
โครงการประชุมเสวนาผูป้ฏบิตัิงาน 
ด้านการบรหิารงานบคุลากรของหน่วยงาน (ส่วนกลาง) 

 
๑. หน่วยงานที่รบัผดิชอบ: กองคลัง โดยคณะกรรมการจัดการองค์ความรูก้องคลัง ร่วมกับ  

กองแผนงาน กองการเจ้าหน้าที่ และสถาบันคอมพิวเตอร์ 
๒. สถานภาพโครงการ:      โครงการเดิม     โครงการใหม่      โครงการต่อเน่ือง 
 
๓. แผนงาน: บริหารมหาวิทยาลัย        งาน : บริหารมหาวิทยาลัย 
 
๔. กิจกรรม:   กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง     กิจกรรมสนับสนุน    
   กิจกรรมบูรณาการ    กิจกรรม(โครงการจังหวัด)    
 
๕. หลกัการและเหตผุล: 
  

นับแต่ปีงบประมาณ 2554 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบกับตําแหน่ง, ประเภทตําแหน่ง, เงินเดือน/ค่าจ้าง, ระบบ
การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง, รวมไปถึงฐานข้อมูลของบุคลากรของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น 

1. การปรับเพ่ิมเงินเดือน/ค่าจ้างตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง ของบุคลากรที่มีช่ือ
ตําแหน่งเหมือนข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง ก่อนและหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2553 
(ปีงบประมาณ 2554)  

2. การยกเลิกระบบซีและปรับตําแหน่งของบุคลากรเข้าสู่ระบบแท่ง พร้อมการ
เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างของบุคลากรในระบบแท่ง (นับแต่ปีงบประมาณ 2554) 

3. การเข้าสู่กองทุนประกันสังคมของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างปฏิบัติงาน
ช่ัวคราว (นับแต่ปีงบประมาณ 2554 และ 2555) 

4. การปรับเพ่ิมเงินเดือน/ค่าจ้างตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง ของบุคลากรที่มีช่ือ
ตําแหน่งเหมือนข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง ก่อนและหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 
(ปีงบประมาณ 2555) 

และตามมติคณะรัฐมนตรียังได้กําหนดให้มีการปรับเพ่ิมเงินเดือน/ค่าจ้างตามคุณวุฒิ
ที่ ก.พ.รับรองอีกในวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 ตามนโยบายเงินเดือน/ค่าจ้าง 
15,000 บาทของรัฐบาลอีกด้วย ซึ่งจะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับระบบเงินเดือน/ค่าจ้างของ
บุคลากรอีกในอนาคต ดังน้ันเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ลดข้อผิดพลาดในการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย และฐานข้อมูลบุคลากรของแต่ละหน่วยงานได้รับการตรวจสอบให้มีความถูกต้องเป็น
ปัจจุบันอย่างสมํ่าเสมอ ดังน้ันกองคลังโดยคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้กองคลังจึงร่วมกับ กอง
แผนงาน กองการเจ้าหน้าที่ และสถาบันคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดประชุมเสวนาผู้ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานบุคลากรของหน่วยงาน (ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร 
ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555 เวลา 9.30 – 12.00 โดยเชิญผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
บุคลากรของทุกหน่วยงาน (ส่วนกลาง) เข้าร่วมประชุมเสวนาดังกล่าวหน่วยงานละ 1 คน และ
บุคลากรจากกองคลัง กองแผนงาน กองการเจ้าหน้าที่ และสถาบันคอมพิวเตอร์ 
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๖. ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโครงการ 

กองคลัง มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

พนัธกิจ(Mission) : 
ให้บริการด้านการเงิน งบประมาณ และพัสดุ  
ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณจากเงิน
รายได้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและ
ผู้รับบริการอ่ืนๆ ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส 
ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 

พันธกิจ(Mission) :  
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์(Goal) : 
พัฒนาง าน วิ จั ย สถา บันและ จัดว า ง ระบบ 
การบริหารจัดการความรู้ในองค์กร 

เป้าประสงค์(Goal) : 
ระบบบริหารงานมีคุณภาพและมาตรฐานตาม
หลั ก ธ ร รมา ภิบ าลและ เ ป็ นที่ ย อม รับขอ ง
ผู้รับบริการ 
 

ยุทธศาสตร์(Strategy) : 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและหลักเกณฑ์
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการเงินการคลัง การพัสดุ 
และการบัญชีภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์(Strategy) : 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายด้าน
การศึกษา (มร.) 
 

 
๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๑. เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ลดข้อผิดพลาดในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  
 ๒. เพ่ือให้ฐานข้อมูลบุคลากรของแต่ละหน่วยงานได้รับการตรวจสอบให้มีความถูกต้องเป็น
ปัจจุบันอย่างสมํ่าเสมอ 
 
๘. ระยะเวลาดําเนนิการ: วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555 เวลา 9.30 – 12.00 
 
9. สถานทีด่ําเนินโครงการ: ห้องประชุม 2 ช้ัน 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร 
 
๑๐. วิธีดําเนินการ: ถ่ายทอดองค์ความรู้และดําเนินการเสวนาโดยผู้อํานวยการกองคลัง, บุคลากร

จากหน่วยเงินเดือนและโครงการฯ ๓ มิติ กองคลัง, กองการเจ้าหน้าที่ กอง
แผนงาน และสถาบันคอมพิวเตอร์ 

 
๑๑. วิทยากร:  ๑. นายธีระ ทองประกอบ  ผู้อํานวยการกองคลัง 
  2. นายนันทศักด์ิ  สุขสวัสด์ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์โครงการฯ ๓ มิติ 
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๑๒. ผู้เข้าร่วมเสวนา: ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคลากรของทุกหน่วยงาน (ส่วนกลาง) เข้า
ร่วมประชุมเสวนาดังกล่าวหน่วยงานละ 1 คน และบุคลากรจากกองคลัง กองแผนงาน กองการ
เจ้าหน้าที่ และสถาบันคอมพิวเตอร์ 
 
๑๓. กิจกรรมย่อยของโครงการ 

รายละเอียดกจิกรรมย่อย ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ) 

09.3๐ - ๑0.๐๐  กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมเสวนา 
 โดยท่านอธิการดี 
10.00 – 12.00 ประชุมเสวนาผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
 บุคลากรของหน่วยงาน (ส่วนกลาง) 
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมช้ัน ๒ 
 อาคารวิทยบริการและบริหาร 
 

ระยะเวลา ๐.๕ วัน  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 
๑๔. งบประมาณ: 
 ๑๔.๑ แหล่งงบประมาณ :  งบรายได้ 
 ๑๔.๒ กองทุน : กองทุนทั่วไป   
 
รายละเอียดงบประมาณ        หน่วย : บาท 

หมวดงบรายจ่าย ปงีบประมาณ ๒๕๕๔ 

งบอุดหนนุทั่วไป : โครงการพฒันาระบบงบประมาณพสัดกุารเงนิ
และบญัชีกองทนุโดยเกณฑ์พงึรบั-พงึจ่าย ลักษณะ ๓ มิต ิ

1. ค่าอาหารกล่อง พร้อมเครื่องด่ืม  
 

 
 

3,585 บาท 

รวม 3,585 บาท 

 
๑๕. การติดตามและประเมินผล:  
 - ประเมินระดับความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังเข้าเสวนาโดยแบบสอบถาม 
 
๑๖. ผู้รบัผดิชอบโครงการ:  คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้และโครงการฯ ๓ มิติ 
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๑๗. ผลผลติ/ผลลพัธ์ของโครงการ 

ผลผลติ/ผลลพัธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ระยะเวลา 

(ปีงบประมาณ) 
ผลผลติ 
๑  ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น ก า ร
บริ ห าร งาน บุคลากรของทุ ก
หน่วยงาน  (ส่ วนกลาง )  และ
บุ คล าก ร จ ากกอ งค ลั ง  กอ ง
แผนงาน กองการเจ้าหน้าที่ และ
สถาบันคอมพิวเตอร์ที่ เข้าร่วม
ประชุมเสวนา 
 

 
๑ จํานวนบุคลากรผู้เข้าร่วม
เสวนา 

 
70 

 
ระยะเวลา ๐.๕ วัน 

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ 

ผลลัพธ์ 
๑ ผู้เข้าร่วมเสวนา มีระดับความรู้
ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นหลังจากเข้า
ร่วมเสวนา 

 
๑ ร้อยละของระดับความรู้
ความเข้าใจของผู้ เข้าร่วม
เสวนาที่เพ่ิมขึ้น 

 
ร้อยละ 75 
 
 
 
 
 

 
ระยะเวลา ๐.๕ วัน 

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ 

 


