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 การวิเคราะห์งบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 นี้ ผู้จัดท ามีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษางบประมาณ
โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ 2560  –  2562  โดยจ าแนกตามสมรรถนะหลั ก ในการปฏิบั ติ ง านของบุ คล ากร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเพ่ือให้ผู้บริหารใช้เป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการงบประมาณส าหรับด าเนิน
โครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากร ตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
รวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินโครงการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2560  – 
2562 ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และแฟ้มงบประมาณโครงการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2560 
– 2562 โดยการใช้ Comparative Techniques และใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ค านวณค่าร้อยละน าเสนอในรูปแบบตาราง แผนภูมิ ประกอบการอธิบายความเรียง และผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์โดยตรงในการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้วิเคราะห์โครงการที่สอดคล้องกับสมรรถนะแต่ละ
ด้านของสมรรถนะหลักแล้วน าเสนอในรูปตารางและแผนภูมิประกอบค าบรรยาย ซึ่งผู้วิเคราะห์จะน าเสนอ 
สรุปผลวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง น าไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากร ตามสมรรถนะหลักใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามล าดับ ดังนี้ 
 1. โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2560  – 
2562 โดยจ าแนกรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 โครงการในปีงบประมาณ 2560 มีจ านวน 20 โครงการ เป็นเงิน 8,067,540 บาท 
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการนันทนาการผู้เกษียณอายุราชการ จ านวน 
2,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.99 และ โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการจัดท า 
Work SIPOC model ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.12 
  1.2 โครงการในปีงบประมาณ 2561 มีจ านวน 32 โครงการ เป็นเงินจ านวน 9,953,249 บาท 
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน 2,320,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 23.31 และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้
โปรแกรม Power BI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคล ด้าน HR 
จ านวนเงิน 8,730 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.09 
  1.3 โครงการในปีงบประมาณ 2562 มีจ านวน 40 โครงการ เป็นเงินจ านวน 12,902,539 
บาท โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
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ข้าราชการ พนักงานอาวุโส จ านวนเงิน 2,300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.83 และโครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการอบรมผู้สูงวัยแจ่มใสห่างไกลโรคซึมเศร้าส าหรับชมรมบุคลากรอาวุโส 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวนเงิน 10,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.08 

2. โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร เพื่อพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 โดยจ าแนกรายละเอียด ดังนี้ 
  2.1 โครงการในปีงบประมาณ 2560 มีจ านวน 11 โครงการ เป็นเงินจ านวน 2,730,940 บาท 
โดย โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มข. -มอ.-มช.“3 พลังเพ่ือ
แผ่นดิน” จ านวนเงิน 1,498,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.87 และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุด
คือ โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงานหน่วยงาน สังกัดส านักงานอธิการบดี 
(ในกิจกรรมส่วนที่ 1) จ านวนเงิน 18,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.67 
  2.2 โครงการในปีงบประมาณ 2561 มีจ านวน 21 โครงการ เป็นเงินจ านวน 4,710,649 บาท 
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการเพ่ิมสัดส่วนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได้ 65% จ านวนเงิน 1 ,450,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.78 และโครงการที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Power BI ในการวิเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคล ด้าน HR จ านวนเงิน 8,730 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 0.19 

 2.3 โครงการในปีงบประมาณ 2562 มีจ านวน 15 โครงการ เป็นเงินจ านวน 5,307,300 บาท 
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมื อ
ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.มช. "3 พลังเพื่อแผ่นดิน" ครั้งที่ 4 จ านวนเงิน 1,335,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 25.15 และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการสะท้อนผลการด าเนินงาน
ด้านจรรยาบรรณ “ส่งเสริม พัฒนา และป้องกัน” จ านวนเงิน 26,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.49 

3. โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจ าแนกรายละเอียด ดังนี้ 

 3.1 โครงการที่จัดเพ่ือพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีงบประมาณ 2560 มีจ านวน 
11 โครงการ เป็นเงินจ านวน 2,730,940 บาท เมื่อจ าแนกโครงการตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 สมรรถนะหลัก อธิบายได้ดังนี้  สมรรถนะหลักที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
มากที่สุด คือ สมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ จ านวนเงิน 1,450,336 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 53% สมรรถนะหลักที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ สมรรถนะหลักด้านบริการที่ดี จ านวนเงิน 
20,996 บาท คิดเป็นร้อยละ 1% 

 3.2 โครงการในปีงบประมาณ 2561 มีจ านวน 21 โครงการ เป็นเงินจ านวน 4,710,649 บาท 
เมื่อจ าแนกโครงการตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 สมรรถนะหลัก 
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อธิบายได้ดังนี้ สมรรถนะหลักที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ สมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
จ านวนเงิน 1,871,973 บาท คิดเป็นร้อยละ 40% สมรรถนะหลักที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ 
สมรรถนะหลักด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม จ านวนเงิน 126,700 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 3% ทั้งนี้สมรรถนะหลักด้านการบริการที่ดีได้รับงบประมาณในการจัดโครงการเพียง 225,694 บาท คิด
เป็นร้อยละ 5% 
  3.3 โครงการในปีงบประมาณ 2562 มีจ านวน 15 โครงการ เป็นเงินจ านวน 5,307,300 บาท 
เมื่อจ าแนกโครงการตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 สมรรถนะหลัก 
อธิบายได้ดังนี้  สมรรถนะหลักที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ สมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ จ านวนเงิน 2,404,190 บาท คิดเป็นร้อยละ 46 สมรรถนะหลักที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณน้อยที่สุดคือ สมรรถนะหลักด้านการบริการที่ดีที่ไม่ได้รับงบประมาณเลย 

 3.4 โครงการที่จัดเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2560-2562 
จ าแนกตามสมรรถนะหลัก 5 ด้านในการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นเงินจ านวน 12,631,884 บาท โดย
ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ มากที่สุด จ านวนเงิน 5,307,299.00 บาท 
รองลงมาคือ ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 4,710,645 บาท และปีงบประมาณ 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ น้อยที่สุด จ านวนเงิน 2,613,940 บาท 
  3.8 ปีงบประมาณ 2560 – 2562 โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับ
จัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านบริการที่ดี มีจ านวน 8 โครงการ เป็นเงินจ านวน 
246,690 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากท่ีสุด คือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประเภท
ประเภทสนับสนุน (Gen Y) จ านวนเงิน 139,139 บาท โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นจ านวนเงิน 3,636 บาท 
  3.12 โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ มี
จ านวน 37 โครงการ เป็นเงินจ านวน 5,223,104.00 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มข.-มอ.-มช.“3 พลังเพ่ือแผ่นดิน” ในปีงบประมาณ 2560 จ านวนเงิน 899,100 
บาท โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม 
Power BI ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคล ด้าน HR 
ปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน 3,492 บาท 
  3.16 โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจ านวน 30 โครงการ เป็น
เงินจ านวน 3,812,943 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการเพ่ิมสัดส่วนผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได้65% ปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน 1,450,000 บาท 
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Power BI 
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ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคล ด้าน HR ปีงบประมาณ 2561 
จ านวนเงิน 5,238 บาท 
  3.20 โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการท างานเป็นทีม  มีจ านวน 25 โครงการ
เป็นเงินจ านวน 2,984,987 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  มข.-มอ.-มช.“3 พลังเพ่ือแผ่นดิน” ปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน 599,400 บาท โครงการที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 
2560 จ านวนเงิน 5,455 บาท 
  3.24 โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม มีจ านวน 9 โครงการเป็นเงินจ านวน 481,160 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด 
คือโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะบุคลากรก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” 
ปีงบประมาณ 2562 จ านวนเงิน 141,860 บาท และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือโครงการ
สัมมนาคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ า มข. พบปะคณะหน่วยงาน เรื่อง การถ่ายทอดนโยบายและ
แผนการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณของ มข. ปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน 20,600 บาท 

เมื่อเปรียบเทียบด้านการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการจ าแนก
ตามสมรรถนะหลักของแต่ละปี จะเห็นได้ว่า 

สมรรถนะหลักด้านบริการที่ดี ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 
2560 ร้อยละ 975 ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 100  

สมรรถนะด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ลดลงจากปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 6 ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 76  

สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์  ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 440 ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ 2561 
ร้อยละ 15  

สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 43 ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ 2561 
ร้อยละ 3 

สมรรถนะด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 875 ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้น
จากปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 77  
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ส่วนงบประมาณในภาพรวมของปีงบประมาณ 2561 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 80 
งบประมาณในภาพรวมของปีงบประมาณ 2562 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 13 ทั้งนี้ ผู้วิเคราะห์
มิได้กล่าวถึงการเพ่ิมขึ้น/ลดลงของปีงบประมาณ 2560 เนื่องจาการวิเคราะห์ครั้งนี้ไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลของ
ปีงบประมาณ 2559 

จากข้อมูลโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
มากที่สุดคือสนับสนุนสมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ เป็นจ านวนเงิน 5,223,104 
บาท คิดเป็นร้อยละ 41.35 โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มข. -
มอ.-มช.“3 พลังเพ่ือแผ่นดิน” ในปีงบประมาณ 2560 จ านวนเงิน 899,100 บาท โครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Power BI ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคล ด้าน HR ปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน 3,492 บาท 

มากที่สุดเป็นอันดับ 2 คือ สนับสนุนสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์มากที่สุดเป็น เป็นจ านวนเงิน 
3,812,943 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.19 โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการเพ่ิมสัดส่วน
ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได้65% ปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน 1,450,000 
บาท และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม 
Power BI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคล ด้าน HR 
ปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน 5,238 บาท 

และมากที่สุดเป็นอันดับ 3 คือ สนับสนุนสมรรถนะหลักด้านการท างานเป็นทีม เป็นจ านวนเงิน 
2,984,987 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.63 โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  มข.-มอ.-มช.“3 พลังเพ่ือแผ่นดิน” ปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน 599,400 บาท โครงการที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 
2560 จ านวนเงิน 5,455 บาท 
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ค าน า 
 

 การวิเคราะห์งบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 นี้ ผู้จัดท ามีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษางบประมาณ
โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ 2560  –  2562  โดยจ าแนกตามสมรรถนะหลั ก ในการปฏิบั ติ ง านของบุ คล ากร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเพ่ือให้ผู้บริหารใช้เป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการงบประมาณส าหรับด าเนิน
โครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ในฐานะผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ที่รับผิดชอบและท าหน้าที่
เลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยตรง จึงมีความสนใจที่จะวิเคราะห์
งบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 เพ่ือให้ผู้บริหารใช้เป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการงบประมาณส าหรับ
ด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากร ตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการบุคลากรที่ดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การวิเคราะห์งบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร  ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจการวิเคราะห์
งบประมาณฯ นี้ ขอขอบพระคุณผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการ
กองบริหารงานกลาง ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล ผศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม อดีตผู้ช่วยอธิการบดี        
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล นางกิตติมา จันทรสม อดีตผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ที่ช่วยเป็นที่ปรึกษาในการจัดท าวิเคราะห์
งบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 นี้เป็นอย่างด ี
 

นางสาวเยาวลักษณ์   โพธิ์หล้า 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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          แนวคิด ทฤษฎี            4 

    1. ความหมายและความส าคัญของงบประมาณ        4 
    2. ความหมายและความส าคัญของโครงการ        8 
    3.  ความหมายและความส าคัญของสมรรถนะ        9 

          งานวิเคราะห์/วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง         20 
บทที่ 3  วิธีการวิเคราะห์           20 
 1. ขัน้ตอนการด าเนินงาน          21 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง         21 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล        21 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล          21 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล         21 
6. การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ        22 
7. เทคนิคที่น ามาใช้การวิเคราะห์         22 

บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์            23 
1. โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร 

 ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562         23 
2. โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร เพ่ือพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562      33 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

หน้า 
บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์            23 

3. โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลัก 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น       40 

บทที่ 5  สรุป และ ข้อเสนอแนะ         107 
 1. สรุปผลการวิเคราะห์          107 
 2. ข้อเสนอแนะ          117 
บรรณานุกรม           119 
ภาคผนวก           120 

ภาคผนวกที ่1  ข้อมลูการวิเคราะห์โครงการจ าแนกตามสมรรถหลักในการปฏิบัติงาน 
                      ของบุคลากร ม.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 - 2562 
                     จาก ผศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม อดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มข.     121 
ภาคผนวกที ่2  ข้อมลูการวิเคราะห์โครงการจ าแนกตามสมรรถหลักในการปฏิบัติงาน 
                      ของบุคลากร ม.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 - 2562 
                     จาก นายสถิตย์  แก้วบุดตา  ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล มข.               128 
ภาคผนวกที ่3  ข้อมลูการวิเคราะห์โครงการจ าแนกตามสมรรถหลักในการปฏิบัติงาน 
                     ของบุคลากร ม.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 - 2562 
                     จาก นางกิตติมา จันทรสม อดีตผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี มข.            135 
ภาคผนวกที ่ 4 รายงานผลการด าเนินโครงการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ 2560      143 
ภาคผนวกที ่ 5 รายงานผลการด าเนินโครงการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ 2561      145 
ภาคผนวกที ่ 6 รายงานผลการด าเนินโครงการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ 2562      147 
ประวัติผู้เขียนวิเคราะห์          149 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร      23 
                 ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามโครงการ      
ตารางท่ี 4.2 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร   
                 ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามโครงการ       26 
ตารางท่ี 4.3 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร  
                 ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามโครงการ       29 
ตารางท่ี 4.4 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร เพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ 
       ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามโครงการ       33 
ตารางท่ี 4.5 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร เพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ 
       ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามโครงการ       35 
ตารางท่ี 4.6 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร เพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ 
       ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามโครงการ       38 
ตารางท่ี 4.7 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ  
                 ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ   40 
ตารางท่ี 4.8 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ  
                 ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ   44 
ตารางท่ี 4.9 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ  
                 ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ   49 
ตารางท่ี 4.10 แสดงงบประมาณท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ  
                 ประจ าปีงบประมาณ 2560-2562 ที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงจ าแนกตามสมรรถนะหลัก 
                 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ         53 
ตารางท่ี 4.11 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ  
                 ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านบริการที่ดี     55 
ตารางท่ี 4.12 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ  
                 ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านบริการที่ดี     57 
ตารางท่ี 4.13 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ  
                 ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านบริการที่ดี     59 
ตารางท่ี 4.14 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ  
                 ประจ าปีงบประมาณ 2560-2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านบริการที่ดี    59 
 



วิเคราะห์งบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร ม.ขอนแก่น ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ม.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560-2562 ญ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
หน้า 

ตารางท่ี 4.15 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ     
                 ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
                  ในงานอาชีพ           61 
ตารางท่ี 4.16 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ  
                 ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
                  ในงานอาชีพ           63 
ตารางท่ี 4.17 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ  
                 ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
                  ในงานอาชีพ           66 
ตารางท่ี 4.18 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ  
                 ประจ าปีงบประมาณ 2560-2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
                  ในงานอาชีพ           69 
ตารางท่ี 4.19 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ  
                 ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านมุง่ผลสัมฤทธิ์     73 
ตารางท่ี 4.20 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ  
                 ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านมุง่ผลสัมฤทธิ์     75 
ตารางท่ี 4.21 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ  
                 ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านมุง่ผลสัมฤทธิ์     77 
ตารางท่ี 4.22 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ  
                 ประจ าปีงบประมาณ 2560-2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านมุง่ผลสัมฤทธิ์    79 
ตารางท่ี 4.23 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ  
                 ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการท างานเป็นทีม    83 
ตารางท่ี 4.24 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ  
                 ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการท างานเป็นทีม    85 
ตารางท่ี 4.25 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ  
                 ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการท างานเป็นทีม    87 
ตารางท่ี 4.26 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ  
                 ประจ าปีงบประมาณ 2560-2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการท างานเป็นทีม   89 
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ตารางท่ี 4.27 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ  
                 ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง 
                  ชอบธรรมและจริยธรรม          92 
ตารางท่ี 4.28 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ  
                 ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง 
                  ชอบธรรมและจริยธรรม          94 
ตารางท่ี 4.29 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ  
                 ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง 
                  ชอบธรรมและจริยธรรม          96 
ตารางท่ี 4.30 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ  
                 ประจ าปีงบประมาณ 2560-2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง 
                  ชอบธรรมและจริยธรรม          98 
ตารางที่ 4.31 แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ  
                   ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ    100            
ตารางที่ 4.32 แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ  
                   ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ    101            
ตารางที่ 4.33 แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ  
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บทท่ี 1  

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

ปริญญาโท และปริญญาเอก มีโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการศึกษาในระดับอนุบาล 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา นับเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนครบครันตั้งแต่อนุบาลไปจนถึง
ปริญญาเอก อีกทั้งยังมีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ที่ด าเนินการโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
จึงนับได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่ให้บริการด้านการเรียนการสอน และการบริการทางการแพทย์ที่ได้รับการ
ยอมรับจากทั่วประเทศ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
โดยมีวิสัยทัศน์เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และพัฒนาชั้นน าระดับโลก การก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และ
พัฒนาชั้นน าระดับโลกได้นั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการผลิตบัณฑิตด้านการวิจัย 
และบริการวิชาการ ด้านการให้การรักษาพยาบาล ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริหารจัดการ
งบประมาณ ด้านการบริการสังคม และท่ีขาดไม่ได้เลย คือ ด้านทรัพยากรบุคคล และการบริหารองค์กร  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอ้ือต่อการสร้างผลงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 : ยกระดับขีดความสามารถในการท างานของบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างระบบการจ้างงานที่หลากหลายและยืดหยุ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าท างาน 
กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมส าหรับการท างานของบุคลากรทุกกลุ่ม 
กลยุทธ์ที่ 2 : การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
กลยุทธ์ที่ 4 : การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร 

จากประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล็งเห็นความส าคัญด้าน
บุคลากรเป็นอย่างมาก ดังนั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับ
ด าเนินโครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีสมรรถนะหลักที่เป็น
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรทุกต าแหน่ง ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้นเพ่ือหล่อหลอมค่านิยม และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันในองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
สมรรถนะหลักท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดตามประกาศกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 4/2554) เรื่อง การก าหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
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ส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 
ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก่ 1) บริการที่ด ี2) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 3) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
4) การท างานเป็นทีม 5) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ รับ จัดสรรงบประมาณ ในการด า เนินการด้านทรัพยากรบุคคล  ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 8,067,540 บาท ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 
9,953,249 บาท และประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 12,902,539 บาท เพ่ือบริหารงานด้านทรัพยากร
บุคคล ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือน าพาองค์กรไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัยและพัฒนาชั้นน าระดับโลก 

จากความเป็นมาและความส าคัญ ดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้ผู้วิเคราะห์มีความสนใจที่จะศึกษาการ
วิเคราะห์ เรื่อง  วิเคราะห์งบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562  

 

1.2 วัตถุประสงค ์
1.2.1 เพ่ือวิเคราะห์งบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารใช้เป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการเพ่ือ
พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
        1.3.1 ได้ผลการวิเคราะห์งบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 1.3.2 ผู้บริหารใช้เป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

1.4 ขอบเขตของการวิเคราะห์ 
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของฝ่าย-

ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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1.5 ค าจ ากัดความเบื้องต้น 
 ปีงบประมาณ 2560  หมายถึง ระยะตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560  
 ปีงบประมาณ 2561  หมายถึง ระยะตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561  
 ปีงบประมาณ 2562  หมายถึง ระยะตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562  
 งบประมาณ  หมายถึง งบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
ให้ด าเนินการด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 โครงการ  หมายถึง โครงการที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดท าขึ้นเพื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 บุคลากร หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 สมรรถนะหลัก หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรทุกต าแหน่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนด
ขึ้นเพ่ือหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันในองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก่ 

(1) บริการที่ดี 
(2) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
(3) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(4) การท างานเป็นทีม 
(5) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
     (อ้างอิงข้อมูลจาก หนังสือ มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร  
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้า 63) 
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บทท่ี 2  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิเคราะห์/วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ผู้วิเคราะห์ได้น าเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งบประมาณ

เพ่ือการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ 2560 – 2562 ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานและแนวคิดในการก าหนดแนวทางการวิเคราะห์
ตามล าดับ ดังนี้ 
 

แนวคิด ทฤษฎี  
2.1 ความหมายและความส าคัญของงบประมาณ 
2.2 ความหมายและความส าคัญของโครงการ 
2.3 ความหมายและความส าคัญของสมรรถนะ 

 

2.1 ความหมายและความส าคัญของงบประมาณ 
2.1.1 ความหมายของงบประมาณ 

 งบประมาณมีความจ าเป็นอย่างมากต่อการด าเนินการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณด้านบุคลากร 
งบประมาณด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ งบประมาณด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม งบประมาณสนับสนุนการ
ด าเนินการด้านเทคโนโลยีต่างๆ และการด าเนินการด้านอ่ืนๆ ล้วนแต่ต้องอาศัยงบประมาณในการด าเนิ นการ
ทั้งสิ้น ผู้วิเคราะห์ จึงได้น าความหมายของงบประมาณมากล่าว มีดังต่อไปนี้  

สมนิด  บุญญาสัย (2561, หน้า 14) ค าว่า “งบประมาณ” ซึ่งในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “budget”    
มาจากภาษาฝรั่งเศสโบราณว่า “bougette” รากศัพท์เดิม หมายถึง กระเป๋า หรือถุงของรัฐบาล ซึ่งเสนาบดีคลัง 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) ของกษัตริย์ใช้บรรจุเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงความต้องการของประเทศและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ และในปัจจุบันค าว่า “งบประมาณ” มีความหมายแตกต่างกันออกไปตามเวลาสถานการณ์
และลักษณะงบประมาณโดยทั่วไปจะมองในรูปของตัวเลขเป็นส่วนใหญ่  รัฐบาลถือว่างบประมาณเป็นส่วน
ส าคัญของการด าเนินงานตามเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัดกว่าองค์การธุรกิจภาคเอกชนอ่ืนๆ ด้วยความจ าเป็น     
ที่กล่าวมา งบประมาณจึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยบรรลุเป้าหมายของแผนงานที่วางไว้ ดังนั้นนักวิชาการซึ่งมีมุมมอง
ต่างกันออกไปได้ให้ความหมายของงบประมาณ ดังนี้  

ศศิวิมล มีอ านาจ (2543 อ้างถึงใน สมนิด บุญญาสัย, 2561, หน้า 14) งบประมาณ หมายถึง แผนการ
ด าเนินงานที่แสดงการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในรูปตัวเลขอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรขององค์การใดองค์การหนึ่ง 
ส าหรับระยะเวลาหนึ่งเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานในอนาคตและควบคุมการด าเนินงานในปัจจุบัน
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อาจจะมีลักษณะเป็นแผนระยะยาว เช่น งบประมาณที่มีระยะเวลา 3 ปี 5 ปี หรืออาจเป็นแผนระยะสั้น เช่น 
รายเดือน 3 เดือน 6 เดือน โดยจะต้องระบุระยะเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ในงบประมาณ  

ราชบัณฑิตสถาน (2530 หน้า 202 อ้างถึงใน สมนิด  บุญญาสัย, 2561, หน้า 14) ให้ความหมายไว้ว่า 
งบประมาณ หมายถึง บัญชีหรือจ านวนเงินที่ก าหนดไว้เป็นรายรับและรายจ่าย 

อินสอน บัวเขียว (2537 หน้า 164-167 อ้างถึงใน สมนิด  บุญญาสัย, 2561, หน้า 14) กล่าวว่า 
งบประมาณ หมายถึง แผนการด าเนินงานของกิจการใดกิจการหนึ่งที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับระยะ
ใดเวลาหนึ่งในอนาคต 

งบประมาณเป็นการวางแผน การจัดหา และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด แต่เกิด
ผลประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งตามปกติก าหนดแผนดังกล่าวออกเป็นตัวเลข เพ่ือให้หน่วยงานสามารถด าเนินงาน
ได้ผลส าเร็จตามเป้าหมาย งบประมาณอาจจะเป็นตัวก าหนดงบการเงินของกิจการไว้ล่วงหน้า เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงาน โดยมีการวางแผนในระยะเวลาใด ช่วงใดช่วงหนึ่ง ส่วนใหญ่อาจเป็น 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี10 ปี 
หรือ 15 ปี 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2540 หน้า 6 อ้างถึงใน สมนิด บุญญาสัย, 2561, หน้า 15) ให้
ความหมายของค าว่า งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้บริหารที่จะน ามาใช้ในการวางแผนและควบคุมการ
จัดหาทรัพยากรและการน าเอาทรัพยากรไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

Sherwood (1964 อ้างถึงใน สมนิด บุญญาสัย, 2561, หน้า 15) ให้ทัศนะว่า งบประมาณ คือ แผน
เบ็ดเสร็จซึ่งแสดงออกในรูปของตัวเงิน แสดงโครงการการด าเนินงานทั้งหมดในระยะเวลาหนึ่ง แผนนี้จะรวมถึง
การกะประมาณ บริการ กิจกรรม โครงการ และการใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็นในการสนับสนุนการ
ด าเนินเงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนนี้ ซึ่งประกอบด้วยการกระท า 3 ขั้นตอน คือ การจัดเตรียม การอนุมัติ 
และการบริหารงบประมาณ 

อารีลักษณ์ พงษ์โสภา (2545 หน้า 12 อ้างถึงใน สมนิด  บุญญาสัย, 2561, หน้า 15)  กล่าวว่า 
งบประมาณ หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือที่แสดงถึงนโยบายของผู้บริหารในการด าเนินงานและ
ควบคุมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

Schiavo-Campo และ Tommasi (1999 อ้างถึงใน สมนิด  บุญญาสัย, 2561, หน้า 15) กล่าวถึง 
งบประมาณว่า รวมถึงรายได้และรายจ่ายทั้งหมดของรัฐบาล ซึ่งไม่ว่าจะน าไปใช้ในโครงการอะไรหรือน ามาจาก
แหล่งใดก็ตาม 

กชกร เฉลิมกาญจนา (2548 หน้า 3 อ้างถึงใน สมนิด  บุญญาสัย, 2561, หน้า 15) ได้ให้ความหมาย
ว่า งบประมาณคือรายงานที่เป็นตัวเลขซึ่งคาดการณ์ระดับกิจกรรมที่เกิดขึ้นหรือระดับกิจกรรมที่ต้องการ ซึ่ง
งบประมาณมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตเป้าหมายของงบประมาณคือการคาดคะเนถึง
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

อรัญ ธรรมโน (2548 หน้า 48 อ้างถึงใน สมนิด บุญญาสัย, 2561, หน้า 15) ได้ให้ความหมาย
งบประมาณว่า หมายถึง แผนการด้านรายจ่าย การหารายได้โดยก าหนดเป็นแผนประจ าปี 
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ทองใบ ธีรานันทางกูร (2552 หน้า 105 อ้างถึงในสมนิด บุญญาสัย, 2561, หน้า 16) ได้ให้ความหมาย 
“งบประมาณ” หมายถึง การประมาณรายรับและรายจ่าย ในแง่ของบัญชีงบประมาณเป็นการแสดงรายรับ
รายจ่ายในแง่ของแผนงาน เป็นแผนการใช้จ่ายทรัพยากรของรัฐในการด าเนินก ารใดๆ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

พนิดา พานิชกุล (2554 อ้างถึงในสมนิด  บุญญาสัย, 2561, หน้า 16) ให้ความหมายของงบประมาณว่า 
หมายถึง แผนการเกี่ยวกับการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าในรูปแบบที่เป็นตัวเลข ส าหรับระยะเวลาใดเวลา
หนึ่งในอนาคต กล่าวคือ เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการวางแผน การจัดหา และใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน
ในอนาคต  

สรุปได้ว่า งบประมาณหมายถึงการก าหนดแผนการใช้จ่ายเงินหรือประมาณการรายรับรายจ่าย
ล่วงหน้า การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งแสดงในรูปตัวเงินมีระยะเวลาก าหนด
ที่แน่นอน โดยแสดงกิจกรรมหรือโครงการที่จะปฏิบัติ ซึ่งแผนนี้จะรวมถึงการกะประมาณ บริการ กิจกรรม/
โครงการและค่าใช้จ่ายตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็นในการสนับสนุน การด าเนินงานให้บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ 

2.1.2 ความส าคัญของงบประมาณ 
จากความหมายของงบประมาณ จะเห็นได้ว่างานงบประมาณเป็นเรื่องที่ส าคัญที่ผู้บริหารต้องเอาใจใส่

และดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากงบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญในการสนับสนุนให้การด าเนินงานหรือภารกิจอ่ืนๆ 
ในองค์การสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ด้วยดี  ผู้วิเคราะห์ จึงได้น าความส าคัญและประโยชน์ของ
งบประมาณมากล่าว มีดังต่อไปนี้  

อินสอน บัวเขียว (2537 หน้า 167-169 อ้างถึงใน สมนิด บุญญาสัย, 2561, หน้า 16)  ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของงบประมาณไว้ ดังนี้ 

1) งบประมาณเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารองค์การ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ สร้างขึ้นมาโดยการมองเห็น
อนาคตอย่างคร่าวๆ โดยอาจจะได้จากการพยากรณ์สิ่งต่างๆ ควบคู่กันกับภาวะเศรษฐกิจต่างๆไปในตัว 

2) เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานของตนเอง หรือของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ซึ่งทุกคนมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานให้ถึงจุดมุ่งหมาย 

3) ในแง่ของการบริหารงาน จะเห็นว่าประสิทธิภาพของการบริหารงานนั้นจะต้องใช้ความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ หรือความช านาญพิเศษของแต่ละคนให้เห็นประโยชน์ของหน่วยงานเป็นที่ตั้ง 

4) เพ่ือให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าใจลักษณะงานและ
ปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน มีความช านาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่  ตลอดเวลา ดังนั้น
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้บริหารได้เข้าใจในเรื่องงบประมาณอย่างดีแล้ว ก็ ควรก าหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน จะช่วยให้การด าเนินงานสัมฤทธิ์ผลได้เร็วยิ่งขึ้น  

ณรงค์ สัจพันโรจน์ (2543 อ้างถึงใน สมนิด  บุญญาสัย, 2561, หน้า 17) และ อารีลักษณ์ พงษ์โสภา 
(2545 อ้างถึงใน สมนิด  บุญญาสัย, 2561, หน้า 17) กล่าวสอดคล้องกันว่า งบประมาณมีความส าคัญและเป็น
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ประโยชน์ต่อประเทศชาติอยู่หลายประการ รัฐบาลสามารถน าเอางบประมาณแผ่นดินมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน พอสรุปได้ดังนี้  

1) ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศ งานต่างๆ ทุกงานที่รัฐบาลประสงค์จะด าเนินการไว้ใน
งบประมาณ และให้ทุกส่วนราชการด าเนินงานตามที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณนั้นๆ  โดยมีการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกันตามแผนงานที่วางไว้ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็นของหน่วยงานลดลง  

2) ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศการใช้จ่ายของรัฐบาลหากใช้จ่ายให้ถูกต้อง   
จะสามารถพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล และก่อให้เกิดความ 
ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง  

3) เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการวางแผนการใช้
ทรัพยากรเงินงบประมาณในแต่ละด้านเพ่ือที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในเวลาที่เร็วที่สุดและใช้ทรัพยากรน้อย
ที่สุด  

4) เป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้ประชาชาติที่เป็นธรรม โดยรัฐบาลจะจัดสรรเงินงบประมาณ
ไปสู่จุดที่ช่วยยกฐานะของประชาชนที่ยากจนให้มีรายได้สูงขึ้น 

5) เป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังของประเทศ  โดยรัฐบาล
จัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ 

6) เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์งานและผลงานที่รัฐบาลจะด าเนินการให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ 
เนื่องจากงบประมาณเป็นที่รวมทั้งหมดงานและแผนงานที่รัฐบาลจะด าเนินการในแต่ละปี  

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และจรินทร์ เทศวานิช (อ้างถึงในเดช ดอนจันทร์โคตร ,2550) กล่าวถึง 
ความส าคัญของงบประมาณไว้ว่าเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน เพราะเป็นแผนงานการเงินที่มีการก าหนด
รายรับและรายจ่ายของงาน/โครงการต่างๆ ไว้ล่วงหน้าจึงท าให้ผู้บริหารใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมนโยบายของหน่วยงานในการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการต่างๆ ของหน่ายเป็นเครื่องในก าร
ตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าได้ด าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งเป็นการวัดความสามารถของผู้บริหารไป
พร้อมกันด้วย  

สรุปได้ว่า งบประมาณเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารที่สามารถบ่งชี้ความส าเร็จในการ บริหารงาน 
ของผู้บริหารทุกระดับ เพราะงบประมาณเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการวางแผน การควบคุม  
การตัดสินใจในการวางแผนนโยบายและจัดสรรงบประมาณของผู้บริหารว่าจะสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนา
องค์กรหรือไม่เพียงใดและระบบงบประมาณที่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับการบริหารองค์กรย่อมจะส่งผล
ให้การด าเนินงานในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุ่งหมายที่แท้จริง  
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2.2 ความหมายและความส าคัญของโครงการ 
2.2.1 ความหมายของโครงการ 
Thaicommunication83 (2560) โครงการ มาจากภาษาอังกฤษค าว่า "Project" หมายถึงการด าเนิน

กิจกรรมที่ประกอบด้วยแผนงานย่อยที่ระบุรายละเอียดได้ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์ ขอบเขตการด าเนินงาน 
กรอบระยะเวลาต้องมีการเริ่มต้นและจุดจบ งบประมาณท่ีใช้ และผลลัพธ์ที่วัดหรือประเมินผลได้  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ได้ให้ความหมายของค าว่า “โครงการ”
หมายถึง แผนหรือเค้าโครงตามที่ก าหนดไว้ 

นักการศึกษา นักการตลาด และนักกฎหมายมีการให้ค าจ ากัดความของความหมายของโครงการไว้
มากมายทั้งซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกันพอสรุปได้ว่า  

โครงการคือ กิจกรรมหรือแผนงานที่เป็นหน่วยอิสระหนึ่งที่สามารถท าการวิเคราะห์วางแผนและน าไป
ปฏิบัติพร้อมทั้งมีลักษณะแจ้งชัดถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด โดยแผนส าหรับกิจการต่างๆ ต้องระบุวัตถุประสงค์
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

โครงการคือ การวางแผนล่วงหน้าที่จัดท าขึ้นอย่างมีระบบประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมที่
ต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานและคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าแต่ละโครงการมีเป้าหมายเพ่ือ
การผลิตหรือการให้บริการเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถภาพของแผนงาน 

โครงการ หมายถึง แผนงานย่อย แผนการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่จะน าไปปฏิบัติได้โดยมีวัตถุประสงค์ 
ในการด าเนินงานอย่างชัดแจ้ง มีระยะเวลาเริ่มต้น มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า โครงการ หมายถึง การด าเนินงานหรือกิจกรรมที่มีความสลับซับซ้อนที่ไม่เป็นงาน
ประจ าวัน มีการด าเนินงานในเวลาใดเวลาหนึ่งหรือมีการก าหนดระยะเวลา งบประมาณ ทรัพยากรการบริหาร 
และมีการออกแบบแนวทางการด าเนินงานที่เฉพาะเจาะจงที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือ
ผู้บริโภคเป็นส าคัญ ซึ่งองค์การโดยทั่วไปจะมีการก าหนดเป้าหมายที่มุ่งให้โครงการสามารถตอบสนองความ   
พึงพอใจของลูกค้าในขณะที่โครงการจะมีการด าเนินงานควบคู่ไปกับงานประจ าขององค์การด้วย แต่โครงการ
จะมีความแตกต่างออกไปจากหน้าที่ปฏิบัติปกติ ส าหรับลักษณะของโครงการ ได้แก่ มีการก าหนดวัตถุประสงค์ 
มีการระบุช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษจากฝ่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติมีการด าเนินกิจกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนรวมทั้งมีการใช้เงินทุน เวลา และการปฏิบัติการ เป็นต้น 

โครงการจึงเป็นกิจกรรมที่ได้รับการจัดท าขึ้นแล้วน าไปด าเนินการเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายของ
แผนงานที่ได้ก าหนดไว้ โครงการทุกโครงการที่ก าหนดขึ้นจะต้องสอดคล้องและสนับสนุนแผนงาน มีรูปแบบ
การด าเนินงานที่ได้จัดเตรียมได้อย่างมีระบบ การด าเนินงานของโครงการจะต้องเป็นที่ตกลงยอมรับและรับรู้
กันทุกฝ่าย โครงการทุกโครงการจะต้องมีผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ รวมทั้งจะต้องได้รับการสนับสนุนเอาใจใส่
ดูแลจากผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ และที่ส าคัญโครงการจะต้องได้รับการตรวจสอบและการประเมินอย่าง
จริงจัง ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานของโครงการบรรลุถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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2.2.2 ความส าคัญของโครงการ 
โครงการมีความส าคัญต่อการวางแผนและการด าเนินงาน 

(1) ช่วยให้การด าเนินการสอดคล้องกับนโยบายหรือความต้องการของหน่วยงาน 
(2) ท าให้การด าเนินงานนั้นมีทิศทางท่ีชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 
(3) เป็นหลักฐานและใช้ในการประเมินค่างานที่ผ่านมาและเป็นแนวทางในการด าเนินการครั้ง

ต่อไปได ้
(4) ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้อ่านให้มีความเข้าใจในเนื้อหาสาระได้อย่างถูกต้องชัดเจน

และตรงตามเจตนาของผู้เขียนโครงการ  
(5) ช่วยประหยัดเวลาแก่ผู้อนุมัติด้วยการใช้เวลาอ่านเพียงเล็กน้อยก็สามารถที่จะตัดสินใจได้  
(6) ช่วยให้การปฏิบัติงานตามโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
(7) เป็นการแสดงถึงประสบการณ์การท างานของผู้เขียนโครงการ 

 

2.3 ความหมายและความส าคัญของสมรรถนะ 
2.3.1 ความหมายของสมรรถนะ 
สมรรถนะ (Competency) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ก าลังได้รับความนิยมและทวีความส าคัญต่อการ

บริหารทรัพยากรมากข้ึนเรื่อยๆ ในวงการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์กรชั้นน าต่างๆ ได้น าเอาระบบสมรรถนะ
มาเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบต่อเนื่องสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างถูกทิศทาง 
และคุ้มค่ากับการลงทุน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่บุคลากรในองค์การอีกแนวทางหนึ่งด้วย    
ซึ่งมีผู้กล่าวถึงความหมายของสมรรถนะไว้มากมาย ผู้วิเคราะห์จึงได้รวบรวมมาดังต่อไปนี้  

David C. McClelland (1970 อ้างถึงใน การยางแห่งประเทศไทย, 2560) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า 
“สมรรถนะ หมายถึงคุณลักษณะ ที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคลซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะเป็นตัวผลักดันให้บุคคล
สามารถสร้างผลการปฏิบัติงานในงานที่ตนรับผิดชอบให้สูงกว่าหรือเหนือกว่าเกณฑ์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

Boyatzis (1982 อ้างถึงใน การยางแห่งประเทศไทย, 2560) กล่าวว่า “สมรรถนะ หมายถึง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน (Underlying Characteristic) ของบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) 
ทักษะ(Skill) จินตภาพส่วนตน (Self-Image) หรือบทบาททางสังคม (Social Role) หรือองค์ความรู้ (Body of 
Knowledge) ซึ่งบุคคลจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ผลงานสูงกว่า/เหนือกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

Boam and Sparrow (1992 อ้างถึงใน การยางแห่งประเทศไทย, 2560) กล่าวว่า “สมรรถนะ 
หมายถึง กลุ่มของคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่บุคคลจ าเป็นต้องมีในการปฏิบัติงานในต าแหน่งหนึ่งๆ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบประสบความส าเร็จ 

Spencer and Spencer (1993 อ้างถึงใน การยางแห่งประเทศไทย, 2560) กล่าวว่า “สมรรถนะ 
หมายถึง คุณลักษณะพ้ืนฐาน (Underlying Characteristic) ที่มีอยู่ภายในตัวบุคคลได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) 
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อุปนิสัย (Trait) อัตตมโนทัศน์ (Self-Concept) ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) ซึ่งคุณลักษณะ
เหล่านี้จะเป็นตัวผลักดันหรือมีความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationship) ให้บุคคลสามารถปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ/หรือสูงกว่าเกณฑ์อ้างอิง 
(Criterion – Reference) หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

Arnauld de Nadaillac (2003 อ้างถึงใน การยางแห่งประเทศไทย, 2560) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า
สมรรถนะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องลงมือปฏิบัติและท าให้เกิดขึ้น กล่าวคือความสามารถที่ใช้เพ่ือให้เกิดการบรรลุผลและ
วัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนที่ท าให้เกิดความรู้ (Knowledge) การเรียนรู้ทักษะ (Know-how) และ
เจตคติ/ลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพต่างๆ (Attitude) ทีช่่วยให้สามารถเผชิญและแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้จริง 

David D. Dubois, William J. Rothwell (2004 อ้างถึงใน การยางแห่งประเทศไทย, 2560) กล่าว
ว่าสมรรถนะหมายถึง “คุณลักษณะที่ทุกคนมีและใช้ได้อย่างเหมาะสมเพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุ
ตามเป้าหมายซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ได้แก่ ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคมลักษณะนิสัยส่วนบุคคล 
ตลอดจนรูปแบบความคิดและวิธีการคิด ความรู้สึกและการกระท า” 

เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2543 อ้างถึงใน การยางแห่งประเทศไทย, 2560) กล่าวว่า “สมรรถนะ 
หมายถึง ทักษะ ความรู้และความสามารถ หรือพฤติกรรมของบุคลากร ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง 
กล่าวคือ ใน การท างานหนึ่งๆ เราต้องรู้อะไร เมื่อมีความรู้หรือข้อมูลแล้วเราต้องรู้ว่าจะท างานนั้นๆ อย่างไร 
และเราควรมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะเฉพาะอย่างไรจึงจะท างานได้อย่างประสบความส าเร็จ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะ
ช่วยให้องค์กรทราบว่าคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ดีในการท างานของบุคลากร ในองค์กร (Superior Performer) 
นั้นเป็นอย่างไร 

อุกฤษณ์ กาญจนเกตุ (2543 อ้างถึงใน การยางแห่งประเทศไทย, 2560) กล่าวว่า “สมรรถนะ 
หมายถึง ความสามารถความช านาญด้านต่างๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้บุคคลสามารถกระท าการ
หรืองดเว้นการกระท าในกิจการใดๆ ให้ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวซึ่งความสามารถเหล่านี้ได้มาจากการ 
เรียนรู้ ประสบการณ์ การฝึกฝน และการปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2545 อ้างถึงใน การยางแห่งประเทศไทย, 2560) กล่าวว่า “สมรรถนะ หมายถึง 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของเป้าหมายของ
งานในต าแหน่งนั้นๆ สมรรถนะแต่ละตัวจะมีความส าคัญต่องานแต่ละงานแตกต่างกันไป 

HAY Group (2547 อ้างถึงใน การยางแห่งประเทศไทย, 2560) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการวาง
ระบบการบริหารงานบุคคลระดับโลกได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า “สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
ที่ท าใหบุ้คลากรในองค์กรปฏิบัติงานได้ผลงานโดดเด่นกว่าคนอ่ืนๆ โดยบุคลากรเหล่านี้จะแสดงคุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมดังกล่าวได้มากกว่าเพื่อนร่วมงานในสถานการณ์ที่หลากหลายกว่าและได้ผลงานดีกว่าผู้อ่ืน 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (อ้างถึงใน การยางแห่งประเทศไทย, 2560) กล่าว
ว่า “สมรรถนะคือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ/ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืนๆ 
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ที่ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพ่ือนร่วมงานอ่ืนๆ ในองค์กร”กล่าวคือ การที่บุคคลจะแสดง
สมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได้ มักจะต้องมีองค์ประกอบของทั้งความรู้ทักษะ/ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืนๆ 
ตัวอย่างเช่น สมรรถนะการบริการที่ดีซ่ึงอธิบายว่า “สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้” นั้น หากขาด
องค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ความรู้ในงานหรือทักษะที่เกี่ยวข้อง เช่น อาจต้องหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์และ
คุณลักษณะของบุคคลที่เป็นคนใจเย็น อดทน ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน แล้วบุคคลก็ไม่อาจจะแสดงสมรรถนะของ
การบริการที่ดีด้วยการให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ 

2.3.2 ความส าคัญของสมรรถนะ 
สุรพงษ์ มาลี (2549,หน้า 19 -20, อ้างถึงใน รัชนิดา รักกาญจนันท์ , 2560, หน้า 29) กล่าวถึง

ความส าคัญของสมรรถนะไว้ 4 ประการ ดังนี้  
(1) ช่วยให้องค์การให้ความสนใจต่อพฤติกรรมและทักษะที่เกี่ยวข้องกับความส าคัญของงานอย่าง

แท้จริง สามารถชี้จุดแข็งของบุคคลที่จะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและระบุจุดอ่อนหรือจุดที่ต้องได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุง  

(2) สร้างความม่ันใจว่าการพัฒนานั้นมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์การที่จะช่วยให้
องค์การประสบความส าเร็จ  

(3) ช่วยให้การใช้ทรัพยากรส าหรับการพัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งเรื่องงบประมาณและเวลา     
ที่เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะน าไปพัฒนาทักษะและพฤติกรรมที่ช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมขององค์การ 

(4) ใช้เป็นกรอบในการพัฒนาส าหรับผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ท าหน้าที่สอนงานในการให้ข้อมูลย้อนกลับ
เกี่ยวกับผลงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยกรอบสมรรถนะจะช่วยให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีความ
เข้าใจตรงกันว่าสมรรถนะใดที่จะน าไปสู่การท างานให้ประสบความส าเร็จ 

นิศารัตน์ รวมวงษ์ (2549,หน้า 17-18, อ้างถึงใน รัชนิดา รักกาญจนันท์, 2560,หน้า 30) กล่าวถึง
ความส าคัญของสมรรถนะท้ังต่อผู้บริหารองค์การและพนักงาน ดังนี้ 

(1) ความส าคัญต่อผู้บริหารองค์การ  
     (1.1) ท าให้ทราบถึงทักษะคุณลักษณะที่ต้องการของบุคลากรในองค์การ  
     (1.2) ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคลากรให้ตรงกับคุณสมบัติและ

ต าแหน่งงานนั้น ๆ 
                (1.3) ช่วยให้องค์การสามารถประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของศักยภาพของทรัพยากรในองค์การ
เพ่ือใช้ในการก าหนดแผนกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้  

      (1.4) ใช้เชื่อมโยงกลยุทธ์กับรูปแบบการพัฒนาองค์การ  
      (1.5) สามารถวัดผลงานได้ชัดเจน  
(2) ความส าคัญต่อพนักงาน  
     (2.1) ช่วยก าหนดบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานแต่ละต าแหน่งงานตามความคาดหวังขององค์การ  
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     (2.2) มีมาตรฐานในการวัดทักษะความสามารถของแต่ละต าแหน่งงานได้ชัดเจน  
     (2.3) ระบุจุดแข็งจุดอ่อนของพนักงานจากการประเมินและสามารถระบุแผนการพัฒนาตนเองได้  
     (2.4) ช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงเส้นทางความก้าวหน้าของสายงานของตน  
     (2.5) ช่วยกระตุ้นพนักงานในด้านการพัฒนาตนเอง  
ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2547,หน้า 78, อ้างถึงใน รัชนิดา รักกาญจนันท์, 2560,หน้า 30) กล่าวถึง 

ประโยชน์ของสมรรถนะไว้ดังนี้  
(1) ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ภารกิจและกลยุทธ์ขององค์การ สมรรถนะหลักจะช่วยในการสร้างกรอบ

แนวคิด พฤติกรรม ความเชื่อ ทัศนคติของคนในองค์การให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ภารกิจและ 
กลยุทธ์ขององค์การเปรียบเสมือนตัวเร่งปฏิกิริยาให้เป้าหมายต่างๆ บรรลุเป้าหมายได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น  

(2) การสร้างวัฒนธรรมองค์การ (Corporate Culture) ถ้าองค์การใดไม่ได้ออกแบบวัฒนธรรม
โดยรวมขององค์การไว้อยู่ไปนานๆ พนักงานจะสร้างวัฒนธรรมองค์การขึ้นมาเองโดยธรรมชาติซึ่งวัฒนธรรม
องค์การที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี้อาจจะมีบางอย่างสนับสนุนต่อการด าเนินธุรกิจขององค์การแต่บางอย่าง
อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเติบโตขององค์การ ดังนั้นสมรรถนะจึงมีประโยชน์ต่อการก าหนดวัฒนธรรม
องค์การโดยช่วยสร้างกรอบการแสดงออกทางพฤติกรรมของคนในองค์การโดยรวมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ท าให้การด าเนินงานขององค์การบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้เห็นแนวทางในการพัฒนา 
บุคลากรในภาพรวมขององค์การได้และป้องกันไม่ให้เกิดวัฒนธรรมองค์การตามธรรมชาติที่ไม่พึงประสงค์ได้  

(3) เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์  
     (3.1) การคัดเลือกบุคลากร (Recruitment) สมรรถนะมีประโยชน์ในการคัดเลือกบุคลากร 

น าไปใช้ในการออกแบบค าถามหรือแบบทดสอบในการช่วยให้การคัดเลือกคนเข้าท างานถูกต้องมากขึ้นเพราะ
คนบางคนมีความรู้ความสามารถสูงและประสบการณ์ดีแต่อาจจะไม่เหมาะสมกับลักษณะการท างานใน
ต าแหน่งนั้นๆ หรือไม่เหมาะสมกับลักษณะของวัฒนธรรมองค์การ เป็นการลดการสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายใน
การทดลองงานและในการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานใหม่ที่มีความสามารถไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ต าแหน่งงานและช่วยป้องกันความผิดพลาดในการคัดเลือกของผู้ท าหน้าที่คัดเลือกท่ีมีประสบการณ์น้อย  
                (3.2) การพัฒนาและฝึกอบรม (Training and Development) สมรรถนะมีประโยชน์ในการ
พัฒนาและฝึกอบรมในการน ามาใช้ในการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในการพัฒนาและฝึกอบรม (Training 
Road Map) ช่วยให้ทราบว่าผู้ด ารงต าแหน่งนั้นๆ จะต้องมีความสามารถเรื่องใดบ้างและช่องว่าง (Training Gap) 
ระหว่างความสามารถที่ต าแหน่งต้องการกับความสามารถที่เขามีจริงห่างกันมากน้อยเพียงใด เพ่ือน าไปใช้ใน
การจัดท าแผนพัฒนาความสามารถส่วนบุคคล (Individual Development Plan) ต่อไป  

      (3.3) การวางแผนการพัฒนาผู้ด ารงต าแหน่งให้สอดคล้องกับเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพด้วย
การน าเอาสมรรถนะของต าแหน่งงานที่สูงขึ้นไปมาพัฒนาบุคลากรในขณะที่เขายังด ารงต าแหน่งงานที่ต่ ากว่า 

       (3.4) การเลื่อนระดับปรับต าแหน่ง (Promotion) สมรรถนะมีประโยชน์ในการเลื่อนระดับและ
ปรับต าแหน่งในการพิจารณาความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งหรือระดับที่สูงขึ้นไป โดยพิจารณาทั้งเรื่อง
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ของความสามารถในงาน (Technical Competencies) และความสามารถทั่วไป (General Competencies) 
เช่น ด้านการบริหารจัดการ ด้านการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ด้านระบบการคิดและยังเพ่ือป้องกันความผิดพลาดใน
การเลื่อนระดับปรับต าแหน่งให้กับคนที่ไม่เหมาะสม  

      (3.5) การโยกย้ายต าแหน่งหน้าที่ (Rotation) สมรรถนะมีประโยชน์ในการโยกย้ายต าแหน่ง
หน้าที่ โดยช่วยให้ทราบว่าต าแหน่งที่จะย้ายไปนั้นจ าเป็นต้องมีสมรรถนะใดบ้างแล้วผู้ที่จะย้ายไปมีหรือไม่มี
สมรรถนะใดบ้าง เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานถ้าผู้ที่ย้ายไปมีสมรรถนะไม่เหมาะสมอาจจะท าให้เสีย
ทั้งงานและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน  

(4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) สมรรถนะมีประโยชน์ในการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน ดังนี้  

     (4.1) ช่วยให้ทราบว่าสมรรถนะเรื่องใดที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้สูงกว่าผลงาน
มาตรฐานทั่วไป  

     (4.2) ช่วยในการก าหนดแผนพัฒนาความสามารถส่วนบุคคล 
(5) การบริหารผลตอบแทน (Compensation) สมรรถนะมีประโยชน์ในการบริหารผลตอบแทน ดังนี้  
     (5.1) ช่วยในการก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมในการจ้างพนักงานใหม่โดยเป็นความ

เหมาะสมกับระดับความสามารถไม่ใช่ก าหนดอัตราจ้างเริ่มต้นด้วยวุฒิการศึกษาเหมือนอดีตที่ผ่านมา  
     (5.2) ช่วยในการจ่ายผลตอบแทนตามระดับความสามารถที่เพ่ิมขึ้นไม่ใช่จ่ายผลตอบแทนตามอายุ

งานที่เพ่ิมขึ้นเหมือนสมัยก่อนเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
กับความต้องการขององค์การ 

จากแนวคิดดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะมีประโยชน์และความส าคัญต่อระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทุกกระบวนการ เมื่อน าสมรรถนะมาใช้ในองค์การจะก่อให้ เกิดประโยชน์กับทั้งองค์การใน
กระบวนการคัดสรรบุคลากร การประเมินศักยภาพของบุคลากร  การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน และการ
พัฒนาบุคลากรจะเกี่ยวข้องกับความสามารถ ทักษะ และ พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 
และช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์การให้แข็งแกร่ง หล่อหลอมให้บุคลากรทุกระดับมีกรอบพฤติกรรมในทิศทาง
เดียวกัน และมองเห็นเป้าหมายขององค์การร่วมกันส่งผลให้องค์การด าเนินงานไปอย่างถูกแนวทางสอดคล้อง
กับเป้าหมายที่แท้จริง นอกจากนั้นยังประโยชน์ต่อตัวพนักงานในการพัฒนาทักษะความสามารถของตัวเองให้
เหมาะสมกับงานเหมาะสมกับความต้องการของตลาดเพ่ือสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้กับตนเอง 
 

งานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 อรุณศรี  กางเพ็ง (2551, หน้า 42 – 44) ได้วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 
2550 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ ายเงิน
รายได้ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2550 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ตารางส ารวจข้อมูลที่ผู้วิเคราะห์สร้างขึ้น ได้แก่ ตารางส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
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ปีงบประมาณ 2550 จ าแนกตามประเภทรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน และ
งบรายจ่ายอ่ืน และหมวดรายจ่าย ได้แก่ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าประกันสังคม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ เงินบริจาค-ทุนการศึกษาและเงินรับฝาก มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft 
Excel เพ่ือค านวณหาค่าร้อยละ แล้วน าเสนอเป็นตารางและแผนภาพ ประกอบความเรียง จากผลการศึกษา
พบว่า  
 1. รายจ่ายทุกกิจกรรมในปีงบประมาณ 2550 รวมทั้งสิ้น 27 ,903,749.81 บาท โดยจ่ายเป็นงบ
ด าเนินงานมากที่สุด (ร้อยละ 37.22) รองลงมาได้แก่ งบอุดหนุน (ร้อยละ 33.61) งบรายจ่ายอ่ืน (ร้อยละ 
13.50) งบบุคลากร (ร้อยละ 10.59) และงบลงทุน (ร้อยละ 5.08) ตามล าดับ  
 เมื่อจ าแนกตามหมวดรายจ่าย พบว่า รายจ่ายค่าใช้สอยมากที่สุด (ร้อยละ 31.39) รองลงมา ได้แก่ 
ค่าตอบแทน (ร้อยละ 25.91) เงินรับฝาก (ร้อยละ 13.50) ค่าจ้างชั่วคราว (ร้อยละ 10.14) ค่าวัสดุ (ร้อยละ 
9.14) ค่าครุภัณฑ์ (ร้อยละ 7.63) เงินบริจาค-เงินทุนการศึกษา (ร้อยละ 1.10) ค่าสาธารณูปโภค (ร้อยละ 0.74) 
และค่าประกันสังคม (ร้อยละ 0.45) ตามล าดับ 
  2. รายจ่ายกิจกรรมสนับสนุน : งานบริหารทั่วไป 12,332,096.54 บาท จ่ายเป็นงบอุดหนุนมากที่สุด 
(ร้อยละ 31.84) รองลงมา ได้แก่ งบรายจ่ายอ่ืน (ร้อยละ 30.55) งบด าเนินงาน (ร้อยละ 21.61) งบบุคลากร 
(ร้อยละ 14.44) และงบลงทุน (ร้อยละ 1.55) ตามล าดับ  
 เมื่อจ าแนกตามหมวดรายจ่าย พบว่า ค่าใช้สอยมากท่ีสุด (ร้อยละ 36.55) รองลงมา ได้แก่ เงินรับฝาก 
(ร้อยละ 30.55) ค่าจ้างชั่วคราว (ร้อยละ 13.75) ค่าวัสดุ (ร้อยละ 6.66) ค่าตอบแทน (ร้อยละ 4.89) ค่า
ครุภัณฑ์ (ร้อยละ 2.74) เงินบริจาค-ทุนการศึกษา (ร้อยละ 2.48) ค่าสาธารณูปโภค (ร้อยละ 1.67) และค่า
ประกันสังคม (ร้อยละ 0.69) ตามล าดับ   
 3. รายจ่ายกิจกรรมการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาตรี 
5,644,903.49 บาท จ่ายเป็นงบอุดหนุนมากที่สุด (ร้อยละ 57.82) รองลงมา ได้แก่ งบด าเนินงาน (ร้อยละ 
23.04) และงบบุคลากร (ร้อยละ 19.14) ตามล าดับ   
 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามหมวดรายจ่าย พบว่า จ่ายเป็นค่าใช้สอยมากที่สุด (ร้อยละ 41.94) รองลงมา 
ได้แก่ ค่าวัสดุ (ร้อยละ 20.12) ค่าจ้างชั่วคราว (ร้อยละ 18.51) ค่าตอบแทน (ร้อยละ 17.27) ค่าครุภัณฑ์ (ร้อย
ละ 1.53) และค่าประกันสังคม (ร้อยละ 0.63) ตามล าดับ   
 4. รายจ่ายกิจกรรมการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา 
9,926,658.78 บาท จ่ายเป็นงบด าเนินงานมากที่สุด (ร้อยละ 64.68) รองลงมาได้แก่ งบอุดหนุน (ร้อยละ 
22.04) งบลงทุน (ร้อยละ 12.35) และงบบุคลากร (ร้อยละ 0.93) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาจ าแนกตามหมว ด
รายจ่าย พบว่า จ่ายเป็นค่าตอบแทน มากที่สุด (ร้อยละ 56.93) รองลงมา ได้แก่ ค่าใช้สอย (ร้อยละ 18.99) ค่า
ครุภัณฑ์ (ร้อยละ 17.18) ค่าวัสดุ (ร้อยละ 5.97) ค่าจ้างชั่วคราว (ร้อยละ 0.89) และค่าประกันสังคม (ร้อยละ 
0.04) ตามล าดับ 
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 ฝ่ายงานแผน มหาวิทยาลัยทักษิณ (2556, หน้า 1) ได้วิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยทักษิณโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย รวมทั้งใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศส าหรับผู้บริหารในการพิจารณาเสนอของบประมาณให้เหมาะสมและสัมฤทธิ์ผลตามแบบการเสนอ
ของบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์
งบประมาณในอนาคตวิธีการศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel ผลการศึกษาพบว่า  
 1. งบประมาณจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดสรรงบประมาณใน
ภาพรวมทั้งหมด จ านวน 1,498,196,224 บาท โดยจ าแนกรายละเอียด ได้ดังนี้  
     1.1 จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ สามารถจ าแนกได้ดังนี้ งบประมาณเงินแผ่นดิน จ านวน 
39,587,700 บาท (ร้อยละ 2.64) งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ านวน 887,297,300 บาท (ร้อยละ 
59.22) และงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 571,311,224 บาท (ร้อยละ 38.14)  
     1.2 จ าแนกตามงบรายจ่าย สามารถจ าแนกได้ดังนี้ งบบุคลากร จ านวน 105,795,478 บาท (ร้อย
ละ 7.06) งบด าเนินการ จ านวน 303,049,304.46 บาท (ร้อยละ 20.23) งบลงทุน จ านวน 405,726,009 บาท 
(ร้อยละ 27.08) งบเงินอุดหนุน จ านวน 622,494,549.23 บาท (ร้อยละ 41.55) และงบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 
61,130,883.31 บาท (ร้อยละ 4.08)   
     1.3 จ าแนกตามผลผลิต สามารถจ าแนกได้ดังนี้ ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 725,732,852.47 บาท (ร้อยละ 48.44) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จ านวน 672,052,802.30 บาท 
(ร้อยละ 44.86) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา จ านวน 39,675,801 บาท (ร้อยละ 2.65) 
ผลงานการให้บริการวิชาการ จ านวน 15,136,400 บาท (ร้อยละ 1.01) ผลงานท านุบ ารุงศิลป วัฒนธรรม 
จ านวน 20,807,868.23 บาท (ร้อยละ 1.39) ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 18,615,500 บาท 
(ร้อยละ 1.24) และฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค จ านวน 6,175,000 บาท 
(ร้อยละ 0.41)  
 2. เปรียบเทียบงบประมาณที่จัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 สรุปผลการจัดสรร ดังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดสรรงบประมาณทั้งหมด
เพ่ิมขึ้นจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยเพ่ิมขึ้น จ านวน 385,136,214 บาท (ร้อยละ 34.60) ทั้งนี้เพ่ิมจาก
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ านวน 295,519,673 บาท (ร้อยละ 49.94) งบประมาณเงินรายได้ 
จ านวน 93,221,424 บาท (ร้อยละ 19.50) และลดลงจากงบประมาณเงินแผ่นดิน จ านวน 3,604,883 บาท 
(ร้อยละ 8.35)   
 3. สรุปเปรียบเทียบ แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในภาพรวม
มหาวิทยาลัยทักษิณมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 62.44   
 4. เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 พบว่า ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายลดลง ร้อยละ 5.95 โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีผลการเบิกจ่ายเงิน
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งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 68.39 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 
62.44 

ขวัญฤดี  คล้ายแก้ว (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การวิ เคราะห์การบริหารงบประมาณของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2547 – 2549 ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์รายจ่ายงบประมาณ ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และรายจ่ายจาก
งบประมาณเงินรายได้ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ท าให้เข้าใจระบบ
การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณได้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจและได้แนวคิดส าหรับการบริหารงบประมาณใน
อนาคตโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน
รายได้โดยรวบรวมจากกลุ่มงานการเงินและพัสดุ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ 
ตลอดจนจากแบบสอบถามการใช้ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน คณะวิศวกรรมศาสตร์       
ม.สงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 โดยน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft 
Excel เพ่ือค านวณหาค่าร้อยละ น าเสนอในรูปตารางและแผนภูมิประกอบค าบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ มีรายจ่ายทั้งหมดจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
ดังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 เท่ากับ 137.39, 159.30 และ 178.20 ล้านบาท ตามล าดับ มีสัดส่วน
โดยเฉลี่ยของเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 59.75 รายจ่ายทั้งหมดจะเป็นรายจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ า ร้อยละ 45.56 หมวดค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุ ร้อยละ 24.35 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 12.02 หมวดเงินอุดหนุนร้อยละ 9.19 หมวดค่าจ้างชั่วคราวร้อยละ 3.52 อื่นๆ (เงินสมทบ
มหาวิทยาลัย) ร้อยละ 2.32 หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 1.79 และหมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 1.25 เมื่อตัด
รายจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ าออก พบว่า ค่าใช้จ่ายในหมวดที่เหลือมาจากงบประมาณเงินรายได้ที่มี
สัดส่วนที่สูงกว่างบประมาณแผ่นดินประมาณ 3 เท่า 

เมื่อจ าแนกรายจ่ายในภาควิชา/หน่วยงานทั้งหมด 8 หน่วยงาน พบว่า ส่วนกลางเป็นหน่วยงานที่มี
รายจ่ายมากที่สุด ร้อยละ 42.98 อันดับสอง คือ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 10.62 และภาควิชา
วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุน้อยที่สุด ร้อยละ 5.09 เมื่อคิดค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษาเต็มเวลา มีค่าเฉลี่ยในระดับ
คณะเท่ากับ 83,312 บาท/คน/ปี โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธามีค่าใข้จ่ายสูงสุด 97,844 บาท /คน/ปี โดย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีค่าใช้จ่ายสูงสุด 97,844 บาท/คน/ปี และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมมีค่าใช้จ่าย
น้อยที่สุด 71,831 บาท/คน/ปี  

จากการเปรียบเที่ยบแผนการใช้จ่ายและรายจ่ายจริงงบประมาณเงินรายได้ พบว่า รายจ่ายจริงในแต่
ละปีจะน้อยกว่าแผนการใช้จ่าย โดยงานสนับสนุนการวิจัยใช้จ่ายจริงน้อยกว่าแผน ร้อยละ 79.86 โครการผลิต
บัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตภูเก็ต) ใช้จ่ายจริงน้อยกว่าแผน ร้อยละ 70.14 เมื่อเปรียบเทียบ
รายจ่ายตามภารกิจ พบว่า จะเน้นไปทางด้านการเรียนการสอนมากที่สุด ร้อยละ 81.23 และด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมน้อยที่สุด ร้อยละ 0.28 นอกจากนี้การศึกษาการใช้งานครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณ
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แผ่นดิน พบว่า ครุภัณฑ์ส่วนใหญ่มีสภาพการใช้งานได้ดีถึงดีมาก ความคุ้มค่าในการใช้งาน ร้อยละ 94.23 และ
ประโยชน์ในการใช้งานครุภัณฑ์จะเป็นด้านการเรียนการสอนมากที่สุด ร้อยละ 69.67        

สุดารัตน์ จองจิตรมั่น (2550) ได้ศึกษาการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบล
ปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2544-2550  เพ่ือวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนต าบลปลวกแดงตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท าและการใช้จ่าย
งบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนต าบลปลวกแดง ให้สนองต่อความต้องการของประชาชนให้มากยิ่งขึ้นไป
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร จากแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
งบแสดงฐานะการเงิน หนังสือสั่งการ ระเบียบกฎหมาย และแผนพัฒนาข้อมูลประกอบเป็นการสัมภาษณ์ เป็น
การบันทึกเสียงและจดข้อมูลด้วยตนเอง โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณาความจากผู้ให้สัมภาษณ์ และสรุป
โดยการสังเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวผู้วิจัยเอง ซึ่งผู้วิเคราะห์น าเสนอ สรุปผลการวิเคราะห์พบว่า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปลวกแดงมีรายได้เพ่ิมขึ้นทุกปีการใช้จ่ายงบประมาณจ าแนกตามลักษณะแผนงาน จะพัฒนาไปด้าน
เศรษฐกิจมากที่สุดทุกปี ยกเว้นปี 2544 จะใช้จ่ายงบประมาณในด้านบริหารงานทั่วไปมากที่สุด ส าหรับการใช้
จ่ายงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่ายจะเห็นว่าทุกปีจะพัฒนาในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รองลงมาได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และน้อยที่สุดคือ หมวดรายจ่ายอ่ืน ยกเว้นปี 2549 จะใช้
จ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภคน้อยที่สุด และการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ประชากรตัวอย่าง พบว่า อิทธิพลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในการจัดท าและใช้จ่ายงบประมาณการ
ปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่ถูกต้องตามบทบาทและอ านาจหน้าที่และขาดการตรวจสอบจากภาค
ประชาชน แนวทางการพัฒนาเน้นหนักเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่ครอบคลุมแนวทางการพัฒนาด้านอ่ืน 
ส าหรับข้อเสนอแนะ ผู้ศึกษาได้เสนอแนะให้กระจายงบประมาณให้ครอบคลุมทุกด้าน สร้างระบบตรวจสอบให้
มากขึ้น ทั้งจากภาคประชาชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดท าและใชจ้่ายงบประมาณให้ตระหนักถึงวินัยทางด้านการเงินการคลัง 

นงนุช ฤทธิศร (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์งบประมาณเงินรายได้  คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปีงบประมาณ 2551-2553 ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ประมาณการรายรับ-รายรับจริง ระหว่างปีงบประมาณ 2551-2553 และวิเคราะห์แนวโน้มของรายรับจริง-
รายจ่ายจริง งบประมาณเงินรายได้ คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554-2556 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสาร และฐานข้อมูลจากรายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ รายละเอียดรายรับ-รายจ่ายจริง ประจ าปี
งบประมาณ 2551-2553 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงฐานข้อมูลบัญชี 3 มิติ (KKUFMIS) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยน าข้อมูลเงินรายได้ คณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2551-2553          
มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือค านวณหาผลรวม ผลต่าง และค่าร้อยละและฟังก์ชั่น 
FORECAST เพ่ือช่วยในการพยากรณ์แนวโน้มเชิงเส้นตรง จากค่าที่มีอยู่แล้วน าเสนอในรูปตารางและแผนภูมิ
ประกอบค าบรรยาย ซึ่งผู้วิเคราะห์น าเสนอ สรุปผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นข้อมูลให้
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ผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการบริหารงบประมาณ  ของคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามล าดับดังนี้  

1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณเงินรายได้ คณะเกษตรศาสตร์ 
ระหว่างปีงบประมาณ 2551-2553 ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี พบว่า มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับทุกปี 
โดยรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับสูงสุดในปี 2551, 2553 และ 2552 คิดเป็นร้อยละ 15.24, 11.59 
และ 0.39 ตามลาดับ  

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณเงินรายได้ คณะเกษตรศาสตร์ 
ระหว่างปีงบประมาณ 2551-2553 ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี พบว่า มีรายจ่ายจริงสูงกว่าประมาณการรายจ่าย 
ในปีงบประมาณ 2552 คิดเป็นร้อยละ 1 ส่วนปีงบประมาณ 2553 และ 2551 มีรายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณ
การรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 17.21 และ ร้อยละ 12.63 ตามลาดับ  

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ รายรับจริง-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินรายได้ คณะเกษตรศาสตร์ 
ระหว่างปีงบประมาณ 2551-2553 ระยะย้อนหลัง 3 ปี พบว่า หน่วยงานมีรายจ่ายจริงสูงกว่ารายรับจริง สูงสุด 
คือ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 5.77 รองลงมา คือ ภาควิชาสัตวศาสตร์     
คิดเป็นร้อยละ 3.77 และภาควิชาประมง คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดับ ส่วนหน่วยงานที่มีรายจ่ายจริง ต่ ากว่า
รายรับจริงสูงสุด คือ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คิดเป็นร้อยละ 22.94 รองลงมาคือภาควิชาส่งเสริม
การเกษตร คิดเป็นร้อยละ 20.30 และส านักงานคณบด ีคิดเป็นร้อยละ 0.15 ตามลาดับ  

ส าหรับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต่อปี รายรับจริง-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินรายได้ คณะเกษตรศาสตร์ 
ระหว่างปีงบประมาณ 2551-2553 ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลรายรับจริงและรายจ่ายจริงมีทิศทางเพ่ิมขึ้น
และในขณะเดียวกันลักษณะแบบแผนรายจ่ายจริงมีทิศทางเพ่ิมขึ้นเช่นกัน  เมื่อพิจารณาในแง่ค่าเฉลี่ยอัตรา
เปลี่ยนแปลงของรายรับจริง รายจ่ายจริง ในรอบ 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 ถึง 2553 จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ย
อัตราเปลี่ยนแปลงของรายรับจริงในรอบ 3 ปี เท่ากับร้อยละ 21.47 สูงสุดปีงบประมาณ 2552 ร้อยละ 56.50 
ต่ าสุดปีงบประมาณ 2551 ร้อยละ -1.50 ในด้านค่าเฉลี่ยอัตราเปลี่ยนแปลงของรายจ่ายในรอบ 3 ปีเท่ากับร้อย
ละ 25.43 สูงสุดปีงบประมาณ 2552 ร้อยละ 55.32 ต่ าสุดคือปีงบประมาณ 2553 ร้อยละ 20  

4. การวิเคราะห์แนวโน้มรายรับจริง-รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2554 - 2556 โดยใช้ข้อมูลฐาน
งบประมาณย้อนหลังจากปีงบประมาณ 2551-2553 แนวโน้มอีก 3 ปีข้างหน้า พบว่ารายรับจริง-รายจ่ายจริง
เป็นไปในทิศทางเพ่ิมข้ึน โดยคาดว่ามีรายรับจริงสูงกว่า 4 ล้านบาท ในขณะที่รายจ่ายจริงสูงกว่า 76 ล้านบาท  

5. ข้อเสนอแนะ จากการวิเคราะห์งบประมาณเงินรายได้  ระหว่างปีงบประมาณ 2551-2553 มี
ข้อเสนอแนะจากข้อเสนอแนะจากข้อค้นพบในการนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ดังนี้  

     5.1 จากผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบ ประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณเงินรายได้
คณะเกษตรศาสตร์ ระหว่าปีงบประมาณ 2551-2553 พบว่า คณะฯ มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับ
ทุกปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพด้านการจัดท างบประมาณเงินรายได้ว่า คณะฯจะต้องน าข้อมูลรายรับจริงใน
รอบปีที่ผ่านมาร่วมพิจารณาเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการวางแผนประมาณการรายรับ  โดยต้องค านึงถึง
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ความเป็นไปได้ของรายรับ เพราะรายได้หลักของคณะฯ มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา และหากในปีใดการรับ
นักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย คณะฯ ควรมีการปรับแผนเพ่ือหารายได้จากแหล่งอ่ืนเพ่ิมขึ้น เช่น รายได้จากการ
จ าหน่ายผลิตผลทางการเกษตร จากการบริการวิชาการต่างๆ และจากการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ฯลฯ 
โดยใช้ศักยภาพของคณะฯ ที่มีอยู่ มาวางแผนหารายได้เชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

     5.2 จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริงงบประมาณเงินรายได้ 
คณะเกษตรศาสตร์ ระหว่างปีงบประมาณ 2551-2553 พบว่า รายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการรายจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2551 และ 2553 ซึ่งในทางบริหารจัดการอาจมองว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่มองในอีกมุมหนึ่งอาจเป็น
ปัญหา เช่นในปีงบประมาณ 2552 มีรายจ่ายจริงสูงกว่าประมาณการรายจ่าย ท าให้คณะฯ ต้องไปใช้เงินทุน
ส ารองเพ่ือน ามาทดแทนรายจ่าย ดังนั้น คณะฯ ต้องวางแผนกลยุทธ์ในการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมกับประมาณ
การรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน  

      5.3 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับจริง-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ 
ระหว่างปีงบประมาณ 2551-2553 แยกตามหน่วยงาน รวม 3 ปี พบว่าส่วนใหญ่มีรายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณ
รายจ่าย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานว่ายังมีความระมัดระวัง และมอง
ถึงรายรับที่จะเกิดขึ้นจริงด้วย ในทางตรงกันข้ามมีอีก 3 หน่วยงานที่ยังมีรายจ่ายจริงสูงกว่ารายรับ ซึ่งสาเหตุ
อาจมาจากการประมาณการรายรับที่เกิดขึ้นจริงคลาดเคลื่อน และมีการน าเงินมาใช้จ่ายในงบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ซึ่งไม่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้เพ่ือการเรียนการสอน เช่น 
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร์ และภาควิชาประมง ซึ่งท าให้มีผลกระทบถึง
ภาพรวมของรายรับทั้งหน่วยงาน ดังนั้น คณะฯ จึงควรมีนโยบายในการให้แต่ละหน่วยงานวางแผนกลยุทธ์ใน
การใช้จ่ายเงิน โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของรายรับจริงที่จะเกิดขึ้นด้วย เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่าง
รายรับและรายจ่าย  

      5.4 จากผลการวิเคราะห์แนวโน้มของรายรับจริง-รายจ่ายจริง มีแนวโน้มไปในทิศทางเพ่ิมขึ้น    
ทั้ง 2 ด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าคณะฯ มีนโยบายรับนักศึกษาเพ่ิมขึ้น จึงท าให้มีรายได้หลักจากค่าธรรมเนียม
การศึกษาสูงขึ้น อีกทั้งคณะเกษตรศาสตร์ มีวิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ต้องการที่จะ
พัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความเป็นสากล โดยได้ก าหนดแผนกลยุทธ์ 4 ด้านคือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย 
ด้านการบริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ อีกทั้งคณะเกษตรศาสตร์ มีการปรับปรุงและพัฒนา       
สื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง นั่นแสดงให้เห็นว่า      
คณะเกษตรศาสตร์จะมีทั้งรายรับและรายจ่ายสูงขึ้นตามล าดับ แต่ต้องให้สูงขึ้นในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน 
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บทท่ี 3  
วิธีการวิเคราะห ์

 
 การวิเคราะห์ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์งบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562  ผู้วิเคราะห์ด าเนินการ 
ตามล าดับต่อไปนี้ 
 3.1 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ 
 3.7 เทคนิคที่น ามาใช้การวิเคราะห์ 
  

3.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

          ผูว้ิเคราะห์ได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 3.1.1 ขัน้การเตรียมการ 
  (1) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ 
  (2) การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1.2 ขั้นด าเนินการ 
  (1) เก็บรวบรวมข้อมูล 
  (2) จัดท าข้อมูลให้อยู่ในหมวดเดียวกันเพ่ือความสะดวกต่อการวิเคราะห์ 
  (3) เลือกเครื่องมือวิเคราะห์/วิธีการวิเคราะห์ 
  (4) ด าเนินการวิเคราะห์ 
  (5) แปลความหมาย และ สรุปผลการวิเคราะห์ 
 3.1.3 ขั้นการรายงานผล 
  (1) จัดท ารายงานการวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์ 
  (2) เสนอรายงานการวิเคราะห์ต่อผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่สังกัด 
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3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
              3.2.1 ประชากร : ได้แก่ โครงการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ 2560 – 2562 จ านวน 92 โครงการ เป็นเงิน 30,923,328 บาท 
              3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง : ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.3 เครือ่งมือที่ใช ้
        เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล เป็นตารางส ารวจข้อมูลที่ผู้วิเคราะห์สร้างขึ้น ได้แก่ ตาราง
ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นของฝ่าย-
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้  

สมรรถนะหลักที่ 1 บริการที่ดี 
สมรรถนะหลักที่ 2 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
สมรรถนะหลักที่ 3 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
สมรรถนะหลักที่ 4 การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะหลักที่ 5 การยึดมัน่ในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 

 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
      การวิเคราะห์งบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 ในครั้งนี้ ผู้วิเคราะห์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ
จากผู้จัดโครงการทั้งหมดที่ใช้งบประมาณของฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 
2560 – 2562 โดยศึกษาจากเอกสาร และฐานข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 
 3.4.1 รายงานผลการด าเนินโครงการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562  

3.4.2 ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ แฟ้มงบประมาณโครงการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 
2560 – 2562 

 

3.5 สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถิติที่ผู้วิเคราะห์ใช้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ  
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ 
 ผู้วิเคราะห์ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ โดยการใช้ Comparative Techniques 
และใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค านวณค่าร้อยละน าเสนอในรูปแบบ
ตาราง แผนภูมิ ประกอบการอธิบายความเรียง และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรงในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป็นผู้วิเคราะห์โครงการที่สอดคล้องกับสมรรถนะแต่ละด้านของสมรรถนะหลัก        
 

3.7 เทคนิคที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ 
ผู้วิเคราะห์ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เทคนิคการเปรียบเทียบข้อมูล Comparative Techniques   
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บทท่ี 4  

ผลการวิเคราะห ์

การวิเคราะห์งบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 ผู้วิเคราะห์ขอกล่าวถึงโครงการและงบประมาณ
ทั้งหมดที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน 8,067,540 บาท ประจ าปี
งบประมาณ 2561 จ านวน 9,953,249 บาท ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 12,902,539 บาท และ
งบประมาณท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 
2560 จ านวน 2,730,940 บาท ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 4,710,649 บาท และประจ าปีงบประมาณ 
2562 จ านวน 5,307,300 บาท 

 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ตอนที่ 1 โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2560  

– 2562  
ตอนที่ 2 โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร เพ่ือพัฒนาบุคลากร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562  
ตอนที่ 3 โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ตอนที่ 1 โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร ประจ าปี
งบประมาณ 2560 – 2562  
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2560   
                 จ าแนกตามโครงการ ดังนี้                                                               หน่วย : บาท 

โครงการ จ านวน ร้อยละ 

1.  โครงการจัดท า Work SIPOC model ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(TQA) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกองบริหารทรัพยากรบุคคล ในส านักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10,000 0.12 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2560   
                 จ าแนกตามโครงการ (ต่อ)                                                               หน่วย : บาท 

โครงการ จ านวน ร้อยละ 

2. โครงการพัฒนากระบวนการท างานใหม่แบบบูรณาการโดยใช้เครืองมือ Business 
Process Redesign(BPR) Routine to Research(R2R) และวจิัยสถาบนั(โครงการ
ย่อย a) 

2.1 โครงการบริหารจัดการข้อมูลงบประมาณดา้นการพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2.2 โครงการRoutine to Research (R2R) และวิจัยสถาบัน 

 
 
 

55,000 
 

45,000 

 
 
 

0.68 
 

0.56 

3. โครงการพัฒนาหมู่บา้นและแฟลต กลุ่ม ก. 200,000 2.48 
4. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงานหน่วยงาน 
สังกัดส านักงานอธิการบดี (ในกิจกรรมส่วนที่ 1 และ 2) 

 
40,000 

 
0.50 

5. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเปน็มืออาชีพ
ด้าน HR 

 
100,000 

 
1.24 

6. โครงการสื่อสารองค์กรด้านบริหารบุคคลสู่ประชาคม 10,000 0.12 

7. โครงการสร้างเสริมความผูกพันบุคลากรประจ าปี 2560 200,000 2.48 
8. โครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ 540,000 6.69 

9. โครงการติดตามเส้นทางความก้าวหน้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ บุคลากร
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 
20,000 

 
0.25 

10. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารกองบริหารทรัพยากรบุคคล 20,000 0.25 
11. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 80,000 0.99 

12. โครงการประสานการจัดการร้องเรียนให้เกิดความยุติธรรม 50,000 0.62 
13. โครงการกิจกรรมจัดงานเกษียณอายุราชการของบุคลากร 800,000 9.92 

14. โครงการชื่นชมยนิดีด้วยไมตรีและขอบคุณประจ าปี 2560 300,000 3.72 
15. โครงการเตรียมความพร้อมกิจกรรมผู้เกษียณอายุราชการ   240,000 2.97 

16. โครงการนันทนาการผู้เกษียณอายุราชการ 2,500,000 30.99 
17. โครงการทุนการศึกษาส าหรับบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

 
1,000,000 

 
12.40 

18. โครงการเครือข่ายกองบริหารทรัพยากรบุคคล 50,000 0.62 

19 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มข.-มอ.-มช.“3 พลังเพื่อแผ่นดิน” 1,498,500 18.57 

20. โครงการเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลยัปี 2560 (UKM)” 309,040 3.83 
รวม 8,067,540 100.00 
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า โครงการในปีงบประมาณ 2560 มีจ านวน 20 โครงการ เป็นเงิน 8,067,540 
บาท โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการนันทนาการผู้เกษียณอายุราชการโครงการ
นันทนาการผู้เกษียณอายุราชการ จ านวน 2,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.99 รองลงมาคือ โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  มข.-มอ.-มช.“3 พลังเพ่ือแผ่นดิน” จ านวน 1,498,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.57 และ 
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการจัดท า Work SIPOC model ตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (TQA) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกองบริหารทรัพยากรบุคคล ในส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.12 

 
แผนภูมิที่ 4.1 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2560   
                  จ าแนกตามโครงการ           
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1.  โครงการจัดท า Work SIPOC model ฯ

2.1 โครงการบริหารจัดการข้อมูลงบประมาณด้านการพัฒนา…

2.2 โครงการ Routine to Research (R2R) และวิจัยสถาบัน

3. โครงการพัฒนาหมู่บ้านและแฟลต กลุ่ม ก.

4. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธภิาพการสื่อสารและ…

5. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบรหิารทรัพยากรบุคคลสู่…

6. โครงการสื่อสารองค์กรด้านบริหารบุคคลสู่ประชาคม

7. โครงการสร้างเสรมิความผูกพนับุคลากรประจ าปี 2560

8. โครงการการขบัเคลื่อนเขา้สู่ต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรอง…

9. โครงการติดตามเสน้ทางความกา้วหนา้สู่ต าแหนง่ทางวชิาการ ฯ

10. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกองบริหารทรพัยากรบุคคล

11. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน่

12. โครงการประสานการจดัการรอ้งเรียนให้เกดิความยุติธรรม

13. โครงการกิจกรรมจัดงานเกษียณอายุราชการของบุคลากร

14. โครงการชื่นชมยินดีดว้ยไมตรีและขอบคุณประจ าปี 2560

15. โครงการเตรียมความพร้อมกจิกรรมผู้เกษียณอายุราชการ  

16. โครงการนันทนาการผู้เกษียณอายุราชการ

17. โครงการทุนการศึกษาส าหรับบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

18. โครงการเครือขา่ยกองบริหารทรัพยากรบุคคล

19 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ มข.-มอ.-มช.“3 พลังเพื่อแผ่นดิน”

20. โครงการเสวนาเครือข่ายจัดการความรูร้ะหว่างมหาวิทยาลัยปี …
งบประมาณ (บาท)

โค
รง

กา
ร
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ตารางท่ี 4.2 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2561  
      จ าแนกตามโครงการ ดังนี้                                                                หน่วย : บาท 

โครงการ จ านวน ร้อยละ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหาร
ระดับกลางของ มข. 

300,000 3.01 

2. โครงการเพิ่มสัดส่วนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้
ได้ 65% (ผศ. รศ. ศ.) 

1,450,000 14.57 

3. โครงการพัฒนากระบวนการท างานใหม่แบบบูรณาการโดยใช้เครื่องมือ 
Business Process Redesign (BPR) Routine to Research (R2R) และวิจัย
สถาบัน 
     3.1 โครงการพัฒนากระบวนการท างานโดยใช้เครื่องมือ Routine to 
Research(R2R)และวิจัยสถาบัน (ติดตาม) 
      3.2 โครงการศึกษาดูงานโรงงานน้ าตาลมิตรผล อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ 

 
 
 

60,000 
 

12,300 

 
 
 

0.60 
 

0.12 
4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Power BI ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคล ด้าน HR 

8,730 0.09 

5. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมือ
อาชีพด้าน HR ฉบับต่อยอด  รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 

60,000 0.60 

6. โครงการติดตามความก้าวหน้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการบุคลากร มข. 15,000 0.15 

7. โครงการขับเคลื่อนระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน เพ่ือการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ระยะน าร่อง) 

148,290 1.49 

8. โครงการสัมมนาเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ(หลักเกณฑ์ใหม่)  ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ผศ. รศ. ศ. ของ กพอ. 
2560 

19,040 0.19 

9. โครงการแผนการด าเนินงาน หมุนเวียน และจัดสรรทรัพยากรบุคคลให้
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน คณะต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ   

100,000 1.00 

10. กิจกรรมภาวะผู้น าการบริหาร (ชื่อเดิม โครงการประสานและจัดการเรื่อง
ร้องเรียนให้เกิดความยุติธรรม) 

50,000 0.50 

11. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ 100,000 1.00 
12. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ มข. - ม.อ. - มช. ครั้งท่ี 3 

1,125,850 11.31 

13. โครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย UKM   39,000 0.39 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2561  
      จ าแนกตามโครงการ (ต่อ)                                                                หน่วย : บาท 

โครงการ จ านวน ร้อยละ 

14. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความส าเร็จและความภาคภูมิใจ คร้ังที่ 8 
“2018 KKU WOW (The 8 th KKU SHOW and SHARE)” 

200,000 2.01 

15. โครงการสร้างความสุขในองค์กร Buddy day 13,425 0.13 

16. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรประเภทประเภทสนับสนนุ (Gen Y) 556,554 5.59 
17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการให้บริการที่เหนือความคาดหมายของ
บุคลากรประเภทสนับสนนุ WOW 2018 

28,100 0.28 

18. โครงการศึกษาดูงาน บมจ.ฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 11,600 0.12 

19. โครงการจัดท าจดหมายข่าว ชมรมบุลากรอาวุโส ม.ขอนแก่น 50,000 0.50 
20. โครงการศึกษาดูงานเร่ืองการก าหนดค่าตอบแทน สวสัดิการบุคลากร และระบบ
การประเมินผลการปฏิบัตงิาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

11,900 0.12 

21. โครงการพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย  ประจ าปี 2561 20,000 0.20 

22. กิจกรรมจัดสอบบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลยัขอนแก่น 750,000 7.54 
23. โครงการจัดงานชืน่ชมยินดดี้วยไมตรีและขอบคุณ ประจ าปี 2561 587,400 5.90 

24. โครงการรางวัลศรีมอดินแดง 100,000 1.00 
25. กิจกรรมมอบรางวัลกัลปพฤกษ์ทองค า 200,000 2.01 

26. โครงการเกษียณอายุราชการของบุคลากร 800,000 8.04 

27. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวติผู้เกษยีณอายุราชการ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่นประจ าปงีบประมาณ 2561 

2,320,000 23.31 

28. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนค่านิยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น 100,000 1.00 

29. กิจกรรมประชุมเครือข่ายบริหารงานบุคลากร มข. ภายใต้ชือ่โครงการ โครงการ
สัมมนาเชงิปฏบิัติการ เร่ือง การพัฒนาศักยภาพและก าหนดแนวทางในการปฏิบัตงิาน
ของผู้ปฏิบัติงานดา้นการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

246,800 2.48 

30. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร เร่ือง การปรับโครงสร้างงานและการจัดภาระงาน
ตามโครงสร้างใหม่ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ มข. และจ.จันทบุร ี

229,260 2.30 

31. กิจกรรมสร้างสุข ระดับคณะ หน่วยงานภายใตโ้ครงการ “พัฒนากระบวนการและ
รูปแบบการสรา้งสุขระดบัองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ มหาวิทยาลยัขอนแก่น และ
เครือขา่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” 

200,000 2.01 

32. โครงการผลิตหนังสัน้จูงใจการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40,000 0.40 

รวม 9,953,249 100.00 
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จากตารางที่ 4.2 พบว่า โครงการในปีงบประมาณ 2561 มีจ านวน 32 โครงการ เป็นเงินจ านวน 
9,953,249 บาท โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน 2,320,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 23.31 รองลงมาคือ โครงการเพ่ิมสัดส่วนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของ ม.ขอนแก่น   ให้ได้ 
65% (ผศ. รศ. ศ.)  จ านวนเงิน 1,450,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.57 และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
น้อยที่สุดคือ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Power BI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเตรียม
ความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคล ด้าน HR จ านวนเงิน 8,730 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.09 

 
แผนภูมิที่ 4.2 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2561 
                  จ าแนกตามโครงการ           
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ตารางท่ี 4.3 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2562  
      จ าแนกตามโครงการ ดังนี้                                                                หน่วย : บาท 

โครงการ จ านวน ร้อยละ 

1. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนความสุข บุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขยายผล (KKU Happy Work Place Active 
Research) 

200,000 1.55 

2. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 200,000 1.55 
3. โครงการการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการศึกษา,Show&Share,UKM  

     3.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.มช."3 พลังเพื่อแผ่นดิน" ครั้งที่ 4 

1,335,000 
 

10.35 

     3.2 โครงการเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) 
ครั้งที่ 36 (1/2562) 

153,800 1.19 

4. โครงการเพิ่มทักษะบุคลากรสายผู้สอนให้พร้อมกับการท างานในอนาคตสู่การ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

150,000 1.16 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเครือข่าย
บริหารงานบุคคลให้พร้อมต่อการท างานในอนาคต 

300,000 2.33 

6. โครงการประชุมเครือข่ายกองบริหารทรัพยากรบุคคล 50,000 0.39 

7. โครงการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี2562 383,599 2.97 

8. โครงการสัมมนาจัดการความรู้และการเรียนรู้ของเครือข่ายบ้านพัก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

200,000 1.55 

9. โครงการจัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2562 1,000,000 7.75 
10. โครงการจัดงานชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจ าปี 2562 800,000 6.20 

11. โครงการอบรมศาสตร์ของหมากล้อม ส าหรับชมรมบุคลากรอาวุโส 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

24,440 0.19 

12. โครงการอบรมผู้สูงวัยแจ่มใสห่างไกลโรคซึมเศร้า ส าหรับชมรมบุคลากร
อาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10,200 0.08 

13. โครงการอบรมศาสตร์มณีเวช ส าหรับชมรมบุคลากรอาวุโส 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

34,500 0.27 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2562  
      จ าแนกตามโครงการ (ต่อ)                                                              หน่วย : บาท 

โครงการ จ านวน ร้อยละ 

14. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ 
     14.1. โครงการประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านจรรยาบรรณใน
สถาบันอุดมศึกษา 
      14.2 โครงการสะท้อนผลการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณ “ส่งเสริม พัฒนา 
และป้องกัน” 
       14.3 โครงการอบรมจรรยาบรรณ เรื่อง จรรยาบรรณและกฎหมายควรรู้
ผู้บริหาร 

190,100 1.47 

15. โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกก าลังกายบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 200,000 1.55 

16. โครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ 

550,000 4.26 

17. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายสนับสนุน 250,000 1.94 

18. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานแบบ Routine to Research 
(R2R) 

60,000 0.47 

19. โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทวิชาการท่ีท าหน้าที่ สอนและวิจัย(ระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา) 

550,000 4.26 

20. โครงการพัฒนาทักษะการเขียนผลงาน ส าหรับสายสนับสนุน 50,000 0.39 

21. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประเภทสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Future skill Development) 

556,600 4.31 

22. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะบุคลากรก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” 

709,300 5.50 

23. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมือ
อาชีพด้าน HR ฉบับต่อยอด (HR Assessor and Assessment Center) (OKR) 

60,000 0.47 

24. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการระยะยาว (HR) 250,000 1.94 

25. โครงการรายงานผลการด าเนินงานโครงการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

25,000 0.19 

26. โครงการจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 30,000 0.23 
27. กิจกรรมการประชุมสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

50,000 0.39 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2562  
      จ าแนกตามโครงการ (ต่อ)                                                              หน่วย : บาท 

โครงการ จ านวน ร้อยละ 

28. โครงการสัมมนาติดตามจัดการความรู้ของเครือข่ายบ้านพัก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

100,000 0.78 

29. โครงการจิตอาสาตามรอยพระราชด าริ  150,000 1.16 

30. โครงการติดตามผลความก้าวหน้าบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

15,000 0.12 

31. โครงการขยายผลเพื่อขับเคลื่อนระบบการประเมินผลปฏิบัติงานและ
สมรรถนะระบบใหม่ (Future skill Development) 

150,000 1.16 

32. โครงการจัดท าตัวชี้วัดรายบุคคลและพัฒนาทักษะผู้ประเมินสมรรถนะ (HR 
Management transformation) 

100,000 0.78 

33. โครงการติดตามผลการด าเนินงานการขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น (สาย
สนับสนุน) 

20,000 0.16 

34. โครงการพัฒนาทักษะภาวะการเป็นผู้น าและการบริหารจัดการส าหรับ
ผู้บริหาร 

145,000 1.12 

35. โครงการพัฒนาทักษะการคิดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 220,000 1.71 

36. โครงการพัฒนาทักษะการสอนในรูปแบบใหม่แก่คณาจารย์ 250,000 1.94 

37. โครงการบูรณาการข้อมูลแผน คน คลัง ด้วยสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 60,000 0.47 
38. โครงการปรับปรุงระบบติดตามผลการด าเนินงานการขอก าหนดต าแหน่ง
สูงขึ้น (สายสนับสนุน) 

20,000 0.16 

39. กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการส าหรับสายสนับสนุน 1,000,000 7.75 

40. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ 
พนักงานอาวุโส 

2,300,000 17.83 

รวม 12,902,539 100.00 

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่า โครงการในปีงบประมาณ 2562 มีจ านวน 40 โครงการ เป็นเงินจ านวน 

12,902,539 บาท โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการ พนักงานอาวุโส จ านวนเงิน 2,300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.83 รองลงมา คือ 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.มช.  
"3 พลังเพ่ือแผ่นดิน" ครั้งที่ 4 จ านวนเงิน 1,335,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.35 และโครงการที่ได้รับจัดสรร
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งบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการอบรมผู้สูงวัยแจ่มใสห่างไกลโรคซึมเศร้าส าหรับชมรมบุคลากรอาวุโส 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวนเงิน 10,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.08 

 
แผนภูมิที่ 4.3 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2562 
                  จ าแนกตามโครงการ           
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ตอนที่ 2 โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร เพื่อพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562  

 

ตารางท่ี 4.4 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร เพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ 
       ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามโครงการ ดังนี้    หน่วย : บาท 

โครงการ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ร้อยละ 

1. โครงการRoutine to Research (R2R) และวิจัยสถาบัน 45,000 1.65 

2. โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงาน
หน่วยงาน สังกัดส านักงานอธิการบดี (ในกิจกรรมส่วนที่ 1 ) 

18,400 0.67 

3. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็น
มืออาชีพด้าน HR 

100,000 3.66 

4. โครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรอง
ศาสตราจารย์ 

540,000 19.77 

5. โครงการติดตามเส้นทางความก้าวหน้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ บุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

20,000 0.73 

6. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 20,000 0.73 

7. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 80,000 2.93 

8. โครงการประสานการจัดการร้องเรียนให้เกิดความยุติธรรม 50,000 1.83 
9. โครงการเครือข่ายกองบริหารทรัพยากรบุคคล 50,000 1.83 

10. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มข.-มอ.-มช.“3 พลังเพ่ือแผ่นดิน” 1,498,500 54.87 
11. โครงการเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยปี 2560 
(UKM)” 

309,040 11.32 

รวม 2,730,940 100.00 
 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า โครงการในปีงบประมาณ 2560 มีจ านวน 11 โครงการ เป็นเงินจ านวน 
2,730,940 บาท โดย โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มข.-มอ.-มช.
“3 พลังเพื่อแผ่นดิน” จ านวนเงิน 1,498,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.87 รองลงมาคือ โครงการการขับเคลื่อน
เข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ จ านวนเงิน 540,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.77 และ
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและ
ประสานงานหน่วยงาน สังกัดส านักงานอธิการบดี (ในกิจกรรมส่วนที่ 1) จ านวนเงิน 18,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 
0.67 
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แผนภูมิที่ 4.4 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร เพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ 
         ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามโครงการ           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตารางท่ี 4.5 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร เพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ 
      ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามโครงการ ดังนี้                                 หน่วย : บาท                                                                       

โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ร้อยละ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับสูงและ
ผู้บริหารระดับกลางของ มข. 

300,000 6.37 

2. โครงการพัฒนากระบวนการท างานโดยใช้เครื่องมือ Routine to 
Research(R2R)และวิจัยสถาบัน (ติดตาม) 

60,000 1.27 

3. โครงการศึกษาดูงานโรงงานน้ าตาลมิตรผล อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ 12,300 0.26 

4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Power BI ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคล 
ด้าน HR 

8,730 0.19 

5. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความ
เป็นมืออาชีพด้าน HR ฉบับต่อยอด  รุ่นที่ 1  

60,000 1.27 

6. โครงการติดตามความก้าวหน้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการบุคลากร มข. 15,000 0.32 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร เพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ 
      ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามโครงการ (ต่อ)                               หน่วย : บาท  

โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ร้อยละ 

7. โครงการขับเคลื่อนระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ระยะน าร่อง) 

148,290 3.15 

8. โครงการสัมมนาเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ(หลักเกณฑ์ใหม่)  ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ผศ. รศ. 
ศ. ของ กพอ. 2560 

19,040 0.40 

9. กิจกรรมภาวะผู้น าการบริหาร (ชื่อเดิม โครงการประสานและจัดการเรื่อง
ร้องเรียนให้เกิดความยุติธรรม) 

50,000 1.06 

10. โครงการด้านส่งเสริมจรรยาบรรณ 
      10.1 โครงการสัมมนาคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ า มข. พบปะ
คณะหน่วยงาน เรื่อง การถ่ายทอดนโยบายและแผนการด าเนินงานด้าน
จรรยาบรรณของ มข. 
       10.2 โครงการสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เรื่อง การป้องกันการทุจริตกับบทเรียนด้าน
โกงในหน่วยงานภาครัฐ 
      10.3 โครงการอบรมจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานสาย
สนับสนุน มข. เรื่อง หลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มข. 
       10.4 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ด้านจรรยาบรรณ 5 ปี 

 
41,200 

 
 

28,000 
 
 
 

28,100 
 

27,500 

 
0.87 

 
 

0.59 
 
 
 

0.60 
 

0.58 
11. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.–มอ.-มช. ครั้งที่ 3 

1,125,850 23.90 

12. โครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย UKM   39,000 0.83 

13. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความส าเร็จและความภาคภูมิใจ 
ครั้งที่ 8 “2018 KKU WOW (The 8 th KKU SHOW and SHARE)” 

200,000 4.25 

14. โครงการสร้างความสุขในองค์กร Buddy day  13,425 0.28 

15. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประเภทประเภทสนับสนุน (Gen Y) 556,554 11.81 
16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการให้บริการที่เหนือความคาดหมาย
ของบุคลากรประเภทสนับสนุน WOW 2018 

28,100 0.60 

17. โครงการศึกษาดูงาน บมจ.ฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ อ.น้ าพอง จ.ขก. 11,600 0.25 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร เพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ 
      ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามโครงการ (ต่อ)                               หน่วย : บาท  

โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ร้อยละ 

18. โครงการศึกษาดูงานเรื่องการก าหนดค่าตอบแทน สวัสดิการบุคลากร 
และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

11,900 0.25 

19. กิจกรรมประชุมเครือข่ายบริหารงานบุคลากร มข. ภายใต้ชื่อโครงการ 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

246,800 5.24 

20. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับโครงสร้างงานและการจัด
ภาระงานตามโครงสร้างใหม่ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ มข. และ
จังหวัดจันทบุรี 

229,260 4.87 

21. โครงการเพิ่มสัดส่วนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได้ 65% 

1,450,000 30.78 

รวม 4,710,649 100.00 

                                                          
จากตารางที่ 4.5 พบว่า โครงการในปีงบประมาณ 2561 มีจ านวน 21 โครงการ เป็นเงินจ านวน 

4,710,649 บาท โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการเพ่ิมสัดส่วนผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได้ 65% จ านวนเงิน 1,450,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.78 รองลงมาคือ 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.–มอ.-มช. ครั้งที่ 3 
จ านวนเงิน 1,125,850 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.90 และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Power BI ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเตรียมความพร้อม
บุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคล ด้าน HR จ านวนเงิน 8,730 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.19 
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แผนภูมิที่ 4.5 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร เพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ 
       ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามโครงการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4.6 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร เพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ 
      ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามโครงการ ดังนี้                                หน่วย : บาท 

โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ร้อยละ 

1. โครงการการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการศึกษา, Show&Share, 
UKM 
      1.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.มช. "3 พลังเพื่อแผ่นดิน" ครั้งที่ 4 
      1.2 โครงการเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย 
(UKM) ครั้งที่ 36 (1/2562) 

 
 

1,335,000 
 

153,800 

 
 

25.15 
 

2.90 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร เพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ 
      ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามโครงการ (ต่อ)                              หน่วย : บาท 

โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ร้อยละ 

2. โครงการเพิ่มทักษะบุคลากรสายผู้สอนให้พร้อมกับการท างานในอนาคตสู่
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

150,000 2.83 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเครือข่าย
บริหารงานบุคคลให้พร้อมต่อการท างานในอนาคต 

300,000 5.65 

4. โครงการประชุมเครือข่ายกองบริหารทรัพยากรบุคคล 50,000 0.94 

5. โครงการสัมมนาจัดการความรู้และการเรียนรู้ของเครือข่ายบ้านพัก มข. 200,000 3.77 

6. โครงการด้านส่งเสริมจรรยาบรรณ 
     6.1 โครงการสะท้อนผลการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณ “ส่งเสริม 
พัฒนา และป้องกัน” 
     6.2 โครงการอบรมจรรยาบรรณ เรื่อง จรรยาบรรณและกฎหมายควรรู้
ผู้บริหาร 

 
 

26,100 
 

56,500 

 
 

0.49 
 

1.06 
7. โครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 

550,000 10.36 

8. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายสนับสนุน 250,000 4.71 

9. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานแบบ Routine to 
Research(R2R) 

60,000 1.13 

10. โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่ท าหน้าที่ สอนและวิจัย(ระดับต่ ากว่า
อุดมศึกษา) 

550,000 10.36 

11. โครงการพัฒนาทักษะการเขียนผลงาน ส าหรับสายสนับสนุน 50,000 0.94 
12. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประเภทสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Future skill Development) 

556,600 10.49 

13. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะบุคลากรก้าวแรกสู่อาจารย์
อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” 

709,300 13.36 

14. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมือ
อาชีพด้าน HR ฉบับต่อยอด (HR Assessor and Assessment Center) 

60,000 1.13 

15. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการระยะยาว (HR) 250,000 4.71 

รวม 5,307,300 100.00 
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จากตารางที่ 4.6 พบว่า โครงการในปีงบประมาณ 2562 มีจ านวน 15 โครงการ เป็นเงินจ านวน 
5,307,300 บาท โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.มช. "3 พลังเพื่อแผ่นดิน" ครั้งที่ 4 จ านวน
เงิน 1,335,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.15 รองลงมาคือ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะบุคลากรก้าวแรก
สู่อาจารย์อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น”  จ านวนเงิน 709,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.36 และ
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการสะท้อนผลการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณ “ส่งเสริม 
พัฒนา และป้องกัน” จ านวนเงิน 26,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.49 

 
แผนภูมิที่ 4.6 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร เพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ 

       ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามโครงการ  
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ตอนที่ 3 โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 
2560 – 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากร ม.ขอนแก่น ได้ก าหนดตามมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ม.ขอนแก่น เป็นคุณลักษณะ  

เชิงพฤติกรรมของบุคลากรทุกต าแหน่ง มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้นเพื่อหล่อหลอมค่านิยม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันในองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก่ 1) บริการที่ดี 2) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 3) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 4) การท างานเป็นทีม   
5) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ส าหรับการวิเคราะห์โครงการแต่ละโครงการที่ได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร ใช้หลักการผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ และ
ประสบการณ์ในการบริหารพิจารณาวิเคราะห์ ได้ผลการวิเคราะห์แต่ละปีงบประมาณ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.7 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560  

         จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ ดังนี้                                                 หน่วย : บาท 

โครงการ งปม. 
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1. โครงการRoutine to Research (R2R) และวิจัยสถาบัน  45,000    22,500   22,500     

2. โครงการสมัมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงานหน่วยงาน สังกัด
ส านักงานอธิการบดี (ในกิจกรรมสว่นท่ี 1 )   

18,400 
7,360    11,040   

3. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน HR  100,000  42,858 28,571 28,571   
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ตารางท่ี 4.7 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560  
         จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ (ต่อ)                                                        หน่วย : บาท 

โครงการ งปม. 
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4. โครงการการขับเคลื่อนเขา้สู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์  540,000  270,000 270,000     
5. โครงการตดิตามเส้นทางความก้าวหน้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  20,000  10,000 10,000     
6. โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการกองบริหารทรัพยากรบุคคล  20,000 3,635 5,455 5,455 5,455   

7. โครงการส่งเสรมิจรรยาบรรณส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลยัขอนแก่น  80,000        80,000 

8. โครงการประสานการจัดการร้องเรียนให้เกิดความยุติธรรม  50,000       50,000.00 
9. โครงการเครือข่ายกองบริหารทรัพยากรบุคคล  50,000 10,000 15,000 10,000 15,000   
10. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มข.-มอ.-มช.“3 พลังเพื่อแผ่นดิน”  1,498,500  899,100  599,400   

11. โครงการเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหวา่งมหาวิทยาลัยปี 2560 (UKM)”  309,040  185,424  123,616   
 

รวม 2,730,940 
(100%) 

20,995 
(1%) 

1,450,337 
(53%) 

346,526 
(13%) 

783,082 
(29%) 

130,000 
(5%) 

2,730,940 (100%) 
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จากตารางที่ 4.7 พบว่า โครงการที่จัดเพ่ือพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีงบประมาณ 2560 
มีจ านวน 11 โครงการ เป็นเงินจ านวน 2,730,940 บาท เมื่อจ าแนกโครงการตามสมรรถนะหลักในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 สมรรถนะหลัก อธิบายได้ดังนี้  สมรรถนะหลักที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณมากที่สุด คือ สมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ จ านวนเงิน 1,450,336 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 53% รองลงมาคือ สมรรถนะหลักด้านการท างานเป็นทีม จ านวนเงิน 783,082 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 29% และสมรรถนะหลักที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ สมรรถนะหลักด้านบริการที่ดี จ านวน
เงิน 20,996 บาท คิดเป็นร้อยละ 1% 

หมายเหตุ : การจ าแนกโครงการที่ตอบสนองสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของผู้เชี่ยวชาญ ดังภาคผนวก 1 – 3 
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แผนภูมิที่ 4.7 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ  
       ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ  
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ตารางท่ี 4.8 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561  
         จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ ดังนี้                                                      หน่วย : บาท 

โครงการ  งปม.  
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1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับสูงและผูบ้ริหารระดับกลาง
ของ มข.  

      
300,000    120,000  180,000   

2. โครงการพัฒนากระบวนการท างานโดยใช้เครื่องมือ Routine to Research(R2R)และวิจัย
สถาบัน (ติดตาม)  

       
60,000   60,000     

3. โครงการศึกษาดูงานโรงงานน้ าตาลมติรผล อ.ภเูขียว  จ.ชัยภูมิ        12,300    12,300     
4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ การใช้โปรแกรม Power BI ในการวิเคราะห์ข้อมลู เพื่อ
เตรียมความพร้อมบุคลากรกองบรหิารทรัพยากรบุคล ด้าน HR  

         
8,730   3,492 5,238     

5. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน 
HR ฉบับต่อยอด  รุ่นที่ 1 

       
60,000  13,333 20,001 13,333 13,333   

6. โครงการตดิตามความก้าวหน้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการบุคลากร มข.        15,000   7,500 7,500     
7. โครงการขับเคลื่อนระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ระยะน าร่อง)  

      
148,290   55,608 55,608 37,072   

8. โครงการสมัมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวธิีการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่ ผศ. รศ. ศ. ของ กพอ. 2560  

       
19,040    19,040     
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ตารางท่ี 4.8 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561  
         จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ (ต่อ)                                                      หน่วย : บาท 

โครงการ  งปม.  
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9. กิจกรรมภาวะผู้น าการบรหิาร (ช่ือเดิม โครงการประสานและจัดการเรื่องร้องเรียนให้เกิด
ความยุติธรรม)  

       
50,000       50,000 

10. โครงการด้านส่งเสริมจรรยาบรรณ    

      10.1 โครงการสัมมนาคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ า มข. พบปะคณะหน่วยงาน 
เรื่อง การถ่ายทอดนโยบายและแผนการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณของ มข.  

       
41,200       20,600 20,600 

       10.2 โครงการสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบรหิารงานของมหาวิทยาลยั
ในก ากับของรัฐ เรื่อง การป้องกันการทุจริตกับบทเรียนด้านโกงในหน่วยงานภาครัฐ 

       
28,000         28,000 

       10.3 โครงการอบรมจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบตัิงานสายสนับสนุน มข. 
เรื่อง หลักปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มข. 

       
28,100        28,100 

       10.4 โครงการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตรด์้าน
จรรยาบรรณ 5 ปี 

       
27,500     16,500 11,000   

11. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ มข.–
มอ.-มช. ครั้งท่ี 3   

   
1,125,850   675,510  450,340  
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ตารางท่ี 4.8 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561  
         จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ (ต่อ)                                                      หน่วย : บาท 

โครงการ  งปม.  
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12. โครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลยั UKM         39,000   23,400  15,600   

13. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความส าเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งท่ี 8 “2018 
KKU WOW (The 8 th KKU SHOW and SHARE)”  

      
200,000  57,143  85,714  57,143   

14. โครงการสร้างความสุขในองคก์ร Buddy day        13,425  6,713   6,712  

15. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประเภทประเภทสนับสนุน (Gen Y)      556,554  139,139 139,139 139,138 139,138   

16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการให้บริการที่เหนือความคาดหมายของบุคลากร
ประเภทสนับสนุน WOW 2018  

       
28,100  9,367 6,244 6,244 6,244   

17. โครงการศึกษาดูงาน บมจ.ฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น        11,600     11,600     

18. โครงการศึกษาดูงานเรื่องการก าหนดค่าตอบแทน สวสัดิการบุคลากร และระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี  

     
  11,900    11,900   

 
  

19. กิจกรรมประชุมเครือข่ายบริหารงานบุคลากร มข. ภายใต้ชื่อโครงการ โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

    
  246,800  

 82,267 82,267 82,266   
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ตารางท่ี 4.8 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561  
         จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ (ต่อ)                                                      หน่วย : บาท 

โครงการ  งปม.  
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20. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การปรับโครงสร้างงานและการจัดภาระงานตาม
โครงสร้างใหม่ด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล ณ มข. และจังหวัดจันทบุรี 

      
229,260    65,503 65,503 98,254   

21. โครงการเพิ่มสัดส่วนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใหไ้ด้65%    1,450,000    1,450,000     

รวม 

4,710,649 
(100%) 

 

225,694 
(5%) 

1,368,578 
(29%) 

1,871,973 
(40%) 

1,117,705 
(24%) 

126,700.00 
(3%) 

4,710,649 (100%) 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า โครงการในปีงบประมาณ 2561 มีจ านวน 21 โครงการ เป็นเงินจ านวน 4 ,710,649 บาท เมื่อจ าแนกโครงการตามสมรรถนะหลัก          
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 สมรรถนะหลัก อธิบายได้ดังนี้ สมรรถนะหลักที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ สมรรถนะหลักด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ จ านวนเงิน 1,871,973 บาท คิดเป็นร้อยละ 40% รองลงมาคือ สมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ จ านวนเงิน 1,368,578 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 29% และสมรรถนะหลักที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ สมรรถนะหลักด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม จ านวนเงิน 126,700 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 3% ทั้งนี้สมรรถนะหลักด้านการบริการที่ดีได้รับงบประมาณในการจัดโครงการเพียง 225,694 บาท คิดเป็นร้อยละ 5% 

หมายเหตุ : การจ าแนกโครงการที่ตอบสนองสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากร ม.ขอนแก่น ของผู้เชี่ยวชาญ ดังภาคผนวก 1 – 3
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แผนภูมิที่ 4.8 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ  

       ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
                จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น       หน่วย : บาท 

โครงการ งปม. 
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1. โครงการการจัดการความรูเ้พื่อพัฒนาทักษะด้านการศึกษา, Show&Share, UKM      
      1.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมอืว่าด้วยการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-มช. "3 พลังเพื่อแผ่นดิน" ครั้งท่ี 4  

1,335,000 
 801,000  534,000   

     1.2 โครงการเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลยั (UKM)ครั้งท่ี36 (1/62) 153,800  92,280  61,520   

2. โครงการเพิ่มทักษะบคุลากรสายผู้สอนให้พร้อมกับการท างานในอนาคตสู่การเรยีนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ  

150,000 
  75,000 75,000    

3. โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเครือข่ายบริหารงานบุคคล
ให้พร้อมต่อการท างานในอนาคต  

300,000 
  128,572 85,714 85,714   

4. โครงการประชุมเครือข่ายกองบริหารทรัพยากรบุคคล  50,000  18,750 12,500 18,750   

5. โครงการสมัมนาจดัการความรูแ้ละการเรียนรู้ของเครือข่ายบา้นพัก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  200,000   100,000 100,000   

6. โครงการด้านส่งเสริมจรรยาบรรณ   

     6.1 โครงการสะท้อนผลการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณ “ส่งเสริม พัฒนา และป้องกัน” 26,100        26,100 
     6.2 โครงการอบรมจรรยาบรรณ เรื่อง จรรยาบรรณและกฎหมายควรรูผู้้บริหาร  56,500       56,500 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
               จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ต่อ)                    หน่วย : บาท 

โครงการ งปม. 
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7. โครงการการขับเคลื่อนเขา้สู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย ์

550,000 
   275,000 275,000    

8. โครงการปฐมนเิทศบุคลากรใหม่สายสนับสนุน  250,000   125,000 125,000   

9. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการพัฒนางานแบบ Routine to Research(R2R)  60,000  36,000 24,000    

10. โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ
ที่ท าหน้าท่ี สอนและวิจัย(ระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา) 

550,000 
 275,000 275,000    

11. โครงการพัฒนาทักษะการเขยีนผลงาน ส าหรับสายสนับสนุน  50,000  50,000     
12. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประเภทสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Future 
skill Development)  

556,600 
 278,300 278,300    

13. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะบุคลากรก้าวแรกสู่อาจารยอ์ุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น”  

709,300 
 141,860 212,790 212,790 141,860 

14. โครงการเตรียมความพร้อมบคุลากรกองทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน HR 
ฉบับต่อยอด (HR Assessor and Assessment Center) (OKR)  

60,000 
 36,000 24,000    
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ตารางท่ี 4.9 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
               จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ต่อ)                    หน่วย : บาท 

โครงการ งปม. 
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15. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการระยะยาว (HR)  250,000  71,429 107,142 71,429   

รวม 
5,307,300 
(100%) 

- 
 

2,404,190 
(46%) 

1,594,447 
(30%) 

1,084,203 
(20%) 

224,460 
(4%) 

5,307,300 (100%) 

 
จากตารางที่ 4.9 พบว่า โครงการในปีงบประมาณ 2562 มีจ านวน 15 โครงการ เป็นเงินจ านวน 5 ,307,300 บาท เมื่อจ าแนกโครงการตามสมรรถนะหลักในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 สมรรถนะหลัก อธิบายได้ดังนี้  สมรรถนะหลักที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ สมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ จ านวนเงิน 2,404,190 บาท คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมาคือ สมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ จ านวนเงิน 1,594,447 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 
และสมรรถนะหลักที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ สมรรถนะหลักด้านการบริการที่ดีที่ไม่ได้รับงบประมาณเลย ทั้งนี้สมรรถนะหลักด้านการยึดมั่นความถูกต้อง    
ชอบธรรมและจริยธรรมได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการเพียง 224,460 บาท คิดเป็นร้อยละ 4%  

หมายเหตุ : การจ าแนกโครงการที่ตอบสนองสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของผู้เชี่ยวชาญ ดังภาคผนวก 1 – 3
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แผนภูมิที่ 4.9 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ 
        ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ  
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ตารางท่ี 4.10 แสดงงบประมาณท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560-2562 ที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงจ าแนกตามสมรรถนะหลัก 
                  ในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ ดังนี้                        หน่วย : บาท 

สมรรถนะหลัก 
ปี งปม. 2560 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น

หรือลดลง 
ปี งปม. 2561 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น

หรือลดลง 
ปี งปม. 2562 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น

หรือลดลง 

1. บริการที่ดี 20,996 N/A 225,694 975 0 -100 

2. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 1,450,336 N/A 1,368,578 -6 2,404,190.00 76 

3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 346,526 N/A 1,871,971 440 1,594,446 -15 

4. การท างานเป็นทีม 783,082 N/A 1,117,702 43 1,084,203 -3 

5. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 13,000 N/A 126,700 875 224,460 77 

รวม 2,613,940 N/A 4,710,645 80 5,307,299.00 13 

12,631,884 

 
หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูลของปีงบประมาณ 2559 จึงไม่สามารถวิเคราะห์ร้อยละของงบประมาณที่เพ่ิมข้ึน/ลดลง ของปีงบประมาณ 2560 
จากตารางที่ 4.10 พบว่าโครงการที่จัดเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2560-2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลัก 5 ด้านในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร เป็นเงินจ านวน 12,631,884 บาท โดยปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ มากที่สุด จ านวนเงิน 5,307,299.00 บาท 
รองลงมาคือ ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 4,710,645 บาท และปีงบประมาณ 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ น้อยที่สุด จ านวนเงิน 2,613,940 บาท 

สมรรถนะหลักด้านบริการที่ดี ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 975 ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรร
งบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 100  

สมรรถนะด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 6 ปีงบประมาณ 2562 
ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 76  



วิเคราะห์งบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร ม.ขอนแก่น ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ม.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560-2562 54 

 

สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์  ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 440 ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ 2561 
ร้อยละ 15  

สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 43 ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ 2561 
ร้อยละ 3 

สมรรถนะด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 875 ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้น
จากปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 77  

ส่วนงบประมาณในภาพรวมของปีงบประมาณ 2561 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 80 
งบประมาณในภาพรวมของปีงบประมาณ 2562 เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 13   
 
แผนภูมิที่ 4.10 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ 

         ประจ าปีงบประมาณ 2560–2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตาม 
                  สมรรถนะหลักด้านบริการที่ดี ดังนี้                                                           หน่วย : บาท 

โครงการ งบประมาณ 

1. โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงานหน่วยงาน สังกัดส านักงานอธิการบดี (ในกิจกรรมส่วนที่ 1 )   7,360 
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 3,636 

3. โครงการเครือข่ายกองบริหารทรัพยากรบุคคล 10,000 

รวม 20,996 
 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ในปีงบประมาณ 2560 โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ จ าแนกตามสมรรถนะหลัก

ด้านบริการที่ดี มีจ านวน 3 โครงการ เป็นเงินจ านวน 20,996 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการเครือข่ายกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

จ านวนเงิน 10,000 บาท รองลงมาคือโครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงานหน่วยงาน สังกัดส านักงานอธิการบดี (ในกิจกรรมส่วนที่ 1 ) 

จ านวนเงิน 7,360 บาท และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นจ านวนเงิน 3,636 บาท ตามล าดับ 
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แผนภูมิที่ 4.11 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ 
         ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านบริการที่ดี    
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ตารางท่ี 4.12 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตาม 
                สมรรถนะหลักด้านบริการที่ด ีดังนี้                                                     หน่วย : บาท 

โครงการ งบประมาณ 

1. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน HR ฉบับต่อยอด  รุ่นที่ 1 13,333 
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความส าเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 8 “2018 KKU WOW (The 8 th KKU SHOW and SHARE)”  57,143 

3. โครงการสร้างความสุขในองค์กร Buddy day  6,713 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประเภทประเภทสนับสนุน (Gen Y)  139,139 
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการให้บริการที่เหนือความคาดหมายของบุคลากรประเภทสนับสนุน WOW 2018  9,366 

รวม 225,694 
 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ในปีงบประมาณ 2561 โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ จ าแนกตามสมรรถนะหลัก

ด้านบริการที่ดี มีจ านวน 5 โครงการ เป็นเงินจ านวน 225,694 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประเภท

ประเภทสนับสนุน (Gen Y) จ านวนเงิน 139,139 บาท  รองลงมา คือ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความส าเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 8 “2018 KKU WOW 

(The 8 th KKU SHOW and SHARE)” จ านวนเงิน 57,143 บาท และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการสร้างความสุขในองค์กร Buddy day 

จ านวนเงิน 6,713 บาท 
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แผนภูมิที่ 4.12 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ 
         ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านบริการที่ดี   
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ตารางท่ี 4.13 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตาม 
                สมรรถนะหลักด้านบริการที่ด ีดังนี้                                                   หน่วย : บาท 

โครงการ งบประมาณ 

- ไม่มีโครงการ - 0 
รวม 0 

 
จากตารางที่ 4.13 พบว่าในปีงบประมาณ 2561 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดโครงการพัฒนาบุคลากรฯ จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้าน

บริการที่ดีเลย 

ตารางท่ี 4.14 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560-2562  
        จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านบริการที่ดี ดังนี้                                                  หน่วย : บาท 

โครงการ ปี งปม. 2560 ปี งปม. 2561 ปี งปม. 2562 

1. โครงการสมัมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงานหน่วยงาน สังกัดส านักงานอธิการบดี (ในกิจกรรมส่วนท่ี 1 )   7,360   
2. โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 3,636   
3. โครงการเครือข่ายกองบริหารทรัพยากรบุคคล 10,000   

4. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน HR ฉบบัต่อยอด  รุ่นที่ 1  13,333  
5. โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การแสดงความส าเร็จและความภาคภมูิใจครั้งท่ี8“2018 KKU WOW (The 8 th KKU SHOW&SHARE)”   57,143  
6. โครงการสร้างความสุขในองค์กร Buddy day   6,713  
7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประเภทประเภทสนับสนุน (Gen Y)   139,139  

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการให้บริการทีเ่หนือความคาดหมายของบุคลากรประเภทสนับสนุน WOW 2018   9,366  
รวม 20,996 225,694 0 

246,690 
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 จากตารางที่ 4.14 พบว่าในปีงบประมาณ 2560 – 2562 โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านบริการที่ดี มีจ านวน 8 โครงการ เป็นเงิน

จ านวน 246,690 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ประเภทประเภทสนับสนุน (Gen Y) จ านวนเงิน 139,139 บาท  รองลงมา คือ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

แสดงความส าเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 8 “2018 KKU WOW (The 8 th KKU SHOW and SHARE)” 

จ านวนเงิน 57,143 บาท และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นจ านวนเงิน 3,636 บาท 

แผนภูมิที่ 4.13 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ 
         ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านบริการที่ดี ดังนี้   

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2562 ไม่มีโครงการด้านบริการที่ดี จึงไม่มีข้อมูลโครงการแสดงในแผนภูมิ 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตาม 
                 สมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดังนี้                                                หน่วย : บาท 

โครงการ งบประมาณ 

1. โครงการRoutine to Research (R2R) และวิจัยสถาบัน   22,500   
2. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน HR  42,857 

3. โครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์  270,000 

4. โครงการติดตามเส้นทางความก้าวหน้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  10,000 
5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกองบริหารทรัพยากรบุคคล  5,455 

6. โครงการเครือข่ายกองบริหารทรัพยากรบุคคล  15,000 

7. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มข.-มอ.-มช.“3 พลังเพื่อแผ่นดิน”  899,100 
8. โครงการเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยปี 2560 (UKM)”  185,424 

รวม 1,450,336 
 

จากตารางที่ 4.15 พบว่า โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามสมรรถนะหลัก 

ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ มีจ านวน 8 โครงการ เป็นเงินจ านวน 1,450,336 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้  มข.-มอ.-มช.“3 พลังเพ่ือแผ่นดิน” จ านวนเงิน 899,100 บาท รองลงมา คือ โครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ จ านวนเงิน 

270,000 บาท และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกองบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวนเงิน 5,455 บาท 
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แผนภูมิที่ 4.14 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ 
         ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน 
         อาชีพ ดังนี้   

 



วิเคราะห์งบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร ม.ขอนแก่น ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ม.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560-2562 63 

 

 ตารางท่ี 4.16 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตาม 
                   สมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดังนี้                                                หน่วย : บาท 

โครงการ งบประมาณ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางของ มข.  120,000 
2. โครงการพัฒนากระบวนการท างานโดยใช้เครื่องมือ Routine to Research(R2R)และวิจัยสถาบัน (ติดตาม)  60,000 

3. โครงการศึกษาดูงานโรงงานน้ าตาลมิตรผล อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูม ิ 12,300 

4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Power BI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคลด้าน HR  3,492 
5. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน HR ฉบับต่อยอด  รุ่นที่ 1 20,000 

6. โครงการติดตามความก้าวหน้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการบุคลากร มข.  7,500 

7. โครงการขับเคลื่อนระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน เพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ระยะน าร่อง)  55,609 
8. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.–มอ.-มช. ครั้งที่ 3   675,510 

9. โครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย UKM   23,400 
10. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความส าเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 8 “2018 KKU WOW (The 8 th KKU SHOW and SHARE)”   85,714 

11. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประเภทประเภทสนับสนุน (Gen Y)  139,139 

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการให้บริการที่เหนือความคาดหมายของบุคลากรประเภทสนับสนุน WOW 2018  6,244 
13. โครงการศึกษาดูงานเรื่องการก าหนดค่าตอบแทน สวัสดิการบุคลากร และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  11,900 

14. กิจกรรมประชุมเครือข่ายบริหารงานบุคลากร มข. ภายใต้ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและก าหนดแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น  82,267 

15. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การปรับโครงสร้างงานและการจัดภาระงานตามโครงสร้างใหม่ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ มข.และจ.จันทบุรี 65,503 

รวม 1,368,578 
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 จากตารางที่ 4.16 พบว่าโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนา

บุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ   

มีจ านวน 15 โครงการ เป็นเงินจ านวน 1,368,578 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข. –มอ.-มช. ครั้งที่ 3 

จ านวนเงิน 675,510 บาท รองลงมา คือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประเภทสนับสนุน (Gen Y) จ านวน

เงิน 139,139 บาท และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุด คือ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

การใช้โปรแกรม Power BI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคล

ด้าน HR จ านวนเงิน 3,492 บาท 



วิเคราะห์งบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร ม.ขอนแก่น ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ม.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560-2562 65 

 

แผนภูมิที่ 4.15 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามสมรรถนะหลัก 
         ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดังนี้   
 



วิเคราะห์งบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร ม.ขอนแก่น ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ม.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560-2562 66 

 

ตารางท่ี 4.17 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตาม 
                สมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดังนี้                                                หน่วย : บาท 

โครงการ งบประมาณ 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.มช. "3 พลังเพื่อแผ่นดิน" ครั้งที่ 4  801,000 
2. โครงการเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) ครั้งที่36 (1/2562) 92,280 

3. โครงการเพิ่มทักษะบุคลากรสายผู้สอนให้พร้อมกับการท างานในอนาคตสู่การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  75,000 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเครือข่ายบริหารงานบุคคลให้พร้อมต่อการท างานในอนาคต  128,571 
5. โครงการประชุมเครือข่ายกองบริหารทรัพยากรบุคคล  18,750 

6. โครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์   275,000 

7. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายสนับสนุน  125,000 
8. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานแบบ Routine to Research (R2R)  36,000 

9. โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่ท าหน้าที่ สอนและวิจัย(ระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา) 275,000 
10. โครงการพัฒนาทักษะการเขียนผลงาน ส าหรับสายสนับสนุน  50,000 

11. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประเภทสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Future skill Development)  278,300 

12. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะบุคลากรก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น”  141,860 
13. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน HR ฉบับต่อยอด (HR Assessor and Assessment Center) 
(OKR)  36,000 
14. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการระยะยาว (HR)  71,429 

รวม 2,404,190.00 
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จากตารางที่ 4.17 พบว่าโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนา

บุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ   

มีจ านวน 14 โครงการ เป็นเงินจ านวน 2,404,190.00 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด 

คือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-มช. 

"3 พลังเพ่ือแผ่นดิน" ครั้งที่ 4 จ านวนเงิน 801,000 บาท รองลงมาคือ  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ประเภทสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Future skill Development) จ านวนเงิน 278,300 บาท และ

โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการประชุมเครือข่ายกองบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวน

เงิน 18,750 บาท 



วิเคราะห์งบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร ม.ขอนแก่น ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ม.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560-2562 68 

 

แผนภูมิที่ 4.16 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลัก 
         ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ   

 
 
 



วิเคราะห์งบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร ม.ขอนแก่น ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ม.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560-2562 69 

 

ตารางท่ี 4.18 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560-2562  
                  จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดังนี้                                  หน่วย : บาท 

โครงการ ปี งปม. 2560 ปี งปม. 2561 ปี งปม. 2562 

1. โครงการRoutine to Research (R2R) และวิจัยสถาบัน   22,500     
2. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน HR  42,857   
3. โครงการการขับเคลื่อนเขา้สู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์  270,000   

4. โครงการตดิตามเส้นทางความก้าวหน้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  10,000   
5. โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการกองบริหารทรัพยากรบุคคล  5,455   
6. โครงการเครือข่ายกองบริหารทรัพยากรบุคคล  15,000   
7. โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้  มข.-มอ.-มช.“3 พลังเพื่อแผ่นดิน”  899,100   
8. โครงการเสวนาเครือข่ายจัดการความรูร้ะหว่างมหาวิทยาลยัปี 2560 (UKM)”  185,424   
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับสูงและผูบ้ริหารระดับกลางของ มข.   120,000  
10. โครงการพัฒนากระบวนการท างานโดยใช้เครื่องมือ Routine to Research(R2R)และวิจยัสถาบนั (ติดตาม)   60,000  
11. โครงการศึกษาดูงานโรงงานน้ าตาลมิตรผล อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ   12,300  

12. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Power BI ในการวิเคราะห์ข้อมลู เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหาร
ทรัพยากรบุคล ด้าน HR   3,492  
13. โครงการเตรียมความพร้อมบคุลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน HR ฉบับต่อยอด  รุ่นที่ 1  20,000  

14. โครงการติดตามความก้าวหนา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการบุคลากร มข.   7,500  
15. โครงการขับเคลื่อนระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสทิธิภาพ (ระยะน าร่อง)   55,609  
16. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ มข.–มอ.-มช. ครั้งท่ี 3    675,510  
17. โครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลยั UKM    23,400  
18. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความส าเร็จและความภาคภูมิใจครั้งท่ี8“2018 KKU WOW(The 8th KKU SHOW&SHARE)”    85,714  
19. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประเภทประเภทสนับสนุน (Gen Y)   139,139  
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ตารางท่ี 4.18 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560-2562  
                  จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (ต่อ)                                          หน่วย : บาท 

โครงการ ปี งปม. 2560 ปี งปม. 2561 ปี งปม. 2562 

20. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการให้บริการที่เหนือความคาดหมายของบุคลากรประเภทสนับสนุน WOW 2018   6,244  
21. โครงการศึกษาดูงานเรื่องการก าหนดค่าตอบแทน สวสัดิการบุคลากร และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  

 
11,900  

22. กิจกรรมประชุมเครือข่ายบริหารงานบุคลากร มข. ภายใต้ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพและก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานดา้นการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

 
82,267  

23. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การปรับโครงสร้างงานและการจัดภาระงานตามโครงสร้างใหม่ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ณ มข. และจังหวัดจันทบุร ี

 
65,503  

24. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าดว้ยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.มช."3 พลัง
เพื่อแผ่นดิน" ครั้งท่ี 4  

 
 801,000 

25. โครงการเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหวา่งมหาวิทยาลัย (UKM) ครั้งท่ี36 (1/2562)   92,280 
26. โครงการเพิ่มทักษะบุคลากรสายผู้สอนให้พร้อมกับการท างานในอนาคตสู่การเรยีนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ     75,000 
27. โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเครือข่ายบริหารงานบุคคลให้พร้อมต่อการท างานใน
อนาคต  

 
  128,571 

28. โครงการประชุมเครือข่ายกองบริหารทรัพยากรบุคคล    18,750 
29. โครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย ์     275,000 
30. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายสนับสนุน     125,000 

31. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานแบบ Routine to Research (R2R)    36,000 
32. โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่ท าหน้าที่ สอนและวิจัย
(ระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา) 

 
 275,000 

33. โครงการพัฒนาทักษะการเขยีนผลงาน ส าหรับสายสนับสนุน    50,000 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560-2562  
                  จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (ต่อ)                                          หน่วย : บาท 

โครงการ ปี งปม. 2560 ปี งปม. 2561 ปี งปม. 2562 

34. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประเภทสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Future skill Development)    278,300 
35. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะบุคลากรก้าวแรกสู่อาจารยอ์ุดมศึกษาของมหาวิทยาลยัขอนแก่น”    141,860 
36. โครงการเตรียมความพร้อมบคุลากรกองทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน HR ฉบับต่อยอด (HR Assessor 
and Assessment Center) (OKR)  

 
 36,000 

37. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการระยะยาว (HR)    71,429 

รวม 1,450,336 1,368,578 2,404,190.00 
5,223,104.00 

 

จากตารางที่ 4.18 พบว่า โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 จ าแนกตาม

สมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ มีจ านวน 37 โครงการ เป็นเงินจ านวน 5,223,104.00 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด   

คือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มข.-มอ.-มช.“3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ในปีงบประมาณ 2560 จ านวนเงิน 899,100 บาท รองลงมา คือ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.มช. "3 พลังเพ่ือแผ่นดิน" ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 จ านวนเงิน 801,000 บาท และโครงการที่

ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Power BI ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ด้าน HR ปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน 3,492 บาท 
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แผนภูมิที่ 4.17 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ 
                   ประจ าปีงบประมาณ 2560-2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
                   ในงานอาชีพ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.19 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตาม 
                  สมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ ดังนี้                                                  หน่วย : บาท 

โครงการ งบประมาณ 

1. โครงการRoutine to Research (R2R) และวิจัยสถาบัน  22,500 

2. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน HR  28,571 

3. โครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์  270,000 

4. โครงการติดตามเส้นทางความก้าวหน้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  10,000 

5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกองบริหารทรัพยากรบุคคล  5,455 

6. โครงการเครือข่ายกองบริหารทรัพยากรบุคคล  10,000 

รวม 346,526 
 

จากตารางที่ 4.19 พบว่า โครงการที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามสรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

มีจ านวน 6 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 346,526 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากท่ีสุด คือ โครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรอง

ศาสตราจารย์ จ านวนเงิน 270,000 บาท รองลงมา คือ โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน HR จ านวนเงิน 28,571 

บาท และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกองบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวนเงิน 5,455 บาท 
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แผนภูมิที่ 4.18 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตาม 
         สมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตาม 
                  สมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ ดังนี้                                                  หน่วย : บาท 

โครงการ งบประมาณ 

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Power BI ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคล 
ด้าน HR  

5,238 

2. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน HR ฉบับต่อยอด  รุ่นที่ 1 13,333 

3. โครงการติดตามความก้าวหน้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการบุคลากร มข.  7,500 

4. โครงการขับเคลื่อนระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน เพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ระยะน าร่อง)  55,608 

5. โครงการสัมมนาเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ(หลักเกณฑ์ใหม่)  ตามหลักเกณฑ์ใหม่  
ผศ. รศ. ศ. ของ กพอ. 2560  

19,040 

6. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านจรรยาบรรณ 5 ปี 16,500 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประเภทประเภทสนับสนุน (Gen Y)  139,138 

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการให้บริการที่เหนือความคาดหมายของบุคลากรประเภทสนับสนุน WOW 2018  6,244 

9. โครงการศึกษาดูงาน บมจ.ฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น  11,600 

10. กิจกรรมประชุมเครือข่ายบริหารงานบุคลากร มข. ภายใต้ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

82,267 

11. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับโครงสร้างงานและการจัดภาระงานตามโครงสร้างใหม่ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ มข. 
และจังหวัดจันทบุรี 

65,503 

12. โครงการเพิ่มสัดส่วนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได้65%  1,450,000 

รวม 1,871,971 
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จากตารางที่ 4.20 พบว่า โครงการที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปี

งบประมาณ 2561 จ าแนกตามสรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์  มีจ านวน 12 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 

1,871,971 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการเพิ่มสัดส่วนผู้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได้65% จ านวนเงิน 1,450,000 บาท รองลงมาคือ โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรประเภทประเภทสนับสนุน (Gen Y) จ านวนเงิน 139,138 บาท และโครงการที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Power BI ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคล ด้าน HR จ านวนเงิน 5,238 บาท 

 

แผนภูมิที่ 4.19 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ  
         ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์  
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ตารางท่ี 4.21 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตาม 
        สมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์                                                   หน่วย : บาท 

โครงการ งบประมาณ 

1. โครงการเพิ่มทักษะบุคลากรสายผู้สอนให้พร้อมกับการท างานในอนาคตสู่การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  75,000 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเครือข่ายบริหารงานบุคคลให้พร้อมต่อการท างานในอนาคต  85,714 

3. โครงการประชุมเครือข่ายกองบริหารทรัพยากรบุคคล  12,500 

4. โครงการสัมมนาจัดการความรู้และการเรียนรู้ของเครือข่ายบ้านพัก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  100,000 

5. โครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 275,000 

6. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายสนับสนุน  125,000 

7. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานแบบ Routine to Research(R2R)  24,000 

8. โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่ท าหน้าที่ สอนและวิจัย(ระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา) 275,000 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประเภทสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Future skill Development)  278,300 

10. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะบุคลากรก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น”  212,790 

11. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน HR ฉบับต่อยอด (HR Assessor and Assessment Center) 
(OKR)  

24,000 

12. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการระยะยาว (HR)  107,142 

รวม 1,594,446 
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จากตารางที่ 4.21 พบว่า โครงการที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปี

งบประมาณ 2562 จ าแนกตามสรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์  มีจ านวน 12 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 

1,594,446 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ประเภทสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Future skill Development) จ านวนเงิน 278,300 บาท 

รองลงมาคือ โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่ท า

หน้าที่ สอนและวิจัย(ระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา) จ านวนเงิน 275,000 บาท และโครงการที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการประชุมเครือข่ายกองบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวนเงิน 12,500 บาท 

 

แผนภูมิที่ 4.20 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ  
         ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์  
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ตารางท่ี 4.22 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560-2562   
        จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ ดังนี้                                                 หน่วย : บาท 

โครงการ ปี งปม. 2560 ปี งปม. 2561 ปี งปม. 2562 

1. โครงการRoutine to Research (R2R) และวิจัยสถาบัน  22,500   

2. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน HR  28,571   

3. โครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์  270,000   

4. โครงการติดตามเส้นทางความก้าวหน้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  10,000   

5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกองบริหารทรัพยากรบุคคล  5,455   

6. โครงการเครือข่ายกองบริหารทรัพยากรบุคคล  10,000   

7. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Power BI ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเตรียมความพร้อม
บุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคล ด้าน HR  

 5,238  

8. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน HR ฉบับต่อยอดรุ่นที่ 1  13,333  

9. โครงการติดตามความก้าวหน้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการบุคลากร มข.   7,500  

10. โครงการขับเคลื่อนระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน เพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ระยะ
น าร่อง)  

 55,608  

11. โครงการสัมมนาเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ผศ. รศ. ศ. ของ กพอ. 2560  

 19,040 
 

12. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านจรรยาบรรณ 5 ปี  16,500  
13. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประเภทประเภทสนับสนุน (Gen Y)   139,138  

14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การให้บริการที่เหนือความคาดหมายของบุคลากรประเภทสนับสนุนWOW 2018”     
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ตารางท่ี 4.22 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560-2562   
        จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (ต่อ)                                                หน่วย : บาท 

โครงการ ปี งปม. 2560 ปี งปม. 2561 ปี งปม. 2562 

15. โครงการศึกษาดูงาน บมจ.ฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น   11,600  
16. กิจกรรมประชุมเครือข่ายบริหารงานบุคลากร มข. ภายใต้ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาศักยภาพและก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 82,267  

17. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับโครงสร้างงานและการจัดภาระงานตามโครงสร้างใหม่ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ณ มข. และจังหวัดจันทบุรี 

 65,503  

18. โครงการเพิ่มสัดส่วนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได้65%   1,450,000  
19. โครงการเพิ่มทักษะบุคลากรสายผู้สอนให้พร้อมกับการท างานในอนาคตสู่การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ    75,000 

20. โครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเครือข่ายบริหารงานบุคคลให้พร้อมต่อการ
ท างานในอนาคต  

  85,714 

21. โครงการประชุมเครือข่ายกองบริหารทรัพยากรบุคคล    12,500 

22. โครงการสัมมนาจัดการความรู้และการเรียนรู้ของเครือข่ายบ้านพัก มหาวิทยาลัยขอนแก่น    100,000 

23. โครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์   275,000 

24. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายสนับสนุน    125,000 

25. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานแบบ Routine to Research(R2R)    24,000 

26. โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่ท าหน้าที่ สอนและ
วิจัย(ระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา) 

 
 

275,000 
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ตารางท่ี 4.22 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560-2562   
        จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (ต่อ)                                                หน่วย : บาท 

โครงการ ปี งปม. 2560 ปี งปม. 2561 ปี งปม. 2562 

27. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประเภทสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Future skill Development)    278,300 

28. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะบุคลากรก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น”    212,790 

29. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน HR ฉบับต่อยอด (HR 
Assessor and Assessment Center) (OKR)  

 
 

24,000 

30. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการระยะยาว (HR)    107,142 

รวม 346,526 1,871,971 1,594,446 

 3,812,943 
 

 

จากตารางที่ 4.22 พบว่า โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 จ าแนกตาม

สมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจ านวน 30 โครงการ เป็นเงินจ านวน 3,812,943 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการเพ่ิมสัดส่วนผู้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได้65% ปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน 1,450,000 บาท รองลงมา คือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประเภทสาย

สนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Future skill Development) ปีงบประมาณ 2562 จ านวนเงิน 278,300 บาท และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Power BI ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคล ด้าน HR ปีงบประมาณ 

2561 จ านวนเงิน 5,238 บาท 
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แผนภูมิที่ 4.21 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ 
         ประจ าปีงบประมาณ 2560-2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์  
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1. โครงการRoutine to Research (R2R) และวิจัยสถาบัน 

2. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบรหิารทรัพยากรบุคคลสู่…

3. โครงการการขบัเคลื่อนเขา้สู่ต าแหนง่ ผศ.รศ.ศ. 

4. โครงการติดตามเสน้ทางความกา้วหนา้สู่ต าแหนง่ทางวชิาการ ฯ 

5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกองบริหารทรพัยากรบุคคล 

6. โครงการเครือข่ายกองบริหารทรพัยากรบุคคล 

7. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Power BI ฯ

8. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบรหิารทรัพยากรบุคคลสู่…

9. โครงการติดตามความก้าวหน้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการบุคลากร มข. 

10. โครงการขับเคลื่อนระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อการ…

11. โครงการสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเขา้ใจเกีย่วกับหลักเกณฑ์และ…

12. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผน…

13. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประเภทประเภทสนบัสนุน …

14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการให้บริการที่เหนอืความ…

15. โครงการศึกษาดูงาน บมจ.ฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ อ.น้ าพอง …

16. กิจกรรมประชุมเครอืขา่ยบริหารงานบุคลากร มข. ฯ

17. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับโครงสร้างงานและ…

18. โครงการเพิ่มสัดส่วนผู้ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการของ…

19. โครงการเพิ่มทักษะบุคลากรสายผู้สอนให้พร้อมกบัการท างานใน…

20. โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร…

21. โครงการประชุมเครอืขา่ยกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

22. โครงการสัมมนาจดัการความรู้และการเรยีนรูข้องเครือข่าย…

23. โครงการการขบัเคลื่อนเข้าสูต่ าแหนง่ ผศ.รศ.ศ.

24. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายสนับสนนุ 

25. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานแบบ Routine to …

26. โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของ อ. (ระดับต่ า…

27. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประเภทสายสนับสนุนฯ 

28. โครงการฝึกอบรมหลักสตูร “ทักษะบุคลากรก้าวแรกสู่อาจารย์…

29. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองทรัพยากรบุคคลสู่ความ…

30. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการระยะยาว (HR) 

งบประมาณ (บาท)

โค
รง

กา
ร

ปี งปม. 2560 ปี งปม. 2561 ปี งปม. 2562
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ตารางท่ี 4.23 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตาม 
                  สมรรถนะหลักด้านการท างานเป็นทีม  ดังนี้                                                  หน่วย : บาท 

โครงการ งบประมาณ 

1. โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงานหน่วยงาน สังกัดส านักงานอธิการบดี (ในกิจกรรมส่วนที่ 1 )   11,040 

2. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน HR  28,571 

3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกองบริหารทรัพยากรบุคคล  5,455 

4. โครงการเครือข่ายกองบริหารทรัพยากรบุคคล  15,000 

5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มข.-มอ.-มช.“3 พลังเพื่อแผ่นดิน”  599,400 

6. โครงการเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยปี 2560 (UKM)”  123,616 

รวม 783,082 
 

จากตารางที่ 4.23 พบว่า โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามสมรรถนะหลัก

ด้านการท างานเป็นทีม  มีจ านวน 6 โครงการ เป็นเงินจ านวน 783,082 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มข.-มอ.-มช. “3 

พลังเพ่ือแผ่นดิน” จ านวนเงิน 599,400 บาท รองลงมา คือ โครงการเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยปี 2560 (UKM)” จ านวนเงิน 123,616 บาท และ

โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกองบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวนเงิน 5,455 บาท 
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แผนภูมิที่ 4.22 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ  
          ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการท างานเป็นทีม ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.24 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2561  
        จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการท างานเป็นทีม ดังนี้                                              หน่วย : บาท 

โครงการ งบประมาณ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางของ มข.  180,000 

2. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน HR ฉบับต่อยอด  รุ่นที่ 1 13,333 

3. โครงการขับเคลื่อนระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน เพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ระยะน าร่อง)  37,072 

4.โครงการสัมมนาคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ า มข. พบปะคณะหน่วยงาน เรื่อง การถ่ายทอดนโยบายและแผนการด าเนินงานด้าน
จรรยาบรรณของ มข.  

20,600 

5. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านจรรยาบรรณ 5 ปี 11,000 

6. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.–มอ.-มช. ครั้งที่ 3   450,340 

7. โครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย UKM   15,600 

8. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความส าเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 8 “2018 KKU WOW (The 8 th KKU SHOW and SHARE)”  57,143 

9. โครงการสร้างความสุขในองค์กร Buddy day  6,712 

10. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประเภทประเภทสนับสนุน (Gen Y)  139,138 

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการให้บริการที่เหนือความคาดหมายของบุคลากรประเภทสนับสนุน WOW 2018  6,244 

12. กิจกรรมประชุมเครือข่ายบริหารงานบุคลากร มข. ภายใต้ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

82,266 

13. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับโครงสร้างงานและการจัดภาระงานตามโครงสร้างใหม่ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ มข. 
และจังหวัดจันทบุรี 

98,254 

รวม 1,117,702 
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จากตารางที่ 4.24 พบว่า โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนา

บุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการท างานเป็นทีม  มีจ านวน 13 โครงการ

เป็นเงินจ านวน 1,117,702 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.–มอ.-มช. ครั้งที่ 3 จ านวนเงิน 450,340 บาท 

รองลงมาคือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางของ มข. 

จ านวนเงิน 180,000 บาท และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการสร้างความสุขใน

องค์กร Buddy day จ านวนเงิน 6,712 บาท 

แผนภูมิที่ 4.23 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ  
          ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการท างานเป็นทีม  
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ตารางท่ี 4.25 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตาม 
                  สมรรถนะหลักด้านการท างานเป็นทีม  ดังนี้                                                หน่วย : บาท 

โครงการ งบประมาณ 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-มช."3 พลังเพื่อแผ่นดิน" ครั้งที่ 4  534,000 

2. โครงการเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) ครั้งที่36 (1/2562) 61,520 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเครือข่ายบริหารงานบุคคลให้พร้อมต่อการท างานในอนาคต  85,714 

4. โครงการประชุมเครือข่ายกองบริหารทรัพยากรบุคคล  18,750 

5. โครงการสัมมนาจัดการความรู้และการเรียนรู้ของเครือข่ายบ้านพัก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  100,000 

6. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะบุคลากรก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น”  212,790 

7. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการระยะยาว (HR)  71,429 

รวม 1,084,203 
 

จากตารางที่ 4.25 พบว่า โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามสมรรถนะ

หลักด้านการท างานเป็นทีม มีจ านวน 7 โครงการเป็นเงินจ านวน 1,084,203 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.มช."3 พลังเพ่ือแผ่นดิน" ครั้งที่ 4 จ านวนเงิน 534,000 บาท รองลงมาคือ โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร “ทักษะบุคลากรก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” จ านวนเงิน 212,790 บาท และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ 

โครงการประชุมเครือข่ายกองบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวนเงิน 18,750 บาท 
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แผนภูมิที่ 4.24 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ  
          ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการท างานเป็นทีม  
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ตารางท่ี 4.26 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ2560-2562 จ าแนกตาม 
                  สมรรถนะหลักด้านการท างานเป็นทีม  ดังนี้                                                  หน่วย : บาท 

โครงการ ปี งปม. 2560 ปี งปม. 2561 ปี งปม. 2562 

1. โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงานหน่วยงาน สังกัดส านักงานอธิการบดี   11,040   

2. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน HR  28,571   

3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกองบริหารทรัพยากรบุคคล  5,455   

4. โครงการเครือข่ายกองบริหารทรัพยากรบุคคล  15,000   

5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มข.-มอ.-มช.“3 พลังเพื่อแผ่นดิน”  599,400   

6. โครงการเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยปี 2560 (UKM)”  123,616   

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางของ มข.   180,000  

8. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน HR ฉบับต่อยอดรุ่นที่ 1  13,333  

9. โครงการขับเคลื่อนระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน เพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ   37,072  

10.โครงการสัมมนาคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ า มข. พบปะคณะหน่วยงาน เรื่อง การถ่ายทอดนโยบายและ
แผนการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณของ มข.  

 20,600  

10. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านจรรยาบรรณ 5 ปี  11,000  
11. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.–มอ.-มช. ครั้งที่ 3    450,340  

12. โครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย UKM    15,600  

13. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความส าเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 8 “2018 KKU WOW (The 8 th 
KKU SHOW and SHARE)”  

 57,143  

14. โครงการสร้างความสุขในองค์กร Buddy day   6,712  
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ตารางท่ี 4.26 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ2560-2562 จ าแนกตาม 
                  สมรรถนะหลักด้านการท างานเป็นทีม  (ต่อ)                                                            หน่วย : บาท 

โครงการ ปี งปม. 2560 ปี งปม. 2561 ปี งปม. 2562 

15. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประเภทประเภทสนับสนุน (Gen Y)   139,138  

16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการที่เหนือความคาดหมายของบุคลากรประเภทสนับสนุน WOW 2018   6,244  

17. กิจกรรมประชุมเครือข่ายบริหารงานบุคลากร มข. ภายใต้ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาศักยภาพและก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล ม.ขอนแก่น  

 82,266  

18. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับโครงสร้างงานและการจัดภาระงานตามโครงสร้างใหม่ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ณ มข. และจังหวัดจันทบุรี 

 98,254  

19. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-มช. 
"3 พลังเพื่อแผ่นดิน" ครั้งที่ 4  

 
 

534,000 

20. โครงการเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) ครั้งที่36 (1/2562)   61,520 

21. โครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเครือข่ายบริหารงานบุคคลให้พร้อมต่อการ
ท างานในอนาคต  

  85,714 

22. โครงการประชุมเครือข่ายกองบริหารทรัพยากรบุคคล    18,750 

23. โครงการสัมมนาจัดการความรู้และการเรียนรู้ของเครือข่ายบ้านพัก มหาวิทยาลัยขอนแก่น    100,000 

24. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะบุคลากรก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น”    212,790 

25. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการระยะยาว (HR)    71,429 

รวม 783,082 1,117,702 1,084,203 

 2,984,987 
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จากตารางที่ 4.26 พบว่า โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนา

บุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการท างานเป็นทีม  มีจ านวน 

25 โครงการเป็นเงินจ านวน 2,984,987 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  มข.-มอ.-มช.“3 พลังเพ่ือแผ่นดิน” ปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน 599,400 บาท 

รองลงมาคือ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี 

มข.-มอ.-มช. "3 พลังเพ่ือแผ่นดิน" ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 จ านวนเงิน 534,000 บาท และโครงการที่

ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 

2560 จ านวนเงิน 5,455 บาท 

แผนภูมิที่ 4.25 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ  
          ประจ าปีงบประมาณ 2560-2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการท างานเป็นทีม  
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ตารางท่ี 4.27 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตาม 
                  สมรรถนะหลักด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ดังนี้                                        หน่วย : บาท 

โครงการ งบประมาณ 

1. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  80,000 

2. โครงการประสานการจัดการร้องเรียนให้เกิดความยุติธรรม  50,000 

รวม 130,000 
 

จากตารางที่ 4.27 พบว่า โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามสมรรถนะ

หลักด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม มีจ านวน 2 โครงการเป็นเงินจ านวน 13,0000 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ 

โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวนเงิน 80,000 บาท รองลงมาคือ โครงการประสานการจัดการร้องเรียนให้เกิดความยุติธรรม 

จ านวนเงิน 50,000 บาท  
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แผนภูมิที่ 4.26 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ  
         ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง 
         ชอบธรรมและจริยธรรม  
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ตารางท่ี 4.28 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตาม 
                  สมรรถนะหลักด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ดังนี้                                        หน่วย : บาท 

โครงการ งบประมาณ 

1. กิจกรรมภาวะผู้น าการบริหาร (ชื่อเดิม โครงการประสานและจัดการเรื่องร้องเรียนให้เกิดความยุติธรรม)  50,000  

2. โครงการสัมมนาคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ า มข. พบปะคณะหน่วยงาน เรื่อง การถ่ายทอดนโยบายและแผนการด าเนินงานด้าน
จรรยาบรรณของ มข.  

20,600  

3. โครงการสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เรื่อง การป้องกันการทุจริตกับบทเรียนด้าน
โกงในหน่วยงานภาครัฐ 

28,000  

4. โครงการอบรมจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน มข. เรื่อง หลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มข. 28,100  

รวม 126,700 
 

จากตารางที่ 4.28 พบว่า โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามสมรรถนะ

หลักด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม มีจ านวน 4 โครงการเป็นเงินจ านวน 126,700 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ 

กิจกรรมภาวะผู้น าการบริหาร (ชื่อเดิม โครงการประสานและจัดการเรื่องร้องเรียนให้เกิดความยุติธรรม) จ านวนเงิน 50,000 บาท รองลงมาคือ โครงการอบรมจรรยาบรรณ

ของผู้ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน มข. เรื่อง หลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มข. จ านวนเงิน 28,100 บาท และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

น้อยที่สุดคือ โครงการสัมมนาคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ า มข. พบปะคณะหน่วยงาน เรื่อง การถ่ายทอดนโยบายและแผนการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณของ มข. 

จ านวนเงิน 20,600 บาท 
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แผนภูมิที่ 4.27 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ  
         ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง 
         ชอบธรรมและจริยธรรม  
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ตารางท่ี 4.29 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตาม 
                  สมรรถนะหลักด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ดังนี้                                        หน่วย : บาท 

โครงการ งบประมาณ 

1. โครงการสะท้อนผลการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณ “ส่งเสริม พัฒนา และป้องกัน” 26,100 

2. โครงการอบรมจรรยาบรรณ เรื่อง จรรยาบรรณและกฎหมายควรรู้ผู้บริหาร  56,500 

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะบุคลากรก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น”  141,860 

รวม 224,460 
 

จากตารางที่ 4.29 พบว่า โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามสมรรถนะ

หลักด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม มีจ านวน 3 โครงการเป็นเงินจ านวน 224,460 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะบุคลากรก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” จ านวนเงิน 141,860 บาท รองลงมาคือ โครงการอบรมจรรยาบรรณ 

เรื่อง จรรยาบรรณและกฎหมายควรรู้ผู้บริหาร จ านวนเงิน 56,500 บาท และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการสะท้อนผลการด าเนินงานด้าน

จรรยาบรรณ “ส่งเสริม พัฒนา และป้องกัน” จ านวนเงิน 26,100 บาท 
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แผนภูมิที่ 4.28 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ  
         ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง 
         ชอบธรรมและจริยธรรม  
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ตารางท่ี 4.30 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ2560-2562 จ าแนกตาม 
                  สมรรถนะหลักด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ดังนี้                             หน่วย : บาท 

โครงการ ปี งปม. 2560 ปี งปม. 2561 ปี งปม. 2562 

1. โครงการส่งเสรมิจรรยาบรรณส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลยัขอนแก่น  80,000     

2. โครงการประสานการจัดการร้องเรียนให้เกิดความยุติธรรม  50,000     

3. กิจกรรมภาวะผู้น าการบรหิาร (ช่ือเดิม โครงการประสานและจัดการเรื่องร้องเรียนให้เกิดความยตุิธรรม)    50,000   

4. โครงการสมัมนาคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ า มข. พบปะคณะหน่วยงาน เรื่อง การถ่ายทอดนโยบายและแผนการ
ด าเนินงานด้านจรรยาบรรณของ มข.  

  20,600   

5. โครงการสมัมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เรื่อง การป้องกันการทุจริต
กับบทเรียนด้านโกงในหน่วยงานภาครัฐ 

  28,000 
  

6. โครงการอบรมจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานของผู้ปฏบิัติงานสายสนับสนุน มข. เรื่อง หลักปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงาน มข. 

  28,100 
  

7. โครงการสะท้อนผลการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณ “ส่งเสริม พัฒนา และป้องกัน”     26,100 

8. โครงการอบรมจรรยาบรรณ เรือ่ง จรรยาบรรณและกฎหมายควรรู้ผู้บรหิาร      56,500 

9. โครงการฝึกอบรมหลักสตูร “ทกัษะบุคลากรกา้วแรกสู่อาจารย์อดุมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น”      141,860 

รวม 130,000 126,700 224,460 

 481,160 
 

จากตารางที่ 4.30 พบว่า โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 จ าแนกตาม

สมรรถนะหลักด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม มีจ านวน 9 โครงการเป็นเงินจ านวน 481,160 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด 

คือโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะบุคลากรก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ปีงบประมาณ 2562 จ านวนเงิน 141,860 บาท รองลงมาคือ 
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โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ2560 จ านวนเงิน 80,000 บาท

และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือโครงการสัมมนาคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ า มข. 

พบปะคณะหน่วยงาน เรื่อง การถ่ายทอดนโยบายและแผนการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณของ มข. 

ปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน 20,600 บาท 

 
แผนภูมิที่ 4.29 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ  

         ประจ าปีงบประมาณ 2560-2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง 
         ชอบธรรมและจริยธรรม  
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ตารางท่ี 4.31 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯประจ าปี  
      งบประมาณ 2560 จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯดังนี้  หน่วย : บาท 

สมรรถนะหลัก จ านวนโครงการ งบประมาณ ร้อยละ 

1. บริการที่ดี 3 20,996 0.80 

2. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 8 1,450,336 55.48 

3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 6 346,526 13.26 

4. การท างานเป็นทีม 6 783,082 29.96 

5. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 2 13,000 0.50 

รวม 25 2,613,940 100.00 

จากตารางที่ 4.31 พบว่า โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนา

บุคลากรฯประจ าปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ มีจ านวน 25 

โครงการ เป็นเงินจ านวน 2,613,940 บาท โดยสมรรถนะที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ สมรรถนะ

ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ จ านวนเงิน 1,450,336 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.48 รองลงมาคือ 

สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม จ านวนเงิน 783,082 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.96 และสมรรถนะที่ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ สมรรถนะด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม จ านวนเงิน 

13,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.50 

แผนภูมิที่ 4.30 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ 
        ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ 
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ตารางท่ี 4.32 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯประจ าปี  
      งบประมาณ 2561 จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯดังนี้  หน่วย : บาท 

สมรรถนะหลัก จ านวนโครงการ งบประมาณ ร้อยละ 

1. บริการที่ดี 5 225,694 4.79 

2. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 15 1,368,578 29.05 

3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 12 1,871,971 39.74 

4. การท างานเป็นทีม 13 1,117,702 23.73 

5. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 4 126,700 2.69 

รวม 49 4,710,645 100.00 

 จากตารางที่ 4.32 พบว่า โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนา

บุคลากรฯประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ มีจ านวน 49 

โครงการ เป็นเงินจ านวน 4,710,645 บาท โดยสมรรถนะที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ สมรรถนะ

ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ จ านวนเงิน 1,871,971 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.74 รองลงมาคือ สมรรถนะด้านการสั่ง

สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ จ านวนเงิน 1,368,578 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.05 และสมรรถนะที่ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ สมรรถนะด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม จ านวนเงิน 

126,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.69 

แผนภูมิที่ 4.31 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ 
          ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ 
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ตารางท่ี 4.33 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯประจ าปี  
      งบประมาณ 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯดังนี้  หน่วย : บาท 

สมรรถนะหลัก จ านวนโครงการ งบประมาณ ร้อยละ 

1. บริการที่ดี 0 0 0 
2. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 14 2,404,190 45.30 

3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 12 1,594,446 30.04 

4. การท างานเป็นทีม 7 1,084,203 20.43 

5. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 3 224,460 4.23 

รวม 36 5,307,299 100.00 

จากตารางที่ 4.33 พบว่า โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนา

บุคลากรฯประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ  มีจ านวน   

36 โครงการ เป็นเงินจ านวน 5,307,299 บาท โดยสมรรถนะที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ สมรรถนะ

ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ จ านวนเงิน 2,404,190 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.30 รองลงมาคือ 

สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ จ านวนเงิน 1,594,446 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.04 และสมรรถนะที่ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ สมรรถนะด้านบริการที่ด ีจ านวนเงิน 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0 

 

แผนภูมิที่ 4.32 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ 
         ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิเคราะห์งบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร ม.ขอนแก่น ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ม.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560-2562 103 

 

ตารางท่ี 4.34 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ2560-2562 จ าแนกตาม 
                สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้                                             หน่วย : บาท 

สมรรถนะหลัก 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ ร้อยละ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ ร้อยละ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ ร้อยละ 

1. บริการที่ด ี 3 20,996 0.80 5 225,694 4.79 0 0 0 

2. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 8 1,450,336 55.48 15 1,368,578 29.05 14 2,404,190 45.30 
3. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 6 346,526 13.26 12 1,871,971 39.74 12 1,594,446 30.04 

4. การท างานเป็นทีม 6 783,082 29.96 13 1,117,702 23.73 7 1,084,203 20.43 
5. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 2 13,000 0.50 4 126,700 2.69 3 224,460 4.23 

รวม 25 2,613,940 100.00 49 4,710,645 100.00 36 5,307,299 100.00 
 

จากตารางที่ 4.34 พบว่า โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯประจ าปีงบประมาณ 2560  – 2562 จ าแนกตาม

สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ พบว่าปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณมากท่ีสุด จ านวนเงิน 5,307,299 บาท รองลงมาคือ ปีงบประมาณ 2561 

จ านวนเงิน 4,710,645 บาท และปีงบประมาณ 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุด จ านวนเงิน 2,613,940 บาท 
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แผนภูมิที่ 4.33 แสดงโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ  
         ประจ าปีงบประมาณ2560-2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลัก ในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ 
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จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ 2560 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดโครงการที่พัฒนาสมรรถนะหลักด้าน
บริการที่ดีน้อยกว่าสมรรถนะด้านอ่ืน เป็นเงินจ านวน 20,996 บาท คิดเป็นร้อยละ 1 โดยจัดโครงการที่พัฒนา
สมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพมากกว่าสมรรถนะด้านอ่ืน เป็นเงินจ านวน 
1,450,336 บาท คิดเป็นร้อยละ 53 จากงบประมาณทั้งหมด 2,730,940 บาท 

ในปีงบประมาณ 2561 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดโครงการที่พัฒนาสมรรถนะหลักด้านการยึดมั่นใน
ความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม เป็นเงินจ านวน 126,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 3 และสมรรถนะหลักด้าน
การบริการที่ดีน้อยกว่าสมรรถนะด้านอ่ืน เป็นเงินจ านวน 225,694 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 โดยจัดโครงการที่
พัฒนาสมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์มากกว่าสมรรถนะด้านอื่น เป็นเงินจ านวน 1,871,973 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 40 จากงบประมาณทั้งหมด 4,710,649 บาท 

ในปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่จัดโครงการที่พัฒนาสมรรถนะหลักด้านการบริการที่ดี
เลย คิดเป็นร้อยละ 0 และด้านการยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม เป็นเงินจ านวน 224,460 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 4 โดยจัดโครงการที่พัฒนาสมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพมากกว่า
สมรรถนะด้านอ่ืน เป็นเงินจ านวน 2,404,190 บาท คิดเป็นร้อยละ 46 จากงบประมาณทั้งหมด 5,307,300 
บาท 

เมื่อเปรียบเทียบด้านการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการจ าแนก
ตามสมรรถนะหลักของแต่ละปี จะเห็นได้ว่า 

สมรรถนะหลักด้านบริการที่ดี ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 
2560 ร้อยละ 975 ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 100  

สมรรถนะด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ลดลงจากปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 6 ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 76  

สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์  ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 440 ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ 2561 
ร้อยละ 15  

สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 43 ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ 2561 
ร้อยละ 3 

สมรรถนะด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 875 ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้น
จากปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 77  

ส่วนงบประมาณในภาพรวมของปีงบประมาณ 2561 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 80 
งบประมาณในภาพรวมของปีงบประมาณ 2562 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 13 ทั้งนี้ ผู้วิเคราะห์
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จะไม่กล่าวถึงการเพ่ิมขึ้น/ลดลงของปีงบประมาณ 2560 เนื่องจากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลของ
ปีงบประมาณ 2559 

จากข้อมูลโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากร ม.ขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากร ม.ขอนแก่น 
พบว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ
สนับสนุนสมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ เป็นจ านวนเงิน 5,223,104 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 41.35 โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มข. -มอ.-มช.     
“3 พลังเพ่ือแผ่นดิน” ในปีงบประมาณ 2560 จ านวนเงิน 899,100 บาท รองลงมาคือ โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-มช. "3 พลังเพ่ือ
แผ่นดิน" ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 จ านวนเงิน 801,000 บาท และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อย
ที่สุดคือ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Power BI ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเตรียมความ
พร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคล ด้าน HR ปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน 3,492 บาท 

มากที่สุดเป็นอันดับ 2 คือ สนับสนุนสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์มากที่สุดเป็น เป็นจ านวนเงิน 
3,812,943 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.19 โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการเพ่ิมสัดส่วน
ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได้65% ปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน 1,450,000 
บาท รองลงมาคือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประเภทสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Future 
skill Development) ปีงบประมาณ 2562 จ านวนเงิน 278,300 บาท และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
น้อยที่สุดคือ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Power BI ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเตรียม
ความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคล ด้าน HR ปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน 5,238 บาท 

และมากที่สุดเป็นอันดับ 3 คือ สนับสนุนสมรรถนะหลักด้านการท างานเป็นทีม เป็นจ านวนเงิน 
2,984,987 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.63 โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  มข.-มอ.-มช.“3 พลังเพ่ือแผ่นดิน” ปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน 599 ,400 บาท รองลงมาคือ 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-มช. 
"3 พลังเพ่ือแผ่นดิน" ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 จ านวนเงิน 534 ,000 บาท และโครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2560 
จ านวนเงิน 5,455 บาท 
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บทท่ี 5  

สรุป และ ข้อเสนอแนะ 

 การวิเคราะห์งบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและฐานข้อมูล
ต่างๆ ได้แก่ รายงานผลการด าเนินโครงการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2560, 2561 และ 
2562 จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์งบประมาณของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2560, 2561 
และ 2562 ตลอดจนฐานข้อมูลงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้รับจัดสรรจากกองยุทธศาสตร์ น ามา
วิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือค านวณหาค่าร้อยละแล้วน าเสนอในรูป
ตารางประกอบค าบรรยายและแผนภูมิ และการวิเคราะห์โครงการพัฒนาสมรรถนะ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งผู้วิเคราะห์จะน าเสนอสรุปผลการวิเคราะห์และ
ข้อเสนอแนะตามล าดับต่อไปนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ 
  การวิเคราะห์งบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 สรุปได้ดังนี้ 
 5.1.1 โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 
2562 โดยจ าแนกรายละเอียด ดังนี้ 

(1) โครงการในปีงบประมาณ 2560 มีจ านวน 20 โครงการ เป็นเงิน 8,067,540 บาท 
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการนันทนาการผู้เกษียณอายุราชการ จ านวน 
2,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.99 รองลงมา คือ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มข.-มอ.-มช.“3 พลังเพ่ือ
แผ่นดิน” จ านวน 1,498,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.57 และ โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุด
คือ โครงการจัดท า Work SIPOC model ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ในส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 10,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 0.12 
  (2) โครงการในปีงบประมาณ 2561 มีจ านวน 32 โครงการ เป็นเงินจ านวน 9,953,249 บาท 
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน 2,320,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 23.31 รองลงมา คือ โครงการเพ่ิมสัดส่วนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได้ 
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65% (ผศ. รศ. ศ.)  จ านวนเงิน 1,450,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.57 และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
น้อยที่สุดคือ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Power BI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเตรียม
ความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคล ด้าน HR จ านวนเงิน 8,730 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.09 
  (3) โครงการในปีงบประมาณ 2562 มีจ านวน 40 โครงการ เป็นเงินจ านวน 12,902,539 
บาท โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการ พนักงานอาวุโส จ านวนเงิน 2,300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.83 รองลงมา คือ โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. "3 พลังเพื่อ
แผ่นดิน" ครั้งที่ 4 จ านวนเงิน 1,335,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.35 และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
น้อยที่ สุ ดคือ  โครงการอบรมผู้ สู งวั ยแจ่ม ใสห่ าง ไกลโรค ซึม เศร้ าส าหรับชมรมบุคลากรอาวุ โส 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวนเงิน 10,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.08 

5.1.2 โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรร เ พ่ือพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 โดยจ าแนกรายละเอียด ดังนี้ 
  (1) โครงการในปีงบประมาณ 2560 มีจ านวน 11 โครงการ เป็นเงินจ านวน 2,730,940 บาท 
โดย โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มข.-มอ.-มช.“3 พลังเพื่อ
แผ่นดิน” จ านวนเงิน 1,498,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.87 รองลงมาคือ โครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ จ านวนเงิน 540,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.77 และ
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและ
ประสานงานหน่วยงาน สังกัดส านักงานอธิการบดี (ในกิจกรรมส่วนที่ 1) จ านวนเงิน 18,400 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 0.67 
  (2) โครงการในปีงบประมาณ 2561 มีจ านวน 21 โครงการ เป็นเงินจ านวน 4,710,649 บาท 
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการเพ่ิมสัดส่วนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได้ 65% จ านวนเงิน 1,450,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.78 รองลงมาคือ โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.–มอ.-มช. ครั้งที่ 3 จ านวนเงิน 
1,125,850 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.90 และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Power BI ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหาร
ทรัพยากรบุคล ด้าน HR จ านวนเงิน 8,730 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.19 

 (3) โครงการในปีงบประมาณ 2562 มีจ านวน 15 โครงการ เป็นเงินจ านวน 5,307,300 บาท 
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-มช. "3 พลังเพื่อแผ่นดิน" ครั้งที่ 4 จ านวนเงิน 1,335,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 25.15 รองลงมา คือ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะบุคลากรก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น”  จ านวนเงิน 709,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.36 และโครงการที่ได้รับจัดสรร
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งบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการสะท้อนผลการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณ “ส่งเสริม พัฒนา และป้องกัน” 
จ านวนเงิน 26,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.49 

5.1.3 โครงการและงบประมาณที่ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเ พ่ือพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจ าแนกรายละเอียด ดังนี้ 

 (1) โครงการที่จัดเพ่ือพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีงบประมาณ 2560 มีจ านวน 
11 โครงการ เป็นเงินจ านวน 2,730,940 บาท เมื่อจ าแนกโครงการตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 สมรรถนะหลัก อธิบายได้ดังนี้  สมรรถนะหลักที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
มากที่สุด คือ สมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ จ านวนเงิน 1,450,336 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 53% รองลงมาคือ สมรรถนะหลักด้านการท างานเป็นทีม จ านวนเงิน 783,082 บาท คิดเป็นร้อยละ 
29% และสมรรถนะหลักที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ สมรรถนะหลักด้านบริการที่ดี จ านวนเงิน 
20,996 บาท คิดเป็นร้อยละ 1% 

 (2) โครงการในปีงบประมาณ 2561 มีจ านวน 21 โครงการ เป็นเงินจ านวน 4,710,649 บาท 
เมื่อจ าแนกโครงการตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 สมรรถนะหลัก 
อธิบายได้ดังนี้ สมรรถนะหลักที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ สมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
จ านวนเงิน 1,871,973 บาท คิดเป็นร้อยละ 40% รองลงมาคือ สมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ จ านวนเงิน 1,368,578 บาท คิดเป็นร้อยละ 29% และสมรรถนะหลักที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
น้อยที่สุดคือ สมรรถนะหลักด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม จ านวนเงิน 126,700 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 3% ทั้งนี้สมรรถนะหลักด้านการบริการที่ดีได้รับงบประมาณในการจัดโครงการเพียง 225,694 
บาท คิดเป็นร้อยละ 5% 
  (3) โครงการในปีงบประมาณ 2562 มีจ านวน 15 โครงการ เป็นเงินจ านวน 5,307,300 บาท 
เมื่อจ าแนกโครงการตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 สมรรถนะหลัก 
อธิบายได้ดังนี้  สมรรถนะหลักที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ สมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ จ านวนเงิน 2,404,190 บาท คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมาคือ สมรรถนะหลักด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ จ านวนเงิน 1,594,447 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 และสมรรถนะหลักที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อย
ที่สุดคือ สมรรถนะหลักด้านการบริการที่ดีที่ไม่ได้รับงบประมาณเลย ทั้งนี้สมรรถนะหลักด้านการยึดมั่นความ
ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมได้รับงบประมาณในการจัดโครงการ จ านวนเงิน 224,460 บาท คิดเป็นร้อยละ 
4% 

 (4) โครงการที่จัดเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2560-2562 
จ าแนกตามสมรรถนะหลัก 5 ด้านในการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นเงินจ านวน 12,631,884 บาท โดย
ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ มากที่สุด จ านวนเงิน 5,307,299.00 บาท 
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รองลงมาคือ ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 4,710,645 บาท และปีงบประมาณ 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ น้อยที่สุด จ านวนเงิน 2,613,940 บาท 

สมรรถนะหลักด้านบริการที่ดี ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 975 ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ 2561 
ร้อยละ 100  

สมรรถนะด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรร
งบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 6 ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนจาก
ปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 76  

สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 440 ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ 2561 
ร้อยละ 15  

สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 43 ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ 2561 
ร้อยละ 3 

สมรรถนะด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ปีงบประมาณ 2561 ได้รับ
จัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 875 ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 77  

ส่วนงบประมาณในภาพรวมของปีงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 
80 งบประมาณในภาพรวมของปีงบประมาณ 2562 เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 13   
  (5) ปีงบประมาณ 2560 โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรฯ จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านบริการที่ดี มีจ านวน 3 โครงการ เป็นเงินจ านวน 20,996 บาท 
โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการเครือข่ายกองบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวนเงิน 
10,000 บาท รองลงมาคือโครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงานหน่วยงาน 
สังกัดส านักงานอธิการบดี (ในกิจกรรมส่วนที่ 1 ) จ านวนเงิน 7,360 บาท และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นจ านวนเงิน 3,636 บาท ตามล าดับ 
  (6) ปีงบประมาณ 2561 โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรฯ จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านบริการที่ดี มีจ านวน 5 โครงการ เป็นเงินจ านวน 225,694 
บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประเภทประเภท
สนับสนุน (Gen Y) จ านวนเงิน 139,139 บาท  รองลงมา คือ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความส าเร็จ
และความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 8 “2018 KKU WOW (The 8 th KKU SHOW and SHARE)” จ านวนเงิน 57,143 
บาท และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการสร้างความสุขในองค์กร Buddy day 
จ านวนเงิน 6,713 บาท 
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  (7) ปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดโครงการ
พัฒนาบุคลากรฯ จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านบริการที่ดี 
  (8) ปีงบประมาณ 2560 – 2562 โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับ
จัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านบริการที่ดี มีจ านวน 8 โครงการ เป็นเงินจ านวน 
246,690 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากท่ีสุด คือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประเภท
ประเภทสนับสนุน (Gen Y) จ านวนเงิน 139,139 บาท  รองลงมา คือ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดง
ความส าเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 8 “2018 KKU WOW (The 8 th KKU SHOW and SHARE)” จ านวน
เงิน 57,143 บาท และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล เป็นจ านวนเงิน 3,636 บาท 
  (9) โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ มีจ านวน 8 
โครงการ เป็นเงินจ านวน 1,450,336 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  มข.-มอ.-มช.“3 พลังเพ่ือแผ่นดิน” จ านวนเงิน 899,100 บาท รองลงมา คือ โครงการการ
ขับเคลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ จ านวนเงิน 270,000 บาท และโครงการที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกองบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวนเงิน 
5,455 บาท 
  (10) โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ มีจ านวน 15 
โครงการ เป็นเงินจ านวน 1,368,578 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.–มอ.-มช. ครั้งที่ 3 จ านวนเงิน 
675,510 บาท รองลงมา คือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประเภทประเภทสนับสนุน (Gen Y) จ านวนเงิน 
139,139 บาท และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุด คือ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้
โปรแกรม Power BI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคลด้าน HR 
จ านวนเงิน 3,492 บาท 
  (11) โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ มีจ านวน 14 
โครงการ เป็นเงินจ านวน 2,404,190.00 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.มช. "3 พลัง
เพ่ือแผ่นดิน" ครั้งที่ 4 จ านวนเงิน 801,000 บาท รองลงมาคือ  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประเภทสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Future skill Development) จ านวนเงิน 278,300 บาท และโครงการที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการประชุมเครือข่ายกองบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวนเงิน 
18,750 บาท 
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  (12) โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ มี
จ านวน 37 โครงการ เป็นเงินจ านวน 5,223,104.00 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มข.-มอ.-มช.“3 พลังเพ่ือแผ่นดิน” ในปีงบประมาณ 2560 จ านวนเงิน 899,100 
บาท รองลงมา คือ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประเพณี มข.-ม.อ. "3 พลังเพื่อแผ่นดิน" ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 จ านวนเงิน 801,000 บาท และโครงการ
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Power BI ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคล ด้าน HR ปีงบประมาณ 2561 
จ านวนเงิน 3,492 บาท 
  (13) โครงการที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 จ าแนกตามสรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจ านวน 6 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 346,526 บาท โดย
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากท่ีสุด คือ โครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ
รองศาสตราจารย์ จ านวนเงิน 270,000 บาท รองลงมา คือ โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน HR จ านวนเงิน 28,571 บาท และโครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกองบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวนเงิน 5,455 บาท 
  (14) โครงการที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 จ าแนกตามสรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจ านวน 12 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 1,871,971 บาท โดย
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการเพ่ิมสัดส่วนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได ้65% จ านวนเงิน 1,450,000 บาท รองลงมาคือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ประเภทประเภทสนับสนุน (Gen Y) จ านวนเงิน 139,138 บาท และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อย
ที่สุดคือ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Power BI ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเตรียมความ
พร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคล ด้าน HR จ านวนเงิน 5,238 บาท 
  (15) โครงการที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 จ าแนกตามสรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจ านวน 12 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 1,594,446 บาท โดย
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประเภทสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Future skill Development) จ านวนเงิน 278,300 บาท รองลงมาคือ โครงการ
ส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่ท าหน้าที่  สอนและวิจัย
(ระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา) จ านวนเงิน 275,000 บาท และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ 
โครงการประชุมเครือข่ายกองบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวนเงิน 12,500 บาท 
  (16) โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจ านวน 30 โครงการ เป็น
เงินจ านวน 3,812,943 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการเพ่ิมสัดส่วนผู้ด ารง
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ต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได้65% ปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน 1,450,000 บาท 
รองลงมา คือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประเภทสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Future skill 
Development) ปีงบประมาณ 2562 จ านวนเงิน 278,300 บาท และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อย
ที่สุดคือ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Power BI ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเตรียมความ
พร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคล ด้าน HR ปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน 5,238 บาท 
  (17) โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการท างานเป็นทีม  มีจ านวน 6 โครงการ เป็นเงิน
จ านวน 783,082 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คอื โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มข.-
มอ.-มช.“3 พลังเพื่อแผ่นดิน” จ านวนเงิน 599,400 บาท รองลงมา คือ โครงการเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้
ระหว่างมหาวิทยาลัยปี 2560 (UKM)” จ านวนเงิน 123,616 บาท และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อย
ที่สุดคือ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกองบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวนเงิน 5,455 บาท 
  (18) โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการท างานเป็นทีม  มีจ านวน 13 โครงการเป็นเงิน
จ านวน 1,117,702 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม
ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.–มอ.-มช. ครั้งที่ 3 จ านวนเงิน 450,340 บาท รองลงมา
คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางของ มข. จ านวน
เงิน 180,000 บาท และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการสร้างความสุขในองค์กร 
Buddy day จ านวนเงิน 6,712 บาท 
  (19) โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการท างานเป็นทีม มีจ านวน 7 โครงการเป็นเงิน
จ านวน 1,084,203 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.มช."3 พลังเพ่ือแผ่นดิน" ครั้งที่ 4 
จ านวนเงิน 534,000 บาท รองลงมาคือ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะบุคลากรก้าวแรกสู่อาจารย์
อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” จ านวนเงิน 212,790 บาท และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
น้อยที่สุดคือ โครงการประชุมเครือข่ายกองบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวนเงิน 18,750 บาท 
  (20) โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการท างานเป็นทีม  มีจ านวน 25 โครงการ
เป็นเงินจ านวน 2,984,987 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  มข.-มอ.-มช.“3 พลังเพ่ือแผ่นดิน” ปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน 599,400 บาท รองลงมาคือ 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี  มข.-มอ.-
มช. "3 พลังเพื่อแผ่นดิน" ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 จ านวนเงิน 534,000 บาท และโครงการที่ได้รับจัดสรร
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งบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2560 
จ านวนเงิน 5,455 บาท 
  (21) โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
มีจ านวน 2 โครงการเป็นเงินจ านวน 13,0000 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ 
โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวนเงิน 80,000 บาท รองลงมาคือ 
โครงการประสานการจัดการร้องเรียนให้เกิดความยุติธรรม จ านวนเงิน 50,000 บาท 
  (22) โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
มีจ านวน 4 โครงการเป็นเงินจ านวน 126,700 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ 
กิจกรรมภาวะผู้น าการบริหาร (ชื่อเดิม โครงการประสานและจัดการเรื่องร้องเรียนให้เกิดความยุติธรรม) 
จ านวนเงิน 50,000 บาท รองลงมาคือ โครงการอบรมจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานสาย
สนับสนุน มข. เรื่อง หลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มข. จ านวนเงิน 28,100 บาท และโครงการ
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการสัมมนาคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ า มข. พบปะคณะ
หน่วยงาน เรื่อง การถ่ายทอดนโยบายและแผนการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณของ  มข. จ านวนเงิน 20,600 
บาท 
  (23) โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
มีจ านวน 3 โครงการเป็นเงินจ านวน 224,460 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะบุคลากรก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” จ านวน
เงิน 141,860 บาท รองลงมาคือ โครงการอบรมจรรยาบรรณ เรื่อง จรรยาบรรณและกฎหมายควรรู้ผู้บริหาร 
จ านวนเงิน 56,500 บาท และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการสะท้อนผลการ
ด าเนินงานด้านจรรยาบรรณ “ส่งเสริม พัฒนา และป้องกัน” จ านวนเงิน 26,100 บาท 
  (24) โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม มีจ านวน 9 โครงการเป็นเงินจ านวน 481,160 บาท โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด 
คือโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะบุคลากรก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” 
ปีงบประมาณ 2562 จ านวนเงิน 141,860 บาท รองลงมาคือ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณส าหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560 จ านวนเงิน 80,000 บาท และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
น้อยที่สุดคือโครงการสัมมนาคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ า มข. พบปะคณะหน่วยงาน เรื่อง การถ่ายทอด
นโยบายและแผนการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณของ มข. ปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน 20,600 บาท 
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  (25) โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ
ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ มีจ านวน 25 โครงการ 
เป็นเงินจ านวน 2,613,940 บาท โดยสมรรถนะที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ สมรรถนะด้านการสั่ง
สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ จ านวนเงิน 1,450,336 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.48 รองลงมาคือ สมรรถนะ
ด้านการท างานเป็นทีม จ านวนเงิน 783,082 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.96 และสมรรถนะที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณน้อยที่สุดคือ สมรรถนะด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม จ านวนเงิน 13,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.50 
  (26) โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ
ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ มีจ านวน 49 โครงการ 
เป็นเงินจ านวน 4,710,645 บาท โดยสมรรถนะที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ สมรรถนะด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ จ านวนเงิน 1,871,971 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.74 รองลงมาคือ สมรรถนะด้านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ จ านวนเงิน 1,368,578 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.05 และสมรรถนะที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณน้อยที่สุดคือ สมรรถนะด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม จ านวนเงิน 
126,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.69 
  (27) โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ มีจ านวน 36 โครงการ 
เป็นเงินจ านวน 5,307,299 บาท โดยสมรรถนะที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ สมรรถนะด้านการสั่ง
สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ จ านวนเงิน 2,404,190 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.30 รองลงมาคือ สมรรถนะ
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ จ านวนเงิน 1,594,446 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.04 และสมรรถนะที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณน้อยที่สุดคือ สมรรถนะด้านบริการที่ด ีจ านวนเงิน 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0 
  (28) โครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ
ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ พบว่า
ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด จ านวนเงิน 5 ,307 ,299 บาท รองลงมาคือ 
ปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน 4,710,645 บาท และปีงบประมาณ 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุด 
จ านวนเงิน 2,613,940 บาท 

จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ 2560 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดโครงการที่พัฒนาสมรรถนะหลักด้าน
บริการที่ดีน้อยกว่าสมรรถนะด้านอ่ืน เป็นเงินจ านวน 20,996 บาท คิดเป็นร้อยละ 1 โดยจัดโครงการที่พัฒนา
สมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพมากกว่าสมรรถนะด้านอ่ืน เป็นเงินจ านวน 
1,450,336 บาท คิดเป็นร้อยละ 53 จากงบประมาณทั้งหมด 2,730,940 บาท 

ในปีงบประมาณ 2561 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดโครงการที่พัฒนาสมรรถนะหลักด้านการยึดมั่นใน
ความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม เป็นเงินจ านวน 126,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 3 และสมรรถนะหลักด้าน
การบริการที่ดีน้อยกว่าสมรรถนะด้านอ่ืน เป็นเงินจ านวน 225,694 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 โดยจัดโครงการที่
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พัฒนาสมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์มากกว่าสมรรถนะด้านอื่น เป็นเงินจ านวน 1,871,973 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 40 จากงบประมาณทัง้หมด 4,710,649 บาท 

ในปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่จัดโครงการที่พัฒนาสมรรถนะหลักด้านการบริการที่ดี
เลย คิดเป็นร้อยละ 0 และด้านการยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม เป็นเงินจ านวน 224,460 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 4 โดยจัดโครงการที่พัฒนาสมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพมากกว่า
สมรรถนะด้านอ่ืน เป็นเงินจ านวน 2,404,190 บาท คิดเป็นร้อยละ 46 จากงบประมาณทั้งหมด 5,307,300 
บาท 

เมื่อเปรียบเทียบด้านการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการจ าแนก
ตามสมรรถนะหลักของแต่ละปี จะเห็นได้ว่า 

สมรรถนะหลักด้านบริการที่ดี ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 
2560 ร้อยละ 975 ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 100  

สมรรถนะด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ลดลงจากปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 6 ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 76  

สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์  ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 440 ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ 2561 
ร้อยละ 15  

สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 43 ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ 2561 
ร้อยละ 3 

สมรรถนะด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 875 ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้น
จากปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 77  

ส่วนงบประมาณในภาพรวมของปีงบประมาณ 2561 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 80 
งบประมาณในภาพรวมของปีงบประมาณ 2562 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 13 ทั้งนี้ ผู้วิเคราะห์
มิได้กล่าวถึงการเพ่ิมขึ้น/ลดลงของปีงบประมาณ 2560 เนื่องจาการวิเคราะห์ครั้งนี้ไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลของ
ปีงบประมาณ 2559 

จากข้อมูลโครงการและงบประมาณที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 จ าแนกตามสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
มากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือสนับสนุนสมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ เป็นจ านวนเงิน 
5,223,104 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.35 โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือโครงการแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้  มข.-มอ.-มช.“3 พลังเพ่ือแผ่นดิน” ในปีงบประมาณ 2560 จ านวนเงิน 899,100 บาท รองลงมาคือ 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-
มช. "3 พลังเพื่อแผ่นดิน" ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 จ านวนเงิน 801,000 บาท และโครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Power BI ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคล ด้าน HR ปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน 3,492 บาท 

มากที่สุดเป็นอันดับ 2 คือ สนับสนุนสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์มากที่สุดเป็น เป็นจ านวนเงิน 
3,812,943 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.19 โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการเพ่ิมสัดส่วน
ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได้65% ปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน 1,450,000 
บาท รองลงมาคือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประเภทสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Future 
skill Development) ปีงบประมาณ 2562 จ านวนเงิน 278,300 บาท และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
น้อยที่สุดคือ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Power BI ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเตรียม
ความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคล ด้าน HR ปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน 5,238 บาท 

และมากที่สุดเป็นอันดับ 3 คือ สนับสนุนสมรรถนะหลักด้านการท างานเป็นทีม เป็นจ านวนเงิน 
2,984,987 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.63 โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  มข.-มอ.-มช.“3 พลังเพ่ือแผ่นดิน” ปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน 599,400 บาท รองลงมาคือ 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-
มช. "3 พลังเพื่อแผ่นดิน" ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 จ านวนเงิน 534,000 บาท และโครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2560 
จ านวนเงิน 5,455 บาท 

ผลการวิเคราะห์ข้างต้น  นับว่าเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารด้านงบประมาณย้อนหลังของการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการในที่พัฒนาสมรรถนะ
หลักในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีต่อไป ให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้ง 5 สมรรถนะหลัก โดยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์นี้ไปประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอย่างครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ทั้งนี ้การพิจารณาจัดสรรหากน าผลการประเมินผลการ
ด า เนิ น โครงการ ในภาพรวม เ พ่ือ ให้ ทราบถึ งการ เ พ่ิม ศั กยภาพ และสมรรถนะของบุ คลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นหลังจากที่บุคลกรเข้าร่วมโครงการ  ตลอดทั้งการน าผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากร มาประกอบการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
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 การวิเคราะห์งบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 มีข้อเสนอแนะส าหรับการวิเคราะห์ในครั้งต่อไป 
ดังนี้ 

5.2.1 ควรวิเคราะห์งบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของฝ่ายทรัพยากร
บุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง 

5.2.2 เพื่อให้การใช้งบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
การจัดโครงการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องมีการวางแผนการด าเนินโครงการให้
ครบถ้วนครอบคลุมทุกสมรรถนะหลักเพ่ือเป็นการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่างรอบด้าน และสอดคล้องกับ
การเพ่ิมสมรรถนะให้แก่บุคลากร  

5.2.3 การก าหนดโครงการและงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณควรมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม
ระดมสมองเพ่ือให้ได้โครงการที่ควรจัดเพ่ือพัฒนาบุคลากร ตลอดจนได้ก าหนดงบประมาณในการจัดโครงการที่
เหมาะสม 

5.2.4 ในการก าหนดจัดโครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากรควรมีการส ารวจความต้องการบุคลากรทั้ง
มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 เดือน และข้อมูลประกอบในการเพ่ิมสมรรถนะที่เหมาะสมแก่บุคลการ ก่อนเสนอ
โครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณเพ่ือให้ได้โครงการพัฒนาศักยภาพบคลากร ที่ตรงตามความต้องการของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากท่ีสุด 
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ภาคผนวกที ่1 

ข้อมลูการวิเคราะห์โครงการจ าแนกตามสมรรถหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากร ม.ขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 - 2562 

 จาก ผศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม อดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ม.ขอนแก่น 
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ภาคผนวกที ่2 

ข้อมลูการวิเคราะห์โครงการจ าแนกตามสมรรถหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากร ม.ขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 - 2562 

 จาก นายสถิตย์  แก้วบุดตา  ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล ม.ขอนแก่น 
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ภาคผนวกที ่3 

ข้อมลูการวิเคราะห์โครงการจ าแนกตามสมรรถหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากร ม.ขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 - 2562 

 จาก นางกิตติมา จันทรสม อดีตผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ม.ขอนแก่น 
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ภาคผนวกที่ 4 

รายงานผลการด าเนินโครงการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2560 
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ภาพรูปเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

เนื่องจากรายงานฯ มีจ านวน 266 หน้า ผู้วิเคราะห์จึงไม่สามารถน าเนื้อหาทั้งเล่มมาประกอบได้ 
ทั้งนี้สามารถดาวโหลดรูปเล่มฉบับเต็มได้ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ รายละเอียดดังลิ้งค์นี้ 

https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/?p=8992 
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เนื่องจากรายงานฯ มีจ านวน 355  หน้า ผู้วิเคราะห์จึงไม่สามารถน าเนื้อหาทั้งเล่มมาประกอบได้ 
ทั้งนี้สามารถดาวโหลดรูปเล่มฉบับเต็มได้ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ รายละเอียดดังลิ้งค์นี้ 

https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/?p=8994 
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เนื่องจากรายงานฯ มีจ านวน 322  หน้า ผู้วิเคราะห์จึงไม่สามารถน าเนื้อหาทั้งเล่มมาประกอบได้ 
ทั้งนี้สามารถดาวโหลดรูปเล่มฉบับเต็มได้ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ รายละเอียดดังลิ้งค์นี้ 

https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/?p=8996 
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