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สรุปผลการดําเนินงานการจดัการความรู (KM) กองทรัพยากรบุคคล 

เรื่อง การเปน HRM และ HRD ในมหาวิทยาลัยแบบมืออาชีพ 

เมื่อวันพฤหัสบดทีี่  21  มถิุนายน  2561 เวลา 13:00 – 16:00 น. 

ณ  หองประชุมชัยพฤกษ  อาคารนราธิปพงศประพันธ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 

วิทยากรโดย  :   คุณปภาณภณ  ปภังกรภูรินท   

    หัวหนากลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ 

    กองบริหารทรัพยากรบุคคล  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

รายช่ือผูเขารวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู กองทรัพยากรบุคคล 

1. นางสุภัทรียา จิตรกร   ผูอํานวยการ 

2. นางนฤด ี บุญยืน   หัวหนาแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. นางโสภา  เอ่ียมอิทธิพล  เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 

4. นางเต็มดวง เข็มเพชร   เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 

5. นางสาวสาคร เชื้อฉ่ําหลวง  เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 

6. นางสาวออยใจ พูลเกตุ   หัวหนาแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

7. นางสาวนิภาพร พรมรักษ   เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 

8. นางสาวรุงฤด ี ธนูแกว   หัวหนาแผนกขอมูลสารสนเทศและธุรการ 

9. นายทวนชยั โชติชวง   เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 

10. นางสาววลัลภา วัฒแสง   เจาหนาทีบ่ริหารงานธุรการ  

11. นางสาวโสภิตฐิตา ฤทธิ์ศรีบุญ  เจาหนาที่ธุรการ  

รายช่ือผูเขารวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู   คณะบริหารธุรกิจ 

1. อาจารยชรินพร งามกมล   หัวหนาสาขาวิชาการจัดการ   

2. อาจารยประนอม ละอองนวล  อาจารยประจาํ สาขาวชิาการจดัการ 

“การเปน HRM และ HRD ในมหาวิทยาลัยแบบมืออาชีพ” 

กองทรัพยากรบุคคล  มีแผนการจัดการความรู  มีการกําหนดกระบวนการของการจัดการความรู 

(KM) ประปการศึกษา 2560 ของหนวยงาน ซึ่งกําหนดใหจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

การพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 

สําหรับในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งนี้  บุคลากรกองทรัพยากรบุคคลไดเรียนรูทักษะ 

และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในหลายประเด็น ซึ่งเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานและการบริหารงาน

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรเปนอยางมาก  จากการเขาศึกษาดูงานดานการบริหารทรัพยากร

บุคคล และรับฟงการบรรยายในหัวขอ “การเปน HRM และ HRD ในมหาวิทยาลัยแบบมืออาชีพ”  จาก

ผูเชี่ยวชาญทางดานบริหารทรัพยากรบุคคล ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร รายละเอียดดังนี้ 
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กิจกรรมเสริมสรางการทํางาน 

เนื้อหาโดยสรุป 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที� เปิดสอนในระดับ

บณัฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) มีวิสัยทศัน์ คือ “เป็นสถาบนัชั�นนาํแห่งชาติที�สร้างผูน้าํและองค์

ความรู้ในระดบัสากล”  ปรัชญาของสถาบนั คือ  “WISDOM for Change สร้างปัญญา”  

 โครงสร้างกองบริหารทรัพยากรบุคคล  แบ่งเป็น 7 กลุ่มงาน ซึ� งแบ่งตามภารกิจหลกั ไดแ้ก่  

1. กลุ่มงานแผนกลยทุธ์ทรัพยากรบุคคล 

- งานวเิคราะห์และจดัทาํแผน 

- งานประกนัคุณภาพและบริหารความเสี�ยง 

- งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร 

- งานวางแผนสารสนเทศกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

- วางแผนอตัรากาํลงั/ทาํ ISO 

2. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

- งานสรรหาและคดัเลือกบุคลากร 

- งานมาตรฐานภาระงานสายวชิาการและสายสนบัสนุน 

- งานประเมินผลการปฏิบติังาน 

- งานติดตามและประเมินผล 

- งานเงินเดือน 

3. กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคล  

 - งานฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 

 - งานพฒันาสมรรถนะบุคลากร 

 - งานส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ 

 - งานบริหารความรู้ภายในองคก์ร 

 - งานสร้างความผกูพนัและขบัเคลื�อนวฒันธรรมองคก์ร 
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4. กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพ  

 - งานความกา้วหนา้ในอาชีพสายวชิาการ 

 - งานความกา้วหนา้ในอาชีพสายสนบัสนุน 

 - งานฐานขอ้มูลและสารสนเทศความกา้วหนา้ในอาชีพ 

 - งานส่งเสริมและพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพ 

 - งานกฎระเบียบขอ้บงัคบั           

5. กลุ่มงานสวสัดิการและบุคลากรสัมพนัธ์ 

 - งานสวสัดิการ 

 - งานสิทธิประโยชน์ 

 - งานบุคลากรสัมพนัธ์ 

 - งานคดัเลือกขา้ราชการดีเด่น/นกัศึกษาเก่าดีเด่น 

6. กลุ่มงานทะเบียนประวติัและค่าตอบแทน 

 -  งานทะเบียนประวติั 

 - งานสถิติและขอ้มูลสารสนเทศบุคลากร 

 - งานบริหารค่าตอบแทน 

 - เครื�องราชอิสริยาภรณ์ 

7. กลุ่มงานบริหารและธุรการ  

 - งานสารบรรณและธุรการ 

 - งานบุคคลและเลขานุการ (ดูแลเฉพาะกองบริหารทรัพยากรบุคคล) 

 - งานจดัเลี�ยงและประสานงาน 

 - งานการเงินและพสัดุ 

 - งานอาคารสถานที�และยานพาหนะ 
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จํานวนบุคลากรสายวชิาการ 

 

 

 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 

 

สัดส่วนบุคลากรสายวชิาการ : สายสนับสนุน 1 : 2 : 66  แต่เป้าหมายที�ตั�งไว้  1: 2  
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 กระบวนการสรรหาและการคัดเลอืก 

1.สายวชิาการ     2.สายสนับสนุน 

 ขั�นตอนและกระบวนการ    ขั�นตอนและกระบวนการ 

 1. รับเรื�อง     1. รับเรื�อง 

 2. ตรวจสอบเอกสาร    2. ตรวจสอบอตัรา 

 3. ประกาศรับสมคัร    3. เสนออธิการบดี/รองอธิการบดี 

 4. ส่งใหค้ณะ     4. แต่งตั�งกรรมการ 

 5. กรรมการการพิจารณา    5. ประกาศรับสมคัร 

 6. กองบริหารทรัพยากรบุคคลพิจารณา  6. ตรวจคุณสมบติั 

 7. ประกาศผล     7.ประกาศผูมี้สิทธิ� สอบ 

 8. รับรายงานตวั     8. สอบแข่งขนั/คดัเลือก/บุคลากรภายใน/คดัเลือกจากบญัชี 

       9. สอบสัมภาษณ์หรือสอบปฏิบติั 

       10. ประกาศผล 

       11. รับรายงานตวั 

 การพฒันาบุคลากร Human Resource Development  

เป็นกระบวนการที�ใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ พฒันาสมรรถนะ (Competency) และทศันคติที�ดีในการ 

ปฏิบติังานแก่บุคลากรเพื�อตอบสนองต่อยทุธศาสตร์ของสถาบนั 

 

 บทบาทของบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ ของสถาบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

ผู้บริหาร 

ผอ./เลขา  

หวัหน้างาน 

ปฏิบตัิการ 

Feedback 

Feedback 

 ปฏิบตัิงานตามแผน 

  วางนโยบายทิศทางระดบัสถาบนั 

เปลี�ยนนโยบายสูแ่ผนปฏิบตัิอยา่งเป็น

รูปธรรม 

กํากบั ควบคมุ ให้เป็นไปตามแผน 
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   การพฒันาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์  3 วธีิ 

- Training อบรมสายวชิาการและสายสนบัสนุน 

- Doing  ฝึกปฏิบติัในงาน ทาํคู่มือ/งานวเิคราะห์/สังเคราะห์ 

งานวจิยัจากงานประจาํ (KM) 

- Sharing  การจดัการความรู้ (KM) 

 มาตรการสนับสนุน  

- ทุนการศึกษาภายในประเทศสายสนบัสนุน ปริญญาตรี/ปริญญาโท (สาํหรับสายอาจารยรั์บเฉพาะ

อาจารยคุ์ณวฒิุปริญญาเอกเท่านั�น) 

- เงินสนบัสนุนพฒันาตนเองทกัษะภาษาองักฤษ  

- เงินสนบัสนุนอบรมภายนอกสถาบนั 

  ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

- Core Competency    การพฒันาค่านิยมรวม 

- Managerial Competency   พฒันาศกัยภาพการบริหารและความต่อเนื�องการทดแทนตาํแหน่ง 

- Strategic Driven Competency   พฒันาศกัยภาพเพื�อขบัเคลื�อนนโยบายสถาบนั 

- Technical Competency   พฒันาความสามารถการปฏิบติังาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน Performance Appraisal มีวตัถุประสงค์เพื�อ 

1. ประเมินผลการทดลองงาน 

- คุณธรรมและจริยธรรม 

- พฤติกรรมการปฏิบติังาน 

- ผลการปฏิบติังาน 

2. ต่อสัญญาจา้ง 

- สัญญาจา้งที� 1 มีอายกุารจา้งไม่เกิน 1 ปี  

- สัญญาจา้งที� 2 มีอายกุารจา้ง 2 ปี 

- สัญญาจา้งที� 3 มีอายกุารจา้ง 5 ปี  

หมายเหตุ สัญญาจ้างครั�งต่อไป จะมีสัญญาการจ้าง ครั�งละ 10 ปี  

3. เลื�อนเงินเดือน 

- รอบการประเมินที� 1 (1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ) 

- รอบการประเมินที� 2 (1 เมษายน ถึง 30  กนัยายน ) 
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 บริหารค่าตอบแทน Compensation Management) 

บัญชีเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานสถาบัน 

ประเภทตําแหน่ง คุณวุฒิ อตัราเงินเดือนแรกบรรจุ 

วชิาการ ปริญญาเอก 33,600 บาท 

ปริญญาโท 28,000 บาท 

 

วชิาชีพเฉพาะหรือเชี�ยวชาญเฉพาะ 

ปริญญาเอก 29,400 บาท 

ปริญญาโท 24,500 บาท 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต 22,120 บาท 

ปริญญาตรี 21,000 บาท 

 

 

ทั�วไป 

 

ปวส. 16,100 บาท 

ปวท./ป.กศ.สูง/ 

อนุปริญญา 

15,180 บาท 

ปวช. 13,160 บาท 

 

 สิทธิและสวสัดิการ Welfare & Benefits 

รายการ รายละเอยีด 

1. ค่าอาหารกลางวนั เงินเดือนไม่เกิน 10,000 600 บาท/เดือน 

2. โครงการคุณภาพชีวติสาํหรับบุคลากร ไม่เกิน 50,000 บาท/ปี 

3.การตรวจสุขภาพประจาํปี  

4.การประกนัสุขภาพประจาํปี ตามเงื�อนไขที�สถาบนัทาํกบับริษทั 

5.เงินช่วยเหลือความเสี�ยงภยัหรือประสบภยัพิบติั 

6.เงินช่วยเหลือการมรณกรรมของบุคลากร คนละ 50,000 บาท  

7.เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร คนละ 1,000 บาท/ บุตร 1 คน ไม่เกิน 3 คน 

8.เงินช่วยเหลืออุปกรณ์การศึกษาบุตร (เงินเดือนไม่ถึง 15,00 บาท) คนละ 700 บาท/ บุตร 1 คน (ไม่เกิน 3 คน) 

9.ทุนการศึกษาบุตร เงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท แบ่งเป็น 4,500 /3,500/3,000/2,500 

10.การดูแลเด็กช่วงปิดภาคเรียน อายรุะหวา่ง  3 – 12 ปี  

11.เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม รายละ 5,000 บาท 

12.เงินกูเ้พื�อซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์ ปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนและ

มีสญัญาจา้งไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  

ไม่เกิน 50,000 บาท  

(ดอกเบี�ยร้อยละ 3 บาท/ปี สูงสุด 30 เดือน 
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13.เงินอุดหนุนซื�อหนงัสือวชิาการ สายวชิาการไม่เกิน 9,000 บาท/ปีงบประมาณ 

สายสนบัสนุนไม่เกิน 2,250 /ปีงบประมาณ 

14.ทุนสนบัสนุนการศึกษาภายในประเทศ ป.ตรี/ป.โท ยกเวน้ค่าหน่วยกิต ป.โท ภายในสถาบนั 100% 

15.เงินสนบัสนุนการพฒันาตนเองดา้นภาษาองักฤษ สาํหรับบุคลากร                  

สายสนบัสนุน 

คะแนน TOEIC 900  4,000//เดือน 800-899                

3,000 บาท/เดือน 700-799  2,000บาท/เดือน 

 

สรุปแนวปฏิบัติที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

หัวขอ “การเปน HRM และ HRD ในมหาวิทยาลัยแบบมืออาชีพ” 

 1.ไดแ้ลกเปลี�ยนเรียนรู้ และรับฟังแนวคิดดา้นการบริหารงานบุคคลแบบมืออาชีพ 

 2.ไดส้ร้างสัมพนัธ์ภาพอนัดีระหวา่งผูป้ฏิบติังานดา้นการบริหารงานบุคคลระหวา่งสถาบนัการศึกษา 

อีกทั�งไดแ้ลกเปลี�ยนเรียนรู้งานบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลยัของรัฐบาล  

 3. การพฒันาระบบงานดา้นการบริหารงานบุคคลโดยการจดัทาํ HR Clinic ซึ� งเป็นกิจกรรมหนึ�งที�

เกิดจากความตอ้งการของทีมงานกองบริหารทรัพยากรบุคคล ที�ตอ้งการจะพฒันาช่องทางการช่วยเหลือ      

ให้คาํแนะนาํบุคลากรของสถาบนั ในการขอรับบริการงานด้านบุคคล เช่น การพฒันาบุคลากร การขอ

ตาํแหน่งที�สูงขึ�น การต่อสัญญาจา้ง การประเมินผลการปฏิบติังาน สิทธิและสวสัดิการ เป็นตน้ โดยอาศยั

ความรู้ ความชาํนาญของบุคลากรในงานที�รับผดิชอบ ในการใหค้าํปรึกษา ช่วยเหลือหาแนวทางการทาํงานที�

ดี  รวมถึงเปิดโอกาสการแลกเปลี�ยนความรู้ระหว่างผูป้ฏิบติังานและผูรั้บบริการ โดยใช้การจดัการความรู้

(Knowledge Management) เป็นตวัขบัเคลื�อน พร้อมทั�งรวบรวมขอ้เสนอแนะจากผูรั้บบริการ  เพื�อนาํมา

ทบทวนปรับปรุงพฒันาการใหบ้ริการอยา่งต่อเนื�อง ผลสัมฤทธิ� ของการจดัทาํ HR Clinic ที�เป็นรูปธรรม เช่น 

การลดระยะเวลาการเสนอขอตาํแหน่งทางวชิาการจาก  1   ปี เหลือ 2 เดือน เป็นตน้ 
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