บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีจุดประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติของบุคลากรที่
มีตอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในดานการบริหารบุคคล ดานการจัดสวัสดิการ
และดานสภาพแวดลอมของสถาบัน ซึ่งไดมีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามลําดับดังนี้
1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับเจตคติ
2. การบริหารงานบุคคล
3. การจัดสวัสดิการ
4. สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย
5. ประวัติของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
6. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 ความหมายและประเภทของเจตคติ
นักจิตวิทยาและนักการศึกษา ไดใหความหมายของเจตคติไวดงั นี้
แอลพอรต (Allport. 1985: 810) กลาววา เจตคติ หมายถึง ลักษณะของความพรอมทางจิตซึ่ง
เกิดขึ้นจากประสบการณ สภาวะความพรอมนี้จะเปนแรงที่กําหนดทิศทางของปฏิกิริยาของบุคลากร
ที่มีตอบุคคล สิ่งของ หรือสถานการณที่เกี่ยวของ
นันนอลลี (Nunnally. 1959: 300) ไดใหความหมายของเจตคติวา เปนความโนมเอียงของ
บุคคลที่จะตอบสนองตอวัตถุ สถาบัน หรือบุคคลในระดับหนึ่งในทางบวกหรือลบ
อนาสตาซี (Anastasi. 1982: 552) กลาววา เจตคติเปนความคิดอยางหนึ่งซึ่งมีอารมณเปน
ตัวนํา ทําใหบังเกิดจิตใจโนมเอียง กอใหเกิดการกระทําแบบหนึ่ง ตอสถานการณทางสังคมเฉพาะ
อยางหนึ่ง
ปรียาพร (2544: 56) ไดศึกษาจิตวิทยาการบริหารงานบุคคล โดยใหความหมายของคําวาเจต
คติ ซึ่งบางครั้งเรียกทัศนคติ มีความหมายตามคําอธิบายของนักจิตวิทยา เชน แอลพอรต (Allport.
1935: 810) ใหความหมายของเจตคติ คือ ลักษณะของความพรอมทางจิตซึ่งเกิดขึ้นจากประสบ
การณ สภาวะความพรอมนี้จะเปนแรงที่จะกําหนดทิศทางของปฏิกิริยาของบุคคลที่มีตอบุคคล สิ่ง
ของ หรือสถานการณที่เกี่ยวของ เจตคติจึงกอรูปไดดังนี้
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1. เกิดจากการเรียนรู วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมในสังคม
2. การสรางความรูสึกจากประสบการณของตนเอง
3. ประสบการณทไี่ ดรบั จากเดิมทีม่ ที งั้ ทางบวกและทางลบ ซึง่ จะสงผลถึงเจตคติตอ สิง่ ใหมที่
คลายคลึงกัน
4. การเลียนแบบบุคคลที่ตนใหความสําคัญ และรับเอาเจตคตินั้นมาเปนของตน
ปรียาพร (2544: 56) ไดสรุปความหมายของเจตคติ ดังนี้
1. ความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ หลังจากบุคคลไดมีประสบการณในสิ่งนั้น ความ
รูสึกนี้จึงแบงเปน 2 ลักษณะ คือ
1.1 ความรูสึกในทางบวก เปนการแสดงออกในลักษณะของความพึงพอใจ เห็นดวย
ชอบ และสนับสนุน
1.2 ความรูส กึ ในทางลบ เปนการแสดงออกในลักษณะไมพงึ พอใจ ไมเห็นดวย ไมชอบ
และไมสนับสนุน
1.3 ความรูสึกที่เปนกลางคือไมมีความรูสึกใดๆ
2. บุคคลแสดงความรูสึกทางดานพฤติกรรม ซึ่งแบงพฤติกรรมเปน 2 ลักษณะ คือ
2.1 พฤติกรรมภายนอก เปนพฤติกรรมที่สังเกตได มีการกลาวถึงสนับสนุน ทาทาง
หนาตาที่บอกความพึงพอใจ
2.2 พฤติกรรมภายใน เปนพฤติกรรมที่สังเกตไมได ชอบหรือไมชอบก็ไมแสดงออก
หรือความรูสึกที่เปนกลาง
โดยสามารถแบงเจตคติออกแบงเปน 5 ประเภท ไดแก
1. เจตคติในดานความรูสึกหรืออารมณ (Affective Attitude) ประสบการณที่คนหรือ
สิ่งของไดสรางความพึงพอใจและความสุขใจ จะทําใหมีเจตคติที่ดีตอสิ่งนั้น ตลอดจนคนอื่นๆ ที่
คลายคลึงกัน
2. เจตคติทางปญญา (Intellectual Attitude) เปนเจตคติทปี่ ระกอบดวยความคิด และความรู
เปนแกน บุคคลอาจมีเจตคติตอบางสิ่งบางอยางโดยอาศัยการศึกษา ความรูจนเกิดความเขาใจและมี
ความสัมพันธกับจิตใจคืออารมณและความรูสึกรวม หมายถึงมีความรูสึกจนเกิดความซาบซึ้งเห็นดี
หรือเห็นงามดวย เชน เจตคติที่มีตอศาสนา เจตคติที่ไมดีตอยาเสพติด
3. เจตคติทางการกระทํา (Action – oriented Attitude) เปนเจตคติที่พรอมจะนําไปปฏิบัติ
เพื่อสนองความตองการของบุคคล เจตคติที่ดีตอการพูดจาไพเราะออนหวานเพื่อใหคนอื่นเกิดความ
นิยมเจตคติที่ดีตองานในสํานักงาน
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4. เจตคติทางดานความสมดุล (Balance Attitude) ประกอบดวยความสัมพันธทางดาน
ความรูสึกและอารมณ เจตคติทางปญญาและเจตคติทางการกระทํา เปนเจตคติที่สามารถตอบสนอง
ตอความพึงพอใจในการทํางาน ทําใหบุคคลสามารถทํางานตามเปาหมายของตนเองและองคการได
5. เจตคติในการปองกันตัวเอง (Ego-defensive Attitude) เปนเจตคติเกี่ยวกับการปองกัน
ตนเองใหพนจากความขัดแยงภายในใจ ประกอบดวยความสัมพันธทั้ง 3 ดาน คือ ความสัมพันธ
ดานความรูสึกอารมณดานปญญาและดานการกระทํา
องคประกอบของเจตคติ
ประภาเพ็ญ (2520: 3-4) และศักดิ์ (2531: 4-5) ไดกลาววา โดยทั่วไปเจตคติประกอบดวย
องคประกอบ 3 ประการ คือ
1. องคประกอบดานสติปญญา (Cognitive Component) เปนองคประกอบดานความรู
ความคิด และความเชื่อ ที่บุคคลมีตอเปาเจตคติ (Attitude Object) เปนขั้นตอนของการสัมผัสหรือ
รับรูเพื่อเปนเหตุผลในการสรุปความ และรวมเปนความเชื่อหรือชวยในการประเมินเปาเจตคติ
2. องคประกอบดานความรูสึก (Affective Component) เปนองคประกอบดานความรูส กึ
หรืออารมณของบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธกบั สิง่ เรา ตางเปนผลตอเนือ่ งมาจากทีบ่ คุ คลประเมินคาสิ่งเรา
นั้นแลวพบวา พอใจหรือไมพอใจ ความรูสึกชอบ ไมชอบ ตองการหรือไมตองการ ดีหรือเลว
องคประกอบทั้งสองอยางมีความสัมพันธกัน
เจตคติบางอยางจะประกอบดวยความรู
ความเขาใจมาก แตประกอบดวยองคประกอบดานความรูสึกและอารมณนอย เชน เจตคติที่มีตองาน
ทีท่ าํ สวนเจตคติทมี่ ตี อ แฟชัน่ เสือ้ ผาจะมีองคประกอบดานความรูส กึ และอารมณสงู แตองคประกอบ
ดานความรูความเขาใจต่ํา
3. องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral Component) เปนองคประกอบทางดาน
ความพรอม หรือความโนมเอียงที่บุคคลประพฤติปฏิบัติ หรือตอบสนองตอสิ่งเราในทิศทางที่
สนับสนุนหรือคัดคาน ที่บุคคลมีตอเปาหมายเจตคติ
เจตคติที่บุคคลมีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด ตองประกอบดวยทั้ง 3
องคประกอบเสมอ แตจะมีปริมาณมากนอยแตกตางกันไป โดยปกติบุคคลมักแสดงพฤติกรรมใน
ทิศทางที่สอดคลองกับเจตคติที่มีอยู แตก็ไมเสมอไปทุกกรณี ในบางครั้งเรามีเจตคติอยางหนึ่ง แตก็
ไมไดแสดงพฤติกรรมตามเจตคติที่มีอยูก็มี ปรียาพร (2544: 57)
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คุณลักษณะของเจตคติ
ปรียาพร (2544: 58) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของเจตคติที่สําคัญ ดังนี้
1. เจตคติเกิดจากประสบการณ สิ่งเราตางๆ รอบตัวบุคคล การอบรมเลี้ยงดู การเรียนรู
และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เปนสิ่งที่กอใหเกิดเจตคติ แมวาจะมีประสบการณที่
เหมือนกันก็เปนเจตคติที่แตกตางกันได หรือความพรอมในการตอบสนองตอสิ่งเรา เปนตน
2. เจตคติเปนการตระเตรียม หรือความพรอมในการตอบสนองตอสิ่งเรา เปนการเตรียม
ความพรอมภายในของจิตใจมากกวาภายนอกที่สังเกตได สภาวะความพรอมที่ตอบสนองมีลักษณะ
ที่ซับซอนของบุคคลชอบหรือไมชอบ ยอมรับหรือไมยอมรับเกี่ยวเนื่องกับอารมณดวย
3. เจตคติมีทิศทางของการประเมิน ทิศทางของการประเมินคือ ลักษณะความรูสึกหรือ
อารมณที่เกิดขึ้น ถาเปนความรูสึกหรือประเมินวาชอบ พอใจ เห็นดวยก็คือเปนทิศทางในทางที่ดี
เรียกวาเปนทิศทางในทางบวกและถาการประเมินออกมาในทางไมดี เชน ไมชอบ ไมพอใจก็มที ศิ ทาง
ในทางลบ เจตคติทางลบไมไดหมายความวาไมควรมีเจตคตินนั้ แตเปนเพียงความรูส กึ ทีไ่ มดตี อ สิง่ นัน้
4. เจตคติมีความเขม คือมีปริมาณมากนอยของความรูสึก ถาชอบมากหรือไมเห็นดวย
อยางมากก็แสดงวามีความเขมสูง ถาไมชอบเลยหรือเกลียดทีส่ ดุ ก็แสดงมีความเขมสูงไปอีกทางหนึ่ง
5. เจตคติมีความคงทน เจตคติเปนสิ่งที่บุคคลยึดมั่นถือมั่น และมีสวนในการกําหนด
พฤติกรรมของคนนั้น การยึดมั่นในเจตคติตอสิ่งใด ทําใหการเปลี่ยนแปลงเจตคติเกิดขึ้นไดยาก
6. เจตคติมีทั้งพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก พฤติกรรมภายในเปนสภาวะทาง
จิตใจ ซึ่งหากไมไดแสดงออก ก็ไมสามารถรูไดวาบุคคลนั้นมีเจตคติอยางไรในเรื่องนั้น เจตคติที่
เปนพฤติกรรมภายนอกแสดงออกเนื่องจากถูกกระตุน และการกระตุนยังมีสาเหตุอื่นๆ รวมอยูดวย
7. เจตคติตอ งมีสงิ่ เราจึงมีการตอบสนองขึน้ ไมจาํ เปนวาเจตคติทแี่ สดงออกจากพฤติกรรม
ภายใน และพฤติกรรมภายนอกจะตรงกัน เพราะกอนแสดงออกนั้น ก็จะปรับปรุงใหเหมาะกับ
สภาพของสังคมแลวจึงแสดงออกเปนพฤติกรรมภายนอก
การวัดเจตคติ
อุทุมพร (2522: 6-7) และถวิล (2524: 78-86) ไดเสนอวิธีวัดเจตคติไว สรุปไดดังตอไปนี้
1. การสังเกต (Observation) เปนวิธีการที่ใชตรวจสอบบุคคลอื่น โดยการเฝามองอยางมี
จุดมุงหมาย และจดบันทึกพฤติกรรมอยางมีแบบแผน เพื่อจะไดทราบวาบุคคลที่เราสังเกต มีเจตคติ
ความเชื่อ และอุปนิสัยอยางไร
2. การสัมภาษณ (Interview) เปนวิธีการที่ผูศึกษาจะตองออกไปถามบุคคลนั้นดวยตนเอง
เปนการพูดคุยกันอยางมีจุดมุงหมาย การวัดเจตคตินี้ตองเตรียมขอรายการที่จะถามไวอยางดีและ
ตรงกับเปาหมาย
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3. การรายงานตนเอง (Self-report) เปนวิธีการใหผูถูกสอบวัดแสดงความรูสึกตามสิ่งเรา
ที่เขาไดสัมผัส โดยมีสิ่งเราเปนขอคําถาม แบบทดสอบหรือมาตราวัดที่นิยมใชกันมีแนวของ
เทอรสโตน (Thurstone) ลิเคอรท (Likert) ออสกูด (Ossgood) และกัตแมน (Guttman)
4. เทคนิคจินตนาการ (Projective Technique) เปนการวัดเจตคติที่อาศัยสถานการณ
หลายอยางเราผูสอบ เชนประโยคไมสมบูรณ ภาพแปลกๆ เรื่องราวแปลกๆ ใหผูสอบจินตนาการ
ออกมาแลวตีความหมาย
5. การวัดทางสรีระภาพ (Physiological Measurement) เปนการวัดที่อาศัยเครื่องมือไฟฟา
เพื่อวัดความรูสึกของการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย เชนดีใจ เสียใจ เครื่องมือแบบนี้ยังไมพัฒนาดีพอ
จึงไมมีคนนิยมใช
6. วิธีสังคมมิติ โดยการใหกลุมรายงานเกี่ยวกับเจตคติของเขาตอคนอื่นๆ ในกลุมเดียวกัน
ทฤษฎีความตองการตามลําดับขัน้ ของมาสโลว (Maslow 1954) (Maslow’s Hierarchy of Need)
ไดแบงหรือจําแนกลําดับขั้นความตองการของบุคคลมี 5 ขั้น คือ
1. ความตองการทางกายภาพ เปนความตองการขั้นพื้นฐานที่สุดเพื่อความมีชีวิตอยูรอด
ไดแก ความตองการอาหาร ความตองการทางเพศ เครื่องนุงหม
2. ความตองการดานความมั่นคงและความปลอดภัย เปนความตองการแสวงหาความ
ปลอดภัยจากสิ่งแวดลอมและความคุมครองจากผูอื่น เมื่อความตองการทางดานรางกายไดรับการ
ตอบสนองแลว ความตองการทางดานความมั่นคงและปลอดภัยจะเขามามีบทบาทในพฤติกรรมของ
มนุษยเกี่ยวกับการปองกันภัยอันตรายตางๆ ที่เกิดขึ้นกับรางกาย ความตองการทางดานความมั่นคง
ปลอดภัยจะหมายถึง การใหความแนนอนหรือการรับประกันตอความมั่นคงในหนาที่การงาน
การสรางความปลอดภัยในการทํางานใหแกพนักงาน และการสงเสริมเพื่อใหเกิดความมั่นคงทาง
การเงินแกพนักงานใหมากยิ่งขึ้น
3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ
เปนความตองการที่เกิดขึ้นเมื่อความ
ตองการในสองขั้นแรกไดรับการตอบสนองแลว ความรูสึกวาตนมีสวนรวมและการเขาหมูพวก
ความตองการความรักความเขาใจจากเพื่อน ความตองการที่จะเขารวมเปนสมาชิกและเปนที่ยอมรับ
จากสมาชิกขององคการตางๆ
4. ความตองการที่ไดรับการยกยองนับถือ เปนความตองการใหคนอื่นยกยองใหเกียรติ
และเห็นความสําคัญของตน
5. ความตองการความสําเร็จในชีวิต เปนความตองการสูงสุดในชีวิตของคน เปนความ
ตองการที่เกี่ยวกับการทํางานที่ตนเองชอบหรือตองการจะเปนมากกวาที่เปนอยูในขณะนี้ และเปน
ความตองการที่จะแสดงออกซึ่งความสามารถของตนเอง
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2.2 การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคล
คําวา “การบริหารงานบุคคล” เปนคําที่แปลมาจากคําในภาษาอังกฤษวา “Personnel
Administration” หรือ “Personnel Management” ซึ่งหมายถึงการดําเนินการเกี่ยวกับบุคคลใน
องคการหรือหนวยงาน นับตั้งแตการสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุและแตงตั้ง การพัฒนา
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการใหบุคคลพนจากงาน (สมาน, 2544: 1) ซึง่ สอดคลองกับ
ณัฐนิภา (2527: 4) ทีก่ ลาววาการบริหารงานบุคคล หมายถึง การดําเนินการเกีย่ วกับบุคคลในองคการ
ตัง้ แตการสรรหา และการคัดเลือกคนใหมเขาปฏิบตั งิ าน และใชคนเกาทีม่ อี ยูแ ลวอยางมีประสิทธิภาพ
ในลักษณะทีจ่ ะใหไดผลงานทีม่ ที งั้ ปริมาณและคุณภาพ กลาวอีกนัยหนึ่งคือ การบริหารงานบุคคล คือ
การจัดและดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผนนโยบายเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานในองคการ ตั้งแต
การสรรหาผูมีความรู
ความสามารถที่มีจํานวนเพียงพอเขามาดําเนินงานใหเกิดประโยชนเต็มที่
ตลอดทั้งการบํารุงรักษา สงเสริมและพัฒนาสมรรถภาพของผูปฏิบัติงานใหสามารถปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมาย
กลาวโดยทัว่ ไป การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกีย่ วกับการวางนโยบายการวางแผน
การวางระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานในองคการหรือหนวยงาน ทั้งนี้ ก็เพื่อ
ใหไดมา ไดใชประโยชน และบํารุงรักษาไวซึ่งทรัพยากรดานมนุษย (Human Resources) ใหมี
ประสิทธิภาพและมีปริมาณเพียงพอ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค กระบวนการที่
วานี้จึงรวมหนาที่ตางๆ ทั้งหมดนับตั้งแตการสรรหาบุคคลเขาปฏิบัติงาน จนกระทั่งออกจากงาน
ตามที่ สมาน (2544: 1) ไดสรุปไวโดยมีหนาที่สําคัญๆ มีดังตอไปนี้ คือ
1. การวางนโยบาย ออกกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับเกี่ยวกับตัวบุคคล ไดแก
1.1 การวางแผนกําลังคน
1.2 การกําหนดตําแหนง
1.3 การกําหนดเงินเดือน
1.4 การสรรหาบุคคล
1.5 การบรรจุและแตงตั้ง
1.6 การจัดทําทะเบียนประวัติ
1.4 การพัฒนาบุคคล
1.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาความดีความชอบ
1.6 วินัยและการดําเนินการตามระเบียบวินัย
1.7 การจัดสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล
1.8 การใหออกจากงานและบําเหน็จบํานาญ

12

เชนเดียวกับวิลาส และวิจิตร (2534: 570) ซึ่งกลาววาการบริหารบุคคล เปนกระบวนการที่
เกี่ยวกับการวางนโยบาย วางแผนโครงการ ระเบียบ และวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับตัวบุคคล เพื่อให
ไดมาไดใชประโยชน และบํารุงรักษาไวซึ่งทรัพยากรดานมนุษยที่มีประสิทธิภาพ และมีปริมาณ
เพียงพอเพือ่ ใหการปฏิบตั งิ านบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค กระบวนการบริหารบุคคลจะเกีย่ วของ
กับบุคคลตั้งแตการสรรหาและรับบุคคลเขาทํางาน ตลอดจนกระทั่งพนออกไปจากงาน ซึ่งแบง
กิจกรรมใหญๆ ไดดังนี้
1. กําหนดนโยบาย ระเบียบขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับบุคคล เพื่อใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคขององคการ
2. การวางแผนเกี่ยวกับการจัดอัตรากําลังคน
3. การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขาทํางาน
4. การดํารงตําแหนงและอัตราเงินเดือน
5. การบรรจุ แตงตั้ง
6. การโอน ยาย
7. การจัดทําทะเบียนประวัติ
8. การฝกอบรมและพัฒนาขาราชการ
9. การประเมินผลและพิจารณาความดีความชอบ
10. การเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน
11. การจัดสวัสดิการ
12. การดําเนินการเกี่ยวกับวินัย
13. การพิจารณาบําเหน็จบํานาญและการพนออกจากงาน
14. การแรงงานสัมพันธ
กระบวนการในการบริหารงานบุคคล
ในการบริหารงานใดๆ ก็ตาม เปนที่ยอมรับกันวา เรื่องเกี่ยวกับตัวบุคคลเปนเรื่องที่สําคัญและ
ยุง ยากทีส่ ดุ ทัง้ นี้ เพราะตามหลักทัว่ ไปในการบริหารงานนัน้ แมวา จะมีงบประมาณใหเพียงพอ มีการ
จัดตั้งองคการและการบริหารงานที่ดี มีอุปกรณและวัสดุตางๆ พรอมมูลสักเพียงใด ถาผูปฏิบัติงาน
ไมดี ไมมีความรูความสามารถ ขาดความซื่อสัตยสุจริตและไมประพฤติอยูในระเบียบวินัยอันดีแลว
ก็เปนการยากที่การบริหารงานจะบรรลุผลตามความมุงหมาย
ถาไดคนดีมีความรูความสามารถ
เหมาะสมกับงาน ปญหาอืน่ ๆ แทบจะหมดไปทีเดียว สวนสาเหตุทที่ าํ ใหการบริหารงานบุคคลยุง ยาก
มากนัน้ ก็เพราะวาเปนเรือ่ งเกีย่ วพันและมีผลกระทบกระเทือนตอสิง่ มีชวี ติ จิตใจซึง่ เปนมนุษยปุถุชน
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ จึงแทบจะกลาวไดวา ไมมที สี่ นิ้ สุด ปญหาตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ เหลานีอ้ าจจะแกไขใหบรรเทา
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เบาบางลงไปไดถา “การบริหารงานบุคคล” ไดรบั ความสนใจและเอาใจใสอยางเพียงพอ (สมาน, 2544:
2-3) นอกจากนี้สมาน (2544) ยังไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตั้งแตการวางแผน
กําลัง ไปจนกระทั่งวินัยและการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบวินัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
การวางแผนกําลังคน
“กําลังคน” เปนปจจัยที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่งในบรรดาปจจัยทั้ง 4 ของการบริหาร คือ
คน (Man) เงิน (Money) วัสดุ (Materials) และวิธกี ารจัดการ (Management) ดังนัน้ หากหนวยงานใด
ขาดกําลังคน ก็หมายความวา การบริหารงานของหนวยงานนั้นจะตองประสบอุปสรรค และเปนผล
ใหการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการตางๆ ที่กําหนดไวตองลาชาและไมบรรลุเปาหมาย
วิธีการที่จะแกปญหาการขาดแคลนกําลังคนที่เปนที่ยอมรับกันในระบบการบริหารงาน
บุคคลสมัยใหม ก็คือ การวางแผนกําลังคน (Manpower Planning) ซึ่งการวางแผนกําลังคนเปนการ
คาดคะเน (Forecast) ถึงความตองการกําลังคนของหนวยงานเปนการลวงหนาวา ตองการกําลังคน
ประเภทใด ระดับใด จํานวนเทาใด และตองการเมื่อใด และกําหนดวิธีการที่จะไดมาซึ่งกําลังคนที่
ตองการเปนการลวงหนาเชนกันวาจะไดมาจากไหน อยางไร ตลอดจนกําหนดนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติตางๆ เพื่อที่จะใชกําลังคนที่มีอยูใหไดประโยชนสูงสุด
ระบบการกําหนดตําแหนง
ในการบริหารงานบุคคล การกําหนดตําแหนงเปนเรื่องสําคัญและเปนเรื่องที่ตองทํากอน
เพราะกอนที่จะรับบุคคลเขาทํางานในหนวยงานใดก็จะตองกําหนดเสียกอนวา มีงานอะไรจะใหทํา
และผูที่จะทํางานนั้นจะตองเปนผูที่มีความรูความสามารถดานใน ระดับใด พรอมกับกําหนด
คาตอบแทนเปนการลวงหนาวาจะใหเทาไรดวย
การสรรหาบุคคล
การสรรหาบุคคลเปนกระบวนการเลือกสรรบุคคลจากตลาดแรงงานมาใชประโยชนใน
หนวยงาน ซึ่งหมายถึงการดําเนินงานตางๆ เพื่อใหไดคนดีมีความรูความสามารถเขามาปฏิบัติงาน
นับตั้งแตการรับสมัคร การประชาสัมพันธ การเลือกใชขอสอบคัดเลือก การเสาะหาบุคคลมาจาก
แหลงตางๆ ทั้งภายในหนวยงานเดียวกันและจากภายนอกหนวยงาน
การสรรหาบุคคลในราชการพลเรือนไทย
การสรรหาบุคคลเขารับราชการในราชการพลเรือนไทยในปจจุบันมี 2 วิธี คือ
1. การสอบแขงขัน โดยวิธีนี้จะเปดโอกาสใหผูที่มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติ
ตามที่มาตรฐานกําหนดตําแหนงกําหนดไวมีสิทธิสมัครสอบแขงขันไดทุกคน โดยจะบรรจุเรียงตาม
ลําดับที่ที่สอบได
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2. การคัดเลือก การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการโดยไมผานการสอบแขงขันนั้น อาจ
แบงเปน 2 กรณี คือ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ และในกรณีที่บรรจุและแตงตั้งในฐานะผูทรงคุณวุฒิ
การคัดเลือกบุคลากร
การคัดเลือกบุคลากร เปนกระบวนการตอเนื่องจากการสรรหา การคัดเลือกบุคลากรเขา
ทํางานเปนกระบวนการที่คัดเลือกและบรรจุคนเขาทํางานใหเหมาะสมกับงาน จุดมุงหมายของการ
คัดเลือกบุคลากร เพื่อใหไดบุคลากรที่ทํางานใหหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม ตามความตองการของหนวยงาน และลักษณะงานที่ทํา ซึ่งลดคาใชจายเกี่ยวกับ
การนิเทศงาน รวมทั้งการฝกคนขึ้นมาทํางาน และไดคนที่อยูกับหนวยงานไดนาน
การพัฒนาบุคคล
การพัฒนาบุคคล
หมายถึงการดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมใหบุคคลมีความรูความ
สามารถ มีทักษะในการทํางานดีขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีใ นการทํางาน อันจะเปนผลใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น หรืออีกนัยหนึ่ง การพัฒนาบุคคลเปนกระบวนการที่จะเสริมสราง
และเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน ความรูความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย เจตคติ และ
วิธีการในการทํางานอันจะนําไปสูประสิทธิภาพในการทํางาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ วิธีการที่ผูบังคับบัญชาไดบันทึกและลงความเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูอยูในบังคับบัญชาในระยะเวลาที่กําหนดไว หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ก็คือ วิธีการที่ใชประเมินคาวา ผูปฏิบัติงานแตละคนมีความสามารถ
ปฏิบตั งิ านไดเพียงใด โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของงานทีผ่ บู งั คับบัญชาไดบนั ทึกไว หรือ
จากการสังเกตและวินิจฉัยตามระยะเวลาที่กําหนดเพื่อเปนเครื่องประกอบในการพิจารณาเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลในดานตางๆ เชน การแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง การเลื่อนตําแหนง
การพิจารณาความดีความชอบประจําป เปนตน
วินัยและการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบวินัย
วินัย นับไดวาเปนองคประกอบสําคัญในการบริหารงานบุคคลขององคการ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ในดานการบริหารงานบุคคล ขาราชการพลเรือนเปนผูท มี่ หี นาทีป่ ฏิบตั งิ านเพือ่ สนองนโยบาย
ของรัฐบาล เพื่อความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ วินัยในขาราชการพลเรือน หมายถึง
“ระเบียบขอบังคับใดๆ ที่กําหนดขึ้น เพื่อใชควบคุมความประพฤติของขาราชการใหสามารถปฏิบัติ
ราชการไดดวยความเรียบรอย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการบริหารราชการ”
การแบงตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
จากกฎทบวงมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519) ขอ 11 ไดแบงตําแหนงของขาราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย ออกเปน 3 สาย ดังนี้
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(ก) ตําแหนงซึ่งมีหนาที่สอน วิจัย และใหบริการทางวิชาการ ไดแก
(1) ศาสตราจารย
(2) รองศาสตราจารย
(3) ผูชวยศาสตราจารย
(4) อาจารย
(ข) ตําแหนงซึ่งมีหนาที่ใหบริการทางวิชาการ ไดแกตําแหนงในสายงานตางๆ ดังนี้
(1) บรรณารักษ
(2) โสตทัศนศึกษา
(3) แพทย
(4) พยาบาล
(5) วิจัย
(6) ตําแหนงในสายงานวิชาการอื่นที่ ก.ม. กําหนด
(ค) ตําแหนงซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับงานบริหารและธุรการ ไดแก
(1) อธิการบดี
(2) รองอธิการบดี
(3) คณบดี
(4) ผูอํานวยการศูนย สถาบัน หรือสํานัก
(5) หัวหนาแผนกอิสระ
(6) รองคณบดี
(7) รองผูอํานวยการศูนย สถาบัน หรือสํานัก
(8) หัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาแผนกวิชา
(9) ผูอํานวยการกอง
(10) เลขานุการคณะ
(11) หัวหนาแผนก
(12) ตําแหนงอื่นที่ ก.ม. กําหนด
การแบงตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ตาม มติ อ.ก.ม.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ครั้งที่ 8/2543 เมื่อวันที่
20 กรกฎาคม 2543 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ไดกําหนด
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยไว 3 กลุม ประกอบดวย
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1. ตําแหนงสายวิชาการ ไดแก ตําแหนงที่มีหนาที่สอน วิจัย และใหบริการทางวิชาการ
ไดแก
(1) ศาสตราจารย
(2) รองศาสตราจารย
(3) ผูชวยศาสตราจารย
(4) อาจารย
(5) ตําแหนงอื่นที่ อ.ก.ม.สถาบันกําหนด
2. ตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ ไดแก ตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพ และธุรการ
3. ตําแหนงสายบริหารและวิชาการ ไดแก
(1) อธิการบดี
(2) รองอธิการบดี
(3) คณบดี
(4) ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก/ศูนย
(5) ผูอํานวยการกอง
(6) หัวหนาภาควิชา
(7) หัวหนาสาขาวิชา
(8) ตําแหนงอื่นที่ อ.ก.ม.กําหนด
ทั้งนี้ การกําหนดตําแหนงและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย ให
เปนไปตามการกําหนดตําแหนง และมาตรฐานกําหนดตําแหนงของ ก.ม. โดยอนุโลม หรือเปนไป
ตามความเหมาะสม และจําเปน
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือไดมีการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อ
ทดแทนอัตราขาราชการตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐ โดยไดจางพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ตั้งแต 2 กันยายน 2542 จนถึงปจจุบัน และไดมี
ประกาศ อ.ก.ม.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เรื่อง การบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2543 เพื่อกําหนดหลักเกณฑการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อถือปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดสรุป ไดดังนี้
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คณะอนุกรรมการและอํานาจหนาที่
ให อ.ก.ม.สถาบัน มีอํานาจหนาที่ในการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย และให
อํานาจแตงตั้ง อ.ก.ม.เฉพาะกิจ หรือคณะทํางานเพื่อทําหนาที่เสนอแนะหลักเกณฑ และแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ตามความเหมาะสมและจําเปน
วัน เวลา ปฏิบัติราชการ
วัน เวลา ทํางาน วันหยุดตามประเพณี วันหยุดประจําป และการลาหยุดของพนักงาน
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรี โดยอนุโลม
การกําหนดตําแหนง
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย มี 3 กลุม คือ
(1) ตําแหนงวิชาการ ไดแก ตําแหนงที่มีหนาที่สอน วิจัย และใหบริการทางวิชาการ
คือ อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย และตําแหนงอื่นที่
อ.ก.ม. สถาบันกําหนด
(2) ตําแหนงสนับสนุนวิชาการ ไดแก ตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพและธุรการ
(3) ตําแหนงบริหาร ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย รองคณบดี รองผูอํานวยการวิทยาลัย รองผูอํานวยการสํานัก
รองผูอํานวยการศูนย หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชา ผูอํานวยการกอง และตําแหนงอื่นที่ อ.ก.ม.
สถาบันกําหนด
การบรรจุแตงตั้ง
การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนอํานาจและหนาที่
ของ อ.ก.ม.สถาบันหรือคณะกรรมการเฉพาะกิจที่ อ.ก.ม.สถาบันมอบหมาย ทั้งนี้จะตองบรรจุตาม
ตําแหนงและวงเงินคาจางที่ อ.ก.ม.สถาบันกําหนด โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน โดยให
อธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
และทําสัญญาจางพรอมทั้งดําเนินการใหเปนไปตามหลักประกันที่ อ.ก.ม.สถาบันกําหนด
พนักงานมหาวิทยาลัยมีหลักประกันสัญญาอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเพื่อประกัน
ความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นแกสถาบัน
เนื่องจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําซึ่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยตองดําเนินการ ดังนี้
(1) ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบดานการเงิน ใหบิดา หรือมารดา เปน
ผูค า้ํ ประกันหรือใหพหี่ รือนองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับพนักงานมหาวิทยาลัยเปนผูค า้ํ ประกัน
ในกรณีที่ไมสามารถจัดหาผูค้ําประกันตาม (1) ได ใหอยูในดุลพินิจของ อ.ก.ม.สถาบันจะ
กําหนดหลักประกันไดตามความเหมาะสม
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(2) ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยอื่นๆ ใหอยูในดุลพินิจของ อ.ก.ม.สถาบันที่จะเรียก
หลักประกันตามความเหมาะสมตามกรณี หรือพิจารณายกเวนหลักประกัน
ในกรณีทนี่ าํ เงินสดมาค้าํ ประกัน ใหฝากเงินไวกบั สถาบันการเงินและใหใชสมุดคูฝ าก
ของสถาบันการเงินเปนหลักประกัน และใหหนวยงานการเงินของสถาบันเปนผูเ ก็บรักษาสมุดคูฝ าก
เงินไวเปนหลักฐาน
การจางพนักงานมหาวิทยาลัย ใหทําสัญญาจางตามแบบที่ อ.ก.ม.สถาบันกําหนด
และใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนขั้น พัฒนา
พนักงานมหาวิทยาลัย เพิม่ พูนประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน และเสริมสรางแรงจูงใจใหปฏิบตั งิ านมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยเปน
ประจําทุกป อยางนอยปละ 2 ครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.ม.สถาบันกําหนด
การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย
ใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูสั่งเลื่อนตําแหนงหรือเลื่อนเงินเดือน
เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผานการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ
ความประพฤติ คุณภาพผลงาน ปริมาณงาน ความอุตสาหะ การรักษาวินัย และความเหมาะสมกับ
ตําแหนงตามหลักเกณฑ และวิธีการที่ อ.ก.ม.สถาบันกําหนด
เพื่ อ ประโยชน ใ นการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการปฎิ บั ติ ง านของพนั ก งานมหาวิท ยาลัย
อ.ก.ม.สถาบัน อาจกําหนดใหมีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
(1) การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา และการไปเสนอผลงานทางวิชาการ
(2) การไปปฏิบัติงานวิจัย
(3) การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ
(4) การไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
(5) การอื่นใดที่จําเปน หรือเหมาะสมเพื่อประโยชนในการพัฒนาพนักงาน
วินัยและการรักษาวินัย
1. การดําเนินการทางวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม
ระเบียบทางราชการโดยอนุโลม โดยโทษผิดวินัยมี 3 สถาน คือ
1) ภาคทัณฑ
2) ตัดคาจาง
3) ปลดออก
2. พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดกระทําผิดวินัยเล็กนอย ใหหัวหนาสวนราชการวากลาว
ตักเตือนในกรณีที่กระทําความผิดซ้ําอีก ใหหัวหนาสวนราชการสั่งลงโทษภาคทัณฑ โดยจัดทําเปน
หนังสือไวเปนหลักฐานใหเหมาะสมกับความผิดและรายงานใหคณะกรรมการประจําสวนราชการทราบ
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3. พนักงานมหาวิทยาลัยผูใ ดกระทําผิดวินยั นอกจากขอ 2 ใหอธิการบดีหรือผูท อี่ ธิการบดี
มอบหมายสั่งลงโทษทางวินัยตามขอ 19 (2) และ (3) โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ม.สถาบัน
4. การดําเนินการทางวินัยแกพนักงานมหาวิทยาลัยใหหัวหนาสวนราชการตรวจสอบเพื่อ
ใหไดความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชา
การพนสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัยพนสภาพจากพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ครบเกษียณอายุพนักงาน
4. เลิกจาง
5. สิ้นสุดสัญญา
6. ปลดออก
พนักงานมหาวิทยาลัยผูใ ดประสงคจะลาออก ใหยนื่ หนังสือขอลาออกลวงหนาไมนอ ยกวา
30 วัน โดยใหผานหัวหนาสวนราชการตามลําดับเพื่อใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายเปน
ผูพิจารณา เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงใหถือวาพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สวน
พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งขาดคุณสมบัติ ใหถือวาพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต
วันที่อธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายสั่งการ
พนักงานมหาวิทยาลัยเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ กรณีมีเหตุผลความจําเปน
อยางยิ่ง และเพื่อประโยชนของสถาบัน อาจใหพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งพนสภาพจากการเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยเพราะเกษียณอายุ อยูปฏิบัติงานตอไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่ อ.ก.ม.
สถาบันกําหนด
อธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายมีอํานาจเลิกจางพนักงานมหาวิทยาลัยไดโดยความ
เห็นชอบของ อ.ก.ม.สถาบันในกรณีดังตอไปนี้
1. เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยไมผานการทดลองงาน
2. เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหนาที่โดยไมมีประสิทธิภาพ หรือประพฤติตนไม
เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่
3. เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยตองโทษจําคุก หรือมีมลทินมัวหมอง หากใหปฏิบัติงาน
ตอไปอาจเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย
4. เมื่อสถาบันยุบเลิกตําแหนง

20

การอุทธรณ
พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดถูกสั่งลงโทษตามประกาศฉบับนี้ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณคําสั่ง
ลงโทษ โดยใหอทุ ธรณตอ คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขภายใน 30 วันนับแตวนั รับทราบคําสั่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย เห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตอง
หรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมายระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย หรือถูกสั่งให
เลิกจาง ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขไดภายใน 30 วันนับแตวันรับทราบคําสั่งตอคณะกรรมการอุทธรณ
และรองทุกข และเมื่อคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขวินิจฉัยเปนประการใดใหถือเปนที่ยุติ
ซึ่งการรองทุกข และการพิจารณาเรื่องรองทุกข ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.ม.
สถาบันกําหนด
การรองทุกข
พนักงานมหาวิทยาลัย เห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตอง
หรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมายระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย หรือถูกสั่งให
เลิกจาง ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขไดภายใน 30 วัน นับแตวันรับทราบคําสั่งตอคณะกรรมการอุทธรณ
และรองทุกข และเมื่อคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขวินิจฉัยเปนประการใดใหถือเปนที่ยุติ ซึ่ง
การรองทุกข และการพิจารณาเรื่องรองทุกขใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.ม. สถาบัน
กําหนด
2.3 การบริหารงานดานสวัสดิการ
สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลของขาราชการ
สํานักงาน ก.พ. (2534) ไดรวบรวมความหมายจากนักวิชาการดวยกันหลายทาน สรุปความหมาย
ของคําวา สวัสดิการและประโยชนเกื้อของขาราชการ หมายถึง คาตอบแทนตางๆ ทั้งที่เปนตัวเงินที่
ทางราชการจายใหแกขาราชการและลูกจางของสวนราชการ นอกเหนือจากเงินเดือนหรือคาจางที่
ไดรับเปนการประจําอยูแลว เพื่อชวยใหขาราชการและลูกจางสวนราชการเกิดความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิต เปนเครื่องมือจูงใจใหผูที่มีความรูความสามารถเขามารับราชการและรักษาบุคคลเหลานั้น
ใหอยูในระบบราชการ ตลอดจนชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานได ที่สําคัญที่สุด เปน
เครื่องมือในการเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหขาราชการและลูกจางสวนราชการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพบังเกิดประสิทธิผล ซึ่งสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลตางๆ ที่ขาราชการไดรับ
จากทางราชการนั้น
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สิทธิการลาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ
ตามระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535 ไดแบงประเภทของการลาออกเปน
9 ประเภท คือ
1) การลาปวย
2) การลาคลอดบุตร
3) การลากิจสวนตัว
4) การลาพักผอน
5) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย
6) การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
7) การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
8) การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
9) การลาติดตามคูสมรส
การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย แบงออกเปน 7 ประเภท คือ
1. การลาปวย
2. การลาคลอด
3. การลากิจสวนตัว
4. การลาพักผอน
5. การลาอุปสมบท
6. การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
7. การลาเพื่อพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑและวิธกี ารลาตามขอ 1-6 ใหเปนไปตามทีค่ ณะรัฐมนตรีกาํ หนดสําหรับขาราชการ
พลเรือนโดยอนุโลม
หลักเกณฑตามขอ 7 เรื่องการลาเพื่อพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามที่ อ.ก.ม.
สถาบันกําหนด
เงินเดือน คาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย อาจไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพตามภาวะเศรษฐกิจ หรือเงินเพิ่มพิเศษ
ประจําตําแหนง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.ม.สถาบันกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย และใหมีระบบสวัสดิการ ประโยชนเกื้อกูลอื่นๆ และเงินคาตอบแทนในลักษณะ
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ตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม ทัง้ นีห้ ลักเกณฑและวิธกี ารเกีย่ วกับการจัดสวัสดิการประโยชน
เกื้อกูล และเงินคาตอบแทน ใหเปนไปตามที่ อ.ก.ม.สถาบันกําหนด
พนักงานมหาวิทยาลัยทีไ่ ดรบั การบรรจุตามสัญญาจางของสถาบันมีสทิ ธิเบิกคาใชจา ยตางๆ
ในการปฏิบัติงานจากประมาณรายจายประจําปของหนวยงานที่สังกัดได ทั้งนี้ ใหนําหลักเกณฑการ
เบิกจายสําหรับขาราชการมาใชบังคับโดยอนุโลม
สวัสดิการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จัดใหนอกเหนือจากที่รัฐจัดให
งานสวัสดิการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (คูมือสวัสดิการ: 2545)
ไดใหความหมายของสวัสดิการ คือ สิทธิประโยชนและบริการทีเ่ ปนสวนหนึง่ ของคาตอบแทน นอก
เหนือจากเงินเดือน และคาจางปกติ ซึ่งองคกรจัดใหแกผูปฏิบัติงานในองคกร เพื่อเปนการชวยเหลือ
ในการครองชีพ ใหเกิดความมัน่ คงในการดํารงชีวติ อํานวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้
บํารุงขวัญและกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงาน โดยงานสวัสดิการไดจัดทําคูมือสวัสดิการ ป พ.ศ. 2545
มีรายละเอียดดังนี้
สวัสดิการที่สถาบันจัดให
1. สวัสดิการสงเคราะหบุคลากร พ.ศ. 2545
1.1 บุคลากรพนจากราชการเนือ่ งจากเกษียณอายุราชการ จะไดรบั ของทีร่ ะลึก ในวงเงิน
ไมเกินคนละ 4,000 บาท
1.2 กรณีเจ็บปวยเขารับรักษาพยาบาลเปนคนไขใน หรือคลอดบุตรใหจายเงินหรือซื้อ
ของเยี่ยมในวงเงินไมเกินครั้งละ 500 บาท ไมเกิน 2 ครั้ง/ปปฏิทิน
1.3 กรณีสมรสถูกตองตามกฎหมาย จายเงินกนถุง รายละ 1,500 บาท โดยจายเพียง
ครั้งเดียว
1.4 กรณีประสบภัยธรรมชาติ รวมถึงอัคคีภัย (ยกเวนอุทกภัย)
1) ใหความชวยเหลือเบื้องตน กรณีละไมเกิน 10,000 บาท
2) คณะกรรมการอาจพิจารณาใหยืมโดยไมเสียดอกเบี้ยภายในวงเงินไมเกิน
กรณีละ 50,000 บาท (ผอนชําระภายใน 3 ป)
1.5 การถึงแกกรรม
1) เงินชวยเหลือพิธีศพ
1.1 กรณีบุคลากร ถึงแกกรรม
1) อายุงานไมถึง 5 ป
10,000 บาท
2) อายุงานตั้งแต 5 ป แตไมถึง 10 ป
20,000 บาท
3) อายุงานตั้งแต 10 ป ขึ้นไป
25,000 บาท

23

1.2 กรณีบุคคลในครอบครัว ถึงแกกรรม
7,500 บาท
1.3 กรณีบุคคลเกษียณอายุ ถึงแกกรรม
10,000 บาท
2) คาพวงหรีด
ไมเกิน
500 บาท
1.6 สวัสดิการใหยมื เงินซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร โดยไมเสียดอกเบีย้ ในวงเงินไมเกิน
40,000 บาท (เฉพาะขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจาง 3 ป)
1.7 โครงการประกันสุขภาพกลุมสําหรับขาราชการและลูกจางประจํา
2. สวัสดิการตามโครงการพัฒนาสถาบัน พ.ศ. 2546
1.1 การประกันอุบัติเหตุ สําหรับป 2546 จะไดรับผลประโยชน ดังนี้
1) เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
200,000 บาท
2) คาทําศพกรณีอุบัติเหตุ
5,000 บาท
3) คารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
20,000 บาท
4) สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ
ตามกรมธรรม
(สําหรับบุคลากรทุกคนที่บรรจุกอนวันมีผลใชบังคับของทุกป)
1.2 โครงการเกษียณอายุราชการ สถาบันจะจัดงานใหแกผูเกษียณอายุราชการ เพื่อ
เปนการแสดงมุทติ าจิตแกผเู กษียณอายุราชการทีไ่ ดอทุ ศิ ตน เสียสละ ทุม เทแรงกาย
และแรงใจทําคุณประโยชนใหแกสถาบันจนครบเกษียณอายุราชการ
1.3 โครงการผูปฏิบัติงานดีเดน เปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเปนการยกยองขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางที่มีความประพฤติดี และมีผลการปฏิบัติงาน
ดีเดน ในแตละป เพื่อเสริมขวัญและกําลังใจใหแกขาราชการ พนักงาน และ
ลูกจางที่ดี
1.4 โครงการตรวจสุขภาพประจําป เปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวก
และมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรทราบถึงภาวะของรางกายวามีสุขภาพดี หรือ
อยูในเกณฑปกติหรือไม เพื่อคนหาโรคหรือภาวะผิดปกติของรางกายที่ยังไม
ปรากฏอาการ และเปนการกระตุนใหบุคลากรหันมาสนใจดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเอง
3. สวัสดิการดานอํานวยความสะดวก
3.1 บริการรับทําประกันภัยรถยนต/รถจักรยานยนต/ประกันที่อยูอาศัย
3.2 บริการจัดตลาดนัดวันพุธ
3.3 อื่นๆ
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4. สวัสดิการดานที่อยูอาศัย
4.1 สวัสดิการลดดอกเบี้ยเงินกูเพื่อที่อยูอาศัย 1%
4.2 โครงการสวัสดิการเงินกู 100%
หมายเหตุ จัดเฉพาะขาราชการ และลูกจางประจําเทานั้น
5. สวัสดิการเสริมสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานพิเศษ
5.1 การทําประกันสังคม
5.2 โครงการสวัสดิการดานรักษาพยาบาลสําหรับครอบครัวพนักงานมหาวิทยาลัย
วงเงินปละไมเกิน 10,000 บาท
5.3 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
2.4 ความหมายของสภาพแวดลอมในองคกร
สภาพแวดลอมภายในองคกรถือเปนสวนสําคัญตอสภาพรางกายจิตใจ และสภาพแวดลอมยัง
มีอิทธิพลตอความสําเร็จและความลมเหลวของการบริหารทรัพยากรมนุษยและองคกรอีกดวย
(จําเริญ, 2545: 38) ทําใหมหี ลายหนวยงานไดมกี ารศึกษาวิจยั กันอยางกวางขวางเกีย่ วกับสภาพแวดลอม
ขององคกร ซึ่งจากการศึกษาทําใหทราบปญหาและความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมขององคกร
และสามารถนําไปพัฒนาปรับปรุงแกไขปญหาและความตองการเหลานัน้ ได เพือ่ เปนขวัญและกําลังใจ
ตอผูปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มณฑา (2530: 13) ไดกลาวถึงสภาพแวดลอม หมายถึง สภาวะและอิทธิพลตางๆ ทั้งหมดที่อยู
รอบตัวเรา ซึ่งมีผลตอการดํารงชีวิตและวิวัฒนาการทางรางกายและสังคมของมนุษย แตไมไดรวม
ถึงพันธุกรรม
สมิทธ (2532: 2) ไดใหความหมายของสภาพแวดลอม หมายถึง ทุกสิง่ ทุกอยางทีอ่ ยูร อบตัวมนุษย
ทั้งมีชีวิตและไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม มีอิทธิพลเกี่ยวโยงกัน เปนปจจัยในการ
เกือ้ กูลซึง่ กันและกัน ผลกระทบจากปจจัยหนึง่ มีสว นเสริมสรางหรือทําลายปจจัยอืน่ อยางหลีกเลีย่ งไมได
นอกจากนีไ้ ชยยศ (2543: 11) ไดกลาววาสิง่ แวดลอมในองคกรนัน้ ครอบคลุมถึงสิง่ ทีจ่ บั ตองได
เชน ความสะอาด ความสะดวก ความปลอดภัย และสิ่งที่จับตองไมได เชน บรรยากาศที่ดีในการ
ทํางาน ความสามารถในการทํางานรวมกันเปนทีม ความรับผิดชอบตอสังคม
สภาพแวดลอมมหาวิทยาลัย
สภาพแวดลอมมหาวิทยาลัย (Campus Environment) หมายถึง การรับรูและความประทับใจ
ของบุคลากร นักศึกษา ที่มีตอลักษณะตางๆ ของมหาวิทยาลัย คือการจัดการสภาพแวดลอมภายใน
ซึง่ มีสว นเกีย่ วของกับความเปนอยูข องบุคลากรและนักศึกษาใหมศี กั ยภาพความพรอม ความคลองตัว
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ในการปฏิบัติภารกิจทั้งดานการเรียนและการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการทาง
วิชาการ (พรศักดิ์, 2545: 1)
การศึกษาสภาพแวดลอมทางดานตางๆ ที่มีอยูภายในมหาวิทยาลัย มีผลตอการจัดการศึกษา
ซึ่งการจัดการศึกษากับการจัดการสภาพแวดลอมตางๆ ในมหาวิทยาลัยเปนสิ่งที่มีความสัมพันธกัน
เปนอยางมาก เพราะสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัยเปนองคประกอบประการหนึ่งสงผลกระทบตอ
นักศึกษาในดานการใชสติปญญา การประพฤติปฏิบัติตน ลักษณะนิสัยใจคอ รวมทั้งการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยอีกดวย หากมหาวิทยาลัยมีสภาพแวดลอมที่ดีก็จะสงผลกระทบที่ดีตอ
การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในหนาที่ของแตละคนอีกดวย
การจัดการสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย
สภาพแวดลอมทางกายภาพของสํานักงาน
สํานักงานเปนสถานที่ปฏิบัติของบุคลากรในหนวยงาน เปนชวงเวลาที่ยาวนาน 5-6 วันตอ
สัปดาห หรือคิดเปน 40-52 ชั่วโมงตอสัปดาห เกินกวาหนึ่งในสามของวัน ถาหากวิเคราะหใหดีแลว
พบวาสํานักงานถือเปนหัวใจขององคกรทีเดียว (วิทยา, 2538: 48) การจัดสํานักงานใหมปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผลนั้นควรมองถึงความสมดุลยทางดานสิ่งแวดลอมมากที่สุดและสามารถใชงานได
อยางเหมาะสม ครบถวน ตามความประสงค ซึง่ วิทยา (2538: 49) ไดใหตวั อยางการจัดการสิง่ แวดลอม
ทางดานกายภาพสภาพบรรยากาศทั่วไปดังตอไปนี้
1. อุณหภูมิ พบวาเฉพาะในเขตรอน เชน ประเทศไทย มีความรูสึกสบายเมื่อไมรอนหรือ
หนาวมากเกินไป อุณหภูมิที่สบายอยูระหวาง 23-26 องศาเซลเซียส
2. ความชื้น หมายถึง ระดับของไอน้ําในบรรยากาศโดยทั่วไป ความชื้นที่เหมาะสมของคน
โดยทั่วไปจะอยูระหวาง 40-64 เปอรเซ็นต จะสัมพันธกับอุณหภูมิประมาณ 20-26 องศาเซลเซียส
โดยประมาณ
3. รังสีความรอนจากดวงอาทิตย อาคารสํานักงานจะไดรับผลกระทบโดยตรงจากแสงแดด
ดังนัน้ ควรมีการติดมานกันแดด หลังคา เพดานบุ ฉนวนกันความรอน พรอมเลือกใชวสั ดุทไี่ มดดู กลืน
ความรอน
4. การระบายอากาศ คือ การทําใหอากาศเคลื่อนไหวหรือการแลกเปลี่ยนอากาศ โดยนํา
อากาศที่สดชื่นเขามาทดแทนอากาศที่ไมบริสุทธิ์ภายในสํานักงาน
5. ปริมาณอากาศที่เหมาะสม ในบางสํานักงานที่ใชระบบการระบายอากาศแบบธรรมชาติ
จําเปนตองมีอากาศจากภายนอกเขามาทดแทน ปกติตองมีอากาศถายเทใหพอเหมาะกับจํานวนคน
ทํางาน ซึ่งอยูระหวาง 12.5 ลิตรตอวินาทีตอคน ในบริเวณที่ทํางานนั้นๆ สํานักงานทั่วไปอยูที่
ประมาณ 7 ลิตรตอวินาทีตอคน
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6. การมองเห็น แสงสวางที่ดีตองมีคุณภาพของแสง และปริมาณของแสงที่เหมาะสม ควร
ใชแสงสวางจากดวงไฟในการปรับสภาพการมองเห็นจะดีกวาการใชแสงธรรมชาติ จัดแสงใหเขามา
ทางดานขางมากกวามากจากทางดานบน เพราะอาจมีการกระทบเขาตา และไมควรใหแสงแดดสอง
เขามาในบริเวณการทํางานโดยตรง
7. การจัดการเกี่ยวกับแสงสวาง อาคารและสํานักงานสวนใหญมีเพดานไมสูง จะอยู
ระหวาง 2.5-3.0 เมตร ถาหากอาศัยแสงสวางตามธรรมชาติที่เขามาทางชองหนาตางแลว จะได
เฉพาะผูที่อยูบริเวณใกลหนาตางเทานั้น จําเปนตองมีการติดหลอดไฟเพิ่มเติม
8. สี การใหสีสรรและการตกแตงมีความสําคัญมาก โดยจะเปนองคประกอบที่ทําให
สํานักงานนั้น ๆ เกิดความรูสึกกระตุน เราตออารมณ และการแสดงออกอยางมาก นอกจากนี้สียัง
สามารถชวยในการมองเห็นทีด่ ี โดยปกติฝา และเพดานควรเปนสีออ น ๆ ไมควรใชสแี กหรือเขมเกินไป
9. เสียง วัดความดังในหนวยของเดซิเบล (dB) ความถี่ที่ไดยินอยูระหวาง 20-20,000 เฮิทซ
ในสํานักงานทั่วไปเสียงไมควรดังเกินกวา 60 เดซิเบล (dB)
องคประกอบการจัดการสิ่งแวดลอมทางดานกายภาพตามที่วิทยา (2538: 49) ไดกลาวมาแลว
ขางตน ถาหากสามารถควบคุมสภาพแวดลอมบรรยากาศโดยทั่วไปของสํานักงานใหมีความสมดุลย
มากที่สุด จะทําใหเกิดความรูสึกรื่นรมย เปนขวัญและกําลังใจในการทํางานอยางหนึ่ง ผูปฏิบัติงาน
สามารถทํางานไดอยางมีความสุข สงผลใหงานที่ทํามีประสิทธิภาพ นอกจากสิ่งแวดลอมทางดาน
กายภาพเกี่ยวกับบรรยากาศในการทํางานแลว ยังมีสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับดานอาคารสถานที่และทําเล
ที่ตั้งอีกดวย โดยสภาผูวางแผนอาคารสถานที่ทางการศึกษาในสหรัฐ Council of Education Facility
Planners, (1976: F8-10) ไดเสนอแนะไวดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรตั้งอยูในยานกลางของชุมชน เชน อยูใกลสวนสาธารณะ ศูนยพักผอน
หยอนใจ หองสมุดประชาชนและศูนยอนามัย เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดใชแหลงเหลานี้ไดโดยสะดวก
2. มหาวิทยาลัยควรตั้งอยูในที่ที่การคมนาคมสะดวก โดยเฉพาะอยูในระยะทางที่นักเรียน
นักศึกษาสวนใหญสามารถเดินทางถึงมหาวิทยาลัยได และเวลาที่ใชเดินทางโดยพาหนะไมควรเกิน
เที่ยวละ ½ ชั่วโมง
3. ที่ดินควรเปนที่ราบที่น้ําทวมไมถึง สะดวกในการถายเทน้ําโสโครก และยังทุนคาใชจาย
ในการที่ไมตองถมดินกอสรางอาคารเรียนอีกดวย
4. มหาวิทยาลัยควรตั้งอยูในแหลงที่สามารถจัดหาเครื่องอํานวยความสะดวก เชน ไฟฟา
น้ําประปาไดงายและการติดตั้งไมสิ้นเปลืองมากเกินไป
5. มหาวิทยาลัยไมควรอยูใกลยานโรงงาน ถนนใหญที่มียวดยานผานตลอดวันหรืออยูใกล
สนามบิน เพราะนอกจากจะมีเสียงรบกวนแลว ยังอาจเกิดอันตรายตอสุขภาพของอาจารย เจาหนาที่
นักเรียนและนักศึกษาได
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2.5 ประวัติของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ตั้งอยูเลขที่ 1518 ถนนพิบูลสงคราม เขต
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ไดรับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2502 โดยความ
รวมมือทางเศรษฐกิจ และวิชาการระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน เปน
ความรวมมือในการพัฒนาการศึกษาทางดานชางอุตสาหกรรม ในขณะนั้นมีฐานะเปนโรงเรียนใน
สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใชชื่อวา โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ ซึ่งเปนที่รูจัก
กันทั่วไปในนาม “เทคนิคไทย – เยอรมัน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตชางฝมือระบบเยอรมันที่เนน
การปฏิบัติและประสบการณจริงในโรงงาน
ในป พ.ศ. 2507 ไดเปดสอนในระดับที่สูงขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงไดประกาศยกฐานะ
โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือขึน้ เปน “วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ” โดยยังไดรบั ความชวยเหลือ
ในดานเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณการศึกษาตลอดจนผูเชี่ยวชาญและทุนการศึกษาจากรัฐบาล
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน
ในป พ.ศ. 2514 ไดมกี ารรวมวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรแี ละวิทยาลัย
โทรคมนาคมนนทบุรี จัดตัง้ เปนสถาบันการศึกษาชัน้ สูง ไดรบั พระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัววา “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา” สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
การบริหารงานของสถาบันแบงออกเปน 3 วิทยาเขต ตามสถานทีต่ งั้ จนถึงป พ.ศ. 2517 มีพระราช
บัญญัตสิ ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา แกไขเพิม่ เติมประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ 216 ใหโอน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาทั้ง 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต
พระนครเหนือ และวิทยาเขตธนบุรี มาสังกัดทบวงวิทยาลัย
วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2529 มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ พ.ศ. 2528 กําหนดใหแตละวิทยาเขตแยกเปนสถาบันอุดมศึกษาอิสระเพือ่ ความคลองตัว
ในการบริหารงานทางการศึกษาของแตละสถาบันใหมฐี านะเปนกรมเทียบเทามหาวิทยาลัยทัง้ 3 แหง
โดยวิทยาเขตพระนครเหนือใชชอื่ วา “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ”
ในป พ.ศ. 2538 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดขยายโอกาสทางการ
ศึกษาไปภูมิภาคที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยไดจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ปราจีนบุรีมีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมเปนคณะแรกที่จัดการศึกษาซึ่งในระยะ
เริ่มแรกนั้น ไดขอใชอาคารเรียนบางสวนของวิทยาลัยสารพัดชาง ปราจีนบุรี เปนสถานศึกษา จนถึง
ปการศึกษา 2542 “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือปราจีนบุรี” ไดจัดการเรียนการ
สอนที่อาคารเรียนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือปราจีนบุรี เปนปแรก และใน

28

ปการศึกษา 2543 คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตรประยุกตไดจดั การเรียนการสอน
สําหรับนักศึกษาชัน้ ปที่ 1 บางสวนที่ สจพ. ปราจีนบุรี (กองแผนงาน : 2543)
ตอมาในป พ.ศ. 2544 สภาสถาบันไดจดั ตัง้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและหนวยงานระดับ
กองในสํานักงานอธิการบดี ไดแก กองงาน สจพ. ปราจีนบุรี กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
กองคลัง ศูนยประกันคุณภาพการศึกษา และศูนยบริการเทคโนโลยี (สจพ. ปราจีนบุร)ี ในป พ.ศ. 2545
มีการจัดตั้งคณะศิลปศาสตรประยุกต ศูนยวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานอธิการบดี
และในป พ.ศ. 2546 ยังมีการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตรอีกคณะหนึ่งดวย
ปการศึกษา 2546 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีหนวยงานทีจ่ ดั การเรียน
การสอน 8 หนวยงาน ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร
ประยุกต คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร
ประยุกต คณะอุตสาหกรรมเกษตร และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีหนวยงาน
ที่สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการอีก 7 หนวยงาน ไดแก บัณฑิต
วิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี สํานักหอสมุดกลาง สํานักคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม และศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรั่งเศส (กองแผนงาน : 2546)
ในปการศึกษา 2547 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือได เปดสอนหลักสูตร
ตั้งแตระดับ ปว.ช. (เตรียมวิศวะ) จนถึงระดับปริญญาเอก จํานวนทัง้ สิน้ 117 หลักสูตร แบงเปน
ระดับปว.ช. จํานวน 3 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี จํานวน 73 หลักสูต ร ระดับปริญ ญาโท จํานวน
33 หลักสูต ร และระดับปริญญาเอก จํานวน 8 หลักสูตร และมีบุคลากรทั้งหมดจํานวน 1,700 คน
แบงเปนขาราชการ จํานวน 1,001 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 289 คน พนักงานพิเศษ
จํานวน 285 คน ลูกจางประจํา 106 คน และลูกจางชั่วคราว จํานวน 19 คน สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือมีพื้นที่ที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมด 83 ไร 3 งาน 62.9 ตารางวา
ประกอบดวยอาคารเรียน 15 หลัง อาคารโรงฝกงาน 4 หลัง อาคารสํานักงานและอาคารอื่น ๆ
11 หลัง และมีพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งหมด 1,809 ไร 59 ตารางวา ประกอบดวยอาคารเรียน
1 หลัง อาคารสํานักงาน 1 หลัง อาคารหอพักและบานพัก 5 หลัง อาคารอเนกประสงค 2 หลัง และ
อาคารอื่น ๆ 3 หลัง (กองแผนงาน : 2547)
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2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จิรพันธ (2534) ไดทําวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการทํางานของครูชางอุตสาหกรรมโรงเรียน
สารพัดชาง สังกัดกรมอาชีวศึกษา ซึ่งความพึงพอใจในการทํางานมีความสําคัญมากตอการบริหาร
งานบุคคล ความพึงพอใจในการทํางานเกิดจากการไดรับการตอบสนองทั้งทางรางกายและจิตใจ
การสรางความพึงพอใจแกผูปฏิบัติงานใหอยูในระดับมาก จะเปนสิ่งผลักดันใหผูปฏิบัติงานมีความ
กระตือรือรนและเต็มใจที่จะทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน อยางมีประสิทธิภาพ การ
ทําวิจัยเรื่องนี้ไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็น 2 องคประกอบ คือ องคประกอบเกี่ยวกับงานที่ทํา
และองคประกอบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในการทํางาน
สมใจ (2536) ไดทําวิจัยเรื่องสถานภาพและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูชาง
อุตสาหกรรม สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผลปรากฏวา ครูชางอุตสาหกรรมมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง และเมื่อแยกเปนแตละดาน พบวา มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติมาก 1 ดาน คือ ความสําเร็จในการทํางาน สวนความพึงพอใจนอย 1 ดาน คือ รายไดและผล
ตอบแทน
การศึกษาวิจยั เรือ่ งความพึงพอใจขาราชการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สาย ข และ ค โอกาสความกาวหนาในสายงาน สุกัญญา (2538) ไดศึกษาความพึงพอใจในดานตางๆ
3 ดาน คือ ดานสภาพการทํางาน ดานการสนับสนุนการทํางาน และดานกฎระเบียบทางราชการ
ผลปรากฏวา ขาราชการสาย ข และ ค มีความพึงพอใจตอโอกาสและความกาวหนาในสายงานเปน
รายดานอยูใ นระดับปานกลาง และผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของขาราชการสาย ข และ ค ใน
แตละระดับมีความพึงพอใจเปนรายดานที่ไมแตกตางกัน
ยุพา และราชันย (2539) ไดศึกษาเจตคติของบุคลากรที่มีตอมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปนรายดาน 7 ดาน คือ ดานการบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดานการจัดการศึกษาระดับอุดม
ศึกษา ดานการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ดานการวิจัยระดับอุดมศึกษา ดานการบริการวิชาการแกสังคม และดานกิจการนักศึกษา เพื่อเปรียบ
เทียบเจตคติที่มีตอมหาวิทยาลัยระหวางบุคลากรที่มีตําแหนงตางกัน และระหวางบุคลากรที่มีสังกัด
หนวยงานตางกัน
พรทิพย (2540) ไดศึกษาการบริหารทรัพยากรบุคคลในมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามความคิดของ
อาจารยและขาราชการที่ปฏิบัติงานดานบุคลากร เปนการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานที่เปนจริง
กับที่ควรจะเปนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคลในมหาวิทยาลัยของรัฐในดานการไดมาซึ่ง
บุคลากร ดานการพัฒนาบุคลากร และดานการใหบุคลากรพนจากงาน ซึ่งพบวาบุคลากรมีความคิด
เห็นสอดคลองกัน การไดมาซึ่งผูบริหารระดับอธิการบดีไดดําเนินการสรรหาจากบุคคลภายใน การ
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ไดมาซึ่งอาจารยไดดําเนินการสอบคัดเลือกหรือรับคัดเลือก การไดมาซึ่งขาราชการที่ปฏิบัติงานดาน
บุคลากร ไดดําเนินการสอบแขงขันและการสอบคัดเลือก ดานการพัฒนาบุคลากรมีความคิดเห็นไม
สอดคลองกันทุกกิจกรรม และดานการใหบุคลากรพนจากงานมีความคิดเห็นสอดคลองกันในการ
เกษียณอายุราชการเมื่ออายุครบ 60 ป และการอนุมัติใหขาราชการโอนไปอยูหนวยงานอื่นได
พรศักดิ์ (2545: 6-7) ไดศึกษาการจัดการและปญหาสภาพแวดลอมภายในสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ตามทัศนะของบุคลากรและนักศึกษา ซึ่งสภาพแวดลอมเปนองค
ประกอบประการหนึง่ ซึง่ มีผลตอการจัดการศึกษา และการปฏิบตั งิ านของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
โดยผลการวิ จั ย การจั ด การและป ญ หาสภาพแวดล อ มภายในสถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
พระนครเหนือโดยรวมอยูใ นระดับปานกลาง โดยบุคลากรและนักศึกษามีทัศนะตอการจัดการและ
ปญหาสภาพแวดลอมไมแตกตางกัน การจัดการและปญหาสภาพแวดลอมที่วิจัยมี 4 ดาน ไดแก
ดานทัศนียภาพ ดานสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ดานอาคารสถานที่และการจราจร
ดานการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งสภาพแวดลอมที่ไดจากการวิจัยโดยภาพรวมของ
สถาบันอยูในระดับปานกลาง

