- หน่วยปฏิบัติการสาขาสัตวศาสตร์ 
- หน่วยปฏิบัติการสาขาเทคโนโลยีการ        
  อาหาร 
- หน่วยปฏิบัติการสาขาการประมง 
- หน่วยอบรมและบริการวิชาการ 
- หน่วยฝึกอบรมระยะสั้น 
- หน่วยวิเคราะห์ วิจัย ผลิตภัณฑ์ 
- หน่วยฟาร์มสาธิต 

    งานบริหารทั่วไป งานบริการการศึกษา งานกิจการนักศึกษา 

- หน่วยกิจการนักศึกษา 
- หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพนกัศึกษา 
- หน่วยสหกิจศึกษา 
- หน่วยศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
- หน่วยบริการ-สวัสดิการ 
- หน่วยแนะแนวและพัฒนาอาชีพ 
- หน่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 
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บทท่ี  3 

การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากําลังและแผนอัตรากําลัง 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาการวิเคราะห์กรอบอัตรากําลังสายผู้สอน  
 1. ข้อมูลทั่วไปของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  จําแนกตามสาขาวิชา 
  1.1  แผนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย เพ่ือทราบเป้าหมายการผลิตบัณฑิตสาขาใด                
จํานวนเท่าใดจะเป็นข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์กรอบอัตรากําลังให้สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิต 
   1.2  ปีที่จัดต้ังมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เห็นภาพรวมว่ามีความพร้อมหรือขาดแคลนอัตรากําลัง 
 1.3  ผลกระทบอันเกิดจากหน่วยงานการศึกษาภายนอกท่ีเข้ามารุกล้ําเขตพ้ืนที่ 
 1.4  โครงสร้างการบริหารภายใน 

 1.5  จํานวนบุคลากรสายผู้สอนทั้งหมด 
 1.5.1  ที่เป็นข้าราชการและอาจารย์ประจําตามสัญญา จําแนกระดับคุณวุฒิ  

 1.5.2  ข้อมูลการเกษียณอายุ การลาศึกษาต่อการไปช่วยราชการ  
 1.6  พิจารณาสัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์  ปริญญาโท : ปริญญาเอก = 50 : 50 (ภายใต้เง่ือนไขที่

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ) 
 1.7  จํานวนนักศึกษาและแผนการรับนักศึกษาระยะ 5 ปี โดยระบุรายละเอียดของจํานวน

นักศึกษาในปีที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี  จนถึงปัจจุบันหรือปีที่ขอกําหนดกรอบอัตรากําลัง  เพ่ือทราบรายละเอียด
ว่ากรอบอัตรากําลังที่ขอสอดคล้องกับจํานวนนักศึกษาหรือไม่ 
 1.8  จํานวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นจะทําให้ภาระงานในรายวิชาพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น ทําให้จํานวนอาจารย์
ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต้องนํากรณีน้ีเข้ามาพิจารณาด้วย   

 1.9  จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบันและที่จะขอเปิดเพ่ิมในการคิดกรอบอัตรากําลัง            
ไม่ควรนําภาระงานท่ีเกิดจากภาระงานสอนของอาจารย์ต่างคณะเพราะจะทําให้เกิดการนับภาระงานซ้ําซ้อน  
การกําหนดกรอบอัตรากําลังจะต้องพิจารณาถึงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  ดังน้ี  

 1.9.1 ระดับปริญญาตรี  ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา             
ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน  และในจํานวนน้ันต้องมีผู้มีคุณวุฒิ               
ไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ ช่วยศาสตราจารย์                    
อย่างน้อย 2  คน 
 1.9.2 ระดับปริญญาโท  ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  ไม่
น้อยกว่า 5  คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า                 
รองศาสตราจารย์อย่างน้อย  3  คน 
 1.9.3 ระดับปริญญาเอก ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  ไม่
น้อยกว่า 5 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าศาสตราจารย์
อย่างน้อย  3  คน 
 2.  ข้อมูลรายละเอียดของคณะ 
 2.1  ตารางสอน 2 ภาคเรียนปกติ  โดยระบุรายละเอียดหน่วยกิต/ช่ัวโมงบรรยาย/ช่ัวโมงปฏิบัติ
ในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละภาคการศึกษารวมทั้งการแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพ่ือจัดแบ่งห้องเรียน 
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 2.2  ภาระงานวิจัย ระบุรายละเอียดงานวิจัยที่ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยหรือ              
ที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนที่ให้ทุนสนับสนุนการคิดปริมาณภาระงานวิจัยร้อยละ 10 ของช่ัวโมง
บรรยายรวมกับช่ัวโมงปฏิบัติ 
 2.3  ภาระงานบริการวิชาการ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณงานที่ให้บริการวิชาการ                    
และระยะเวลาที่ให้บริการวิชาการ ทั้งน้ีไม่นับรวมงานบริการวิชาการท่ีได้รับค่าตอบแทน การคิดภาระงาน
บริการวิชาการให้คิดตามท่ีได้ปฏิบัติจริง กําหนด 3 ช่ัวโมงทําการเท่ากับ 1 ช่ัวโมง 

 2.4  กรณีภาระงานสอนมีน้อยแต่ภาระงานภาคปฏิบัติมาก การคิดกรอบอัตรากําลังให้เพ่ิมข้อมูล
รายละเอียดเก่ียวกับสัดส่วนอาจารย์ : นักศึกษาของสาขาที่มีภาคปฏิบัติมาก  เพ่ือเป็นข้อมูลตามสภาวะที่เป็น
จริงและนําสัดส่วนอาจารย์ : นักศึกษามาคํานวณกรอบอัตรากําลัง  โดยคํานวณจํานวนอาจารย์จากจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
 
  3.  หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธกีารในการวิเคราะห์อัตรากําลัง  

 3.1  หลักเกณฑ์การกําหนดกรอบอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) 
  3.1.1  การวิเคราะห์กรอบอัตรากําลังสายผู้สอน (เฉพาะการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา
ภาคปกติเท่าน้ัน) พิจารณาจากภาระงานสอนของอาจารย์ (Teaching Load)  มีเกณฑ์การคํานวณ ดังน้ี  
  1) ระดับปริญญาตรีหรือตํ่ากว่าใช้เกณฑ์ 10 หน่วยช่ัวโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา/
อาจารย์ 1 ตําแหน่ง หรือ 30 ช่ัวโมงทําการ (สําหรับการสอนภาคปฏิบัติคิดอัตราส่วน 1.5 ช่ัวโมงปฏิบัติ = 1 
ช่ัวโมงบรรยาย 
  2)  ระดับบัณฑิตศึกษา  ใช้เกณฑ์ 6 หน่วยช่ัวโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา/อาจารย์ 1 
ตําแหน่ง 

 3.1.2  การวิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์ต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES : 
Full Time Equivalent Student) โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัย(ปัจจุบันคือสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา)ที่กําหนดไว้และยังคงยึดถือและใช้เป็นแนวทางในทางปฏิบัติในปัจจุบัน   
 วิธีการคํานวณ FTES = (ผลรวมทั้งปีการศึกษาของ นศ.ที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชา x
จํานวน นก. ของรายวิชาน้ัน)/(จํานวน นก. ตามหลักสูตรต่อปี กศ. (ปริญญาตรี = 36) บัณฑิตศึกษา = 24)) 

4.  ข้อมูลประกอบการพิจารณาการวิเคราะห์กรอบอัตรากําลังสายสนับสนุน 
  4.1  โครงสร้างการบริหารภายใน 
  4.2  ตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน   
  4.3  พิจารณาจากจํานวนห้องปฏิบัติการ / ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ/ ประเภทจํานวนอุปกรณ์  
  4.4  หน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบเขตภาระงานและปริมาณงานของแต่ละหน่วยงาน 
  4.5  จํานวนอัตราที่มีอยู่เดิมทั้งที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างช่ัวคราว   

 การวิเคราะห์กรอบอัตรากําลังสายสนับสนุน กําหนดให้  1  ตําแหน่งต้องมีภาระงานไม่น้อย 
กว่า 35 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห์ หรือ 230 วัน/ปี 
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  5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
  การวิเคราะห์จัดทํากรอบอัตรากําลัง  เป็นการวิเคราะห์สถานภาพความต้องการอัตรากําลังโดย

ภาพรวมท้ังสายผู้สอนและสายสนับสนุน  ซึ่งเป็นลักษณะงานต้องประสานขอข้อมูลจากทุกส่วนงานความ
ยุ่งยากจึงมีมากพอสมควร 

5.1  คณะแจ้งประสานขอแผนการเรียนจากสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอภาระงาน
สอนของคณะ (กรณีสายผู้สอน) และขอข้อมูลภาระงานจากหน่วยงานระดับสาขา (กรณีสายสนับสนุน) 

5.2  กองนโยบายและแผน คํานวณหาค่า FTES ส่งข้อมูลให้คณะ 
5.3 ศึกษาเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องในการวิเคราะห์กรอบอัตรากําลังทั้งสายผู้สอนและสาย

สนับสนุน 
5.4  วิเคราะห์กรอบอัตรากําลังตามภาระงานเทียบสัดส่วนกับค่า FTES ของแต่ละกลุ่มสาขาโดย

ใช้เกณฑ์สัดส่วนมาตรฐานจํานวนอาจารย์ : FTES 
5.5  กําหนดกรอบอัตรากําลังตามค่าที่ได้จากการคํานวณระบุกลุ่มวิชา 
5.6  เปรียบเทียบจํานวนอาจารย์ที่คํานวณได้กับอัตราที่ถือครองอยู่ในปัจจุบันเพ่ือคํานวณหา

อัตราที่พึงมีตามเกณฑ์มาตรฐาน 
5.7  เสนอผลการวิเคราะห์ให้ผู้บริหารทราบเพ่ือเป็นข้อมูลปรับ/พัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
  6. หลักทฤษฎีหรือเทคนคิที่ใช้ในการวิเคราะห์อัตรากําลัง  

เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์อัตรากําลังที่ใช้กันทั่วไป มี 3 วิธี คือ 
6.1 เทคนิคเดลฟาย (Delphi Techniqe) วิเคราะห์อัตรากําลัง โดยอาศัยอุดลพินิจของผู้บริหาร 

(Management Judgment) หรืออาศัยความรู้และประสบการณ์ของผู้ชํานาญการ ซึ่งทํางานเก่ียวข้องกับงาน
ในหน่วยงานที่ทําการวิเคราะห์ ทั้งน้ีโดยอาศัยรากฐานข้อเท็จจริงที่อ้างอิงได้ 

6.2 วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน (Ratio) เปรียบเทียบอัตราส่วนแบบต่าง ๆ คือ 
 อัตราส่วนประสิทธิภาพ (Output – Input Ratio) 
 อัตราส่วนพนักงานกับอุปกรณ์ 
 อัตราส่วนผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา 
 อัตราส่วนกําลังคนในงานที่เก่ียวข้องกัน และ 
 อัตราส่วนอัตรากําลังหลักกับอัตรากําลังเสริม 
6.3 การใช้เทคนิคการวัดงาน (Work Measurement Technique) 
 ทั้งน้ีการวิเคราะห์อัตรากําลังของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เน่ืองจากในแต่ละส่วนงานมีลักษณะงานที่แตกต่างกันออกไปตามภารกิจ ดังน้ันใช้เทคนิคในการวิเคราะห์
อัตรากําลังโดยผสมผสานกันหลายวิธีตามลักษณะงานของหน่วยงาน้ัน ๆ ดังน้ี 

 1) เทคนิคเดลฟาย (Delphi Techniqe) ใช้เพ่ือการวิเคราะห์งานของหน่วยย่อย ๆ คือ 
ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร  

 2)  วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน (Ratio) 
 อัตราส่วนประสิทธิภาพ (Output - Input Ratio) คือ จํานวนผลงานที่จะได้รับจาก

ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน โดยเฉล่ียอาจคิดจากจํานวนช้ินงาน หรือลูกค้าที่มาติดต่อ หรือพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะ
ถูกกําหนดขึ้นจากการหารือร่วมกันของหัวหน้างาน นักวิเคราะห์งานและผู้ชํานาญการ 
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กําลังคนที่ต้องการ  =     ปริมาณงานที่ต้องทําตามแผนงาน 

               อัตราส่วนประสิทธิภาพ 
 
 ตัวอย่างที่ 1 คํานวณจากช้ินงาน 

 แผนกตัดเย็บเสื้อผ้าสําเร็จรูป  กําหนดเกณฑ์มาตรฐานในการเย็บเสื้อสําเร็จรูป สําหรับ
พนักงาน 1 คน จะต้องสามารถตัดเย็บเสื้อสําเร็จรูปได้เดือนละ 20 ตัว ในปี 2539 แผนกดังกล่าวมีแผนงานที่
จะต้องผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปให้ได้ 6,000 ตัว กําลังคนที่ควรจะกําหนดเป็นเท่าไร 

ตัวอย่างที่ 2 คํานวณจากพ้ืนที่ 
 ห้างสรรพสินค้าแห่งหน่ึง  กําหนดเกณฑ์มาตรฐานในการให้บริการขายสินค้าของพนักงาน

ขาย 1 คน จะต้องรับผิดชอบดูแลลูกค้าในพ้ืนที่ขายคนละ 150 ตารางเมตร ในปี 2540 ห้างฯ จะเปิดสาขาใหม่ 
และคํานวณพ้ืนที่ขายได้ทั้งหมด  60,000 ตารางเมตร 

ตัวอย่างที่ 3 คํานวณจากจํานวนลูกค้าที่มาติดต่อ 
 ธนาคารแห่งหน่ึง  กําหนดเกณฑ์มาตรฐานในการให้บริการลูกค้าธนาคารของพนักงานประจํา

เคานเตอร์รับฝาก - ถอนเงิน จะต้องสามารถบริการลูกค้าได้คนละ 50 รายต่อวัน  จากการพยากรณ์ปริมาณ
ลูกค้าที่มาติดต่อโดยอาศัยสถิติข้อมูลที่ผ่านมา จะมีลูกค้ามาติดต่อเฉล่ียประมาณวันละ 400 ราย 
ข้อควรคํานึงในการใช้เทคนิคอัตราส่วนประสิทธิภาพ  
• อัตราส่วนประสิทธิภาพ ไม่ใช่มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพราะไม่ได้มาจากการวัดงาน  

 (Work Measurement)  
• อัตราส่วนประสิทธิภาพ มักจะเกิดจากการศึกษาแนวโน้มของอัตราส่วนในอดีต  

หรือเกิดจากการเปรียบเทียบอัตราส่วนของหน่วยงานอ่ืน ๆ ประกอบกับดุลยพินิจ 
ของผู้บริหาร จึงอาจไม่ได้คํานึงถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทํางานของพนักงานโดยตรง 

• ควรมีการทบทวนอัตราส่วนประสิทธิภาพอยู่เสมอ ๆ โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
เก่ียวกับการทํางาน เช่น เปลี่ยนแปลงขั้นตอนในการทํางาน 

• อัตราส่วนประสิทธิภาพเป็นปริมาณผลงานที่คาดว่าจะได้ อาจไม่ใช่ปริมาณผลงาน 
ที่สมควรจะได้ 
 
 2.2 อัตราส่วนพนักงานกับอุปกรณ์ 
  เป็นเทคนิคที่ใช้ในการคํานวณกําลังคนของงานบางลักษณะ โดยพิจารณาจาก

เครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางาน เช่น 
   พนักงานขับรถ ต่อ จํานวนรถยนต์ 
   พนักงานรับโทรศัพท์ ต่อ จํานวนโทรศัพท์ หรือ 
   พนักงานจ่ายนํ้ามัน ต่อ หัวจ่ายนํ้ามัน 
   พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ต่อ เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เป็นต้น 
3. เทคนิคการวัดงาน (Work Measurement Technique) 
 เป็นวิธีการวิเคราะห์อัตรากําลัง โดยการศึกษาจากขั้นตอนการไหลของงาน (WORK FLOW) 

และมีการวัดเวลาที่ใช้ในการทํางานแต่ละขั้นตอนที่เรียกว่า Time and Motion Study แล้วนําผลที่ได้จากการ
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วัดงานไปกําหนดเวลามาตรฐานในการทํางานเพ่ือนําไปใช้ในการคํานวณอัตรากําลังที่เหมาะสมกับปริมาณงาน
ของหน่วยงานต่อไป 

การวัดงาน (Work Measurement)  คือ การวัดเวลาการทํางานในแต่ละขั้นตอน หรือ วัด
เวลาทํางานโดยรวมของประเภทงานน้ันๆ เพ่ือให้ทราบถึงเวลารวมที่ใช้ในการทํางาน 1 ช้ินหรือ 1 เรื่อง ว่าใช้
เวลาเท่าใด 

วิธีการวัดงาน เพ่ือกําหนดเวลามาตรฐานในการทํางาน ทําได้หลายวิธีด้วยกัน คือ 
3.1  การประมาณงานโดยผู้ชํานาญการ ใช้สําหรับงานประเภทที่ต้องใช้เทคนิคสูงหรือใช้

ความชํานาญพิเศษเฉพาะด้าน ต้องให้ผู้ชํานาญการในเทคนิคสาขานั้นเป็นผู้ประสานการว่าควรใช้เวลาเท่าใด 
3.2  การจับเวลา (Time Study) เป็นการสังเกตการณ์และจับเวลาการทํางานของ

เจ้าหน้าที่พร้อมบันทึกผลการจับเวลาไว้ โดยอาจต้องทําซ้ําประมาณ 2-3 หนในเวลาที่ต่างกันแล้ว กําหนดเป็น
เวลามาตรฐานในการทํางานขึ้นใช้สําหรับงานที่ทําซ้ําๆ กันและใช้เทคนิคเหมือนกัน ๆ กันเป็นงานที่ใช้เทคนิค
ไม่สูงนัก เช่น งานธุรการ งานพัสดุ งานประกอบช้ินส่วนเครื่องจักร เป็นต้น 

3.3  การใช้เวลามาตรฐานที่มีอยู่แล้ว โดยการนําเวลามาตรฐานที่มีผู้ทําการศึกษาวิจัยและ
กําหนดเป็นเวลามาตรฐานไว้และมีผู้ยอมรับนําไปใช้โดยทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเวลามาตรฐานเก่ียวกับการ
ทํางานที่มีการเคล่ือนไหวร่างกายในการทํางาน เช่น เวลามาตรฐานในการพิมพ์ดีด การลงทะเบียนรับ-ส่ง
เอกสารเข้า-ออก การถ่ายเอกสาร เป็นต้น 

ในงานที่ใช้เทคโนโลยีช้ันสูงในการทํางาน โดยมีเครื่องมือ เครื่องจักร หรือเทคนิคช้ันสูงใน
การปฏิบัติงาน อาจมีคู่มือกําหนดขั้นตอนในการทํางาน และเวลาที่จะต้องใช้ในการทํางานแต่ละขั้นตอนไว้ด้วย 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ก็สามารถหาเวลามาตรฐานได้จากการศึกษาขั้นตอนในการทํางานจากคู่มือดังกล่าวได้ 

3.4  วิเคราะห์จากบันทึกการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ (Work Time Log) โดยการให้เจ้าหน้าที่
บันทึกการทํางานในช่วงเวลาต่าง ๆ ในแต่ละวัน ว่ามีการปฏิบัติงานอะไรบ้าง แล้วนําผลรวมของเวลาที่รวบรวม
ได้ไปเปรียบเทียบกับผลงานที่เสร็จในช่วงที่ทําการวิเคราะห์น้ัน เพ่ือนําไปคํานวณและกําหนดเวลามาตรฐานใน
การทํางานแต่ละงาน 

วิธีน้ีใช้สําหรับงานที่มีผู้ปฏิบัติหลายคน และใช้เทคนิคการทํางานคล้าย ๆ กัน และมีผลงาน
ที่สามารถวัดเป็นปริมาณช้ันงานได้ 

3.5  วิเคราะห์จากทางเดินของงาน (Work Flow) โดยการศึกษารายละเอียดขั้นตอนการ
ทํางานจากในพรรณนาหน้าที่งาน (Job Description) หรือจากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานและคํานวณเวลาที่
ต้องใช้ทั้งหมด ต้ังแต่จุดเริ่มต้นของงานจนถึงจุดเสร็จสิ้นของงาน ซึ่งจะได้เวลาทํางานมาตรฐานของงานแต่ละ
ลักษณะที่จะนําไปคํานวณกําลังคนรวมของหน่วยงานน้ันต่อไป 

ทั้งน้ี ในการวัดงานของบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานด้านบริหารและธุรการจะใช้วิธีที่ 
3.5 คือวิเคราะห์จากทางเดินของงาน (Work Flow) โดยได้ศึกษารายละเอียดขั้นตอนการทํางานจากใบ
พรรณนาหน้าที่งาน (Job Description) ของบุคลากรแต่ละงานแล้วคํานวณเวลาที่ต้องใช้ทั้งหมด ต้ังแต่
จุดเริ่มต้นของงานจนถึงจุดเสร็จสิ้นของงาน ซึ่งจะได้เวลาทํางานมาตรฐานของงานแต่ละลักษณะที่จะนําไป
คํานวณกําลังคนรวมของหน่วยงานน้ัน โดยคํานวณ ดังน้ี 

 
อัตรากําลังที่ต้องการ = ปริมาณงานใน 1 ปี x เวลามาตรฐานต่องาน 1 ช้ิน 
           เวลาทํางานของบุคลากร 1 คน ต่อ 1 ปี 
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ปริมาณงานใน 1 ปี ได้จากการศึกษาแผนงานขององค์การหรือจากการเก็บรวบรวมสถิติ
ผลงานที่ผ่านมา (ทําได้จากากรเก็บข้อมูลย้อนหลังประมาณ 3 ปี และนํามาหาค่าเฉล่ีย) 

 
วิธีหาเวลาทํางานของบุคลากร 1 คน ต่อ 1 ปี มีขั้นตอนในการคํานวณ ดังน้ี 
1.  คํานวณวันทํางานของเจ้าหน้าที่  1 คน ต่อ 1 ปี ดังน้ี 
 จํานวนวันทํางานต่อสัปดาห์ 5 วัน x 52 สัปดาห์ = 260 วัน ต่อปี 
 หัก - วันหยุดตามประเพณี   = 13 วัน (ตามข้อบังคับ

บริษัท) 
  - วันลาพักผ่อนประจําปี   = 10 วัน 
  - วันลากิจ ลาป่วย เฉลี่ย   = 7 วัน 
∴วันทํางานของเจ้าหน้า 1 คน ใน 1 ปี   = 230 วัน 
 
2.  คํานวณวันทํางานของพนักงาน ใน 1 วัน ดังน้ี 
 เวลาทําการของหน่วยงานใน 1 วัน   = 7 ช่ัวโมง 
  - เวลาพักเที่ยง    = 1 ช่ัวโมง 
  - เวลาปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว  = 15% ของเวลาทํางาน 1 วัน 
  (Allowance Time) ในที่น้ีไม่นํามาคิด 
 คูณด้วย จํานวนนาทีต่อ 1 ช่ัวโมง   = 60 นาที 
∴เวลาทํางานของเจ้าหน้าที่ใน 1 วัน   = 420 นาที 
 
3.  หาเวลาทํางานของพนักงาน 1 คน ต่อ 1 ปี ได้ดังน้ี 
เวลาทํางานของพนักงาน1 คนใน 1 ปี สัปดาห์    =  จํานวนวันทํางาน 1 ปี x จํานวนเวลา

ทํางานต่อ 1 วัน 
      =  230 วัน x 420 นาที 

=  96,600  นาท ีต่อปี หรือ 1,610 
ช่ัวโมง ต่อปี 

ทั้งน้ี ในการวิเคราะห์อัตรากําลังครั้งน้ี ได้ใช้วิธีเทคนิคการวัดงาน (Work Measurement 
Technique) น้ีกับเจ้าหน้าที่ของงานการเงิน งานการเจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ งานวิชาการ งานนโยบายและ
แผน งานกิจการนักศึกษา งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย หน่วยซ่อมบํารุง หน่วยพัฒนาระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ และหัวหน้า
สํานักงานเลขานุการ 
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6. ผลการวิเคราะห์และการกําหนดแผนอัตรากําลงัปี 2558 – 2561 (Workforce Analysis and 
Manpower Planning) 

จากการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ปรากฏผลการวิเคราะห์ โดยแยกตามสายงาน/หน่วยงาน 
ดังน้ี 

6.1  สายวิชาการ 
6.6.1  หลักเกณฑ์และข้อกําหนดในการคํานวณกรอบอัตรากําลัง 
การกําหนดกรอบอัตรากําลังอาจารย์ มีหลกัเกณฑ์และขอ้กําหนดในการคํานวณกรอบ

อัตรากําลังที่กําหนดไว้จากหลายส่วน คือ 
1)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดเกณฑ์ในการกําหนดกรอบอัตรากําลัง

ตามภาระงานของหน่วยงานโดยแยกตามวัตถุประสงค์/วิธีคิด ดังน้ี 
ก.  คิดตามเกณฑ์มาตรฐานในการรบันักศกึษาแต่ละกลุม่สาขา 

โดยพิจารณาจากสัดส่วนจํานวนอาจารย์ต่อจํานวนนักศึกษาสําหรับสาขาวิชาต่าง ๆ ที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ดังน้ีคือ  

1. สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศกึษาศาสตร์ สัดส่วน 1 : 25 ขยายการรับ
ได้ไม่เกิน 1 : 75 

2. เกษตรศาสตร์ สัดส่วน 1 : 20 ขยายได้ไม่เกิน 1 : 60 
3. แพทยศาสตร์ สัตวแพทย์ และทันตแพทย์ สัดส่วน  1 : 8 ขยายได้ไม่เกิน 1 : 10 

 
ข.  คิดตามภาระงานของตําแหน่ง ดังน้ี 

ในการกําหนดกรอบภาระงานของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษานั้น สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กําหนดกรอบไว้ ดังน้ี 

สายผู้สอน พิจารณาจากภาระงานสอนของอาจารย์ (Teaching Load) โดยมีเกณฑ์ในการ
คํานวณ คือ ระดับปริญญาตรีหรือตํ่ากว่า ใช้เกณฑ์ 10 หน่วยช่ัวโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา หรือ 30 ช่ัวโมง
ทําการ (สําหรับการสอนภาคปฏิบัติ คิดอัตราส่วน 1.5 ช่ัวโมงปฏิบัติ = 1 ช่ัวโมงบรรยาย) 

สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติ พิจารณาจากจํานวนห้อง 
ลักษณะการใช้ห้องอุปกรณ์และประเภทเครื่องมือของห้องปฏิบัติการว่ามีความจําเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบตลอด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานหรือไม่ 

ตําแหน่งที่ปฏิบัติงานด้านวิจัย กําหนดอัตรากําลังตามกลุ่มสาขาการวิจัยหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา ในแต่ละกลุ่มสามารถวิจัยจะมีผู้รับผิดชอบเป็นทีม ทีมละ 3 อัตรา 

 กําหนด ให้ 1 ตําแหน่งต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่า 35 ช่ัวโมง ทําการต่อสัปดาห์ หรือ 230 
วัน / ปี (อ้างอิงตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0502(2)/ว.15 ลว. 19 กันยายน 
2550) 

 
ค.  คิดตามหลกัการวิเคราะห์ภาระงานโดยใช้วิธีการ FTES 

การกําหนดอัตรากําลังสายวิชาการ กําหนดโดยการวิเคราะห์ภาระงานสอนตามจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) หมายถึง จํานวนนิสิตที่ได้จากการลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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กําหนดหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการคํานวณจํานวนนิสิตเต็มเวลาในระดับการศึกษาต่างๆ โดย มี
กระบวนการวิเคราะห์ ตามจํานวนหน่วยกิตนิสิต (Student Credit Hours : SCH) หมายถึงผลรวมผลคูณ
ระหว่างจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่ภาควิชา หรือคณะน้ันเปิดสอนโดย
ใช้สูตรการคํานวณ ดังน้ี 

     SCH  =    Σnici        
  เมื่อ  ni =    จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i      
        ci =    จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i   
 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี 
(FTES)  = 

 Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี  
 จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการ

ลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ันๆ 
 

 
การปรับจํานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

      ให้มีการปรับค่าจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือ
นํามารวมคํานวณหาสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตร ี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี = FTES ระดับบัณฑิตศึกษา  
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับ

บัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

 
สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําหลกัสูตรแยกตามกลุ่มสาขา 

 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็ม

เวลาต่ออาจารย์ประจํา 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8 : 1 
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 : 1 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 20 : 1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8 : 1 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง 20 : 1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การทอ่งเที่ยว 
เศรษฐศาสตร ์

25 : 1 

7. นิติศาสตร ์ 50 : 1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30 : 1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8 : 1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25 : 1 



23 
 

มาตรฐานภาระงานขั้นตํ่า สําหรับสายผู้สอน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ได้กําหนดให้มหาวิทยาลัย

กําหนดภาระงานทางวิชาการขั้นตํ่าสําหรับตําแหน่งอาจารย์ขึ้นต้ังแต่ปี 2551 แต่เน่ืองจากภาระงานที่กําหนด
อาจกระทบต่อผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการบางส่วนซึ่งยังไม่มีผลงานทางวิชาการ ดังน้ันจึงได้กําหนดบทเฉพาะ
การข้ึนและให้ใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี นับต้ังแต่เดือน 

 
6.2 ผลการวิเคราะห์ 
วิเคราะห์โดยใช้เทคนิค ดังน้ี 
1)  วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน (Ratio) แบบอัตราส่วนประสิทธิภาพ (Output – Input Ratio)  
การคํานวณกําลังคน โดยใช้อัตราส่วนประสิทธิภาพ มีวิธีคิดดังน้ี 
 
กําลังคนที่ต้องการ  = ปริมาณงานที่ต้องทําตามแผนงาน 
            อัตราส่วนประสิทธิภาพ 
 

 ดังน้ัน 
 กรณีที่ 1 คิดตามเกณฑ์สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาการรับนักศึกษาตามกลุ่มสาขา 
 
 กําลังคนที่ต้องการ = ปริมาณงานที่ต้องทําตามแผนงาน 
          อัตราส่วนประสิทธิภาพ 
 
 
 กําลังอาจารย์ที่ต้องการ = ปริมาณนักศึกษาที่ต้องมีตามแผนงาน 
     อัตราส่วนประสิทธิภาพ 
 เมื่อปริมาณงานที่ต้องทําตามแผนงาน คือ จํานวนนักศึกษาที่รับเข้าตามแผน แ ล ะ อั ต ร า ส่ ว น
ประสิทธิภาพ คือ อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษาตามแผนรับ 20 คน แสดงผลการคํานวณได้ตามตารางที่  
 
ตารางที ่   จํานวนนักศึกษาทุกช้ันปีตามแผนการรับนักศกึษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2559-

2563 

สาขาวิชา 
แผนรับนักศึกษา 2558 

2559 2560 2561 2562 2563 แผน ข้อมูลจริง
1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

80 80 80 80 80 40 55 

2. เทคนิคการสัตวแพทย์ 80 80 80 80 80 40 46 
3. สัตวศาสตร ์ 80 80 80 80 80 40 25 
4. การประมง 80 80 80 80 80 40 19 
5. บริหารธุรกิจการเกษตร 100 100 100 100 100 40 43 
6. พืชศาสตร์ 80 80 80 80 80 40 30 

รวม 500 500 500 500 500 240 218 
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ตารางที ่ จํานวนอาจารย์ ที่ควรจะมีของแต่ละสาขาวิชา (อัตรา 1 : 20) ในแต่ละปีการศึกษา 
 

สาขาวิชา 
แผนรับนักศึกษา 2558 

2559 2560 2561 2562 2563 แผน ข้อมูลจริง
1. เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4 4 2 27.5 
2. เทคนิคการสัตวแพทย์ 4 4 4 4 4 2 2.3 
3. สัตวศาสตร ์ 4 4 4 4 4 2 1.25 
4. การประมง 4 4 4 4 4 2 0.95 
5. บริหารธุรกิจการเกษตร 5 5 5 5 5 2 2.15 
6. พืชศาสตร์ 4 4 4 4 4 2 1.5 

รวม 25 
คน 

25 
คน 

25 
คน 

25 
คน 

25 
คน 

12 
คน 

36 
คน 

 
กรณีที่  2  คิดตามมาตรฐานภาระงานของตําแหน่งอาจารย์จากชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ เมื่อปริมาณงานที่
ต้องทําตามแผนงาน คือ จํานวนหน่วยช่ัวโมงขั้นต่อต่อสัปดาห์ และอัตราส่วนประสิทธิภาพคือ 12 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ 
 

กําลังคนที่ต้องการ(อาจารย์) = จํานวนหน่วยช่ัวโมงรวมของภาควิชา (ต่อสัปดาห์) 
               จํานวนช่ัวโมงขั้นต่อต่อสัปดาห์ 
 
 แสดงผลการคาํนวณได้ตามตารางแสดงภาระงานสอน (สายวิชาการ) ปีงบประมาณ 2558 
 

ตารางสรปุ ผลการคํานวณภาระงานสอน (สายวิชาการ) ปีงบประมาณ 2558 
สรุปจํานวนภาระงานรายสาขาวิชา 

 
สาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ภาคการศึกษา 2/2558 รวมทั้ง 2 ภาคการศึกษา

(คน) 
หมวดศึกษาทั่วไป 2.89 2.33 5.22 
สัตวศาสตร์ 7.86 8.16 16.02 
พืชศาสตร์ 3.13 2.88 6.01 
การประมง 1.67 2.22 3.89 
เทคโนโลยีการอาหาร 3.34 4.88 8.22 

รวม 18.89 20.47 39.36 
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กรณีที่  3  คิดตามมาตรฐานภาระงานสอนตามจํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time 
Equivalent Students : FTES) 
 เมื่อ ปริมาณงานที่ต้องทําตามแผนงาน คือ ภาระงานสอนและเกณฑ์มาตรฐาน 
  

กําลังคนที่ต้องการ  = ปริมาณงานที่ต้องทําตามแผนงาน 
           อัตราส่วนประสิทธิภาพ 
 
 กําลังอาจารย์ที่ต้องการ =  FTES 
     อัตราส่วนประสิทธิภาพ (1 : 20) 
  
เมื่อ ปริมาณงานที่ต้องทําตามแผนงาน คือ จาํนวนนักศึกษา เต็มเวลา 
       และอัตราส่วนประสิทธิภาพ คือ อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษาเต็มเวลา 
แสดงผลการคาํนวณได้ตามตาราง 
 
ตารางแสดง จาํนวนนักศึกษาเทียบเท่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2557 
 

สาขาวิชา SCH FTES จํานวนอาจารย์
ที่ควรม ี1/2557 2/2557 รวม 

เทคโนโลยีการเกษตร 6,726 7,234 13,960 387.78 25.85 
เทคนิคการสัตวแพทย์ 3,439 2,572 6,011 166.97 11.13 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

2,899 2,780 5,679 157.75 10.52 

พืชศาสตร์ 1,886 1,928 3,814 105.94 7.06 
รวม 14,950 14,514 29,464 818.4444 54.56 

 
ตารางสรุป ผลการคํานวณภาระงานสอน (สายวิชาการ) ปีงบประมาณ 2558 - 2561  สรุปจํานวน

ภาระงานรายสาขาวิชา (ภาคผนวก 1) 
 

 2.2  สายสนบัสนนุวิชาการ 
2.2.1  หลักเกณฑ์และข้อกําหนดในการคํานวณกรอบอัตรากําลัง 

ตําแหน่งที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ของสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ ตําแหน่ง 
1.  นักวิชาการสัตวบาล 
2.  นักวิชาการเกษตร 
3.  นักวิชาการโภชนาการ 
4.  นักวิทยาศาสตร์ 

 ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยสอนวิชาปฏิบัติการและเตรียมห้องปฏิบัติการ ทั้งน้ี ตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นให้พิจารณาจากจํานวนห้อง ลักษณะการใช้ห้อง อุปกรณ์และ
ประเภทเครื่องมือของห้องปฏิบัติการว่ามีความจําเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานหรือไม่ 
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และเมื่อพิจารณาแล้ว ลักษณะการใช้ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์และประเภทเคร่ืองมือของห้องปฏิบัติการคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะเป็นไปตามช่ัวโมงปฏิบัติ ดังน้ัน จึงวิเคราะห์อัตรากําลัง
ของบุคลากรกลุ่มน้ี โดยอิงตามข้อมูลภาระงานสอนวิชาปฏิบัติการของอาจารย์และคิดช่ัวโมงจริงตามภาระงาน
สอน ทั้งน้ี เน่ืองจากระยะเวลาการสอน เริ่มต้นและสิ้นสุดพร้อม ๆ กับการสอนของอาจารย์ จึงใช้เกณฑ์ภาระ
งานเดียวกันกับอาจารย์ คือ 10 ช่ัวโมง ต่อคนต่อสัปดาห์ 
 
 ผลการวิเคราะห์ 
 เมื่อ ปริมาณงานที่ต้องทําตามแผนงาน คือ จาํนวนหน่วยช่ัวโมงขั้นต่อต่อสัปดาห์ และอัตราส่วน
ประสิทธิภาพ คือ 10 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
 กําลังคนที่ต้องการ (นักวิชาการ)   =  จํานวนหน่วยช่ัวโมงรวมของสาขาวิชา (ต่อสัปดาห์) 
      จํานวนช่ัวโมงขั้นต่อต่อสัปดาห์ 
 
ตารางแสดง สรุปจํานวนภาระงานวิชาปฏิบัติการเป็นหน่วยช่ัวโมงรายสาขาวิชา และอัตราบุคากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่ต้องการ(คน) ในการช่วยสอนวิชาปฏิบัติการตามหน่วยช่ัวโมงรายสาขาวิชา 
 

สาขาวิชา ภาคการศึกษาที่
1/2557 

ภาคการศึกษา 
2/2557 

เฉลี่ย 
2 ภาค

การศึกษา 

จํานวน
บุคลากรที่

ต้องการ (คน) 
เทคโนโลยีการเกษตร 10 10 10 1 
เทคนิคการสัตวแพทย์ 10 10 10 1 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 10 10 10 1 
พืชศาสตร์ 10 10 10 1 

รวม 40 40 40 4 
 
 2.3  สายบริหารและธุรการทั่วไป 
 อธิบายการวิเคราะห์หลักเกณฑ์และข้อกําหนดในการคํานวณกรอบอัตรากําลัง 
 1.  กําหนดให้ 1 ตําแหน่งมีภาระงานไม่น้อยกว่า 35 ช่ัวโมง ทําการต่อสัปดาห์ หรือ 230 วัน/ปี เมือ่
คํานวณอัตรากําลังโดยใช้เทคนิคการวัดงาน 
 
 อัตรากําลังที่ต้องการ  =  ปริมาณงานใน 1 ปี x เวลามาตรฐานต่องาน 1 ช้ิน 
          เวลาทํางานของพนักงาน 1 คน ต่อ 1 ปี  
 
 ปริมาณงานใน 1 ปี ได้จากการศึกษาแผนงานขององค์กรหรือจากการเก็บรวบรวมสถิติผลงานที่ผ่านมา 
 2.  วิธีเดลไฟ (Delphi technique) 

 โดยหน่วยผลิตเอกสารในปัจจุบันใช้วิธีการจ้างเหมาเอกชนดําเนินการ ยกเว้น กรณีการจัดทํา
ข้อสอบ จึงจําเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่เอกชนดําเนินการก่อนเสนอเรื่องขออนุมัติ
เบิกจ่าย และต้องมีเจ้าหน้าที่จัดทําข้อสอบในการสอบกลางและสอบปลายภาค รวมถึงการดูแลเครื่องถ่าย
เอกสารที่เป็นครุภัณฑ์ของคณะอง จึงต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจําด้านน้ี อย่างน้อย 1 คน 
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 ส่วนหน่วยประกันคุณภาพน้ัน จําเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ประสานงานเพ่ือทําหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ ประสานการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง จึง
ต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจําด้านน้ี อย่างน้อย 1 คน 
 3.  ใช้วิธีอัตราส่วนประสิทธิภาพ (Output – Input Ratio) คํานวณจากพ้ืนที่ 

 กําหนดเกณฑ์มาตรฐานต่อตารางเมตร ในการให้บริการของพนักงาน 1 คน ที่ต้องรับผดิชอบดูแล
ในพ้ืนที่ และคาํนวณพ้ืนที่ที่มีทั้งหมด ดังน้ัน พ้ืนที่รับผิดชอบของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีทั้งหมด 10 ไร่ 
(16,000 ตรม.) และคนสวนหน่ึงคนกําหนดพ้ืนที่รับผิดชอบ คนละ 5 ไร่ (8,000 ตรม.) 
 คนสวน 
 จํานวนพนักงานที่ต้องการ     =                  พท.ทั้งหมด (ตรม.) 
     เกณฑ์มาตรฐานต่อตารางเมตรในการให้บรหิารของพนักงาน 1 คน 
 ดังน้ัน 
 จํานวนคนสวนที่ต้องการ      =     16,000  = 2  คน 
      8,000 
 
 เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 
 จํานวนพนักงานที่ต้องการ     =                        พท.ทั้งหมด (ตรม.) 
     เกณฑ์มาตรฐานต่อตารางเมตรในการให้บริการของพนักงาน 
 ดังน้ัน 
 จํานวนเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาที่ต้องการ =   5,000  = 2   คน 
           2,500 
 4.  ใช้วิธีอัตราส่วนประสิทธิภาพ (Output – Input Ratio) แบบคํานวณจากจํานวนผู้ใช้บริการ คือ
นักศึกษา ตามเกณฑ์ผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง 
มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 ข้อ 3.3.1 คือ 
 (1)  ถ้าจํานวนนักศึกษาทั้งหมดไม่เกิน 10,000 คน แรกขึน้ไป ให้ใช้สัดสว่นนักศึกษาทุก ๆ 2,000 คน 
ต่อบรรณารักษ์ 1 คน 
 (2)  จํานวนหนังสือ 150,000 เล่มต่อบรรณารักษ์ 1 คน และจํานวนหนังสือที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี ทุก ๆ 
20,000 เล่ม ต่อบรรณารักษ์ 1 คน 
 บรรณารักษ ์
 จํานวนพนักงานที่ต้องการ      =                    จํานวนนักศกึษาทั้งหมด (คน) 
     เกณฑ์มาตรฐานต่อตารางเมตรในการให้บริการของพนักงาน 1 คน 
 ดังน้ัน 
 จํานวนบรรณารักษ์ที่ต้องการ = 1,000   =      2 คน 
       500 

ตารางสรุป ผลการคํานวณภาระงาน (สายสนับสนุนวิชาการ) ปีงบประมาณ 2560 - 2562 
สรุปจํานวนภาระงานรายสาขาวิชา
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 ระบบการสรรหา 

 การวางแผนกําลังคนและการสรรหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เก่ียวข้องกับ                
การจัดสรรทรัพยากร การจัดสรรตําแหน่ง หรือจัดสรรคนไปทํางานที่เหมาะสมรวมถึงการรักษากําลังคน              
ในสาขาที่ขาดแคลนหรือหายากไว้ในองค์กร  ซึ่งจะต้องมีการสรรหาในเชิงรุกและการสรรหาตามแผนและ
นโยบายของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการเพ่ิมพูนแรงจูงใจในส่วนต่างๆ  ดังน้ันการสรรหาเพ่ือให้ได้บุคคลมาบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย                
พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว โดยแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใดๆ น้ัน ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม      
และคํานึงถึงความเที่ยงธรรม พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการ ทั้งน้ี
มหาวิทยาลัยได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติราชการในแต่ละประเภท ดังน้ี 
 

1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีวิธีดําเนินการ                     
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเปลี่ยนตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง และการตัดโอน
ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 กําหนดให้มีการกําหนดตําแหน่งการบรรจุแต่งต้ัง  ดังน้ี 

ประเภทตําแหน่ง ตําแหน่ง มาตรา
(ก) ตําแหน่งวิชาการ ซึ่งทําหน้าที่

สอนและวิจัย หรือทําหน้าที่
วิจัยโดยเฉพาะได้แก่ ตําแหน่ง 
ดังต่อไปนี ้

(1) ศาสตราจารย์  
(2) รองศาสตราจารย ์ 
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 
(4) อาจารย์หรอืตําแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด  

มาตรา 18 
แห่ง พ.ร.บ.
ข้าราชการ 
พลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2547 

(ข) ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร  
ได้แก ่ 

 

(1) อธกิารบด ี 
(2) รองอธกิารบดี  
(3) คณบด ี 
(4) หัวหน้าหน่วยงานทีเ่รียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ 
     เทียบเท่าคณะ  
(5) ผู้ช่วยอธกิารบด ี 
(6) รองคณบดหีรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียก 
     ชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทยีบเท่าคณะ  
(7) ผู้อํานวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที ่
     เรียกชื่ออยา่งอื่นที่มฐีานะเทียบเท่ากอง  
     ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด  
(8) ตําแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ. กาํหนด

(ค) ตําแหน่งประเภททั่วไป  
วิชาชีพเฉพาะ หรือเชีย่วชาญ
เฉพาะ ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด  

 

1.1  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเปน็ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  
    ให้บรรจุและแต่งต้ังโดยวิธีการใดวิธีการหน่ึงดังต่อไปน้ี  

 1) สอบแข่งขัน  
 2) คัดเลือก 
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 1.2 วิธีการสรรหาบรรจุแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
 (ตามมาตรา 18 (ก) แห่ง พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547) 
 

ประเภท วิธีการ การดําเนินการ หมายเหตุ 
กรณีอัตราว่าง 

(บรรจุใหม่) 
  

สอบแข่งขัน สอบแข่งขันบุคคลทั่วไป 
ที่มีคุณสมบัติทีก่ําหนด 
- หลักสูตรสอบแข่งขัน 
- เกณฑ์การตัดสิน 
- การขึ้นบัญชี/ยกเลิกบัญช ี

(ปัจจุบันไม่มีอตัราใหม่ 
จัดสรร) 
 

    
กรณีอัตราว่าง  

(อัตราว่างที่มิใชก่าร
เกษยีณอายรุาชการ 

 
  

คัดเลือก ประกาศรับโอนข้าราชการฯ 
- รับสมัครรับโอน 
- คัดเลือกโดยวธิสัีมภาษณ์ 
- หน่วยงานให้โอนและรับโอน

เห็นชอบรว่มกนั 
- เสนอ กบม.พิจารณา 
- เสนอสภามหาวิทยาลัย 

(ตัดโอน/รับโอน) 
- ออกคําส่ังตดัโอน/รับโอน 

ดําเนินการตาม 
- มาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.
ข้าราชการพลเรอืนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2547  

- ข้อบังคับฯ ว่าดว้ย
หลักเกณฑ์และวิธีการ
เปล่ียนตําแหน่ง          
การเปล่ียนระดบัตําแหน่ง 
และการตัดโอนตําแหน่ง
ข้าราชการพลเรอืนใน
สถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ. 
2551 

    
กรณีอัตราว่าง 

(เกษียณอายุราชการ) 
- แจ้ง คปร. ยุบอตัราว่างดังกล่าว 

เนื่องจากเกษียณอายุราชการ 
(ภายในปงีบประมาณนั้นๆ ไม่เกิน
วันที่ 30 กันยายน ของปี) 

ขอรับการจัดสรรอัตรา
พนักงานมหาวทิยาลัย
ทดแทน (จากสํานัก
งบประมาณ) 

 

 1.3  วิธีการสรรหาบรรจุแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
  ตามมาตรา 18 (ข) ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ข้อ 1 - ข้อ 6 แห่ง พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน 
     ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

ประเภท วิธีการ หมายเหตุ 
(1) อธกิารบด ี 
 

สรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา
- คุณสมบัติผู้สมควรดํารงตําแหน่ง 
- หลักเกณฑ์การสมัคร 
- หลักเกณฑ์พิจารณากล่ันกรองราย 

ชื่อผู้สมัคร 
- ประกาศประวัตผิลงานผู้ได้รับการ 

กล่ันกรอง 
- นําเสนอ วิสัยทศัน์ นโยบาย แผนการ

ข้อบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
วิธีการได้มาและคุณสมบัติของ
ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี 
พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2551 
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บริหารจัดการและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ตอ่ประชาคมและ 
กรรมการสรรหาอธิการบด ี

- คณะกรรมการสรรหาประชุม
พิจารณากล่ันกรอง 

- เสนอสภามหาวิทยาลัยคัดเลือก/ 
แต่งตั้ง

(2) รองอธกิารบดี  
(3) คณบด ี 
(4) หัวหน้าหน่วยงานทีเ่รียกชื่ออย่างอื่น 
     ที่มีฐานะเทยีบเท่าคณะ  
(5) ผู้ช่วยอธกิารบด ี 
(6) รองคณบดหีรือรองหัวหน้าหน่วยงาน 
     ที่เรยีกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 
     คณะ  

อธิการบดีเลือกสรรและแต่งตั้ง อาศัยอํานาจตามมาตรา 31 
แห่งพระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
พ.ศ.2547 

(7) ผู้อํานวยการกอง หรือหัวหน้า 
     หน่วยงานที่เรยีกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ 
     เทียบเท่ากอง ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด  
(8) ตําแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ. กาํหนด 

การประเมินเข้าสู่ตําแหน่ง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเข้าสู่
ตําแหน่งทีก่ฎหมายกําหนด 
  

- ประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรอืนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
กําหนดระบบความก้าวหน้า
ในตําแหน่ง  

- ข้อบังคับมหาวทิยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ว่าด้วยการ
กําหนดระดับตาํแหน่งและ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรอืนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหด้ํารง
ตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใช้ระบบการบริหารงานบุคคล โดยการแยกประเภทของบุคลากร ได้แก่ 

1. ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย มีระเบียบและข้อปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ดังน้ี  
1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ

พลเรือนและพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการ
คัดเลือก พ.ศ. 2551  

2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ข้อกําหนดการสอบคัดเลือก และการสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงวันที่ 25 มิถุนายน 
2555  

3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  
4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 

2. ประเภทพนักงานราชการ มีระเบียบและข้อปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ดังน้ี  
1) มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
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2) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการสรร
หาพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 

3. ประเภทลูกจ้างเงินรายได้ ได้แก่ อาจารย์พิเศษประจํา ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ลูกจ้างช่ัวคราว
รายวัน อาจารย์พิเศษรายช่ัวโมง มีระเบียบและข้อปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ดังน้ี  

1) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2553  

2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ปีงบประมาณ 2555 (ครั้งที่ 2) 

 
2. พนักงานราชการ 

ดําเนินการสรรหาโดยใช้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ได้ 
กําหนดวิธีการสรรหาพนักงานราชการไว้ ดังน้ี  

- วิธีการสอบแข่งขันโดยวิธีทั่วไป 
ข้อกําหนดการสอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนกังานราชการ มีดังน้ี 
1) ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 
2) ทดสอบทักษะ เช่น ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
3) ทดสอบสมรรถนะ เช่น สมรรถนะด้านการวิเคราะห์ สมรรถนะด้านการทํางานเป็นทีม 

 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย 

ดําเนินการสรรหาโดยใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการพลเรือนและพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือ 
การคัดเลือก พ.ศ . 2551 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ข้อกําหนดการสอบคัดเลือก                 
และการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงวันที่                    
25 มิถุนายน 2555 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)               
พ.ศ. 2553 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554             
ได้กําหนดวิธีในการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยไว้  ดังน้ี  

- วิธีการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  
- วิธีการสอบคัดเลือกบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่แลว้ในมหาวิทยาลัย 
- วิธีการสอบคัดเลือกจากนักเรียนทุน ทั้งของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานของรัฐหน่วยงานอ่ืนๆ 

ซึ่งได้โอนนักเรียนทุนให้มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของทุนแทน 
- วิธีการสอบคัดเลือกบุคคลทีม่ปีระสบการณ์ผ่านการปฏิบัติงานตามความต้องการของ

มหาวิทยาลัย 
- วิธีการอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
3.1  ข้อกําหนดการสอบแขง่ขัน และการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย              

มีดังน้ี 
 3.1.1 พนักงานมหาวิทยาลยั ประเภทวิชาการ หลักสูตรการสอบแข่งขัน ประกอบด้วย 

1) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน ภาค ก.) 
2) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (สอบ ภาค ข.) 
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3) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ ภาค ค.) 
3.1.2 พนักงานมหาวิทยาลยั ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ หลักสูตร

การสอบแข่งขนั ประกอบด้วย 
1) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) 
2) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (สอบปฏิบัติการสอน) 
3) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
 

4.  การสรรหาลกูจ้างเงินรายได้ 
 ดําเนินการสรรหาโดยอาศัย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา               
พ.ศ. 2547 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2553 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ปีงบประมาณ 2555 (ครั้งที่ 2) โดยมีวิธีการสอบคัดเลือกทั่วไป 

ข้อกําหนดการสอบคัดเลือกทัว่ไปเพ่ือบรรจุแต่งต้ังลูกจ้างช่ัวคราว มีดังน้ี 
1) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(สอบข้อเขียน) 
2) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (สอบปฏิบัติ) 
3) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
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บทที่  4 
 

การพัฒนาบุคลากร 
 

4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น  มี
ภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม ด าเนินภารกิจหลักด้วยหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2555 - 2558) ที่มีปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 และสอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551 - 2565) 
และก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
เกิด  ผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ บรรลุภารกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งการที่
มหาวิทยาลัยจะบรรลุภารกิจต่างๆ ได้นั้น“บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร” ถือเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมาย บุคลากรจึงต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ถูกต้องและ
เหมาะสมตามสายงาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีความก้าวหน้าและมั่นคง
ในชีวิต ที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ดังนั้นคณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานตั้งแต่ระดับบุคคล 
หน่วยงาน และองค์กร สามารถด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน อันจะ
ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า อีกทั้งเพ่ือน าไปสู่การบรรลุผลตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และจักน าผลการประเมินนั้นมาเป็นข้อพิจารณาในการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรในปีถัดไป 
 
4.2 หลกัการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  

แนวคิดการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรทุก
ต าแหน่ง  ในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะ ให้มีความก้าวหน้า ในวิชาชีพตามต าแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ 
(Career path) และมีความมั่นคงในชีวิต มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
คณะและมหาวิทยาลัย  รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการท างานของหน่วยงานไปสู่มาตรฐานสากล คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรได้ด าเนินการโดยการบูรณาการกรอบแนวคิดการพัฒนาบุคลากรที่ส าคัญ 4 ประการ 
ได้แก่ 1)  หลักการบริหารบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร (Human Resources Management & Human 
Resources Development) ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาตามมาตรฐานความส าเร็จของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ก.พ. 5 มิติ คือ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ความพร้อมรับผิดชอบด้วนการบริหารทรัพยากร
บุคคล และคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 2) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2552 - 2556 ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ 1] การพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการ
ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของสมรรถนะ 2] การพัฒนาข้าราชการให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย และเข้าถึงประชาชน 3] พัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงทุกระดับในองค์การโดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สามารถเป็นผู้น าตนเอง ผู้น าทีมงาน ผู้น าองค์กร และผู้น าเครือข่าย และ  
4] ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการทุกคน ทุกระดับให้มีพลังกายที่เข้มแข็งและพลังใจที่พร้อม
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อุทิศเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน 3) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทยประเด็นที่ 3 มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและ
ความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ และ 4) 
เงื่อนไขของ ก.พ.อ. ให้มหาวิทยาลัยก าหนดสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติพร้อม
รายละเอียดและระดับของสมรรถนะให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของต าแหน่งงานของบุคลากรตาม
แนวทางการก าหนดสมรรถนะส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  โดยเชื่อมโยงกรอบ
แนวคิดดังกล่าวกับภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และอาศัยข้อมูลที่ส าคัญได้แก่ มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้อมูลและสารสนเทศพ้ืนฐานด้านบุคลากรของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกสายงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร 

หลักการส าคัญของแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 ที่ครอบคลุมตั้งแต่
กระบวนการจัดท าแผน แนวทางการด าเนินการด าเนินการตามแผน การก ากับ และติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผน ประกอบด้วย 

1) ก าหนดผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานท าหน้าที่รับผิดชอบหลักในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
ก ากับ ติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร และรายงานผลต่อผู้บริหารตามล าดับสายงาน 

2) น าผลการด าเนินในปีที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแผนฯ 
3) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
4) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะและ

มหาวิทยาลัย 
5) จัดท าสมรรถนะของบุคลากร และน ามาใช้เป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากร 
6) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและด าเนินการตามแผนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ 
 

4.3 วัตถุประสงค์การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
1. เพ่ือจัดท าแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรทั้งระดับบุคคล หน่วยงานและองค์การ โดยเน้น

การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรทุกต าแหน่งให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะให้มีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพตามต าแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่  
  3. เพ่ือสร้างระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
 
4.4 วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร 
  บุคลากรมีศักยภาพทางด้านวิชาการ ทักษะ  และสมรรถนะในวิชาชีพ 

 
4.5  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT  Analysis) 
 จุดแข็ง (S) 
      (คน/เงิน/วัสดุ/ทรัพยากร/วิธีปฏิบัติงาน) 

1. สายวิชาการ 
1.1  ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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1.2  บุคลากรสายวิชาการมีคุณวุฒิตรงตามหลักสูตรและมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
1.3 บุคลากรมีความตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบ  

2. สายสนับสนุนวิชาการ 
2.1 คณะมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสามารถท างานได้หลากหลาย 
2.2 บุคลากรมีความตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

       
 จุดอ่อน (W) 

1. สายวิชาการ 
1.1  สัดส่วนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1.2  สัดส่วนคุณวุฒิปริญญาเอกยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1.3 บุคลากรควรได้รับการพัฒนาการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  
1.4  จ านวนอาจารย์มีจ ากัดส่งผลต่อการลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา การลาเพื่อพัฒนาต าแหน่งทาง 

2. สายสนับสนุนวิชาการ 
2.1 สัดส่วนการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
2.2 บุคลากรยังขาดทักษะการสื่อสาร เช่น ทักษะทางภาษาต่างประเทศ  
2.3 บุคลากรควรได้รับการพัฒนาความช านาญการเฉพาะต าแหน่ง เช่น ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 

นักวิชาการ เป็นต้น 
2.4  จ านวนบุคลากรมีจ ากัดส่งผลต่อการลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา 

 
 โอกาส (O) 
 (นโยบาย/การเมือง/ภาวะเศรษฐกิจ/สังคม/วัฒนธรรม/เทคโนโลยี)     

1.  มีกองทุนส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
2.  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่งเสริมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้   

  
 อุปสรรค (T)  

1. นโยบายรัฐบาลมีการจ ากัดอัตราก าลัง ท าให้มหาวิทยาลัยต้องพ่ึงตนเอง 
2. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลกระทบต่อนโยบายด้านการศึกษา 
 

4.6 ขั้นตอนการด าเนินการ 
  การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้  
  1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วยคณะท างานด าเนินงานทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน ตามค าสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ 2/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 และกรอบอัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 ให้เป็นไปตามภารกิจ
หลักของคณะ มหาวิทยาลัยและตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
  2. ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรในปีที่ผ่านมา คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรได้ทบทวน
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยจัดประชุมพิจารณาผลการด าเนินการที่ผ่านมาทั้งใน
ด้านผลส าเร็จ ปัญหา และอุปสรรค ที่เกิดขึ้น  
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  3. ทบทวนและปรับปรุงสมรรถนะของบุคลากร คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรได้ประชุม
พิจารณาทบทวนสมรรถนะของบุคลากรที่ได้วิเคราะห์และจัดท าไว้แล้วในปีก่อนหน้า เพ่ือพิจารณาปรับปรุงให้
ทันสมัยและให้ครอบคลุมทุกประเภทตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
โดยกระบวนการจัดการความรู้ และเพ่ือเป็นแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามต าแหน่งซึ่งผลการทบทวน พบว่า 
สมรรถนะที่ได้จัดท าไว้แล้วครอบคลุมบุคลากรทุกประเภทตามสายงานแล้ว  ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน 3 ส่วน ดังนี้ 

3.1  สมรรถนะหลัก (Core Competencies) แบ่งเป็น 5 สมรรถนะ ได้แก่ บริการที่ดี (Service 
Mind) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) การท างานเป็นทีม (Teamwork)                
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) และ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

3.2  สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน (Functional Competencies) กลุ่มงานสายวิชาการ แบ่งเป็น               
6 สมรรถนะ ได้แก่ มีความสามารถด้านการวางแผนการเรียนการสอน (Teaching & Course Planning Skills) มี
ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน (Teaching & Course Design Skills) มีความสามารถด้านการ
ประเมินผลการเรียนการสอน (Teaching & Course Evaluation Skills) มีความสามารถด้านการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง (Academic Advancement Updating 
Skills) ความเข้าใจผู้อ่ืน (Interpersonal Understanding)   และการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)  

3.3  สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน (Functional Competencies) กลุ่มงานสายสนับสนุน แบ่งตาม
กลุ่มงาน ได้แก่ การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing) การสร้างสัมพันธภาพ (Relationship Building) 
ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness) การตรวจสอบความถูกต้องของ
กระบวนงาน (Concern for Order) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) การสืบเสาะหาข้อมูล 
(Information seeking) ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) ความเข้าใจผู้อ่ืน (Interpersonal 
Understanding) การสั่งการตามอ านาจหน้าที่ (Holding People Accountable) การด าเนินการเชิงรุก 
(Proactiveness) การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน (Caring Others) ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural 
Sensitivity) การพัฒนาศักยภาพคน และ การควบคุมตนเอง (Self Control) 

3.4  สมรรถนะของผู้บริหาร (Managerial Competencies) แบ่งเป็น 5 สมรรถนะ ได้แก่ 
วิสัยทัศน์ (Visioning) สภาวะผู้น า (Leadership) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation) ศักยภาพ
เพ่ือน าการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and 
Empowering Others) และ การควบคุมตนเอง (Self Control) 
 4.  ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรท าการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
สารสนเทศด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย ความต้องการพัฒนาตนเองตามสรรถนะของแต่ละบุคคล เป็นต้นจัด
ประชุมแลกเปลี่ยน ให้ข้อเสนอแนะร่วมกัน และจัดท าเอกสาร “แผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559”  
 5.  เสนอแผนพัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการประจ าคณะ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
และเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

6.  ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
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4.7 การถ่ายทอดแผนพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติและการประเมินผลการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร  
  การถ่ายทอดแผนพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติและการประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ได้ก าหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้  
  1.  การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการน าแผนพัฒนาบุคลากรสู่การ
ปฏิบัติโดยก าหนดแนวทางและวิธีการ ดังนี้ 
 1.1 ให้หน่วยงานระดับสาขาวิชา และคณะ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน โดยน า
แผนพัฒนาบุคลากรของคณะไปเป็นแนวทางในการจัดแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน โดยพิจารณาก าหนด
โครงการ ดังนี้ 
   1) โครงการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจของหน่วยงาน ให้หน่วยงานระดับสาขาวิชา และคณะ 
ก าหนดโครงการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจของหน่วยงานและตามสายงานของบุคลากร 
   2)  โครงการพัฒนาบุคลากรในภารกิจที่ต้องด าเนินการร่วมกัน บุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้
ก าหนดโครงการย่อยและด าเนินการพัฒนาบุคลากร  และให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตามโครงการดังกล่าว
ตามความจ าเป็น  
  1.2 ด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ ให้หน่วยงานระดับสาขาวิชา 
และคณะ ใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการจ าเป็นและศักยภาพของแต่และบุคคล  

2.  การประเมินการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ในการประเมินผลการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ก าหนดหลักการในการก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรไว้ดังนี้  
    2.1 ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  แบ่ งออกเป็น                   
2 ระดับ คือ ระดับสาขาวิชา และระดับคณะ ดังนี้  
  2.1.1 ระดับสาขาวิชา ก าหนดผู้ท าหน้าในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรซึ่งส่วนหนึ่ง
เป็นผู้บริหารของหน่วยงานอยู่แล้วให้ท าหน้าที่จัดท าแผนฯ และท าหน้าที่ในการก ากับติดตาม ประเมินผล และ
ให้ค าแนะน าในการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอีกด้วย  
  2.1.2 ระดับคณะ ก าหนดให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นผู้ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ และรวบรวมผลการด าเนินงานสรุป 
และจัดท ารายงานน าเสนอผลการด าเนินการเสนอต่อคณบดี อธิการบดี ปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง  
 2.2  กรอบการติดตามประเมินผล  
  2.2.1 กรอบระยะเวลา ให้ผู้มีหน้าที่ในข้อ 2.1.1 ติดตามการด าเนินการตามแผนอย่าง
ต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมของภารกิจของหน่วยงาน และให้ท าการประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และ
สรุปรายงานสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากร ปีละ 1 ครั้ง   

2.2.2 กรอบเนื้อหา ให้ผู้มีหน้าที่ในข้อ 2.1.2 ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 6 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน   
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4.8 การปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร 
  ก าหนดให้คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร น าเสนอแผนพัฒนาบุคลากรหรือรายงานผลต่อ
คณบดี อธิการบดี และสภามหาวิทยาลัย หากมีข้อเสนอเพ่ิมเติมให้คณะกรรมการจัดท าแผนฯ ท าการปรับปรุง
แผน และแจ้งให้หน่วยงานได้น าไปปรับปรุงแนวทางการการด าเนินการตามแผนต่อไป และน าผลการ
ด าเนินการไปใช้ในการจัดท าแผนปีต่อไป พร้อมทั้งปรับปรุงแผนระยะ 4 ปี ให้สอดคล้องกัน  
 
4.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 7 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังตารางที่  4-1 และมีเป้าหมายการพัฒนา
บุคลากรดังแสดงในตารางที่ 4-2 
 
ตารางท่ี 4-1 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

1. การ
เสรมิสร้าง
สมรรถนะและ
ทักษะการ
ปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากร 
 
 
 

1.1 บุคลากรสายวิชาการมี
สมรรถนะและทักษะใน
วิชาชีพท่ีเหมาะสมตาม
สายงานและตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั 
 
 

บุคลากรสาย
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 ร้อยละบุคลากรสายวิชาการ
มีการพัฒนาสมรรถนะ 
1.1.2 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่
น าเสนอผลงานวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ 
1.1.3 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
1.1.4 ระดบัความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารย ์

สนับสนุนและส่งเสริม
ให้บุคลากรสาย
วิชาการไดร้ับการ
พัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะด้านการเรียน
การสอน การวิจยั และ
การบริการวิชาการ    
แก่สังคม 

 1.2 พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการใหม้ี
สมรรถนะและทักษะใน
วิชาชีพในการปฏิบัติงานท่ี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 
 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

1.2.1 ร้อยละบุคลากรสาย
สนับสนุน ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะและทักษะวิชาชีพ 
1.2.2 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อหน่วยงานสนับสนุน 

สนับสนุนและส่งเสริม
ให้บุคลากรสาย
สนับสนุนได้รบัการ
พัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะวิชาชีพ การวิจัย 
การให้บริการ และการ
สร้างสรรคผ์ลงานท่ี
สอดคล้องกับวิชาชีพ 

2. การ
วางแผน
อัตราก าลัง
และการสรา้ง
ความมั่นคงใน
วิชาชีพ 

2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความมั่นคงในการท างาน 
 

บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนบัสนุน 

2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่
มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ
อาจารย์ประจ า 
2.1.2 ร้อยละอาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 
2.1.3 ร้อยละบุคลากรสาย

สนับสนุนและส่งเสริม
ให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าและ
มั่นคงทางวิชาชีพตาม
สายงาน 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

สนับสนุนท่ีได้รับความก้าวหน้า
ตามสายงาน  

 2.2 ปรับโครงสร้างและ
อัตราก าลังให้เหมาะสมกับ
ภารกิจและทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนบัสนุน 

2.2.1 ระดบัความส าเรจ็ของการ
ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบ
อัตราก าลัง 
 

ส่งเสริมการทบทวน
และปรับโครงสร้าง
อัตราก าลังที่เหมาะสม 

 2.3 การพัฒนาระบบการ
สรรหาบุคลากรที่เหมาะสม
กับภารกิจและทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนบัสนุน 

2.3.1 ระดบัความส าเรจ็ของแผน
ความต้องการอัตราก าลังสาย
วิชาการและสายสนับสนุนท่ี
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลยั 

พัฒนาระบบการสรร
หาบุคลากรที่เหมาะสม
กับภารกิจและทิศทาง
ของมหาวิทยาลัย 

3. การ
เสรมิสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรม
ให้แก่บุคลากร 

3.1 บุคลากรมีคณุธรรม 
จริยธรรมและปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนบัสนุน 

3.1.1 ระดบัความส าเรจ็ของการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์  
3.1.2 ระดบัความส าเรจ็ของการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

ส่งเสริมให้บุคลากรมี
คุณธรรม จรยิธรรม 
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

4. การพัฒนา
ผู้บริหารของ
มหาวิทยาลยั
ทุกระดับให้
เป็นผู้น าการ
บริหาร
มหาวิทยาลยั
ในยุคใหม่ที่
ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง 

4.1 ผู้บรหิารทุกระดับ
ได้รับการพัฒนาทักษะการ
บริหาร 
 
 
 
 

ผู้บริหาร
หน่วยงาน
ภายใน

มหาวิทยาลยั 

4.1.1 ร้อยละผู้บริหารไดร้ับการ
พัฒนาทักษะการบริหาร 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้บริหารทุกระดับ
ได้รับการพัฒนาทักษะ
การบริหารงาน 
 
 
 
 

5. การพัฒนา
มหาวิทยาลยัสู่
องค์กรการ
เรียนรู ้

5.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครเป็นองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้  
 

บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนบัสนุน 

5.1.1 ร้อยละของหน่วยงานระดบั
คณะ ส านัก สถาบันที่มีการบริหาร
จัดการความรู ้
 

ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้หน่วยงานน า
กระบวนการจดัการ
ความรู้มาใช้ในการ
บริหารงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

6. การพัฒนา
ระบบสร้าง
แรงจูงใจเพื่อ
รักษาบุคลากร
ที่มีคุณภาพสูง
ไว้กับ
หน่วยงาน 

6.1 มหาวิทยาลัยมรีะบบ
สร้างแรงจูงใจท่ีมี
ประสิทธิภาพในการรักษา
บุคลากรที่มสีมรรถนะสูงไว้
กับหน่วยงาน 
 
 

บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนบัสนุน 

6.1.1 ร้อยละของจ านวนบุคลากร
คงอยู ่

พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนาและ
ธ ารงรักษาไว้ให้
บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

7. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ของบุคลากร 

7.1 การจัดสวสัดิการที่
เหมาะสมแก่บุคลากร 

บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนบัสนุน 

7.1.1 7.1.1 ระดับความส าเร็จของ
แผนการใหส้วัสดิการของบุคลากร 

ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการที่เหมาะสม
แก่บุคลากรทุกสายงาน 7.1.2 ระดับความพึงพอใจของ

ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ต่อ
สภาพแวดล้อมการท างานและระบบ
สวสัดิการ 
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ตารางท่ี 4-2 เป้าหมายการพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2560 
ผู้รับผิดชอบ 

1. การเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 
1.1 บุคลากรสายวิชาการมสีมรรถนะและ
ทักษะในวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามสายงานและ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

1.1.1 ร้อยละบุคลากรสายวิชาการมีการพัฒนาสมรรถนะ 100 คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตร 
1.1.2 ร้อยละอาจารย์ประจ าทีเ่ข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการทั้งใน

และต่างประเทศ 
20 คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตร 

1.1.3 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 20 คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตร 
1.1.4 ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย ์
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ เฉลี่ย < 1.0 
ระดับ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ เฉลี่ย < 1.1-2.0 
ระดับ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ เฉลี่ย < 2.1-3.0 
ระดับ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ เฉลี่ย < 3.1-4.0 
ระดับ 5 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ เฉลี่ย < 4.1-5.0 

3 คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตร 

1.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้
มีสมรรถนะและทักษะในวิชาชีพในการ
ปฏิบัติงานท่ีตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั 

1.2.1 ร้อยละบุคลากรสายสนบัสนุน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ 60 คณะ/สาขาวิชา/บุคลากรสายสนบัสนุน 
1.2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อหน่วยงานสนับสนุน 80 คณะ/สาขาวิชา/บุคลากรสายสนบัสนุน 

2.  การวางแผนอัตราก าลังและการสร้างความมั่นคงในวิชาชีพ 
2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความมั่นคงในการ
ท างาน 

2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่าตอ่อาจารย์ประจ า 15 คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตร 
2.1.2 ร้อยละอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 20 คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตร 
2.1.3 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับความก้าวหน้าตามสายงาน 2 คณะ/สาขาวิชา/บุคลากรสายสนบัสนุน 

2.2 ปรับโครงสร้างและอตัราก าลังให้
เหมาะสมกับภารกิจและทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลยั 

2.2.1 ระดบัความส าเรจ็ของการปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอตัราก าลัง 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 ไมม่ีการด าเนินการ 
ระดับ 2 มีการวเิคราะห์โครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง  

3 คณะ/งานบริหารบุคคลและนิติการ/ 
กองนโยบายและแผน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2560 
ผู้รับผิดชอบ 

           ระดับหน่วยงานย่อย 
ระดับ 3 มีการวิเคราะห์โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับ 4 มีการปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง 
ระดับ 5 โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังไดร้ับอนุมัตจิากผู้บริหาร 
            มหาวิทยาลัย 

2.3 การพัฒนาระบบการสรรหาบคุลากรที่
เหมาะสมกับภารกิจและทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลยั 

2.3.1 ระดบัความส าเรจ็ของแผนความต้องการอัตราก าลังสายวิชาการและสายสนับสนุน
ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยั 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 ไมม่ีการด าเนินการ 
ระดับ 2 มีการชี้แจงแนวนโยบาย 
ระดับ 3 มีการวิเคราะห์โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังระดับหน่วยงานย่อย 
ระดับ 4 มีการวิเคราะห์อัตราก าลงัสายผูส้อนและสายสนับสนุน 
           ระดับสถาบัน 
ระดับ 5 แผนความต้องการอัตราก าลังบุคลากรสายผูส้อนและ 
            สายสนับสนุนระดับสถาบันจากผู้บรหิารมหาวิทยาลยั 

3 คณะ/กองนโยบายและแผน 

3. การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร 
3.1 บุคลากรมีคณุธรรม จรยิธรรมและ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.1.1 ระดบัความส าเรจ็ของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์  
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 ไมม่ีการด าเนินการ 
ระดับ 2 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวชิาชีพ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร 
ระดับ 3 มีการใหค้วามรูด้้านจรรยาบรรณอาจารย ์
ระดับ 4 มีคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย ์
ระดับ 5 มีการคัดเลือกอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบตัิ ตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพอาจารย์ 

3 คณะ/ส านักส่งเสริมฯ 

 3.1.2 ระดบัความส าเรจ็ของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรสาย 3 คณะ/งานบริหารบุคคลและนิติการ 



45 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2560 
ผู้รับผิดชอบ 

สนับสนุนวิชาการ 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 ไมม่ีการด าเนินการ 
ระดับ 2 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวชิาชีพ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร 
ระดับ 3 มีการใหค้วามรูด้้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนบัสนุน 
ระดับ 4 มีคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพสายสนับสนุน 
ระดับ 5 มีการประเมินผลการปฏบิัติงานตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
4. การพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับให้เป็นผู้น าการบริหารมหาวิทยาลัยในยุคใหม่ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
4.1 ผู้บรหิารทุกระดับไดร้ับการพฒันาทักษะ
การบริหาร 

4.1.1 ร้อยละผู้บริหารไดร้ับการพฒันาทักษะการบริหาร 50 คณะ/งานบริหารบุคคลและนิติการ/งาน
บริหารทั่วไป/กองนโยบายและแผน 

5. การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรการเรียนรู้ 
5.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรู้  

5.1.1 ร้อยละของหน่วยงานระดบัคณะ ส านัก สถาบันที่มีการบริหาร 
        จัดการความรู ้

80 คณะ/กองนโยบายและแผน 

6. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพสงูไว้กับหน่วยงาน 
6.1 มหาวิทยาลัยมรีะบบสร้างแรงจูงใจที่มี
ประสิทธิภาพในการรักษาบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูงไว้กับหน่วยงาน 

6.1.1 ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ยังคงอยู ่
 
 

90 คณะ/งานบริหารบุคคลและนิติการ/กอง
นโยบายและแผน 

7. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
7.1 การจดัสวสัดิการทีเ่หมาะสมแก่บุคลากร 7.1.1 ระดบัความส าเรจ็ของแผนการให้สวัสดิการของบุคลากร 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 ไมม่ีการด าเนินการ 
ระดับ 2 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการใหส้วัสดิการของบุคลากร 
ระดับ 3 มีการรวบและเผยแพร่ขอ้มูลสวสัดิการของบุคลากร 
ระดับ 4 มีแผนการให้สวสัดิการของบุคลากร 

3 คณะ/งานบริหารบุคคลและนิติการ/ 
งานบริหารทั่วไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2560 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับ 5 มีการเผยแพร่แผนการใหส้วัสดิการของบุคลากร 
7.1.2 ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมการท างานและระบบ
สวัสดิการ 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมการท างานและระบบ

สวัสดิการ ร้อยละ 50   
ระดับ 2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมการท างานและระบบ

สวัสดิการ ร้อยละ 55 
ระดับ 3 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมการท างานและระบบ

สวัสดิการ ร้อยละ 60 
ระดับ 4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมการท างานและระบบ

สวัสดิการ ร้อยละ 65 
ระดับ 5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมการท างานและระบบ

สวัสดิการ ร้อยละ 70 

3 คณะ/งานบริหารบุคคลและ 
นิติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

บทท่ี  5 

ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

คําจํากัดความ 
 ระบบค่าตอบแทนและสวัส ดิการ  สํ าหรับ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร                  

ใช้กฎหมายหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังเป็นแนว และเทียบเคียงเพ่ือให้ครอบคลุมกับบุคลากรกลุ่มอ่ืนๆ            
ซึ่งมิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือวัตถุประสงค์ให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรมากที่สุด 
 ระบบสวัสดิการ คือ สิทธิประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจากค่าตอบแทนทั้งที่เป็นเงิน และสิทธิประโยชน์
อ่ืนๆ ตามท่ีราชการกําหนดให้ เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากร 
 ค่าตอบแทน หมายความรวมถึง เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว เงินค่าสวัสดิการ เงินค่าประสบการณ์ ค่ารักษาพยาบาล  
 สวัสดิการ หมายความรวมถึง เงินค่าสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ที่ทางราชการให้ไว้ในฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 
กรอบแนวคิด 
 การจัดระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครควรยึดกรอบ
แนวคิดในการดําเนินการใน 3 ลักษณะคือ  

- การจัดระบบค่าตอบแทนและสวัส ดิการ  เ พ่ือ เ ป็นเค ร่ืองมือจู ง ใจใ ห้มีการปรับปรุ ง                     
ผลการปฏิบัติงาน 

- การจัดระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
- การจัดระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ เพ่ือเป็นการพัฒนาระดับขีดความสามารถในการทํางาน 

 
การจัดระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

1. ระบบค่าตอบแทน 
 ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ สําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครใช้กฎหมาย
หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังเป็นแนว และเทียบเคียงเพ่ือให้ครอบคลุมกับบุคลากรกลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งมิใช่
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือวัตถุประสงค์ให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารทรัพยากร
บุคคล และการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรมากที่สุด 

1.1 กลุ่มข้าราชการ ได้รับ 
- เงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง (ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง) 
- ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก

จ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2547) 
- เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพ่ิมการครองชีพ 

ช่ัวคราวสําหรับข้าราชการและลุกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 
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1.2  กลุ่มลูกจ้างประจํา ได้รับ 
- เงินค่าจ้าง (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ                  

พ.ศ. 2537 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2547) 
- เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพ่ิมการครองชีพ

ช่ัวคราวสําหรับข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2548)  
1.3  กลุ่มพนักงาน ได้รับ 
- เงินเดือน 
- เงินค่าสวัสดิการ 
- เงินค่าประสบการณ์ 
- เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (เทียบเคียง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพ่ิม

การครองชีพช่ัวคราวสําหรับข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 
1.4 พนักงานราชการ 

1) ได้รับเงินเดือน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
2) ได้รับเ งินค่าตอบแทนล่วงเวลา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย                   

พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
1.5 พนักงานมหาวิทยาลัย 

 1)  ได้รับเงินเดือน สวัสดิการและสทิธิประโยชน์ ดังน้ี 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 
- ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 ลงวันที่           

25 เมษายน 2551 
- ประกาศหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย                 

พ.ศ. 2557 ที่บรรจุก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2553 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 30 เมษายน 2553 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เร่ือง หลักเกณฑ์ และเง่ือนไข การให้

สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 30 เมษายน 2553 
2) ได้รับเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ.) สําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัยประเภทตําแหน่งวิชาการ 
3) ได้รับเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง (ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญพิเศษ) สําหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตําแหน่งสนับสนุนวิชาการ 
4) ได้รับค่าตอบแทนสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตําแหน่งวิศวกร 
5) ได้รับเงินค่าตอบแทนล่วงเวลา 

1.6 ลูกจ้างเงินรายได้ (ลูกจ้างรายเดือน อาจารย์พิเศษ) 
1) ได้รับเงินเดือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2547 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย                
ราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2553 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ปีงบประมาณ 2555 (ครั้งที่ 2) 
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2) ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร              
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างช่ัวคราวท่ีจ้างจากงบประมาณเงินรายได้ 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และประกาศแก้ไขลง วันที่ 1 ตุลาคม 2558 

3) ได้รับเงินค่าตอบแทนล่วงเวลา  เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

4) สิทธ์ิจากกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม (ฉบับที่ 4)              
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 

1.7 กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ได้รับ 
- เงินเดือน 
- เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว (เทียบเคียงตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพ่ิม

การครองชีพช่ัวคราวสําหรับข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 
 นอกจากน้ีบุคลากรที่ปฏิบัติงานสายวิชาการ ซึ่งได้แก่ อาจารย์และครูปฏิบัติการ ยังมีสิทธิเบิกค่า
สอนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ ในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)                  
พ.ศ. 2538 
 

2. ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  
 ระบบสวัสดิการ คือ สิทธิประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจากค่าตอบแทนทั้งที่เป็นเงินและสิทธิประโยชน์
อ่ืนๆ ตามท่ีราชการกําหนดให้ เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากร 

- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจําจะได้รับตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

- สวัสดิการเบิกค่าการศึกษาบุตรของกลุ่มบุตรข้าราชการและลุกจ้างประจําได้รับตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจําช่ัวคราวได้รับตาม
กฎหมายประกันสังคม 

- สิทธิประโยชน์ในการลา (ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราว ) ได้แก่ การลาป่วย 
การลาคลอดบุตร การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ (เฉพาะ
ข้าราชการมุสลิม) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล (เฉพาะข้าราชการ)  

- สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) สําหรับ
ข้าราชการ 

- สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการลูกจ้าง (กสจ.) สําหรับลูกจ้างประจํา 
- สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรให้เข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย  
- สิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
- สิทธิประโยชน์ในการน่ังรถรับส่งของมหาวิทยาลัยเพ่ือมาปฏิบัติงาน 
- สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้เพ่ือซื้อที่อยู่อาศัยตามโครงการสวัสดิการของ

มหาวิทยาลัยและโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงินต่างๆ  
- สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กบข.  
- ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆนอกเหนือจากเงินบําเหน็จ 

บํานาญตามสูตรซึ่งได้รับจากกระทรวงการคลัง ดังน้ี 
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1) สิทธิในการได้รับเงินสมทบ กบข. จะได้รับเงินสมทบจากรัฐในจํานวนเท่ากับที่สมาชิก
สะสมเป็นประจําทุกเดือน 

2) สิทธิประโยชน์ทางภาษี สมาชิกสามารถนําใบแจ้งยอดแนบพร้อมแบบ ภ.ง.ด.          
90 หรือ 91 เพ่ือยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนของเงินสะสมเข้า กบข. เฉพาะที่ไม่เกิน 300,000 บาท
ในปีภาษีน้ัน 

3) สิทธิประโยชน์ในการเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่ง               
จดทะเบียนแล้ว (สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ) 

4) สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ สมาชิกจะได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามท่ี กบข.จะจัดให้มีขึ้น 
5) สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้มีขึ้น  

5.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553  

  5 .2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่ องหลักเกณฑ์  และเ ง่ือนไข              
การให้สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  

  5.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กองทุนสวัสดิการกู้ยืมพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  5.4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการขอรับสวัสดิการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
 5.5 ประกาศ มรสน .เรื่องหลักเกณฑ์ และเง่ือนไข การให้สวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

5.6 ประกาศ มรสน.เรื่องกองทุนสวัสดิการกู้ยืมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร                
(ฉบับที่ 2) 

5.7 ประกาศ มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการให้สินเช่ือเคหะเพื่อสวัสดิการ
แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (กรณีหน่วยงานดํารงเงินฝาก)  

5.9 ประกาศ มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์ กําหนดอัตราและวิธีการจ่ายเงินกองทุน
สวัสดิการสําหรับบุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

5.10 ประกาศ มรสน เรื่อง ข้อตกลงการให้สินเช่ือเคหะเพ่ือสวัสดิการแก่ ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

5.11 บันทึกข้อตกลงการให้สินเ ช่ือโครงการเงินกู้เ พ่ือเป็นสวัสดิการสําหรับ                     
บุคลากรระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (MOU) 
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บทท่ี  6 

ระบบการประเมิน 
 

การประเมินต่อสัญญาจ้าง 
 1.  พนักงานมหาวิทยาลัย  
   การจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ในระยะแรกให้ทําสัญญาจ้าง 1 ปี โดยให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปีเมื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานว่าเป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน                
จะได้รับการต่อสัญญาจ้างจ้างเป็นเวลา 3 ปี เมื่อมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถ
เหมาะสมในการปฏิบัติงานหลังครบสัญญาจ้าง จะได้รับการต่อสัญญาจ้างเป็นคราวละ 5 ปี ต่อเน่ืองไปจนครบ
อายุ 60 ปีบริบูรณ์ ของปีงบประมาณน้ัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการประเมินผลการปฏิบัติงานการของบุคลากร โดยใช้แบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามประเภทของบุคลากรทุกตําแหน่งจะต้องได้ถูกประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง ตามรอบการประเมิน คือ  

รอบที่ 1 ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม 
รอบที่ 2 ในช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน  

 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครได้กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่เพ่ือต่อสัญญาจ้างหรือเพ่ิมค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 25 เมษายน 2558 โดยใช้เป็นแนวทาง
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างช่วงระยะเวลาที่ได้ทําสัญญาจ้างงานในแต่ละช่วง เพ่ือประเมิน
ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานเต่อไปอีกในช่วงระยะเวลาของสัญญาจ้าง ของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท
วิชาการ  และประเภทท่ัวไป วิชาชีพเพราะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ โดยใช้แบบฟอร์มการประเมินเพ่ือต่อสัญญา
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบ ดังน้ี 
 1.1 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ใช้แบบฟอร์มการประเมิน ดังน้ี 
        - แบบประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ  (ก.พ.ม.1) 
       - ใบกรอกคะแนนประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างประเภทวิชาการ (ก.พ.ม.2) 

องค์ประกอบเกณฑ์ในการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างสําหรบัพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท 
วิชาการประกอบด้วย 3 ส่วน  

1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
           1.1 ได้ปฏิบัติหน้าที่สอนหรือช่วยสอนประจําวิชาใดวิชาหน่ึงที่กําหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะ/หน่วยงาน 
          1.2 มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาของตนและเอาใจใส่หาความรู้เพ่ิมเติม 

2. คุณลกัษณะในการปฏิบัติหน้าที่ 
           2.1 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และเต็มเวลา 
           2.2 ปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
               2.3 มีคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
         2.4 มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
            2.5 เสียสละ อุทิศเวลาให้กับงานที่ได้รับมอบหมาย และงานบริการที่เก่ียวข้อง 
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             2.6 มีความประพฤติเหมาะสมทั้งในด้านส่วนตัว การทํางาน และการปฏิบัติตนให้เป็นที่ 
 เคารพนับถือ 

3. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
            3.1 ด้านการสอน 
         - ภาระงานสอนที่รับผิดชอบมีปริมาณเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะ/หน่วยงาน 

  กําหนด 
- ความสามารถในการสอน และระดับคุณภาพงานสอน โดยพิจารณาจาก 
  ผลการประเมินการสอน และการประเมินของผู้สอนร่วม 

         3.2. ด้านงานวิชาการ งานวิจัย และงานอ่ืนที่เทียบเท่าด้านงานวิชาการ 
          - ความสามารถด้านวิชาการ โดยพิจารณาจากความรู้ในเนื้อหาวิชาการและ 
        ความสามารถที่จะสอนได้หลายวิชา รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้า 
       ทางวิชาการในสาขาวิชาที่จะสอนและที่เก่ียวข้อง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
       ใหม่ๆ และมผีลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ 

- ความสามารถด้านวิจัย และการเขียนเอกสารประกอบคําบรรยาย/ตํารา  
  พิจารณาจากภาระงานปริมาณงานคุณภาพ และจริยธรรมในการทํางาน 
  วิจัย ต้องไม่ลอกผลงานผู้อ่ืนโดยไม่อ้างอิงช่ือเจ้าของหรือไม่ได้รับอนุญาต 

             3.3 ด้านการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุง  
         ศลิปวัฒนธรรม  การบริหารหรือด้านอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
          - การกําหนดตารางเวลา (Offices hours) ให้นักศึกษาเข้าพบ และจํานวน 
       ช่ัวโมงในการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาต่อสัปดาห์ 
          - จํานวนนักศึกษาในความดูแล ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา และการให้คําแนะนํา 
       แก่นักศึกษา  
          - การดูแลให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม 
          - ความรับผิดชอบในการทํางานบริการวิชาการหรือการทํานุบํารุง 
       ศิลปวัฒนธรรม หรือการบริหารหรืองานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
         - คุณภาพงานบริการทางวิชาการที่สอดคลอ้งกับวิชาชีพหรือสาขาวิชา 
          - จํานวนคร้ังทีไ่ด้รับเชิญเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกคณะ/ 

  หน่วยงาน 
 1.2 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ใช้แบบฟอร์มการ
ประเมิน ดังน้ี 
    - แบบประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทท่ัวไปวิชาชีพเฉพาะหรือ 
เช่ียวชาญเฉพาะ  (ก.พ.ม.3) 
        - ใบกรอกคะแนนประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างประเภทท่ัวไปวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ 
เฉพาะ (ก.พ.ม.4) 

องค์ประกอบเกณฑ์ในการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างสําหรบัพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท 
ทั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

1. คุณลกัษณะในการปฏิบัติงาน 
          1.1 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนงานบริการที่เก่ียวข้อง 
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      1.2 มีความขยันหมั่นเพียร และความอุตสาหะ ตลอดจนความมุ่งมั่นที่จะทํางานให้ 
           สําเรจ็ 

          1.3 มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ได้เป็นอย่างดี 
          1.4 แสดงออกถึงการมีจิตสํานึกที่ดีในการให้บริการ 
          1.5 เสียสละ อุทิศเวลาให้กับงานที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลา 
         1.6 มีความสนใจในการพัฒนาตนเองเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้เป็นผลดี 
           1.7 มีเชาว์ปัญญาและความสามารถในการแก้ปัญหาและมคีวามถนัดในงานที่ได้รับมอบหมาย 
    ให้ปฏิบัติ 
        1.8 ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและซื่อสัตย์สุจริต 
              1.9 ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของส่วนรวม 
   2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
         2.1 ด้านคุณภาพและปริมาณงาน 
       - พิจารณาถึงระดับคุณภาพของผลงานและปริมาณงานที่ได้รับปฏิบัติตาม 
       ภาระงานที่ได้รับมอบหมายในช่วงระยะเวลาการประเมิน 
   2.2 ด้านความรู้ความสามารถ 
        - พิจารณาถึงการมีความรู้ความสามารถที่จาํเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 

  ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐาน กําหนดตําแหน่ง และในการปฏิบัติงาน 
  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

   3. คุณลักษณะส่วนบุคคล 
  3.1 ประพฤติตนอยู่ในวินัยของราชการ และความประพฤติส่วนตัวเหมาะสม 
           3.2 ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม และมคีวามซื่อสัตย์สจุริต 
    3.3 มมีนุษยสมัพันธ์ดีต่อผู้บังคับบัญชา ผู้รว่มงานและบุคคลอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
           3.4 ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน ได้รับความรักใคร่และนับถอื 

      3.5 เป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมและทัศนคติในเชิงบวกในการทํางานและต่อผู้ร่วมงาน 
 1.3 พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ผูช้่วย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครได้กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหน่งอาจารย์ผู้ช่วย ซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งประเภทวิชาการที่มี
คุณวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าระดับปริญญาโท  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือต่อสัญญาจ้างหรือเพ่ิมค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วย ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2556 โดยใช้เป็นแนวทางสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างช่วง
ระยะเวลาที่ได้ทําสัญญาจ้างงานในแต่ละช่วง เพ่ือประเมินความเหมาะสมในการปฏิบัติงานเต่อไปอีกในช่วง
ระยะเวลาของสัญญาจ้าง โดยใช้แบบฟอร์มการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตาม
องค์ประกอบ ดังน้ี 
       - แบบประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ โรงเรียนวิถีธรรม
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  (ก.พ.ม.1) 
       - ใบกรอกคะแนนประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ  
โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  (ก.พ.ม.2) 
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เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งอาจารย์ผู้ช่วย  
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
  1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
       1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรของโรงเรียน 
        1.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย 
        1.3 มคีวามรู้ความเช่ียวชาญในสาขาของตน 
        1.4 เอาใจใส่หาความรู้เพ่ิมเติมอย่างต่อเน่ือง 
  2. คุณลกัษณะในการปฏิบัติหน้าที่ 
       2.1 มคีวามรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และเต็มเวลา 
        2.2 ปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
        2.3 มคีุณธรรม  จริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
       2.4 มมีนุษยสมัพันธ์ที่ดี และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
        2.5 เสียสละ อุทิศเวลาให้กับงานที่ได้รับมอบหมาย และงานบริการที่เก่ียวข้อง 
        2.6 มคีวามประพฤติเหมาะสมท้ังในด้านส่วนตัว การทํางาน และการปฏิบัติตนให้ 

     เป็นที่เคารพนับถือและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน 
        2.7 การแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
  3. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
       3.1 ด้านการสอน 
             - ภาระงานจัดกระบวนการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ พิจารณาจากปริมาณงาน  

   เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส่วนราชการกําหนด 
              - ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้และระดับคณุภาพงานที่ 

  ปฏิบัติ 
        3.2 ด้านงานวิชาการ หรืองานวิจัย หรืองานอ่ืนที่เทียบเท่า 
              - ความสามารถในการจัดทําสื่อและอุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
              - ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
              - ความสามารถในการทําวิจยัในช้ันเรียน 
        3.3 ด้านการให้คําปรึกษาแก่นักเรียน การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุง 

     ศลิปวัฒนธรรม ด้านการบริหาร หรือด้านอ่ืน ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
            - การให้คําปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับผู้ปกครอง 
             - คุณภาพงานบริการทางวิชาการที่สอดคลอ้งกับวิชาชีพหรือสาขาวิชา 
             - คุณภาพในการดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
              - คุณภาพในการบริหารหรืองานที่ปฏิบัติร่วมกับมหาวิทยาลัย ชุมชน  
                                            หรืองานอ่ืน ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 

2.  พนักงานราชการ 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน

ราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2554 และคําอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป 
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เพ่ือประโยชน์ในการท่ีส่วนราชการจะใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานพนักงานราชการ และนําผลการ
ประเมินไปใช้ประกอบการการพิจารณาในการเลื่อนค่าตอบแทน การเลือกจ้าง การต่อสัญญาจ้างและอ่ืนๆ  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป เพ่ือต่อสัญญาจ้าง ตามประกาศ      
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ     
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และคําอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 โดยส่วนราชการจะต่อสัญญา
จ้างพนักงานราชการทั่วไป ให้ดําเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ ดังน้ี 

1.  ส่วนราชการจะต้องมีกรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการ จึงจะสามารถดําเนินการต่อสัญญา
จ้างได้ 

2.  ส่วนราชการจะต้องมีหลักฐานโดยละเอียดชัดเจนที่แสดงว่า นโยบาย แผนงาน หรือโครงการที่
ดําเนินการอยู่น้ัน ยังคงมีการดําเนินการต่อและจําเป็นต้องใช้พนักงานราชการปฏิบัติราชการต่อไป หากส่วน
ราชการไม่มีแผนงานหรือโครงการที่จําเป็นต้องปฏิบัติ หรือไม่มีหลักฐานแสดงโดยชัดเจนก็ให้เลิกจ้างพนักงาน
ราชการ 

3.  พนักงานราชการผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้าง จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยของผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งติดต่อกันในปีที่จะต้องต่อสัญญาจ้างไม่ตํ่ากว่าระดับ “ดี” 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ตามองค์ประกอบ ดังน้ี  
1. ผลสัมฤทธ์ิของงาน (คะแนนร้อยละ 80) ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังน้ี 

     - ปริมาณผลงาน 
      - คุณภาพผลงาน 
      - ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
      - การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

2. พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (คะแนนร้อยละ 20) ให้ส่วนราชการกําหนดสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความสําเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบ่งช้ีที่พึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะ แล้วให้
ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานราชการเปรียบเทียบกับสมรรถนะและ
พฤติกรรมบ่งช้ีที่กําหนด 

หมายเหตุ : การประเมินพนักงานราชทั่วไปปีละ 2 ครั้ง ตามช่วงระยะเวลาในประเมินเลื่อนเงินเดือน 
โดยนําผลประเมินการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนนํามาประกอบการพิจาณาต่อสัญญาจ้าง 

 
3.  ลูกจ้างเงินรายได้  

   การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างเงินรายได้ ประกอบด้วยการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้าง               
การ โดยใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2553  และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2553 ปีงบประมาณ 2555 (ครั้งที่ 2) 

  โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราว เพ่ือต่อสัญญาจ้าง สังกัดมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏสกลนคร ในรายการประเมินประกอบด้วย การประเมินทั้ง 3 ด้าน ดังน้ี 

1. ประเมินด้านบุคลิกภาพทั่วไป  
2. ประเมินด้านการทํางาน 
3. ประเมินด้านการปฏิบัติงาน 
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การประเมินเลื่อนค่าจ้าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการกําหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพ่ือเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างประจําปี สังกัด โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ               
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
สําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2555 ไว้สําหรับ
เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยการนําผลประเมินเป็นข้อมูล
สําหรับ การเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี การให้รางวัลจูงใจและ            
การบริหารงานบุคคลส่วนที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ในการประเมินฯ ได้มีการกําหนดให้มีการประเมินปีละ 2 รอบๆ ละ 
6 เดือน ดังน้ี 
  รอบที่ 1  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
  รอบที่ 2  ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 

1.  พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ใช้แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมี
องค์ประกอบ ดังน้ี 
         (1) แบบข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย (แบบ ปม.1)   
สายวิชาการ เป็นแบบประเมินสําหรับให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ เพ่ือใช้ระบุตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ซึ่งเป็นข้อตกลงกันระหว่างผู้ประเมินและผู้บังคับบัญชา และผู้
ประเมิน เพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ซึ่งในแบบการประเมินฯ (ปม.1) 
ประกอบด้วยการประเมินจากภาระงาน 5 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ภาระงานด้านบริหาร 
ส่วนที่ 2 ภาระงานตามพันธกิจ 

- ภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 16 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห์ 
- ภาระงานวิจัย 
- ภาระงานวิจัยโดยให้จัดทําเป็นข้อตกผลสัมฤทธ์ิของงาน (ผลงาน) 
- ภาระงานบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- ภาระงานพัฒนาองค์ความรู้และงานวิชาการในลักษณะอ่ืน ๆ  

ส่วนที่ 3 ภาระงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ส่วนที่ 4 ผลการประเมินการพัฒนาตนเอง 
ส่วนที่ 5 ผลการประเมิน QA หน่วยงาน  

(2) แบบข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) แบบ ปม.2 เป็นแบบ
ประเมินสําหรับให้พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนใช้ร่วมกัน เพ่ือระบุ สมรรถนะที่จะ
ประเมิน เพ่ือประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่จําเป็นของบุคคลในการทํางาน ให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด ตามคู่มือสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ)  ของพนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครได้กําหนด
สมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี 

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากร
ทุกตําแหน่ง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษากําหนดขึ้นเพ่ือหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน                  
ในองค์กร 
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2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (Functional Competency) หมายถึง 
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเฉพาะสําหรับสายงานหรือตําแหน่ง เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่และส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดีย่ิงขึ้น 

    3. สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมที่กําหนดเฉพาะสําหรับตําแหน่งประเภทผู้บริหาร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการบริหารให้
สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(3)  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (แบบ ปม.
3) เป็นแบบฟอร์มการสรุปผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายสายวิชาการและสายสนับสนุนใช้ร่วมกัน 
สําหรับให้ผู้ประเมินใช้ในการสรุปคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยแบบสรุปการ
ประเมินผลฯ จะประกอบด้วย 4 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับการประเมิน 
 ส่วนที่ 2 การสรุปผลการประเมิน 

 ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
 ส่วนที่ 4 การรับทราบผลการประเมิน 
 

2.  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุน
วิชาการ) ใช้แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมีองค์ประกอบ ดังน้ี 

1) แบบข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย (แบบ ปม.1)
สายสนับสนุน เป็นแบบประเมินสําหรับให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  เพ่ือใช้ระบุตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ซึ่งเป็นข้อตกลงกันระหว่างผู้ประเมินและผู้บังคับบัญชา                 
และผู้ประเมิน เพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ซึ่งในแบบการประเมินฯ 
(ปม.1) ประกอบด้วยการประเมินจากภาระงาน 5 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ภาระงานด้านบริหาร 
ส่วนที่ 2 ภาระงานประจํา  
ส่วนที่ 3 ภาระงานเชิงพัฒนากลุ่มสายงาน 
ส่วนที่ 4 ภาระงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ส่วนที่ 5 ผลการประเมิน QA หน่วยงาน  

2)  แบบข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) แบบ ปม.2                 
เป็นแบบประเมินสําหรับให้พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนใช้ร่วมกันเพ่ือระบุ 
สมรรถนะที่จะประเมิน เพ่ือประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่จําเป็นของบุคคล                 
ในการทํางาน ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด ตามคู่มือสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย           
ราชภัฎสกลนครได้กําหนดสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี 

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากร
ทุกตําแหน่ง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษากําหนดขึ้นเพ่ือหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันในองค์กร 

2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency) หมายถึง 
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเฉพาะสําหรับสายงานหรือตําแหน่ง เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่และส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดีย่ิงขึ้น 
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3.  สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมที่กําหนดเฉพาะสําหรับตําแหน่งประเภทผู้บริหาร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการบริหารให้
สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (แบบ ปม.3) 
เป็นแบบฟอร์มการสรุปผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายสายวิชาการและสายสนับสนุนใช้ร่วมกัน 
สําหรับให้ผู้ประเมินใช้ในการสรุปคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยแบบสรุปการ
ประเมินผลฯ จะประกอบด้วย 4 ส่วน ดังน้ี 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผูรับการประเมิน 
  ส่วนที่ 2 การสรุปผลการประเมิน 

ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
ส่วนที่ 4 การรับทราบผลการประเมิน 
 

3.  พนักงานราชการ  
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร              

พนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่               
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และคําอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 เพ่ือให้ส่วนราชการใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
พนักงานราชการและนําผลประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทน การเลิกจ้าง 
การต่อสัญญาจ้าง และอ่ืน ๆ โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไปตาม
องค์ประกอบ ดังน้ี 

 1. ผลสัมฤทธ์ิของงาน (คะแนนร้อยละ 80) ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังน้ี 
- ปริมาณผลงาน 
- คุณภาพผลงาน 
- ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
- การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 2. พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (คะแนนร้อยละ 20) ให้ส่วนราชการกําหนดสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับ             
การปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความสําเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบ่งช้ีที่พึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะแล้วให้
ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานราชการเปรียบเทียบกับสมรรถนะและ
พฤติกรรมบ่งช้ีที่กําหนด 
 

4.  ลูกจ้างเงินรายได้  
การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างเงินรายได้ ประกอบด้วยการประเมินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน

ค่าจ้างประจําปี ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนค่าจ้างของลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการกําหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพ่ือเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างประจําปี สังกัด โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
สําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2555 ไว้สําหรับ
เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยการนําผลประเมินเป็นข้อมูล
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สําหรับ การเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี การให้รางวัลจูงใจและการ
บริหารงานบุคคลส่วนที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ โดยอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555 โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแบบประเมิน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยอนุโลม ในการประเมินฯ ได้มีการกําหนดให้มีการประเมินปีละ 2 รอบๆ ละ             
6 เดือน ดังน้ี 
  รอบที่ 1  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
  รอบที่ 2  ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 

 
5.  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ (สายวิชาการ) ใช้แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมี

องค์ประกอบ ดังน้ี 
           (1) แบบข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย           
(แบบ ปม.1)  สายวิชาการ เป็นแบบประเมินสําหรับให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใช้ในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ เพ่ือใช้ระบุตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ซึ่งเป็นข้อตกลงกันระหว่างผู้ประเมินและผู้บังคับบัญชา 
และผู้ประเมิน เพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ซึ่งในแบบการประเมินฯ 
(ปม.1) ประกอบด้วยการประเมินจากภาระงาน 5 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ภาระงานด้านบริหาร 
ส่วนที่ 2 ภาระงานตามพันธกิจ 

- ภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 16 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห์ 
- ภาระงานวิจัย 
- ภาระงานวิจัยโดยให้จัดทําเป็นข้อตกผลสัมฤทธ์ิของงาน (ผลงาน) 
- ภาระงานบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- ภาระงานพัฒนาองค์ความรู้และงานวิชาการในลักษณะอ่ืน ๆ  

ส่วนที่ 3 ภาระงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ส่วนที่ 4 ผลการประเมินการพัฒนาตนเอง 
ส่วนที่ 5 ผลการประเมิน QA หน่วยงาน  

(2) แบบข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) แบบ ปม.2               
เป็นแบบประเมินสําหรับให้พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนใช้ร่วมกัน เพ่ือระบุ 
สมรรถนะที่จะประเมิน เพ่ือประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่จําเป็นของบุคคลในการ
ทํางาน ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด ตามคู่มือสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใน
การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ)  ของพนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ได้กําหนดสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี 

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของ
บุคลากรทุกตําแหน่ง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษากําหนดขึ้นเพ่ือหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน
ในองค์กร 
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2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency) หมายถึง 
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเฉพาะสําหรับสายงานหรือตําแหน่ง เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่และส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดีย่ิงขึ้น 
 3. สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) หมายถึง คุณลักษณะ                
เชิงพฤติกรรมที่กําหนดเฉพาะสําหรับตําแหน่งประเภทผู้บริหาร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการ
บริหารให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (แบบ 
ปม.3) เป็นแบบฟอร์มการสรุปผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายสายวิชาการและสายสนับสนุนใช้ร่วมกัน 
สําหรับให้ผู้ประเมินใช้ในการสรุปคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยแบบสรุปการ
ประเมินผลฯ จะประกอบด้วย 4 ส่วน ดังน้ี 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผูรับการประเมิน 
   ส่วนที่ 2 การสรุปผลการประเมิน 

ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
ส่วนที่ 4 การรับทราบผลการประเมิน 
 

6.  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ (สายสนับสนุนวิชาการ) ใช้แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีองค์ประกอบ ดังน้ี 

1) แบบข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน ของลูกจ้างช่ัวคราว (แบบ ปม.1) 
สายสนับสนุน เป็นแบบประเมินสําหรับให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  เพ่ือใช้ระบุตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ซึ่งเป็นข้อตกลงกันระหว่างผู้ประเมินและผู้บังคับบัญชา และผู้
ประเมิน เพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ซึ่งในแบบการประเมินฯ 
(ปม.1) ประกอบด้วยการประเมินจากภาระงาน 5 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ภาระงานด้านบริหาร 
ส่วนที่ 2 ภาระงานประจํา  
ส่วนที่ 3 ภาระงานเชิงพัฒนากลุ่มสายงาน 
ส่วนที่ 4 ภาระงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ส่วนที่ 5 ผลการประเมิน QA หน่วยงาน  

2)  แบบข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) แบบ ปม.2                 
เป็นแบบประเมินสําหรับลูกจ้างช่ัวคราวทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนใช้ร่วมกัน เพ่ือระบุสมรรถนะที่จะ
ประเมิน เพ่ือประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่จําเป็นของบุคคลในการทํางาน ให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด ตามคู่มือสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ)  ของลูกจ้างช่ัวคราว มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครได้กําหนดสมรรถนะ
ออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี 

1. สมรรถนะหลัก ( Core Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของ
บุคลากรทุกตําแหน่ง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษากําหนดขึ้นเพ่ือหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ร่วมกันในองค์กร 
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2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (Functional Competency) 
หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเฉพาะสําหรับสายงานหรือตําแหน่ง เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากร
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่และส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดีย่ิงขึ้น 

3.  สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) หมายถึง คุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมที่กําหนดเฉพาะสําหรับตําแหน่งประเภทผู้บริหาร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการ
บริหารให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร                
(แบบ ปม.3) เป็นแบบฟอร์มการสรุปผลการประเมินลูกจ้างช่ัวคราวทั้งสายสายวิชาการและสายสนับสนุนใช้ร่วมกัน 
สําหรับให้ผู้ประเมินใช้ในการสรุปคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย  แบบสรุปการ
ประเมินผลฯ จะประกอบด้วย 4 ส่วน ดังน้ี 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผูรับการประเมิน 
   ส่วนที่ 2 การสรุปผลการประเมิน 

ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
ส่วนที่ 4 การรับทราบผลการประเมิน 
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บทท่ี  7 

ระบบความก้าวหน้าในสายวชิาชพี 
 
 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ถือเป็นเคร่ืองมือที่ถูกนํามาใช้ในการสร้างแรงจูงใจให้กับ
บุคลากร ให้มีขวัญกําลังใจ มองเห็นอนาคตของตนเอง ที่สามารถจะเติบโตในสายอาชีพ เมื่อเข้ามาปฏิบัติงาน
ในองค์การ ซึ่งจะนําไปสู่การสร้างบุคลากรที่มีคุณค่าให้แก่องค์การระยะยาว ทําให้บุคลากรสามารถกําหนด
แนวทางการปฏิบัติงานไปสู่ เป้าหมาย ทั้งยังเป็นตัวช่วยให้องค์การวางแผนเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย์                  
และวางแผนกําลังคนให้ตรงกับงานที่องค์การต้องการโดยส่งผลให้องค์การได้งานที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงได้กําหนดระบบความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ (Career Path)       
ของบุคลากรทุกประเภท เป็นไปตามโครงสร้างตําแหน่งและความก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพ ดังน้ี 
 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

1.  สายวิชาการ 
 โครงสร้างตําแหน่งและความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ เป็นไปตามโครงสร้างตําแหน่งข้าราชการ             
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการตามมาตรา 18 (ก) ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ              
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) กําหนดระบบความก้าวหน้าในตําแหน่งและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการกําหนด
ระดับตําแหน่งและแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555               
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมดังน้ี 
 

ประเภท ชื่อสายงาน ชื่อตําแหน่ง คุณสมบัติ ระดับ
เทียบเท่า 

ก) ตําแหน่ง 
วิชาการ 

(1 สายงาน, 
4 ตําแหน่ง) 

สอนและวิจัย 
หรือวิจัย
โดยเฉพาะ 

1. อาจารย์ - บรรจุแต่งต้ังครั้งแรกคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 

ชํานาญการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - วุฒิปริญญาโท ตําแหน่งอาจารย์ 
ปฏิบัติงาน 5 ปี ขอกําหนด 
ตําแหน่งสูงขึ้นเป็น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
- วุฒิปริญญาเอก ตําแหน่งอาจารย์ 
ปฏิบัติงาน 2 ปี ขอกําหนด 
ตําแหน่งสูงขึ้นเป็น 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ชํานาญพิเศษ 

3. รองศาสตราจารย์ - เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปฏิบัติงาน  
ครบ 2 ปี ขอกําหนดตําแหน่ง 
เป็นรองศาสตราจารย์ 

เช่ียวชาญ 

4. ศาสตราจารย์ - เป็นรองศาสตราจารย์ ปฏิบัติงาน  เช่ียวชาญ
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ประเภท ชื่อสายงาน ชื่อตําแหน่ง คุณสมบัติ ระดับ
เทียบเท่า 

ครบ 2 ปี ขอกําหนดตําแหน่ง 
เป็นศาสตราจารย์ 

พิเศษ 

2. สายสนบัสนุนวิชาการ 
 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยได้กําหนดโครงสร้าง

ตําแหน่งและความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ เป็นไปตามตารางแสดงประเภทตําแหน่งข้าราชการพลเรือน                
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ตําแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนดระบบความก้าวหน้าในตําแหน่งและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 ดังน้ี 

(1) ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 
โอกาสและความก้าวหน้าในการเข้าสู่ ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามประกาศ ก.พ.อ.                 

เรื่อง  มาตรฐานกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. 2553 และฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2554 ได้กําหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าสู่ตําแหน่งในประเภท
ผู้บริหารระดับตําแหน่งต่างๆ ดังน้ี 

ระดับ 
ตําแหน่ง 

เงินประจําตําแหน่ง 
/เงนิคา่ตอบแทน 

คุณสมบัติ 

1. ผู้อํานวยการสํานักงาน 
อธิการบดีหรือเทียบเท่า 

10,000 
และเงินตอบแทน
ประจําตําแหน่ง  

10,000 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตาม 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งของสายงานบริหาร 
งานทั่วไป และ 
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว 
ดังต่อไปน้ี 
- ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า 
- ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
- ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า และประเภท 
เช่ียวชาญเฉพาะระดับชํานาญการพิเศษ รวมกัน 
ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
3. ดํารงตําแหน่ง ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ 
เช่ียวชาญ 
4. ดํารงตําแหน่ง ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ 
ชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี ต้องม ี
ประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า ซึ่งมีลกัษณะงานที่ 
ปฏิบัติเก่ียวข้องกับงานของตําแหน่งที่แต่งต้ัง 
มากกว่า 1 งาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 
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ระดับ 
ตําแหน่ง 

เงินประจําตําแหน่ง 
/เงนิคา่ตอบแทน 

คุณสมบัติ 

5. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ. รับรองหรือ
ผ่านการอบรมหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
หลักสูตรการบริหารอุดมศึกษาระดับสูง ที่ ก.พ.อ. 
กําหนดและรับรองหน่วยงานจัด 
6. ผ่านการประเมินตามองค์ประกอบ  

2. ผู้อํานวยการกอง หรือ 
    เทียบเท่า หรือเรียกช่ือ 
    อย่างอ่ืน (หัวหน้า 
    สํานักงานคณบดี หรือ 
    หัวหน้าสํานักงาน 
    ผู้อํานวยการสํานัก  
    สถาบัน) 

5,600 
และเงินตอบแทน
ประจําตําแหน่ง  

5,600 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตาม 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งของสายงานของ 
ส่วนราชการ 
2. ดํารงตําแหน่ง ประเภทผูบ้ริหารผู้อํานวยการ
กองหรือเทียบเท่า 
3. ดํารงตําแหน่ง ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ
ชํานาญพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
4. ดํารงตําแหน่ง ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ
ชํานาญการ ไม่น้อยกว่า 7 ปี ต้องมีประสบการณ์ 
หัวหน้างานในกองหรอืเทียบเท่า ซึ่งเกี่ยวกับงาน 
ของตําแหน่งที่จะแต่งต้ังไม่น้อยกว่า 1 งาน 
 มาแล้ว 1 ปี  
5. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ. รับรองหรือ
ผ่านการอบรมหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
หลักสูตรการบริหารอุดมศึกษาระดับสูง ที่ ก.พ.อ. 
กําหนดและรับรองหน่วยงานจัด 
6. ผ่านการประเมินตามองค์ประกอบ  

 
(2) ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ระดับตําแหนง่เลื่อน
ในระดับสงูขึ้น 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง เงินประจําตําแหน่ง 

ชํานาญการ 1. เงินเดือนถึงขั้นตํ่าของระดับชํานาญการ 
2. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
    - ป.ตรี ไมน้่อยกว่า 6 ปี 
    - ป.โท ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
    - ป.เอก ไมน้่อยกว่า 2 ปี 

- 

ชํานาญการพิเศษ 1. เงินเดือนถึงขั้นตํ่าของระดับชํานาญการพิเศษ 
2. ดํารงตําแหน่งชํานาญการ 4 ปี 

- 

เช่ียวชาญ 1. เงินเดือนถึงขั้นตํ่าของระดับชํานาญการพิเศษ 
2. ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ 3 ปี 

3,500 
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เช่ียวชาญพิเศษ 1. เงินเดือนถึงขั้นตํ่าของระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
2. ดํารงตําแหน่งระดับเช่ียวชาญ 2 ปี 

5,600 

 
ลูกจ้างประจํา 

การกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรประเภทลูกจ้างประจํา มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดของสํานักงาน ก.พ. ซึ่งได้จัดระบบตําแหน่งลูกจ้างประจําของส่วนราชการข้ึนมาใหม่ โดยจําแนก
ตําแหน่งลูกจ้างประจํา ตามลักษณะงานเป็น 4 กลุ่ม มีสายงานทั้งหมด 356 สายงาน และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 1 
เมษายน 2553 เป็นต้นไป ดังน้ี 

กลุ่มงาน 
(ลูกจ้างประจํา) 

ลักษณะงาน เลื่อนระดับชั้นงาน 

1.กลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน - กลุม่ตําแหน่งในสายงานที่มี
ลักษณะงานให้บริการหลัก หรือ
เป็นงานพ้ืนฐานของส่วนราชการ 
- จํานวน 55 สายงาน 

- ระดับช้ันงาน ไม่เกิน 2 ระดับ 

2. กลุ่มงานสนับสนุน - กลุม่ตําแหน่งในสายงานที่มี
ลักษณะงานในการช่วยปฏิบัติ 
หรือสนับสนุนผู้ปฏิบัติภารกิจหลัก 
- จํานวน 150 สายงาน 

- ระดับช้ันงานไม่เกิน 4 ระดับ 

3. กลุ่มงานช่าง - กลุม่ตําแหน่งในสายงานที่มี
ลักษณะในการปฏิบัติงานช่าง 
- จํานวน 141 สายงาน 

- ระดับช้ันงานไม่เกิน 4 ระดับ 

4. กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ - กลุม่ตําแหน่งในสายงานที่มี
ลักษณะงานที่ต้องใช้ความสามารถ
เฉพาะตัว ทักษะพิเศษ 
ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ 
ในวิชาชีพเฉพาะ 
- จํานวน 10 สายงาน 

- ระดับช้ันงานไม่เกิน 3 ระดับ 

 
การพัฒนาระบบตําแหน่งลูกจ้างประจําใหม่ เป็นการสร้างหนทางความก้าวหน้าของตําแหน่ง 

งานของลูกจ้างประจําอย่างชัดเจน สร้างโอกาสการเลื่อนสู่ช้ันงาน/ตําแหน่งที่สูงขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนหมวด
ลักษณะ งาน สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพ่ือก้าวสู่ตําแหน่งสูงขึ้น ได้รับโอกาสในการปรับค่าตอบแทน
สูงขึ้นเมื่อเลื่อนระดับตําแหน่ง เกิดความเป็นธรรมและไม่ลักลั่นในการบริหารงานบุคคล 

ดังน้ัน จึงได้มีหลักเกณฑ์ในการพัฒนาตําแหน่งของลูกจ้างประจํา โดยการปรับระดับช้ันงาน 
ให้เลื่อนในระดับที่สูงขึ้นได้ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และกําหนดให้มีการเปลี่ยนสายงานตามความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะงานรวมถึงความจําเป็นภารกิจและประโยชน์ของส่วนราชการ ดังน้ี 
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การปรับระดับชั้นงาน หลักเกณฑ์การพิจารณา 
1. การปรับระดับช้ันงาน 1.1 การปรับระดับช้ันงานของตําแหน่งที่มีคนครอง 

1.2 เป็นผูม้ีคณุสมบัติครบถว้น ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
1.3 เป็นการปรับระดับช้ันงานของตําแหน่งให้สูงขึ้นจากระดับ 1 เป็น 
      ระดับ 2 หรือระดับ 2 เป็นระดับ 3 หรือระดับ 3 เป็นระดับ 4 ทั้งน้ี 
      ไม่เกินระดับสูงสุดในแต่ละสายงาน 
1.4 ให้ได้รับอัตราค่าจ้างไม่ตํ่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า และไม่สูงกว่าอัตรา 
      ค่าจ้างขั้นสูงของตําแหน่งที่ขอปรับระดับช้ันงานสูงขึ้น 

2. การเปลี่ยนสายงาน 2.1 เป็นการเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหน่ง) และกลุ่มงานของตําแหน่งที่ 
      ตนครอง 
2.2 ไม่เป็นผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณน้ัน 
2.3 เป็นผูม้ีความรู้ ความสามารถ และคณุสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ครบถ้วน 
      ตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไว้ในตําแหน่งที่ขอเปลี่ยน 
2.4 เป็นการเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหน่ง) ทั้งตําแหน่งภายในกลุ่มงาน 
      เดียวกัน และต่างกลุ่มงาน โดยไม่เพ่ิมจํานวนอัตรากําลัง 
2.5 ตําแหน่งทีข่อเปลี่ยนต้องเป็นที่หน่วยงานกําหนดไว้ 
2.6 การเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหน่ง) ให้คาํนึงถึงความเหมาะสม และ 
      สอดคล้องกับลักษณะงานรวมถึงความจําเป็นภารกิจของส่วนและ 
      ประโยชน์ของส่วนราชการ 
2.7 ต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องตรงตามหน้าที่รับผิดชอบที่เปลี่ยน 
2.8 ให้นําระยะเวลาการดํารงตําแหน่งเดิมมานับรวมกรณีเป็นสายงาน 
      ใกล้เคียงกัน 
2.9 แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่กระทรวงการคลังกําหนดกลุ่มบัญชีค่าจ้าง 
      ไว้มากกว่า 1 กลุม่ 
2.10 แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใหม่ทีมีอัตราค่าจ้างขั้นสูง ตํ่ากว่าอัตรา 
      ค่าจ้างขั้นสูงของตําแหน่งกรณีที่มีความจําเป็น 

 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

1. สายวิชาการ 
 โครงสร้างตําแหน่งและความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551และที่ออกตามมาถึงปัจจุบัน  ได้กําหนดระบบความก้าวหน้าในตําแหน่งของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสอดคล้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการเช่นเดียวกับข้าราชการ ดังน้ี 
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ประเภท ความก้าวหนา้ใน
ตําแหน่ง 

เงินประจํา
ตําแหน่ง 

หมายเหตุ 

ประเภท สายวิชาการ อาจารย์ -  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5,600 และเงินตอบแทนตําแหน่ง 

อีกหน่ึงเท่า  รองศาสตราจารย์ 9,900 
 ศาสตราจารย์ 11,800 
ประเภท สายสนับสนุนวิชาการ    
    สายงานในตําแหน่งประเภทท่ัวไป  ระดับปฏิบัติการ -  
    วิชาชีพเฉพาะ และเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ - *3,500 (วิชาชีพ) 
 ระดับชํานาญการพิเศษ 3,500  
 ระดับเช่ียวชาญ 5,600 และเงินตอบแทนตําแหน่ง 

อีกหน่ึงเท่า  ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 9,900 
สายงานบริหาร    
    - ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า ระดับต้น 5,600 และเงินตอบแทนตําแหน่ง 

อีกหน่ึงเท่า     - ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
      หรือเทียบเท่าที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน 

ระดับสูง 10,000 

 
พนักงานราชการ 

มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายให้มีการปรับเปลี่ยนสภาพเป็นพนักมหาวิทยาลัย โดยได้จัดทําประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การกําหนดกรณีเป็นเหตุพิเศษใช้การคัดเลือกบรรจุแต่งต้ังพนักงาน
มหาวิทยาลัย (เพ่ิมเติม) สําหรับพนักงานราชการที่มีความรู้ความสามารถในตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับการคัดเลือก
เพ่ือปรับสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการปรับสภา               
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และสามารถก้าวหน้าตามเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายให้มีการประเมินเพ่ือปรับเปลี่ยนสภาพลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนที่มี
คุณสมบัติเปลี่ยนเป็นพนักมหาวิทยาลัย  โดยได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการปรับสภาพเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย และสามารถก้าวหน้าตามเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป 



บทท่ี  8 
การรักษาไว้และเกษียณ 

(Retain & Retire) 
 

บทนํา (หลักการ ความสําคญั) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคลที่เป็นพลังสําคัญในการ

ขับเคลื่อนทุกภารกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดระบบการสรรหา และพัฒนา
บุคลากรโดยวิธีการต่างๆ รวมท้ังเตรียมความพร้อมสําหรับการเกษียณอายุราชการเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่
เหมาะสมตามสถานภาพของแต่ละบุคคล  

 
วิธีการดําเนนิการ  
  มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยกําหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
เพ่ือจูงใจให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร โดยมีโครงการรองรับที่สําคัญ คือ 

1) โครงการส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและสอดคล้องกับ
การบริหารหลกัสูตร 

2) โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
3) โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 
 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ สําหรับบุคลากรทั้งในระหว่างที่

ปฏิบัติงานและเมื่อเกษียณอายุราชการ เพ่ือให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมีความสุข มีความรัก                 
ความภักดี ด้วยค่านิยม “ร่วมคิด  ร่วมใจ  ร่วมทําหน้าที่  อย่างมีความสุข” (4  H’s,  ประกอบด้วย Head,  
Heart  and  Hand  for  Healthy  Organization) นอกจากน้ันยังได้จัดสภาพแวดล้อมการทํางานให้มีความ
เหมาะสมและสร้างความสุขในการทํางาน ดังน้ี  

1) จัดระบบสาธารณูปโภค บ้านพัก/ห้องพัก อินเทอร์เน็ต เครื่องมืออุปกรณ์ทํางาน สนามกีฬา               
สระว่างนํ้า ลานจอดรถ เป็นต้น 

2) จัดสภาพแวดล้อมการทํางานที่เหมาะสม และเอ้ือต่อการทํางาน  
3) จัดระบบรักษาความปลอดภัย  
4) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น โครงการกีฬาและนันทนาการประจําปี โครงการตรวจ

สุขภาพประจําปี กองทุนสวัสดิการบุคลากร กองทุนกู้ยืม 
 
 
 
 
 
 



 
การเกษียณอายุราชการและสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการพึงได้เม่ือพ้นจากราชการโดยไม่มีความผิด 
 1.  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

1) สิทธปิระโยชนท์ี่ได้รับหลงัเกษียณอายุราชการของข้าราชการ ดังนี ้
- บําเหน็จ บํานาญปกติ (เลือกรับบําเหน็จหรือรับบํานาญ) 
- เงินบําเหน็จดํารงชีพ 
- เงินก้อน กบข. (สําหรับข้าราชการท่ีเป็นสมาชิก กบข.) รับเป้นเงินก้อนหรือลงทุนต่อ 
- มีสิทธิกู้เงินบําเหน็จค้ําประกัน โดยกู้เงินกับสถาบันการเงินใช้บําเหน็จตกทอดค้ําประกัน 
- ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการ 5 ปี (กรณีตํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.) 

2) สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและด้านการศึกษาบุตร กรณีรับบาํนาญจะรับสิทธินัน้ต่อ 
- สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
- สวัสดิการด้านการศึกษาบุตร 

3) สวัสดิการท่ีทายาทจะได้รับเม่ือข้าราชการบํานาญถึงแก่กรรม 
- บําเหน็จตกทอด 30 เท่าของเงินบํานาญ 
- เงินช่วยพิเศษ 3 เท่าของเงินบํานาญ 

4) สวัสดิการอ่ืนๆ  
- ขอรับพระราชทานเพลิงศพ 
- กรณีเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ฯลฯ 
- สิทธิกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ของสมาชิก ช.พ.ค. 
- การฌาปนกิจสงเคราะห์ของมหาวิทยาลัย 
- ชมรมเพชรราชภัฏ(ผู้สูงอายุ) 
- สิทธิกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสกลนคร (กรณีเป็นสมาชิก) 
- สิทธิกู้เงินสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (กรณีเป็นสมาชิก) 
- เป็นอาจารย์พิเศษ (ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชาขาดแคลน) 
- การเข้ารับการเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณ (ไปอบรม) 

 
 2.  พนักงานมหาวิทยาลัย 

1) สิทธปิระโยชนท์ี่ได้รับหลงัเกษียณอายุราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี ้
- เงินสะสม เงินสมบท และดอกผลของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

2) สวัสดิการอ่ืนๆ  
- ขอรับพระราชทานเพลิงศพ 
- กรณีเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ฯลฯ 
- สิทธิกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ของสมาชิก ช.พ.ค. 
- การฌาปนกิจสงเคราะห์ของมหาวิทยาลัย 
- ชมรมเพชรราชภัฏ(ผู้สูงอายุ) 
- สิทธิกู้เงินสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (กรณีเป็นสมาชิก) 
- เป็นอาจารย์พิเศษ (ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชาขาดแคลน) 
- การเข้ารับการเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณ (ไปอบรม) 



 
 3.  ลูกจ้างประจํา 

1. สิทธปิระโยชนท์ี่ได้รับหลงัเกษียณอายุราชการของลูกจ้างประจํา ดังนี ้
- บําเหน็จ บําเหน็จรายเดือน (เลือกรับบําเหน็จหรือรับบําเหน็จรายเดือน) 
- เงินก้อน กสจ. (สําหรับข้าราชการท่ีเป็นสมาชิก กสจ.)  
- มีสิทธิกู้เงินบําเหน็จค้ําประกัน โดยกู้เงินกับสถาบันการเงินใช้บําเหน็จตกทอดค้ําประกัน 

2. สวัสดิการท่ีทายาทจะได้รับเม่ือข้าราชการบํานาญถึงแก่กรรม 
- บําเหน็จตกทอด 30 เท่าของเงินบําเหน็จรายเดือน  
- เงินช่วยพิเศษ 3 เท่าของเงินบําเหน็จรายเดือน 

3. สวัสดิการอ่ืนๆ  
- ขอรับพระราชทานเพลิงศพ 
- กรณีเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ฯลฯ 
- สิทธิกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ของสมาชิก ช.พ.ค. 
- การฌาปนกิจสงเคราะห์ของมหาวิทยาลัย 
- ชมรมเพชรราชภัฏ(ผู้สูงอายุ) 
- สิทธิกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสกลนคร (กรณีเป็นสมาชิก) 
- สิทธิกู้เงินสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (กรณีเป็นสมาชิก) 
- การเข้ารับการเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณ (ไปอบรม) 

 4.  ลูกจ้างชั่วคราว 
1. สิทธปิระโยชนท์ี่ได้รับหลงัเกษียณอายุราชการของลูกจ้างชั่วคราว ดังนี ้

- เงินช่วยพิเศษ 3 เท่าของเงินเดือน 
2. สวัสดิการอ่ืนๆ  

- การดูแลหลังเกษียณ เช่น เจบ็ป่วยไข้ (ดูแลเรื่องค่ารักษาเป็นครั้งคราว) 
- การเข้ารับการเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณ (ไปอบรม) 

 
การเตรียมทดแทนอัตราเกษียณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเตรียมอัตรากําลังเพ่ือรองรับการเกษียณ โดยกําหนดในแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2559 - 2562 สําหรับพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะตามตําแหน่งหน้าที่สําหรับ
บุคลากรทุกกลุ ่มทุกประเภท สนับสนุนให้บุคลากรลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สนับสนุนให้บุคลากรมี               
ความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น ส่งเสริมการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์เพ่ิมมากข้ึน (สายวิชาการ) 
ส่งเสริมการเข้าสู่ตําแหน่งชํานาญการ และชํานาญการพิเศษในสัดส่วนที่เพ่ิมมากขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ)  



 
 
 
 

คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ที่ ๒/๒๕๕๙ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดําเนินการตามตัวบงชี้ที่ ๕.๑ การบริหาร
ของสถาบัน เพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบัน ตามเกณฑมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรมการการอุดมศึกษาประจําป
การศึกษา ๒๕๕๘  เพ่ือพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรใหเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจหลักและ
แผนปฏิบัติราชการ  รวมทั้งการที่จะทําใหบุคลากรไดรับการพัฒนาและมีความกาวหนาตามลักษณะงานตามสาขา
วิชาชีพและ ตามสมรรถนะอยางเหมาะสม จึงแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกอบดวย 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย 
๑.๑  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   ประธานกรรมการ 
๑.๒  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   รองประธานกรรมการ 
๑.๓  รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ  
๑.๔  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   กรรมการ 
๑.๕  ผูช้่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
๑.๖  ผูช้่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ    กรรมการ  
๑.๗  ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์    กรรมการ 
๑.๘  ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์    กรรมการ 
๑.๙  ประธานสาขาวิชาประมง    กรรมการ 
๑.๑๐  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร   กรรมการ 
๑.๑๑  หวัหน้าสํานักงานคณบดี    กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๒  นางกิรอัชฌา  แถมสมดี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
๑. กําหนดนโยบายแผนงานเชิงกลยุทธในการทํางานใหกับคณะทํางานชุดตางๆ 
๒. กําหนดกรอบแนวทางและทิศทางการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรรวมกับคณะทํางานชุดตางๆ 
๓. สนับสนุน ติดตามการทํางาน ชวยแกปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะทํางานชุดตางๆ 
๔. สรางความเขาใจและสรางความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรระหวางคณะทํางาน

ชุดตาง ๆ 
 

๒. คณะกรรมการ… 
 



๒. คณะกรรมการดําเนินงาน 
๒.๑ คณะกรรมการดําเนินงานสายวิชาการ ประกอบดวย 

๒.๑.๑  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   ประธานกรรมการ 
๒.๑.๒  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    รองประธานกรรมการ 
๒.๑.๓  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
๒.๑.๔  ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์   กรรมการ 
๒.๑.๕  ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์   กรรมการ 
๒.๑.๖  ประธานสาขาวิชาการประมง   กรรมการ 
๒.๑.๗  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  กรรมการ 
๒.๑.๘  คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกท่าน คณะทํางาน 
๒.๑.๙  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ  
๒.๑.๑๐ นางสาวขวัญแข  พลวัล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

๒.๒ คณะกรรมการดําเนินงานสายสนับสนุน ประกอบดวย 
๒.๒.๑  รองคณบดีฝ่ายบริหาร     ประธานกรรมการ 
๒.๒.๒  หัวหน้าสํานักงานคณบดี    รองประธานกรรมการ 
๒.๒.๓  เจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกท่าน คณะทํางาน 
๒.๒.๔  นางกิรอัชฌา  แถมสมดี   กรรมการและเลขานุการ  

หนาที่ความรับผิดชอบ 
๑. กําหนดกลยุทธและยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกระดับ 
๒. ดําเนินการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
๓. บริหารงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
๔. คณะกรรมการสายสนับสนุนดําเนินการทบทวนปรับปรุงจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน 
๕. คณะกรรมการสายวิชาการดําเนินการทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณอาจารย 
๖. กํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๗. จัดเตรียมขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
 ให้คณะกรรมการแต่ละสายงาน ตามคําสั่งนี้ รับผิดชอบหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เพ่ือให้
การดําเนินงานเป็นไปตามภารกิจหลักของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและตามคํารับรองการปฏิบัติราชการดําเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงให้คณะกรรมการดําเนินงานแต่ละสายงานสามารถแต่งตั้งอนุกรรมการ คณะทํางาน
เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๕  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
             (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชุมพล  ทรงวิชา) 
                       คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- ๒ - 

 




