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ส่วนการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คานา
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นการรายงานการดาเนินการและรวบรวม
ผลการด าเนิน การในการบริห ารและพัฒ นาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยส่ว นการ
เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง สนับสนุน ส่งเสริมและดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่เอื้ออานวยต่อภารกิจและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ

ส่วนการเจ้าหน้าที่

สารบัญ
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม ของมหำวิทยำลัย
ตราสัญลักษณ์

ปณิธำน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยึดมั่นสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในการ "ปลูกป่า สร้างคน" โดยมุ่ง "สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม และอนุรักษ์ธรรมชาติ"
โดยมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่พึ่งทางปัญญาของสังคม สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกาลัง
สาคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยชั้นนาของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
A Leading University in ASEAN with International Recognition
พันธกิจ
ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมสู่สังคม
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
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ค่ำนิยมองค์กร
“MFU.FIRST หรือ มฟล. เป็นหนึ่ง” ประกอบไปด้วย 5 ประการ สอดคล้องกับตัวอักษร 5 ตัว คือ
1. F มำจำกคำว่ำ Flexibility ‘ปรับเปลี่ยน’ We change for the best. มฟล. ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นเลิศ
เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพร้อมปรับเปลี่ยนและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์พลิกผัน
ของโลกยุคปัจจุบัน
2. I มำจำกคำว่ำ Integrity ‘ยึดมั่น’ We always do what is right. มฟล. ยึดมั่นความถูกต้อง
เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยึดมั่นในหลักความถูกต้องดาเนินงานตามเจตจานงการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้สมกับความเป็นมหาวิทยาลัยในพระนามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
3. R มำจำกคำว่ำ Resourcefulness ‘สร้างสรรค์’ We create innovation. มฟล. สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคม
เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปี่ยมด้วยความรู้ที่สามารถสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
สังคมและขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. S มำจำกคำว่ำ Spirit ‘ด้วยใจ’ We work with heart. มฟล. ทาด้วยใจ
เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทางานต่าง ๆ กันด้วยใจ ทุ่มเท และพร้อมเสียสละเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม
5. T มำจำกคำว่ำ Teamwork ‘ด้วยกัน’ We get it done together. มฟล. ทาด้วยกัน
เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล และพร้อมทางานให้สาเร็จไปด้วยกัน
เมื่อรวมตัวอักษร 5 ตัวเข้าด้วยกันแล้วจะสามารถอ่านได้คาว่า FIRST ที่มีความหมายว่า ‘เป็นหนึ่ง’ ด้วย
องค์ประกอบที่สาคัญเหล่านี้จึงกลายเป็นค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU·FIRST หรือ มฟล. เป็นหนึ่ง
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1.2 ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม ของส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่

ปณิธำน
ส่วนการเจ้าหน้าที่มุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคลากรอย่างเป็นระบบ และยุติธรรม
มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีบุคลากรสมรรถนะสูง ด้วยกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่
เป็นมาตรฐานอย่างมืออาชีพ
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่
มหาวิทยาลัยชั้นนาของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
2. ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
อย่างเป็นระบบ
3. เสริมสร้างวัฒนธรรรมองค์กรและความผูกพัน เพื่อขับเคลื่อนการทางานของบุคลากรให้มีความเป็นมือ
อาชีพ 4. สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างาน ที่รองรับความหลากหลายทางสังคม ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต และสวัสดิภาพ
5. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้วยหลักธรรมาภิบาลและการกากับดูแลกิจการที่ดี
ค่ำนิยมหน่วยงำน : “SMART”
S = Service Mind : บุคลากรส่วนการเจ้าหน้าที่ให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ
M = Management : บุคลากรส่วนการเจ้าหน้าที่มีการบริหารจัดการที่ดี
A = Aptitude : บุคลากรส่วนการเจ้าหน้าที่มีไหวพริบ ปฏิภาณ ในการปฏิบัติงาน
R = Rule : บุคลากรส่วนการเจ้าหน้าที่รู้กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
T = Technology : บุคลากรส่วนการเจ้าหน้าที่ใช้เทคโนโลยีในการทางาน
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและกรอบอัตรำกำลัง
ส่วนการเจ้าหน้าที่มีโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร เพื่อให้มีความสอดคล้องกับอานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ส่วนการเจ้าหน้าที่อยู่ภายใต้การ
ก ากับ ดูแลของ อธิการบดี รองอธิการบดีที่ดูแลด้านบริหาร และรองอธิการบดีที่ดู แลด้านวิชาการ และมี
ผู้อานวยการสานักงานบริหารกลาง เป็นผู้กากับดูแลหน่วยงานในสังกัดสานักงานบริหารกลาง
ภายในหน่วยงานมีหัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีหัวหน้าฝ่ายและแบ่งการ
ดาเนินงานออกเป็น 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายสวัสดิการ วินัย พัฒนาระบบ และจัดการทั่วไป, ฝ่ายสรรหาและ
ประเมินผลการปฏิบัติการ, ฝ่ายพัฒนาบุคลากร โดยมีโครงสร้างและสายงานบังคับบัญชาตามภาระงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างชัดเจน ตามโครงสร้างแสดงลาดับการบริหารงาน ดังภาพ
อธิกำรบดี

รองอธิกำรบดี (อ.ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิกำรบดี (รศ.ดร.นันทนำ คชเสนี)
รองอธิกำรบดี (ศ.ดร.สุจติ รำ วงศ์เกษมจิตต์)

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบริหำร
กลำง
หัวหน้ำส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่

ฝ่ำยสวัสดิกำร วินัย

ฝ่ำยสรรหำและประเมินผล
กำรปฏิบัตงิ ำน

ฝ่ำยพัฒนำบุคลำกร

พัฒนำระบบและจัดกำรทั่วไป
1) นางสาวภารณี เลาพัฒนกุล
(หัวหน้าฝ่าย)
2) นางสาวอรฉัตร วรรณวิจิตร
3) นางสาวสวิตตา ตีรณวัฒนากูล
4) นางสาวเยาวลักษณ์ ม่อมดี
5) นายเฉลิมวุฒิ บัวบาน
6) นางสาวปรียาภรณ์ นาคพรมมินทร์
7) นายธนธร ทาคาฟู *
อัตรากาลังครอง
ตาแหน่งหัวหน้าฝ่าย 1 อัตรา
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร 5 อัตรา
*ตาแหน่ง นิติกร 1 อัตรา

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

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

1) นางสาววิภาวรรณ คาใส
(รักษาการแทนหัวหน้าฝ่าย)
2) นางสาวคณิตา ไชยชมภู
3) นางสาวทวีพร อุ่นเมืองแก้ว
4) นางสาวรัตติกาล เจริญทอง
5) นางสาวพัชรินทร์ เรือนคา
6) นางสาววัลลภา ยาวินันท์
อัตรากาลังครอง
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร 6 อัตรา
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1.4 กำรมอบหมำยงำนและภำระงำนตำมฝ่ำยงำน
ส่วนการเจ้าหน้าที่มีเป้าประสงค์ในการดาเนินงาน คือ การสร้างระบบการบริหารงานบุคคลให้มี
ความคล่องตัว และโปร่งใส พัฒ นาระบบการสรรหา และการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากร
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ยกระดับทักษะและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เหมาะสมกับสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน สร้างระบบเส้นทางความก้าวหน้า ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม นาเทคโนโลยีมาใช้กับ
การบริหารงานบุคคล เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ดาเนินการบริหารงานบุคคลเพื่อธารงรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับมหาวิทยาลัย ตลอดจนการทางาน
ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายการบริ หารงานของ
มหาวิทยาลัย โดยมีภาระงานแบ่งตามฝ่ายงาน ดังต่อไปนี้
1) หัวหน้ำส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่
บทบำทหน้ำที่
1. รับนโยบายจากอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อานวยการสานักงานบริหารกลาง
2. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าส่วน
- ร่วมพิจารณากาหนดทิศทาง การดาเนินงาน แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งปัญหา
และแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่
- ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม ติดตาม และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการด าเนิน งาน
รวมทั้งปรับแผนการปฏิบัติงาน หรือพัฒนาวิธีการดาเนินงานตามภาระงานที่รับผิดชอบ
- มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ติดตาม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา และช่วย
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
- รายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหา หรือวิธีการแก้ปัญหาในการด าเนินงาน รวมทั้ง
นาเสนอข้อมูลหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
3. ให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แจงแก่หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. เป็นผู้แทนในคณะกรรมการ เลขานุการหรือคณะท างานในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
5. เป็นวิทยากรหรือผู้อภิปรายเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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2) ฝ่ำยสวัสดิกำร วินัย พัฒนำระบบ และจัดกำรทั่วไป
บทบำทหน้ำที่
ฝ่ายสวัสดิการ วินัย พัฒนาระบบ และการจัดการทั่วไป มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การศึกษาวิเคราะห์ระบบบริหารงานบุคคล กาหนดระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ดาเนินการ
ทางวินัยและนิติกรรมสัญญา ศึกษาวิเคราะห์หลักเกณฑ์สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
งำนสวัสดิกำร
- การศึกษาวิเคราะห์วิจัยติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการฯ
- การประสานและดาเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายสวัสดิการฯ
- การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอานวยความสะดวกการเข้ารับสวัสดิการ
- การตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการจัดทาทะเบียนฐานันดร
- การจ่ายและรับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- การจัดสรรที่พักให้กับพนักงาน
- การจัดทาประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงาน
- การจัดทาหนังสือรับรอง
งำนวินัยและนิติกรรมสัญญำ
- การดาเนินการทางวินัย อุทธรณ์ร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง
- การชดใช้ทุนและหรือเบี้ยปรับของนักเรียนทุน และการทาสัญญารับทุนการศึกษา
- การทาสัญญาจ้างพนักงาน
งำนพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคล
- การกาหนดมาตรฐานตาแหน่งงาน
- การจัดทาโครงสร้างเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง
- หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจาปี
- การดาเนินการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
- การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
งำนทุนกำรศึกษำ
- การติดต่อประสานงานเรื่องทุนการศึกษา
- การจัดประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาและหรือการจัดสรรทุนการศึกษา
- เบิกจ่ายทุนการศึกษาให้แก่บุคลากร
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งำนจัดกำรทั่วไป
- การรับ ส่ง จัดเก็บ เอกสาร
- การบันทึกวันลา และชี้แจงวันลา
- การจัดทางบประมาณและแผนปฏิบัติการ
- การประกันคุณภาพการศึกษา
- การควบคุมภายใน
- การตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์
- การติดต่อประสานงานและการให้บริการ
- การจัดทาบัตรพนักงาน
3) ฝ่ำยสรรหำ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
บทบำทหน้ำที่
ฝ่ายสรรหาและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหา
คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาสารสนเทศด้านการบริหารงาน
บุคคล ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
งำนสรรหำ
- การศึกษาวิเคราะห์และจัดระบบการสรรหาพนักงานสายปฏิบัติการฯ สายวิชาการ ลูกจ้าง และ
ผู้บริหาร
- การวิเคราะห์ รวบรวมคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
- การประกาศรับสมัครงานลงสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
งำนคัดเลือก
- การศึกษาวิเคราะห์และจัดระบบการคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการ สายวิชาการและลูกจ้าง
- การจัดสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการ
- การจัดประชุมสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการ สายวิชาการ และลูกจ้าง
งำนบรรจุแต่งตั้ง
- การบรรจุแต่งตั้งตามกรอบอัตรากาลังของมหาวิทยาลัย
- การกาหนดอัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน/เงื่อนไขการจ้าง
- การเรียกตัวเข้าปฏิบัติงาน
- การแจ้งเงินเดือน ค่าตอบแทนและค่าจ้างอัตราแรกเข้า
- การจ้างลูกจ้าง การจ้างชาวต่างชาติ
- การแต่งตั้งผู้บริหาร/พนักงาน/ผู้เกษียณอายุ
- การเลื่อนตาแหน่ง/การปรับวุฒิ/การโอนย้าย
- การมอบหมายงาน และการออกจากงาน
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งำนข้อมูลสำรสนเทศบุคลำกร
- บันทึก-จัดเก็บประวัติบุคลากร
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์
งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
- การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานระยะ 6 เดือนแรก
- การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้าง
- การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานตามรอบการประเมินและประเมินเข้าสู่ตาแหน่งงาน
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดารงตาแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย
- การพัฒนาระบบและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและติดตามผลการปฏิบัติงานจากการประเมิน
3) ฝ่ำยพัฒนำบุคลำกร
บทบำทหน้ำที่
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ สนับสนุน ส่งเสริมและดาเนินการ
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ก าหนดหลักสูตร
ฝึกอบรมตามกลุ่มงาน จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ การดารงตาแหน่งบริหารในหน่ วยงาน การขอตาแหน่งที่สูงขึ้น
ของพนักงานสายปฏิ บ ัต ิก าร เพื่อให้การด าเนิ นงานบรรลุว ัต ถุป ระสงค์ต ามพั นธกิ จของหน่ว ยงาน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
งำนพัฒนำและฝึกอบรม
- การพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร (HRD)
- จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสายบริหารวิชาการ สายปฏิบัติการ
- การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
- การกาหนดแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
- การจัดฝึกอบรม/ปฐมนิเทศ
- การประเมินผลและติดตามผลโครงการ
- การจัดเก็บและบันทึกประวัติการฝึกอบรม
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งำนจัดทำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
งานพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
- ศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการขอตาแหน่งทางวิชาการ
- ดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)
- ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ (Reader) และติดตามผลการประเมินฯ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ
- ดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขอตาแหน่งทางวิชาการ
งานขอตาแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานสายปฏิบัติการ (อยู่ระหว่างการดาเนินการ)
- ศึกษา วิเคราะห์แนวทางการจัดทาความก้าวหน้าในวิชาชีพ ของพนักงานสายปฏิบัติการ เช่น
การวิเคราะห์โครงสร้างตาแหน่ง วิเคราะห์งาน หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
- กาหนดแผนการด าเนินงาน และกระบวนการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ ของ
พนักงานสายปฏิบัติการ

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
การจัดท าแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ. 2564 - 2569
ปรับปรุงตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์ ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของตลาดและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางบริหาร
จัดการทุนมนุษย์ที่สอดคล้อง สนับสนุน และสอดรับไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร จึงได้จัดทาแผน
ที่การดาเนินการ (HR Roadmap) จานวน 6 ยุทธศาสตร์ 14 แผนงาน
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการตามแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี
พ.ศ. 2564 - 2569 สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดาเนินการถ่ายทอดแผนแม่บทฯ สู่แผนปฏิบัติ
การด้านทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2564 จานวน 11 แผนงาน ซึ่งมีผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. 2564 ดังนี้
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2.1 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ปี 2564 - 2565 (แผนยุทธศำสตร์ฯ)
ยุทธศำสตร์/แผนงำน/กิจกรรมหลัก

ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบ 64 (รำยไตรมำส)
ปีงบ 65 (รำยไตรมำส)
1
2
3
4
1
2
3
4

ผลกำรดำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรขีดควำมสำมำรถและอัตรำกำลังรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
แผนงำนที่ 1-1 การจัดทาแผนขีดความสามารถและอัตรากาลัง (ระยะ 5 ปี และ 1 ปี)
กิจกรรมหลัก 1. ทบทวนและสารวจความต้องการบุคลากรเพื่อวางแผนขีดความสามารถและอัตรากาลัง
1) ทบทวนและจัดทา JD/JS (Job Description/Job Specification)
2) ทบทวนและจัดทากระบวนการทางานหลักของแต่ละงาน และจัดทาแผนผังการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก 2. วิเคราะห์ และประเมินกรอบอัตรากาลังที่เหมาะสม (Demand-Supply Size)
1) กาหนดระยะเวลาที่เป็นมาตรฐานของแต่ละงาน (SLA: Service Level Agreement)
2) ทาการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis) เพื่อใช้ในการกาหนดกรอบอัตรากาลัง
แผนงำนที่ 1-2 การสรรหาบุคลากรเชิงรุก
กิจกรรมหลัก 1. ทบทวนและสารวจกลุม่ งานที่ขาดแคลน
1) สารวจและจัดทาข้อมูลสถิติการรับสมัครพนักงานย้อนหลัง
2) สารวจข้อมูลตลาดแรงงาน ภาวการณ์จ้างงานของตาแหน่งงานต่าง ๆ

ส.การเจ้าหน้าที่
ส.นโยบายและแผน
อยู่ระหว่างการศึกษาและหารือกับ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งคณะทางาน
วางแผนขีดความสามารถและอัตรากาลัง
อยู่ระหว่างการศึกษาและหารือกับ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งคณะทางาน
วางแผนขีดความสามารถและอัตรากาลัง

ส.การเจ้าหน้าที่
อยู่ระหว่างการดาเนินการศึกษาข้อมูล
เพื่อจัดทาแผนการสรรหาบุคลากรเชิงรุก

3) จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยกาหนดตาแหน่งงานสาขาทีข่ าดแคลน
กิจกรรมหลัก 2. วิเคราะห์ ประเมินกลยุทธ์ เครื่องมือและวิธกี ารที่ใช้สรรหาบุคลากร
1) วิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องมือ วิธีการ และช่องทางที่ใช้ในการสรรหาบุคลากรในแต่ละ
ตาแหน่ง และจัดลาดับความสาคัญของแต่ละช่องทาง
2) กาหนดกลยุทธ์และขั้นตอนการสรรหาตาแหน่งที่ขาดแคลน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

อยู่ระหว่างการดาเนินการศึกษาข้อมูล
เพื่อจัดทาแผนการสรรหาบุคลากรเชิงรุก
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ระยะเวลำดำเนินกำร
ยุทธศำสตร์/แผนงำน/กิจกรรมหลัก
ปีงบ 64 (รำยไตรมำส)
ปีงบ 65 (รำยไตรมำส)
1
2
3
4
1
2
3
4
แผนงำนที่ 1-3 การกาหนด การประเมินสมรรถนะ และการจัดทาแผนพัฒนารายบุคลของบุคลากรสายบริหารวิชาการ สายวิชาการ และสายปฏิบัตกิ าร
กิจกรรมหลัก 1. ทบทวนและวิเคราะห์ขอบเขตการทางาน (Job Description) ในแต่ละอาชีพ
1) ทบทวนและจัดทา JD/JS (Job Description/Job Specification) แต่ละอาชีพ/งาน
2) ทบทวนความสอดล้องระหว่างกระบวนการทางาน กับ JD/JS
3) วิเคราะห์ค่างาน (Job Valuation) เพื่อใช้ในการกาหนดการประเมินสมรรถนะและพัฒนา
รายบุคคลต่อไป

ผลกำรดำเนินงำน

ส.การเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยมีการกาหนดขอบเขตการ
ทางาน (Job Description) ของทุก
ตาแหน่งงาน โดยการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล โดยส่วน
การเจ้าหน้าที่อยูร่ ะหว่างการิเคราะห์และ
จัดกลุม่ ขอบเขตงาน เพือ่ ประกอบการ
พิจารณากาหนดสมรรถนะทีเ่ กี่ยวข้อง

กิจกรรมหลัก 2. จัดทากรอบสมรรถนะทั้ง สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะการบริหารจัดการ (Managerial Competency) และสมรรนะตามอาชีพ/การทางาน (Functional Competency)
ส่วนการเจ้าหน้าที่จะดาเนินการจัดอบรม
1) ทบทวนวัฒนธรรม ค่านิยม สมรรถนะองค์กร รวมถึงเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
เชิงปฏิบัติการเรือ่ ง “การจัดทาสมรรถนะ
2) จัดทาสมรรถนะที่รองรับการดาเนินงาน พร้อมกาหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ในการปฏิบัติงาน” เพือ่ ให้ความรู้แก่
โดยแบ่งเป็น 5 ระดับพฤติกรรมบ่งขี้ ตามแนวทางการประเมินแบบ Rubrics Scale
ผู้บริหารและหน่วยงานภายใน ร่วมกัน
3) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรทั่วทั้งองค์กร เพื่อทราบและถือปฏิบตั ิต่อไป
กาหนดสมรรถนะหลัก สมรรถนะการ
บริหารจัดการ และสมรรถนะการทางาน

กิจกรรมหลัก 3. จัดทาพจนานุกรมสมรรถนะ และคู่มือการประเมินสมรรถนะ
1) นาสมรรถะทีได้รับความเห็นชอบมากาหนดเป็นระดับพฤติกรรมบ่งชี้ เพื่อการประเมิน
5 ระดับตามแนวทางการประเมินแบบ Rubrics Scale
2) จัดทาแบบฟอร์มการประเมินสมรรถนะ พร้อมคู่มือและพจนานุกรมสมรรถนะ
3) ทดลองการประเมินเพื่อวัดดูประสิทธิภาพของแบบฟอร์มการประเมิน พร้อมคู่มือและ
พจนานุกรมสมรรถนะ
4) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ทวั่ ทั้งองค์กร
กิจกรรมหลัก 4. ประเมินสมรรถนะ
1) ดาเนินการประเมินสมรรถนะของบุคลากรทุกตาแหน่งงาน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ยังไม่ได้ดาเนินการ
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ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบ 64 (รำยไตรมำส)
ปีงบ 65 (รำยไตรมำส)
1
2
3
4
1
2
3
4

ผลกำรดำเนินงำน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

2) รวบรวมและสรุปผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร และจัดทาเป็นรายงานเพื่อนาเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานงานและมหาวิทยาลัย
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำน (PMS: Performance Management System)
แผนงำนที่ 2-1 การถ่ายทอดตัวชีว้ ัดที่สอคคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย สูก่ ารกาหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล
ส.การเจ้าหน้าที่
กิจกรรมหลัก 1. ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1) ทบทวนแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานเดิม กับหน่วยงานคู่เทียบ และแนวทางการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
2) วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับองค์กรในปัจจุบัน
กิจกรรมหลัก 2. ศึกษารูปแบบ/แนวทางการประเมินผลทั้งในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคล เพื่อให้สอดรับไปในทางเดียวกัน
1) ศึกษารูปแบบ/แนวทางการประเมินผลทั้งในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคล เพื่อให้
ยังไม่ได้ดาเนินการ
สอดรับไปในทางเดียวกัน
2) จัดทาประชาพิจารณ์เกีย่ วกับแนวทางในการประเมินผล เพื่อรับฟังความคิดเห็น
3) ทบทวนผลและปรับปรุงเพื่อนาเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเชิงกลยุทธ์และกำรพัฒนำอำชีพ (Competitive Human Development Strategy and Career Management) เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน
แผนงำนที่ 3-1 การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสายบริหารวิชาการ สายวิชาการและสายปฏิบัติการ (ระยะ 5 ปี และ 1 ปี)
ส.การเจ้าหน้าที่
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมหลัก 1. วิเคราะห์ สารวจความต้องการ (Training Needs) และออกแบบหลักสูตรสาหรับพัฒนาบุคลากรสายบริหาร สายวิชาการและสายปฏิบัตกิ าร
1) วิเคราะห์วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ของมหาวิทยาลัย
2) ประเมินเพื่อหาความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม (Training Need) สาหรับ
บุคลากรสายบริหาร วิชาการ และสายปฏิบัติการ

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบได้จัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรที่มีความสอดคล้องตามวิสัยทัศน์
พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้อง
ตามความต้องการในการพัฒนาและการ
ฝึกอบรมของพนักงาน โดยดาเนินการ
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายปฏิบัติการฯ ทั้งนี้ในตาแหน่ง
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ปีงบ 64 (รำยไตรมำส)
ปีงบ 65 (รำยไตรมำส)
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ผลกำรดำเนินงำน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

บริหารวิชาการ จะดาเนินการเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

กิจกรรมหลัก 2. จัดตั้งคณะทางานเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การจัดทาเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรม (Training Roadmap) และออกแบบหลักสูตรสาหรับพัฒนาบุคลากรสายบริหาร สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดตั้ง
1) จัดตั้งคณะทางานเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การจัดทาเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรม
คณะกรรมการเพื่อทาหน้าพี่พจิ ารณา
(Training Roadmap)
เส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรมของ
2) จัดทาหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ (Up Skill) และหลักสูตรที่จาเป็นสาหรับการ
พนักงานสายบริหารวิชาการ สายวิชาการ
ปรับเปลี่ยนขีดความสามารถ (Re Skill) สาหรับหลักสูตรส่วนกลาง (Mandatory Course)
และสายปฏิบัติการ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ใน
รวมถึงหลักสูตรตามสายอาชีพ (Training Roadmap)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ดาเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรตามที่
คณะกรรมให้ความเห็นชอบ และจะมีการ
พิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาและฝึกอบรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อกาหนด
เป็นแผนระยะ 5 ปี และ 1 ปี

กิจกรรมหลัก 3. ดาเนินการพัฒนาตามแผน
1) ดาเนินการพัฒนาตามแผน/หลักสูตรที่ได้วางแผนไว้
กิจกรรมหลัก 4. ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาตามแผน และนาผลการประเมินไปทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
1) ติดตามประเมินผลการฝึกอบรมตามแนวทางการประเมินที่ทางมหาวิทยาลัยกาหนด
2) จัดทารายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาพรวม เพื่อใช้เป็นสารสนเทศในการ
ประเมินขีดความสามารถและอัตรากาลัง
3) นาผลการประเมินไปทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
แผนงำนที่ 3-3 การจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากรสายปฏิบัติการ (Career Path)
กิจกรรมหลัก 1. ศึกษาปัจจัยพื้นฐาน เช่น โครงสร้างตาแหน่ง วิเคราะห์งาน หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
1) วิเคราะห์ ทบทวน JD/JS (Job Description/Job Specification) โครงสร้างตาแหน่ง

อยู่ระหว่างการดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ

ส.การเจ้าหน้าที่
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ปีงบ 64 (รำยไตรมำส)
ปีงบ 65 (รำยไตรมำส)
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1
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2) ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งจากองค์กรของรัฐ มหาวิทยาลัยในกากับ หรือองค์กรเอกชน

ผลกำรดำเนินงำน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

ส่วนการเจ้าหน้าที่และคณะทางานได้
ร่วมกันวิเคราะห์ ทบทวนโครงสร้าง
ตาแหน่งของบุคลากร รวมถึงได้ศึกษา
หลักเกณฑ์ วิธกี ารแต่งตั้ง จากองค์กร
ภาครัฐ มหาวิทยาลัยในกากับ และองค์กร
เอกชน เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอ
คณะทางานการจัดทาเส้นทาง
ความก้าวหน้าของพนักงานสายปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหารทั่วไป

กิจกรรมหลัก 2. จัดตั้งคณะทางานเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การขอตาแหน่งที่สูงขึน้ และออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ของพนักงานสายปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยดาเนินการแต่งตั้งคณะทางาน
1) จัดตั้งคณะทางานเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การขอตาแหน่งที่สูงขึ้น
การจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าของ
2) ประชุมหารือคณะทางานเพือ่ ออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บคุ ลากรสาย
พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร
ปฏิบัติการ

ทั่วไป มีการประชุมมาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งได้
มอบหมายให้ส่วนการเจ้าหน้าที่ศึกษาข้อมูล
และได้มีการร่างหลักเกณฑ์เส้นทาง
ความก้าวหน้าของพนักงานสายปฏิบัติการฯ

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่ำนิยม เพื่อสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกร
แผนงำนที่ 4-1 ส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยม MFU FIRST
กิจกรรมหลัก 1. จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยม MFU FIRST เพื่อจัดทาแผนส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร
1) จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยม
2) ทบทวนค่านิยม และจัดทาแผนส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยม MFU FIRST

ส.การเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยจะดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ค่านิยม MFU FIRST เพือ่ จัดทาแผน
ส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร
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ระยะเวลำดำเนินกำร
ยุทธศำสตร์/แผนงำน/กิจกรรมหลัก
ปีงบ 64 (รำยไตรมำส)
ปีงบ 65 (รำยไตรมำส)
1
2
3
4
1
2
3
4
กิจกรรมหลัก 2. จัดทาคู่มือการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยม รวมถึงพฤติที่ควรปฏิบัติ/ไม่ควรปฏิบัติ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือ
1) ทบทวนค่านิยม และจัดทาแผนส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยม MFU FIRST
2) กาหนดพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ/ไม่ควรปฏิบัติ
3) จัดทาคู่มือและสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่พฤติกรรม เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยม
MFU FIRST
4) ดาเนินการเผยแพร่คู่มือส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมไปยังหน่วยงานต่าง
กิจกรรมหลัก 3. ดาเนินการตามแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร
1) จัดทาสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมองค์กรทุกช่องทาง
2) กากับติดตามการดาเนินงานตามแผนส่งเสริมฯ
3) สารวจระดับพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยม MFU FIRST
4) ทบทวนผลการดาเนินงานเพื่อกาหนดแผนส่งเสริมฯ ในปีถัดไป
กิจกรรมหลัก 4. กากับ ติดตามผลการดาเนินการตามแผน และวัดผลการรับรูแ้ ละการประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมและค่านิยม MFU FIRST
1) ดาเนินการวัดระดับการรับรู้และการประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมและค่านิยม MFU FIRST
2) จัดทารายงานผลการรับรู้ และการประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมและค่านิยม MFU FIRST
เสนอต่อมหาวิทยาลัย
3) กากับ ติดตาม และนาผลการประเมินไปทบทวนและปรับปรุงแผนงานต่อไป
แผนงำนที่ 4-2 การสารวจความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
กิจกรรมหลัก 1. ศึกษากรอบแนวคิดในการสารวจความพึงพอใจและความผูกพันบุคลากรที่มีต่อองค์กร
1) ศึกษากรอบแนวคิดการสารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรทีม่ ีต่อองค์กร
2) ทบทวนและพิจารณากรอบแนวคิดที่เหมาะสม เสนอที่ประชุมคณะทางานฯ พิจารณา

ผลกำรดำเนินงำน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

ส่วนการเจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทาคู่มอื ส่งเสริม
วัฒนธรรมและค่านิยม” เพื่อกาหนด
พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ/ไม่ควรปฏิบัติ และ
จะดาเนินการเผยแพร่คมู่ ือให้บุคลากร
ทราบต่อไป
อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาแผนส่งเสริม
วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ส.การเจ้าหน้าที่
ดาเนินการศึกษากรอบแนวคิดและสารวจ
ความพึงพอใจและความผูกพันของ
บุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาเนินการ
สารวจโดยวิธี Focus Group
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ระยะเวลำดำเนินกำร
ยุทธศำสตร์/แผนงำน/กิจกรรมหลัก
ปีงบ 64 (รำยไตรมำส)
ปีงบ 65 (รำยไตรมำส)
ผลกำรดำเนินงำน
1
2
3
4
1
2
3
4
กิจกรรมหลัก 2. ออกแบบและพัฒนาวิธกี าร และเครื่องมือในการสารวจความพึงพอใจและความผูกพันฯ เช่น แบบสารวจ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การ Focus Group
ดาเนินการศึกษากรอบแนวคิดและสารวจ
1) คณะทางานร่วมกันพิจารณาและออกแบบเครื่องมือสาหรับการสารวจความพึงพอใจและ
ความพึงพอใจและความผูกพันของ
ความผูกพันของบุคลากร เช่น แบบสารวจ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การ Focus Group
บุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
2) พิจารณาคัดเลือกเครื่องมือ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาเนินการ
สารวจโดยวิธี Focus Group ซึ่งจะนาผล
การสารวจเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ต่อไป

กิจกรรมหลัก 3. ดาเนินการสารวจและรายงานผลการสารวจ
1) สารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรตามเครื่องมือที่กาหนด
2) สรุปผลการสารวจและจัดทารายงาน
3) รายงานผลการสารวจ
4) ทบทวนและออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความผูกพันต่อไป

กิจกรรมหลัก 4. จัดทาแผนสร้างความพึงพอใจและความผูกพันฯ
1) นาผลประเมินความผูกพัน มาแยกเป็นปัจจัยที่ส่งผล โดยลาดับความสาคัญ และลาดับโอกาส
ในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อส่งเสริมความผูกพัน
2) วิเคราะห์และจัดทาแผนสร้างความพึงพอใจและความผูกพันฯ
กิจกรรมหลัก 5. ดาเนินการตามแผนสร้างความพึงพอใจและความผูกพันฯ และกากับ ติดตามผลการดาเนินงาน
1) ดาเนินการตามแผนสร้างความพึงพอใจและความผูกพันฯ
2) กากับ ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนฯ
3) สรุปผลการดาเนินงานตามแผน เพือ่ เตรียมสารวจความพึงพอใจและความผูกพันครั้งถัดไป

ดาเนินการศึกษากรอบแนวคิดและสารวจ
ความพึงพอใจและความผูกพันของ
บุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาเนินการ
สารวจโดยวิธี Focus Group ซึ่งจะนาผล
การสารวจเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ต่อไป

อยู่ระหว่างดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/กิจกรรมหลัก

ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบ 64 (รำยไตรมำส)
ปีงบ 65 (รำยไตรมำส)
1
2
3
4
1
2
3
4

แผนงำนที่ 4-3 การประเมินและวิเคราะห์การลาออกของบุคลากร (Exit Interview)
กิจกรรมหลัก 1. ศึกษารูปแบบ หลักเกณฑ์ การจัดประเภท/อานาจ และกรอบแนวทางการสัมภาษณ์บุคลากรที่ลาออก
1) รวบรวมรายชื่อบุคลากรที่ลาออก เพือ่ จัดทาแนวทางการสัมภาษณ์
2) รวบรวมหลักเกณฑ์ ประเภท/อานาจ และกรอบแนวทางที่สัมภาษณ์บุคลากรที่ลาออก
3) กาหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และจัดทาแบบสอบถามในการสัมภาษณ์บุคลากรที่ลาออก

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมสวัสดิกำรและสภำพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพ
แผนงำนที่ 5-1 การทบทวนการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพื่อรองรับการยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
กิจกรรมหลัก 1. ศึกษาทบทวนแนวทางการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์รูปแบบใหม่
1) ศึกษาทบทวนแนวทางการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์รูปแบบใหม่ เช่น
Incentive Pay, Cafeteria Approach, Profit Sharing, New Normal Working Office โดย
เปรียบเทียบกับคู่เทียบ หรือองค์กรชั้นนา
2) ประเมินแนวทางที่เป็นไปได้ของการนาแนวทางบริหารค่าตอบแทนสมัยใหม่ฯ มาใช้
3) นาเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
กิจกรรมหลัก 2. ออกแบบระบบการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม และรองรับต่อการแข่งขันและสอดรับกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
1) ออกแบบระบบการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม
2) นาระบบการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์รูปแบบใหม่ เสนอต่อ
คณะกรรมการและมหาวิทยาลัยเพือ่ ให้ความเห็นชอบ
กิจกรรมหลัก 3. ศึกษาความเป็นไปได้ และจัดทาประชาพิจารณ์เกี่ยวกับการนาระบบบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์รูปแบบใหม่
1) นาระบบการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ รูปแบบใหม่ ศึกษาความ
เป็นไปได้ในการนามาใช้งานจริง
2) จัดทาประชาพิจารณ์เกีย่ วกับระบบการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
รูปแบบใหม่

ผลกำรดำเนินงำน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ส.การเจ้าหน้าที่

ดาเนินการออกแบบสอบถามในการสารวจ
บุคลากรที่ลาออกผ่านระบบ Google –
Form ซึ่งได้ดาเนินการสารวจความคิดเห็น
เบื้องต้นของบุคลากรที่ลาออกตั้งแต่วันที่ 1
มี.ค. 64 โดยในกระบวนการสัมภาษณ์จะ
ดาเนินการในระยะถัดไป

ส.การเจ้าหน้าที่
อยู่ระหว่างดาเนินการศึกษาและ
ทบทวนแนวทางการบริหาร
ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ รูปแบบใหม่

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ยังไม่ได้ดาเนินการ
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/กิจกรรมหลัก

ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบ 64 (รำยไตรมำส)
ปีงบ 65 (รำยไตรมำส)
1
2
3
4
1
2
3
4

ผลกำรดำเนินงำน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

3) นาเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
4) สื่อสารและประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนให้บุคลากรทัว่ ทั้งองค์กรทราบและถือปฏิบัติ
แผนงำนที่ 5-2 แผนแม่บทด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ และสภาพแวดล้อมในการทางาน (ระยะ 5 ปี และ 1 ปี)
คกก.ความปลอดภัย
กิจกรรมหลัก 1. จัดตั้งคณะกรรมการกากับดูแลความปลอดภัย สวัสดิภาพ และสภาพแวดล้อมในการทางาน เพือ่ ดูแลการดาเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ/สานัก/ศูนย์ หรือเทียบเท่า
1) ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกการดูแลความปลอดภัย สวัสดิภาพ และ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
2) ดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการกากับดูแลความปลอดภัย สวัสดิภาพ และสภาพแวดล้อมใน
การทางาน
3) อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ และสภาพแวดล้อมในการทางาน
กิจกรรมหลัก 2. ศึกษารูปแบบ และจัดทาแผนแม่บทด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ และสภาพแวดล้อมในการทางาน
1) คณะกรรมการกากับดูแลความปลอดภัยฯ จัดทาแผนแม่บทด้านความปลอดภัยฯ เสนอต่อ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
มหาวิทยาลัย
2) ทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน และเสนอมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
กิจกรรมหลัก 3. จัดทาคู่มือการความปลอดภัย สวัสดิภาพ และสภาพแวดล้อมในการทางาน
1) จัดทาคู่มือความปลอดภัย สวัสดิภาพ และสภาพแวดล้อมในการทางาน
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
2) สื่อสารและประชาสัมพันธ์คู่มือ และแผนแม่บทด้านความปลอดภัยให้รับรู้ และถือปฏิบัติทั่ว
ทั้งองค์กร
3) กากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/กิจกรรมหลัก

ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบ 64 (รำยไตรมำส)
ปีงบ 65 (รำยไตรมำส)
1
2
3
4
1
2
3
4

ผลกำรดำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลด้วยระบบงำนและเทคโนโลยีดิจิทัล
แผนงำนที่ 6-1 การทบทวนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System)
กิจกรรมหลัก 1. ทบทวนและศึกษาเพื่อจัดทาความต้องการและสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System) ร่วมกับหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญ
ก.พ.64 - ดาเนินการสารวจความต้องการใช้
1) จัดศึกษาความต้องการและแนวทางการใช้งานสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
งานสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ จาก
2) จัดทาสถาปัตยกรรมข้อมูลและสถาปัตยกรรมระบบงานหลัก
งานแต่ละด้านของส่วนการเจ้าหน้าที่
3) ศึกษาผลกระทบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
ก.พ. 64- ประชุมร่วมกับศูนย์บริการ
4) ทบทวนความถูกต้องของข้อมูล

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการหาแนวทางการ
พัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์
ทั้งระบบที่มีอยุ่ และระบบที่ต้องการเพิ่มเติม
ในอนาคต (แนวทางการพัฒนาระบบที่มีอยู่
กับแนวทางการจัดหาระบบสาเร็จรูปจาก
บริษัทภายนอก)
มี.ค. 64 – เสาะหาระบบสาเร็จรูป จาก
ภายนอก โดยบริษัทที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ
ก.ย. 64 - ปัจจุบนั ประชุมร่วมกับศูนย์ IT
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ และอยู่ระหว่าง
การร่าง TOR เพือ่ เสนอคณะกรรมการ
พิจารณา

กิจกรรมหลัก 2. ดาเนินการจัดหา/พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System) รวมถึงปรับปรุงระเบียบฯ/ข้อบังคับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1) จัดหาผู้ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อมาจัดทาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากร
อยู่ระหว่างดาเนินการจัดหาผู้ออกแบบ
บุคคล (HRIS)
และพัฒนาระบบ HRIS
2) ทบทวน และปรับปรุงระเบียบฯ/ข้อบังคับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
3) ทดลองใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS)
4) เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

ส.การเจ้าหน้าที่

20

2.2 รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจำปี 2564
1. ฝ่ำยสรรหำและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
1.1 งานสรรหาคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง
ด าเนินการสรรหา คัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรประเภทต่าง ๆ ในช่วงปีงบประมาณ 2564
(1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย
ดาเนินการตามกระบวนการตรวจสอบอัตรากาลัง การประกาศรับสมัคร และดาเนินการสอบคัดเลื อก
ตามขั้นตอน จนถึงการดาเนินการบรรจุแต่งตั้งให้เข้าสู่ตาแหน่ง การโอนย้าย ปรับตาแหน่งบุคลากร
ซึ่งจาแนกรายละเอียดการดาเนินการดังตาราง
ตาราง จานวนการสรรหาบุคลากรและจานวนผู้ผ่านการคัดเลือก แบ่งตามประเภทพนักงาน
ประเภทพนักงำน

จำนวน
ผู้สมัคร
11
60
2,555
161
2,787

พนักงานสายบริหารวิชาการ
พนักงานสายวิชาการ
พนักงานสายปฏิบัติการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

จำนวน
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
6
80
213
63
362

ตาราง จานวนการแต่งตั้งบุคลากรให้ดารงตาแหน่งบริหาร
ตำแหน่งบริหำร
ตาแหน่งบริหารวิชาการ
ผู้บริหารในสานักวิชา
ผู้บริหารระดับส่วน
ตาแหน่งบริหารอื่น
รวม

จำนวน
6
57
8
5
76

หมำยเหตุ
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย
ที่ปรึกษาอธิการบดี ที่ปรึกษาอื่น ๆ

1.2 งานข้อมูลบุคลากร
ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลบุคลากร จัดทาแฟ้มประวัติบุคลากร จัดทาข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้ง
การจัดทาบัตรพนักงาน
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1.2.1 ข้อมูลจานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 2564 ดังนี้
ตารางสถิติจานวนบุคลากรแยกตามประเภทบุคลากร ปี 2564 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
ประเภทพนักงำน
พนักงานสายบริหารวิชาการ
พนักงานสายวิชาการ
พนักงานสายปฏิบัติการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

จำนวน
25
700
1,303
295
2,323

จานวนบุคลากรทั้งสิ้น 2,323 ราย แยกเป็นเพศชาย 854 ราย เพศหญิง 1,469 ราย
สัดส่วนจำนวนบุคลำกรแยกตำมเพศ

37%
63%

ชาย

หญิง

บุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 318 ราย ปริญญาโท 413 ราย ปริญญาตรี 1,030 ราย ต่ากว่าปริญญาตรี
562 ราย
สัดส่วนจำนวนบุคลำกรแยกตำมวุฒิกำรศึกษำ
ปริญญำเอก
ต่ำกว่ำปริญญำตรี 14%
ปริญญำโท
24%
18%
ปริญญำตรี
44%

22

ข้อมูลการลาออกของบุคลากรในปี 2564 จานวน ทั้งสิ้น 120 ราย ดังนี้
จานวนการลาออกของบุคลากร
70
60

50
40
30
20
10
0

จานวน (ราย)

พนักงานสายบริหารวิชาการ

2

พนักงานสายวิชาการ

38

พนักงานสายปฏิบัติการ

59

ลูกจ้างชั่วคราว
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1.2.2 การทาบัตรประจาตัวพนักงาน และบัตรแสดงตน ปี 2564
บัตรประจำตัว
บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บัตรแสดงตน
รวม

จำนวน
717
320
1,037

1.3 งานประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วยการประเมินผลทดลอง
ปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานตามรอบปี และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
พิจารณาต่อสัญญาจ้าง
ตารางจานวนการดาเนินการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงาน ปี 2564
ประเภทพนักงำน
สายวิชาการ
สายปฏิบตั ิการ
รวม

จำนวน
201
433
634
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2. ฝ่ำยสวัสดิกำร วินัย พัฒนำระบบ และกำรจัดกำรทั่วไป
2.1 งานด้านสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดาเนินการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานของมหาวิทยาลัยทุกประเภท โดยมี
รูปแบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลครอบคลุมตัวพนักงานและครอบครัวของพนักงาน (คู่สมรสและบุตร)
สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร เงินค่าท าขวัญ ท าศพ เงินช่วยเหลืองานศพแก่ญาติพนักงาน เงินช่วยเหลือค่า
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ การสมัครกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การออกหนังสือรับรองการเป็นพนักงาน
หนังสือรับรองเงินเดือน การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตารางจานวนการดาเนินการด้านสวัสดิการ ปี 2564
ประเภทสวัสดิกำร
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าเล่าเรียนบุตร
เงินค่าทาขวัญค่า,ทาศพ
เงินช่วยเหลือค่างานศพ (บิดา,มารดา,คูส่ มรส,บุตร)
เงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์IT
สมัคร กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ลาออก กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
รวม

จำนวน
13,111
661
0
35
166
244
4
14,221

ตารางจานวนการจัดทาหนังสือรับรอง ปี 2564
ประเภทหนังสือรับรอง
หนังสือรับรองการทางาน
หนังสือรับรองเงินเดือน
หนังสือผ่านสิทธิส์ วัสดิการ (ธ.ออมสิน/ธอส.)
หนังสือรับรองการมีสิทธิ์รักษาพยาบาล
หนังสือรับรองความประพฤติ
รวม

จำนวน
414
867
237
36
2
1,575

ตารางข้อมูลการจัดสรรที่พักพนักงาน ปี 2564
กำรดำเนินกำร
จัดสรรที่พัก
ย้ายที่พัก

จำนวน
222
16
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ตารางจานวนบุคคลที่ได้รับการเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2564
ลำดับ

ประจำปี 2564

รำยกำร

พนักงำน

กรรมกำรสภำ

1

ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) (สายสะพาย สายที่ 4)

-

-

2

ชั้นมหาวชิรมงกุฎไทย (ม.ว.ม.) (สายสะพาย สายที่ 3)

-

-

3

ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) (สายสะพาย สายที่ 2)

-

-

4

ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) (สายสะพาย สายที่ 1)

1

-

5

ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

2

-

6

ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

8

-

7

ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

14

-

8

ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

16

-

9

ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)

24

-

10

ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)

27

-

11

ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)

22

-

12

ชั้นเบญมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)

66

-

รวม

180

0

2.2 งานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ในปี 2564 ได้ด าเนินการเกี่ยวกับ การพัฒนาปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ไปทั้งสิ้น 9 ฉบับ ดังนี้
1. ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ฉบับที่ 4
2. ระเบียบ เรื่อง การจ้างพนักงานผู้เกษียณอายุเพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2
3. ระเบียบฯ สวัสดิการการศึกษาบุตรพนักงาน ฉบับที่ 2
4. ระเบียบฯ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ฉบับที่ 5
5. ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ฉบับที่ 5
6. ประกาศ เรื่อง สิทธิในการลาของพนักงานผู้เกษียณอายุ
7. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี ของพนักงานสายวิชาการ
8. ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ฉบับที่ 4
9. ประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการขอทาบัตรประจาตัวใหม่
หมายเหตุ - มีการออกประกาศเฉพาะเรื่องสาหรับใช้ในการดาเนินงานในช่วงสถานการณ์โควิด จานวน 10 ฉบับ

25

2.3 งานทุนการศึกษาและการลาศึกษา
ตารางจานวนการดาเนินงานด้านทุนการศึกษาและการลาศึกษาต่อของพนักงาน ปี 2564
ประเภททุน

จำนวน
13
3
16
4
19
55

ทุุนมหาวิทยาลัย
ทุนจากหน่วยงานภายนอก
ทุนสานักวิชาแพทยศาสตร์
ทุนสานักวิชาทันตแพทยศาสตร์
พนักงานลาศึกษา (ไม่รับทุน)
รวม

2.4 งานจัดการทั่วไป
ดาเนินการบริหารจัดการงานทั่วไปภายในหน่วยงาน รับ-ส่งเอกสาร รวมไปถึงงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา งานควบคุมภายใน งานการลาของบุคลากร งานพัสดุครุภัณฑ์
สถิติจานวนการลาของบุคลากร ปี 2564
ลำคลอด
26

ลำบวช
5

ขออนุญำตไปวิจัยนอกสถำนที่
456

ลำป่วย
4,478

ลำพักผ่อน
5,318

ลำกิจ
1,806

26

3.

ฝ่ำยพัฒนำบุคลำกร
3.1 งานพัฒนาและฝึกอบรม
ในปี พ.ศ. 2564 (เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564) มีการดาเนินการจัดโครงการ

อบรมพัฒนาบุคลากรภายใน จานวน 10 โครงการ จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม 836 ราย มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (4.58 คะแนน) ดังนี้
ลำดับ
1

โครงกำร/กิจกรรม

จำนวน
ผู้เข้ำร่วม

ผลกำร
ประเมิน
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4.86

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าส่วน
1.1 กิจกรรมฝึกอบรม การพัฒนาภาวะผู้นา
วันที่ 31 ตุลาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ดีมาก

ณ ห้อง พวงชมพู อาคาร E-Park
1.2 กิจกรรมฝึกอบรม การสื่อสารสาหรับผู้บริหาร (Broad Game)

24

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.

4.61
ดีมาก

ณ ห้อง พวงชมพู อาคาร E-Park
1.3 กิจกรรมนาเสนอแผนพัฒนาระบบการบริหารงาน

24

-

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

รุ่นที่ 1 39
รุ่นที่ 2 38

4.42

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”
วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องคามอกหลวง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

101

4.32

หลักสูตร นิติกรพบพนักงาน หัวข้อ “การเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สจุ ริต”
วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องคามอกหลวง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (E-Park)

135

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องพวงชมพู อาคารศูนย์ปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (E -Park)
2

3

4

ดี

ดี

4.64
ดีมาก

27
ลำดับ
5

6

โครงกำร/กิจกรรม

จำนวน
ผู้เข้ำร่วม

ผลกำร
ประเมิน

หลักสูตร "การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ" จานวน 2 รุ่น
วันที่ 30 เมษายน 2564 / วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ผ่านระบบ Zoom Meeting

รุ่นที่ 1 39
รุ่นที่ 2 36

4.63

หลักสูตร "การสร้างทัศนคติเติบโตในชีวิตและการทางาน Growth Mindset"
จานวน 2 รุ่น

รุ่นที่ 1 39
รุ่นที่ 2 38

ดีมาก
4.70
ดีมาก

วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ผ่านระบบ Zoom Meeting
7

หลักสูตร "การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความสาเร็จ" จานวน 2 รุ่น
วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.

รุ่นที่ 1 36
รุ่นที่ 2 36

4.67
ดีมาก

ผ่านระบบ Zoom Meeting
8

9

10

หลักสูตร "ค่ายพนักงานใหม่ (พนักงานสายปฏิบตั ิการฯ")
วันที่ 28-29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ผ่านระบบ Zoom Meeting

130

หลักสูตร "เลขานุการมืออาชีพ"
วันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ผ่านระบบ Zoom Meeting

47

หลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการ"
วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ผ่านระบบ Zoom Meeting

51

4.27
ดี
4.73
ดีมาก
4.58
ดีมาก

28

3.2 งานพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
สถิติกำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำร ปี 2564
0
1

ไม่ผ่ำน

4
0
1

ผ่ำน

24
3

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

9
21
0

5

ศาสตราจารย์

10

รองศาสตราจารย์

15

20

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สัดส่วนตำแหน่งทำงวิชำกำรของบุคลำกร
รองศำสตรำจำรย์
4%

ศำสตรำจำรย์
1%

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
19%

อำจำรย์
76%

25

30

29

ส่วนที่ 3 กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
ลำดับ
1

ผลกำรวิเครำะห์ดำ้ นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

จุดแข็ง
1. มีระบบการสรรหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่เป็นมาตรฐาน มีคุณภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รวมถึงสอดคล้องกับระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. การดาเนินงานเป็นไปตามระเบียบ และขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. มีระบบสารสนเทศช่วยในการปฏิบตั ิงาน
4. ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของพนักงานในมหาวิทยาลัย (การทางานเป็นทีม)

2

จุดอ่อน
1. ภาระงานประจามีมากทาให้งานด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2. ความรับผิดชอบและภาระงานด้านเอกสารมีมาก

3

โอกำส
1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยการสนับสนุนงบประมาณให้
ไปฝึกอบรม ศึกษาต่อ ดูงาน ประชุมสัมมนา วิจัย เป็นต้น
2. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารงานบุคคล ทาให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลมีความหลากหลาย
มากขึ้น

4

ภัยคุกคำม
1. ความไม่แน่นอนของนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
2. ตลาดแรงงานมีแนวโน้มที่จะต้องการแรงงานที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดการแข่งขัน
เพื่อสรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถมาร่วมงาน
3. สถานการณ์โรคระบาดส่งผลต่อการพัฒนา แลกเปลี่ยนบุคลากรทางวิชาการ และวิจัย ณ ต่างประเทศ รวมถึงการบริหารขีด
ความสามารถของอัตรากาลังเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ 4 ปัญหำและอุปสรรค
ปัญหำและอุปสรรค
1. ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการ
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมาก เช่น การสรรหาบุคลากร การจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
การจัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคล ส่งผลให้การทางานล่าช้า
หรือหยุดชะงัก
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
1. ในช่วงที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าระบาดหนักเป็นวงกว้าง ดาเนินการจัดให้มีการ
ประชุมพิจารณา หรือสรรหาบุคลากร ผ่านระบบออนไลน์ เช่น Zoom Meeting / Google Meeting รวมถึง
การจัดให้พนักงานได้พัฒนาตนเองผ่านหลักสูตรออนไลน์ หรือ อบรมออนไลน์ (Virtual Class / Online Training)
เมื่อสถานการณ์คลี่คลายจึงจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน โดยดาเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing)
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ภำคผนวก

31

ภำพกิจกรรมโครงกำรฝึกอบรม
กำรพัฒนำศักยภำพหัวหน้ำส่วน/หน่วยงำน
หัวข้อ “การพัฒนาภาวะผู้นา”
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และ 1 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องพวงชมพู อาคาร E-PARK
วิทยำกร : อาจารย์บุญสืบ ปัญญา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอทีม จากัด

32

ภำพกิจกรรมโครงกำรฝึกอบรม
กำรพัฒนำศักยภำพหัวหน้ำส่วน/หน่วยงำน
หัวข้อ “การสื่อสารสาหรับผู้บริหาร”
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องพวงชมพู อาคาร E-PARK
วิทยำกร : อ.ดร.เดชรัต สุขกาเนิด
นักวิชาการอิสระ

33

ภำพกิจกรรมโครงกำรฝึกอบรม
กำรพัฒนำศักยภำพหัวหน้ำส่วน/หน่วยงำน “กำรนำเสนอแผนพัฒนำระบบบริหำรงำน”
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง พวงชมพู อาคาร E-PARK

34

ภำพกิจกรรมโครงกำรฝึกอบรม
กำรจัดกำรข้อมูลเพื่อกำรรำยงำนผลโดยกำรใช้ Microsoft Excel และ Power BI
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และ 10 มีนาคม 2564
ณ ณ ห้อง S1-101 และห้อง S1-102 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
วิทยำกร : อ.ดร.ขวัญตา คีรีมาศทอง
อาจารย์ประจาสานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

35

ภำพกิจกรรมโครงกำรฝึกอบรม
บทบำทของมหำวิทยำลัยกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องคามอกหลวง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
วิทยำกร : อ.ชยธวัช อติแพทย์ และ ผศ.ดร.นคร เสรีรักษ์

36

ภำพกิจกรรมโครงกำรฝึกอบรม
นิติพรพบพนักงำน “กำรเสริมสร้ำงทัศนคติ ค่ำนิยม ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต”
วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องคามอกหลวง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
วิทยำกร : ผศ.ดร.สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ นิติกร ส่วนสารบรรณอานวยการและนิติการ

37

ภำพกิจกรรมโครงกำรฝึกอบรม
กำรบริหำรเวลำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
รุ่นที่ 1 วันที่ 30 เมษายน 2564 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM MEETING
วิทยำกร : อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล

38

ภำพกิจกรรมโครงกำรฝึกอบรม
Growth Mindset “กำรเสริมสร้ำงทัศนคติเติบโตในชีวิตและกำรทำงำน”
จานวน 2 รุ่น วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM MEETING
วิทยำกร : อาจารย์อิศรา สมิตะพินทุ

39

ภำพกิจกรรมโครงกำรฝึกอบรม
ค่ำกำรสื
ยพนั่อกสำรเพื
งำนใหม่
่อกำรน
(พนัำเสนอ
กงำนสำยปฏิ
Communication
บัติกำร) Newfor
GenPresentation
New Normal
จานวน 2 รุ่น วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM MEETING
วิทยำกร : อาจารย์ ดร.ทวีวรรณ กมลบุตร

40

ภำพกิจกรรมโครงกำรฝึกอบรม
ค่ำยพนักงำนใหม่ (พนักงำนสำยปฏิบัติกำร)
วันที่ 28-29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM MEETING
วิทยำกร : 1.รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ , 2.รศ.ดร.วาสิตา บุญสาทร , 3.อ.ทีปกร ศิริวรรณ , 4.อ.ดร.เดชรัต สุขกาเนิด

41

ภำพกิจกรรมโครงกำรฝึกอบรม
เลขำนุกำรมืออำชีพ
วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ระบบออนไลน์ ZOOM MEETING
วิทยำกร : อ.เปรมฤดี ปันกองงาม

42

ภำพกิจกรรมโครงกำรฝึกอบรม
กำรเขียนหนังสือรำชกำร
วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ระบบออนไลน์ ZOOM MEETING
วิทยำกร : ผศ.วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ และ อ.วรรณรินทร์ วินิจกิจเจริญ

