
 

 

  

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 
 

ส่วนการเจ้าหน้าที ่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 



ค าน า 
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นการรายงานการด าเนินการและรวบรวม
ผลการด าเนินการในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยส่วนการ
เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่เอื้ออ านวยต่อภารกิจและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ 

       
   
        ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
            
                    หน้า 
ส่วนที่ 1 บทน า 

 1.1 ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของมหาวิทยาลัย       1 

 1.2 ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของส่วนการเจ้าหน้าที่      3 

 1.3 โครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตราก าลัง        4 

 1.4 การมอบหมายงานและภาระงานตามฝ่ายงาน         
 : ฝ่ายสวัสดิการ วินัย พัฒนาระบบ และจัดการทั่วไป       6 
 : ฝ่ายสรรหาและประเมินผลการปฏิบัติงาน        7 
 : ฝ่ายพัฒนาบุคลากร          8 

ส่วนที่ 2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

2.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล (แผนยุทธศาสตร์ฯ)  10 
2.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

- ฝ่ายสรรหาและประเมินผลการปฏิบัติงาน      20 
- ฝ่ายสวัสดิการ วินัย พัฒนาระบบ และจัดการทั่วไป     23 
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากร                                    26 

ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรค (รอบ 6 เดือน)    28 

ภาคผนวก            29 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

1 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม ของมหำวิทยำลัย 
 

 
 
 

 

 
ปณิธำน 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยึดมั่นสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในการ "ปลูกป่า สร้างคน" โดยมุ่ง "สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม และอนุรักษ์ธรรมชาติ" 
โดยมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่พึ่งทางปัญญาของสังคม สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์ 

สถาบันอุดมศึกษาชั ้นน าแห่งอนุภ ูม ิภาคลุ ่มแม่น  ้าโขง (Leading University of the Greater Mekong 
Subregion) 
 
พันธกิจ 

1. จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยสู่สังคม 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นสากล 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

ตราสัญลักษณ์ 
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ค่ำนิยมองค์กร 

 “MFU.FIRST หรือ มฟล. เป็นหนึ่ง” ประกอบไปด้วย 5 ประการ สอดคล้องกับตัวอักษร 5 ตัว คือ 

 Flexibility “ปรับเปลี่ยน” We change for the best มฟล. ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นเลิศ  
เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพร้อมปรับเปลี่ยนและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์พลิกผัน

ของโลกยุคปัจจุบัน 

 Integrity “ยึดม่ัน” We always do what is right มฟล. ยึดมั่นความถูกต้อง  
เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยึดมั่นในหลักความถูกต้อง ด าเนินงานตามเจตจ านงการบริหารงาน ด้วย

ความซื่อสัตย์ สุจริต เพ่ือให้สมกับความเป็นมหาวิทยาลัยในพระนามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 Resourcefulness “สร้ำงสรรค์” We create innovation มฟล. สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคม  
เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปี่ยมด้วยความรู้ที่สามารถสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหา

สังคมและขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 Spirit “ด้วยใจ” We work with heart มฟล. ท าด้วยใจ  
เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงท างานต่างๆ กันด้วยใจ ทุ่มเท และพร้อมเสียสละเพื่อประโยชน์ของ

ส่วนรวม 

 Teamwork “ด้วยกัน” We get it done together มฟล. ท าด้วยกัน  
เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล และพร้อมท างานให้ส าเร็จไปด้วยกัน 
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1.2 ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม ของส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่ 

 
ปณิธำน 

ส่วนการเจ้าหน้าที่มุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านบุคลากรอย่างเป็นระบบ และยุติธรรม มุ่งเน้น
การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพมากยิ่งข้ึน 
 
วิสัยทัศน์ 

มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ เพ่ือสนับสนุน
ยุทธศาสตร์การบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
 
พันธกิจ 

1. ด าเนินการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคคล รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

2. ด าเนินการในด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามข้อบังคับ/ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย 

3. สนับสนุน ส่งเสริมและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
 
ค่ำนิยมหน่วยงำน 

 “SMART” 
S = Service Mind : บุคลากรส่วนการเจ้าหน้าที่ให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ  
M = Management : บุคลากรส่วนการเจ้าหน้าที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
A = Aptitude : บุคลากรส่วนการเจ้าหน้าที่มีไหวพริบ ปฏิภาณ ในการปฏิบัติงาน   
R = Rule : บุคลากรส่วนการเจ้าหน้าที่รู้กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
T = Technology : บุคลากรส่วนการเจ้าหน้าที่ใช้เทคโนโลยีในการท างาน 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและกรอบอัตรำก ำลัง 

ส่วนการเจ้าหน้าที่มีโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ส่วนการเจ้าหน้าที่อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของ อธิการบดี รองอธิการบดีที ่ดูแลด้านบริหาร และรองอธิการบดีที่ดูแลด้านวิชาการ และมี
ผู้อ านวยการส านักงานบริหารกลาง เป็นผู้ก ากับดูแลหน่วยงานในสังกัดส านักงานบริหารกลาง 

ภายในหน่วยงานมีหัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีหัวหน้าฝ่ายและแบ่งการ
ด าเนินงานออกเป็น 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายสวัสดิการ วินัย พัฒนาระบบ และจัดการทั่วไป, ฝ่ายสรรหาและ
ประเมินผลการปฏิบัติการ, ฝ่ายพัฒนาบุคลากร โดยมีโครงสร้างและสายงานบังคับบัญชาตามภาระงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างชัดเจน ตามโครงสร้างแสดงล าดับการบริหารงาน ดังภาพ 

 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

อธิกำรบด ี

รองอธิกำรบดี (อ.ดร.ประภัสสร ด ำรงกุล อ้ึงวณิชยพันธ์) 

หัวหน้ำส่วนกำรเจ้ำหน้ำที ่

1) นางสาวภารณี เลาพัฒนกุล  
(หัวหน้าฝ่าย) 
2) นางสาวอรฉัตร วรรณวิจิตร 
3) นางสาวสวิตตา ตีรณวัฒนากูล 
4) นางสาวเยาวลักษณ์ ม่อมดี  
5) นายเฉลิมวุฒิ บัวบาน 
6) นางสาวปรียาภรณ์ นาคพรมมินทร์ 
7) นายธนธร ทาค าฟู * 
อัตราก าลังครอง 
ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย 1 อัตรา 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร 5 อัตรา 
*ต าแหน่ง นิติกร 1 อัตรา 
  

1) นายกิติพงษ์ วงศ์ใจ (หัวหน้าฝ่าย) 
2) นางสาวอัจฉราภรณ์ สายวงศ์เปี้ย 
3) นายณัฐพงศ์ จันทาพูน 
4) นางสาวเพลินพักตร์ ชื่นใจดี 
5) นางสาวไพจิตรา จินตประชา 
6) นางสาวภัทรวดี จิวหา 
7) นายบัณฑิต มูลสถาน 
อัตราก าลังครอง 
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย 1 อัตรา 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร 6 อัตรา 
  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริหำร
กลำง 

รองอธิกำรบดี (รศ.ดร.นันทนำ คชเสนี) 

ฝ่ำยสวัสดิกำร วินัย 
พัฒนำระบบและจดักำรทั่วไป 

ฝ่ำยสรรหำและประเมินผล
กำรปฏบิัตงิำน 

ฝ่ำยพัฒนำบุคลำกร 
  

1) นางสาววิภาวรรณ ค าใส 
(รักษาการแทนหัวหน้าฝ่าย)  
2) นางสาวคณิตา ไชยชมภู 
3) นางสาวทวีพร อุ่นเมืองแก้ว 
4) นางสาวรัตติกาล เจริญทอง 
5) นางสาวพัชรินทร์ เรือนค า 
6) นางสาววัลลภา ยาวินันท์ 
อัตราก าลังครอง 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร 6 อัตรา 
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1.4 กำรมอบหมำยงำนและภำระงำนตำมฝ่ำยงำน 

ส่วนการเจ้าหน้าที่มีเป้าประสงค์ในการด าเนินงาน คือ การสร้างระบบการบริหารงานบุคคลให้มี
ความคล่องตัว และโปร่งใส พัฒนาระบบการสรรหา และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื ่อให้บุคลากร
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ยกระดับทักษะและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เหมาะสมกับสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน สร้างระบบเส้นทางความก้าวหน้า ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม น าเทคโนโลยีมาใช้กับ
การบริหารงานบุคคล เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
ด าเนินการบริหารงานบุคคลเพื่อธ ารงรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับมหาวิทยาลัย ตลอดจนการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย โดยมีภาระงานแบ่งตามฝ่ายงาน ดังต่อไปนี้    

1) หัวหน้ำส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
บทบำทหน้ำที่ 

1. รับนโยบายจากอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักงานบริหารกลาง  
2. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าส่วน 

- ร่วมพิจารณาก าหนดทิศทาง การด าเนินงาน แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งปัญหา
และแนวทางการแก้ปัญหาเก่ียวกับการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ 

- ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม ติดตาม และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
รวมทั้งปรับแผนการปฏิบัติงาน หรือพัฒนาวิธีการด าเนินงานตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

- มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ติดตาม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วย
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

- รายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหา หรือวิธีการแก้ปัญหาในการด าเนินงาน รวมทั้ง
น าเสนอข้อมูลหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา 

3. ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงแก่หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  
4. เป็นผู้แทนในคณะกรรมการ เลขานุการหรือคณะท างานในเรื่องที่เกี ่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย 

  5. เป็นวิทยากรหรือผู้อภิปรายเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ 
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 2) ฝ่ำยสวัสดิกำร วินัย พัฒนำระบบ และจัดกำรทั่วไป 
บทบำทหน้ำที่ 

ฝ่ายสวัสดิการ วินัย พัฒนาระบบ และการจัดการทั่วไป มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การศึกษาวิเคราะห์ระบบบริหารงานบุคคล ก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ด าเนินการ
ทางวินัยและนิติกรรมสัญญา ศึกษาวิเคราะห์หลักเกณฑ์สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

งำนสวัสดิกำร 
    - การศึกษาวิเคราะห์วิจัยติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการฯ 
    - การประสานและด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายสวัสดิการฯ 
    - การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอ านวยความสะดวกการเข้ารับสวัสดิการ 
    - การตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการจัดท าทะเบียนฐานันดร 
    - การจ่ายและรับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
    - การจัดสรรที่พักให้กับพนักงาน 
    - การจัดท าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงาน 
    - การจัดท าหนังสือรับรอง 

งำนวินัยและนิติกรรมสัญญำ 
    - การด าเนินการทางวินัย อุทธรณ์ร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง 
    - การชดใช้ทุนและหรือเบี้ยปรับของนักเรียนทุน และการท าสัญญารับทุนการศึกษา 
    - การท าสัญญาจ้างพนักงาน 

   งำนพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคล 
    - การก าหนดมาตรฐานต าแหน่งงาน 
    - การจัดท าโครงสร้างเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง 
    - หลักเกณฑ์การข้ึนเงินเดือนประจ าปี 
    - การด าเนินการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
    - การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

   งำนทุนกำรศึกษำ 
    - การติดต่อประสานงานเรื่องทุนการศึกษา 
    - การจัดประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาและหรือการจัดสรรทุนการศึกษา 
    - เบิกจ่ายทุนการศึกษาให้แก่บุคลากร 
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   งำนจัดกำรทั่วไป 
    - การรับ ส่ง จัดเก็บ เอกสาร 
    - การบันทึกวันลา และชี้แจงวันลา 
    - การจัดท างบประมาณและแผนปฏิบัติการ 
    - การประกันคุณภาพการศึกษา 
    - การควบคุมภายใน 
    - การตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์ 
    - การติดต่อประสานงานและการให้บริการ 
    - การจัดท าบัตรพนักงาน 

 3) ฝ่ำยสรรหำ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
บทบำทหน้ำที่ 

ฝ่ายสรรหาและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหา 
คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาสารสนเทศด้านการบริหารงาน
บุคคล ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

งำนสรรหำ 
- การศึกษาวิเคราะห์และจัดระบบการสรรหาพนักงานสายปฏิบัติการฯ สายวิชาการ ลูกจ้าง  และ

ผู้บริหาร 
- การวิเคราะห์ รวบรวมคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
- การประกาศรับสมัครงานลงสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

งำนคัดเลือก 
- การศึกษาวิเคราะห์และจัดระบบการคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการ สายวิชาการและลูกจ้าง 
- การจัดสอบข้อเขียนเพ่ือคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการ  
- การจัดประชุมสอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการ สายวิชาการ และลูกจ้าง 

งำนบรรจุแต่งตั้ง 
- การบรรจุแต่งตั้งตามกรอบอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย 
- การก าหนดอัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน/เงื่อนไขการจ้าง 
- การเรียกตัวเข้าปฏิบัติงาน 
- การแจ้งเงินเดือน ค่าตอบแทนและค่าจ้างอัตราแรกเข้า 
- การจ้างลูกจ้าง การจ้างชาวต่างชาติ 
- การแต่งตั้งผู้บริหาร/พนักงาน/ผู้เกษียณอายุ 
- การเลื่อนต าแหน่ง/การปรับวุฒิ/การโอนย้าย 
- การมอบหมายงาน และการออกจากงาน 
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งำนข้อมูลสำรสนเทศบุคลำกร 
  - บันทึก-จัดเก็บประวัติบุคลากร 
  - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ 

งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
- การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานระยะ 6 เดือนแรก 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาต่อสัญญาจ้าง 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาความดีความชอบ 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานตามรอบการประเมินและประเมินเข้าสู่ต าแหน่งงาน 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย 
- การพัฒนาระบบและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและติดตามผลการปฏิบัติงานจากการประเมิน 

 
 3) ฝ่ำยพัฒนำบุคลำกร 

บทบำทหน้ำที่ 

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ สนับสนุน ส่งเสริมและด าเนินการ
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ก าหนดหลักสูตร
ฝึกอบรมตามกลุ่มงาน จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ การด ารงต าแหน่งบริหารในหน่วยงาน การขอต าแหน่งที่สูงขึ้น
ของพนักงานสายปฏิบัติการ เพื ่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

   งำนพัฒนำและฝึกอบรม 
    - การพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร (HRD) 
    - จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายบริหารวิชาการ สายปฏิบัติการ 
    - การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
    - การก าหนดแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
    - การจัดฝึกอบรม/ปฐมนิเทศ 
    - การประเมินผลและติดตามผลโครงการ 
    - การจัดเก็บและบันทึกประวัติการฝึกอบรม 
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   งำนจัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 
   งานพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
    - ศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
    - ด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการประชุมพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 

 - ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ (Reader) และติดตามผลการประเมินฯ 
จากผู้ทรงคุณวุฒิ  

    - ด าเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

   งานขอต าแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานสายปฏิบัติการ (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 
    - ศึกษา วิเคราะห์แนวทางการจัดท าความก้าวหน้าในวิชาชีพ ของพนักงานสายปฏิบัติการ เช่น  
   การวิเคราะห์โครงสร้างต าแหน่ง วิเคราะห์งาน หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง 

 - ก าหนดแผนการด าเนินงาน และกระบวนการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ ของ
พนักงานสายปฏิบัติการ 

 

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

การจัดท าแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ. 2564 - 2569 
ปรับปรุงตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์ ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย-   
แม่ฟ้าหลวง ที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของตลาดและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางบริหาร
จัดการทุนมนุษย์ที่สอดคล้อง สนับสนุน และสอดรับไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร จึงไดจ้ัดท าแผน
ที่การด าเนินการ (HR Roadmap) จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ 14 แผนงาน  

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการตามแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 

พ.ศ. 2564 - 2569 สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนินการถ่ายทอดแผนแม่บทฯ สู่แผนปฏิบัติ

การด้านทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 11 แผนงาน ซึ่งมีผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  ดังนี้



 
 

 
 

10 

2.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ปี 2564 (แผนยุทธศำสตร์ฯ) 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน/กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผลกำรด ำเนินงำนป ี64 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 

แผนงำนที่ 1-1 การจัดท าแผนขีดความสามารถและอัตราก าลัง (ระยะ 5 ปี และ 1 ปี) 

กิจกรรมหลัก 1. ทบทวนและส ารวจความต้องการบุคลากรเพื่อวางแผนขีดความสามารถและอัตราก าลัง 

1) ทบทวนและจัดท า JD/JS (Job Description/Job Specification)             อยู่ระหว่างการศกึษาและหารือกับ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อจัดตั้ง
คณะท างานวางแผนขดีความสามารถ
และอัตราก าลัง 

ส.กจน. 
ส.แผน 2) ทบทวนและจัดท ากระบวนการท างานหลักของแต่ละงาน และจัดท าแผนผังการด าเนินงาน             

กิจกรรมหลัก 2. วิเคราะห์ และประเมนิกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสม (Demand-Supply Size) 

1) ก าหนดระยะเวลาที่เป็นมาตรฐานของแต่ละงาน (SLA: Service Level Agreement)             ยังไม่ได้ด าเนินการ ส.กจน. 
ส.แผน 2) ท าการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis) เพื่อใช้ในการก าหนดกรอบอตัราก าลัง             

ตัวชี้วดัผลกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมที่ 1 มีรายงานวิเคราะห์ JD/JS และผังกระบวนการท างานที่ส าคัญ                     กิจกรรมที่ 2 มีรายงานการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis) 

แผนงำนที่ 1-2 การสรรหาบุคลากรเชิงรุก 

กิจกรรมหลัก 1. ทบทวนและส ารวจกลุม่งานที่ขาดแคลน 

1) ส ารวจและจัดท าข้อมูลสถิตกิารรับสมัครพนักงานย้อนหลัง             ยังไม่ได้ด าเนินการ ส.กจน. 

2) ส ารวจข้อมูลตลาดแรงงาน ภาวการณ์จ้างงานของต าแหน่งงานต่าง ๆ             

3) จัดท าประกาศมหาวิทยาลยัก าหนดต าแหน่งงานสาขาที่ขาดแคลน             

กิจกรรมหลัก 2. วิเคราะห์ ประเมินกลยุทธ์ เครื่องมือและวิธีการที่ใช้สรรหาบุคลากร 

1) วิเคราะห์ประสิทธภิาพของเครื่องมือ วิธกีาร และชอ่งทางที่ใช้ในการสรรหาบุคลากรในแต่ละ
ต าแหน่ง และจัดล าดับความส าคัญของแต่ละช่องทาง 

            ยังไม่ได้ด าเนินการ ส.กจน. 

2) ก าหนดกลยุทธแ์ละขั้นตอนการสรรหาต าแหน่งที่ขาดแคลน             

ตัวชี้วดัผลกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมที่ 1 มีรายงานวิเคราะห์ ขอ้มูลต าแหน่งงานที่จัดเป็นสาขาขาดแคลนของมหาวิทยาลัย, มีประกาศมหาวิทยาลยัก าหนดต าแหน่งงานสาขาที่ขาดแคลน 
กิจกรรมที่ 2 มีรายงานการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพของเครื่องมือ วธิีการ และชอ่งทางที่ใช้ในการสรรหาบุคลากร 
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผลกำรด ำเนินงำนป ี64 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

แผนงำนที่ 1-3 การก าหนด การประเมินสมรรถนะ และการจัดท าแผนพัฒนารายบุคลของบุคลากรสายบริหารวิชาการ สายวิชาการ และสายปฏิบัตกิาร 

กิจกรรมหลัก 1. ทบทวนและวิเคราะหข์อบเขตการท างาน (Job Description) ในแต่ละสายงาน 

1) ทบทวนและจัดท า JD/JS (Job Description/Job Specification) แต่ละอาชีพ/งาน             มหาวิทยาลัยมีการก าหนดขอบเขตการ
ท างาน (Job Description) ของทกุ
ต าแหน่งงาน โดยการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล โดย
ส่วนการเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการิ
เคราะห์และจัดกลุ่มขอบเขตงาน เพือ่
ประกอบการพิจารณาก าหนด
สมรรถนะที่เกี่ยวขอ้ง 

ส.กจน. 
หน่วยงาน 2) ทบทวนความสอดล้องระหวา่งกระบวนการท างาน กับ JD/JS             

3) วิเคราะห์ค่างาน (Job Valuation) เพื่อใช้ในการก าหนดการประเมินสมรรถนะและพัฒนา
รายบุคคลต่อไป 

            

กิจกรรมหลัก 2. จัดท ากรอบสมรรถนะทั้ง สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะการบริหารจัดการ (Managerial Competency) และสมรรนะตามอาชีพ/การท างาน (Functional Competency) 

1) ทบทวนวัฒนธรรม ค่านิยม สมรรถนะองค์กร รวมถึงเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์             ส่วนการเจ้าหน้าที่จะด าเนนิการจดั
อบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ง “การจัดท า
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน” เพื่อให้
ความรูแ้ก่ผู้บริหารและหน่วยงาน
ภายใน ร่วมกันก าหนดสมรรถนะหลกั 
สมรรถนะการบริหารจัดการ และ
สมรรถนะการท างาน 

ส.กจน. 
หน่วยงาน 2) จัดท าสมรรถนะที่รองรับการด าเนินงาน พร้อมก าหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์  

    โดยแบ่งเป็น 5 ระดับพฤติกรรมบ่งขี้ ตามแนวทางการประเมินแบบ Rubrics Scale 
            

3) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรทั่วทั้งองค์กร เพื่อทราบและถอืปฏิบตัิต่อไป             

ตัวชี้วดัผลกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมที่ 1 มขีอบเขตการท างานครบทุกสายงาน 
กิจกรรมที่ 2 กรอบสมรรถนะทั้ง สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะการบริหารจัดการ (Managerial Competency) และสมรรถนะตามอาชพี/การท างาน (Functional Competency) 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรจดักำรผลกำรปฏบิัติงำน 

แผนงำนที่ 2-1 การถ่ายทอดตัวชีว้ัดที่สอคคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย สูก่ารก าหนดตัวชี้วัดระดบับุคคล (PMS: Performance Management System) 

กิจกรรมหลัก 1. ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1) ทบทวนแนวทางการประเมินผลการปฏบิัติงานเดิม กับหน่วยงานคู่เทียบ และแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสมยัใหม ่

            ยังไม่ได้ด าเนินการ ส.กจน. 
คกก. 

2) วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับองค์กรในปัจจุบัน             
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผลกำรด ำเนินงำนป ี64 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กิจกรรมหลัก 2. ศึกษารูปแบบ/แนวทางการประเมินผลทั้งในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคล เพื่อให้สอดรับไปในทางเดียวกัน 

1) ศึกษารูปแบบ/แนวทางการประเมินผลทั้งในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดบับุคคล 
เพื่อให้สอดรับไปในทางเดียวกัน 

            ยังไม่ได้ด าเนินการ ส.กจน. 
คกก. 

2) จัดท าประชาพิจารณ์เกี่ยวกับแนวทางในการประเมินผล เพื่อรับฟังความคิดเห็น             

3) ทบทวนผลและปรับปรุงเพื่อน าเสนอมหาวิทยาลัยพจิารณาต่อไป             

ตัวชี้วดัผลกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระบบการประเมินผลการปฏิบัตกิาร 
กิจกรรมที่ 2 รูปแบบ/แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคล 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Competitive Human Development Strategy) และกำรพัฒนำอำชีพ (Career Management) เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแขง่ขัน 

แผนงำนที่ 3-1 การจัดท าแผนพัฒนาบคุลากรสายบริหารวิชาการ สายวิชาการและสายปฏิบัติการ (ระยะ 5 ปี และ 1 ปี) 

กิจกรรมหลัก 1. วิเคราะห์ ส ารวจความต้องการ (Training Needs) และออกแบบหลักสูตรส าหรับพัฒนาบุคลากรสายบริหาร สายวิชาการและสายปฏิบัตกิาร 

1) วิเคราะห์วิสยัทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ของมหาวิทยาลยั             หน่วยงานทีร่ับผิดชอบได้จัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรทีม่ีความสอดคลอ้ง
ตามวิสัยทัศน์ พันธกจิ ของ
มหาวิทยาลัย และสอดคลอ้งตามความ
ต้องการในการพฒันาและการฝกึอบรม
ของพนกังาน โดยด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และ
สายปฏิบัติการฯ ทั้งนี้ในต าแหน่ง
บริหารวิชาการ จะด าเนนิการเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

ส.กจน. 
MLII 
คกก. 

2) ประเมินเพื่อหาความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม (Training Need) ส าหรับ
บุคลากรสายบริหาร วิชาการ และสายปฏิบัติการ 
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผลกำรด ำเนินงำนป ี64 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กิจกรรมหลัก 2. จัดตั้งคณะท างานเพื่อก าหนดหลกัเกณฑ์การจัดท าเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรม (Training Roadmap) และออกแบบหลกัสูตรส าหรับพฒันาบุคลากรสายบริหาร สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ 

1) จัดตั้งคณะท างานเพื่อก าหนดหลกัเกณฑ์การจัดท าเส้นทางการพัฒนาและฝกึอบรม 
(Training Roadmap) 

            มหาวิทยาลัยได้ด าเนนิการจัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อท าหน้าพี่พิจารณา
เส้นทางการพัฒนาและฝกึอบรมของ
พนักงานสายบริหารวชิาการ สาย
วิชาการ และสายปฏิบัติการ เรียบรอ้ย
แล้ว ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ จะด าเนนิการ
จัดโครงการฝกึอบรมตามแผนพัฒนา
บุคลากรตามที่คณะกรรมให้ความ
เห็นชอบ และจะมกีารพจิารณา
ปรับปรุงแผนพฒันาและฝกึอบรมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพือ่ก าหนด
เป็นแผนระยะ 5 ปี และ 1 ปี 

ส.กจน. 
คกก. 

2) จัดท าหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ (Up Skill) และหลักสูตรที่จ าเป็นส าหรบัการ
ปรับเปลี่ยนขีดความสามารถ (Re Skill) ส าหรับหลกัสูตรส่วนกลาง (Mandatory Course) 
รวมถึงหลักสูตรตามสายอาชีพ (Training Roadmap) 

            

ตัวชี้วดัผลกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมที่ 1 ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนา (Training Needs) 
กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรส าหรับพัฒนาบุคลากรสายบรหิาร สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ 
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผลกำรด ำเนินงำนป ี64 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

แผนงำนที่ 3-3 การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากรสายปฏบิัติการ (Career Path) 

กิจกรรมหลัก 1. ศึกษาปัจจัยพื้นฐาน เชน่ โครงสร้างต าแหน่ง วิเคราะห์งาน หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง 

1) วิเคราะห์ ทบทวน JD/JS (Job Description/Job Specification) โครงสร้างต าแหน่ง              ส่วนการเจ้าหน้าที่และคณะท างานได้
ร่วมกันวิเคราะห์ ทบทวนโครงสร้าง
ต าแหน่งของบุคลากร รวมถึงได้ศึกษา
หลักเกณฑ์ วิธกีารแต่งตั้ง จากองคก์ร
ภาครัฐ มหาวิทยาลัยในก ากับ และ
องค์กรเอกชน เพือ่รวบรวมข้อมูลเสนอ
คณะท างานการจัดท าเสน้ทาง
ความก้าวหน้าของพนกังานสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 

ส.กจน. 
คกก. 2) ศึกษาหลักเกณฑ์ วธิีการแต่งตั้งจากองค์กรของรัฐ มหาวิทยาลัยในก ากับ หรือองค์กรเอกชน             

กิจกรรมหลัก 2. จัดตั้งคณะท างานเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การขอต าแหน่งที่สูงขึ้น และออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ของพนักงานสายปฏิบัติการ 

1) จัดตั้งคณะท างานเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การขอต าแหน่งที่สูงขึ้น             มหาวิทยาลัยด าเนินการแต่งตั้ง
คณะท างานการจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าของพนักงานสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป และ
ได้มีการประชุมหารือเพื่อพิจารณา
หลักเกณฑ์การขอต าแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 64 ซ่ึงได้
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ (ส.การ
เจ้าหน้าที่) เสนอข้อมูลเพิ่มเติมในคราว
ประชุมถัดไป 

ส.กจน. 
คกก. 2) ประชุมหารือคณะท างานเพือ่ออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพใหแ้ก่บคุลากรสาย

ปฏิบัติการ 
            

ตัวชี้วดัผลกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมที่ 1 หลักเกณฑ์และวิธกีารขอต าแหน่งที่สูงขึ้น  
กิจกรรมที่ 2 หลักเกณฑ์และวิธีการขอต าแหน่งที่สูงขึ้น / แบบเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสาย ป. 
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผลกำรด ำเนินงำนป ี64 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสรมิวัฒนธรรม ค่ำนิยม เพื่อสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกร 

แผนงำนที่ 4-1 ส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยม MFU FIRST 

กิจกรรมหลัก 1. จัดตั้งคณะกรรมการสง่เสริมวัฒนธรรมและค่านิยม MFU FIRST เพื่อจัดท าแผนส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร 

1) จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยม             มหาวิทยาลัยยังได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมความผูกพันและ
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ซ่ึงได้มีการจัดประชุม
คณะกรรมการ ครั้งที่ 1/64 เมื่อวันที่ 23 
ก.พ. 2564 โดยคณะกรรมการมีมติให้
ฝ่ายเลขานุการและคณะท างาน
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและ
ความผูกพัน ในปี พ.ศ. 2564 โดยวิธี 
Focus Group และส ารวจความพึงพอใจ
และการรับรู้ของบุคลากรในปีถัดไป  

ส.กจน. 
คณะท างาน 

คกก. 
2) ทบทวนค่านิยม และจัดท าแผนส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยม MFU FIRST             

3) ด าเนินการตามแผนส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยม MFU FIRST             

4) ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนส่งเสริมฯ             

5) ส ารวจระดับพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยม MFU FIRST             

6) ทบทวนผลการด าเนินงานเพื่อก าหนดแผนส่งเสิรมฯ ในปีถัดไป             

กิจกรรมหลัก 2. จัดท าคู่มือการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยม รวมถึงพฤติที่ควรปฏิบัติ/ไม่ควรปฏิบัต ิ

1) ทบทวนค่านิยม และจัดท าแผนส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยม MFU FIRST             ส่วนการเจ้าหน้าที่จะด าเนนิการจดั
อบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ง “การจัดท า
คู่มือส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยม” 
เพื่อก าหนดพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ/ไม่
ควรปฏิบัติ และจะด าเนนิการเผยแพร่
คู่มือให้บุคลากรทราบต่อไป 

ส.กจน. 
คณะท างาน 

คกก. 
2) ก าหนดพฤตกิรรมที่ควรปฏิบัติ/ไม่ควรปฏิบัต ิ             

3) จัดท าคู่มือและสื่อเผยแพร่พฤตกิรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยม MFU FIRST             

4) ส ารวจระดับพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยม MFU FIRST             

5) ทบทวนผลการด าเนินงานเพื่อก าหนดแผนส่งเสริมฯ ในปีถัดไป             

กิจกรรมหลัก 3. สื่อสารเผยแพร่คู่มือและด าเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร 

1) ด าเนินการเผยแพร่คู่มือส่งเสริมค่านิยมไปยังหน่วยงานต่าง             อยู่ระหว่างการด าเนินการ ส.กจน. 
คณะท างาน 

คกก. 
2) จัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมองค์กรทุกช่องทาง             

3) ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนส่งเสริมฯ             

4) ส ารวจระดับพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยม MFU FIRST             

5) ทบทวนผลการด าเนินงานเพื่อก าหนดแผนส่งเสิรมฯ ในปีถัดไป             



 
 

 
 

16 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน/กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผลกำรด ำเนินงำนป ี64 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ตัวชี้วดัผลกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมที่ 1 แผนส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร 
กิจกรรมที่ 2 คู่มือการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยม 
กิจกรรมที่ 3 ระดับพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยม MFU FIRST 

แผนงำนที่ 4-2 การส ารวจความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 

กิจกรรมหลัก 1. ศึกษากรอบแนวคิดในการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันบุคลากรที่มีต่อระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

1) ศึกษากรอบแนวคิดการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรทีม่ีต่อองค์กร             ด าเนนิการศึกษากรอบแนวคิดและ
ส ารวจความพึงพอใจและความผกูพัน
ของบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ด าเนนิการส ารวจโดยวธิี Focus 
Group 

ส.กจน. 
คณะท างาน 2) ทบทวนและพิจารณากรอบแนวคิดที่เหมาะสม เสนอที่ประชุมคณะท างานฯ พิจารณา             

กิจกรรมหลัก 2. ออกแบบและพัฒนาวธิกีาร และเครื่องมือในการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันฯ เช่น แบบส ารวจ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การ Focus Group 

1) คณะท างานร่วมกันพจิารณาและออกแบบเครื่องมือส าหรับการส ารวจความพึงพอใจและ
ความผูกพันของบุคลากร เช่น แบบส ารวจ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การ Focus Group 

            ด าเนนิการศึกษากรอบแนวคิดและ
ส ารวจความพึงพอใจและความผกูพัน
ของบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ด าเนนิการส ารวจโดยวธิี Focus 
Group ซ่ึงจะน าผลการส ารวจเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาต่อไป 

ส.กจน. 
คณะท างาน 

2) พิจารณาคัดเลือกเครื่องมือ             

กิจกรรมหลัก 3. ด าเนินการส ารวจและรายงานผลการส ารวจ 

1) ส ารวจความพึงพอใจและความผกูพนัของบุคลากรตามเครื่องมือที่ก าหนด              ด าเนนิการส ารวจโดยวธิี Focus 
Group ซ่ึงจะน าผลการส ารวจเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาต่อไป 

ส.กจน. 
คณะท างาน 2) สรุปผลการส ารวจและจัดท ารายงาน             

3) รายงานผลการส ารวจ             

4) ทบทวนและออกแบบกจิกรรมเพื่อส่งเสริมความผูกพันต่อไป             
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผลกำรด ำเนินงำนป ี64 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ตัวชี้วดัผลกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมที่ 1/2 เครื่องมือส ารวจความพงึพอใจและความผกูพันของบุคลากร 
กิจกรรมที่ 3 แบบรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพัน 

แผนงำนที่ 4-3 การประเมินและวิเคราะห์การลาออกของบุคลากร (Exit Interview) 

กิจกรรมหลัก 1. ศึกษารูปแบบ หลักเกณฑ์ การจัดประเภท/อ านาจ และกรอบแนวทางการสัมภาษณ์บุคลากรที่ลาออก 

1) รวบรวมรายชือ่บุคลากรที่ลาออก เพื่อจดัท าแนวทางการสัมภาษณ์             ด าเนนิการออกแบบสอบถามในการ
ส ารวจบุคลากรที่ลาออกผ่านระบบ 
Google – Form ซ่ึงได้ด าเนินการ
ส ารวจความคิดเห็นเบ้ืองต้นของ
บุคลากรที่ลาออกตั้งแต่วนัที ่1 มี.ค. 64 
โดยในกระบวนการสมัภาษณ์จะ
ด าเนนิการในระยะถัดไป  

ส.กจน. 

2) รวบรวมหลักเกณฑ์ ประเภท/อ านาจ และกรอบแนวทางที่สัมภาษณ์บุคลากรทีล่าออก             

3) ก าหนดปัจจัยที่เกีย่วข้อง และจัดท าแบบสอบถามในการสัมภาษณ์บุคลากรที่ลาออก             

กิจกรรมหลัก 2. ด าเนินการสัมภาษณ์บคุลากรลาออก 

1) นัดบุคลากรที่ลาออกเพื่อนัดสัมภาษณ์หลังกการลาออกประมาณ 3-6 เดือน             ยังไม่ได้ด าเนินการ ส.กจน. 

2) ด าเนินการสัมภาษณ์             

กิจกรรมหลัก 3. น าผลสัมภาษณ์มาวิเคราะห์หาปัจจยั สาเหตุทีแ่ท้จริงในการลาออก ความพึงพอใจ-ไม่พึงพอใจ/ความผูกพรัน ที่มีต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคล พร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

1) ด าเนินการสัมภาษณ์ตามกรอบระยะเวลาและแบบประเมินที่ออกแบบไว้             ยังไม่ได้ด าเนินการ ส.กจน. 

2) รวบรวมสรุปผลความพึงพอใจไม่พึงพอใจ และจัดท าเป็นรายงานเพือ่น าเสนอหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง เพื่อพิจารณาด าเนินการปรับปรุง 

            

ตัวชี้วดัผลกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมที่ 1 กรอบระยะเวลา และแบบสัมภาษณ์บุคลากรที่ลาออก 
กิจกรรมที่ 2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากรที่ลาออก 
กิจกรรมที่ 3 รายงานผลส ารวจความพึงพอใจไม่พึงพอใจ 
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผลกำรด ำเนินงำนป ี64 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมสวัสดิกำรและสภำพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภำพ 

แผนงำนที่ 5-2 แผนแมบ่ทด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ และสภาพแวดล้อมในการท างาน (ระยะ 5 ปี และ 1 ปี) 

กิจกรรมหลัก 1. จัดตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลความปลอดภยั สวัสดิภาพ และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพือ่ดูแลการด าเนินงานด้านความปลอดภยัฯ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ/ส านัก/ศูนย์ หรือเทียบเท่า 

1) ศึกษากฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้องกับกการดูแลความปลอดภัย สวัสดิภาพ และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

            ยังไม่ได้ด าเนินการ หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

คกก. 2) ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการก ากับดแูลความปลอดภัย สวัสดิภาพ และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

            

3) อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภยั สวสัดิภาพ และสภาพแวดล้อมในการท างาน             

กิจกรรมหลัก 2. ศึกษารูปแบบ และจัดท าแผนแม่บทด้านความปลอดภัย สวัสดภิาพ และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

1) คณะกรรมการก ากบัดูแลความปลอดภยัฯ จัดท าแผนแม่บทด้านความปลอดภยัฯ เสนอต่อ
มหาวิทยาลัย 

            ยังไม่ได้ด าเนินการ หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

คกก. 2) สื่อสารและประชาสัมพันธ์แผนให้รับรูแ้ละถือปฏบิัติทั่วทั้งองค์กร             

3) ก ากบัติดตามการด าเนินงานให้เป็นไนปตามแผนงานที่ก าหนด             

ตัวชี้วดัผลกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมที่ 1 คณะกรรมการก ากับดูแลความปลอดภยั สวัสดิภาพ และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
กิจกรรมที่ 2 แผนแม่บทด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผลกำรด ำเนินงำนป ี64 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับกำรบริหำรจดักำรทุนมนุษยด์้วยระบบงำนและเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงำนที่ 6-1 การทบทวนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) 

กิจกรรมหลัก 1.ทบทวนและศึกษาเพือ่จัดท าความต้องการและสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS) ร่วมกับหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญ 

1) จัดศึกษาความตอ้งการและแนวทางการใช้งานสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์             1. ก.พ.64  - ด าเนินการส ารวจความ
ต้องการใช้งานสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ จากงานแต่ละด้าน
ของส่วนการเจ้าหน้าที ่
2. ก.พ. 64- ประชุมร่วมกับศูนย์บรกิาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการหาแนว
ทางการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ทั้งระบบที่มอียุ่ และ
ระบบที่ตอ้งการเพิ่มเติมในอนาคต 
(แนวทางการพัฒนาระบบทีม่ีอยู่ กับ
แนวทางการจดัหาระบบส าเร็จรูปจาก
บริษัทภายนอก) 
3. มี.ค. 64 – เสาะหาระบบส าเร็จรูป 
จากภายนอก โดยบริษัทที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ 
4. เม.ย.64 – นัดหมายบริษัทมา
น าเสนอ 

ส.กจน. 

2) จัดท าสถาปัตยกรรมข้อมูลและสถาปัตยกรรมระบบงานหลัก             

3) จัดหาผู้ออกแบบและพัฒนาซอร์ฟแวร์เพื่อมาจัดพัฒนาระบบ             

4) ทบทวนความถกูต้องของข้อมูล             

ตัวชี้วดัผลกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมที่ 6-1 สถาปัตยกรรม/พิมพ์เขยีว (Blueprint) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS) 
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2.2 รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 2564 

1. ฝ่ำยสรรหำและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

1.1 งานสรรหาคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง  

ด าเนินการสรรหา คัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรประเภทต่าง ๆ ในช่วงปีงบประมาณ 2564/1     

(1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย

ด าเนินการตามกระบวนการตรวจสอบอัตราก าลัง การประกาศรับสมัคร และด าเนินการสอบคัดเลือก

ตามขั้นตอน จนถึงการด าเนินการบรรจุแต่งตั้งให้เข้าสู่ต าแหน่ง การโอนย้าย ปรับต าแหน่งบุคลากร 

ซึ่งจ าแนกรายละเอียดการด าเนินการดังตาราง 

ตาราง จ านวนการสรรหาบุคลากรและจ านวนผู้ผ่านการคัดเลือก แบ่งตามประเภทพนักงาน 

ประเภทพนักงำน จ ำนวน 
ผู้สมัคร 

จ ำนวน                  
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 

พนักงานสายบริหารวิชาการ 3  2 
พนักงานสายวิชาการ 29 24 
พนักงานสายปฏิบัติการ 1,675 26 
ลกูจ้างช่ัวคราว 117 3 

รวม 1,824 55 

 

ตาราง จ านวนการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

ต ำแหน่งบริหำร จ ำนวน หมำยเหตุ 

ต าแหน่งบริหารวิชาการ 7 รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ 
ผู้บริหารในส านักวิชา  24 รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี  
ผู้บริหารระดับส่วน 6 หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย  
ต าแหน่งบริหารอื่น 0 ที่ปรึกษาอธิการบดี ท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ 

รวม 37 
 

 

1.2 งานข้อมูลบุคลากร 

ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลบุคลากร จัดท าแฟ้มประวัติบุคลากร จัดท าข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้ง

การจัดท าบัตรพนักงาน  
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1.2.1 ข้อมูลจ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 2564/1 ดังนี้ 

ตารางสถิติจ านวนบุคลากรแยกตามประเภทบุคลากร ปี 2564 (ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564) 

ประเภทพนักงำน จ ำนวน 
พนักงานสายบริหารวิชาการ 26 
พนักงานสายวิชาการ 666 

พนักงานสายปฏิบัติการ 1231 
ลกูจ้างช่ัวคราว 280 

รวม 2203 

 

จ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 2,203 ราย แยกเป็นเพศชาย 808 ราย เพศหญิง 1,395 ราย 

 
 

บุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 314 ราย ปริญญาโท 384 ราย ปริญญาตรี 933 ราย ต ากว่าปริญญาตรี 

522 ราย 

 
 

37%

63%

สัดส่วนจ ำนวนบุคลำกรแยกตำมเพศ

ชาย หญิง

ปริญญำเอก
14%

ปริญญำโท
17%

ปริญญำตรี
45%

ต ่ำกว่ำปริญญำตรี
24%

สัดส่วนจ ำนวนบุคลำกรแยกตำมวุฒิกำรศึกษำ
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ข้อมูลการลาออกของบุคลากรในปี 2564/1 จ านวน ทั้งสิ้น 66 ราย ดังนี้ 

 
 

1.2.2 การท าบัตรประจ าตัวพนักงาน และบัตรแสดงตน ปี 2564/1 

บัตรประจ ำตัว จ ำนวน 

บัตรเจา้หน้าท่ีของรัฐ 390 
บัตรแสดงตน 155 

รวม 545 

 

1.3 งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วยการประเมินผลทดลอง

ปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานตามรอบปี และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ

พิจารณาต่อสัญญาจ้าง  

ตารางจ านวนการด าเนินการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างพนักงาน ปี 2564/1 

ประเภทพนักงำน จ ำนวน 
สายวิชาการ 81 

สายปฏิบตัิการ 213 
ลูกจ้างช่ัวคราว 0 

ผู้เกษียณ 47 
รวม 341 

จ านวน (ราย)

พนักงานสายบริหารวิชาการ 0

พนักงานสายวิชาการ 20

พนักงานสายปฏิบัติการ 36

ลูกจ้างชั่วคราว 10

0
5

10
15
20
25
30
35
40

จ านวนการลาออกของบุคลากร
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2.   ฝ่ำยสวัสดิกำร วินัย พัฒนำระบบ และกำรจัดกำรทั่วไป 

2.1 งานด้านสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด าเนินการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานของมหาวิทยาลัยทุกประเภท โดยมี

รูปแบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลครอบคลุมตัวพนักงานและครอบครัวของพนักงาน (คู่สมรสและบุตร) 

สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร เงินค่าท าขวัญ ท าศพ เงินช่วยเหลืองานศพแก่ญาติพนักงาน เงินช่วยเหลือค่า

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ การสมัครกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การออกหนังสือรับรองการเป็นพนักงาน 

หนังสือรับรองเงินเดือน การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ตารางจ านวนการด าเนินการด้านสวัสดิการ ปี 2564/1 

กำรเบิกสวัสดิกำร จ ำนวน 
ค่ารักษาพยาบาล 5,018 

ค่าเล่าเรียนบตุร 371 
เงินค่าท าขวัญ,ค่าท าศพ 0 
เงินช่วยเหลือค่างานศพ (บิดา,มารดา,คูส่มรส,บุตร) 16 
เงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์IT 39 
สมัคร/ลาออก กองทุนส ารองฯ 144 

รวม 5,588 

 

ตารางจ านวนการจัดท าหนังสือรับรอง ปี 2563 

ประเภทหนังสือรับรอง จ ำนวน 
หนังสือรับรองการท างาน 398 
หนังสือรับรองเงินเดือน 200 
หนังสือผ่านสิทธ์ิสวัสดิการ (ธ.ออมสิน/ธอส.) 111 

หนังสือรับรองการมีสิทธ์ิรักษาพยาบาล 28 
หนังสือรับรองความประพฤต ิ 1 

รวม 739 

 

ตารางข้อมูลการจัดสรรที่พักพนักงาน ปี 2563 

กำรด ำเนินกำร จ ำนวน 

จัดสรรที่พัก 106 
ย้ายที่พัก 7 
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ตารางจ านวนบุคคลที่ได้รับการเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2564 

  - ไม่มีข้อมูล –  

 

2.2 งานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 

ในปี 2564 ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ไปทั้งสิ้น 3 ฉบับ ดังนี้ 

1.ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การจ้างพนักงานผู้เกษียณอายุ (ฉบับที่ 2) 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาบุตรของพนักงาน (ฉบับที ่2) 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 4) 

 

2.3 งานทุนการศึกษาและการลาศึกษา 

ตารางจ านวนการด าเนินงานด้านทุนการศึกษาและการลาศึกษาต่อของพนักงาน ปี 2564/1 

ประเภททุน จ ำนวน 

ทุุนมหาวิทยาลัย 2 
ทุนจากหน่วยงานภายนอก 0 

ทุนส านักวิชาแพทยศาสตร ์ 20 
ทุนส านักวิชาทันตแพทยศาสตร ์ 6 

พนักงานลาศึกษา (ไมร่ับทุน) 2 
รวม 30 

 

2.4 งานจัดการทั่วไป 

ด าเนินการบริหารจัดการงานทั่วไปภายในหน่วยงาน รับ-ส่งเอกสาร รวมไปถึงงานด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา งานควบคุมภายใน งานการลาของบุคลากร งานพัสดุครุภัณฑ์ 
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สถิติจ านวนการลาของบุคลากร ปี 2564/1 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำป่วย
2,293

ลำกิจ
932

ลำพักผ่อน
2,566

ลำคลอด
14

ลำบวช
2

ลำไปวิจัย
419
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3.     ฝ่ำยพัฒนำบุคลำกร 

       3.1 งานพัฒนาและฝึกอบรม 

 ในปี พ.ศ. 2564 (เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) มีการด าเนินการจัดโครงการอบรม

พัฒนาบุคลากรภายใน จ านวน 6 โครงการ ดังนี้ 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

ผลกำรประเมิน 

1 การพัฒนาศักยภาพหัวหน้าส่วน 
1.1 กิจกรรมฝึกอบรมหัวข้อ “การพัฒนาภาวะผู้น า”  
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. และ 
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องพวงชมพู อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

19 4.86 
 ดีมาก 

2 การพัฒนาศักยภาพหัวหน้าส่วน 
1.2 กิจกรรมฝึกอบรม หัวข้อ “การสื่อสารส าหรับผู้บริหาร (Board Game)”  
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.  
ณ ห้องพวงชมพู อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (E -Park)  

22 4.61 
 ดีมาก 

3 การพัฒนาศักยภาพหัวหน้าส่วน 
1.3 กิจกรรมน าเสนอแผนพัฒนาระบบการบริหารงาน  
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องพวงชมพู อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (E -Park) 

24 - 

4 หลักสูตร “การจัดการข้อมูลเพื่อการรายงานผลโดยการใช้ Microsoft 
Excel และ Power BI” จ านวน 2 รุ่น 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 / วันที่ 10 มีนาคม 2564 
ณ ห้อง S1-101 และห้อง S1-102 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

รุ่นที่ 1 39 
รุ่นที่ 2 38 

4.42 
ด ี

5 โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”  
วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องค ามอกหลวง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้

101 4.32 

6 หลักสูตรนติิกรพบพนักงาน หัวข้อ “การเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจรติ” 
วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00  น. 
ณ ห้องค ามอกหลวง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (E-Park)  

135 4.30 
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3.2 งานพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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ยื่นขอต ำแหน่ง

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

สถิติกำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร ปี 2564/1

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อำจำรย์
80%

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
16%

รองศำสตรำจำรย์
3%

ศำสตรำจำรย์
1%

สัดส่วนต ำแหน่งทำงวิชำกำรของบุคลำกร
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ส่วนที ่3 
กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหำและอุปสรรค (รอบ 6 เดือน) 

ล ำดับ ผลกำรวิเครำะห์ดำ้นกำรบรหิำรทรัพยำกรบุคคล 

1 จุดแขง็ 
1. มีระบบการสรรหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่เป็นมาตรฐาน มีคุณภาพ เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด รวมถึงสอดคล้องกับ
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2. การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบ และขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3. มีระบบสารสนเทศช่วยในการปฏิบัตงิาน 
4. ให้ความส าคัญกับการมีส่วนรว่มในการปฏิบัติงานของพนกังานในหน่วยงาน (การท างานเป็นทีม) 

2 จุดอ่อน 
1. ภาระงานประจ ามีมากท าให้งานดา้นพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
2. ความรับผิดชอบและภาระงานดา้นเอกสารมีมาก 

3 โอกำส 
1. มหาวิทยาลัยสนบัสนุนให้พนักงานไดม้ีโอกาสพัฒนาทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยการสนับสนุนงบประมาณให้ไปฝึกอบรม 
ศึกษาต่อ ดูงาน ประชุมสัมมนา วิจยั เปน็ต้น 
2. มีเครือข่ายความร่วมมอืด้านการบริหารงานบุคคล ท าให้การแลกเปลี่ยนขอ้มลูด้านการบริหารงานบุคคลมีความหลากหลายมากขึ้น 

4 ภัยคุกคำม 
1. ความไม่แน่นอนของนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 
2. ตลาดแรงงานมีแนวโน้มที่จะต้องการแรงงานที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดการแข่งขัน เพื่อสรรหาผู้มี
ความรู้ ความสามารถมาร่วมงาน 
3. สถานการณ์โรคระบาดส่งผลต่อการพัฒนา แลกเปลี่ยนบุคลากรทางวิชาการ และวิจัย ณ ต่างประเทศ รวมถึงการบริหารขีดความสามารถของ
อัตราก าลังเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

5 ปัญหำและอุปสรรค  
1. ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมาก 
เช่น การสรรหาบุคลากร การจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การจัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้าน
บริหารงานบุคคล ส่งผลให้การท างานล่าช้าหรือหยุดชะงัก  
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
1. ในช่วงที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าระบาดหนักเป็นวงกว้าง ด าเนินการจัดให้มีการประชุมพิจารณา หรือสรรหาบุคลากร 
ผ่านระบบออนไลน์ เช่น Zoom Meeting / Google Meeting รวมถึงการจัดให้พนักงานได้พัฒนาตนเองผ่านหลักสูตรออนไลน์ หรือ อบรม
ออนไลน์ (Virtual Class / Online Training) เมื่อสถานการณ์คลี่คลายจึงจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน โดยด าเนินการตามมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
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ภำคผนวก 
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ภำพกิจกรรมโครงกำรฝึกอบรม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรพัฒนำศักยภำพหัวหน้ำส่วน/หน่วยงำน 

หัวข้อ “การพัฒนาภาวะผู้น า” 
วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และ 1 พฤศจิกายน 2563 
ณ ห้องพวงชมพ ูอาคาร E-PARK 
วิทยำกร : อาจารย์บุญสืบ ปัญญา 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอทีม จ ากัด 
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ภำพกิจกรรมโครงกำรฝึกอบรม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรพัฒนำศักยภำพหัวหน้ำส่วน/หน่วยงำน 

หัวข้อ “การสื่อสารส าหรับผู้บริหาร” 
วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2563 
ณ ห้องพวงชมพ ูอาคาร E-PARK 
วิทยำกร : อ.ดร.เดชรัต สุขก าเนิด 
นักวิชาการอิสระ 
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ภำพกิจกรรมโครงกำรฝึกอบรม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรพัฒนำศักยภำพหัวหน้ำส่วน/หน่วยงำน “กำรน ำเสนอแผนพฒันำระบบบริหำรงำน” 

วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง พวงชมพ ูอาคาร E-PARK 
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ภำพกิจกรรมโครงกำรฝึกอบรม   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรจัดกำรข้อมูลเพ่ือกำรรำยงำนผลโดยกำรใช้ Microsoft Excel และ Power BI 

วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563 และ 10 มีนาคม 2563 
ณ ณ ห้อง S1-101 และห้อง S1-102 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
วิทยำกร : อ.ดร.ขวัญตา คีรีมาศทอง 
อาจารย์ประจ าส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ภำพกิจกรรมโครงกำรฝึกอบรม   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทบำทของมหำวิทยำลัยกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

วันท่ี 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องค ามอกหลวง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
วิทยำกร : อ.ชยธวัช อติแพทย์ และ ผศ.ดร.นคร เสรีรักษ์ 
 



 
 

 
 

35 

ภำพกิจกรรมโครงกำรฝึกบรม   

นิติพรพบพนักงำน “กำรเสริมสร้ำงทัศนคติ ค่ำนิยม ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซ่ือสัตย์สุจริต” 

วันท่ี 30 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ณ ห้องค ามอกหลวง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
วิทยำกร : ผศ.ดร.สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ นิติกร ส่วนสารบรรณอ านวยการและนิติการ 


