
การด าเนินการตามโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2564 

 
๑. การด าเนินการด้านบริหารอัตราก าลัง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เปลี่ยนสถานะจากสถาบันราชภัฏสุรินทร์ เป็นมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จะต้อง
บริหารทรัพยากรบุคคลโดยจัดให้มีการวางแผนอัตราก าลัง และก าหนดกรอบของต าแหน่ง อันดับเงินเดือนของ
ต าแหน่งและจ านวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พ่ึงมีในสถาบันอุดมศึกษานั้น รวมทั้งภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบของต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง โดยต้องค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่
ซ้ าซ้อน ความประหยัด และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด” 
  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายก าหนดให้ทุกหน่วยงานต้องมีการวางแผนอัตราก าลัง โดยใช้เครื่องมือและตัวชี้วัด
ต่างๆ รวมทั้งมีการออกแบบโครงสร้างองค์กรและต าแหน่งให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลเกิดประโยชน์สูงสุด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลการด าเนินงานด้านการบริหาร
อัตราก าลัง ดังนี้ 

การจัดท าแผนกรอบอัตราก าลัง 
  มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความส าคัญกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้ตอบสนองสอด
รับกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจ าเป็นต้องมีบุคลากรเพียงพอที่จะปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จ ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยที่จะประสบความส าเร็จในการบริหารอัตราก าลังจะต้องจัดหาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ 
และสมรรถนะที่สอดคลองกับการท างานในภารกิจของมหาวิทยาลัย การจัดท าแผนอัตราก าลัง ต้องมีการ
วางแผนและค านึงถึงกระบวนการที่สะท้อนภารกิจงานจริงของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ไม่ซ้ าซ้อนและเกิดความประโยชน์สูงสุด โดยมีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

๑. พิจารณายุทธศาสตร์ นโยบาย และภารกิจส่วนราชการ 
   ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๘๐ และแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๘๐ น ามาสู่นโยบายของสภามหาวิทยาลัยในการจัดท ากรอบอัตราก าลังของ
บุคลากรภาครัฐทุกประเภทในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่  ๕ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ –  ๒๕๖๗) ให้อัตราก าลังมีจ านวนและขนาดที่เหมาะสม สอดคล้องกับบทบาท 
ภารกิจ ตอบสนองในการพัฒนาขีดความสามารถในการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และพร้อมผลักดันการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ –  
๒๕๘๐ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัดบริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจภาครัฐใน
อนาคต สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่มีผลผูกพันงบประมาณในระยะยาว มีการบริหารก าลังคน
ภาครัฐที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ตลอดจนมีกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้ก าลังคนให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  คุณภาพของระบบอุดมศึกษาขึ้นอยู่
กับคุณภาพของ สถาบันอุดมศึกษาท่ีร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจตามความเชี่ยวชาญ ความสอดคล้องของพ้ืนที่และ



โอกาสในการสร้างคุณประโยชน์ แก่ประเทศชาติ คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของชุมชน
วิชาการในสถาบันนั้น ๆ ตั้งแต่ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา นักปฏิบัติ และผู้น าในการบริหาร ในสภาวะของ
ความเปลี่ยนแปลงและความคาดหวังที่จะให้สถาบัน อุดมศึกษาเป็นหัวรถจักรในการพัฒนาประเทศ ระบบ 
อุดมศึกษาต้องสร้างโอกาสให้ศูนย์รวมของบุคลากรคุณภาพสูงมีมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยมีในอดีต การก าหนด
เส้นทางอาชีพ และการพัฒนาของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการระดมสรรพก าลัง
ที่มีความสามารถสูง ตั้งแต่การสร้างสภาพแวดล้อมให้ดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง การคัดเลือก และการด ารงรักษาให้
เจริญเติบโตในสภาพปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาให้ความส าคัญกับการสรรหาคณาจารย์เพ่ือปฏิบัติการสอนเป็น
หลักการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนทั้งในด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาท้องถิ่นและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงเป็นภาระงานที่ต้องสร้างสรรค์ฝึกฝนขึ้นมาใหม่ทั้งหมด เส้นทางอาชีพและการ
พัฒนามิได้เอ้ือให้บุคลากรเหล่านั้นได้เจริญก้าวหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเต็มความสามารถ 
   นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 
๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
ให้สอดคล้อง และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับทิศทาง
ของยุทธศาสตร์ชาติ แผน แม่บท และนโยบายของรัฐบาล โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือ “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 
๒๑ พัฒนาเศรษฐกิจที่ กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความ
เข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับ แนวหน้าในสากลน าพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว” โดยค านึงถึง บริบท
ของการปฏิรูปประเทศในปัจจุบัน การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็น
กระทรวงใหม่ และบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงออกแบบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถมีส่วน
ร่วม ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม (Platform) ความร่วมมือ ตามเป้าประสงค์ของ
การพัฒนาใน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ ๒) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบ
โจทย์ท้าทายของสังคม ๓) การวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน และ ๔) การวิจัย 
และสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า โดยด าเนินงานควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบ 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ยุทธศาสตร์การด าเนินงานในแต่ละแพลตฟอร์มได้ 
ก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) และชุดโปรแกรมภายใต้
แพลตฟอร์ม (Platform) เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบแผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ นวัตกรรมของประเทศต่อไป ทั้งนี้ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้ร่วมกันจัดท า แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕ ขึ้นเพ่ือเป็นแผนระยะกลาง โดยมี ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ เพ่ือให้ทันการกับการจัดสรรงบประมาณปี 
๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ตามแนวทางที่ก าหนดในพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๑ (๑) และ (๒) โดยจะมีการปรับปรุงนโยบายและยุทธศาสตร์การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นระยะ เพ่ือให้
สอดรับกับบริบทของการพัฒนาประเทศ รวมทั้งปรับปรุงให้ มีความสมบูรณ์ขึ้น โดยเพ่ิมเติมการมองภาพ
อนาคตการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศและของ



โลก และสถานการณ์การพัฒนาประเทศรายสาขา รวมทั้งการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ จึงก าหนดหลักการพ้ืนฐานและ
แนวคิดในการจัดท าแผนที่มุ่งหวังให้อุดมศึกษาเป็นหัวรถจักรในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศปฏิรูปการ
อุดมศึกษาทั้งระบบ และสร้างโอกาสในการเปลี่ยนแปลง การศึกษาทั้งระบบของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยต้อง
เป็นสมองของประเทศในการคิดวิเคราะห์เชิงรุก มีทฤษฎี มีตรรกะ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม แสวงหา
ทางเลือกใหม่ และสร้างรากฐานการวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนและสังคมในการพัฒนาประเทศ ทั้งการปรับ
โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการอุดมศึกษาระยะยาว ๒๐ ปี จึง
มุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนทิศทางและบทบาทของอุดมศึกษา (Re-
Orientation) การปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษา (Re-Profiling) การปรับโครงสร้างการด าเนินงาน (Re-
Structure) และการจัดองค์กรใหม่ (Re-Organization)  
   ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยก าหนด
เป้าหมายในการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
ด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่นที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ และให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบ
บริหารที่มีคุณภาพและคล่องตัว มุ้งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ซึ่งก าหนดกลยุทธ์ในการบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ดังนี้ 
   ๑. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้
ความสามารถ และศักยภาพพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
   ๒. เพ่ิมทบบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นโดยให้ความส าคัญกับการบูรณา
การการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญหา 
   ๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   ๔. ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณและ
บุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

๒. พิจารณาสัดส่วนภารกิจของงาน 
   หน่วยงานทบทวนบทบาทหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน ว่าเป็นภารกิจที่
ด าเนินการในปัจจุบัน หรือมีแนวโน้มที่จะได้รับมอบหมายภารกิจเพ่ิมขึ้น หรือมีแนวโน้มที่จะยุบ/เลิก/หมด
ความจ าเป็นโดยพิจารณาจาก แผนงาน/โครงการ/ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการโดยพิจารณาจาก
แนวความคิดในการจัดอัตราก าลังตามภารกิจ ๓ กลุ่มภารกิจ ดังนี้  
   ๑. ภารกิจหลัก (Core Function) หมายถึง งานตามกฎหมายหรือนโยบาย หรืองาน
ที่ท าเพ่ือความคงอยู่ขององค์กร หรือเป็นงานหลักตามบทบาทภารกิจและพันธกิจของหน่วยงานที่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการเพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนด ผู้ปฏิบัติควรเป็นข้าราชการประมาณร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ 
ที่เหลือเป็นพนักงานราชการหรือจ้างเหมา 
   ๒. ภารกิจสนับสนุนทางวิชาการ (Technical Support Function) หมายถึง งานที่
ท าเพ่ือสนับสนุนให้การ ด าเนินการตามภารกิจหลักสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนด หรือการน านโยบายไป



ปฏิบัติ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ งานวิชาการ งานสนับสนุน การบริหารและการตัดสินใจ ผู้ปฏิบัติควรเป็น
ข้าราชการประมาณร้อยละ ๕๐ – ๗๕   ที่เหลือเป็นพนักงานราชการหรือจ้างเหมา  
   ๓. ภารกิจสนับสนุนทางการบริหารจัดการ (Administrative Support Function) 
หมายถึง งานด้านอ านวยการ งานธุรการ งานด้านบริการ เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจหลักสัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนด ผู้ปฏิบัติ ควรเป็นข้าราชการประมาณร้อยละ 25 - 50 ที่เหลือเป็นพนักงานราชการหรือ
จ้างเหมา 

๓. พิจารณาหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กองบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท ากรอบ

อัตราก าลัง โดยก าหนดหลักการในการรวบรวมข้อมูลเอกสารในการจัดท ากรอบอัตราก าลังของหน่วยงาน ซึ่ง
ต้องก าหนดโครงสร้างกรอบอัตราก าลังของหน่วยงาน วิเคราะห์ภาระงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมของอัตราก าลังรายต าแหน่งตามที่ก าหนดในมาตรฐานต าแหน่งของหน่วยงาน 
และของมหาวิทยาลัย 

๔. พิจารณาความจ าเป็นของงาน 
   เนื่องจากการวางแผนอัตราก าลังบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นกระบวนการพิจารณา
ก าหนดความต้องการของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือบุคลากรมีคุณสมบัติตามท่ีหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย
ต้องการ เพ่ือรักษาคนให้อยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีค่ามีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ 
ความสามารถ และมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน การก าหนดกรอบอัตราก าลังของมหาวิทยาลัยต้อง
พิจารณาลักษณะงาน เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ สภาพแวดล้อมในการท างาน ลักษณะงานที่มีความ
แตกต่างตามประเภทของงาน จ านวนบุคลากรที่มอบหมายให้ปฏิบัติงานนั้นๆ ต้องตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของงาน 

๕. พิจารณาก าหนดต าแหน่ง และประเภทการจ้าง  
   จากที่ให้หน่วยงานจัดท ากรอบอัตราก าลัง จนได้จ านวนกรอบอัตราก าลังคนที่
สอดคล้องกับภาระงาน โดยในจ านวนทั้งหมดดังกล่าวนั้น หน่วยงานสามารถวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีความชัดเจน อีกท้ังยังได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควร เน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสมกับภารกิจ โดยให้หน่วยงานก าหนดกรอบให้สอดคลองกับภารกิจและลักษณะงานของมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 
   ๑. ข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงาน
ที่เน้นการใช้ความรู้ความสามารถ และทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
นโยบายหรือลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการท างาน  
   ๒. พนักงานราชการ : ปฏิบัติงานในภารกิจรอง และภารกิจสนับสนุน เป็นงานที่มี
ก าหนด ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอนตามความจ าเป็นของภารกิจ มีการจ้างงานในระบบสัญญาจ้างและ
ต่อสัญญาจ้างได้ 



   ๓. ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์เมื่อปรับใช้ระบบ
พนักงานราชการหรือการจ้างเหมาบริการแทน จึงไม่มีการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่และไม่มีการบรรจุบุคคลใน
ต าแหน่งดังกล่าว  
   ๔. พนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจ
สนับสนุน งานที่มีก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะ
สั้น  
   

กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ 
  ภายหลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการตามการปฏิรูประบบราชการ เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๔๕ ส านักงาน ก.พ. ได้น าระบบลูกจ้างสัญญาจ้างเดิมมาปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐ 
ให้มีความหลากหลายและยืดหยุ่นมากข้ึน รวมทั้งขยายผลให้มีความหลากหลายของรูปแบบการจ้างงานในส่วน
ของการจ้างผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยได้เปลี่ยนชื่อจาก “ลูกจ้างสัญญา
จ้าง”เป็น “พนักงานราชการ” เพ่ือดึงดูดใจและแสดงสถานะที่ชัดเจน ตลอดจนการวางระบบบริหารงานบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เรื่องการก าหนดลักษณะงาน ต าแหน่ง และกรอบอัตราก าลังการก าหนดค่าตอบแทน และ
สิทธิประโยชน์ การสรรหาและเลือกสรร และการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ส าคัญ คือ หลักสมรรถนะ (Competency) หลักผลงาน (Performance) และหลักคุณธรรม (Merit) 
ตลอดจนมอบอ านาจให้ส่วนราชการบริหารจัดการเอง เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ดังนั้น
ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ จึงก าหนดไว้อย่างกว้างฯเพ่ือให้ส่วนราชการมีความอิสระและยืดหยุ่น  

การบริหารอัตราก าลังพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ  
ตามที่กระทรวงการคลังออกระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจาก

เงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบริหารลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมหาวิทยาลัยอยู่ในสถานะค านิยามของข้อ ๘ ในระเบียบข้างต้นนี้ 
จึงด าเนินงานประสานหน่วยงานเพ่ือวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน และจ าแนกประเภทการจ้างบุคลากรใน
ภาพรวมของหน่วยงาน โดยที่อิงกับกรอบอัตราก าลัง ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) ที่อยู่ระหว่าง
การด าเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วนั้น เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีเป้าหมาย ทิศทาง และ เกิดความ
ต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากร และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยได้มีการพิจารณา ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปในทิศทางที่จะสนับสนุน
ผลักดันให้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนั้นบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๒. การด าเนินการด้านการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง 
ด าเนินการสรรหาบุคลากรตามแนวทางการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้บุคลากรมาปฏิบัติราชการที่มี
ความสามารถตรงตามต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยต้องการ โดยค านึงถึงความสามารถคุณธรรมและพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์ใน
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  ดังต่อไปนี้ 



 
 

 

๑. ต าแหน่งวิชาการ 
บุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าด้วยคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า

ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์  ดังนี้ 
๑) สังกัดหลักสูตรทั่วไป 
    -  “ TOEFFEL”     ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า    ๔๕๐    คะแนน    หรือ 
    -  “ TOEFL PBT”   ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า   ๑๐๕    คะแนน    หรือ 
    -  “ TOEFL IBT”    ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า    ๔๕     คะแนน    หรือ 
    -  “EILTS”            ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า    ๔.๕    คะแนน    หรือ 
    - “ TOEIC”           ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า   ๕๕๐    คะแนน    หรือ 
   - “ TU - GET”        ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า   ๕๐๐    คะแนน    หรือ 
   - “ CU - TEP”        ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า   ๕๐๐    คะแนน    หรือ 
๒) สังกัดหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
    -  “ TOEFFEL”     ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า    ๔๘๐    คะแนน    หรือ 
    -  “ TOEFL PBT”   ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า   ๑๒๐    คะแนน    หรือ 
    -  “ TOEFL IBT”    ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า    ๔๕     คะแนน    หรือ 
    -  “EILTS”            ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า    ๕       คะแนน    หรือ 
    - “ TOEIC”           ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า   ๖๐๐    คะแนน    หรือ 
   - “ TU - GET”        ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า   ๕๕๐    คะแนน    หรือ 
   - “ CU - TEP”        ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า   ๖๕      คะแนน    หรือ 
๓)  บุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าด้วยคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต้องมี

ผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์  ดังนี้ 
(๑) สังกัดหลักสูตรทั่วไป 

     -  “ TOEFFEL”      ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  ๔๘๐  คะแนน    หรือ 
      -  “ TOEFL PBT”   ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า   ๑๒๐    คะแนน    หรือ 
      -  “ TOEFL IBT”    ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า    ๔๕     คะแนน     หรือ 
      -  “EILTS”            ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า    ๕       คะแนน     หรือ 
      - “ TOEIC”           ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า   ๖๐๐    คะแนน     หรือ 
     - “ TU - GET”       ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า   ๕๕๐    คะแนน     หรือ 
     - “ CU - TEP”       ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า   ๖๕      คะแนน     หรือ 
 

๔) หลักเกณฑ์ละวิธีการคัดเลือก 
    -  การทดสอบความรู้ด้านระเบียบการปฏิบัติราชการ หลักและทฤษฎีทางการศึกษา จิตวิทยา

การศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา การสอน การวัด และประเมินผลมาตรฐานการศึกษา 
    -  การทดสอบความสามารถในสาขาวิชาเฉพาะต าแหน่ง 
    -  สัมภาษณ์หรือสอบภาคปฏิบัติ และ 
    -  ประเมินการน าเสนอผลงาน/แฟ้มสะสมงาน 



๒. ต าแหน่งประเภทสนับสนุน  
     หลักเกณฑ์การคัดเลือกจ านวน ๒๐๐ คะแนน ประกอบด้วย 
      ๑)   การทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป  ๕๐ คะแนน 
            -  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผล 
   -  ความรู้ความสามารถด้านภาษา 
            -  ความรู้พื้นฐานด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
     -  กฎหมาย ระเบียบการปฏิบัติราชการ 
       ๒)  การทดสอบความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  ๕๐  คะแนน 
            -  ทดสอบความรู้ทักษะที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานก าหนด 
       ๓)  การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ๑๐๐  คะแนน   
   -  แฟ้มสะสมงานและการสัมภาษณ์ 
            -  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
     -  คุณภาพการปฏิบัติงานในภาระหน้าที่หลัก 
            -  พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
            -  ความเหมาะสมโดยภาพรวม 
๑. อัตราพนักงานที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ได้ด าเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นไปตาม

งบประมาณและกรอบอัตราท่ีได้รับการจัดสรร  
๒. อัตราพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ได้ด าเนินการตามทีมหาวิทยาลัยฯได้ท าข้อตกลงกับ

กรมบัญชีกลางว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

3. การด าเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร  
ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรทุกประเภทในทุกระดับ เตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีทักษะหรือ

สมรรถนะสูง ให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้เครื่องมือที่
หลากหลายตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 

4. การด าเนินการด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ประเมินผลงานอย่างเป็นธรรม ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยน าระบบตัวชี้วัดผล

การปฏิบัติงาน (KPIs) จากเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย  ตลอดจนมีการน าระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการที่ทันสมัย เพ่ือสามารถตรวจสอบและ
บริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและผู้บริหารเพ่ือน าไปสู่การบรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ด าเนินการประเมินปีละ ๒ รอบการประเมินรอบละ ๖ เดือน 
ดังนี้ 

รอบท่ี ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป 
รอบท่ี  ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ด าเนินการตามข้อบังคับ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ 



(๑)  ต้นรอบการปะเมินให้ผู้ประเมินซึงเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงก าหนดข้อตกลงร่วมกัน
เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งก าหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้
ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

           (๒) เมื่อผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ตกลงและเห็นชอบร่วมกันแล้ว ให้ผู้ประเมินและผู้รับ
การประเมินลงลายมือชื่อในข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการ และเก็บไว้เป็นหลักฐานในการประเมินเมื่อสิ้นรอบการประเมิน ทั้งนี้ การจัดท าข้อตกลง
ดังกล่าวจะต้องด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนแรกของรอบการประเมิน 

            (๓)  ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินให้ค าปรึกษา แนะน าผู้รับการประเมินเพ่ือ
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการที่ตรงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน 

            (๔)  เมื่อสิ้นรอบการประเมิน ให้ผู้รับการประเมินรายงานผลการปฏิบัติราชการ โดยระบบ
ผลงานที่บ่งชี้ความส าเร็จของงานตามเกณฑ์การประเมินในข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและ
ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมหลักฐ านเชิง
ประจักษ์ต่อหน่วยต่อหน่วยงานที่สังกัด ภายในสัปดาห์สุดท้ายของรอบการประเมิน  

(๕) เมื่อผู้ประเมินได้รับรายงานผลการปฏิบัติราชการแล้ว ให้ท าการประเมินภายใน ๑๕ วัน 
ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินอาจร่วมกันวิเคราะห์ผลส าเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการก็ได้ และ
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการต่อผู้บังคับบัญชา ก่อนเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองระดับ
หน่วยงานพิจารณา 

(๖)  ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละรอบ ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับ
การประเมินทราบและลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

กรณีผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ ให้ด าเนินการหาพยานบุคคลในหน่วยงาน
เดียวกันอย่างน้อย ๒ คน ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินแล้ว 

หากผู้รับการประเมินรายใดเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมิน ให้ผู้รับการประเมิน
ยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับแสดงข้อโต้แย้ง รายละเอียด และเอกสารการประเมินต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองระดับหน่วยงานภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่รับทราบผลการประเมิน 

หากพ้นก าหนดตามวรรคสาม ให้ถือว่าผู้รับการประเมินรับทราบผลการประเมินโดยไม่มีข้อ
โต้แย้งการแบ่งระดับผลการประเมินให้คิดคะแนนผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
และการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็มร้อยละ ๑๐๐ โดยแบ่งระดับผลการประเมินรวม
ออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 

ระดับผลการประเมินคะแนน  ร้อยละ 
๑) ดีเด่น    ๙๐ – ๑๐๐ 
๒) ดีมาก    ๘๐ – ๘๙.๙๙ 
๓) ดี     ๗๐ – ๗๙.๙๙ 
๔) พอใช้    ๖๐ – ๖๙.๙๙ 
๕) ต้องปรับปรุง    ต่ ากว่า ๖๐ 



 
 
  

5. การด าเนินการด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 
ก าหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือให้บุคลากรได้รับ

ผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เป็นไปตามกฎหมาย เป็นธรรม และเป็นขวัญก าลังใจให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานแก่มหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข 

5.1 ก าหนดผลตอบแทน 
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการก าหนดผลตอบแทนอย่างเหมาะสม เพ่ือให้บุคลากรได้รับผลตอบแทน 

สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เป็นไปตามกฎหมาย เป็นธรรม และเป็นขวัญก าลังใจให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานแก่มหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข โดยแบ่งออก ดังนี้ 

๑. พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  
   คณะรัฐมนตรีในการประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ มีมติเห็นชอบให้
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สามารถจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราที่ข้าราชการที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการและว่างโดยเหตุอ่ืน กรณี
ต าแหน่งเพ่ิมใหม่และต าแหน่งนักเรียนทุน โดยส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
การจ้างในอัตราข้าราชการแรกบรรจุบวกเพ่ิมร้อยละ ๗๐ ส าหรับสายผู้สอนและในอัตราข้าราชการแรกบรรจุ
บวกเพ่ิมร้อยละ ๕๐ ส าหรับสายสนับสนุน การก าหนดอัตราดังกล่าวเป็นมาตรการในการจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่สถาบันอุดมศึกษา เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วเป็นอ านาจหน้าที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะ
พิจารณาก าหนดจ านวนต าแหน่งที่จะจ้างและอัตราค่าจ้าง รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวกับการจ้างตามเหตุผล
ความจ าเป็น ทั้งนี้วงเงินงบประมาณดังกล่าวรวมถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอย่างอ่ืนที่มหาวิทยาลัย
สามารถเบิกจ่ายเป็นสวัสดิการต่างๆ ได้ 
การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ๑. ระยะที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยได้ออก
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ ๒๐๐/๒๕๕๑ เรื่อง บัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 
๒๕๕๑ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ เพ่ือก าหนดเป็นบัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยสรุปดังนี้ 
 

 ต าแหน่งวิชาการ (สายผู้สอน)  
  อัตราค่าจ้างแรกบรรจุและแต่งตั้ง เท่ากับอัตรา ๑.๕ เท่าของเงินเดือนขั้นต่ าที่ ก.พ. ก าหนด 
  อัตราค่าจ้างขั้นสูง เท่ากับอัตรา ๑.๕ เท่าของบัญชีอัตราเงินเดือนข้ันสูงที่ ก.พ. ก าหนด 
 
 ต าแหน่งประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุน) 
  อัตราค่าจ้างแรกบรรจุและแต่งตั้ง เท่ากับอัตรา ๑.๓ เท่าของเงินเดือนขั้นต่ าที่ ก.พ. ก าหนด 
  อัตราค่าจ้างขั้นสูง เท่ากับอัตรา ๑.๓ เท่าของบัญชีอัตราเงินเดือนขั้นสูงที่ ก.พ. ก าหนด 
  สรุปความ การด าเนินการจ่ายค่าจ้างและเงินสมทบประกันสังคมในส่วนของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี โดยอยู่ในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
  ๒. ระยะที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ได้ยกเลิกประกาศฉบับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ ๒๐๐/๒๕๕๑ เรื่อง บัญชีค่าจ้าง



พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ และเห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ ๒๑๖/๒๕๕๓ เรื่อง บัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ 
กันยายน ๒๕๕๓ การก าหนดบัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ 
สาระโดยสรุปดังนี้ 
 

 ต าแหน่งวิชาการ (สายผู้สอน)  
  อัตราค่าจ้างแรกบรรจุและแต่งตั้ง อัตราไม่เกิน ๑.๗ เท่าของอัตราเงินเดือนขั้นต่ าตามที่
กฎหมายก าหนด 
  อัตราค่าจ้างขั้นสูง เท่ากับอัตราไม่เกิน ๑.๗ เท่าของอัตราเงินเดือนขั้นสูงตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
 

 ต าแหน่งประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุน) 
  อัตราค่าจ้างแรกบรรจุและแต่งตั้ง อัตราไม่เกิน ๑.๕ เท่าของอัตราเงินเดือนขั้นต่ า          
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  อัตราค่าจ้างขั้นสูง เท่ากับอัตราไม่เกิน ๑.๕ เท่าของอัตราเงินเดือนขั้นสูง ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
  ทั้งนี้ ก าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องจ่ายเงินบ ารุงกองทุนสวัสดิการและพัฒนาวิชาการ
ร้อยละ ๔ ของอัตราค่าจ้างรายเดือนและสมทบกองทุนประกันสังคมตามที่พระราชบัญญัติประกันสังคมก าหนด 
  สรุปความ การด าเนินการจ่ายค่าจ้างและเงินสมทบประกันสังคมในส่วนของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี โดยอยู่ในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
  ๓. ระยะที่ ๓ ส านักงาน ก.พ. ได้แจ้งหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๓ ลงวันที่ 
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง โดยมีสาระส าคัญคือ การ
ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญใหม่ โดยปรับอัตราเงินเดือนให้สูงขึ้น รวมทั้งก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ให้ถือปฏิบัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์โดยความเห็นชอบของสภาจึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ ๒๘๓/๒๕๕๕ เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ สาระส าคัญ 
คือ “ให้ปรับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุใหม่และบวกเพ่ิมร้อยละ ๗๐ ของอัตราแรกบรรจุของบุคลากรสายผู้สอน 
และอัตราแรกบรรจุใหม่บวกเพ่ิมร้อยละ ๕๐ ของอัตราแรกบรรจุส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน”  มีผลตั้งแต่ ๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยไม่ได้ยกเลิกเนื้อหาของประกาศเดิมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยต้องจ่ายเงินบ ารุงกองทุนสวัสดิการและพัฒนาวิชาการร้อยละ ๔ ของอัตราค่าจ้างรายเดือนและ
สมทบกองทุนประกันสังคมตามท่ีพระราชบัญญัติประกันสังคมก าหนด 
  ๔. ระยะที่ ๔  ส านักงาน ก.พ. ได้แจ้งหนังสือส านักงาน ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง โดยมีสาระส าคัญคือ 
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ มีมติอนุมัติให้จ่ายงบประมาณส าหรับการปรับ
เงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษาและการปรับอัตราเงินเดือนชดเชยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ก.พ. จึงปรับอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. 
รับรอง และอัตราเงินเดือนที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับปรับเพ่ิมขึ้นตาม



คุณวุฒิ เพ่ือถือปฏิบัติ ในกรณีของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามนัย
แห่งหนังสือข้างต้นนี้เสร็จเรียบร้อย 
 
 

 การด าเนินการของมหาวิทยาลัยโดยสรุปดังนี้ 
 ๑. กรณีการขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุ

แต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณตามที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๙/ว๑๐๓๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
การบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เพ่ือให้การปรับ
ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปในแนวทางเดียวกับการปรับค่าตอบแทนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
รัฐ และด าเนินการจัดส่งข้อมูลตามที่เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้สั่งการแล้วตามหนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ ศธ ๐๕๔๖/๐๙๖๘ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ แต่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับ
หนังสือสั่งการจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ปรับค่าจ้างชดเชยตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหา
วิทยาลัย จนกระทั่งปัจจุบันพนักงานมหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับการปรับค่าจ้างชดเชยเทียบเคียงในหลักการ
เดียวกันกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

๒. ประเด็นการจ่ายค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๕๖ และบรรจุแต่งตั้งก่อน ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ยังไม่เป็นไปตามหลักการเมื่อเทียบเคียงกับอัตรา
แรกบรรจุที่ก าหนดในบัญชีอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพล
เรือนสามัญ หนังสือส านักงาน ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การก าหนดอัตรา
เงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เนื่องจากมหาวิทยาลัยจ่ายค่าจ้างแรกบรรจุเทียบเคียงกับหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองซึ่งเป็นบัญชีเงินเดือนเก่าท าให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับการบรรจุแต่งตั้งในอัตรา
ค่าจ้างท่ีต่ ากว่าสิทธิที่ควรได้รับ  
 

  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการก าหนด
อัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากงบประมาณแผ่นดินและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดช่วงค่าจ้างและจ านวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิของพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่จ้างจากงบประมาณแผ่นดินและด าเนินการค านวณเงินชดเชยที่ปรับให้ได้ตามคุณวุฒิตามหนัง
หนังส านักงานก.พ. ที่นร๑๐๐๘.๑/ว๒๐ลงวันที่๒๐ธันวาคม๒๕๕๕ย้อนหลังตั้งแต่๑มกราคม๒๕๕๖และ๑
มกราคม๒๕๕๗ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ท าการก าหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจาก
งบประมาณแผ่นดินโดยอ้างอิงกับอัตราเงินเดือนของข้าราชการและใช้หลักการเดียวกันนี้ย้อนหลังเพ่ือตั้งอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุที่บรรจุแต่งตั้งตั้งก่อนวันที่๑มกราคม๒๕๕๖และก่อนวันที่๑มกราคม๒๕๕๗เพ่ือใช้ในการ
ค านวณเงินชดเชยในการจ่ายค่าจ้างที่คลาดเคลื่อนในอดีต 
 

1. อัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากงบประมาณแผ่นดิน 
ต าแหน่ง คุณวุฒิ อัตราค่าจ้าง/เดือน (บาท) หมายเหตุ 

วิชาการ ปริญญาเอก ๓๔,๙๕๐  



ปริญญาโท ๒๙,๐๐๐  
ประเภทสนับสนุน ปริญญาโท ๒๕,๕๐๐  

ปริญญาตรี ๒๑,๗๕๐  

๒. พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ 
ต าแหน่ง คุณวุฒิ อั ต ร าค่ า จ้ า ง / เ ดื อ น 

(บาท) 
หมายเหตุ 

วิชาการ ปริญญาเอก ๒๑,๐๐๐  
ปริญญาโท ๑๗,๕๐๐  

ประเภทสนับสนุน ปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐  
ปวส. ๑๑,๕๐๐  

 
ประเภทสนับสนุน 

ปวช. ๙,๔๐๐  
ม.6 ๘,๓๐๐  
ประถมศึกษา ๗,๔๖๐  

 

๓. พนักงานราชการ 
ประเภท คุณวุฒิ อัตราค่าจ้าง/เดือน (บาท) หมายเหตุ 

 
บริหารทั่วไป 

ปวส.  ๑๓,๘๐๐  
ปริญญาตรี ๑๘,๐๐๐  
ปริญญาโท ๒๑,๐๐๐  

วิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ปริญญาตรี ๑๙,๕๐๐  

ปริญญาโท ๒๒,๗๕๐  

อ้างอิงข้อมูล :  อัตราค่าตออบแทนใหม่ของพนักงานราชการตามคุณวุฒิต่างๆ  ( ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ) 
 

๕.๒ กองทุนประกันสังคม 

กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทน เมื่อต้องประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย  ซึ่งไม่เนื่องมาจากการท างาน รวมทั้ง  กรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตรชรา
ภาพ และว่างงาน 

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการฝึกอาชีพให้สามารถเลี้ยงชีพได้ด้วย
ตนเองไม่เป็นภาระแก่สังคม 

๓. ให้การสนับสนุน ส่งเสริมและป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน 
๕.๓ กองทุนพัฒนาบุคลากร 

วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุนมี  ๒ ประเภท 
๑. ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

๕.๔  กองทุนเงินทดแทน 



กองทุนที่จ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้างเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการท างานของร่างกาย ตายหรือสูญหายอันเนื่องมาจาก
การท างานให้แก่นายจ้าง โดยไม่ค านึงถึงวัน เวลาและสถานที่ แต่จะดูสาเหตุที่ท าให้ประสบอันต รายหรือ
เจ็บป่วย 

 
วัตถุประสงค์กองทุนเงินทดแทน 
๑ .เพ่ือเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องจากการท างานใน

ด้านต่างๆ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนรายเดือน ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างาน และค่าท าศพ 
๒. เพ่ือให้การบ าบัดรักษาและส่งเสริมการศึกษา 
๒. ทุนอุดหนุน  ได้แก่ 

                     -  ทุนอุดหนุนเพ่ือการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
                     -  ทุนอุดหนุนการฝึกอบรมและดูงาน 
                     -  ทุนอุดหนุนการท าผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ 
                      -  ทุนอุดหนุนการท าผลงานเข้าสู่ต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ  และเชี่ยวชาญพิเศษ 

                     -  ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการหรือบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลวารสารแห่งชาติ (TCI) หรือการน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
                       -  ทุนอุดหนุนผลงานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
สิทธิบัตรหรือ  อนุสิทธิบัตร หรือการอื่นใดท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
 

6. การด าเนินการด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพ่ือรักษา

จรรยาบรรณและวินัยของข้าราชการ พนักงาน เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติ์และศักดิ์ศรี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยเฉพาะในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
(๒) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อหน้าที่ราชการ 
(๓) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
(๔) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
(๕) การปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 


