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1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง พ.ศ.2541 มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม อยู่ในกากับของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน ทาการวิจัย ให้ บริการวิชาการแก่
สังคม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังคงยึดมั่นในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี “ปลูกป่า สร้างคน” โดยมุ่ง “สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม และอนุรักษ์ธรรมชาติ”
และมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่พึ่งทางปัญญาของสังคม สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกาลังสาคัญ
ในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยการบรรลุตามแนวทางข้างต้น มหาวิทยาลัยได้จัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2565 - 2569) ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นเป้าหมายในการผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่
“มหาวิทยาลัยชั้นนาของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ” ซึง่ มียุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ดังนี้
1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนาของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
A Leading University in ASEAN with International Recognition

พันธกิจ
ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมสู่สังคม
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
1.3 ค่านิยมองค์กร
“MFU⚫FIRST หรือ มฟล. เป็นหนึ่ง” ประกอบไปด้วย 5 ประการ สอดคล้องกับตัวอักษร 5 ตัว คือ
1. F มาจากคาว่า Flexibility ‘ปรับเปลี่ยน’ We change for the best. มฟล. ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นเลิศ
เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพร้อมปรับเปลี่ยนและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์พลิกผันของ
โลกยุคปัจจุบัน
2. I มาจากคาว่า Integrity ‘ยึดมั่น’ We always do what is right. มฟล. ยึดมั่นความถูกต้อง
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เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยึดมั่นในหลักความถูกต้องดาเนินงานตามเจตจานงการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้สมกับความเป็นมหาวิทยาลัยในพระนามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
3. R มาจากค าว่า Resourcefulness ‘สร้างสรรค์’ We create innovation. มฟล. สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคม
เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปี่ยมด้วยความรู้ที่สามารถสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม
และขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. S มาจากคาว่า Spirit ‘ด้วยใจ’ We work with heart. มฟล. ทาด้วยใจ
เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทางานต่าง ๆ กันด้วยใจ ทุ่มเท และพร้อมเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. T มาจากคาว่า Teamwork ‘ด้วยกัน’ We get it done together. มฟล. ทาด้วยกัน
เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล และพร้อมท างานให้ส าเร็จไปด้วยกัน
เมื่อรวมตัวอักษร 5 ตัวเข้าด้วยกันแล้วจะสามารถอ่านได้ค าว่า FIRST ที่มีความหมายว่า ‘เป็นหนึ่ง’ ด้วย
องค์ประกอบที่สาคัญเหล่านี้จึงกลายเป็นค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU·FIRST หรือ มฟล. เป็นหนึ่ง
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1.4 ยุทธศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ (Strategy)

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issue)

1. ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ

1.1 การจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ
1.2 การพัฒนาทักษะของผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ
1.3 การส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการสู่สังคม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและ
2.1 การพัฒนาระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการวิจัย
นวัตกรรม
2.2 การสร้างความเข้มแข็งทางด้านการวิจัย
2.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม
3. ยุทธศาสตร์ด้านการเป็นที่พึ่งแก่สังคม
3.1 การสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อบริการทางวิชาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
สังคม
3.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมแห่งล้านนา
4.1 การสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมแห่งล้านนา
และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
4.2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ความเป็นนานาชาติ
5.1 การสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพร้อมเป็นพลเมืองโลก
5.2 การสร้างความเป็นนานาชาติให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
(Internationalization at Home)
5.3 การสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อการพัฒนาองค์กร
6. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย
6.1 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
ท่ามกลางความพลิกผัน
6.2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital University
6.3 การสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6.4 การส่งเสริมสมรรถนะองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
7. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเป็นองค์กร 7.1 การส่งเสริมธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
แห่งความสุข
7.2 การสร้างความผูกพันในองค์กรอย่างยั่งยืน
8. การยกระดับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสู่การ 8.1 Medical service and Wellness hub ที่เป็นเลิศ
เป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
8.2 Medical academic hub ที่เป็นเลิศ
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1.5 โครงสร้างการบริหารงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาพที่ 1.2 แสดงโครงสร้างการบริหารงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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1.6 สารสนเทศด้านบุคลากร
จานวนบุคลากรแยกตามประเภท
ประเภทบุคลากร
1. สายบริหารวิชาการ
2. สายวิชาการ
3. สายปฏิบัติการ
4. ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

ป.เอก
22
290
2

ป.โท
2
394
13

314

409

ป.ตรี
1
9
1056
15
1,081

ต่ากว่า ป.ตรี
302
271
573

รวม
25
693
1,373
286
2,377

ภาพที่ 1.3 แสดงจานวนบุคลากรแยกตามประเภท (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2565)

แผนภาพที่ 1.4 จานวนพนักงานแบ่งตามระดับการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2565)
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แผนภาพที่ 1.5 จานวนพนักงานแบ่งตามช่วงอายุ (Generation) (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2565)

แผนภาพที่ 1.6 จานวนพนักงานสายวิชาการที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2565)
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2. นโยบายการพัฒนาบุคลากร
2.1 นโยบายและการดาเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร
ในปัจจุบันทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญต่อองค์กร เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีส่วน
ผลักดันและส่งเสริมให้องค์กรเกิดการปรับปรุง พัฒนา สามารถเติบโตและแข่งขันได้กับตลาดภายนอก ซึ่งองค์กรที่
แสวงหาความสาเร็จในปัจจุบันต่างมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหลายด้าน โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Development) หรือเรียกย่อๆ ว่า HRD นั้น เป็นกระบวนการสาคัญที่มีส่วนขับเคลื่อนให้คน
ในองค์กรมีการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติของบุคลากรในองค์กรให้มีพฤติการณ์การ
ทางานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และยังหมายถึงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตในการทางาน การส่งเสริมการ
เรียนรู้อันจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าต่อตนเอง และทาให้องค์กรก้าวหน้า มีประสิทธิภาพสูงสุดและได้รับ การ
ยอมรับอย่างแพร่หลายในทุกวงการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีนโยบายให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการดาเนินงานของ
หน่วยงานและองค์กร ภายใต้การดาเนินการ ดังนี้
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษา / อบรม / ดูงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
โดยการจัดสรรบประมาณกองทุนพัฒนาบุคลากร และ ทุนการศึกษา
2) ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้น การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาความรู้ สร้างทักษะด้านต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน อย่าง
ต่อเนื่อง ทั่วถึง และตอบสนองตามความต้องการของบุคลากร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาวิชาการ และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติกการ ซึ่งหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยจะเป็น
ผู้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาให้กับบุคลากร
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดทา เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย บทความวิชาการ
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการขอตาแหน่งทางวิชาการ และ มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ
5) จัดทาเกณฑ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทุนในการเผยแพร่ผลงานด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม
6) ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ส ามารถใช้ภ าษาอังกฤษในการ
ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
7) ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถนาความรู้จาก
การปฏิบัติจริง จากการฝึกฝน และจากประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนา
งาน
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8) กลุ่มพนักงานสายบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยสนับสนุน ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในองค์กร
ภายนอก เช่น หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) นักบริหารการทูต (นบท.) หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่าย
อานวยการ การพัฒนาผู้บริหารรระดับสูงมหาวิทยาลัย (บนม.) เป็นต้น
ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมามีสัดส่วนจานวนพนักงานสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะเพื่อพัฒนาขีดความสามารถตามสายงานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี และเริ่มมีการติดตาม/ ประเมินการนา
ความรู้ทักษะที่ได้จากการที่เข้ารับการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นองค์กรยังได้มีการติดตามและ
ประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและเรียนรู้ของบุคลากร และการประเมินผลโครงการและความพึงพอใจของผู้เข้า
อบรม และนาข้อเสนอแนะผลการประเมินโครงการไปปรับปรุงแผนพัฒนาและฝึกอบรมต่อไปเป็นประจาทุกปี
2.2 แนวทางการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
2.2.1 การจัดทาแผนพัฒนาและฝึกอบรม (Training Road Map)
1) สารวจและวิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรมของพนักงาน โดยอ้างอิงข้อมูลจาก แผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย, วัฒนธรรมองค์กร, เกณฑ์มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ, แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ์ และ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
2) จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม (Training Road Map) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากรทุกกลุ่ม
3) เสนอแผนพัฒนาบุคลากรให้กับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเห็นชอบ
4) เสนอขออนุมัติโครงการฝึกอบรมต่อมหาวิทยาลัย
5) ประชาสัมพันธ์และจัดโครงการฝึกอบรม
6) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการรับทราบ
7) ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม
8) ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร
2.2.2 การเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ
1) ผู้เสนอขอ (อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์) : กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนด
พร้อมนาส่งผลงานทาวิชาการต่อหน่วยงานที่สังกัด(สานักวิชา) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
2) หน่ ว ยงานที ่ ส ั ง กั ด (ส านั ก วิ ช า): ตรวจสอบคุ ณ สมบั ต ิ แ ละความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล และน าเสนอ
คณะกรรมการประจาสานักวิชาหรือหน่วยงานที่สังกัดเพื่ออนุมัติการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
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3) คณะกรรมการประจาส านักวิชา/หน่วยงานที่สังกัด : อนุมัติการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
(เป็นวันที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งฯ) รวมทั้งเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
มายังส่วนการเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ
4) คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน: ดาเนินการประเมินผลการสอน
5) ส่วนการเจ้าหน้าที่: รับเรื่อง / ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร พร้อมนาเสนอสภาวิชาการ
6) สภาวิชาการ: พิจารณาผลงานทางวิชาการก่อนนาเสนอคณะกรรมการพิจารณากาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.ว.)
7) ก.พ.ว.: แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ และ พิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิฯ
8) มหาวิทยาลัย : ต าแหน่งผู้ช ่วยศาสตราจารย์ & รองศาสตราจารย์ : เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ,
อธิการบดีออกคาสั่ง, แจ้งสภาวิชาการ เพื่อทราบ
ตาแหน่งศาสตราจารย์: เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ, เสนอรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อนาความกราบบังคมทูล
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง, แจ้งสภาวิชาการ / สภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ
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2.3 รายงานผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.3.1 งานพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานสายปฏิบัติการ
ในปี 2564 มีการดาเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรภายใน จานวน 10 โครงการ จานวน
บุคลากรที่เข้าร่วมอบรม 836 ราย มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (4.58 คะแนน)
ลาดับ
1

2

3

4

5

โครงการ/กิจกรรม
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าส่วน
1.1 กิจกรรมฝึกอบรม การพัฒนาภาวะผู้นา
วันที่ 31 ตุลาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง พวงชมพู อาคาร E-Park
1.2 กิจกรรมฝึกอบรม การสื่อสารสาหรับผู้บริหาร (Broad Game)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง พวงชมพู อาคาร E-Park
1.3 กิจกรรมนาเสนอแผนพัฒนาระบบการบริหารงาน
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องพวงชมพู อาคารศูนย์ปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (E -Park)
หลักสูตร “การจัดการข้อมูลเพื่อการรายงานผลโดยการใช้ Microsoft Excel
และ Power BI” จานวน 2 รุ่น
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 / วันที่ 10 มีนาคม 2564
ณ ห้อง S1-101 และห้อง S1-102 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”
วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องคามอกหลวง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
หลักสูตร นิติกรพบพนักงาน หัวข้อ “การเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สจุ ริต”
วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องคามอกหลวง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (E-Park)
หลักสูตร "การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ" จานวน 2 รุ่น
วันที่ 30 เมษายน 2564 / วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ผ่านระบบ Zoom Meeting

จานวน
ผู้เข้าร่วม

ผลการ
ประเมิน

23

4.86
ดีมาก

24

4.61
ดีมาก

24

-

รุ่นที่ 1 39
รุ่นที่ 2 38

4.42
ดี

101

4.32
ดี

135

4.64
ดีมาก

รุ่นที่ 1 39
รุ่นที่ 2 36

4.63
ดีมาก
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ลาดับ
6

7

8

9

10

โครงการ/กิจกรรม
หลักสูตร "การสร้างทัศนคติเติบโตในชีวิตและการทางาน Growth Mindset"
จานวน 2 รุ่น
วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ผ่านระบบ Zoom Meeting
หลักสูตร "การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความสาเร็จ" จานวน 2 รุ่น
วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ผ่านระบบ Zoom Meeting
หลักสูตร "ค่ายพนักงานใหม่ (พนักงานสายปฏิบตั ิการฯ")
วันที่ 28-29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ผ่านระบบ Zoom Meeting
หลักสูตร "เลขานุการมืออาชีพ"
วันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ผ่านระบบ Zoom Meeting
หลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการ"
วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ผ่านระบบ Zoom Meeting

จานวน
ผู้เข้าร่วม

ผลการ
ประเมิน

รุ่นที่ 1 39
รุ่นที่ 2 38

4.70
ดีมาก

รุ่นที่ 1 36
รุ่นที่ 2 36

4.67
ดีมาก

130

4.27
ดี

47

4.73
ดีมาก

51

4.58
ดีมาก
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รายงานการติดตามผลหลังการฝึกอบรม (Follow - up report on the training) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับ

หลักสูตร

1

การพัฒนาศักยภาพหัวหน้าส่วน
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)
ณ ห้องพวงชมพู อาคาร E-Park
การเขียนหนังสือราชการ
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้อง ES1-323 อาคาร E-Park
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
รุ่นที่ 1 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
รุ่นที่ 2 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องคามอกหลวง อาคาร E - Park
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (การสร้างและตัดต่อวิดโี อ)
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
ณ ห้อง S1-201 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

2

3

4

ผลสัมฤทธิภ์ ายหลังการพัฒนา/ฝึกอบรม
พนักงานประเมินตนเอง ผู้บังคับบัญชาประเมิน
4.27 (มาก)
-

4.47 (มาก)

3.89 (มาก)

4.05 (มาก)

3.78 (มาก)

3.61 (มาก)

3.45 (ปานกลาง)
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2.3.2 งานพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานสายวิชาการ
ในปี 2564 มีการดาเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรภายใน จานวน 15 โครงการ จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม 1,512 ราย มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (4.63 คะแนน)
กลุ่มทักษะ (Core
Competency)

กลุ่มเป้าหมาย
(คน)

21st-Century
Teaching
Competencies

200

100

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้
มีทักษะการจัดการ
เรียนการสอนที่
เหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่
21 และพัฒนาตัวเองสู่
การเป็นอาจารย์มือ
อาชีพ

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อศาสตร์ 1. ศาสตร์การสอนและการเรียนรู้ (ปรัชญาการศึกษา
การสอนและการเรียนรู้ การเขียน ทฤษฎีการเรียนรู้ และจิตวิทยาการเรียนรู้)
MFU-PSF และแผนการสอนเพื่อ
การประเมินเข้าสู่มาตรฐาน
2. การเขียน MFU-PSF เพื่อเข้าสูก่ ารประเมินระดับ
อาจารย์มืออาชีพ
มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ

111

ผลคะแนน
ความพึง
พอใจ
4.64

123

4.64

อบรมเชิงปฏิบัติการการ
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การ
พัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ที่ เรียนรู้ การนาผลการประเมินโดยผู้เรียนมาใช้ในการ
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ (มคอ) พัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการออกแบบการเรียนรูร้ ่วมกับเพื่อนอาจารย์ใน
สาขาวิชา

116

4.71

กิจกรรม

จานวน
ผู้เข้าร่วม

เนื้อหา
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กลุ่มทักษะ (Core
Competency)

200

เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning สาหรับผู้
เริ่มต้น

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ทเี่ น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเช่น
(1) Flipped Classroom
(2) Problem-based Learning
(3)Team-based Learning
(4) เทคนิคการตั้งคาถามเพื่อกระตุ้นการคิดวิเคราะห์
(5) เทคนิคการสอน Class ใหญ่ดว้ ยเทคนิค Jigsaw
(6) เทคนิคการสอนแบบ STEM
(7) เทคนิคการสอนแบบ Creative Problem Solving
(8) การจัดการเรียนรู้แบบ Team teaching

280

ผลคะแนน
ความพึง
พอใจ
4.71

100

เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning ขั้นสูง

เทคนิคการจัดการเรียนรูเ้ ช่น
(1) เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling)
(2) การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียน (Inspiring
Technique)
(3) การให้คาปรึกษา (Coaching)
(4) การฝึกปฏิบัติการสอนโดยใช้ Active Learning

102

4.75

กลุ่มเป้าหมาย
(คน)

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

จานวน
ผู้เข้าร่วม

เนื้อหา

MFU HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PLAN
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กลุ่มทักษะ (Core
Competency)

60

การพัฒนาสื่อการสอนที่ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของผู้เรียน

(1) สื่อในรูปแบบต่างๆ ที่กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจการ
การเรียนรู้ของผู้เรียน
(2) การใช้เทคนิคในรูปแบบของเกม (Gamification and
Game-based Learning) เพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยในการกระตุ้น
และสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
(3) Applications ที่ใช้ในการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน อาทิเช่น Edpuzzle, Kahoot, Plicker, Padlet,
Simulation, Polleverywhere, Socrative, หรืออื่นๆ
(4) อบรมเตรียมความพร้อมในการผลิตสื่อออนไลน์

183

ผลคะแนน
ความพึง
พอใจ
4.7

30

การทาวิจัยในชั้นเรียน

ความสาคัญของการทาวิจัยในชั้นเรียน กระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน

30

3.98

กิจกรรม KM Good practice
ของการสร้างบรรยากาศที่
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน

ตัวอย่างการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจากศาสตร์ต่างๆ

เทคนิคการวัดและประเมินผลที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้

(1) การประเมินผู้เรียนก่อนเรียน เช่น การวินิจฉัยปัญหา
ของผู้เรียนและช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา

กลุ่มเป้าหมาย
(คน)

100

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

จานวน
ผู้เข้าร่วม

เนื้อหา

เนื่องจากมีการปรับเปลีย่ น
หน่วยงานจาก AEDO ไปเป็น
MLII ทาให้มีการปรับเปลี่ยน
แผนการดาเนินงาน
33
4.94
62

4.75
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15

กลุ่มทักษะ (Core
Competency)

Digital
Competencies

กลุ่มเป้าหมาย
(คน)

200

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้ สนับสนุนจัดการเรียนรู้ด้วยระบบ
มีสมรรถนะในการใช้ LMS: Learning Management
เครื่องมือและ
System
เทคโนโลยีต่าง ๆ ด้าน
ดิจิทัลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
หลากหลาย และ
สามารถประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างเหมาะสม

51

ผลคะแนน
ความพึง
พอใจ
4.89

87

4.59

จานวน
ผู้เข้าร่วม

เนื้อหา
(2) การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน (Formative
Assessment)- Diagnostic Assessment, Assessment
as learning, Assessment for Learning and
Authentic Assessment (การวิเคราะห์ภูมิหลังและและ
วินิจฉัยปัญหาของผู้เรียน การสะท้อนคิดผู้เรียนและการให้
ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์)
(3) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (Summative
Assessment) Assessment of learning
(4) การวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการพัฒนาผลการเรียนรู้
(5) การสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลการเรียนรู้
(Rubric)
Workshop การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ LMS
และบริการแนะนา ให้คาปรึกษา และสนับสนุนการใช้งาน
ระบบ LMS
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กลุ่มทักษะ (Core
Competency)

กลุ่มเป้าหมาย
(คน)

วัตถุประสงค์

200

Transformative
Competencies

120
200

100

เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้
มีสมรรถนะเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง ส่งเสริม
ให้อาจารย์มีความคิด
นอกกรอบเชิง
สร้างสรรค์ เข้าใจ
ความคิดต่าง มีทักษะ
การใคร่ครวญสะท้อน
คิด เพื่อช่วยสร้าง
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม และส่วนรวม

การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการ การให้บริการของ MFU Innovation Hub ในการ
เรียนรู้
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ อาทิ
เช่น
(1) การให้บริการ Pedagogy service ให้คาปรึกษา/จัด
workshop/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้
(2) บริการสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้โดยต่อยอดการ
เรียนการสอนสู่การลงมือปฏิบัตจิ ริง เช่น หุ่นทดลองการ
ฝึก CPR โมเดลแขนเพื่อฝึกการนวดกดจุด เป็นต้น

51

ผลคะแนน
ความพึง
พอใจ
4.5

สัมมนา/KM เรื่อง คุณค่าในการ
คุณค่าของความเป็นครู
พัฒนาวิชาชีพอาจารย์
กิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการจัดการเรียนรู้และการจัด
วิชาชีพ PLC
กิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน การรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้เรียนและนามา
พัฒนาตนเอง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
ในองค์กร การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมวิชาชีพเพื่อ
นามาพัฒนาตนเอง

34

4.63

210

4.46

-

-

กิจกรรม

กิจกรรมปฐมนิเทศเรื่อง
จรรยาบรรณวิชาชีพ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

เนื้อหา

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของมหาวิทยาลัย(ฉบับแก้ไข)
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กลุ่มทักษะ (Core
Competency)

กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
20

Life-Long
Learning
Competencies

1 ระบบ ผ่าน
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ระดับดี

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

จานวน
ผู้เข้าร่วม

เนื้อหา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู/้ แชร์ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน
ประสบการณ์การจัดการเรียนการ ด้วยเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
สอน
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา
ปรับปรุงการสอนด้วยเทคโนโลยี (Webex, Google
classroom, MS teams, Zoom)
เพื่อกระตุ้น และ
สร้างระบบ E-Training
ส่งเสริมให้อาจารย์เกิด
ความสมัครใจในการ
เรียนรูเ้ พื่อบรรลุ เติม
เต็มเป้าหมายของ
ตัวเอง และพร้อม
รับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต

รวบรวมเนื้อหา และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ จากทั่วโลกเพื่อ
เป็นคลังแห่งการเรียนรู้ให้กับอาจารย์ และจัดกิจกรรม
consultation เพื่อแนะแนวทางในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

39

1 ระบบ

ผลคะแนน
ความพึง
พอใจ
4.64

ผ่านเกณฑ์
คุณภาพระดับ
ดี

MFU HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PLAN
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2.3.3 งานพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
สถิติการขอตาแหน่งทางวิชาการ ปี 2564
0
1

ไม่ผ่าน

4
0
1

ผ่าน

24
3

อยู่ระหว่างดาเนินการ

9
21
0

5

ศาสตราจารย์

10

รองศาสตราจารย์

15

20

25

30

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาพที่ 2.1 จานวนผู้ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2564

สัดส่วนตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร
รองศาสตราจารย์
4%

ศาสตราจารย์
1%

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
19%

อาจารย์
76%

ภาพที่ 2.2 สัดส่วนตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร พ.ศ. 2564
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3. แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตระหนักถึงความส าคัญของการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้เป็น
แนวทางขับเคลื่อนให้บุคลากรในองค์กรมีการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติของบุคลากรใน
องค์กร ให้มีพฤติการณ์การทางานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และยังหมายถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การทางาน การส่งเสริมการเรียนรู้อันจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าต่อตนเอง และทาให้องค์กรก้าวหน้า นาไปสู่การ
เป็นองค์กรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เพื ่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2564 – 2569 ขึ้น เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยแบ่งออกเป็น 2
ยุทธศาสตร์ (ตารางที่ 3.1) ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารขีดความสามารถและอัตรากาลังรองรับการเปลี่ยนแปลง
แผนงานที่ 1-1 การจัดทาแผนขีดความสามารถและอัตรากาลัง (ระยะ 5 ปี และ 1 ปี)
แผนงานที่ 1-2 การสรรหาบุคลากรเชิงรุก
แผนงานที่ 1-3 การกาหนด การประเมินสมรรถนะ และการจัดทาแผนพัฒนารายบุคล (IDP) ของ
บุคลากรสายบริหารวิชาการ สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Competitive Human Development
Strategy) และการพัฒนาอาชีพ (Career Management) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
แผนงานที่ 3-1 การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสายบริหารวิชาการ สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ
(ระยะ 5 ปี และ 1 ปี)
แผนงานที่ 3-2 การพัฒนาระบบการบริหารผู้สืบทอดตาแหน่ง
แผนงานที่ 3-3 การจัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้าให้แก่บุคลากรสายปฏิบัติการ (Career Path)
พร้อมกันนี้ยังได้จัดทาแผนพัฒนาและฝึกอบรม (Training Road Map) สาหรับพนักงานสายวิชาการ
และสายปฏิบัติการ ประจาปี พ.ศ. 2565 เพื่อใช้จัดโครงการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ และ วัฒนธรรม
องค์กรของมหาวิทยาลัย (ตารางที่ 3.2 และ 3.3)
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ตารางที่ 3.1 แสดงแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 2565 – 2569
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/กิจกรรมหลัก

64

กรอบระยะเวลาดาเนินการ
65 66 67 68

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารขีดความสามารถและอัตรากาลังรองรับการเปลี่ยนแปลง
แผนงานที่ 1-1 การจัดทาแผนขีดความสามารถและอัตรากาลัง (ระยะ 5 ปี และ 1 ปี)
กิจกรรมหลัก
1. ทบทวนและสารวจความต้องการบุคลากรเพื่อวางแผนขีดความสามารถและอัตรากาลัง
2. วิเคราะห์ และประเมินกรอบอัตรากาลังที่เหมาะสม (Demand-Supply Size)
3. จัดทาแผนขีดความสามารถและอัตรากาลัง
4. ดาเนินการตามแผนขีดความสามารถและอัตรากาลัง
5. ประเมินประสิทธิผลการบริหารขีดความสามารถและอัตรากาลัง
6. ทบทวนแผนขีดความสามารถและอัตรากาลังเป็นประจาทุกปี
ตัวชี้วัดที่สาคัญ
หมายเหตุ เริ่มจากหน่วยธุรกิจ และหน่วยสนับสนุนหลัก
ปี 2565 - 2569
KPI1-1 มีแผนขีดความสามารถและอัตรากาลังระยะ 5 ปี และ 1 ปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 2565-2569
KPI1-2 บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนหลัก มีใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ/ ใบรับรองวิทยฐานะ (Certifications)
KPI1-3 บุคลากรสายวิชาการได้รับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในฐาน SCOPUS Q1 และ Q2
KPI1-4 บุคลากรบรรลุข้อตกลงการปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้นทุกปี
แผนงานที่ 1-2 การสรรหาบุคลากรเชิงรุก
กิจกรรมหลัก
1. ทบทวนและสารวจกลุ่มงานที่ขาดแคลน
2. วิเคราะห์ ประเมินกลยุทธ์ เครื่องมือและวิธีการที่ใช้สรรหาบุคลากร
3. จัดทาแผนการสรรหาเชิงรุกตามกลุ่มงาน เช่น การใช้การตลาดเพื่อการสรรหา (Recruitment
Marketing), การดาเนินการผ่านสมาคมวิชาชีพ, การให้ทุน, การปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ/ชื่อตาแหน่ง
4. ดาเนินการตามแผนสรรหาเชิงรุก
5. ประเมินผลการดาเนินการสรรหาเชิงรุก
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ความเสี่ยงและแนวทางป้องกันความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ยังไม่มีการวิเคราะห์ปริมาณและความต้องการอัตรากาลังอย่าง
เป็นระบบ
แนวทางป้องกันความเสี่ยง
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง เช่น การวิเคราะห์งาน ประเมินค่า
งาน จาแนกงานที่เหมาะสม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส.นโยบาย
และแผน +
ส.การ
เจ้าหน้าที่

ความเสี่ยง
ส.การ
ไม่มีผู้สมัครกลุ่มสาขาขาดแคลนมาสมัครงาน
เจ้าหน้าที่
แนวทางป้องกันความเสี่ยง
ปรับแนวทางการสรรหาให้มีความเข้มข้นในเชิงของการ
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร เพิ่มช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้
หลากหลายวิธี
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/กิจกรรมหลัก

64

กรอบระยะเวลาดาเนินการ
65 66 67 68
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ความเสี่ยงและแนวทางป้องกันความเสี่ยง

ตัวชี้วัดที่สาคัญ
ปี 2565 - 2569
KPI1-5 มีแผนการสรรหาบุคลากรสาขาขาดแคลน
KPI1-6 อัตราว่างของบุคลากรกลุ่มงานสาขาขาดแคลนลดลง
แผนงานที่ 1-3 การกาหนด การประเมินสมรรถนะ และการจัดทาแผนพัฒนารายบุคล (IDP) ของบุคลากรสายบริหารวิชาการ สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ
กิจกรรมหลัก
1. ทบทวนและวิเคราะห์ขอบเขตการทางาน (Job Description) ในแต่ละอาชีพ
ความเสี่ยง
การประเมินสมรรถนะไม่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง อาจ
2. จัดทากรอบสมรรถนะทั้ง สมรรถนะหลัก (CC) สมรรถนะการบริหารจัดการ (MC) และสมรรถนะ
ส่งผลต่อการวางแผนพัฒนาบุคลากร
ตามอาชีพ/การทางาน (FC)
แนวทางป้องกันความเสี่ยง
3. จัดทาพจนานุกรมสมรรถนะ และคู่มือการประเมินสมรรถนะ
สื่อสารและสร้างความเข้าว่าการประเมินสมรรถนะดังกล่าวเป็น
4. ประเมินสมรรถนะ
การประเมินเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการ
5. รวบรวมข้อมูลและจัดทาแผนพัฒนารายบุคลของบุคลากรแต่ละกลุ่ม
ปฏิบัติงาน
6. สรุปผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส.การ
เจ้าหน้าที่ +
ทุก
หน่วยงาน

7. ทบทวนและวิเคราะห์สมรรถนะเพื่อใช้ในการประเมินครั้งต่อไป
ตัวชี้วัดที่สาคัญ
ปี 2565 - 2569
KPI1-7 มีกรอบสมรรถนะ (Competency Based) เพื่อใช้ในการประเมินสมรรถนะของบุคลากร
KPI1-8 มีแผนพัฒนารายบุคคล IDP ของบุคลากรสายบริหารวิชาการ สายวิชาการ สายปฏิบัติการ

MFU HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PLAN

22

กรอบระยะเวลาดาเนินการ
ความเสี่ยงและแนวทางป้องกันความเสี่ยง
64 65 66 67 68 69
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Competitive Human Development Strategy) และการพัฒนาอาชีพ (Career Management) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
แผนงานที่ 3-1 การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสายบริหารวิชาการ สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ (ระยะ 5 ปี และ 1 ปี)
กิจกรรมหลัก
1. วิเคราะห์ สารวจความต้องการ (Training Needs) และออกแบบหลักสูตรสาหรับพัฒนาบุคลากร
ความเสี่ยง
สายบริหารวิชาการ สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ
ขาดการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นอย่างเป็นระบบ การนาผล
ประเมินสมรรถนะทรัพยากรบุคคล ผลการประเมิน PMS มาเป็น
2. จัดตั้งคณะทางานเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การจัดทาเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรมและออกแบบ
แนวทางในการพัฒนาและหลักสูตรและฝึกอบรม
หลักสูตรสาหรับพัฒนาบุคลากร สายบริหารวิชาการ สายวิชาการ และสายปฏิบตั ิการ
แนวทางป้องกันความเสี่ยง
3. ดาเนินการพัฒนาตามแผน
ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรตาม
4. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามแผน
กระบวนการฝึกอบรม (Training Process)
5. นาผลการประเมินไปทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดที่สาคัญ
ปี 2565 – 2569
KPI3-1 มีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี และ 1 ปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 2565-2569
KPI3-2 จานวนชั่วโมงเฉลี่ยในการพัฒนาบุคลากรเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กาหนด จาแนกตามสายบริหารวิชาการ สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ
KPI3-3 บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ระดับที่ 2 (วิชชาจารย์) ตามคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพเพิ่มขึ้นทุกปี
KPI3-4 บุคลากรสายวิชาการมีตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นทุกปี
KPI3-5 ช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) ของบุคลากรลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี
แผนงานที่ 3-2 การพัฒนาระบบการบริหารผู้สืบทอดตาแหน่ง
กิจกรรมหลัก
1. ทบทวนและจัดทาหลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือกผู้สืบทอดตาแหน่ง รวมถึงมีการคัดเลือกผู้สืบทอด
ตาแหน่ง (Successor Pool) รองรับผู้ที่จะเกษียณอายุ และผู้บริหารที่ลาออก
2. จัดทาแผนพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่ง
3. ประเมินผู้สืบทอดตาแหน่ง (Assessment Centre)
4. ดาเนินการพัฒนาตามแผน
5. แต่งตั้งและการติดตามประเมินผลหลังเข้ารับตาแหน่ง
ตัวชี้วัดที่สาคัญ
KPI3-6 ร้อยละของบุคลากรระดับบริหารได้รับการแต่งตั้งมาจากระบบการบริหารผู้สืบทอดตาแหน่งเพิ่มขึ้นทุกปี

ความเสี่ยง
ผู้บริหารภายในขาดความพร้อมในการเลื่อนตาแหน่งทาให้
ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามเป้าหมาย
แนวทางป้องกันความเสี่ยง
1. วางแผนและพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่ง
2. สรรหาผู้มีประสบการณ์สูงจากภายนอก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส.การ
เจ้าหน้าที่

ส.การ
เจ้าหน้าที่
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/กิจกรรมหลัก
แผนงานที่ 3-3 การจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากรสายปฏิบัติการ (Career Path)
กิจกรรมหลัก
1. ศึกษาปัจจัยพื้นฐาน เช่น โครงสร้างตาแหน่ง วิเคราะห์งาน หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
2. จัดตั้งคณะทางานเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การขอตาแหน่งที่สูงขึ้น และออกแบบเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ของพนักงานสายปฏิบัติการ
3. ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การขอตาแหน่งที่สูงขึ้น
4. ประมวลผลและวิเคราะห์การเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานเพื่อพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้า
ต่อไป

64

กรอบระยะเวลาดาเนินการ
65 66 67 68

69

ความเสี่ยงและแนวทางป้องกันความเสี่ยง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความเสี่ยง
ส.การ
บุคลากรขาดความพร้อมในการเสนอขอตาแหน่งที่สูงขึ้น ทาให้ เจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามเป้าหมาย
แนวทางป้องกันความเสี่ยง
1. ให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการทา Career
Development Plan
2. วางแผนและพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมายที่จะ
ขอตาแหน่งที่สูงขึ้น

ตัวชี้วัดที่สาคัญ
ปี 2565 - 2569
KPI3-7 มีเส้นทางความก้าวหน้าและหลักเกณฑ์การขอตาแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานสายปฏิบัติการ
KPI3-8 บุคลากรสายปฏิบัติการมีความก้าวหน้าทางอาชีพเพิ่มขึ้นทุกปี
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ตารางที่ 3.2 แสดงแผนพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรสายวิชาการ ประจาปี พ.ศ. 2565
กลุ่มทักษะ (Core
กลุ่มเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
Competency)
(คน)
21st-Century Teaching
300
เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มสี มรรถนะการ
Competencies
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง

กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ

เนื้อหา
1. อบรมหลักสูตรพัฒนาอาจารย์ดา้ นการจัดการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended
Education)
2. อบรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
Active Learning
3. อบรมการใช้ Applications เพือ่ ช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน
4. อบรมเรื่อง การวิเคราะห์ภูมิหลังของผู้เรียนเพื่อ
ออกแบบการเรียนรู้
5. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการจัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ
6. อบรมการเขียนตาราและหนังสือเพื่อขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ
7. อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอนสมัยใหม่
8. อบรมการเขียนเอกสารประกอบการยื่นขอ PSF
9. อบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ
Learning Management System
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กลุ่มทักษะ (Core
Competency)

กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
100

วัตถุประสงค์
เพื่อให้อาจารย์ได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย

กิจกรรม

เนื้อหา

Teaching Club

กิจกรรมถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
นาเสนอสาระความรู้ที่เกีย่ วข้องกับการจัดการเรียน
การสอนที่ทันสมัย
1. อบรมวิจัยการเรียนการสอนสมัยใหม่

50

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทา
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

อบรมและ สนับสนุนทุนวิจัย

2. อบรมการทาวิจัย เรื่อง เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์
3. สนับสนุนทุนวิจัย จานวน 8 ทุน ทุนละ 30,000
บาท

20

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ให้
แต่ง เรียบเรียงตารา หนังสือเพื่อจัดพิมพ์/
เผยแพร่ ขึ้นใช้ในการเรียนการสอนอย่าง
มีคุณภาพ

1. อบรมการเขียนตารา และหนังสือเพื่อจัดพิมพ์
และเผยแพร่
อบรมและ สนับสนุนทุนตารา

2. สนับสนุนทุนตารา จานวน 5 ทุน ทุนละ 30,000
บาท
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ตารางที่ 3.3 แสดงแผนพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรสายปฏิบัติการ ฯ ประจาปี พ.ศ. 2565

TRAINING ROAD MAP (แผนฝึกอบรมบุคลากรสายปฏิบัติการ ฯ)
ตาแหน่ง พนักงานสายปฏิบัติการทั่วไป
Core Value
F : Flexibility
ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นเลิศ

กลุ่มทักษะ/สมรรถนะ
▪ ทักษะการบริหาร
จัดการ

หลักสูตร/หัวข้อ
การสร้างแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน (Growth
Mindset for Performance Working)
(๑ วัน)
การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
(๑ วัน)

I : Integrity
ยึดมั่นความถูกต้อง

▪

ทักษะทางอารมณ์

การพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์
(Emotional Intelligence) (๑ วัน)

▪

ทักษะการสื่อสาร

การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความสาเร็จ
(๑ วัน)

▪

การยึดมั่นความ
ค่ายพนักงานใหม่
ถูกต้องและจริยธรรม

เนื้อหา
๑.๑ หลักการสาคัญในการพัฒนากรอบความคิดเชิง
เติบโต (Growth Mindset)
๑.๒ การพัฒนาแนวคิดเชิงเติบโตในสถานการณ์การ
ทางานต่าง ๆ
๑.๓ การพัฒนาทักษะเพื่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๑ คุณลักษณะของนักบริหารจัดการที่ดี
๑.๒ การวางแผนและจัดลาดับความสาคัญของงาน
๑.๓ การสร้างแผนงานให้เกิดความต่อเนื่อง (PDCA)
๑.๔ ทักษะการเจรจา และ การจูงใจ
๑.๑ หลักการและขั้นตอนการพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์
๑.๒ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์
๑.๓ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพทาง
อารมณ์
๑.๑ ทักษะ เทคนิค ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์
๑.๒ การสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจ และผู้ฟังให้การ
ยอมรับ
๑.๓ มารยาทในการสื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์
องค์กร
๑.๑ ระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานสายปฏิบัติการฯ
(ทั่วไป)

พนักงานสายปฏิบัติการ
(ทั่วไป)

พนักงานสายปฏิบัติการ
(ทั่วไป)

พนักงานสายปฏิบัติการ
(ทั่วไป)

พนักงานใหม่
อายุงาน ๑-๒ ปี
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TRAINING ROAD MAP (แผนฝึกอบรมบุคลากรสายปฏิบัติการ ฯ)
ตาแหน่ง พนักงานสายปฏิบัติการทั่วไป
Core Value

▪

ทักษะ IT

▪

ทักษะการคิด
วิเคราะห์

หลักสูตร/หัวข้อ
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
(ครึ่งวัน)
การจัดการข้อมูลเพื่อการรายงานผล
(๑ วัน)
การพัฒนาระบบคิดและความคิด
สร้างสรรค์ (๑ วัน)

▪

ทักษะการสื่อสาร

การเขียนหนังสือราชการ

S : Spirit
ทาด้วยใจ

▪

ทักษะการให้บริการ การให้บริการอย่างมืออาชีพ
(๑ วัน)

T : Teamwork
ทาด้วยกัน

▪

ทักษะการทางาน
เป็นทีม

R : Resourcefulness
สร้างสรรค์นวัตกรรมสูส่ ังคม

กลุ่มทักษะ/สมรรถนะ

ค่ายพนักงานใหม่

เนื้อหา
๑.๑ กฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
๑.๑ Microsoft Excel
๑.๒ Power BI หรือ Data Studio
๑.๑ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
๑.๒ การใช้กระบวนการคิดเชิงกับการแก้ไขปัญหา
๑.๓ การแก้ไขปัญหาเชิงนวัตกรรม
๑.๔ เทคนิคการใช้ Design Thinking ให้เกิดประสิทธิผล
๑.๑ การเขียนหนังสือประเภทต่าง ๆ
๑.๒ หลักการใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ
๑.๑ ความรู้พื้นฐานในงานให้บริการ
๑.๒ ทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ
๑.๓ เทคนิคการสื่อสารกับผู้รับบริการ
๑.๔ การพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับงานบริการ
๑.๑ การทางานเป็นทีม
๑.๒ การสื่อสารในองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานสายปฏิบัติการ
(ทั่วไป)
พนักงานสายปฏิบัติการ
(ทั่วไป)
พนักงานสายปฏิบัติการ
(ทั่วไป)

พนักงานสายปฏิบัติการ
(ทั่วไป)
พนักงานสายปฏิบัติการ
(ทั่วไป)

พนักงานใหม่
อายุงาน ๑-๒ ปี
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รายละเอียดแยกตามกลุ่มเป้าหมาย
ประเภท

กลุ่มทักษะ/สมรรนถะ

หลักสูตร/หัวข้อ

เนื้อหา

วิทยากร

กาหนดการ
งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานใหม่ อายุงาน ๑-๒ ปี (วิธีการอบรม : Orientation / Lecture / Active Learning)
Core Value /
Organization
Culture

▪

วัฒนธรรมองค์กร

ระบบการบริหารงาน
มหาวิทยาลัย
(Integrity &
Resourcefulness)
▪ ทักษะการทางานเป็นทีม
(Teamwork & Spirit)
▪

๑. โครงการค่ายพนักงานใหม่
(๒ วัน)

๑.๑ MFU Core Value
 อธิการบดี
๑.๒ Unseen in MFU
๑.๓ ระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ  รองอธิการบดี / นิติกร
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

๑.๔ Mindset at Work
1)
๑.๕ การสื่อสารในองค์กร
๑.๖ การทางานเป็นทีม

มิถุนายน

 รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
 อ.ดร.เดชรัต สุขกาเนิด
 ……………………………….
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รายละเอียดแยกตามกลุ่มเป้าหมาย
ประเภท

กลุ่มทักษะ/สมรรนถะ

หลักสูตร/หัวข้อ

เนื้อหา

วิทยากร

กาหนดการ
งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานสายปฏิบัติการฯ (ทั่วไป) (วิธีการอบรม : Training / Lecture)
Basic Skills

▪

ทักษะการบริหาร
จัดการ
(Flexibility)

๑. การสร้างแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
(Growth Mindset for Performance
Working) (๑ วัน)

๑.๑ หลักการสาคัญในการพัฒนากรอบความคิดเชิง
 วิทยากรภายนอก
เติบโต (Growth Mindset)
๑.๒ การพัฒนาแนวคิดเชิงเติบโตในสถานการณ์การ
ทางานต่าง ๆ
๑.๓ การพัฒนาทักษะเพื่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ

พฤษภาคม

๒. การบริหารเวลาอย่างมี
ประสิทธิภาพ (๑ วัน)

๒.๑ คุณลักษณะของนักบริหารจัดการที่ดี
 วิทยากรภายนอก
๒.๒ การวางแผนและจัดลาดับความสาคัญของงาน
๒.๓ การสร้างแผนงานให้เกิดความต่อเนื่อง (PDCA)
๒.๔ ทักษะการเจรจา และ การจูงใจ
๑.๑ หลักการและขั้นตอนการพัฒนาศักยภาพทาง
 วิทยากรภายใน
อารมณ์
๑.๒ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์
๑.๓ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพทาง
อารมณ์
๑.๑ ทักษะ เทคนิค ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับ  วิทยากรภายนอก
สถานการณ์
๑.๒ การสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจ และผู้ฟังให้
การยอมรับ
๑.๓ มารยาทในการสื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์
องค์กร

เมษายน

▪

ทักษะทางอารมณ์
(Flexibility)

๑. การพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์
(Emotional Intelligence) (๑ วัน)

▪

ทักษะการสื่อสาร
(Flexibility &
Teamwork)

๑. การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อ
ความสาเร็จ (๑ วัน)

มกราคม

พฤษภาคม
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ประเภท

Basic Skills

กลุ่มทักษะ/สมรรนถะ

การยึดมั่นความ
ถูกต้องและจริยธรรม
(Integrity)
▪ ทักษะ IT
(Resourcefulness)
▪

หลักสูตร/หัวข้อ
๒. การเขียนหนังสือราชการ
(Resourcefulness)
๑. คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน (ครึ่งวัน)

๒.๑ การเขียนหนังสือประเภทต่าง ๆ
๒.๒ หลักการใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ
๑.๑ กฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

 วิทยากรภายใน

กาหนดการ
งบประมาณ
สิงหาคม

 วิทยากรภายนอก

กุมภาพันธ์

การจัดการข้อมูลเพื่อการรายงานผล
(๑ วัน)

๑.๑ Microsoft Excel
๑.๒ Power BI หรือ Data Studio

 วิทยากรภายใน

มกราคม

๓.๑ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
๓.๒ การใช้กระบวนการคิดเชิงกับการแก้ไขปัญหา
๓.๓ การแก้ไขปัญหาเชิงนวัตกรรม
๓.๔ เทคนิคการใช้ Design Thinking ให้เกิด
ประสิทธิผล
๑.๑ ความรู้พื้นฐานในงานให้บริการ
๑.๒ ทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ
๑.๓ เทคนิคการสื่อสารกับผู้รับบริการ
๑.๔ การพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับงานบริการ

 วิทยากรภายนอก

มีนาคม

 วิทยากรภายใน

สิงหาคม

▪

ทักษะการคิดวิเคราะห์ ๑. การพัฒนาระบบคิดและความคิด
(Resourcefulness) สร้างสรรค์ (๑ วัน)

▪

ทักษะการให้บริการ
(Spirit)

๑. การให้บริการอย่างมืออาชีพ
(๑ วัน)

เนื้อหา

วิทยากร
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ภาคผนวก
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คู่มอื มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน

ฝ่าย : 3) พัฒนาบุคลากร
รายละเอียดงาน : งานพัฒนาและฝึกอบรม (การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร)
ขั้นตอน
รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

ความถี่

เอกสารอ้างอิง

- แบบสารวจความต้องการ
- Training Road Map
- แผนยุทธศาสตร์
- แบบสอบถาม, แบบ
ประเมิน

จัดทาแผนพัฒนา
บุคลากร

1. สารวจความต้องการการฝึกอบรม

- สารวจความต้องการการฝึกอบรม
ของพนักงาน โดยอ้างอิงข้อมูลจาก
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย,
แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ์ และ
แบบประเมินฯ

วิภาวรรณ

1 เดือน

1 ครั้ง/ปี

2. วิเคราะห์

- รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาและฝึกอบรม
ประจาปีงบประมาณ

วิภาวรรณ

10 วัน

1 ครั้ง/ปี

- จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร พิจารณา
บริบท การพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล
พัฒนาองค์การ พัฒนาศักยภาพวิชาชีพ

วิภาวรรณ

5 วัน

1 ครั้ง/ปี

- Training Road Map
ร่างโครงการประจาปี
งบประมาณ

คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร
วิภาวรรณ

พฤศจิกายน
2 วัน

2-3 ครั้ง/ปี

- Training Road Map
- โครงการประจาปี
งบประมาณ

- กรณีผ่านการพิจารณาให้ดาเนินการ
จัดโครงการตามแผน
- กรณีไม่ผ่านการพิจารณาให้แก้ไขและ
เสนอต่อที่ประชุมใหม่อกี ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ
วิภาวรรณ

ทุกเดือน
7-14 วัน

ทุกเดือน

- หนังสือเวียน
ประชาสัมพันธ์
- เอกสารประกอบการอบรม

- ติดตามผลการฝึกอบรม ระยะ 4-6
เดือน จากหน่วยงานผู้เข้ารับการอบรม
(หัวหน้างานและผู้อบรมประเมิน)

วิภาวรรณ

7-14 วัน

6 ครั้ง/ปี

- แบบประเมินและติดตาม
ผลการฝึกอบรม

วิภาวรรณ

ตุลาคม
5 วัน

1 ครั้ง/ปี

- บันทึกสรุปผลโครงการ

จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
(Training Road Map)

- เสนอแผนฯ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
พิจารณา

4. เสนอที่ประชุม
พิจารณา
ไม่ผ่าน
ผ่าน

5. ดาเนินการจัดฝึกอบรม

6.ประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม

7.จัดทารายงานเสนอมหาวิทยาลัย

- สรุปผลโครงการฯ นาเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและ
มหาวิทยาลัย เพือ่ รับทราบผลการ
ดาเนินงาน

คู่มอื มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน

ฝ่าย : 3) พัฒนาบุคลากร
รายละเอียดงาน : การเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ
ขั้นตอน
ผู้เสนอ (เจ้าตัว / ผู้บังคับบัญชา)

รายละเอียด

- กรอกข้อมูลตามแบบที่มหาวิทยาลัย กาหนด

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

ความถี่

เอกสาร
ประกอบการขอ
ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ผู้เสนอขอฯ

พร้อมนาส่งผลงานทางวิชาการต่อหน่วยงานที่สังกัด

- ตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องของข้อมูลที่

หน่วยงานทีส่ ังกัด

คณะกรรมการประจาหน่วยงานที่สังกัด

คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน

ส่วนการเจ้าหน้าที่

สภาวิชาการ

ระบุไว้ในคาขา สาขาวิชา ประเภทและจานวนของ
ผลงานทางวิชาการ
- นาเสนอคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
ที่สังกัดเพื่ออนุมัติ

สานักวิชา

-อนุ มัติ การเสนอขอกาหนดต าแหน่ งทางวิช าการ
และบันทึกวันที่รับเอกสารฉบับสมบูรณ์
(เป็นวันแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ)
- เสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน

คณะกรรม
การประจา
สานักวิชา

- ประเมินผลการสอน
- พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
ผลงานทางวิชาการและสาขาวิชาที่จะยื่นเสนอขอฯ
- กรณีที่มีการแก้ไข ให้นาเสนอคณะกรรมการประจา
หน่วยงานที่สังกัดอนุมัตอิ ีกครั้ง

คณะอนุ
กรรมการ
ประเมินผล
การสอน

- รับเรื่อง
- เสนอรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการ
-เสนอวาระเข้าสภาวิชาการ
- ในกรณีที่มีการแก้ไขตามมติสภาวิชาการ ก.พ.ว. หรือ
Reader บันทึกวันที่รับเอกสารฉบับสมบูรณ์
(เป็นวันที่แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ)

คณิตา
ทวีพร

3 วัน

สภาวิชาการ

7 วัน

- ให้ความเห็นชอบผลงานทางวิชาการที่ยื่นเสนอขอฯ

1 เดือน/
ครั้ง

2 เดือน /
ครั้ง

คณะกรรมการพิจารณา
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)

- แต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิฯ
- พิจารณาผลจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ Reader

พัชรินทร์
ทวีพร

เอกสารอ้างอิง

ทุกเดือน

คู่มอื มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน

ฝ่าย : 3) พัฒนาบุคลากร
รายละเอียดงาน : การเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ
ขั้นตอน

รายละเอียด
- กระทาเป็นความลับ

เสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ
ผลประเมิน

ผลประเมิน

- ผศ.

ไม่ปกติ

ปกติ

- รศ.

อธิการออกคาสั่ง
แจ้งสภาวิชาการเพือ่ ทราบ

-นัดประชุม Reader
- เสนอมติที่ประชุมต่อ ก.พ.ว.
มหาวิทยาลัย

ไม่ผ่าน

ผ่าน

เสนอสภา

- ศ.

มหาวิทยาลัยอนุมัติ
เสนอรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนาความกราบบังคมทูล
ฯ

-แจ้งผลการ

เสนอคณะกรรมการ

พิจารณาต่อ

พิจารณากาหนด

ผู้เสนอขอ

ตาแหน่งทางวิชาการ

กาหนดตาแหน่ง

(ก.พ.ว.) เพือ่ ทราบ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
รายงานสภามหาวิทยาลัย/สภาวิชาการ เพือ่ ทราบ

ผู้รับผิดชอบ
คณิตา

ระยะเวลา

ความถี่

เอกสารอ้างอิง

คู่มอื มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน

ฝ่าย : 3) พัฒนาบุคลากร
รายละเอียด : การกาหนดตาแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์พิเศษ
ขั้นตอน
รายละเอียด
คณบดีโดยอนุมัติ
ของคณะกรรมการประจาสานักวิชา

ผู้เสนอขอ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

แล้วแต่กรณี
- เสนอชือ่ ผู้สมควรดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
พิเศษ.
- กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มทีม่ หาวิทยาลัย
กาหนด พร้อมนาส่งผลงานทางวิชาการต่อ
หน่วยงานทีส่ ังกัด

ผู้เสนอขอ

คณบดีโดยอนุมัติ
ของคณะกรรมการประจาสานักวิชา

- ตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องของ
ข้อมูลที่ระบุไว้ในคาขอ สาขาวิชา ประเภทและ
จานวนของผลงานทางวิชาการ
- นาเสนอคณะกรรมการประจาสานักวิชาอนุมัติ

เสนออธิการบดี

- พิจารณาและเห็นชอบให้สานักวิชามีสทิ ธิเสนอ
ชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ

ส่วนการเจ้าหน้าที่

- รับเรื่อง
- เสนอคณะกรรมการพิจารณากาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการพิเศษ (ก.พ.ว.พิเศษ)

พัชรินทร์

3 วัน

- พิจารณาผลงานทางวิชาการ
- แต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิฯ (Reader)

พัชรินทร์

3 วัน

-กลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานที่ผ่านการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ (ก.พ.ว.พิเศษ)

พัชรินทร์

3 วัน

คณะกรรมการพิจารณากาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการพิเศษ (ก.พ.ว.พิเศษ)

สภาวิชาการ

สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

เสนอรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อนาความกราบบังคม
ทูล
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

รายงานสภาวิชาการ / สภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ

ความถี่

คณะกรรมการ
ประจาสานักวิชา

เอกสารอ้างอิง

คู่มอื มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน

ฝ่าย : 3) พัฒนาบุคลากร
รายละเอียดงาน : การกาหนดตาแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และรองศาสตราจารย์พิเศษ
ขั้นตอน
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
การขอตาแหน่งทางวิชาการ
(พิเศษ)

ผู้เสนอขอ / ผู้บังคับบัญชา

คณะกรรมการประจาสานักวิชา
หน่วยงานทีส่ ังกัด

ส่วนการเจ้าหน้าที่

สภาวิชาการ

คณะกรรมการพิจารณากาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการพิเศษ (ก.พ.ว.พิเศษ)

สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดีออกคาสั่ง

สภาวิชาการเพือ่ ทราบ

- กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มทีม่ หาวิทยาลัย
กาหนด
พร้อมนาส่งผลงานทางวิชาการต่อ
หน่วยงานทีส่ ังกัด
- ตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องของ
ข้อมูล
ที่ระบุไว้ในคาขอ สาขาวิชา ประเภทและ
จานวนของ
ผลงานทางวิชาการ
- อนุมัตกิ ารเสนอขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ และบันทึกวันทีร่ ับเอกสารฉบับ
สมบูรณ์ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ความถี่

เอกสารอ้างอิง
เอกสาร
ประกอบการขอ
ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ผู้เสนอขอ

คณะกรรมการ
ประจาสานักวิชา

-รับเรือ่ ง
- เสนอรองอธิการบดีทรี่ ับผิดชอบงาน
วิชาการ
- ในกรณีที่มกี ารแก้ไขผลงานในสาระสาคัญ
ตามความเห็นของ สภาวิชาการ ก.พ.ว.
หรือผูท้ รงคุณวุฒิฯ (Reader) บันทึกวันทีรบั
เอกสารฉบับสมบูรณ์ (เป็นวันที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ)
-พิจารณาผลงานทางวิชาการก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการพิจารณากาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการพิเศษ

พัชรินทร์

3 วัน

-แต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิฯ (Reade
- พิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ
ฯ (Reader)
- กระทาเป็นความลับ

พัชรินทร์

7 วัน

สำหรับพนักงำน (ผ่ำนกำรฝึกอบรม)

Follow-up report
on the training

แบบติดตำมผลหลังกำรฝึกอบรม สำหรับผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม
หลักสูตร
: ระบบงำนสำรบรรณและกำรใช้งำนออนไลน์
วัน เวลำ สถำนที่ : วันจันทร์ที่ 24 มิถุนำยน 2562 ณ อำคำรปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ S1-206
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล :
หน่วยงำน :
ส่วนที่ 2 กำรติดตำมผลกำรฝึกอบรม

หลังจากผ่านการฝึกอบรม ผู้รับการฝึกอบรมมีการนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา มาใช้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบหรือไม่ อย่างไร
หัวข้อกำรประเมิน

ไม่มีกำร
นำมำใช้

ผลสัมฤทธิ์ภำยหลังกำรพัฒนำ/ฝึกอบรม
มีกำรนำมำใช้
มำกที่สุด
(5)

มำก
(4)

ปำนกลำง
(3)

น้อย
(2)

1. การนาความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง
1.1 ความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบงานสารบรรณ
1.2 การเขียนหนังสือราชการได้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
2. การนาความความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการพัฒนา
ตนเอง
3. การนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้ร่วมงาน
คำนิยำมของระดับคะแนน
มากที่สุด(5) หมายถึง มีการนาเนื้อหา ความรู้ จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงกับการทางาน มากที่สุด
มาก(4) หมายถึง มีการนาเนื้อหา ความรู้ จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงกับการทางาน มาก
ปานกลาง(3) หมายถึง มีการนาเนื้อหา ความรู้ จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงกับการทางาน ปานกลาง
น้อย(2) หมายถึง มีการนาเนื้อหา ความรู้ จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงกับการทางาน น้อย
น้อยที่สุด(1) หมายถึง มีการนาเนื้อหา ความรู้ จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงกับการทางาน น้อยที่สุด

ส่วนที่ 3 ควำมคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่น ๆ
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

ลงชื่อ..................................
(.............................................................)
ผู้ประเมิน
วันที่ ......../......../........

หมำยเหตุ
1. ผู้ประเมิน หมายถึง พนักงานสายปฏิบัติการฯ ที่ผ่านการฝึกอบรม
2. กรุณาส่งแบบติดตามผลหลังการฝึกอบรมมายังส่วนการเจ้าหน้าที่ ภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับแบบประเมินฉบับนี้

น้อยที่สุด
(1)

สำหรับผู้บังคับบัญชำ

Follow-up
report
on the
training

แบบติดตำมผลหลังกำรฝึกอบรม สำหรับผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม
หลักสูตร
: ระบบงำนสำรบรรณและกำรใช้งำนออนไลน์
วัน เวลำ สถำนที่ : วันจันทร์ที่ 24 มิถุนำยน 2562 ณ อำคำรปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ S1-206
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับกำรประเมิน
ชื่อ-สกุล :
หน่วยงำน :
ส่วนที่ 2 กำรติดตำมผลกำรฝึกอบรม

หลังจากผ่านการฝึกอบรม ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานทีร่ ับผิดชอบและงาน
ได้รับมอบหมายหรือไม่ อย่างไร
ผลสัมฤทธิ์ภำยหลังกำรพัฒนำ/ฝึกอบรม
มีกำรนำมำใช้
หัวข้อกำรประเมิน
ไม่มีกำร
นำมำใช้

มำกที่สุด
(5)

มำก
(4)

ปำนกลำง
(3)

น้อย
(2)

1. การนาความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง
1.1 ความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบงานสารบรรณ
1.2 การเขียนหนังสือราชการได้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
2. สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ และปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายให้สาเร็จและดีขึ้น
คำนิยำมของระดับคะแนน
มากที่สุด(5) หมายถึง มีการนาเนื้อหา ความรู้ จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงกับการทางาน มากที่สุด
มาก(4) หมายถึง มีการนาเนื้อหา ความรู้ จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงกับการทางาน มาก
ปานกลาง(3) หมายถึง มีการนาเนื้อหา ความรู้ จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงกับการทางาน ปานกลาง
น้อย(2) หมายถึง มีการนาเนื้อหา ความรู้ จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงกับการทางาน น้อย
น้อยที่สุด(1) หมายถึง มีการนาเนื้อหา ความรู้ จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงกับการทางาน น้อยที่สุด

ส่วนที่ 3 ควำมคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่น ๆ
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

ลงชื่อ..................................
(.............................................................)
ผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน)
วันที่ ......../......../........

หมำยเหตุ
1. ผูป้ ระเมิน หมายถึง ผูบ้ ังคับบัญชาที่มีหน้าที่ดูแลผู้ผ่านการฝึกอบรมเหนือขึ้นไป 1 ระดับ
2. กรุณาส่งแบบติดตามผลหลังการฝึกอบรมมายังส่วนการเจ้าหน้าที่ ภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับแบบประเมินฉบับนี้

น้อยที่สุด
(1)

