
 
 
 
 
 

 

รายงาน “ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล” 
ตามประเด็น O๒๘ ของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
เสนอ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(ก.บ.) 
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔  

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 



จุดอ่อน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
1.ด้านการสรรหา/บรรจุ/แตง่ตั้ง    
การรับบุคลากรเข้ามา ในเอกสารสัญญาอาจมอง
ไม่รอบด้าน การระบุ job ไว้ในสญัญาไม่ได้นึกถึง
ความก้าวหน้าในอนาคต เช่นอาจารย์อาจไม่
สามารถเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการได ้

มีอาจารย์บางกลุ่ม เช่นอาจารย์นกัพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้/นักพัฒนาท้องถิ่น และอาจารย์นักพัฒนา
ผู้ประกอบการได้มหาวิทยาลัยมองความก้าวหน้าใน
วิชาชีพได้ชัดเจนไม่ควรน าไปเทียบกับอาจารยส์ายสอน/
วิชาการ  

ท าการทบทวนและศึกษาภาระงานของ
อาจารย์นักพัฒนาเพื่อประกอบการจัดท า
ประกาศ ระเบียบ ท่ีเกีย่วข้องคนละฉบับกัน  

งานบริหารงานบุคคล ร่วมกับ 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

การต่อสญัญาจ้างมีวิธีการและเครือ่งมือในการ
ต่อสัญญามากเกินไป  

ควรลดคู่มือการปฏิบัติงานลงจาก 3 เป็น 1 เล่ม ท าการศึกษาความเหมาะสมในการก าหนด
หลักเกณฑ์การต่อสญัญาจ้างใหมท่ี่ เหมาะสม
และสอดคล้องกับยุคสมัยโดยอาจเทียบเคียง
กับมหาวิทยาลยัอื่น 

งานบริหารงานบุคคล 

การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดให้ใช้กระบวนการสอบ เช่นภาษาอังกฤษ 
กฎหมาย 

ควรมีการใช้กระบวนการพัฒนาทกัษะเพื่อรองรับผลแทน
การสอบของผูไ้ม่ผา่นเกณฑ ์
อาจจะมีการจัดสอบ Pretest ล่วงหน้า 1 สัปดาห์เพื่อเป็น
การกระตุ้นให้ผู้เข้าสอบมีความพรอ้มเพิ่มมากขึ้น 

ท าการศึกษารูปแบบการประเมินแบบใหม่ที่
ตอบสนองต่อการต่อสัญญาจ้างที่
นอกเหนือจากการสอบวัดความรู ้

งานบริหารงานบุคคล 

ขาดการพัฒนาบุคลากรในระบบออนไลน์ในการ
ต่อสัญญา 

ควรพัฒนาระบบความรู้ออนไลน์เป็นบทเรียน เรยีนจบมี
ใบประกาศรับรองเพื่อใช้ต่อสัญญา 

ท าการสรา้งระบบและหลักสตูรออนไลน์เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือรับรองผลในการใช้
ประกอบการต่อสัญญา 

งานบริหารงานบุคคล 

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประจ าปี ของ
บุคลากรไม่เหมาะสม 

ปรับระบบการประเมินการปฏบิัตงิานจากงานท่ีท าตาม  
jd 80% (งานออกมาเป็นรูปธรรม)  อีก 20 % เป็นการ
พัฒนาตนเองให้สามารถพัฒนานวัตกรรมการท างานได้ 

ท าการทบทวน ศึกษาความเหมาะสมในการ
ก าหนด ระบบการประเมินการปฏบิัติงาน 

รวมถึงหลักเกณฑ์การประเมินต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริหารงานบุคคล 



จุดอ่อน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
2.ด้านการรักษาไว้    

 3.ขาดการรักษาบุคลากรที่มคีวามสามารถไว้กับ
องค์กรเกิดภาวะสมองไหลไปอยู่หน่วยงานอ่ืนๆ
ภายนอก เนื่องจากขาดความมั่นคงในต าแหน่ง
หน้าท่ี 

ควรมีการสอบแข่งขันในต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่ง    
เพื่อเป็นแรงจูงใจในการท างานต่อ/เงินต าแหน่ง 

ศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการเลื่อน
ต าแหน่งโดยการสอบแข่งขัน  

งานบริหารงานบุคคล 

ควรมีการดูแล และให้ก าลังใจ เช่นการให้รางวัลการ
ท างานและผลคะแนนตามเป้าเกิน 10 ปี 20 ปี 30 ปี 

งานบริหารงานบุคคล อยู่ในช่วงการจัดท า
แนวทางและโครงการการให้รางวัลผุ้มีผลงาน
ยอดเยี่ยม ในด้านต่างๆ ควรเร่งรัดให้เร็วขึ้น 

งานบริหารงานบุคคล 

เพิ่มอัตราเงินสวัสดิการยดืหยุ่น ผู้บริหารและคณะท างานสวัสดิการยืดหยุ่น 
ก าลั งด า เนินการศึกษา ทบทวนและท า
ข้อเสนอสวัสดิการใหม่ อยู่ ในขั้นตอนสรุป
เตรียมน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย  ควรประชาสัมพันธ์
เพิ่มเติมเพื่อให้บุคลากรรับทราบท่ัวกัน 

ผู้บริหารระดับสูง 

ผู้บริหารทุกหน่วยงาน 
งานบริหารงานบุคคล 
 

ในกิจกรรมการจัดการความสุข (happy work place) 
น่าจะมีให้ครอบคลุมถึง บุคคลากรทุกคนรวมถึงลูกจ้าง
ช่ัวคราวด้วย 

ศึกษางานหรือภารกจิทีลู่กจ้างช่ัวคราวปฏิบตัิ
เป็นเช่นไร และมีช่วงเวลาใหนที่จดักิจกรรม
การจัดการความสุข (happy work place) และ
สามารถเข้าร่วมไดไ้มส่่งผลต่องานที่ปฏิบัต ิ

งานบริหารงานบุคคล 

ควรจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง 
(สายวิชาการ/สายสนับสนุน) เช่น      
- กิจกรรมเดือนเกิด  
- กิจกรรมน าบุคลากรไปจัดกจิกรรมจิตอาสาให้กับชุมชน 
- กิจกรรมในรูปแบบของชมรมหรอืกลุ่มที่เป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการ 

ผู้บริหารและคณะกรรมการสร้างสุขและความ
ผูกพันขององค์กรควรท าการสอบถามความ
ต้ องการของบุคลากรในการที่ จะจัดท า
กิจกรรมการจัดการความสุขที่ตรงกับความ
ต้องการของบุคลากร และสนับสนุนให้เกิด
กิจกรรมนั้นๆและขยายสุขส่งต่อให่หน่วยงาน
อื่นๆได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย 
 
 
 
 

ผู้บริหารระดับสูง 

ผู้บริหารทุกหน่วยงาน 
งานบริหารงานบุคคล 
 



จุดอ่อน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
3.ด้านการพัฒนา    

การพัฒนาบุคลากรทั้งองค์กร หน่วยงานต่างๆ 
ขาดการพิจารณาที่เป็นการเพิม่ศักยภาพ/ความรู้  

-ส่งเสรมิการอบรมให้ตรงกับงาน/การให้ทุนการศึกษา 
หรือชิงทุนเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา 
-ควรแจ้ง Timeline ในความก้าวหน้าในอาชีพเพื่อเป็น
การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏบิัติงาน 

-  ควรจัดท าหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรภายใน 
ที่ตอบสนอง และสอดคล้องกับภาระงานที่
ได้รับมอบหมาย หรือตรงกับต าแหน่งงาน 

-  ควรมีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร          
ในด้านต่างๆ ท่ีนอกเหนือจากงานประจ า เช่น 
หลักสูตร หรือศาสตร์อื่นๆที่สนับสนุนการ
ท างานในด้านอื่นๆ หรือด้านที่เกี่ยวข้อง หรือ
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่  

- ควรมีหลักสูตรออนไลน์ เพื่อไม่ให้กระทบกับ
การปฏิบัติงานประจ า 

งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอือาชีพ 

ทุกหน่วยงาน 

สร้างระบบการพัฒนาบุคลากรแบบหลากหลาย เช่น การ
พบปะที่หลากหลายช่วยให้การท างานหรือแก้ไขปัญหา 

- ควรสร้างระบบ การเปลี่ยนหมุนเวียนงาน     
ให้เกิดขึ้นในองค์กรทุกหน่วยงาน 

 

งานบริหารงานบุคคล 

ทุกหน่วยงาน 

ในการพัฒนาควรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น าไปใช้จริง        
ในชีวิตประจ าวันหรือน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ี 

- ควรก าหนดวัตถุประสงค์ที่ตอบโจทย์การ
น าไปใช้งานจริง และผลการปฏิบัติงานต้อง
ตอบตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

งานบริหารงานบุคคล 

งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอือาชีพ 

ทุกหน่วยงาน 
ไม่ควรจ ากัดการเรยีนรู้ของบุคลากรที่ให้ต้อง
ศึกษาเรียนรู้แค่ในสายงาน 

ควรเปิดโอกาส และเปดิกว้างในด้านที่บุคลากรสนใจ 
นอกเหนือจากงานในหน้าท่ีด้วยเพือ่เป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตหรือสนับสนุนใหผู้้สนใจสามารถไปฝึกอบรม
ภายนอกได ้

- ควรจัดท าหลักสูตรที่นอกเหนือจากงานใน
หน้าท่ี โดยเป็นหลักสูตรทีส่ามารถน ามา
ประกอบการปฏิบัติงานได้ดยีิ่งข้ึน 

งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอือาชีพ 

ทุกหน่วยงาน 

หน่วยงานมีการจดัท าแผนพัฒนาบุคลากรทีฝ่ัง
อยู่ในแผนปฏิบัติการ ในบางครั้งหน่วยงานมีการ
สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการอยา่งเดียว สาย
สนับสนุนไม่ค่อยมีการได้รบัการพฒันาหรือ
ส่งเสริม 

ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดแยกอย่างชัดเจน 
- การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
- การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ 

- ผู้บริหารควรมีนโยบายให้ทุกหนว่ยงานจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้วย และ
ควรให้ความส าคัญและต้องน าโครงการไป
บรรจุใน กนผ.02-02 และมีปรากฏใน
แผนปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน 

ผู้บริหารระดับสูง 

ผู้บริหารทุกหน่วยงาน 

งานบริหารงานบุคคล 

งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอือาชีพ 



จุดอ่อน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ควรให้โอกาสบุคลากรสายสนับสนนุได้มโีอกาส
ออกไปอบรมพัฒนาตนเองในงานท่ีเกี่ยวข้อง   
กับหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายเพื่อที่จะไดร้ับความรู้
เพิ่มขึ้นและอาจมีการเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยเป็น
การสร้างเครือข่ายอีกทางหนึ่งด้วย 

- ให้มีการพัฒนา ส่งเสริมบุคลากรในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้น 
- ควรจัดอบรมในการท าอาชีพเสรมิ เช่น การท าขนมไทย 

การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ โทรศัพท์ 
 

- ผู้บริหารควรมีนโยบายสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมากขึ้นควรให้
ความส าคญัเช่นเดยีวกับสายวิชาการ 

ผู้บริหารระดับสูง 

ผู้บริหารทุกหน่วยงาน 

งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอือาชีพ 

ความสามารถของบุคคลควรพัฒนาโดยการ     
จูงมือท ามากกว่าการอบรมให้เกิดความรู ้

- WORKSHOP ให้เกดิชิ้นงานท่ีใช้ได้จริงและน าไปใช้งาน 
-  สนับสนุนห้อง/พื้นที่ ที่จะด าเนนิการกิจกรรม -  

WORKSHOP ตา่งๆ 
 

-  ควรพัฒนาหรือสร้างหลักสตูรใหม่ที่เป็นแบบ  
   WORKSHOP จับมือท าทลีะขั้นตอนที่ท้ายสุด

ท าเองได้เป็น ได้เทคนิคและความรู้ที่สามารถ
น าไปต่อยอดได้ และมีช้ินงานเป็นรูปธรรม
เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม 

ผู้บริหารระดับสูง 

ผู้บริหารทุกหน่วยงาน 

งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอือาชีพ 

กฎ ระเบยีบ วินัย ไมม่ีความชัดเจนยังมีความ
เหลื่อมล้ าในทางปฏิบัต ิ

การอบรมพัฒนาตนเองของบุคลากรยังมีข้อจ ากัด/
ผู้บังคับบัญชาไม่ค่อยให้การสนับสนุน 

-  ควรสร้างการรับรู้ และความเขา้ใจถึงกฎ 
ระเบียบ ท่ีเกีย่วข้องที่บุคลากรสามารถ
เข้าถึงได้อย่างชัดเจน หรือจัดท าสือ่ให้
บุคลากรเข้าถึงได้ง่าย เข้าใจได้ง่ายและมี
ช่องทางที่สามารถสอบถามแบบออนไลน์ 
สื่อสารสองทางได ้

ผู้บริหารระดับสูง 

ผู้บริหารทุกหน่วยงาน 

งานบริหารงานบุคคล 

งานนิติการ 

งานสื่อสารองค์กรและการตลาด 

เงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล   
น้อยเกินไป 

มหาวิทยาลยัควรเพิม่เป็นคนละ10,000 บาท ในสาย
สนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ผู้บริหารควรชี้แจงให้บุคลากรทราบว่า   
สามารถท าไดห้รือไม่ อย่างไร 

ผู้บริหารระดับสูง 

ผู้บริหารทุกหน่วยงาน 



จุดอ่อน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
เมื่อมีการพัฒนาหน่วยงาน หรือพัฒนาระบบงาน
อาจจะไม่มีการพัฒนาตนเอง หรือเรียนรูเ้พิ่มเติม
ให้มากข้ึนกว่าเดิม 

เมื่อมีการปรับปรุงหรือพัฒนางาน หรือระบบงานใน
หน่วยงานต่างๆควรมีการวางแผนการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรในหน่วยงานด้วย 

-  ผู้บริหารควรมีนโยบาย ให้ทุกหน่วยงาน  
ด าเนินการจัดท า Training Road Map ในการ
พัฒนาคนของแต่ละฝ่ายงาน แล้วประเมิน
ความสามารถเพื่อหา Gap Competency ที่
ต้องพัฒนาและก าหนดให้จัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคลแบบกลุ่มต าแหน่งงานที่สอดคล้อง
กับ เส้นทางการพัฒนาบุคลากร และจัดท า
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (IDP) ที่สอดคล้องกับ 
แผนพัฒนารายบุคคลแบบกลุ่มต าแหน่งงาน 
ข้างต้น เพื่อรองรับการปรับปรุง หรือพัฒนา
ระบบงาน หรือพัฒนางานที่เกิดขึ้น 

ผู้บริหารระดับสูง 

ผู้บริหารทุกหน่วยงาน 

งานบริหารงานบุคคล 

งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอือาชีพ 

4.ด้านการใช้ประโยชน์    

ไม่มีการแต่งตั้งต าแหน่งที่สูงขึ้นอย่างเป็นทางการ 
ในระดับหัวหน้างานตามความสามารถ ทักษะที่
เหมาะสมแต่มีการแต่งตั้งตามระบบอุปถัมภ์  

-ควรมีคณะกรรมการพิจารณาบคุลากรทีมคีวามรู้
ความสามารถ ให้ด ารงต าแหน่งท่ีสงูขึ้น ควรท าการแต่งตั้ง
ตามอายุงาน / ความสามารถ / ทักษะ 
 

- ในต าแหน่งท่ีส าคัญหรือ Special list ควรมี
เงินประจ าต าแหน่ง เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ 
รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจ อันน าไปสู่
ความจงรักษ์ภัคดีต่อองค์กร 

ผู้บริหารระดับสูง 

ผู้บริหารทุกหน่วยงาน 

งานบริหารงานบุคคล 

การมอบหมายงานซ้ าซ้อน ซ้ าซาก ให้กับ
บุคลากร ในหน่วยงาน การก าหนดภาระงาน
หรืองานท่ีชัดเจนเป็นการคงอยู่ของบุคลากร 

สร้างความมั่นใจในบทบาทต่างๆทีบุ่คลากรไดร้ับ ควร
มอบหมายในงานให้ชัดเจน มอบหมายงานตามความถนัด
ของคน มีรางวัลเพื่อสรา้งขวัญก าลังใจ เป็นค าพูดหรือ
รางวัล 

- ผู้บริหารทุกหน่วยงานควรท าการศึกษามาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ตามประกาศ ก.พ.อ.ปี2553  
(21 กันยายน 2553)ซึ่งได้ก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงานและสายงาน  
ไว้แล้วซึ่งจะมีผลต่อการการเลื่อนระดับต าแหน่ง
จากปฏิบัติการไปสู่ช านาญการ และอื่นๆ  

- งานบริหารงานบุคคล ร่วมกับหน่วยงานทุก
หน่วยงาน ควรท าการทบทวน JOB 

Discretion ใหม่เพื่อการค้นพบข้อผิดพลาด
และปรับปรุงการมอบหมายงานให้ถูกต้อง 

ผู้บริหารระดับสูง 

ผู้บริหารทุกหน่วยงาน 

งานบริหารงานบุคคล 



จุดอ่อน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ขาดความเช่ือมั่นในตัวบุคคล ไม่ได้ใช้งาน
บุคลากรใหเ้ต็มที่ตามสมรรถนะทีบุ่คลากรม ี

ควรสนับสนุนให้บุคลากรได้แสดงความรู้ ความสามารถ   
ไม่แยกว่ามีเฉพาะสายวิชาการเท่านั้นที่ท าได้ สายสนับสนุน  
ท าไม่ได้ หรือสนับสนุนให้ลงมือท าและมีพี่เลี้ยงสนับสนุน
ด้วยความเช่ือมั่นว่าคนสามารถพัฒนาได้ 

- ควรสนับสนุนใหม้ีการจดักิจกรรมสนับสนุน
การแสดงความรู้ ความสามารถของ
บุคลากรทุกประเภท ตัวอย่าง เช่น 

- กิจกรรมแสดงผลงานท่ีเกิดจากการประดิษฐ์ 
หรือเกิดจากการท างาน  

- กิจกรรม เวที Speak for inspiration โดย
อาจจะเริม่ในระดับหน่วยงาน แลว้ค่อย
ขยายให้ใหญ่ขึ้นภายหลัง สร้างนักพูดจาก
บุคลากรภายใน 

- กิจกรรมการสร้างโค๊ช การท างานของหน่วยงาน 
   ถ้าเรื่องนี้ต้อง คนนี้เลย สามารถให้ความรู้ 

ค าปรึกษา จับมือน าท า และสนับสนุนให้
ผู้รับการโค๊ช ก้าวข้ึนมาเป็นโค๊ชเพิม่ขึ้น 

ผู้บริหารระดับสูง 

ผู้บริหารทุกหน่วยงาน 

งานบริหารงานบุคคล 
งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอือาชีพ 

การแต่งตั้งอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเป็นการ
รักษาให้บุคลากรมีความคงอยู่มากขึ้น เนื่องจาก
บุคลากรเห็นความเติบโตในสายงาน 

ควรท าให้นโยบายด้านบุคลากร คอืสิ่งท่ีเป็นจริง จับต้องได้ 
เห็นได้ รู้สึกได้ ว่ามีการท าจริงๆไมเ่ป็นเพียงตัวหนังสือใน
กระดาษ 
 
 
 
 

- ส่งเสริมสนับสนุนในระบบคณุธรรม อาจจะ
ให้รางวัลในรูปแบบที่เป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัว
เงิน เช่น ประกาศนียบัตรรางวลัในการ
ปฎิบัติงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป / การมอบของ
ที่ระลึกในการปฏิบัตหิน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์
สุจรติ / การขอบคณุออกทางสื่อ Social 
media หรือ website ของมหาวทิยาลัย
ส าหรับผู้ที่ท างานตั้งแต 10 ปี ข้ึนไป เป็นต้น 

ผู้บริหารระดับสูง 

ผู้บริหารทุกหน่วยงาน 

งานบริหารงานบุคคล 

การประเมินหรือจ่ายเงินค่าเลื่อนขัน้เลื่อน
ต าแหน่งใช้เวลานานเกินไป ส่งผลประเมินตั้งแต่
ตุลาคมแต่ผลการประเมินออก กุมภาพันธ์ 
 
 
 

ควรเร่งด าเนินการจดัท าผลประเมนิให้เร็วข้ึน - ผู้บริหาร ก ากับ ตดิตาม และเร่งรัดการ
ท างาน 

ผู้บริหารระดับสูง 

งานบริหารงานบุคคล 



จุดอ่อน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
หน่วยงานควรมีการก าหนดรายละเอียดการ
มอบหมายงานท่ีชัดเจน เป็นลายลกัษณ์อักษร
และประเมินผลการปฏบิัติงานตามข้อตกลงท่ีได้
ก าหนดไวร้่วมกัน 

จัดท าโครงสร้างองค์กรระบุหน้าทีแ่ละควรมอบหมายงาน
อย่างแท้จริงมีประกาศหลักเกณฑแ์ต่บางหน่วยงานไมไ่ด้
ท าจริง 

- ผู้บริหารทุกหน่วยงาน ควรก ากับ ติดตาม 
และร่วมพิจารณาการมอบหมายงานและ
ด าเนินการตามขั้นตอนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้ครบถ้วน งานบริหารงาน
บุคคลควรมีระบบการรายงานผลการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และควรท าการ
วิเคราะห์ข้อตกลงการปฏิบัติงานว่าเป็นไป
อย่างถูกต้องและส่งผลต่อการน าส่งผลผลิต
ต่อมหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใด 

ผู้บริหารทุกหน่วยงาน 

งานบริหารงานบุคคล 

ขาดการจัดท าฐานข้อมูลของบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ 

จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรให้เป็นระบบในรูปแบบออนไลน ์ - ผู้บริหารมีนโยบายและด าเนินการจัดท า
ระบบบริหารงานบุคคล(E.hrm) และเมื่อมี
การประชุมต่างๆ ผู้บริหารได้ท าการสื่อสาร
ให้ทราบทุกครั้ง ดังนั้นผู้บริหารหน่วยงาน
ทุกหน่วยงานควรช่วยท าการสื่อสาร และ
ประชาสัมพันธืให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบ
ข้อมูลผ่านการประชุม ผ่านการจัดท า
หนังสือเวียนให้ทราบถึงระบบงานต่างๆที่ได้
ท าการพัฒนา ปรับปรุง หรือการท าสื่อ
Infographic ติดตามจุดส าคัญในคณะ ใน
หน่วยงาน 

ผู้บริหารทุกหน่วยงาน 

งานบริหารงานบุคคล 

การโยกย้ายหัวหน้างานไม่ควรมีการโยกยา้ย
บ่อยเกินไป เพราะอาจท าให้งานไม่ต่อเนื่อง 

- โยกย้ายในเบื้องต้นควรจะมีการสลับยา้ยสายงานภายใน
หน่วยงานก่อน แล้วผ่านไปอีก 1 ปีจึงเปลี่ยนไปยัง
หน่วยงานอ่ืน 

- สนับสนุนด้านการใช้ IT และ Social media 
เพิ่มมากข้ึนเพื่อให้บุคคลากร เพื่อให้ปรับตัว
ทันต่อสถานการณ์ทั้ใช้ สื่อมากยิ่งขึ้น 

 
 

ผู้บริหารทุกหน่วยงาน 

งานบริหารงานบุคคล 

 



 
ภาพถ่ายโครงการ/กิจกรรม 
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