
 

อะไรเกิดขึ้นในแวดวงของเรา ซึ่งอาจก่อให้เกิดแนวคิด หรือ 
นวัตกรรมใหม่ๆ ในการน าพามหาวิทยาลัยให้ก้าวเดินไปอย่าง 
มั่นคงได้ 

ผมจึงถือโอกาสนี้เชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา และ

ผู้เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยพายัพทุกคนติดตามข่าวสารและ

แนวคิดท่ีจุดประกายขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ โดยมคีวามรู้สึกเป็นเจ้าของ 

เกิดแรงบนัดาลใจ ในการท างานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท และร่วม 

กันท าพันธกิจในหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างกระตือรือร้นและมี

ชีวิตชีวา ตระหนักเสมอว่าความเจริญก้าวหน้าและความอยู่รอด

ของเราเป็นความรับผิดชอบของทุกคน 

 

รว่มจดุประกายที ่ 

http://www.payap.ac.th/ppresident 

 

คอลัมน์ "จดุประกาย" เป็นช่องทางการส่ือสารของอธิการบดี 
สู่ประชาคมมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อน าเสนอความคิดเห็นและ 
แนวทางในการบริหารจดัการให้เป็นไป ตามนโยบายและทิศทาง 
ท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด อีกท้ังเป็นการส่ือสารเกี่ยวกับส่ิง 
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในแวดวงของเราท้ังภายในและภายนอกท่ีทุกคน 
ควรรับทราบ เพื่อให้แต่ละคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้ 
มหาวิทยาลัยก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีชวีิตชีวาและมีเป้าหมาย 
ท่ีชัดเจน นอกจากนั้นยังเปน็การจุดประกายความคิดหรือความ 
คาดหวังของอธิการบดีที่สามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น 
รูปธรรม เป็นการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือน าความเจริญก้าวหน้ามา 
สู่สถาบันของเราอย่างต่อเนื่อง 

เราต้องยอมรับความจรงิท่ีว่า หลายครั้งผูบ้ริหารคิดอย่างหนึ่ง 
แต่ผู้ร่วมงานอาจเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องมาจากการ 
ขาดการติดต่อส่ือสาร หรือแม้จะสื่อสารแต่อธิบายชี้แจงไม่ชัด 
เจน เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงเกิดความไม่เขา้ใจหรือเข้าใจผิด เกิด 
ความสับสน หรืออัดอั้นตันใจ วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานา 

ด้วยเหตุนี้ การส่ือสารผ่านคอลัมน์ "จุดประกาย" จึงเปน็ช่อง 
ทางหนึ่งของการปิดช่องว่างระหว่างกัน น าไปสู่การรับรู้วา่มี 
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 จุดประกาย: ข่าวสาร

จากอธิการบดี 

 แปลงแผนสู่การ

ปฏิบัติ 

 KPI 

 Risk Management  

บุคคลสาร หรือ จุลสารส านักทรัพยากรบุคคลฉบับนี้ถือเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับ 

หลังจากก่อนหน้านี้ไดอ้อกเป็นจดหมายข่าวประจ าเดือนสิงหาคมไป บุคคลสารเป็นจุลสารใน

รูปแบบ online หรือ e-newsletter จัดท าเป็นฉบับรายเดือน จะมีคอลัมน์ประจ า คือ จุด

ประกาย: ข่าวสารจากอธิการบดี ข่าวสารด้านบุคลากร ข้อมูลสถติิที่ส าคัญ แนะน าบุคลากร

ใหม่ ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการ เชน่ สทิธิประกันสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับกองสวัสดิการฯ ข้อมูล

เกี่ยวกับบุคลากรชาวต่างชาติ KM และจะมีคอลัมนพ์ิเศษ เช่น ฉบับนี้จะน าเสนอประเด็นการ

แปลงแผนสู่การปฏิบัติ KPI การบริหารเชิงกลยุทธ์ และ HR Risk Management เป็นต้น  

จากกอง บก. 
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ตรวจสอบ

ฐานขอ้มลูบคุลากร 

ชื่นชมยินด ี

รบัสมัครงาน 

มีขา่วมาบอก 

 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชมุชน (เภสัชสถาน) เปิดให้บริการแล้ว 
HR ได้ประสานงานเพื่อใหบุ้คลากรทุกท่าน สามารถรับบริการด้านยา
ในราคาพิเศษ รวมถึงตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือดโดยไม่เสีย
ค่าใชจ้่าย ใหค้ าปรึกษาการเลิกบุหรี่ และบริการด้านสุขภาพอื่นๆ 
เปิดท าการ 8.00 -17.00 น. จันทร์ - เสาร์  โทร 053-851478 ตอ่ 4617 

 ขอความร่วมมือท่านผูบ้ริหารและบุคลากรทุกท่าน ตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศ 
online ที่ http://info.payap.ac.th หากมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโปรดแจ้ง HR เพื่อแก้ไขต่อไปครบั 

 เพื่อให้บริการด้านประกันสังคมอย่างเป็นระบบ  HR ได้ก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินการด้าน
เอกสารต่อส านักงานประกันสังคมแทนบุคลากร(ผู้ประกันตน) เป็น 2 รอบ คือ วันที่ 15 และวันที่ 30 
ของทุกเดือน แต่หากบคุลากรทา่นใดประสงค์ด าเนินการเองเพื่อความรวดเร็วสามารถสอบถาม
รายละเอียดที่ HR ได้ครับ 

 อาจารย์ประจ าคณะเภสัชศาสตร์  

 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  

 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น  

 อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ฯ 

 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรม 

 เจ้าหน้าที่ประจ าส านัก IT 

 เจ้าหน้าที่ Resident Assistant ประจ าหอพักนักศึกษา 

ขอแสดงความยินดีดีกับอาจารย์ของเราหลายคนที่น าเสนอผลงานวิจัยในงาน “Thailand Research Expo 2010" 
เมื่อวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรลัเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เช่น ผลงานวิจัย เรื่อง “การรว่มฟื้นฟูอนรุักษ์และสืบสานต านานสิ่งทอ 
ยกระดับภูมิปัญญาสู่การพัฒนา เป็นผลิตภัณฑช์ุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” โดย ผศ.อเนก ชิตเกสร 
อ.พรรณนุช ชยัปินชนะ อ.รุจพร ประชาเดชสุวัฒน์ และ อ.วุฒิพงษ์ ฉ่ัวตระกูล  พิธีกรโดย อ.พิมประภา วรรณเนคร 

และมีอาจารย์น าเสนอผลงานวิจัย ไดแ้ก่ 1) อาจารย์พัชรินทร์ ชนะพาห์ จากคณะวิทยาศาสตร์ เรือ่ง “การกระจายตัว 
และความยาวของกระดูกงอกบริเวณกระดูกตน้คอ”  2) อาจารย์ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์ จากคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง 
“กลยุทธ์การตลาดสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่” 3) 
รองศาสตราจารย์สริิรตัน์ จันทรมะโน จากคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เรื่อง “รูปแบบการสอนในคลนิิกโดยการ 
ประยุกต์ใช้แผนที่ความคิด” 4) อาจารย์ธวัลรัตน์ เชื้อวงศ์บุญ จากคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร เรื่อง 
“ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการช าระภาษีของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ 
ที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจระหว่างปี 2548-2550” 

 

 

สมัครได้ที่ ส านักทรัพยากรบุคคล หรือ 

Downloadใบสมัครและส่งเอกสาร 

ประกอบเพิ่มเติมได้ ทาง  

E-mail : person@payap.ac.th  

โทร. 053-851478 ต่อ 311  

mailto:person@payap.ac.th


ผศ., 34
รศ., 11

ศ., 0

อ., 441

ศ.

รศ.

ผศ.

อ.

ต าแหน่งวชิาการ 

สถติขิอ้มลู 
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นับรวมกรณีที่ไดร้ับแต่งต้ังก่อน 

เป็นบคุลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ 

พ.ศ. 
ต่ ากว่าตร ี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

รวมทั้งสิ้น 
อ. จ. อ. จ. อ. จ. อ. จ. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

2525 - - - - - - - - 166 132 298 
2526 - - - - - - - - 175 150 325 
2527 - - - - - - - - 195 165 360 
2528 - - - - - - - - 195 185 380 
2529 9 145 84 47 87 5 13 0 193 197 390 
2530 11 148 113 47 93 5 12 0 229 200 429 
2531 7 164 109 51 102 1 16 0 234 216 450 
2532 4 166 107 53 107 2 18 0 236 221 457 
2533 2 165 116 57 122 4 19 0 259 226 485 
2534 1 163 117 76 132 5 19 0 269 244 513 
2535 1 169 120 75 134 6 21 0 276 250 526 
2536 1 168 116 90 133 3 21 0 271 261 532 
2537 1 176 136 95 146 3 24 0 307 274 581 
2538 1 188 133 95 157 6 26 0 317 289 606 
2539 1 187 143 104 165 6 25 0 334 297 631 
2540 0 194 138 107 171 8 26 0 335 309 644 
2541 0 195 137 107 184 8 26 0 347 310 657 
2542 0 195 136 107 197 11 31 0 364 313 677 
2543 0 193 126 108 219 15 31 0 376 316 692 
2544 0 198 102 115 270 18 31 0 403 331 734 
2545 0 193 103 122 285 20 34 0 422 335 757 
2546 0 193 97 120 300 21 37 0 434 334 768 
2547 0 194 89 121 300 24 42 0 431 339 770 
2548 0 205 82 122 311 28 51 0 444 355 799 
2549 0 203 66 122 337 26 57 0 460 351 811 
2550 0 212 65 162 333 29 61 2 459 405 864 
2551 0 211 60 171 342 41 65 6 467 429 896 
2552 0 201 47 178 356 49 67 5 470 433 903 
2553 0 188 49 196 358 54 79 4 486 442 928 

ปีการศึกษา 2553 เป็นข้อมูล ณ 23 กันยายน 2553 
ส่วนปีการศึกษาอื่นเป็นข้อมูลในชว่งเวลาที่แตกต่างกันตาม 
เอกสารหลักฐานเท่าที่มีการจัดเก็บ ไม่สามารถเปรียบเทียบ 
ข้อมูลสถติิเป็นรายเดือนได ้
 

สถิติจ านวนบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ 
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รายช่ือผู้เกษียณอายุงาน (31 พ.ค. 2553) 

 

ใครมา-ใครไป 
 

  

 

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ทุกท่าน (ส.ค.- ก.ย. 53) 

ชื่อ – สกุล สังกัด/หน่วยงาน 
อาจารย ์ กนิฎฐา ดัดงาม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
อาจารย ์ กาญจนา สุวรรณขจร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
อาจารย ์ จูเลียน่า เซ็น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
อาจารย ์ เพ็ชรา ประจนปัจจนึก กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ 

นาย อาทิตย ์ กันท์ปัญญา แผนกจัดซื้อ 
นาย ดวงค า ยาวุฒ ิ แผนกบริการและบ ารุงรักษา 
นาย ประเสริฐ ศรีเกตุ แผนกบริการและบ ารุงรักษา 
นาง จันทร์เพ็ญ ก าแหงสงคราม แผนกบริการและบ ารุงรักษา 
นาง เพ็ญศร ี จันทร์เป็ง แผนกบริการและบ ารุงรักษา 
นาง วีระวรรณ ธรรมชัย แผนกบริการและบ ารุงรักษา 



สวสัดกิาร/ประกันสังคม 

P A G E  5  V O L U M E  1 ,  I S S U E  1  

     มีบุคลากรของเราหลายท่านยังไม่เข้าใจว่า สิทธติามกฎหมาย
ประกันสังคมนั้นมีอะไรบา้ง ที่ถกูหักเงินทุกเดือนและเงินที ่PYU จ่าย
สมทบนั้น มีสิทธิอย่างไรบ้าง (กฎหมายเขาเรียกว่า “ผู้ประกันตน” )    

     ในเบื้องต้นครับ สิทธขิองผู้ประกันตนตามกฎหมายประกัน 
สังคมมี  (1) กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย (2) กรณีคลอดบุตร 
(3) กรณีทุพพลภาพ (4) กรณีสงเคราะห์บุตร (5) กรณีชราภาพ (6) 
กรณีว่างงาน และ (7) กรณีเสียชีวิต 

วันนี้ HR ขอน าประเด็นกรณีประสบอันตรายหรือเจบ็ป่วยมาเล่าสู่
กันฟังก่อนครับ  ซ่ึงสิทธทิี่ท่านจะได้รับกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วย ประกอบด้วย บริการทางการแพทย์ รวมถึงค่าอวัยวะเทียม
และอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรคตามประกาศส านักงาน เร่ือง
หลักเกณฑ์และอัตราส าหรับประโยชนท์ดแทนในกรณีประสบ

อันตรายหรือเจบ็ป่วย อันมใิช่เน่ืองจากการท างาน เงิน
ทดแทนการขาดรายได้ การบ าบดัทดแทนไต การปลูก
ถ่ายไขกระดูก ค่าบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม 
(ถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน) ดูรายละเอียดได้ที่ http://
www.sso.go.th 

หลักเกณฑ์ที่จะท าให้ท่านมีสิทธ ิกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บปว่ย อันมใิช่เน่ืองจากการท างาน คือ  
 ต้องอยู่ในสถานประกอบการที่ไม่ได้รับการลดส่วนเงิน

สมทบในกรณีเจบ็ป่วยหรือประสบอันตราย 
 จ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีเจ็บป่วยหรือประสบ

อันตรายมาแล้วไม่น้อยกวา่ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 
15 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย ์

กรณีเจ็บป่วยทั่วไป 
ผู้ประกันตนเจ็บปว่ยหรือประสบอันตรายมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลที่ทา่นเลือกตามบัตรรับรองสิทธหิรือ สถานพยาบาล
เครือข่ายโดยไม่เสียค่าใชจ้่ายใดๆ และได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้
ระหว่างที่หยุดพักรักษาตวัตามค าส่ังแพทยใ์น จ านวนครึ่งหนึ่งของ
ค่าจ้างตามจ านวนวันที่หยุดจริง ไม่เกินครั้งละ 90 วัน และไม่เกิน 180 
วันในหนึง่ปี หากเจ็บปว่ยเรื้อรังจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่
เกิน 365 วัน ผู้ประกันตนเจ็บปว่ยหรือประสบอันตราย มีสิทธิได้รับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลทีท่่านเลือกตามบัตรรบัรองสิทธิ หรือ
สถานพยาบาลเครือข่ายโดยไม่เสียค่าใชจ้่ายใดๆ และได้รับเงินทดแทน

การขาดรายได้ระหว่างทีห่ยุดพกัรักษาตัว ตามค าส่ัง
แพทยใ์นจ านวนครึ่งหนึ่งของค่าจ้างตามจ านวนวันทีห่ยุด
จริงไม่เกิน ครั้งละ 90 วัน และไม่เกิน 180 วันในหนึ่งปี 
หากเจ็บปว่ยเรื้อรังจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่
เกิน 365 วัน 
(โปรดอ่านต่อฉบับหน้าครับ) 

เจ็บป่วยทั่วไป 

ฉุกเฉิน 

อุบัติเหต ุ

รพ.ตามบตัรรับรองสิทธ ิ

รพ.ตามบัตรรบัรองสิทธิ 
(หรือ รพ.ใกล้ที่สุด) 

รพ.ตามบัตรรับรองสิทธิ 
(หรือ รพ.ใกล้ที่สุด) 

ไม่เสียค่าใช้จา่ย 

ส ารองจ่ายก่อน 
แล้วน าหลักฐานมาเบิก 
ตามอัตราที่ก าหนด 

ส ารองจ่ายก่อน 
แล้วน าหลักฐานมาเบิกตาม 

อัตราที่ก าหนด หรือ รพ.ตั้งเบิก 

http://www.sso.go.th/wpr/category.jsp?lang=th&cat=602
http://www.sso.go.th/wpr/category.jsp?lang=th&cat=602
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International Affairs : วิเทศสัมพันธ์ 
SOMETHING YOU SHOULD KNOW* 

ALIENS WHO ARE IN THE KINGDOM OF THAILAND AND WISH TO WORK IN THE KINGDOM 

MUST 

COMPLY WITH THE FOLLOWING: 

1. An alien who wishes to apply for a work permit under the Board of Investment (BOI) law or other similar 

commercial laws must file an application for a work permit within 30 days from the date he/she is allowed to 

work under such law. 

CRIMINAL PENALTY : Any violation thereof shall be liable to pay a fine not exceeding one thousand Baht. 

2. An alien who lives in the Kingdom or receives a non - immigrant VISA to live in the Kingdom can work in 

Thailand after having received a work permit. 

CRIMINAL PENALTY : Any violation thereof shall make the employee liable for imprisonment not exceed-

ing three months, to pay a fine not exceeding five thousand Baht, or both penalties. 

3. An alien who performs work that is proscribed by the Royal decree B.E. 2522(1979) which prohibits alien 

employment in certain occupations and professions is liable to be imprisoned not exceeding five years, will be 

fined from 2,000 to 100,000 Baht or both penalties.  

QUALIFICATIONS OF AN ALIEN ENTITLED TO APPLY FOR A WORK PERMIT 

1. Having residence in the Kingdom or having permission to stay in the kingdom temporarily under immigra-

tion law (i.e not simply as a tourist or transit - traveller) 

2. Not applying for work in any of the 39 reserved occupations ( as a stated in the Royal Decree. B.E.2522). 

3. Having the knowledge and/or skills to perform the work as stated in the application for a work permit. 

4. Not being insane or mentally sick. 

5. Not being sick of leprosy, tuberculosis, drug addiction, alcoholism, and elephantitus. 

6. Not having been imprisoned due to a violation of an immigration law or an alien working law within one 

year of applying for work permit. 

VALIDITY OF WORK PERMIT 

1. A work permit is issued for one year period and may be renewed every year thereafter 

2. If the duration of employment of an alien is less than one year, a work permit will be granted for not longer 

than the period requested 

3. An authorized official may grant a work permit to an alien in the Kingdom according to the necessity of 

work, but for not longer than one year. 

4. An application for renewal of a work permit must be submitted before the expiration date of a valid work 

permit. If a work permit has expired, another application must be completed for a new work permit. 

 

RATE OF GOVERNMENT FEES FOR WORK PERMIT  

1. 750 Baht = not longer than three months. 

2. 1,500 Baht = longer than three months but does not exceed six months.  

3. 3,000 Baht = longer than six months but does not exceed one year. 

4. For a work permit which is longer than one year, the fee will be increased for the period exceeding one year 

at the rate shown in items 1,2 and 3 above. 

RIGHT TO APPEAL 

If a work permit is not granted, not extended, or is not allowed for a change of work and/or location; 

the applicant is entitled to appeal to the Minister of Labour and Social Welfare within 30 days after 

being informed of the denial. A decision will be rendered within 60 days. 

 

*OFFICE OF FOREIGN WORKERS ADMINISTRATION DEPARTMENT OF MPLOYMENT MINISTRY OF LA-

BOUR (http://115.31.137.7/workpermit/english.html) 

 

http://www.nrru.ac.th/ia/main.php?pack=readnews&news_id=11


KM 
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วันน้ีมีข้อมูลเก่ียวกับ KM ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับเดือน

กรกฎาคม 2553) มาฝากครับ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.2 : การพฒันาสถาบันสูส่ถาบนัเรยีนรู้ 

ได้ก าหนดมาตรฐานการประเมินตัวบ่งชี้นี้ไว้เป็น กระบวนการ ดังนี้ 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ

ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อย

ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ

ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็น

ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge )  เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่

ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดใน

ข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่

เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ

โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 

knowledge )  

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี

การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษร (explicit knowledge )  และจาก

ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowl-

edge )  ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานจริง 

 

 

 

ท าให้เกดิ KM จากการท างาน 

เกณฑป์ระเมนิใหม ่2553 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินงาน 
1 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
2 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
3 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
4 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
5 ข้อ 
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1. ก าหนดนโยบายในเร่ืองความเสีย่ง 
ก าหนดนโยบายในเรื่องความเส่ียงด้าน HR ให้ชัดเจน และประกาศแจง้ให้บุคลากรรับทราบ 
2. ค้นหาความเสี่ยง 
ส ารวจ ค้นหา และระบุความเส่ียงด้าน HR ได้แก่ ความเส่ียงในงานสรรหา คัดเลือก การท าสัญญาจ้าง ความ
เส่ียงในการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความเส่ียงในการพัฒนาบุคลากร ความเส่ียงในด้านแรงงาน
สัมพันธ์ และความเส่ียงในระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
3. วิเคราะห์ความเสีย่ง 
เปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่คาดหวงักับข้อมูลความเส่ียงที่มีอยู่ในปจัจุบัน โอกาส
ความเป็นไปไดท้ี่จะเกิดปญัหา หรือผลกระทบที่เกิดตามมาจากความเส่ียงใน
เรื่องนั้น ๆ มากหรือน้อยขนาดไหน 
4. การประเมินและจัดอันดับความเสี่ยง 
จัดอันดับความรุนแรงในแต่ละเร่ือง ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น ความเส่ียงต่ า ความเส่ียง
ปานกลาง ความเส่ียงสูง ความเส่ียงสูงมาก 
5. การบริหารและจัดการความเสี่ยง 
มีอยู่ 4 แนวทาง คือ (1) การรับความเส่ียงนั้นไว้เอง จะเลือกใชก้รณีนี้ก็ต่อเมื่อพิจารณาแล้วว่าการเสีย
ค่าใชจ้่ายเพื่อป้องกันความเส่ียงนั้นไม่คุ้มค่า ก็ควรรับความเส่ียงไว้แทน (2) หลีกเล่ียงความเส่ียง เช่น เมื่อ มี
การระบุว่าความเส่ียงว่ามหาวิทยาลัยอาจมีการให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงท างานชว่ง 24.00 - 06.00 ซึ่งจะท าให้
เกิดปัญหาด้านกฎหมายแรงงาน ก็ต้องหลีกเล่ียงการจัดรอบการท างานเช่นนั้น และท าให้ถูกต้อง (3) การโอน
ความเส่ียง คือ การพิจารณาจัดท าการประกันภัยเพื่อโอนความเส่ียงในบางเรื่องใหบ้ริษัทผู้รบัประกัน เช่น 
ประกันสุขภาพ/ประกันชวีิตกลุ่มใหแ้ก่บุคลากร เป็นต้น (4) การป้องกันความเส่ียงให้มากขึ้น เชน่ มักมี
ทรัพย์สินหายบ่อยครั้ง อาจป้องกันโดยติดตัง้กล้องวงจรปิด การเพิ่ม รปภ./เพิ่มศักยภาพของ รปภ.ใหม้ากขึ้น 
6. การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยง 
มีการตรวจสอบในเรื่องความเส่ียงต่าง ๆ เป็นระยะ เพื่อใหแ้น่ใจว่าระบบต่าง ๆ ทีว่างไว้นั้นมีประสิทธิภาพ 
เช่น ทบทวนระบบตรวจสอบคณุวุฒิของผู้มาสมคัรงาน เพื่อปรบัปรุงให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ ซ่ึงจะท าให้
การจัดการความเส่ียงนั้นมีประสิทธิภาพ 

Risk Management  
6 ขั้นตอนบริหารความเส่ียงด้าน HR 
เรียบเรียงโดยกองบรรณาธิการบุคคลสาร 
ข้อมูลจาก หนังสือ “การบริหารความเสี่ยงด้าน HR”  



KPI กับการท างาน 
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KPI: Key Performance Indicator หมายถึ ง  ตั วชี้ วั ด
ผลงานหลัก อาจจะเป็นผลงานหลักในระดับองค์การ ผลงาน
หลักในระดับหน่วยงาน หรือผลงานหลักในระดับต าแหน่งงาน
ที่มีผลกระทบต่อภารกิจหลักของงานนั้นๆ หรือสรุปสั้นๆ KPI 
คือ ตัวชี้วัดที่ส าคัญของงานนั้นๆ 

เพ่ือให้เห็นภาพของค า ว่า KPI ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น มา
ลองเปรียบเทียบดูครับถ้าท่านคิดว่าจะซื้อรถยนต์สักคันหนึ่ง 
ท่านจะพิจารณาจากอะไรบ้าง ค าตอบ ของท่านอาจจะมีตั้งแต่ 
รูปลักษณ์ ราคา ก าลังเคร่ืองยนต์ สี ขนาด จ านวนที่นั่ง ลูกเล่น
ภายในรถ ระบบเบรก ระบบไฟฟ้า ไปจนถึงยี่ห้อของรถยนต์
เลยทีเดียว ทั้งหมดที่ท่านนึกออกนี้ ผมจะเรียกมันว่า PI คือ 
Performance Indicator หมายถึง ตัวชี้วัดผลงานของรถยนต์ 

ลองตั้งค าถามตัวเองต่อไปนะครับว่า อรรถประโยชน์ของ
รถยนต์โดยทั่วๆ ไป คืออะไร แน่นอนค าตอบก็คือ การ
เคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง คงไม่ใช่ใช้ส าหรับนอนแทน
เตียง คงไม่ใช่สิ่งที่จะใช้ปรุงอาหารเหมือนห้องครัว และคง
ไม่ใช่ห้องน้ า 

ขอให้ท่านย้อน กลับไปดูตัว PI อีกคร้ัง และลองเลือกดูว่า
ตัวชี้วัดตัวไหนที่มีผลกระทบต่ออรรถประโยชน์ของรถยนต์ 
สรุปก็คือลองดูว่า ถ้าขาดตัวชี้วัดตัวไหนจึงจะท าให้รถยนต์ว่ิง
ไม่ได้ เช่น ถ้ารถรูปลักษณ์ที่แตกต่างกัน รถจะไม่ว่ิงใช่หรือไม่ 
ถ้ายี่ห้อนี้ รถจะว่ิงเร็วใช่หรือไม่ ถ้าราคาสูงแสดงว่าว่ิงได้ทั้ง
ทางบกและในน้ าใช่หรือไม่และถ้าเครื่องยนต์ไม่ดีจะว่ิงไม่ดี
ด้วย ใช่หรือไม่ 

ตอนน้ีท่านก็จะทราบค าตอบว่า ตัวชี้วัดที่ท่านเลือกมานั้น
คือ ตัวชี้วัดผลงานหลักที่เราเรียกว่า KPI  หรือถ้าท่านไม่เชื่อ

ว่าค าตอบที่ท่านเลือกมาถูกต้องหรือไม่ ผมขอแนะน าให้ท่านเข้าไปนั่งใน
รถยนต์ของท่านหรือของคนอื่น!!!   แล้วลองสังเกตดูว่าที่หน้าปัดรถยนต์
ตางที่นั่งคนขับนั้น มีหน้าปัดอะไรบ้าง ทั้งหมดนั่นแหละครับ ที่เรียกมันว่า 
KPI  ตั้งแต่ตัวชี้วัดความร้อนของเครื่องยนต์ ระดับน้ ามัน ระดับเบรก 
ระดับน้ ามันเคร่ือง ตัววัดระดับความเร็ว  

ท่านคงไม่เคยเห็นรถยนต์คนไหนมีหน้าปัดแสดงว่ามีสีถลอกโชว์
ขึ้นมาที่ตรงหน้าปัดคนขับ 

ท่านคงไม่เคยเห็นรถยนต์คนไหนมีหน้าปัดแสดงว่าหน้าปัดบอก
ราคาเท่าไหร!่!! 

สรุป  ถึงแม้ว่าตัวชี้วัดผลงานของรถยนต์จะมีมากมาย แต่สุดท้าย
ตัวชี้วัดผลงานหลักที่ส าคัญและมีผลกระทบต่อความส าเร็จ หรือล้มเหลว
ของรถยนต์ก็มีอยู่เพียงไม่กี่ตัว เช่นเดียวกับงานในต าแหน่งงานต่างๆ ทุก
ต าแหน่งงานจะมีตัวชี้วัดผลงานเยอะมากเหมือนกัน แต่จะมีตัวชี้วัด
ผลงานหลักที่เรียกว่า KPI อยู่เพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น 

มาถึงตรงนี้ทุกท่านคงพอจะมองออกแล้วนะ
ครับว่าใบก าหนดหน้าที่ งาน(JD: Job De-
scription) จะบอกเพียงว่าจะต้องท าอะไรเพียง
อย่างเดียวไม่ได้อีกต่อไป จะต้องบอกเพ่ิมเติม
ว่าองค์การคาดหวังอะไรจากต าแหน่งงานนั้น 
ตัวชี้ วัดผลงานหลักหรือ KIP ของต าแหน่ง

งานนั้นๆ คืออะไร ซึ่งจะน าไปสู่การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ และการ
บริหารตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป (ติดตามตอนต่อไป 
หัวข้อ Competency ?) 

 
เรียบเรียงจาก หนังสือเทคนิคการจัดท า  Job Description บนพื้นฐานของ 
Competency และ KPI โดยคุณ ณรงค์วิทย ์ แสนทอง  

ประโยชน์ของการบรหิารเชิงกลยุทธ์ในการแปลงสู่การปฏิบัติ 

ท่านทราบหรือไมว่่า
ต าแหน่งงานของท่าน 

มี KPI อะไรบา้ง 

1. ท าใหทุ้กคนในองค์กรได้รับรู้ทิศทาง ความตัง้ใจ และความคาดหวังขององค์กร อีกทั้งชว่ย
สนับสนุนการส่ือสารองค์กร 

2. ผู้บริหารได้ทบทวนสถานภาพขององค์กร และสถานการณ์รอบด้าน ตระหนัก และยืนบน
ความเป็นจริงร่วมกัน 

3. พัฒนาการปฏิบตัิงานให้ก้าวหนา้ ไม่วนเวยีนซ้ าอยู่แต่ในงานประจ า 
4. การพัฒนาองค์กรจะด าเนินอย่างเป็นระบบ เกิดการเรียนรู้ ประยุกต์ หรือการริเร่ิมใหม่ๆ  
5. ท าให้เกิดกลไกการขับเคล่ือนสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ จารุวรรณ  ศรีพงษพ์ันธุ์กุล 
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ที่ปรึกษา 
อาจารย์สิริเลิศ  กระแสชัย 
อาจารย์ชุติพงศ์  สมทรัพย์ 
 

บรรณาธิการ 
อุดม  งามเมืองสกุล 
 

กองบรรณาธิการ 
อมรินทร์  พันธุมินทร์ 
สุพิศ  ควรสมาคม 
อนันต์  แสงสุรีย์โรจน์กุล 
ทรงยศ  จันทร์อินทร์ 
ทิพวัลย์  มุ่งรังสี 
สิริรัตน์  พงษ์สงวน 

จัดท าโดย 
ส านักทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยพายัพ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50000 
โทร(053) 851478 ต่อ 311 – 313 
website: http://hr.payap.ac.th 
e-mail : person@payap.ac.th 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อเผยแพรข่้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกบับุคลากรและข่าว

สารของส านักทรัพยากรบุคคลให้บุคลากรได้รับทราบ 
 เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
 เพื่อเป็นการส่ือสารและสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากร 
  บุคคลของมหาวิทยาลัย 
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