
โครงการประชุมเสวนาผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการบริหารงานบุคลากรของหน่วยงาน (ส่วนกลาง) 

 
๑. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: กองคลัง โดยคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้กองคลัง รว่มกับ  

กองแผนงาน กองการเจ้าหน้าท่ี และสถาบนัคอมพิวเตอร ์
๒. สถานภาพโครงการ:     � โครงการเดิม    � โครงการใหม่     � โครงการต่อเนื่อง 

 
๓. แผนงาน: บริหารมหาวิทยาลัย        งาน : บริหารมหาวิทยาลัย 
 
๔. กิจกรรม:  � กิจกรรมหลัก   � กิจกรรมรอง    � กิจกรรมสนับสนุน    
  � กิจกรรมบูรณาการ   � กิจกรรม(โครงการจังหวัด)    
 
๕. หลักการและเหตุผล: 
  

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

1. การปรับเพ่ิมเงินเดือน/ค่าจ้างตามคุณวุฒิท่ี ก.พ.รับรอง ของบุคลากรท่ีมีชื่อ
ตําแหน่งเหมือนข้าราชการซ่ึงได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ก่อนและหลังวันท่ี 1 ตุลาคม 2553 
(ปีงบประมาณ 2554)  

2. การยกเลิกระบบซีและปรับตําแหน่งของบุคลากรเข้าสู่ระบบแท่ง พร้อมการ
เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างของบุคลากรในระบบแท่ง (นับแต่ปีงบประมาณ 2554) 

3. การเข้าสู่กองทุนประกันสังคมของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างปฏิบัติงาน
ชั่วคราว (นับแต่ปีงบประมาณ 2554 และ 2555) 

การปรับเพ่ิมเงินเดือน/ค่าจ้างตามคุณวุฒิท่ี ก.พ.รับรอง ของบุคลากรท่ีมีชื่อตําแหน่ง
เหมือนข้าราชการซ่ึงได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ก่อนและหลังวันท่ี 1 มกราคม 2555  และวันท่ี 1 
มกราคม 2556 (ปีงบประมาณ 2555 และ 2556) 

และตามมติคณะรัฐมนตรียังได้กําหนดให้มีการปรับเพ่ิมเงินเดือน/ค่าจ้างตามคุณวุฒิ
ท่ี ก.พ.รับรองอีกครั้งในวันท่ี 1 มกราคม 2557 ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ลดข้อผิดพลาด
ในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย และฐานข้อมูลบุคลากรของแต่ละหน่วยงานได้รับการ
ตรวจสอบให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันอย่างสมํ่าเสมอ และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการ
เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างรอบการประเมินท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ดังนั้นกองคลังโดย
คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้กองคลังจึงร่วมกับ กองแผนงาน กองการเจ้าหน้าท่ี และสถาบัน
คอมพิวเตอร์ จึงได้จัดประชุมเสวนาผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคลากรของหน่วยงาน 
(ส่วนกลาง) ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ในวันพฤหัสบดีท่ี 
21 มีนาคม 2556 เวลา 11.30 – 14.00 น. โดยเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานบุคลากรของทุกหน่วยงาน (ส่วนกลาง) และบุคลากรจากกองคลัง กองแผนงาน กองการ
เจ้าหน้าท่ี และสถาบันคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมเสวนาดังกล่าว 
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๖. ความสัมพันธ์เช่ือมโยงของโครงการ 

กองคลัง มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

พันธกิจ(Mission) : 
บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลและกระจายความรับผิดชอบในการ
บริหารการเงินการคลัง ให้หน่วยงานมีอิสระและ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ เพ่ือให้บรรลุพันธ
กิจของแต่ละ 
หน่วยงาน 
 

พันธกิจ(Mission) :  
พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

เป้าประสงค์(Goal) : 
ผู้ รั บบริ ก า ร ได้ รั บบริ ก า ร ท่ี มี คุณภาพและ
มาตรฐาน 

เป้าประสงค์(Goal) : 
ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์(Strategy) : 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการ
ทางการเงิน การคลัง 
 

ยุทธศาสตร์(Strategy) : 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต 
 

 
๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๑. เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ลดข้อผิดพลาดในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  
 ๒. เพ่ือให้ฐานข้อมูลบุคลากรของแต่ละหน่วยงานได้รับการตรวจสอบให้มีความถูกต้องเป็น
ปัจจุบันอย่างสมํ่าเสมอ 

3. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างรอบการประเมินท่ี 1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

4. เพ่ือให้สามารถนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้กําหนดเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีและนํามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
๘. ระยะเวลาดําเนินการ: วันพฤหัสบดีท่ี 21 มีนาคม 2556 เวลา 11.30 – 14.00 น. 
 
9. สถานท่ีดําเนินโครงการ: ห้องประมวล กุลมาตย์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคําแหงมหาราช 
 
๑๐. วิธีดําเนินการ: ถ่ายทอดองค์ความรู้และดําเนินการเสวนาโดยผู้อํานวยการกองคลัง, บุคลากร

จากหน่วยเงินเดือนและโครงการฯ ๓ มิติ กองคลัง, กองการเจ้าหน้าท่ี กอง
แผนงาน และสถาบันคอมพิวเตอร์ 
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๑1. ผู้เข้าร่วมเสวนา: ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคลากรของทุก
หน่วยงาน (ส่วนกลาง) และบุคลากรจากกองคลัง กองแผนงาน กองการเจ้าหน้าท่ี และสถาบัน
คอมพิวเตอร์ จํานวน 230 คน 
 
๑2. กิจกรรมย่อยของโครงการ 

รายละเอียดกิจกรรมย่อย ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ) 

11.3๐ - ๑2.๐๐  กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมเสวนา 
 โดยท่านอธิการดี 
12.00 – 14.00 ประชุมเสวนาผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
 บุคลากรของหน่วยงาน (ส่วนกลาง) 
 (รับประทานอาหารกลางวันในห้องประชุม) 
 

ระยะเวลา ๐.๕ วัน  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 
๑3. งบประมาณ: 
 ๑๔.๑ แหล่งงบประมาณ :  งบรายได้ 
 ๑๔.๒ กองทุน : กองทุนท่ัวไป   
 
รายละเอียดงบประมาณ        หน่วย : บาท 

หมวดงบรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

งบอุดหนุนท่ัวไป : โครงการพัฒนาระบบงบประมาณพัสดุการเงิน
และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ ๓ มิติ 

1. ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม (35 บาท X 230 คน) 
2. ค่ากลางวัน (50 บาท X 230 คน)  

 

 
 

 8,050 บาท 
11,500 บาท 

 
รวม 19,550 บาท 

 
๑4. การติดตามและประเมินผล:  
 - ประเมินระดับความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังเข้าเสวนาโดยแบบสอบถาม 
 
๑5. ผู้รับผิดชอบโครงการ:  คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้และโครงการฯ ๓ มิติ ร่วมกับ  
กองแผนงาน กองการเจ้าหน้าท่ี และสถาบันคอมพิวเตอร์ 
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๑6. ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา 

(ปีงบประมาณ) 
ผลผลิต 
๑  ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น ก า ร
บริ ห า ร ง านบุ คล ากรของ ทุก
หน่ วยงาน (ส่ วนกลาง )  และ
บุ ค ล าก ร จ า ก กอ ง คลั ง  ก อ ง
แผนงาน กองการเจ้าหน้าท่ี และ
สถาบันคอมพิวเตอร์ ท่ีเ ข้าร่วม
ประชุมเสวนา 
 

 
๑ จํานวนบุคลากรผู้เข้าร่วม
เสวนา 

 
170 คน 

(ร้อยละ 75) 

 
ระยะเวลา ๐.๕ วัน 

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ 

ผลลัพธ์ 
๑ ผู้เข้าร่วมเสวนา มีระดับความรู้
ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนหลังจากเข้า
ร่วมเสวนา 

 
๑ ร้อยละของระดับความรู้
ความเข้าใจของผู้ เ ข้าร่วม
เสวนาท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
ร้อยละ 75 

 
 
 
 
 

 
ระยะเวลา ๐.๕ วัน 

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ 

 


