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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1.1 ความเป็นมา
ประวัติมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พัฒนาปรับเปลีย่ นสถานภาพสืบต่อ
กันมาหลายขั้นตอน โดยเริ่มต้นจากสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมี
พระเมตตาต่อการศึกษาของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคารพร้อมที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัด
ครูเพชรบุรวี ิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ปัจจุบัน คือเลขที่ 153 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยย้ายนักเรียน ฝึกหัดครู และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7-8) มาจาก
โรงเรียนเบญจมราชาลัย สถานศึกษาแห่งนี้ ได้ปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาทั้งแผนกฝึกหัดครู และแผนกสามัญ
ด้วยดีตลอดมา และได้พัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพและคานาหน้าชื่อตามความเหมาะสม ดังนี้
1 ตุลาคม 2513 เป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
พ.ศ. 2515 ขยายงานการฝึกหัดครูมาอยู่ ณ ที่ตั้ง ปัจจุบัน คือ เลขที่ 1 ม. 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตร
ที่ 48 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 ได้ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แปลงนี้
มาเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ในปัจจุบัน
14 พฤศจิกายน 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับวิทยาลัยครู
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และสมาคมศิษย์เก่าฯ ไว้ ในพระบรมราชูปถัมภ์
9 พฤศจิ ก ายน 2518 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภูมิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ เสด็ จ ฯพร้อมด้ ว ย
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้ง 2 พระองค์ ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา
เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จานวน 1 แสน
บาท ตั้งเป็นมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
พ.ศ. 2520 เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2528 เปิดสอนสาขาวิชาชีพอื่นด้วย ครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลป
ศาสตร์ และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
นามสถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ คาว่า ราชภัฏ คือ ข้าราชการ
24 มกราคม 2538 มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.
2538 เป็นผลให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง
6 มีนาคม 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่ หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราพระราชลัญจกรประจาพระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นตราสัญลักษณ์ประจาสถาบันราชภัฏ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อ มหาที่สุดมิได้ แก่สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ อีกวาระหนึ่ง
15 กุมภาพันธ์ 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯวางพวงมาลา
พระอนุสาวรีย์ฯ และทรงเปิดอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คือ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
ปีการศึกษา 2542 เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ปีการศึกษา 2543 เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
1

15 กุม ภาพั น ธ์ 2544 สมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กัล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าส
ราชนครินทร์ เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ฯ ทรงเปิดอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และห้อง
ประชุมราชนครินทร์ภายในอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
21 สิงหาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน พระบรม
ราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
10 มิ ถุน ายน 2547 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หัว ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯทรงลงพระ
ปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ 14 มิถุนายน พุทธศั กราช 2547 ยังผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2547
ปัจจุบัน ได้เปิดสอนสาขาวิชาใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ทั้งในกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ กลุ่มสาขาวิชาเกษตร กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์ และกลุ่ม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์

1.2 หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นส่วนราชการที่เป็นนิติ
บุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.2547 มาตรา 11 ให้มีคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.อ.” ประกอบด้วย (1) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน (2) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ ก.พ.เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง
และ (5) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยที่คณะกรรมการข้าราชการพล
เรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา มี อ านาจหน้ า ที่ เ หมื อ นกั บ ก.พ.ในบางเรื่ อ งเช่ น เสนอแนะ และให้ ค าปรึ ก ษาแก่
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่องการกาหนด
มาตรฐานการบริหารงานบุคคล วินัย และการรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ และการพิจารณาตาแหน่งวิชาการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เรื่องกาหนดกรอบอัตรากาลัง และอัตราส่วนสูงสุดของวงเงินที่จะพึงใช้เพื่อการบริหารงาน
บุคคลของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละสถาบัน และเรื่องกากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึ กษา ในการนี้ให้มีอานาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากสถาบันอุดมศึกษา ให้
ผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการหรือบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริง เป็นต้น
ซึ่งแนวทางการบริหารงานบุคคลภายใต้แนวทางที่ ก.พ.อ.กาหนดไว้ ได้กาหนดนโยบาย มาตรฐานกลาง
ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้แต่ละสถาบันได้ใช้และถือปฏิบัติร่วมกันต่อไปและในด้านการบริหารงานบุคคล
เน้นในเรื่องระบบคุณธรรม คือระบบการบริหารงานบุคคล ที่ใช้หลักความสามารถ ความยุติธรรม ความเสมอภาค
ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่าน
มาตลอดระยะเวลา 80 กว่ า ปี ท าให้ มี ค วามเจริ ญ เติ บ โต ทั้ ง ทางด้ า นกายภาพ และด้ า นวิ ช าการ ส่ ง ผลให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถผลิตบัณฑิตและพัฒนากาลังคนให้มีมาตรฐาน
และสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเป็นสถาบันอุดมศึ กษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการ
จัดการการบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมี
วัตถุประสงค์ ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
ปรับ ปรุง ถ่า ยทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี ทะนุ บ ารุง ศิล ปะและวั ฒ นธรรม ผลิ ต ครูและส่ ง เสริม วิ ท ยฐานะครู
องค์ประกอบที่สาคัญที่จะทาให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ดังกล่ าว ก็คือ บุคลากรทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่
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จะต้องมีทั้งปริมาณที่เพียงพอ และคุณภาพ ที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่สานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะ(Competency)อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เท่าทันต่อ
การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการแขนงต่างๆ สามารถปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารจัดการ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการจัด การกับข้อมูลสารสนเทศ ที่ทันสมัย รวมทั้งความสามารถในด้านการใช้งาน
เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถทางด้านภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในปี 2008
จากที่กล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการรองรับหลักการต่าง ๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการ
รองรับกับภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงจาเป็นต้องมี การวางแผนการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งในระยะสั้น และระยะปานกลางตามระยะเวลาของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 ผ่านกระบวนการจัดทาในส่วนเบื้องต้นตามหลักของ
HR Scorecard อันจะเป็นการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งในสายวิชาการ
และสายสนับสนุน อันจะทาให้เกิดการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆรวมทั้งการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ของมหาวิทยาลัยในอนาคต

1.3 วัตถุประสงค์แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
1. เพื่อประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ
2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในยุคประชาคมอาเซียน
3. เพื่อจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
4. เพื่อเป็นฐานสาหรับการจัดทาแผนการจัดหา และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯ สาหรับใช้เป็น
กรอบหรือแนวทางในการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
5. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาควบคุม กากับ และจัดสรรอัตรากาลังให้หน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
6. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสาหรับการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรในด้านการศึกษาต่อ วิจัย ฝึกอบรม ดูงาน

1.4 ขอบเขตของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
1. ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี
พ.ศ. 2560 - 2579
2. ตอบสนองต่อแนวทางการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard
3. ตอบสนองการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานการกาหนดตาแหน่ง ตามประกาศของคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 และแนวทางการกาหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานมหาวิทยาลัยทุกประเภท

1.5 กระบวนการจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ การบริ หารและพัฒนาบุคลากร มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2561 – 2565 คณะกรรมการดาเนินงานฯ ได้กาหนดแนวทางการดาเนินงานและขั้นตอนต่างๆ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อการจัดทาแผนกลยุทธ์ ฉบับนี้ ผ่านโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การทบทวน
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อม บริบทการบริหาร ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร 2560 - 2564 ในวันพุธที่
7 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ดังนี้
1. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. ทบทวนข้ อ มู ล พื้ น ฐานองค์ ก รในด้ า นการบริ ห ารจั ด การบุ ค คล เพื่ อ วิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง – จุ ด อ่ อ น
(Strength and Weakness Analysis) ขององค์กร จากเอกสารที่ปรากฏอยู่ในภาคผนวก
2.1 ที่ปรึกษาระบบบริหารงานบุคคลและงานบริหารงานบุคคล คณะทางานดาเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการจัดทาตามโครงการ และวิเคราะห์ความสาคั ญของประเด็นยุทธศาสตร์กับสถานภาพปัจจุบัน
เพื่อนาไปจัดทาแผนกลยุทธ์ตามมิติต่าง ๆ
2.2 คณะท างานจั ด ท าร่า งแผนการบริหารและพั ฒ นาบุ คลากร ของ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอคณะกรรมการอานวยการจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. คณะกรรมการจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร เสนอร่างแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยลัย
(กบม.) พิจารณาให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3.1 คณะท างาน ปรั บ ร่ า งแผนการบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากร ของ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (กบม.) และ
เสนอคณะกรรมการอานวยการ จัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทราบ
4. คณะกรรมการจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร เสนอแผนการบริหารและพัฒนาบุค ลากร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ พ.ศ. 2561 - 2565 ให้ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ
มหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแผน
4.1 คณะท างาน ปรับ ร่า งแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ตามความเห็ น ของผู้บ ริหาร
ระดับสูงของมหาวิทยาลัย และเสนอคณะกรรมการจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ทราบ และนาเสนอ
อธิการบดี ให้ความเห็นชอบ
5. ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย เสนอแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2561 - 2565 ให้สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ และประกาศใช้

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2561 - 2565
1. ทาให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งในมุมมอง
ของผู้บริหาร มุมมองของเจ้าหน้าที่ด้านบุคลากร และมุมมองของบุ คลากรมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
2. ทาให้ทราบถึง สิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องเร่งปรับปรุง และพัฒนา เพื่อนาไปวางแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากร
บุ ค คลและโครงการรองรับ ในรอบระยะเวลาของปี ง บประมาณ ซึ่ ง จะท าให้ เกิด ประสิ ท ธิ ภาพในการใช้ เ งิ น
งบประมาณทางด้านบุคลากร ในอนาคต
3. ทาให้ผู้บริหารมีเครื่องมือที่จะช่วยติดตามผลการดาเนินงานด้านบุคลากรได้อย่างชัดเจน และต่อเนื่อง
แม่นยา
4. ทาให้การวางแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร เป็นการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และสามารถ
ทางานได้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
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บทที่ 2
ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีงบประมาณ 2563
2.1 กรอบนโยบายสภามหาวิทยาลัย
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ได้กาหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนด
ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (1) ที่กาหนดให้สภามหาวิทยาลัย มีอานาจ และ
หน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะมีอานาจหน้าที่กาหนดโนบาย และอนุมัติแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ
สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ จั ง หวั ด ปทุม ธานี ภายใต้ การนาของ
ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ได้มีการประชุม และกาหนดแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ในช่วงปี พ.ศ. 2562 - 2565 ไว้
4 ด้าน 4 นโยบาย และมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล ในด้านที่ 4 ดังนี้
ด้านที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
นโยบายข้ อ ที่ 4 พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย วที่ มี ธ รรมาภิ บ าลและเป้ น องค์ ก รแห่ ง ความสุ ข พั ฒ นา
มหาวิทยาลัยให้เป็นองคืกรแห่งความเรียนรู้ที่มีพลวัตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิสตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ EdPex โดย
- เร่ง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
- สร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบนานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพบรรยากาศทางวิชาการ
- พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่เป้นตัวอย่างของชุมชนในการจัดการระบบนิเวศ
- พัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่อาจารย์ บุคลากร มีคุรภาพชีวิตที่ดี และสามารถดึงดูด คนดี คนเก่ง เข้า
มาร่วมงานได้
- ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการน้อม
นาแนวพระราชดาริ หลักปรัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดาเนินชีวิต
- การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล
- เตรียมการเพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับตามหลักธรรมาภิบาล

2.2 ประเด็นท้าทายด้านยุทธศาสตร์การดาเนินงานต่อมหาวิทยาลัย
1. การเปิดหลักสูตรในสาขาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การบริหารจัดการ การเพิ่มผลผลิต
ผลิตภัณฑ์ การจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางภาษา ที่สนองตอบต่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน สังคมผู้สูงอายุ ภาวะโลกร้อน
2. การพั ฒ นาระบบบริหารจั ด การ และเสริม สร้า งความพร้อมของบุ คลากรภายใน การจั ด สภาพ
บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นนานาชาติรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. การสร้า งเครือข่า ยความร่ว มมือ และผลั กดั น ให้ มี การด าเนิน กิจกรรมที่ เป็ นภารกิจ ทุ กด้ านของ
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานทั้งภายในและในต่างประเทศ
4. การเร่งผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนองค์ความรู้ที่เป็นความต้องการของสังคม ชุมชนโดย
เน้นการทางานร่วมกับชุมชน สถานประกอบการ
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2.3 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579
จัดทาขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดของการวางแผนระยะยาว โดยมีจุดมุ่งหมายในอีก 20 ปี ข้างหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
จุดมุ่งหมาย ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560–2579 จะเป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในระยะยาวแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะ
20 ปี เกิดจากการทางานร่วมกัน ของประชาคมมหาวิทยาลัยทุกส่วน และผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิได้
เสียสละเวลาให้ความรู้ และข้อเสนอแนะต่างๆ โดยมีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล ดังนี้
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
พันธกิจ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัย
อย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และ
เป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
ยุทธศาสตร์
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. ระยะที่เริ่มต้น (ระหว่างปี 1-5 พ.ศ. 2560–2564) 5 ปีเริ่มต้นของการพัฒนาการวางระบบ และ
ปรับโครงสร้างองค์การในทุกมิติ การสร้างความร่วมมือ และเริ่มต้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
มุ่งพัฒนาศักยภาพ และยกระดับฐานทรัพยากร เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การ ออกแบบ
วางระบบและการปรับปรุงโครงสร้างทั้งทางกายภาพ และการบริหารของมหาวิทยาลัยในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดการเรียนการการสอน การวิจัย การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ รวมทั้งการบริหารจัดการ
ภายในเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน รองรับการพัฒนาในอนาคต การเป็นองค์การแห่งความ
โปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือ และพัฒนาเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดย
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จในภาพรวมของระยะเริ่มต้น
1.ระยะที่เริ่มต้น (พ.ศ. 2560 – 2564)
“5 ปีเริ่มต้นของการพัฒนา การวางระบบและปรับโครงสร้างองค์การในทุกมิติ การสร้างความร่วมมือ
และเริ่มต้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
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กลยุทธ์
มุ่งพัฒนาศักยภาพและยกระดับฐานทรัพยากรเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การ ออกแบบ
วางระบบ และการปรับปรุงโครงสร้างทั้งทางกายภาพ และการบริหารของมหาวิทยาลัยในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดการเรียนการการสอน การวิจัย การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ รวมทั้งการบริหารจัดการ
ภายในเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และรองรับการพัฒนาในอนาคตตลอดจนเสริมสร้างความ
ร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
อย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
- การเป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยภายใต้การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ที่โปร่งใส และยั่งยืน
ตัวชี้วัด
11. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับความโปร่งใสที่ดีขึ้น อย่างน้อย 5 ลาดับ
12.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ ค่าเฉลี่ไม่น้อยกว่า 4.00

2.4 แผนกลยุทธ์:มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
พันธกิจ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัย
อย่างยั่งยืน
ค่านิยม (Core Values)
“VALAYA”
V
A
L
A
Y
A

:
:
:
:
:
:

Visionary
Activeness
Like to learn
Adaptive
Yields
Acceptance and
Friendliness

=
=
=
=
=
=

เป็นผู้รอบรู้
ทางานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ปรับตัวได้ดี พร้อมนาการเปลี่ยนแปลง
ผลงานเป็นที่ประจักษ์
เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์:มหาวิทยาลัย
5.พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล ยกระดับธรรมภิบาล คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ การมีความรับผิดชอบต่อสังคม

2.4 นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล(มหาวิทยาลัย)
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
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รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และรองรับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment:
ITA)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้กาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้
1. ด้านการสรรหา (Recruitment)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดาเนินการวางแผนกาลังคนแสวงหาคน
ตามคุ ณ ลั กษณะที่ กาหนด และเลื อกสรรคนดี คนเก่ง เพื่ อปฏิบั ติ ภารกิจ การจั ด การเรีย นการสอน การวิ จั ย
การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และรวมถึงการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.1 จัดทาแผนกรอบอัตรากาลังระยะ 4 ปี เพื่อใช้ในการกาหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากาลัง
ที่รองรับต่อการเพิ่มเติมภารกิจ หรือปรับเปลี่ยนภารกิจภายใต้สถานการณ์ความเป็นจริงด้านปริมาณคนในวัยเรียน
รวมทั้งยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
1.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนการสรรหาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสู ญเสีย
กาลังคน โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราว่างไม่เกินร้อยละ 5 ของบุคลากรทั้งหมด
1.3 การรับสมัคร การสอบแข่งขัน การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและการ
สอบแข่ ง ขั น การคั ด เลื อ กเพื่ อ คั ด เลื อ กเป็ น พนั ก งานราชการทั่ ว ไป การสอบแข่ ง ขั น การคั ด เลื อ กพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ต้องประกาศทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และแจ้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรจากผู้แทนหน่วยงาน เพื่อให้สามารถเลือกสรรผู้
ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
2. ด้านการพัฒนา (Development)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยงานบริหารงานบุคคล และงานพัฒนา
อาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
2.1 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีให้สอดคล้องกับแผนการบริหารและพัฒนา
บุคคล ระยะ 4 ปี และสอดคล้องตามความจาเป็นและความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในทุกหน่วยงาน
2.2 จัดทาเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training and Development Roadmap) เพื่อเป็นกรอบในการ
พัฒนาของบุคลากรในแต่ละตาแหน่ง
2.3 สร้า งบทเรีย นความรู้เฉพาะด้ า นตามสายงานให้ อยู่ ในระบบ E – Learning เพื่ อให้ บุ ค ลากร
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดระยะเวลาอย่างเป็นระบบ
2.4 จัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารงานบุคคล มาใช้เป็น ระบบบริหารงานบุคคล
(Human Resource Management System: HRMS)
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2.5 ส่ ง เสริม ให้ บุ คลากรทุ ก ประเภทมี คุณ ภาพชีวิ ต ของการท างาน (Quality of Work Life) ที่ดี
มีความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน เพื่อให้เกิดความผาสุก ความผูกพันของบุคลากรและมหาวิทยาลัย
2.6 ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) ทั้งในสายงานวิชาการและ
สายงานสนับสนุนวิชาการ
2.7 จัดทา และพัฒนาปรับปรุง กฎ ระเบียบ และวินัย ให้เกิดความชัดเจน และความเหมาะสมกับ
ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
2.8 นาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับ การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร มาใช้เป็นระบบงานพัฒนา
บุคลากร (Human Resource Development System : HRDS)
2.9 ส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา และ
บุคลากรอื่นใด พัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคลผ่านระบบ (Human Resource Development System :
HRDS)
2.10 จั ด ท า และปรับ ระบบประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ง าน (Performance Management) เพื่ อให้
สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และบุคลากร เพื่อให้ระบบนี้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
2.11 จัดให้มีการประเมินข้าราชการ และบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.12 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในทุกหน่วยงานที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. ด้านการรักษาไว้ (Retention)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง
สานักงานอธิการบดีต้องทาการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปี จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
แผนสื บ ทอดต าแหน่ ง ทางการบริ ห าร(Succession plan) การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีประสิทธิภาพ และยกย่อง ชมเชยบุคลากร เพื่อให้
บุคลากรเกิดความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
3.1 จัดทา ดาเนินการ และรายงานผลตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล รวมทั้งเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงานในสังกัด
3.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจาปี โดยมุ่งเน้นพัฒนาทั้งสี่ด้าน
ประกอบด้วย 1) ด้านการทางาน 2) ด้านส่วนตัว 3) ด้านสังคม และ 4) ด้านเศรษฐกิจ
3.3 กาหนดให้จัดกิจกรรมกีฬาสีเป็นประจาทุกปี เพื่อให้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์และ
ความสามัคคีที่ดีของบุคลากรระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง
3.4 จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกหน่วยงานรับทราบ
3.5 จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่นการคัดเลือกข้า ราชการพลเรือนดีเด่น การคัดเลือกพนัก
วานมหาวิทยาลัยดีเด่น การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานต้นแบบ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความผู กพัน
ระหว่างบุคลากรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหากมีบุคลากรที่ประพฤติดีสมควร
แก่การเป็นแบบอย่างให้ผู้บังคับบัญชารายงานให้อธิการบดีทราบเพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

9

3.6 จัดให้มีการดาเนินงาน “จัดการความสุข” (Happy Work Place) เพื่อความสุขในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยให้ความสาคัญในด้านของปัจจัย
สิ่งแวดล้อมที่มีผลผลต่อความสุขในการทางาน และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขในการทางานของบุคลากร
รวมไปจนถึงกิจกรรมสร้างสุขของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นกิจกรรมของกลุ่ม/ชมรม ที่เป็นแหล่งรวมในการขับเคลื่อน
การดาเนินกิจกรรมต่างๆระหว่างบุคลากร และระหว่างหน่วยงานต่างๆ
3.7 ดาเนินการปรับปรุง จั ดทาสวัสดิการของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากสวัสดิการหลักให้มี ความ
เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทุกประเภทในมหาวิทยาลัย และจัดทาสวัสดิการยืดหยุ่นเพื่อให้การใช้
สวัสดิการเป็นไปตามความต้องการของบุคลากรมากที่สุด
3.8 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กาหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจา หรือเลื่อนค่าตอบแทนของ
พนักงานราชการ เป็นไปตามช่วงเวลาที่กาหนด หากมีการร้องเรียนหรือร้องขอความเป็นธรรมให้รีบดาเนินการ
รวบรวมและรีบนาเสนออธิการบดีโดยด่วน
4. ด้านการใช้ประโยชน์(Utilization)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล รวมทั้งควบคุม กากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งควบคุม
กากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2554 หากผู้ใต้บังคับบัญชากระทาความผิดหรือทุจริตให้รายงานอธิการบดีทราบโดยเร็ว
4.2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน) ให้ดารงตาแหน่งที่
สูงขึ้นในตาแหน่งต่างๆ ต้องประกาศทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงานในสังกัด และต้องจัดทาบันทึก
ข้อความขอความอนุเคราะห์หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนในสังกัดรับทราบ
เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างเท่าเทียม
4.3 การพิจารณาแต่งตั้งให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นในตาแหน่งต่างๆ
จะยึดถือความรู้ ความสามารถ และประโยชน์สูงสุดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จะ
ได้รับ
ทั้งนี้ ให้งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สานักงานอธิการบดี รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบาย
ดังกล่าวให้อธิการบดีทราบ ดังนี้
1. ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี
2. ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี
3. ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี
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2.5 พันธกิจด้านการบริหารงานบุคคล(มหาวิทยาลัย)
1. วางแผนอัตรากาลังและแผนพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการตาม
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้สามารถรองรับการปฏิบัตงิ านตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมึความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน

2.6 เป้าประสงค์ (Goals) ด้านการบริหารงานบุคคล (มหาวิทยาลัย)
1. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมี ศักยภาพในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (สนับสนุนตัวชี้วัดระดับความสาเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ)
2. มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สมารถตรวจสอบได้
3. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน

2.7 ขอบเขตด้านการบริหารงานบุคคล (มหาวิทยาลัย)
1. ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.
2560 – 2564 และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ.
2560 – 2579
2. ตอบสนองต่อแนวทางการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard
ของมหาวิทยาลัย
3. ตอบสนองการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานการกาหนดตาแหน่ง ตามประกาศของคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 และแนวทางการกาหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานมหาวิทยาลัยทุกประเภท

2.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ประจาปีงบประมาณ 2563
1. ทาให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. ทาให้ทราบถึง สิ่งที่ ต้องเร่งปรับปรุง และพัฒนา เพื่อนาไปวางแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลและ
โครงการรองรับ ในรอบระยะเวลาของปีง บประมาณ ซึ่ ง จะท าให้ เกิด ประสิท ธิภาพในการใช้เงิ นงบประมาณ
ทางด้านบุคลากร ในอนาคต
3. ทาให้ผู้บริหารมีเครื่องมือที่จะช่วยติดตามผลการดาเนินงานด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้อย่าง
ชัดเจน และต่อเนื่องแม่นยา
4. ทาให้การวางแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร เป็นการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และสามารถ
ทางาน ได้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
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2.9 มาตรฐานความสาเร็ จของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Standard for Success) 5 มิติ กับ
ประเด็นยุทธศาสตร์แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561– 2565
ตารางที่ 1 แสดงมาตรฐานความสาเร็จและประเด็นยุทธศาสตร์
มาตรฐานความสาเร็จ
ประเด็นยุทธศาสตร์
มิติที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
การพัฒนา ปรับปรุง แผน/นโยบายและระบบด้านการ
บริหารงานบุคคลเชิงยุทธศาสตร์
มิติที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากร
การพัฒนาระบบสารสนเทศและกระบวนการ
บุคคล
การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
มิติที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาระบบจัดการความรู้-ระบบสนับสนุนและจูงใจ
ต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์
มาตรฐานความสาเร็จ
มิติที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใส เป็นธรรมมีเจตจานง
ในการบริหารที่สุจริต
มิติที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 5
คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิต
สร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และสร้างคุณภาพชีวิตและ
กับการทางาน
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
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บทที่ 3
ข้อมูลบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2563
3.1 ข้อมูลบุคลากร
สถานการณ์ของบุคลากรในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมีบุคลากรปฏิบัติงาน 2 ประเภท ดังนี้
(1) บุคลากรสายวิชาการ หมายถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานสอนและวิจัยเป็นหลัก อาทิ ตาแหน่งอาจารย์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยประกอบไปด้ ว ยอาจารย์ ที่ มี ส ถานภาพเป็ น
ข้าราชการ และอาจารย์ที่มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(2) บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรที่ ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ อาทิ สานักงานอธิการบดี คณะ สานัก
ศูนย์ สถาบัน มีตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร บุคลากร นักวิชาการ
ศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยประกอบไปด้วย
1.1 บุคลากรที่มีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
1.2 บุคลากรที่มีสถานภาพเป็นพนักงานราชการ
1.3 บุคลากรที่มีสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา
1.4 บุคลากรที่มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1.5 บุคลากรที่มีสถานภาพเป็นจ้าหน้าที่ประจาสัญญาจ้าง
1.6 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะจ้างเหมาเพื่อ ทาหน้าที่ดูแลรักษาอาคารสถานที่ ซ่อมบารุง
บริการยานพาหนะ อาทิ ตาแหน่งแม่บ้าน คนงาน คนสวน เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย พนักงานขับรถยนต์ เป็นต้น
ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจานวนบุคลากร
ทั้งสิ้น 1,067 คน ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ 555 คน และสายสนับสนุน 512 คน โดยจาแนกได้ดังนี้
ตารางที่ 3 จานวนบุคลากร ปีงบประมาณ 2563 จาแนกตามประเภทบุคลากร
หน่วย:คน
ประเภทบุคลากร

สายงาน
สายวิชาการ

1
2
3
4
5
6

ข้าราชการ
75
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
480
เจ้าหน้าทีป่ ระจาตามสัญญาจ้าง
ลูกจ้างชัว่ คราว
รวม
555
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 : งานบริหารงานบุคคล
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สายสนับสนุน

รวม
(คน)

ร้อยละ

11
13
24
232
44
188
512

86
13
24
712
44
188
1,067

8.05
1.22
2.25
66.72
4.13
17.63
100.00

แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละของจานวนบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2563 จาแนกตามประเภท
120
100
80

100

66.72

60
40

20
0

1

8.05
1

17.63
1.22

2.25

4.13

ร้อยละ

ตารางที่ 4 จานวนบุคลากร ปีงบประมาณ 2560-2563 จาแนกตามประเภทบุคลากร (เปรียบเทียบ 2562-2563)
ประเภทบุคลากร

1 ข้าราชการ
2 ลูกจ้างประจา
3 พนักงานราชการ
4 พนักงานมหาวิทยาลัย
5 เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญาจ้าง
6 ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

2561

ร้อยละ

ปีงบประมาณ
2562 ร้อยละ 2563 ร้อยละ

เพิ่ม/ลด*

103
20
22
635
30
185
995

10.35 88
8.45
86
8.05
2.01
20
1.92
13
1.22
2.21
20
1.92
24
2.25
63.82 669 64.20 713 66.72
3.02
52
4.99
44
4.13
18.59 193 18.52 188 17.63
100.00 1,042 100.00 1,068 100.00

-2.27
-35
20
6.57
-15.38
-2.59
2.50

* หน่วยเป็น ร้อยละ

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 : งานบริหารงานบุคคล
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ตารางที่ 5 จานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามหน่วยงานและประเภทบุคลากร
ประเภทบุคลากร
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คณะ
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ศูนย์ภาษา
งานวิชาศึกษาทั่วไป
ศูนย์สระแก้ว
โรงเรียนสาธิต
รวม
รวมทั้งหมด

ข้าราชการ
ชาย
2
1
11
1
10
6
1
32

อาจาร์ประจา
ตามสัญญาจ้าง
ชาย
หญิง
0
0

พนักงานมหาวิทยาลัย

หญิง
5
7
3
3
9
14
1
1
43

ชาย
20
6
17
36
4
19
8
11
4
12
11
39
187

75
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 : งานบริหารงานบุคคล

หญิง
36
6
10
40
25
55
18
17
7
11
9
59
293

480

รวม
ทั้งหมด
63
20
41
80
48
94
28
29
11
23
20
98
555

0

ตารางที่ 6 จานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามหน่วยงานและคุณวุฒิ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 2562)
คุณวุฒิ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ศูนย์ภาษา
งานวิชาศึกษาทั่วไป
ศูนย์สระแก้ว
โรงเรียนสาธิต
รวมชาย/หญิงต่ละคุณวุฒิ
รวมแต่ละคุณวุมิ
รวมทั้งหมด

รวม
ทั้งหมด
63
20
41
80
48
94
28
29
11
23
20
98
555
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15

ปริญญาตรี
ชาย
34
34

หญิง
47
47
81

ปริญญาโท
ชาย
16
6
18
26
11
17
3
7
3
9
10
5
131

หญิง
22
7
9
39
23
44
10
15
5
6
7
11
198
329
555

ปริญญาเอก
ชาย
6
1
10
11
3
8
6
4
1
3
1
54

หญิง
19
6
4
4
11
25
9
3
2
5
2
1
91
145

ตารางที่ 7 จานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามหน่วยงานและตาแหน่งวิชาการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รวม
ทั้งหมด

หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ศูนย์ภาษา
งานวิชาศึกษาทั่วไป
ศูนย์สระแก้ว
โรงเรียนสาธิต
รวม
รวมทั้งหมด

21
11
16
18
21
33
2
5
4
4
1
136

ผศ.
ชาย
6
2
12
11
10
10
3
1
55

หญิง
12
8
2
6
10
20
2
1
3
3
1
68
123

ตาแหน่งทางวิชาการ
รศ.
ชาย หญิง
3
1
2
1
1
1
2
1
1
4
9
13

ศ.
ชาย
0

หญิง
0
0
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ตารางที่ 8 จานวนบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2563 จาแนกตามคณะ / หน่วยงาน และคุณวุฒิ
ลาดับ

หน่วยงาน

1
สานักงานอธิการบดี
1.1 กองกลาง
1.1.1 งานบริหารทั่วไป
1.1.2 งานการเงินและบัญชี
1.1.3 งานอาคารสถานที่
1.1.4 งานสื่อสารองค์กรและการตลาด
1.1.5 งานบริหารงานบุคคล
1.1.6 งานนิติการ
1.1.7 งานพัสดุ
1.1.8 งานภุมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
1.1.9 งานส่งเสริมสุขภาพ
1.1.10 งานบริหารทรัพย์สินและรายได้
1.1.11 งานวิเทศสัมพันธ์
1.1.12 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
1.1.13 งานศูนย์คอมพิวเตอร์
1.1.14 งานบริหาร มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ (กทม.)
1.2 กองนโยบายและแผน
- กองนโยบายและแผน
- งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
1.3 กองพัฒนานักศึกษา
- กองพัฒนานักศึกษา
- งานศิลปวัฒนธรรม

ต่ากว่าปริญญาตรี
ชาย
หญิง
73
73
1
55
17
-

41
40
1
3
36
1
1
1
-

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ชาย หญิง ชาย หญิง
40
35
2
2
10
2
3
1
1
8
1
1
4
3
2
1
2
2
-

16

77
63
4
12
1
3
5
1
4
1
2
25
2
2
1
7
4
3
7
7
-

6
5
1
3
1
1
1
-

11
5
2
1
1
1
2
1
4
3
1

รวม
ปริญญาเอก
ร้อยละ
ทั้งหมด
ชาย หญิง
0
0
-

1
0
-

-

-

249
221
9
14
69
8
9
4
5
2
2
87
3
3
5
2
10
6
4
15
14
1

48.53
43.07
4.07
6.33
31.22
3.62
4.07
1.80
2.26
0.90
0.90
39.36
1.35
1.35
2.26
0.90
1.94
60
40
2.92
93.33
6.67

ลาดับ

หน่วยงาน

2
3
4
5
6
7
8

คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจยั และพัฒนา
- งานบ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่ (UBI)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
- สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
- งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- ศูนย์ภาษา
- งานวิชาศึกษาทัว่ ไป
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ สระแก้ว
ตรวจสอบภายใน
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
รวม
รวมทั้งหมด

9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

ต่ากว่า ป.ตรี
ชาย
หญิง

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ชาย หญิง ชาย หญิง

1
2
3
2
4
4
1
1
1
3
12
106

1
1
4
2
4
4
2
1
4
2
2
4
3
1
1
2
1
73

6
3
5
4
6
6
4
1
1
1
19
3
1
100
206

5
6
5
6
6
15
5
16
3
2
1
19
12
4
3
7
4
5
9
2
2
1
193
266

รวม
ปริญญาเอก
ร้อยละ
ทั้งหมด
ชาย หญิง

1
1
1
-

3
1
1
1
5
1
1
3
2
1
2
1
1
1
-

-

-

-

-

8

1
1
32

0

1

40

1

17
13
18
15
20
34
8
1
27
11
9
2
25
16
5
4
8
5
8
31
19
2
3

3.31
2.53
3.50
2.92
3.89
6.62
1.55
0.19
5.26
2.14
81.82
18.18
4.87
64.00
20.00
16.00
1.55
0.97
1.55
6.04
3.70
0.38
0.39

513

100.00
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ตารางที่ 9 จานวนผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565
รวมทั้งหมด
คงเหลือ
รวม
วันเดือนปี
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
ทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 ตุลาคม 2561 2
4
6
0
0
0
6
31 59 90 13 6
19
1 ตุลาคม 2562 0
3
3
1
0
1
4
31 56 87 12 6
18
1 ตุลาคม 2563 1
5
6
2
0
2
8
30 51 81 10 6
16
1 ตุลาคม 2564 1
2
3
0
1
1
4
29 49 78 10 5
15
1 ตุลาคม 2565 4
4
8
0
1
1
9
25 45 20 10 4
4
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 : งานบริหารงานบุคคล

17

รวม
ทั้งหมด
109
106
97
93
84

ตารางที่ 10 จานวนบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2563 จาแนกตามช่วงอายุ (Generation)
ประเภท
1 สายวิชาการ
2 สายสนับสนุน
รวม

จานวนบุคลากรกลุม่ อายุที่เกิดในช่วงปี (Generation)
พ.ศ. 2489–2507 พ.ศ. 2508–2522 พ.ศ. 2523–2540 พ.ศ. 2540 ขึ้นไป รวม
(Gen B)
(Gen X)
(Gen Y)
(Gen Z)
22
226
278
29
555
0
247
234
32
513
22
473
512
61
1,068

ร้อยละ
51.97
48.03
100.00
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ตารางที่ 11 แสดงข้อมูล สาขาที่จะได้รับรับทุนพัฒนาอาจารย์ (พ.ศ. 2561–2565)(ไม่ถือว่าขาดแคลน)
ลาดับ
1

2

3

4

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่ควรสนับสนุนทุน
ครุศาสตร์
1.1 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.2 สาขาวิชาการสอนเฉาะด้าน(ภาษาไทย,อังกฤษ,จีน)
1.3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ครุศาสตร์ รวม 3 สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
2.1 สาขาวิชาภูมิทัศน์
2.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีการเกษตร รวม 2 สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3.1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
3.2 สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
3.3 สาขาวิศวกรรมโยธา
3.4 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
3.5 สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
3.6 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวม 6 สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.1 สาขาวิชาดนตรี
4.2 สาขาวิชาการแสดง
4.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4.4 สาขาวิชาภาษาไทย
4.5 สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
4.6 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์
4.7 สาขาวิชาจิตวิทยา
18

จานวนทุน
ที่ควร
สนับสนุน

61

62

63

64

65

9 ทุน
5 ทุน
1 ทุน
15 ทุน

3
2
5

1
1
2

2
1
3

1
1
2

2
1
3

2 ทุน
2 ทุน
4 ทุน

1
1

1
1

0

1
1

1
1

2 ทุน
1 ทุน
2 ทุน
1 ทุน
1 ทุน
1 ทุน
8 ทุน

0

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1

1
1

2 ทุน
1 ทุน
3 ทุน
2 ทุน
1 ทุน
3 ทุน
3 ทุน

1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
-

ปี พ.ศ.ทีจ่ ัดสรรทุน

1
-

ลาดับ

5

6

7

8

จานวนทุน
ที่ควร
สนับสนุน
3 ทุน
3 ทุน

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่ควรสนับสนุนทุน

ปี พ.ศ.ทีจ่ ัดสรรทุน
61

62

63

64

4.8 สาขาวิชาทัศนศิลป์
1
1
4.9 สาขาวิชารัฐศาสตร์
1
1
1
(การปกครอง,ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,รัฐประศาสนศาสตร์)
4.10 สาขาวิชานิติศาสตร์
2 ทุน
1
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม 10 สาขาวิชา
23 ทุน
7
5
5
3
วิทยาการจัดการ
5.1 สาขาวิชาการบริการและการท่องเที่ยว
1 ทุน
1
5.2 สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
2 ทุน
1
5.3 สาขาวิชาการจัดการและบริหารธุรกิจ
5 ทุน
2
1
1
5.4 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 ทุน
1
5.5 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3 ทุน
1
1
5.6 สาขาวิชาการบัญชี
2 ทุน
1
1
5.7 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
1 ทุน
1
วิทยาการจัดการ รวม 7 สาขาวิชา
15 ทุน
1
3
5
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1 ทุน
1
6.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1 ทุน
1
6.3 สาขาวิชีววิทยา
1 ทุน
1
6.4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4 ทุน
1
1
1
6.5 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4 ทุน
1
1
1
6.6 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
3 ทุน
1
1
1
6.7 สาขาวิชาฟิสิกส์
1 ทุน
1
6.8 สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ
1 ทุน
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม 8 สาขาวิชา
16 ทุน
1
4
5
4
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
7.1 สาขาวิชาการจัดการการบิน
1 ทุน
1
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม(หลักสูตร
7.2
2 ทุน
1
ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ รวม 3 สาขาวิชา
3 ทุน
2
0
0
0
สาธารณสุขศาสตร์
8.1 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
5 ทุน
1
1
1
1
8.2 สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
2 ทุน
1
สาธารณสุขศาสตร์ รวม 2 สาขาวิชา
7 ทุน
2
1
1
1
รวมทั้งหมด 41 สาขาวิชา
91 ทุน
19
19
22
15
*ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย(ก.บ.พ.)ครั้งที่ 8/2560 วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560
19

65
1
3
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
2
16

ตารางที่ 12 แสดงสาขาวิชาที่กาหนดเป็นสาขาขาดแคลนหรือสาขาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ลาดับ
1

ความสอดคล้องกับ10 ควรกาหนดเป็น
อุตสาหกรรมเป้าหมาย สาขาขาดแคลน

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
ครุศาสตร์
-

-

2

-

เทคโนโลยีการเกษตร
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

2.1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
4

2.1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
5
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

3.1.1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
2
3.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

3.2.1 สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
6
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บทที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
ภายหลังการปฏิรูประบบราชการเมื่อปี พ.ศ. 2545 ได้มีการกาหนดให้การบริหารราชการแนวทางใหม่
ต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจนโดยมีบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจ การ
บ้ า นเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 เป็ น กรอบ และแนวทางเพื่ อให้ การบริหารราชการบรรลุเป้ าหมายตามเจตนารมณ์
ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้
ส่วนราชการระดับกรม และจังหวัด จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการโดยจะต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งมี
ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติคือ มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มิติที่ 4 มิติด้านการ
พัฒนาองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ข้าราชการพลเรือนมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินพ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
ดังนั้นการปรับเปลี่ยนบทบาทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่ อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับส่วนราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเองตามหลักปรัชญาการบริหารงานสมัยใหม่
ที่“ผู้บริหารสายงานหลักคือผู้บริหารทรัพยากรบุคคลที่แท้จ ริง ” ด้วยเหตุนี้ระบบการบริหารทรัพยากรบุ ค คล
แนวใหม่จึงต้องเป็น ระบบที่ส ร้างความคล่ องตัว ให้ แก่ผู้บ ริหารไม่ติ ดยึด อยู่กับ กฎระเบี ยบ และต้องเป็น ระบบ
ที่เกื้อหนุนต่อการทางานเชิงยุทธศาสตร์ ช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกันจะต้องเป็น
ระบบที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพมีความโปร่งใส เป็นธรรม และทาให้ข้าราชการมีความพึ งพอใจตลอดจน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นส่วนราชการหนึ่ง
เทียบได้กับระดับกรม จึงได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายของรัฐบาล ประเด็น
ทิศทางและนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว และแผนบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยได้นานโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรมาเชื่อมโยง รวมถึงการนาผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การการทบทวน วิเคราะห์สภาพแวดล้อม บริบท ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร (2558 – 2561)
ในวันศุกร์ที่ 14 มี นาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ครั้ง แรก) ซึ่ ง มี วั ต ถุป ระสงค์เพื่ อให้ มี การทบทวน วิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อม บริบ ท ยุ ท ธศาสตร์และกลยุ ท ธ์
การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย อย่างมีส่วนร่วมจากบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน จากหน่วยงาน
หลักด้านวิชาการและด้านสนับสนุนวิชาการ
ในการด าเนิ นการจั ดท าแผนการบริ หารและพั ฒนาบุ คลากร ของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) คณะกรรมการจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ได้ดาเนินการตามขั้นตอน โดยเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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4.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการบริหารงานบุคคล
ในการด าเนิ น การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมและผลกระทบต่ อองค์กร และการบริหารงานบุ คคลของ
มหาวิทยาลัย มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
และเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าตามสั ญ ญาจ้ า งสายสนั บ สนุ น เข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น ในการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อม การค้นหาประเด็นสาคัญที่ต้องดาเนินการ และวางกรอบ กลยุทธ์และโครงการที่จาเป็น และจัด
กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อดาเนินการ ตามขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน) และบริบทที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเพื่อค้นหา
ประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ต้องดาเนินการ เพื่อนามากาหนดกลยุทธ์และแนวทางการดาเนินงาน
 ในการดาเนินการกาหนดให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กร ได้แก่เป้าหมาย พันธกิจมหาวิทยาลัย นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ม หาวิ ท ยาลั ย มาตรฐาน
จากภายนอก และข้อมูลบุคลากร (ความต้องการด้านบุคลากร) เพื่อค้นหาประเด็น หรือจุดมุ่งเน้ นตามภารกิจ
แผนงาน รวมถึงช่องว่างและปัญหา
 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ที่เป็นโอกาสและอุปสรรคของมหาวิทยาลัย ในการ
ดาเนินการตามภารกิจ และการบริหารงานบุคคล เพื่อค้นหาประเด็นจากภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจ และ
การดาเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในองค์ ก ร ที่ เ ป็ น จุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ นในด้ า นบุ ค ลากร และ
การบริหารงานบุคคล ที่ทาให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยขาดประสิทธิภาพ
2. กาหนดประเด็นหรือความจาเป็นด้านการจัดการงานบริหารงานบุคคล จากประเด็นที่ค้นพบจากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
 ให้ ก าหนดประเด็ น หรื อ ความจ าเป็ น ด้ า นการจั ด การงานบริ ห ารงานบุ ค คลจากบริ บ ท/
สภาพการณ์ของมหาวิทยาลัย
 ค้นหาปัญหา และผลกระทบจากบริบท/ สภาพการณ์ ที่ส่งผลต่อต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย
3. กาหนดปัญหา/ ประเด็นท้าทายเชิงการจัดการงานบุคคล โดยจาแนกเป็นประเด็นการบริหารระบบงาน
บุคคล (Human Resource Management) และประเด็นการพัฒนาบุคลากร (Human Development)
4. กาหนดแนวทางเพื่อจัดทากลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จากประเด็นที่ค้นพบจาก
ประเด็นหรือความจาเป็นด้านการจัดการงานบริหารงานบุคคลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
 เสนอแนวทางการดาเนิน การเพื่อแก้ไขปัญหา หรือเป็นแนวทางสู่ความสาเร็จของแผนงาน
ของมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนและประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลจัดทาข้อเสนอประเด็นที่ต้องดาเนินการ
เกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคล ทั้งประเด็นการบริหารระบบงานบุคคล (Human Resource Management)
และประเด็นการพัฒนาบุคลากร (Human Development)

ข้อมูลผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม(SWOT Analysis)ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2562 ก่อน
เริ่มจัดทาแผนปฏิบัติการ 2563
จากการได้ข้อมูลผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยใน
ปีงบประมาณ 2562 ก่อนเริ่มจัดทาแผนปฏิบัติการ 2563 จนได้นามาสู่การกาหนดแผน กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
การของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจุดอ่อนของมหาวิทยาลัย ในข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร เป็นไปตามข้อที่ 2 และข้อที่ 4 ดังกรอบสรุปของมหาวิทยาลัย ดังนี้
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จากผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้มีการกาหนดกลยุทธ์เพื่อที่จะลดจุดอ่อน คือ กลยุทธ์ดึงดูดบุคลากรทีม่ ี
ความสามารถให้เข้าทางานในมหาวิทยาลัย และการพัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง โดยงานบริหารงานบุคคล ทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้ อมูลที่เกี่ยวข้อง และให้ความสาคัญ
กั บ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การบริห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทาให้มีความชัดเจน และเห็นทิศทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น จึงนาไปสู่
การจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2563 ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
2.11 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2563
2.11.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนา ปรับปรุง แผน/นโยบายและระบบด้านการบริหารงานบุคคลเชิงยุทธศาสตร์
 เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมีแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้อง
กับมาตรฐาน
 ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการมีและใช้แผน/นโยบายและระบบด้านการบริหารงาน
บุคคลเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ระดับที่ 1 มีการจัดทาแผนกลยุท์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ระดับที่ 2 มีการนาแผนกลยุทธ์เสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
ระดับที่ 3 มีการนาแผนกลยุทธ์เสนอให้สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ
ระดับที่ 4 มีการทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประจาทุกปี
ระดับที 5 มีการเสนอ แผน/ผล การทบทวนแผนบริหารทรัพยากรบุ คคล ให้กรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัยพิจารณา
 กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1
1.1 พัฒนาแผนการบริหาร และพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ประจาปี
งบประมาณ 2560 -2564
1.2 พัฒนาแผนหรือกรอบอัตรากาลัง มหาวิทยาลัยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ฯ ประจาปีงบประมาณ
2562-2565
1.3 พัฒนาแผนงาน โครงการ และมาตรการ ด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อดึงดูด/พัฒนา/
รักษาไว้ ซึ่งบุคลากรที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง
1.4 พัฒนาแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับและแผนการสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการ
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2.11.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศและกระบวนการการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ
 เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบสารสนเทศสามารถรองรับ
การดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร แผนงาน และนโยบายของมหาวิทยาลัย
 ตัวชี้วัด :
1. ระดับความสาเร็จของการสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ด้านการบริหารงานบุคคล (ไม่น้อยกว่าระดับ 4)
ระดับ 1 มีแผนการสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศด้าน
การบริหารงานบุคคล
ระดับ 2 แผนตามข้อที่ 1 ได้รับความเห็นชอบ และได้รับการอนุมัติงบประมาณ
ระดับ 3 มีการดาเนินการตามแผนการสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลหรือ
ระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ระดับ 4 มีการดาเนินการตามแผนการสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลหรือ
ระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ระดับ 5 มีการใช้งานระบบเต็มรูปแบบพร้อมทั้งมีการรายงานผลการใช้งานในระยะ 6
เดือนให้ผู้บริหารทราบ
2. ร้อยละของการสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง ถุกต้องและทันตามระยะเวลากาหนด
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
 กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2

2.1 พัฒนากระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรให้สอดคล้องกับแผน
2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคล
2.3 พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร
2.11.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบจัดการความรู้ -ระบบสนับสนุนและจูงใจต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
 เป้ า ประสงค์ ยุ ท ธศาสตร์ : มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารพั ฒ นาระบบระบบจั ด การความรู้ - ระบบ
สนับสนุน และจูงใจต่างๆที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
 ตัวชี้วัด :
1. ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ 35)
2. ร้อยละอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ 60)
3. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การ
ประเมิน (ร้อยละ3)
4. ร้อยละของบุคลากรและผู้นาที่ได้รับการพัฒนาและผ่านผลการประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์ที่
กาหนด (ร้อยละ80)
5. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น จากผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การ
ประเมิน (ร้อยละ3)
6. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคคล (มากกว่า 4.51)
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ในระดับต่าที่สุด
ระดับค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ในระดับต่า
ระดับค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง
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ระดับค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ในระดับมาก
ระดับค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด
 กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3
3.1 พัฒนาบุคลากร
3.2 พัฒนามาตรการจูงใจให้บุคลากรสร้างผลงาน
3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศงานบริหารงานบุคคล
3.4 พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนประจาปี
2.11.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใส เป็นธรรมมีเจตจานงในการบริหาร
ที่สุจริต
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมีเจตนารมณ์สุจริตในการบริหารและพร้อมรับผิดชอบ
ต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารงานบุคคล
 ตัวชี้วัด : มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ในภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
 กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4


4.1 พัฒนาพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย
4.2 พัฒนาพฤติกรรมและทัศนคติในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยโดยผู้บริหารทั้งผลการ
ปฏิบัติงานของตนเองและผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
4.3 การจัดทาคู่มือและแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ในระดับ
มหาวิทยาลัยและในระดับหน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน
4.4 การปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับด้านคุณธรรมและจริยธรรม/การอบรม/การพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
2.11.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และสร้างคุณภาพชีวิต และความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการทางาน
 เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : ระดับความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัยมีเพิ่มขึ้น
 ตัวชี้วัด : 1. ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีค่าเฉลี่ยระดับความผูกพัน ในระดับต่าทีส่ ุด
ระดับค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีค่าเฉลี่ยระดับความผูกพัน ในระดับต่า
ระดับค่าเฉลี่ย 2.50 -3.49หมายถึง มีค่าเฉลี่ยระดับความผูกพัน ในระดับปานกลาง
ระดับค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีค่าเฉลี่ยระดับความผูกพัน ในระดับมาก
ระดับค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีค่าเฉลี่ยระดับความผูกพัน ในระดับมากที่สุด
ตัวชี้วัด : 2. จานวนสวัสดิการ และสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับ
ตามกฎหมายซึ่งมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 2 สวัสดิการ)
 กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5

5.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกประเภทโดยจัดสวัสดิ การเพิ่ ม เติ ม
นอกจากที่กฏหมายกาหนด
5.2 สนับสนุนให้เกิดกิจกรรม/โครงการตามกรอบแนวทางการจัดการความสุขที่เป็นจุดเน้น
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ตารางที่ 2 สรุป ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดความสาเร็จ/ค่าเป้าหมายแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ค่าเป้าหมาย
1.การพัฒนา ปรับปรุง แผน/นโยบาย 1.ระดั บ ความสาเร็จของการมีและใช้แผน/
ระดับ 5
และระบบด้านการบริหารงานบุคคล นโยบายและระบบด้ า นการบริ ห ารงาน
เชิงยุทธศาสตร์
บุคคลเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. ร้อยละความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรม
(ร้อยละ 80)
ตามแผน
2.การพั ฒ นาระบบสารสนเทศและ 3.ระดั บ ความส าเร็ จ ของการสร้ า ง พั ฒ นา (ไม่น้อยกว่าระดับ 4)
กระบวนการการบริหารงานบุคคลให้ ปรั บ ปรุ ง ระบบฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบ
มีประสิทธิภาพ
สารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล
3 ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร แ ล ะ 4.ร้อยละของการสรรหา คัดเลือก การบรรจุ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
สภาพแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิผล แต่ ง ตั้ ง ถู ก ต้ อ งและทั น ตามระยะเวลา
ของการบริหารทรัพยากรบุคคล
กาหนด
5. ร้อยละของบุคลากรและผู้นาที่ได้รับการ
(ร้อยละ 80)
พัฒนาและผ่านผลการประเมินหลักสูตร
ตามเกณฑ์ที่กาหนด (5.6)
6. ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าสถาบั น
(ร้อยละ 35)
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (5.1)
7. ร้ อ ยละอาจารย์ ป ระจ าสถาบั น ที่ ด ารง
(ร้อยละ 60)
ตาแหน่งทางวิชาการ (5.3)
8. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่
(ร้อยละ 3)
ต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น จากผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
เข้าเกณฑ์การประเมิน (5.5)
9. ค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรต่ อ
(มากกว่า 4.51)
สภาพแวดล้อมด้านบุคคล (5.7)
4 : บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลอย่ า ง 10. มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
โปร่งใส เป็นธรรมมีเจตจานงในการ
ในภาพรวม
บริหารที่สุจริต
5 : สร้ า งความผาสุ ก ความพึ ง พอใจ 11. ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากร
(มากกว่า 4.51)
และสร้า งคุณ ภาพชี วิ ต และความ
มหาวิทยาลัย
สมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน 12. จานวนสวัสดิการ และสิ่งอานวยความ
(ไม่น้อยกว่า 2
สะดวกเพิ่ ม เติ ม ที่ ไ ม่ ใช่ สวั สดิ การภาค
สวัสดิการ)
บังคับตามกฎหมายซึ่งมีความเหมาะสม
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
บุคลากร

26

4.13 แผนงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2563
โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนา ปรับปรุง แผน/นโยบายและระบบด้านการบริหารงานบุคคลเชิงยุทธศาสตร์
โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมี 1. มีแผนหรือกรอบ
อัตรากาลัง 2562-2565
แผนหรือกรอบ
ทีไ่ ด้รับการอนุมัตจิ ากสภา
อัตรากาลัง 2562มหาวิทยาลัย
2565 และใช้เป็น
เครื่องมือในการ
บริหารอัตรากาลังของ
มหาวิทยาลัย
 เพื่อเป็นการปรับปรุง 2. มีการปรับปรุง กฎ ระเบียบ
กฎ ระเบียบ เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้องกับ การ
กับการบริหารงาน
บริหารงานบุคคล
บุคคล

ต้นฉบับ

1) โครงการจัดทากรอบ
อัตราก1 าลังฉบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน

5,000

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานบริหาร
งานบุคคล

2) การปรับปรุง กฎ ระเบียบ
เกี่ยวข้องกับ การ
บริหารงานบุคคล

ไม่ใช้
งบประมาณ

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานนิติการ
งานบริหาร
งานบุคคล

บั
บ

ไม่น้อย
กว่า 2 เรื่อง
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โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1,500,000

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานบริหาร
งานบุคคล

29,400

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมือ
อาชีพ

29,400

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมือ
อาชีพ

35,800

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมือ
อาชีพ

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศและกระบวนการการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาสมรรถนะ  มหาวิทยาลัยมีระบบ
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานบุคคล

3. ระดับความสาเร็จของการ
สร้าง พัฒนา ปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลหรือ
ระบบสารสนเทศด้านการ
บริหารงานบุคคล

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 4

3) โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานบุคคล
(จัดหา-จัดซื้อ -จัดจ้าง) *

1) ร้อยละของบุคลากร
1.เชิงปริมาณไม่น้อย 4) โครงการอบรมอาจารย์
ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ที่เข้าอบรม
กว่าร้อยละ 80
อาจารย์ และ สาย
(ภาคการศึกษาที1่ )
สนับสนุนมีสมรรถนะ
2) ผลประเมินความ
(จานวน 75 คน)
(กิจกรรม 45)
การทางาน ตามบทบาท
พึงพอใจของผู้เข้าอบรม 2. เชิงคุณภาพ
หน้าที่และภาระงาน
3.51 ขึน้ ไป
1) ร้อยละของบุคลากร
1.เชิงปริมาณไม่น้อย 5) โครงการอบรมอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
ที่เข้าอบรม
กว่าร้อยละ 80
(ภาคการศึกษาที2่ )
2) ผลประเมินความ
(จานวน 90 คน)
(กิจกรรม 46).
พึงพอใจของผู้เข้าอบรม 2. เชิงคุณภาพ
3.51 ขึ้นไป

• บุคลากรสายวิชาการ

1) ร้อยละของบุคลากร
ที่เข้าอบรม
2) ผลประเมินความ
พึงพอใจของผู้เข้าอบรม

1.เชิงปริมาณไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
(จานวน 45 คน)
2. เชิงคุณภาพ
3.51 ขึ้นไป
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6) โครงการอบรมอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
(VGE101,108,109
(กิจกรรม 47)

โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาสมรรถนะ 1. เพื่อให้อาจารย์สามารถ 1) ร้อยละของบุคลากร
วางแผนการเรียนการสอน
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
ที่เข้าอบรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ผลประเมินความ
2. เพื่อให้อาจารย์เลือก
พึงพอใจของผู้เข้าอบรม
กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมกับเนื้อหาการ
เรียนการสอน
3. เพื่อให้อาจารย์สามารถ
เลือกเครือ่ งมือการวัดผล
การเรียนการสอนที่
สามารถประเมินผลการ
เรียนได้อย่างเที่ยงตรง

1.เชิงปริมาณไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
2. เชิงคุณภาพ
3.51 ขึ้นไป

7) โครงการการอบรมเพื่อการ
เป็นอาจารย์ทดี่ ี. (To be a
good teacher) (50 คน)
+ 1 (กิจกรรม 55)

26,200

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมือ
อาชีพ

1. เพื่อให้อาจารย์เข้าใจ
1) ร้อยละของบุคลากร
มาตรฐานการเป็น
ที่เข้าอบรม
อาจารย์มืออาชีพ PSF
2) ผลประเมินความ
2. เพื่อให้อาจารย์ตระหนัก
พึงพอใจของผู้เข้าอบรม
ถึงความสาคัญของการ
เป็นอาจารย์มืออาขีพ
3. เพื่อให้อาจารย์ทราบแนว
ทางการพัฒนาตนเองสู่
การเป็นอาจารย์มือ
อาขีพ

1.เชิงปริมาณไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
2. เชิงคุณภาพ
3.51 ขึ้นไป

8) โครงการอบรมอาจารย์สู่
มาตรฐานความเป็นอาจารย์
มืออาชีพระยะที่ 1
(Introduction for VRUPSF) (50 คน) +10
(กิจกรรม 56)

26,200

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมือ
อาชีพ
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โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาสมรรถนะ 1. เพื่อให้อาจารย์มีแนวทาง 1) ร้อยละของบุคลากร
1.เชิงปริมาณไม่น้อย
ในการทางานสู่การเป็น
ที่เข้าอบรม
กว่าร้อยละ 80
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
อาจารย์มืออาชีพตาม 2) ผลประเมินความ
2. เชิงคุณภาพ
พึงพอใจของผู้เข้าอบรม
3.51 ขึน้ ไป
มาตรฐาน VRU-PSF
2. เพื่อให้อาจารย์สามารถ
วางแผนการสอนสู่การ
เป็นอาจารย์มืออาชีพ
1. เพื่อพัฒนาระบบ
1. ร้อยละของการสรรหา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9
การสรรหาคัดเลือก
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง
ให้ได้มาตรฐาน
ถูกต้องและทันตาม
ระยะเวลากาหนด
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กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

9) โครงการอบรมการสร้าง
แม่แบบอาจารย์มืออาชีพ
(VRU-PSF รุ่นที่ 1)
(20 คน) +10 ต่างจังหวัด
3 วัน 2 คืน (กิจกรรม 57)

213,3800

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมือ
อาชีพ

10) กิจกรรมการรับสมัคร
สอบ คัดเลือกบุคลากร
(ไม่ใช้งบประมาณ)*

ไม่ใช้
งบประมาณ

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานบริหาร
งานบุคคล

โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

เพื่อเสริมสร้างความรู้ และ ร้อยละ ของบุคลากรเข้าร่วม
ทักษะการป้องกันและ
โครงการตามกลุ่มเป้าหมาย
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
ทีก่ าหนด

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

11) โครงการสร้างเสริมบุคลากร
บรรเทาสาธารณภัย
(20-01-12-019)
กิจกรรม 19

32,700

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานบริหาร
งานบุคคล

เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้
ประสิทธิภาพการทางาน
และสนับสนุนการเข้าสู่
สัญญาแต่ละระยะและเพื่อ
เข้าสู่ตาแหน่งสูงขึ้นของ
บุคลากร

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
สายสนับสนุนที่อยู่ระยะ
สัญญา 2,3 (เข้าระยะ 3,4
และเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งสูงขึ้น
จานวน 140 คน)
(ภาคบังคับ)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

12) โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
“การจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน
หลักเพื่อเข้าสู่ระยะและเพื่อ
เข้าสู่ตาแหน่งสูงขึ้น(2 วัน)
(20-01-12-033)
(กิจกรรม 33)

99,600

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมือ
อาชีพ

เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้
ประสิทธิภาพการทางาน
และสนับสนุนการเข้าสู่
สัญญาแต่ละระยะของ
บุคลากร

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
สายสนับสนุนที่อยู่ระยะ
สัญญา 2,3 (ยังไม่ผ่าน
ประเมินค่างานจานวน 100
คน) (รับสมัคร)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

13) โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
“การวิเคราะห์ค่างานและ
การเขียนแบบประเมินค่า
งาน” 20-01-12-034
(กิจกรรม 34)

78,000

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมือ
อาชีพ
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โครงการหลัก
โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้และเข้าใจ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
เกี่ยวกับการวิจัยเบื้องต้น
มีหัวข้องานวิจัย
และสามารถนาไป
จานวน 50 คน
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีความสามารถในการ
สังเคราะห์ปัญหาจากงาน
ประจาและพัฒนาเป็น
งานวิจัยได้
3. เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้แนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนางาน
ประจาของตนเองสู่
งานวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถพัฒนางานเพื่อ
เข้าสู่ระยะและเข้าสู่
ตาแหน่งสูงขึ้น

เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้
ประสิทธิภาพการทางาน
และสนับสนุนการเข้าสู่
สัญญาแต่ละระยะของ
บุคลากร

ร้อยละ ของบุคลากรที่
ผู้เข้าร่วมโครงการสาย
วิชาการและสายสนับสนุนที่
อยู่ระยะสัญญาจ้างที่1
จานวน 150 คน (รับสมัคร)

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2.มีหัวข้องานวิจัย
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

14) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
งานประจาสู่งานวิจัย
Routine to Research
(R2R) สายสนับสนุน (3
วัน) 20-01-12-035 (กิจกรรม
35)

74,000

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมือ
อาชีพ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

15) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
คุณลักษณะและ
จรรยาบรรณของคณาจารย์
และบุคลากร (3วัน) 20-0112-036 (กิจกรรม 36)

ไม่ใช้
งบประมาณ

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมือ
อาชีพ
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โครงการหลัก
โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ร้อยละ ของบุคลากรสาย
ประสิทธิภาพการทางาน สนับสนุนเข้าร่วมโครงการ
จานวน 50 คน (รับสมัคร)
และสนับสนุนการเข้าสู่
ระยะ3,4 ของบุคลากร

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

16) โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนางาน(2วัน)2001-12-037 (กิจกรรม 37)

51,000

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมือ
อาชีพ

เพื่อให้อาจารย์ใหม่มี
ความรู้ความเข้าใจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ค่านิยมหลักของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ ของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
เช้าร่วมโครงการ
จานวน 50 คน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

17) โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ งการพัฒนา
ศั กย ภ า พบุ ค ล า กร ใหม่
(1วั น )ครั้ ง ที่ 1 (20-01-12038) (กิจกรรม 38)

16,000

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมือ
อาชีพ

เพื่อให้อาจารย์ใหม่มี
ความรู้ความเข้าใจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ค่านิยมหลักของ
มหาวิทยาลัย
เพื่อให้อาจารย์ใหม่มี
ความรู้ความเข้าใจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ค่านิยมหลักของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ ของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
เช้าร่วมโครงการ
จานวน 50 คน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

16,000

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมือ
อาชีพ

ร้อยละ ของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
เช้าร่วมโครงการ
จานวน 50 คน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

18) โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ งการพัฒนา
ศั กย ภ า พบุ ค ล า กร ใหม่
(1วั น ) ครั้ งที่ 2 (20-01-12039)กิจกรรม 39
19) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหม่
(1วัน) ครั้งที3่ (20-01-12040)กิจกรรม 40.

16,000

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมือ
อาชีพ
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โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

เพื่อให้อาจารย์ใหม่มีความรู้
ความเข้าใจวิสยั ทัศน์
พันธกิจ และค่านิยมหลัก
ของมหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพ
คุณภาพและประสิทธิภาพ

ร้อยละ ของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
เช้าร่วมโครงการ
จานวน 50 คน
จานวนอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนที่ได้รับการ
พัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ30

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

16,000

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

1,500,000

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสาคัญ บุคลากรสายสนับสนุนเข้า
ในการบริการมีจิตสานึกใน ร่วมโครงการจานวน 50 คน
การให้บริการและสามารถ (รับสมัคร)
วิเคราะห์ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการได้
2 .ผู้เข้าอบรมได้วิธีการทางาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ
และเน้นความสาคัญของ
การทางานเป็นทีม
4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนาวิธีการ
สื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฎิบัติงานภายในองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้พัฒนาบุคลิกภาพให้
เหมาะสมกับการ
ปฎิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

20) โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิ
การเรื่องการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหม่ (1วัน) ครั้งที่4
(20-01-12-041)กิจกรรม 41
21) โครงการส่งเสริมพัฒนา
อาจารย์และบุคลากรใน
การศึกษาอบรมภายนอก
(20-01-12-043)กิจกรรม 43
22) โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่องการพัฒนาสมรรถนะ
เพื่อความเป็นเลิศ (เทคนิค
การบริการด้วยใจ,ทางานเป็น
ทีมอย่างมืออาชีพ,เทคนิค
การสื่อสารภายในองค์กร
,พัฒนาบุคลิกภาพ)(3วัน)
(20-01-12-044)
กิจกรรม 44.

290,220

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมือ
อาชีพ
งานพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมือ
อาชีพ
งานพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมือ
อาชีพ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
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โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาสมรรถนะ 1. เพื่อปรับทัศนคติ สร้าง อาจารย์ผู้เข้าอบรมสามารถ
ร้อยละ 80
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
การรับรูร้ ูปแบบการเรียน ถ่ายทอดแนวคิด
ของผู้เข้าอบรม
การสอนแบบ Deep
องค์ประกอบของการ
Learning ให้อาจารย์
เรียนการสอนแบบ Deep
2.เพื่อให้อาจารย์ผเู้ ข้า
Learning ผ่าน
อบรมตระหนักถึง
Mindmap ได้
ความสาคัญ ของการ
เรียนรู้แบบDeep
Learning
1. เพื่อให้อาจารย์มีทกั ษะ อาจารย์ผู้สอนสามารถกาหนด ร้อยละ 80 ของ
ด้านการเรียนการสอนแบบ แนวทางการสอน (Course จานวนอาจารย์ผู้เข้า
Deep Learning
อบรม
Plan) เพื่อให้เกิดทักษะ
ประกอบด้วย ทักษะด้านการ Deep Learning ในรายวิชา
สื่อสาร (Communication), ที่รับผิดชอบได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์,
(Creativities) ทักษะการ
เข้าใจพลเมือง
(Citizenship), ทักษะการ
คิดเชิงวิพากษ์ (Critical
Thinking), บทบาทของผุ้
สอน Deep Learning
(Character), ทักษะด้าน
การร่วมมือ
(Collaboratives)
35

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

23) โครงการเพื่อนชวนเพื่อน
สอนแบบ DeepLearning
(100 คน) +10
(20-01-12-048)
กิจกรรม 48.

42,200

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมือ
อาชีพ

24) โครงการ Deep Learning
Skill Camp (อบรม
ภายนอก 3 วัน 2 คืน) (50
คน) +10 (20-01-12-049)
กิจกรรม 49.

329,720

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมือ
อาชีพ

โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาสมรรถนะ 1. เพื่อให้อาจารย์มีทักษะ
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการให้คาปรึกษา
(Counseling) กับ น.ศ.
2. เพื่อให้อาจารย์มีทกั ษะ
ด้านการสอนแบบพี่เลีย้ ง
(Coach, Mentoring)
3. เพื่อให้อจารย์สามารถ
นาเทคนิคการสอนแบบ
Coach, Mentor และ
Counseling มาใช้ใน
การสอนให้เกิด Deep
Learning skill กับ
นักศึกษาได้
1. เพื่อให้อาจารย์ผู้เข้าอบรม
สามารถสอนโดยใช้เทคนิค
การสอนโดยใช้ผเู้ รียนเป็น
หลัก
2. เพื่อให้อาจารย์มีทกั ษะ
เทคนิคการสอนโดยใช้
ผู้เรียนเป็นหลัก
3. เพื่อให้อาจารย์มีความ
เข้าใจ และตระหนักถึง
ความสาคัญของการเรียน
การสอนแบบผู้เรียนเป็น
หลัก

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

อาจารย์ผู้เข้าอบรมมี
Session Plan ของการสอน
ในรายวิชาที่รับผิดชอบโดย
ใช้เทคนิค Coach, Mentor
และ Counseling

ร้อยละ 80
ของผู้เข้าอบรม

25) โครงการ Train the
Trainer for Deep
Learning (30 คน) + 10
(20-01-12-050)
กิจกรรม 50.

19,800

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมือ
อาชีพ

อาจารย์ผู้เ้าอบรมมี
ข้
VDO
Clip ในการสอนด้วยเทคนิค
การสอนผูเ้ รียนเป็นหลัก

ร้อยละ 80
ของผู้เข้าอบรม

26) โครงการอบรมเทคนิคการ
เรียนโดยใช้ผู้เรียนเป็น
หลัก (Active Learning)
(50 คน) + 10
(20-01-12-051)
กิจกรรม 51.

26,200

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมือ
อาชีพ
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โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

อาจารย์ผู้เข้าอบรมมี
โครงการพัฒนาสมรรถนะ เพื่อให้อาจารย์มีทกั ษะการ
Session Plan ของการสอน
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ สอนแบบมีส่วนร่วม
(Collaborative
ในรายวิชาที่รับผิดชอบโดยใช้
Learning) เช่น Learning
เทคนิคการเรียนแบบมีส่วน
Together, Academic
ร่วม (Collaborative
Controversy, StudentLearning)
Team-AchievementDivision, Team-GameTournament, Group
Investigation, Jigsaw,
Teams-AssistedIndividualization และ
Cooperative Integrated
Reading and
Composition
1. เพื่อให้อาจารย์มีทกั ษะด้าน อาจารย์ผู้เข้าอบรมสามารถ
การกาหนดผลลัพธ์าการเรียน เขียนหลักสูตรการเรียนการ
การสอน (Learning
สอน รวมทั้งกาหนดผลลัพธ์
Outcome) ที่เหมาะสมกับการการเรียนการสอนที่เหมาะสม
เปลี่ยนแปลงของสังคม
กับการเปลี่ยนแปลงของ
2. เพื่อใฟ้อาจารย์มีทักษะด้าน สังคมและมีนวัตกรรม
การกาหนดผลลัพธ์การเรียน
การสอน (Learning
Outcome) ที่เป็นนวัตกรรม

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ 80
ของผู้เข้าอบรม

27) โครงการอบรมเทคนิคการ
เรียนแบบมีส่วนร่วม
(Collaborative Learnig)
(50 คน) + 10
(20-01-12-052)
กิจกรรม 52.

26,200

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมือ
อาชีพ

ร้อยละ 80
ของผู้เข้าอบรม

28) โครงการอบรมวิธีการคิด
เพื่อกาหนดผลการเรียนรู้
(Design Thinking for
Learning Outcomes)
(50 คน)+10
(20-01-12-053)
กิจกรรม 53.

26,200

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมือ
อาชีพ
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โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการพัฒนาสมรรถนะ 1. เพื่อให้อาจารย์มีทักษะ
อาจารย์ผู้เข้าอบรมมี
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการกาหนดเครื่องมือ Session Plan ที่มีการระบุ
ในการประเมินผลการ
เครื่องมือการวัดผลที่
เรียนการสอน
สอดคล้องกับเนื้อหาการ
(Assessment Tools)
เรียนการสอน
2. เพื่อให้อาจารย์เข้าใจ
และทราบถึงความ
แตกต่างของเครื่องมือ
การวัดผลการเรียนการ
สอนแบบต่าง ๆ
3. เพื่อให้อาจารย์เจข้าใจ
ทักษะ กระบวนการ
ออกแบบเครื่องมือการ
วัดผลการเรียนการสอน
พัฒนาคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจา
สถาบันที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญา
ของอาจารย์ประจา
เอก
ส่งเสริม สนับสนุนการ
ร้อยละของอาจารย์ประจา
ดาเนินการขอกาหนด
สถาบันที่ดารงตาแหน่งทาง
ตาแหน่งทางวิชาการ
วิชาการ
เพื่อให้คณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยมีตาแหน่ง
ทางวิชาการสูงขึ้น และ
เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ 80
ของผู้เข้าอบรม

29) โครงการอบรมเครื่องเทือ
การวัดผลการเรียนการสอน
(Assessment Tools)
(50 คน) + 10 (20-01-12054) กิจกรรม54.

26,200

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมือ
อาชีพ

30) โครงการพัฒนาคุณวุฒิ
ปริญญาเอกของอาจารย์
ประจากิจกรรมที่ 58

935,580

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 31) การขอกาหนดตาแหน่ง

1,374,140

กันยายน 2562 งานพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรมือ
ตุลาคม 2563
อาชีพ
กันยายน 2562
สสว.
ตุลาคม 2563

ร้อยละ 50

ทางวิชาการ (ก.พ.ต.)
(20-01-12-031)

กิจกรรมที่ 31

38

โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

เพื่อสารวจและประเมิน
ความพึงพอใจและนาผล
ประเมินมาปรับปรุง

ร้อยละเฉลีย่ พึงพอใจของ
บุคลากรต่อสภาพแวดล้อม
ด้านบุคลากร

ค่าเป้าหมาย
มากกว่า 4.51
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กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

32) กิจกรรมการสารวจความ
พึงพอใจ ของบุคลากรต่อ
สภาพแวดล้อมด้าน
บุคลากร *

ไม่ใช้งบประมาณ

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานบริหาร
งานบุคคล

โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการปฏิบัติงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใส เป็นธรรมมีเจตจานงในการบริหารทีส่ จุ ริต
คุณธรรมและความโปร่งใส 1. เพื่อจัดทาแผนการดาเนินงาน
ในการดาเนินงานของ
ประจาปีงบประมาณ 2563
2. เพื่อกากับ-ติดตามการ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ดาเนินงานตามแผนการ
ดาเนินงานรับประเมิน
3. เพื่อประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนและทบทวนการจัดทา
แผนในปีงบประมาณต่อไป
1. เพื่อสร้างความเข้าใจ และความ
ตระหนักในการพัฒนาคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
หน่วยงานต่างๆ
2. เพื่อการกากับ-ติดตาม การ
ดาเนินงานพัฒนาคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย
และของหน่วยงาน
3. เพื่อประเมิน และทบทวนผล
การดาเนินงานพัฒนาคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
มหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน

1. มีแผนและนโยบายรับการ
ประเมินคุณธรรม
2. มีรายงานผลการ
ดาเนินงาน เสนอ กบ.
3. มีรายงานผลประเมินปี
2563 และร่างแผน
ปีงบประมาณ 2564 เข้าที่
ประชุม กบ.เพื่อพิจารณา

เอกสาร
ทีเ่ กี่ยวข้อง
จานวน1 ชุด

33) ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการรับการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ไตรมาส ละครั้ง รวม
4 ครั้ง/ปี) (20-02-01-001)
กิจกรรม 1.

41,000

กันยายน 2562 งานบริหาร
งานบุคคล
ตุลาคม 2563

1. หน่วยงานมีแผนการ
ดาเนินงานพัฒนาคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
มหาวิทยาลัยและของ
หน่วยงาน ทุกหน่วยงาน
2. มีรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการพัฒนาคุณธรรม
และความดปร่งใสระยะ 9
เดือน เสนอ กบ.
3. มีรายงานผลรอบ 12
เดือนของทุกหน่วยงานเข้าที่
ประชุม กบ.เพื่อพิจารณา

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
จานวน1 ชุด

34) อบรมความรู้ และแนวปฏิบตั ิ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน (20-02-01002) กิจกรรม 2.

44,500

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563
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งานบริหาร
งานบุคคล

โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

35) ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการจัดการความสุข
มหาวิทยาลัย (20-01-12016) กิจกรรม 16.

32,800

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานบริหาร
งานบุคคล

1. เพื่อสร้างความเข้าใจ และความ 1. หน่วยงานมีความเข้าใจ
(ปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 36) ประชุมคณะกรรมการ
ตระหนักในการจัดการความสุข และสามารถขับเคลื่อนการ เดือนและ12 เดือน)
ดาเนินงานจัดการความสุข
ของหน่วยงานต่างๆ
ดาเนินงานตามนโยบายได้
ประจาหน่วยงาน(20-012. เพื่อการกากับ-ติดตาม การ
ไม่น้อยกว่า 2กิจกรรม
12-017) กิจกรรม 17.
ดาเนินงานตามนโยบายของ
2. มีรายงานผลการ
มหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน ดาเนินงาน 6/9เดือน
3. เพื่อประเมิน และทบทวนผล
เสนอ กบ.
การดาเนินงานตามนโยบาย
3. มีรายงานผลรอบ 12
ของมหาวิทยาลัยและของ
เดือนและนโยบาย
หน่วยงาน
มาตรการที่เหมาะสมเข้าที่
ประชุม กบ.เพื่อพิจารณา

20,500

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานบริหาร
งานบุคคล

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

1. เพื่อจัดทาแผนการจัดการ
ความสุข ของมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ 2563
2. เพื่อกากับ-ติดตามการ
ดาเนินงานตามแผนการจัดการ
ความสุข รอบ 6 เดือน และ 9
เดือน
3. เพื่อประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนและทบทวนการจัดทา
แผนในปีงบประมาณต่อไป

1. มีแผนการจัดการความสุข (ไตรมาสละครั้ง
มหาวิทยาลัย
รวม 4 ครั้ง/ปี)
2. มีรายงานผลการดาเนินงาน
6/9 เดือนเสนอ กบ.
3. มีรายงานผลรอบ 12
เดือนและร่างแผน
ปีงบประมาณ 2564 เข้าที่
ประชุม กบ.เพื่อพิจารณา
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โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาสมรรถนะ 1. เพื่อเป็นการให้ความรู้และ
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
ทักษะในเรื่องการสร้างสุขใน
องค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
เรียนรู้กจิ กรรมและสามารถ
สร้างกิจกรรมที่เหมาะสม
สาหรับหน่วยงานของตนได้
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
สุขภาพกายและใจที่แข็งแรง
2. เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมสัมพันธ์
อันดีระหว่างหน่วยงานและ
บุคลากรและสร้างความ
ผูกพันให้เกิดขึ้นระหว่าง
หน่วยงานและบุคคล

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมมี
ความรู้และความเข้าใจ
ในเรื่องการสร้างสุขใน
องค์กรเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80

37) อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ
การสร้างสุขในองค์กรของ
หน่วยงาน(20-01-12-018)
กิจกรรม 18.

49,000

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานบริหาร
งานบุคคล

38) การแข่งขันเปตอง วไลยโอ
เพ่น(ชมรมเปตอง)(20-0112-020) กิจกรรม 20.

20,000

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานบริหาร
งานบุคคล

39) การวิ่งเก็บระยะทาง
(VirtualRun) (ชมรมวิ่งเพื่อ
สุขภาพ) รหัส 20-01-12021 กิจกรรม 21.

20,000

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานบริหาร
งานบุคคล

ไม่น้อยกว่า 2
กิจกรรม

2. มีการนาความรู้ไปจัดทา
กิจกรรมของหน่วยงานได้
1. มีจานวนหน่วยงานภายใน
เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า
10 หน่วยงาน

2. มี จ านวนบุ ค ลากรภายใน
เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า
50 คน

1. เพื่อการสร้างเสริมการออก
1. มีจานวนบุคลากรและ
กาลังกาย และกาหนดระยะ
บุคคลภายนอกเข้าร่วม
ทางการวิ่งให้เหมาะสมตาม
กิจกรรม
สภาพร่างกาย
2. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้รัก 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถสะสมระยะ
สุขภาพวไลยอลงกรณ์ให้ได้ 250
ทางการวิ่งได้ 50
คน ในปีงบประมาณ 2563
กิโลเมตรใน 1เดือน

ไม่น้อยกว่า
100 คน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
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โครงการหลัก
โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบาย
ด้านสุขภาพดีและสร้าง
ภาพลักษณ์บุคลากร
มหาวิทยาลัย สวยใส และ
แข็งแรง
2. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์
องค์กรแห่งสุขภาพดี ใน
ปีงบประมาณ 2563

ตัวชี้วัด
1. จานวนการกดถูกใจ
กิจกรรมและรูปภาพ
2. จานวนการแชร์กิจกรรม
และรูปภาพ
3. จานวนการเผยแพร่
กิจกรรมทางสื่อใน
ช่องทางต่างๆ

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1.ไม่น้อยกว่า
500 ราย
(รวมทั้งหมด)
2.ไม่น้อยกว่า
200 แชร์
(รวมทั้งหมด)
3.ไม่น้อยกว่า
8 ช่องทาง

40) การวิ่งเซลฟี่ (ชมรมวิ่งเพื่อ
สุขภาพ) รหัส 20-01-12022กิจกรรม 22

3,600

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานบริหาร
งานบุคคล

41) บาบัดความเครียดด้วย
แบดมินตัน(ชมรม
แบดมินตัน)
รหัส 20-01-12-023
กิจกรรม 23

16,000

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานบริหาร
งานบุคคล

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
1. มีการดาเนินกิจกรรมการ 1. ไม่น้อยกว่า
สนับสนุนให้มสี ุขภาพแข็งแรง
เล่นกีฬาแบดมินตัน
20 วัน/เดือน
2. เพื่อเป็นการผ่อนคลายภายหลัง 2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ 2. ไม่นอ้ ยกว่า
การทางาน
ชมรม
50 ราย
3. เพื่อเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ 3. มีการจัดการแข่งขัน
3. ไม่น้อยกว่า
และแลกเปลีย่ น พูดคุยเทคนิค
2 ครั้ง
การเล่นกีฬาแบดมินตัน
4. เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร
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โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาสมรรถนะ 1. เพื่อเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยน
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
เรียนรูเ้ รื่องดนตรีระหว่าง
อาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา
2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความ
มั่นใจในการแสดงออกด้าน
สุนทรีย์ศลิ ป์ผ่านบทกวีดนตรี
3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องหาร
อัดเสียงดนตรีลงระบบ
คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และการ
ทาเพลง
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดี
ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการ
เกิดโรคที่เกิดจากอาหารที่
บุคลากรปรุง
3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้
การประกอบอาหารเพื่อ
สุขภาพ
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์
ที่ดีของมหาวิทยาลัยภายใต้
สโลแกน "คนไวลย์อนามัยดี มี
สุขภาพสมบูรณ์"

ตัวชี้วัด
1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. มีผู้ที่สามารถเล่นดนตรี
เป็นเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
1. ไม่น้อยกว่า
30 คน

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

42) เรียนรู้ด้านดนตรีบทกวีใน
สวน(ชมรมดนตรี) กิจกรรม 24

8,300

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานบริหาร
งานบุคคล

43) ฝึกทาอาหาร-เครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพ
(ชมรมอาหารเพื่อสุขภาพ)
กิจกรรม 25

17,400

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานบริหาร
งานบุคคล

2. ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 จาก
จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ

1. ไม่น้อยกว่า
40 คน

2. จานวนภาพ/สูตร อาหาร
เพื่อสุขภาพที่ได้ทาการ
2. ไม่น้อยกว่า
เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ
50 เมนู
3. มีผู้กดถูกใจไม่น้อยกว่า
200 ราย(รวมทั้งหมด)
และมีการแชร์ผา่ นสื่อ
ต่างๆ

3. ไม่น้อยกว่า 50 ครั้ง
(รวมทั้งหมด)
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โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาสมรรถนะ 1. เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัย
1. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
มี
2. บุคลากรมีสุขภาพที่
สุขภาพจิตทีด่ ี
2. เพื่อสร้างความรักความสามัคคี แข็งแรงและมีสุขภาพจิตทีด่ ี
โดยดูจากผลการประเมิน
ของบุคลากร
การตรวจสุขภาพประจาปี
3. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรให้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
1.เพื่อให้ความรัก ความสามัคคี ใน 1. มีจานวนหน่วยงาน
หมู่คณะของบุคลากรภายใน
ภายในเข้าร่วม
มหาวิทยาลัย
2.เพื่อให้เกิดความผูกพันในความเป็น 2. มีจานวนบุคลากรภายใน
เข้าร่วมกิจกรรม
บุคลากรมหาวิทยาลัย
3.เพื่อเป็นการเสริมสร้าง บุคลากร
ให้มีความพร้อมที่จะเป็นตัวแทน
นักกีฬาฟุตรบอลของ
มหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นการปรับปรุง กฎ ระเบียบ จานวนสวัสดิการ และสิ่ง
หรือจัดทาสวัสดิการเพิ่มเติม
อานวยความ สะดวก
ให้กับบุคลากร
เพิ่มเติมที่ไม่ใช่
สวัสดิการภาคบังคับ
ตามกฎหมายซึ่งมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
บุคลากร

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ไม่น้อยกว่า
40 คน

44) กิจกรรมออกกาลังกายทุก
วันจันทร์-ศูกร์เวลา17.0019.00น.กิจกรรม 26.

3,000

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานบริหาร
งานบุคคล

45) การแข่งขันฟุตบอลสี่เส้า
บุคลากรภายใน ทุกวันพุธ
ตั้งแต่เดือน มิถุนายนสิงหาคม 63 เวลา 17.0019.00 น.กิจกรรม 27.

7,000

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานบริหาร
งานบุคคล

46. กิจกรรมการจัดทาระเบียบ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ
จัดสวัสดิการ และดาเนิน
กิจกรรมสวัสดิการและสิ่ง
อานวยความ

ไม่ใช้
งบประมาณ

กันยายน 2562
ตุลาคม 2563

งานบริหาร
งานบุคคล

2. ไม่น้อยกว่า
40 คน

1.ไม่น้อยกว่า
10 หน่วยงาน
2.ไม่น้อยกว่า
50 คน

2 สวัสดิการ
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ภาพที่ 16 แผนที่ยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
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บทที่ 5
แนวทางการติดตามและประเมินผล
5.1 กรอบการประเมินผล
เพื่อทาให้การติด ตามประเมินผลการดาเนินงานของแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2563 สามารถประเมิน และติดตามผลของการ
ดาเนินงาน และความสาเร็จ ตามเป้าหมายของแผนงาน โดยใช้แนวทางการประเมินผล ตามตัวชี้วัดทางยุทธศาสตร์
ตามค่าเป้าหมาย ของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ที่กาหนดไว้ในแต่ละระดับ ได้แก่
1. ระดับเป้าประสงค์ของแผน คือ ผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนด
2. ระดับประสิทธิผลของแผน คือ
 ขวัญและกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรและ บุคลากรมีความรู้
 ความสามารถในการปฏิบัติงานตามระดับสมรรถนะที่กาหนด
3. ระดับกลยุทธ์ คือ การวัดความสาเร็จ ตามค่าเป้าหมายกลยุทธ์ที่กาหนด
4. ระดับโครงการ คือ การวัดความสาเร็จ ตามค่าเป้าหมายโครงการภายใต้กลยุทธ์ ที่กาหนด

5.2 แนวทางการติดตามและประเมินผล
1. การประเมินผลระดับเป้าประสงค์ของแผนประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผล หรือหน่วยงาน ตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) กาหนด โดยประเมินแนวโน้มความสาเร็จ ตามเป้าหมาย
ทุกปี และประเมินผลความสาเร็จของแผนฯ ภายหลังการสิ้นสุดของแผน ไม่เกิน 3 เดือน
2. การประเมินผลระดับประสิทธิผลของแผน ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผล หรือหน่วยงาน ตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.) กาหนด โดยประเมินแนวโน้มความสาเร็จตามเป้าหมายทุกปี
และประเมินผลความสาเร็จของแผนฯ ภายหลังการสิ้นสุดของแผน ไม่เกิน 3 เดือน
3. การประเมินผลระดับกลยุทธ์ ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผล หรือหน่วยงานตามที่ คณะกรรมการ
บริหารงานบุ คคลมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.ม.) กาหนด โดยประเมิ น ความส าเร็จ ตามเป้ า หมายทุ กปี ตามที่ กาหนด
ในแผนปฏิบัติงานประจาปี และประเมินผลความสาเร็จของแผนฯ ระยะ 4 ปี ภายหลังการสิ้นสุดของแผน ไม่เกิน
3 เดือน
4. การประเมินผลระดับโครงการ ประเมินผลในระดับผลสาเร็จตามวัต ถุประสงค์โครงการ และระดับ
กิจ กรรมโครงการ โดยหน่ ว ยงานผู้ รับ ผิด ชอบโครงการ โดยแนวทางและวิธี การประเมิ น ผลตามหลั กวิชาการ
เมื่อสิ้นสุดโครงการ และจัดส่งผลการประเมินให้ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สานักอธิการบดี เป็นผู้รวบรวม
สรุป ส่งให้ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.)

5.3 การติดตามผล
1. การติ ด ตามโครงการ ในกรณี ที่ ระยะเวลาโครงการมีช่ วงเวลาดาเนิ นโครงการ ผู้ รับ ผิ ด ชอบโครงการ
เป็นผู้ทาการติดตามความคืบหน้าของการดาเนินโครงการ และรายงานผลตามแนวทาง และรูปแบบที่ใช้ในการ
ดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานตามปกติ
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2. การติดตามความคืบหน้า และแนวโน้มความสาเร็จตามค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด ทุก 6 เดือน รวมถึงปัญหา
ในการดาเนินการตามแผน และรายงานแก่ผู้รับผิดชอบตามที่กาหนดในเรื่องการประเมินผล

5.4 การทบทวนแผน
ท าการทบทวนแผนการบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากร ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีงบประมาณ (พ.ศ. 2562) ทั้งด้านสภาพแวดล้อม บริบท แผนงาน และโครงการเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ 2562
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ผูผ้ ลิต
งานบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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