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สรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรู (KM) กองทรัพยากรบุคคล
เรื่อง การเปน HRM และ HRD ในมหาวิทยาลัยแบบมืออาชีพ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13:00 – 16:00 น.
ณ หองประชุมชัยพฤกษ อาคารนราธิปพงศประพันธ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
วิทยากรโดย : คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท
หัวหนากลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
รายชื่อผูเขารวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู กองทรัพยากรบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นางสุภัทรียา
จิตรกร
นางนฤดี
บุญยืน
นางโสภา
เอี่ยมอิทธิพล
นางเต็มดวง
เข็มเพชร
นางสาวสาคร เชื้อฉ่ําหลวง
นางสาวออยใจ พูลเกตุ
นางสาวนิภาพร พรมรักษ
นางสาวรุงฤดี ธนูแกว
นายทวนชัย
โชติชว ง
นางสาววัลลภา วัฒแสง
นางสาวโสภิตฐิตา ฤทธิ์ศรีบุญ

ผูอํานวยการ
หัวหนาแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล
เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล
เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล
หัวหนาแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล
หัวหนาแผนกขอมูลสารสนเทศและธุรการ
เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล
เจาหนาทีบ่ ริหารงานธุรการ
เจาหนาที่ธุรการ

รายชื่อผูเขารวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู คณะบริหารธุรกิจ
1. อาจารยชรินพร งามกมล
2. อาจารยประนอม ละอองนวล

หัวหนาสาขาวิชาการจัดการ
อาจารยประจํา สาขาวิชาการจัดการ

“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
สถาบัน บัณ ฑิ ต พัฒ นบริ หารศาสตร์ (NIDA) เป็ นมหาวิ ท ยาลัย ของรั ฐ ที เปิ ดสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา (ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก) มีวิสัยทัศน์ คือ “เป็ นสถาบันชันนําแห่งชาติทีสร้างผูน้ าํ และองค์
ความรู ้ในระดับสากล” ปรัชญาของสถาบัน คือ “WISDOM for Change สร้างปั ญญา”
 โครงสร้ างกองบริ หารทรั พยากรบุคคล แบ่งเป็ น 7 กลุ่มงาน ซึ งแบ่งตามภารกิจหลัก ได้แก่
1. กลุ่มงานแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล
- งานวิเคราะห์และจัดทําแผน
- งานประกันคุณภาพและบริ หารความเสี ยง
- งานส่ งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรมบุคลากร
- งานวางแผนสารสนเทศกองบริ หารทรัพยากรบุคคล
- วางแผนอัตรากําลัง/ทํา ISO
2. กลุ่มงานบริ หารงานบุคคล
- งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- งานมาตรฐานภาระงานสายวิชาการและสายสนับสนุน
- งานประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
- งานติดตามและประเมินผล
- งานเงินเดือน
3. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- งานฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร
- งานพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
- งานส่ งเสริ มความรู ้และประสบการณ์
- งานบริ หารความรู ้ภายในองค์กร
- งานสร้างความผูกพันและขับเคลือนวัฒนธรรมองค์กร
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4. กลุ่มงานส่ งเสริ มและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
- งานความก้าวหน้าในอาชีพสายวิชาการ
- งานความก้าวหน้าในอาชีพสายสนับสนุน
- งานฐานข้อมูลและสารสนเทศความก้าวหน้าในอาชีพ
- งานส่ งเสริ มและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
- งานกฎระเบียบข้อบังคับ
5. กลุ่มงานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์
- งานสวัสดิการ
- งานสิ ทธิ ประโยชน์
- งานบุคลากรสัมพันธ์
- งานคัดเลือกข้าราชการดีเด่น/นักศึกษาเก่าดีเด่น
6. กลุ่มงานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน
- งานทะเบียนประวัติ
- งานสถิติและข้อมูลสารสนเทศบุคลากร
- งานบริ หารค่าตอบแทน
- เครื องราชอิสริ ยาภรณ์
7. กลุ่มงานบริ หารและธุ รการ
- งานสารบรรณและธุ รการ
- งานบุคคลและเลขานุการ (ดูแลเฉพาะกองบริ หารทรัพยากรบุคคล)
- งานจัดเลียงและประสานงาน
- งานการเงินและพัสดุ
- งานอาคารสถานทีและยานพาหนะ
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จํานวนบุคลากรสายวิชาการ

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน

สั ดส่ วนบุคลากรสายวิชาการ : สายสนับสนุน 1 : 2 : 66 แต่ เป้าหมายทีตังไว้ 1: 2
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 กระบวนการสรรหาและการคัดเลือก
1.สายวิชาการ

2.สายสนับสนุน

ขันตอนและกระบวนการ

ขันตอนและกระบวนการ

1. รับเรื อง

1. รับเรื อง

2. ตรวจสอบเอกสาร

2. ตรวจสอบอัตรา

3. ประกาศรับสมัคร

3. เสนออธิ การบดี/รองอธิ การบดี

4. ส่ งให้คณะ

4. แต่งตังกรรมการ

5. กรรมการการพิจารณา

5. ประกาศรับสมัคร

6. กองบริ หารทรัพยากรบุคคลพิจารณา

6. ตรวจคุณสมบัติ

7. ประกาศผล

7.ประกาศผูม้ ีสิทธิ สอบ

8. รับรายงานตัว

8. สอบแข่งขัน/คัดเลือก/บุคลากรภายใน/คัดเลือกจากบัญชี

9. สอบสัมภาษณ์หรื อสอบปฏิบตั ิ
10. ประกาศผล
11. รับรายงานตัว
 การพัฒนาบุคลากร Human Resource Development
เป็ นกระบวนการทีให้ความรู ้ ความเข้าใจ พัฒนาสมรรถนะ (Competency) และทัศนคติทีดีในการ
ปฏิบตั ิงานแก่บุคลากรเพือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ของสถาบัน
 บทบาทของบุคลากรกลุ่มต่ าง ๆ ของสถาบัน

ผู้บริ หาร

วางนโยบายทิศทางระดับสถาบัน

Feedback

ผอ./เลขา

เปลียนนโยบายสูแ่ ผนปฏิบตั ิอย่างเป็ น
รูปธรรม

Feedback

หัวหน้ างาน

กํากับ ควบคุม ให้ เป็ นไปตามแผน

ปฏิบตั ิการ

ปฏิบตั ิงานตามแผน
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การพัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 3 วิธี
- Training
- Doing

อบรมสายวิชาการและสายสนับสนุน
ฝึ กปฏิบตั ิในงาน ทําคู่มือ/งานวิเคราะห์/สังเคราะห์
งานวิจยั จากงานประจํา (KM)

- Sharing
การจัดการความรู ้ (KM)
 มาตรการสนับสนุน
- ทุนการศึกษาภายในประเทศสายสนับสนุน ปริ ญญาตรี /ปริ ญญาโท (สําหรับสายอาจารย์รับเฉพาะ
อาจารย์คุณวุฒิปริ ญญาเอกเท่านัน)
- เงินสนับสนุนพัฒนาตนเองทักษะภาษาอังกฤษ
- เงินสนับสนุนอบรมภายนอกสถาบัน
 ยุทธศาสตร์ การบริ หารทรั พยากรบุคคล
- Core Competency
การพัฒนาค่านิยมรวม
- Managerial Competency
พัฒนาศักยภาพการบริ หารและความต่อเนื องการทดแทนตําแหน่ง
- Strategic Driven Competency พัฒนาศักยภาพเพือขับเคลือนนโยบายสถาบัน
- Technical Competency
พัฒนาความสามารถการปฏิบตั ิงาน
ั ถุประสงค์ เพือ
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน Performance Appraisal มีวต
1. ประเมินผลการทดลองงาน
- คุณธรรมและจริ ยธรรม
- พฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
- ผลการปฏิบตั ิงาน
2. ต่อสัญญาจ้าง
- สัญญาจ้างที 1 มีอายุการจ้างไม่เกิน 1 ปี
- สัญญาจ้างที 2 มีอายุการจ้าง 2 ปี
- สัญญาจ้างที 3 มีอายุการจ้าง 5 ปี
หมายเหตุ สั ญญาจ้ างครังต่ อไป จะมีสัญญาการจ้ าง ครังละ 10 ปี
3. เลือนเงินเดือน
- รอบการประเมินที 1 (1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม )
- รอบการประเมินที 2 (1 เมษายน ถึง 30 กันยายน )
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 บริ หารค่ าตอบแทน Compensation Management)

บัญชี เงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานสถาบัน
ประเภทตําแหน่ ง

คุณวุฒิ

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ

วิชาการ

ปริ ญญาเอก

33,600 บาท

ปริ ญญาโท

28,000 บาท

ปริ ญญาเอก

29,400 บาท

ปริ ญญาโท

24,500 บาท

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

22,120 บาท

ปริ ญญาตรี

21,000 บาท

ปวส.

16,100 บาท

ปวท./ป.กศ.สู ง/

15,180 บาท

วิชาชีพเฉพาะหรื อเชียวชาญเฉพาะ

ทัวไป

อนุปริ ญญา
ปวช.

13,160 บาท

 สิ ทธิและสวัสดิการ Welfare & Benefits

รายการ
1. ค่าอาหารกลางวัน เงินเดือนไม่เกิน 10,000
2. โครงการคุณภาพชีวติ สําหรับบุคลากร

รายละเอียด
600 บาท/เดือน
ไม่เกิน 50,000 บาท/ปี

3.การตรวจสุขภาพประจําปี
4.การประกันสุขภาพประจําปี

ตามเงือนไขทีสถาบันทํากับบริ ษทั

5.เงินช่วยเหลือความเสี ยงภัยหรื อประสบภัยพิบตั ิ
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
10.การดูแลเด็กช่วงปิ ดภาคเรี ยน

แบ่งเป็ น 4,500 /3,500/3,000/2,500
อายุระหว่าง 3 – 12 ปี

11.เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม

รายละ 5,000 บาท

12.เงินกูเ้ พือซือเครื องคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนและ

ไม่เกิน 50,000 บาท

มีสญ
ั ญาจ้างไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี

(ดอกเบียร้อยละ 3 บาท/ปี สูงสุด 30 เดือน
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13.เงินอุดหนุนซือหนังสื อวิชาการ

สายวิชาการไม่เกิน 9,000 บาท/ปี งบประมาณ
สายสนับสนุนไม่เกิน 2,250 /ปี งบประมาณ

14.ทุนสนับสนุนการศึกษาภายในประเทศ ป.ตรี /ป.โท

ยกเว้นค่าหน่วยกิต ป.โท ภายในสถาบัน 100%

15.เงินสนับสนุนการพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ สําหรับบุคลากร

คะแนน TOEIC 900 4,000//เดือน 800-899

สายสนับสนุน

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

สรุปแนวปฏิบัติที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
หัวขอ “การเปน HRM และ HRD ในมหาวิทยาลัยแบบมืออาชีพ”
1.ได้แลกเปลียนเรี ยนรู ้ และรับฟังแนวคิดด้านการบริ หารงานบุคคลแบบมืออาชีพ
2.ได้สร้างสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการบริ หารงานบุคคลระหว่างสถาบันการศึกษา
อีกทังได้แลกเปลียนเรี ยนรู ้งานบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยของรัฐบาล
3. การพัฒนาระบบงานด้านการบริ หารงานบุคคลโดยการจัดทํา HR Clinic ซึ งเป็ นกิจกรรมหนึ งที
เกิ ดจากความต้องการของที มงานกองบริ หารทรัพยากรบุ คคล ที ต้องการจะพัฒนาช่ องทางการช่ วยเหลื อ
ให้คาํ แนะนํา บุ ค ลากรของสถาบัน ในการขอรั บ บริ การงานด้านบุ ค คล เช่ น การพัฒนาบุ คลากร การขอ
ตําแหน่ งทีสู งขึน การต่อสัญญาจ้าง การประเมินผลการปฏิ บตั ิ งาน สิ ทธิ และสวัสดิ การ เป็ นต้น โดยอาศัย
ความรู ้ ความชํานาญของบุคลากรในงานทีรับผิดชอบ ในการให้คาํ ปรึ กษา ช่วยเหลือหาแนวทางการทํางานที
ดี รวมถึ งเปิ ดโอกาสการแลกเปลี ยนความรู ้ ระหว่างผูป้ ฏิ บตั ิงานและผูร้ ับบริ การ โดยใช้การจัดการความรู ้
(Knowledge Management) เป็ นตัวขับเคลื อน พร้ อมทังรวบรวมข้อเสนอแนะจากผูร้ ับบริ การ เพือนํามา
ทบทวนปรับปรุ งพัฒนาการให้บริ การอย่างต่อเนื อง ผลสัมฤทธิ ของการจัดทํา HR Clinic ทีเป็ นรู ปธรรม เช่น
การลดระยะเวลาการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการจาก 1 ปี เหลือ 2 เดือน เป็ นต้น
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