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บทนํา 
 

 แผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทําขึ้นเพ่ือ

มุ่งให้บุคลากรทุกระดับและทุกสายงานของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรที่มีสมรรถนะ

ตามมาตรฐานหรือสูงกว่าที่มหาวิทยาลัยกําหนดและทํางานอย่างมีความสุข ปฏิบัติงานตอบสนองต่อแผนการ

พัฒนาเชิงรุกของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งสู่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 และยังมีความสอดคล้องกับแนว

ทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของแผนการพัฒนาตามพันธกิจหลัก เพ่ือนําไปสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

เพ่ือขับเคล่ือนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย โดยข้อมูลที่ใช้ในการกําหนดแผนมาจากแผน

บริหารมหาวิทยาลัย 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567) และข้อมูลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ผลการประเมินตนเองของบุคลากร

ตามสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งทําให้ทราบช่องว่างของระดับมาตรฐานของสมรรถนะของบุคลากรมา

ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความคิดเห็นจากผู้มีประสบการณ์และเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ทุกส่วนงาน 

โดยเน้นที่การพัฒนาระบบ การบริหารบุคลากร และการอบรม โดยมีรูปแบบการอบรมและการเรียนรู้ที่

หลากหลาย และครอบคลุมยุทธศาสตร์ทั้ง 6 มิติในแผนบริหารมหาวิทยาลัยระยะ 4 ปี ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว

แผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าวจะช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถนําไปประยุกต์ ปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม 

โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและ

นานาชาติ สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอก เกิดการพัฒนาองค์การอย่าง

ย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สารบญั 
 

หน้า 

วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1  

นโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  1  

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 2 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และความสอดคล้องใน 6 มิติ 2 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในแผน 4 

แผนภาพกรอบแนวคิด (Mind Map) 6 

แผนบริหารทรพัยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 7 
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ปรัชญามหาวิทยาลัย 
 
 “มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีเกษตรเป็นฐานราก” 

 
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
 “เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2577” 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 บุคลากรดี มีขีดความสามารถในระดับนานาชาติ (เก่ง) และทํางานอย่างมีความสุข 

 

นโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 มุ่งมั่นบริหารงานบุคคลโดยครอบคลุม “หลักการพ้ืนฐานด้านการบริหารงานบุคคล” 7 ประการ 

ดังน้ี 

1. จรรยาบรรณ 

บุคลากรต้องยึดมั่นในปรัชญา ค่านิยมหลักขององค์กร นําหลักการของ คนดี คนเก่ง และ

จรรยาบรรณบุคลากรเป็นหลักในการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด และสม่ําเสมอทุกกรณี 

2. การสรรหาบุคลากร 

ดําเนินการด้วยระบบการคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ือให้ได้บุคลากรที่เป็นทั้ง 

“คนดี” และ “คนเก่ง” 

3. การปฏิบัติงานและการดูแลบุคลากร 

ใช้บุคลากรจํานวนน้อยเท่าที่จําเป็น จัดคนเข้าทํางานให้เหมาะสมกับลักษณะงาน มีแผน

โยกย้ายในแต่ละวิชาชีพ ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยใช้ระบบ

คณะกรรมการ และยึดถือระบบความสามารถเป็นหลัก  

4. การพัฒนาบุคลากร 

บุคลากรทุกระดับ ทุกคน จะได้รับการพัฒนาทั้งความรู้งานในหน้าที่ ความรู้เก่ียวข้องกับองค์กร 

การบริหารและการจัดการ ตลอดจนจิตสํานึกเรื่องคุณภาพ 

5. การบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน 

ยึดหลักความเป็นธรรมภายใน เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับ

ความสามารถของบุคลากรเป็นรายบุคคล 

6. การบริหารสวัสดิการ 

จัดสวัสดิการตามความเหมาะสมและจําเป็นของบุคลากรส่วนใหญ่ โดยพิจารณาบน

ความสามารถของมหาวิทยาลัย และปรับปรุงตามความจําเป็นของสภาพเศรษฐกิจ สังคม 



2 
 

 

7. การสร้างบรรยากาศในการทํางาน 

จัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ

เสริมสร้างการทํางานเป็นทีม 

 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 ในประเด็นและกลยุทธ์

การพัฒนา “การสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้เหมาะสมกับการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์” 

2. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเชิงรุก เพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 (จาก 2477 สู่ 2577) ในแผนบริหารมหาวิทยาลัยระยะ 4 ปี (พ.ศ. 

2564-2567)  

3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาตามพันธกิจหลัก เพ่ือขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

ของมหาวิทยาลัย “กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง ด้านการ

บริหารบุคลากร” ในแผนบริหารมหาวิทยาลัยระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567) 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และความสอดคล้องใน 6 มิติ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ความสอดคลอ้งกับมิติ 
1. เ พ่ือใ ห้มหา วิทยาลัยมี ฐานข้อมูล
บุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานตอบสนอง
ต่อการบรรลุยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

1. พัฒนาระบบความเช่ือมโยง
ของฐานข้อมูลความเช่ียวชาญ
ของบุคลากรที่มีอ ยู่ กับการ
นํา ไปใ ช้ ในการขับ เค ล่ือน
ยุทธศาสตร์ 

มิติที่ 1 ยุทธศาสตร์ 100 ปี 
(SPO) 

2. เพ่ือให้บุคลากรมหาวิทยาลัยรับรู้และ
ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมบุคลากรให้รับรู้
ยุ ท ธศาสต ร์ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

มิติที่ 1 ยุทธศาสตร์ 100 ปี 
(SPO) 

3 .  เ พ่ื อ ให้ มี ฐ าน ข้ อมู ล และ ระบบ
สารสนเทศบุคลากรท่ีมีความถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 

1. พัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรที่
มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อ
การตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว 
2. พัฒนาระบบติดตามและ
สนับสนุน บุคลากรลาศึกษา
ต่อ 

มิติที่ 2 พันธกิจหลัก (MOC) 

4. เพ่ือให้มีการผลักดันให้ทุกหน่วยงาน
ขับเคลื่อนการดําเนินงานกิจกรรม/
โครงการให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 

1. จัดทําแผนบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทั้งระดับ
มหาวิทยาลัยและทุกส่วนงาน
ให้มีประสทิธิภาพและ
ขับเคลื่อนแผนฯ ให้สําเร็จเป็น

มิติที่ 2 พันธกิจหลัก (MOC) 



3 
 

 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ความสอดคลอ้งกับมิติ 
รูปธรรม (มสีมรรถนะและ
ทํางานได้หลากหลาย) 

5. เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตาม
สายงาน 

1. สนับสนุนบุคลากรทุกคน
ได้รับการพัฒนาที่สอดคล้อง
ตามตําแหน่ง กลุ่มงาน 
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
และสมรรถนะของ
มหาวิทยาลัย 

มิติที่ 2 พันธกิจหลัก (MOC) 
มิติที่ 3 ความเป็นนานาชาติ 
มิติที่ 4 การพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย 
มิติที่ 5 การเพ่ิมรายได้ลด
รายจ่าย 
มิติที่ 6 การพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์แต่ละส่วนงาน 

6. เพ่ือให้มีแผนอัตรากําลังที่มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริง
แ ล ะ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ท่ี แ ท้ จ ริ ง ข อ ง
มหาวิทยาลัยและส่วนงาน 

1. พัฒนาแผนอัตรากําลังที่
สอดคล้องกับสถานความเป็น
จ ริ ง แ ละคว าม ต้ อ งก า ร ท่ี
แท้จริงของมหาวิทยาลัยและ
ส่วนงานภายใน 

มิติที่ 2 พันธกิจหลัก (MOC) 

7. เพ่ือขวัญกําลังใจและความมั่นใจใน
การทํางานของบุคลากร 

1. สร้างระบบสวัสดิการของ
บุคลากรให้มคีวามชัดเจนใน
ระยะยาว 

มิติที่ 2 พันธกิจหลัก (MOC) 

8. เพ่ือสร้างความร่วมแรงร่วมใจในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยในส่วนงาน 

1. สร้างบรรยากาศแห่งความ
สามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 
2. บุคลากรใหม่ได้เรียนรู้
วัฒนธรรมองค์กร และปรับตัว
ในการทํางานได้ 
 

มิติที่ 1 ยุทธศาสตร์ 100 ปี 
(SPO) 

9. เพ่ือส่งเสริมให้มีบุคลากรสมรรถนะ
สูง 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรประเภทวิชาการและ
ประ เภทส นับส นุน ย่ื นขอ
ตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น
ตามสัดส่วนงบประมาณที่
เหมาะสม 

มิติที่ 2 พันธกิจหลัก (MOC) 
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย ปี 64

1. ระดับความสําเร็จของระบบความเช่ือมโยงฐานข้อมูลความ
เช่ียวชาญของบุคลากร 

ระดับ 4 

2. ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์และปฏิบัติงานได้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ร้อยละ 70 

3. ร้อยละบุคลากรตําแหน่งผู้บริหาร (ต้น,กลาง,สูง) ที่ปฏิบัติงานได้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ร้อยละ 70 

4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร ระดับ 4 
5. ร้อยละจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดําเนินการตามแผน ร้อยละ 70 
6. ร้อยละความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของโครงการตามแผน ร้อยละ 70 
7. ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ความรับผิดชอบและ

นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 70 

8. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาแผนอัตรากําลัง ระดับ 5 
9. ระดับความสําเร็จของการสร้างระบบสวัสดิการของบุคลากรใน

ระยะยาวตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
ระดับ 4 

10. จํานวนคร้ังที่ได้จัดโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างความร่วมใจในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

ครั้ง 8 

11. จํานวนบุคลากรบรรจุใหม่ที่ได้รับการปฐมนิเทศ คน 63 
12.  ร้อยละอาจารย์ทีมีตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 47 
13. ร้อยละบุคลากรประเภทสนับสนุนที่ได้รับการส่งเสริมการขึ้นสู่

ตําแหน่งที่สูงขึ้นจากจํานวนผู้มีคุณสมบัติย่ืนขอตําแหน่ง 
ร้อยละ 70 
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สรุปแผนบริหารทรพัยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมบคุลากรในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์การวัด กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
หลัก/รอง 

1. เพื่อให้
มหาวิทยาลัยมี
ฐานข้อมูลบุคลากรที่
สามารถปฏิบัติงาน
ตอบสนองต่อการ
บรรลุยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

1.1 ระดับความสําเร็จ
ของระบบความ
เชื่อมโยงฐานข้อมูล
ความเชี่ยวชาญของ
บุคลากร 

4 1. รวบรวม/
ทบทวน
ฐานข้อมูลเดิมที่
มีอยู่ รวมถึง
หารือกับผู้ที่
เกี่ยวข้องที่
ต้องการใช้
ข้อมูลความ
เชี่ยวชาญของ
บุคลากร 
2.ส่งแบบสํารวจ
ข้อมูลให้
บุคลากร
ปรับปรุงหรือ
ระบุความ
เชี่ยวชาญ
เพิ่มเติมของ
ตนเอง 
3.นําข้อมูล
ความเชี่ยวชาญ

1.1.1 พัฒนาระบบความ
เชื่อมโยงของฐานข้อมูล
ความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรที่มีอยู่กับการ
นําไปใช้ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

พัฒนาระบบสารสนเทศ 
กิจกรรมที ่1 ระบบฐานข้อมูลความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรเพื่อ
ตอบสนองการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์แมโ่จ้สู่ปีที่ 100 

กองการเจ้าหน้าที่/
สํานักวิจัยฯ 



8 
 

 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์การวัด กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
หลัก/รอง 

ที่มีอยู่/ที่ได้
เพิ่มเติมมา
วิเคราะห์เพื่อ
ออกแบบ
ฐานข้อมูล 
4.ดําเนินการ
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและ
ระบบแสดง
รายงานสรุป
ความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากร 
และทดสอบการ
ใช้งาน 
5.แก้ไขปรับปรุง
ระบบ และเปิด
ใช้งานจริง 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์การวัด กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
หลัก/รอง 

2. เพื่อให้บุคลากร
มหาวิทยาลัยรบัรู้และ
ปฏิบัติงานได้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

2.1 ร้อยละบุคลากรที่
ได้รับการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์และ
ปฏิบัติงานได้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

70 จํานวนบุคลากร
ที่ได้รับทราบ
ยุทธศาสตร์ 

2.1.2 ส่งเสริมบุคลากร
ให้รับรู้ยุทธศาสตร์และ
สามารถปฏิบัติงานได้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการ Driving Change ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์/กองแผนงาน/
ฝ่ายสื่อสารองค์กร/
ส่วนงาน 

 2.2 ร้อยละบุคลากร
ตําแหน่งผู้บริหาร (ต้น
,กลาง,สูง) ที่
ปฏิบัติงานได้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

70 จํานวนบุคลากร
ตําแหน่ง
ผู้บริหาร (ต้น,
กลาง,สูง)ที่
ได้รับการอบรม
หลักสูตร
เกี่ยวกับ
ผู้บริหารและนํา
ความรู้ไป
ปฏิบัติงานได้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

 โครงการฝึกอบรมผู้นํารุ่นใหม่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์/ส่วนงาน 

     โครงการกลุ่มผูน้ําการเปลี่ยนแปลง
ด้านการบริหาร 
 
 

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์/ส่วนงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับพนัธกิจมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์การวัด กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
หลัก/รอง 

1. เพื่อให้มฐีานข้อมูล
และระบบสารสนเทศ
บุคลากรที่มีความ
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

1.1 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาและ
ปรับปรุงฐานข้อมูล
บุคลากร 

4 1.สอบถามและ
รวบรวมความ
ต้องการของ
ผู้ใช้งาน 
2.วิเคราะห์และ
รวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้
ในพัฒนาระบบ 
3.ออกแบบและ
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 
4.พัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
ทดสอบการใช้
งาน 
5.แก้ไขปรับปรุง
ระบบ
สารสนเทศ และ
เปิดใช้งานจริง 
 
 

1.1.1 พัฒนาฐานข้อมูล
บุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพตอบสนอง
ต่อการตัดสินใจได้อย่าง
รวดเร็ว 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
กิจกรรมที ่2 พัฒนาฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศบุคลากร 

กองการเจ้าหน้าที่ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์การวัด กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
หลัก/รอง 

    1.1.2 พัฒนาระบบ
ติดตามและสนับสนุน 
บุคลากรลาศึกษาต่อ 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
กิจกรรมที ่3 จดัทําระบบ
สารสนเทศบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ 

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์/กองเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

2. เพื่อให้มีการ
ผลักดันให้ทุก
หน่วยงานขับเคลื่อน
การดําเนินงาน
กิจกรรม/โครงการให้
เป็นไปตามแผนที่
กําหนด 

2.1 ร้อยละจํานวน
โครงการ/กิจกรรมที่
ได้ดําเนินการตาม
แผน 

70 จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมในแผน
บริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์ประจําปี
งบประมาณ 
2564ที่ได้
ดําเนินการ 

2.1.1 จัดทําแผนบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทั้ง
ระดับมหาวิทยาลัยและ
ทุกส่วนงานให้มี
ประสิทธิภาพและ
ขับเคลื่อนแผนฯ ให้
สําเร็จเป็นรูปธรรม (มี
สมรรถนะและทํางานได้
หลากหลาย) 

โครงการจัดทําแผน 
กิจกรรมที ่1 จดัทําแผนบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 
2564-2567) 

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์/ส่วนงาน 

 2.2 ร้อยละ
ความสําเร็จตามตัว
บ่งชี้ของโครงการตาม
แผน 

70 จํานวนโครงการ
ในแผนบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์ประจําปี
งบประมาณ 
2564 ที่บรรลุ
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ทั้งหมดทุก
ตัวชี้วัด/จํานวน

 กิจกรรมที ่2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจดัทํา
แผนพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์/ส่วนงาน 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์การวัด กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
หลัก/รอง 

โครงการในแผน
ทั้งหมดที่ได้
ดําเนินการ 
x100 

     กิจกรรมที ่3 ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผน 

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์/ส่วนงาน 

3. เพื่อให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาตาม
สายงาน 

3.1 ร้อยละบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตาม
หน้าที่ความ
รับผิดชอบและนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์

70 จํานวนบุคลากร
ที่ได้รับการ
พัฒนาและนํา
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

3.1.1 สนับสนุนบุคลากร
ทุกคนได้รับการพัฒนาที่
สอดคล้องตามตําแหน่ง 
กลุ่มงาน ความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ และ
สมรรถนะของ
มหาวิทยาลัย 

โครงการจัดทําหลักสูตรพัฒนา
บุคลากร 

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์/ส่วนงาน 

     โครงการอบรมหลักสูตรตาม 
Training Program 

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์/ส่วนงาน 

4. เพื่อให้มแีผน
อัตรากําลังที่มี
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ความเป็น
จริงและความต้องการ
ที่แท้จริงของ
มหาวิทยาลัยและ 

4.1 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาแผน
อัตรากําลัง 

5 1.ทบทวนแผน
อัตรากําลัง
สําหรับ
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 โดย
แสดงให้เห็นถึง
ประเด็นที่ต้อง

4.1.1 พัฒนาแผน
อัตรากําลังที่สอดคล้อง
กับสถานความเป็นจริง
และความต้องการที่
แท้จริงของมหาวิทยาลัย
และส่วนงานภายใน 

โครงการจัดทําแผน 
กิจกรรมที ่2  จัดทาํแผนและ
บริหารอัตรากําลัง 

กองการเจ้าหน้าที่/
กองแผนงาน/ส่วน
งาน 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์การวัด กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
หลัก/รอง 

ส่วนงาน ปรับปรุงในแผน
อัตรากําลัง 
(สําหรับการ
เกลี่ย/ย้าย
บุคลากร) 
2.มีการกําหนด
คณะทํางาน/
ผู้รับผิดชอบใน
การปรับปรุง
แผนอัตรากําลงั
3.มีการ
ดําเนินการ
ปรับปรุงแผน
อัตรากําลัง 
4.นําเสนอแผน
อัตรากําลังที่
ปรับปรุงเสนอ
ต่อผู้บริหาร
พิจารณา/อนุมัติ
5.มีการสรุปผล
การดําเนินงาน
ตามแผน
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์การวัด กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
หลัก/รอง 

อัตรากําลังและ
รายงานต่อ
ผู้บริหาร 

5. เพื่อขวัญกําลังใจ
และความมั่นใจใน
การทํางานของ
บุคลากร 

5.1 ระดับความสําเร็จ
ของการสร้างระบบ
สวัสดิการของ
บุคลากรในระยะยาว
ตามศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย 

4 1.สํารวจความ
ต้องการ
สวัสดิการของ
บุคลากร 
2.วิเคราะห์ผล
เพื่อศึกษาความ
เป็นไปได้ในการ
จัดสวัสดิการ
ระยะยาว 
3.นําผล
การศึกษาเสนอ
เสนอเข้าที่
ประชุม
คณะกรรมการ
สวัสดิการ
พิจารณาความ
เป็นไปได้
จัดระบบ
สวัสดิการตาม

5.1.1 สร้างระบบ
สวัสดิการของบุคลากร
ให้มีความชัดเจนในระยะ
ยาว 

โครงการจัดทําแผน 
กิจกรรมที ่3 แผนสวัสดิการ
บุคลากรระยะยาว 

กองการเจ้าหน้าที่ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์การวัด กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
หลัก/รอง 

ศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย 
4.ดําเนินการจัด
สวัสดิการตามที่
คณะกรรมการ
สวัสดิการ
เห็นชอบ 
5.ประเมินผล
การจัด
สวัสดิการ 

6. เพื่อสร้างความร่วม
แรงร่วมใจในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
ในส่วนงาน 

6.1 จํานวนครั้งที่ได้
จัดโครงการหรือ
กิจกรรมทีส่ร้างความ
ร่วมใจในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

8  6.1.1 สร้างบรรยากาศ
แห่งความสามคัคีร่วม
แรงร่วมใจในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

โครงการ Team Building ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์/ส่วนงาน 

 6.2 จํานวนบุคลากร
บรรจุใหมท่ี่ได้รับการ
ปฐมนิเทศ 

63  6.1.2 บุคลากรใหม่ได้
เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร 
และปรับตัวในการ
ทํางานได้ 
 
 
 

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 
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หลัก/รอง 

7.เพื่อส่งเสริมให้มี 
บุคลากรสมรรถนะสูง 

7.1 ร้อยละอาจารย์ที
มีตําแหน่งทาง
วิชาการ 

47 สัดส่วนอาจารย์
ที่ยื่นขอกําหนด
ตําแหน่งทาง
วิชาการต่อ
อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติใน
การขอกําหนด
ตําแหน่ง 

7.1.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากร
ประเภทวิชาการและ
ประเภทสนับสนุนยื่นขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้นตามสัดส่วน
งบประมาณที่เหมาะสม 

กิจกรรมสํารวจข้อมูลบุคลากรสาย
วิชาการในการวิเคราะห์/ลําดับ/
ความจําเป็นในการขอตําแหน่ง 

กองการเจ้าหน้าที่ 

     โครงการส่งเสริมการยื่นขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ (ประเภท
วิชาการ) 

กองการเจ้าหน้าที่/
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์/สํานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ/
ส่วนงาน 

 7.2 ร้อยละบุคลากร
ประเภทสนับสนุนที่
ได้รับการส่งเสริมการ
ขึ้นสู่ตําแหน่งทีสู่งขึ้น
จากจํานวนผู้มี
คุณสมบัติยื่นขอ
ตําแหน่ง 

70   โครงการส่งเสริมการยื่นขอ
ตําแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภท
สนับสนุน) 

กองการเจ้าหน้าที่/
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์/ส่วนงาน 

 

 


