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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
แผนพัฒนำบุคลำกร คณะวิทยำกำรจัดกำร
ประจำปี 2559
ทรัพยากรบุคคลถือเป็นสิ่งสาคัญที่สุดในการบริหารจัดการ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่ง
ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอย่างสมดุลทั้งจิตใจ ร่างกาย ความรู้ และ
ทักษะความสามารถ เพื่อให้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม ความรู้ พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น
คณะวิทยาการจัดการจึงมุ่งจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน รวมถึง
พัฒนาศักยกภาพของบุคลากรในหน่วยงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
โดยคานึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสมดุลกับการปฏิบัติงานตามพันธกิจ รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดระบบการ
พัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของคณะ
แผนพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการฉบับนี้ มีความคาดหวังให้เป็นเครื่องมือสาหรับ
การพัฒนาบุคคลที่สอดคล้องกับจุดเน้นและทิศทางการพัฒนาของคณะ เพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการของ
คณะเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

2

แผนพัฒนำบุคลำกร
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
ประจำปี 2559
1. บทนำ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) คือส่วนสาคัญของระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ประกอบด้วยกระบวนการเทคนิค เครื่องมือ วิธีการต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาความรู้
และทักษะของบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ขณะเดียวกันการพัฒนาบุคลากรที่ดีจะส่งผลให้บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มีความก้าวหน้าในการทางาน มีศักยภาพสูงขึ้น รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้เกิดความภักดีต่อองค์กร ดังนั้น
คณะวิทยาการจัดการจึงต้องกาหนดให้มีวิธีการพัฒนารูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่หลากหลาย
สานักงานพัฒนาข้าราชการพลเรือนหรือ ก.พ. ได้ดาเนินการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือ
สาหรับ”การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล” หรือที่เรียกว่า HR Scorecard ซึ่งให้ความสาคัญต่อ
การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะที่เหมาะสมสาหรับตาแหน่งงาน และตามความต้องการจาเป็นของบุคคลใน
ตาแหน่งงานนั้น โดยสานักงาน ก.พ. ได้นามาใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2547 เป็นครั้งแรก โดยเริ่มดาเนินการ
ครั้งแรกที่กับส่วนราชการที่มีความประสงค์ในการนาเครื่องมือนี้ไปใช้ก่อน และในปีงบประมาณ 2551
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้นาไปใช้ทุกหน่วยงาน
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้
ทักษะ/ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ ในองค์กร กล่าวคือ การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่ง
ได้ตอ้ งมีองค์ประกอบของทั้งความรู้ ทักษะความสามารถ และคุณลักษณะของบุคคลที่เป็นคนใจเย็นอดทน
ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
โดยองค์ประกอบของสมรรถนะ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
1. กลุ่มความรู้ (Knowledge) คือ ความสามารถอธิบาย เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อย่างถูกต้องและ
ชัดเจนแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ รู้ความหมายรู้ขั้นตอน รู้ประยุกต์ใช้
2. กลุ่มทักษะ (*Skill) คือ ความสามารถในการลงมือทาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผลผลิต
ผลลัพธ์อันพึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวัดทักษะมี 3 ระดับ คือระดับความซับซ้อนในการปฏิบัติ
ระดับความหลากหลาย ระดับความสม่าเสมอ
3. กลุ่มพฤติกรรมหรืออุปนิสัยในการทางาน (Attribute) คือ รูปแบบการแสดงออกหรือ
พฤติกรรมของบุคคลที่สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติอยู่ ซึ่งการแสดงออกอันพึงประสงค์ได้นั้นขึ้นกับปัจจัย 3
ประการ คือ ค่านิยม แนวโน้มการแสดงออกและแรงจูงใจ ซึ่งส่งผลให้องค์กรมีความได้เปรียบคู่แข่งขัน เช่น
ความกระตือรือร้น ความอดทนและขยันขันแข็งในการทางาน ค่านิยมในการยอมรับฟังความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์เพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร โดยอิงสมรรถนะจะทาให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ในทุกกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการสรรหา การคัดเลือก การ
พัฒนา การประเมิน ตลอดจนการให้ค่าตอบแทน
คณะวิทยาการจัดการ เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีภารกิจสาคัญ
คือการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งการที่จะทาภารกิจ
ต่าง ๆ ให้สัมฤทธิ์ผลได้นั้นต้องมีบุคลากรที่มีสรรถนะเหมาะสมและสอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการ คณะฯ
จึงได้มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรขึ้น
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2. กรอบแนวคิดในกำรพัฒนำแผนพัฒนำบุคลำกร
กรอบแนวคิดในการกาหนดแผนพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการนั้น ได้พิจารณา
จากสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิด และสภาพแวดล้อมที่จะช่วยส่งเสริมโอกาสในการพัฒนา
บุคลากรของคณะฯ ดังนี้
2.1 สภาพปัจจุบันของคณะที่เป็นปัจจัยสาคัญสาหรับการพัฒนาบุคลากรคือ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นคณะที่เปิดสอนวิชาการในด้านการบริหารจัดการ
ให้แก่ประชาชนทั่วไป จนเป็นคณะหนึ่งที่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของอาจารย์ใน
คณะ รวมทั้งเป็นหลักวิชาที่สามารถนาไปประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพได้ อีกทั้งคณะฯ ยังได้พยายามพัฒนา
หลักสูตรให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการในท้องถิ่น และจัดสิ่งอานวยความสะดวกที่
จาเป็นต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ส่วนด้านศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนก็มีศักยภาพตรงตามสาขาวิชาและพยายาม
พัฒนาศักยภาพของตนเองให้ก้าวสู่ตาแหน่งทางวิชาการและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2.2 ปัญหาและอุปสรรคที่อาจมีผลต่อการพัฒนาบุคลากร คือ ในการศึกษาต่อหรือการอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นระยะยาวส่วนใหญ่จะจัดที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นอุปสรรคสาคัญในการศึกษาต่อ
และการเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม อีกทั้งคณาจารย์ของคณะฯ เองมีภาระการสอนและภาระงานอื่นที่ต้อง
รับผิดชอบสูง ทาให้มีเวลาในการพัฒนาตนเองน้อย
2.3 สภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ คือการขยาย
สถาบันอุดมศึกษามายังส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้น เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร ตลอดจนสถาบันศึกษาของภาคเอกชน ส่งผลให้
คณาจารย์ของคณะฯ ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้สูงขึ้นเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อีกทั้ง
ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ นับเป็นโอกาสให้การพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์มีมากขึ้นเนื่องจาก
สามารถหาข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวกขึ้น
3. หลักกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร
หลักการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ที่ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการจัดทาแผน แนวทางการดาเนินการตามแผน การกากับ และติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผน ประกอบด้วย
1. กาหนดผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ รวมถึงการติดตามและ
รายงานผลต่อคณบดี
2. นาผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแผนฯ
3. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยและของ
คณะฯ
4. จัดทาสมรรถนะของบุคลากร และนามาใช้เป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากร
5. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรและดาเนินการตามแผนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็น
เครื่องมือหลัก
4. วัตถุประสงค์กำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร
1. เพื่อจัดทาแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
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2. เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกตาแหน่งให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพตามตาแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่
3. เพื่อสร้างระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
5. ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
การดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วยรองคณบดี ประธานสาขา และ
สายสนับสนุน
2. ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรในปีที่ผ่านมา โดยจัดประชุมพิจารณาผลการดาเนินการที่ผ่าน
มาทั้งในด้านผลสาเร็จ ปัญหา และอุปสรรค ที่เกิดขึ้น
3. ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร โดยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
4. เสนอแผนพัฒนาบุคลากรต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5. ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
6. กำรถ่ำยทอดแผนสู่กำรปฏิบัติ
มีการประชุมและแจ้งที่ประชุมรับทราบในการนาแผนพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาการ
จัดการเป็นแนวทางในการจัดแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
7. กำรประเมินผลและติดตำมผลตำมแผนพัฒนำบุคลำกร
มีการประเมินผลโดยให้ประธานสาขาและผู้เกี่ยวข้องกากับติดตาม ประเมินผล และให้คา
ชี้แนะแก่บุคลากรของคณะ และหากมีข้อแก้ไขก็จะให้ดาเนินการและให้คณบดีรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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1. วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ มีทักษะทางวิชาชีพ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อขับเคลื่อนคณะให้ก้าวหน้าและทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยบุคลากรใน
องค์กรทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรที่ทาหน้าที่ด้านการสอนมีคุณภาพในการที่จะผลิตบัณฑิตทางด้านการ
บริหารจัดการอย่างเพียงพอ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะวิทยาการจัดการ โดยเฉพาะด้านบุคลากรผู้ทาหน้าที่สอน อันจะ
ทาให้คณะ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในสาขาวิชาต่าง ๆ มากขึ้น รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อช่วยให้
คณะสาเร็จผลตามพันธกิจ
3. เพื่อให้บุคลากรได้ทราบแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในลักษณะต่าง ๆ เช่น
การฝึกอบรมระยะสั้น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ การทาวิจัย
2. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT) ด้านบุคลากรของ
คณะวิทยาการจัดการ (SWOT) มีดังนี้
ปัจจัยภำยใน
จุดแข็ง (Strength)
1. บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ความชานาญในสายวิชาการ และตรงตามสาขาวิชา
2. คณะฯ ให้ความสาคัญและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการศึกษาต่อและการทา
ผลงานทางด้านวิชาการ
3. คณะฯ มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งส่วนราชการและเอกชนภายนอก
4. คณะฯ มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิหลากหลาย มีอายุน้อยมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานสูง
จุดอ่อน (Weakness)
1. สัดส่วนคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการยังไม่เหมาะสมเนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัย
ยังไม่สามารถทาผลงานวิชาการได้
2. ระบบบริหารบุคคลของคณะฯ ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
3. บุคลากรในคณะฯ ยังไม่ค่อยทาผลงานวิจัยมากนักเนื่องจากติดภารกิจด้านอื่น
4. คณะฯยังไม่มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากร
ในหน่วยงาน
5. บุคลากรสายวิชาการที่มีตาแหน่งทางวิชาการขาดการสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยภำยนอก
โอกาส (Opportunity)
1. ความชัดเจนของกรอบแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทาให้คณะสามารถ
วางเป้าหมายและกรอบการพัฒนาตามแผนได้ชัดเจน
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2. บุคลากรที่เป็นศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ
และด้านอื่น ๆ กับคณะอย่างต่อเนื่อง
อุปสรรค (Threat)
1. รัฐบาลลดงบประมาณทาให้คณะได้รับจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาคณะน้อยลง
2. บุคลากรจากภูมิลาเนาอื่นมักไม่ค่อยมารับราชการหรือทางานที่นี่ เนื่องจากอยู่ค่อยข้าง
ไกลจากแหล่งความรู้ความเจริญต่าง ๆ
3. ประเด็นยุทธศำสตร์ 5 มิติ เป้ำประสงค์และกลยุทธ์
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ เป็นมิติของการจัดทาแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ
เป้ำประสงค์
1. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้เหมาะสมกับ
ภารกิจและทิศทางการพัฒนาคณะฯ
2. การพัฒนาผู้บริหารทุกระดับอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง

กลยุทธ์
1. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังของคณะ
2. จัดทาแผนความต้องการอัตรากาลังสายผู้สอน
และสายสนับสนุน
3. การฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหาร

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นมิติที่เน้นกิจกรรมและกระบวนการของการ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้เกิดความคุ้มค่ามีการนาระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลด้านทรัพยากร
บุคคลมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุด
เป้ำประสงค์
1. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. พัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพของบุคลากร
สายวิชาการให้มีศักยภาพที่เพียงพอ สามารถ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
3. พัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพของบุคลากร
สายสนับสนุนให้มีศักยภาพที่เพียงพอ สามารถ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ

กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศของ
คณะด้านบุคลากร
2. พัฒนาส่งเสริมและสนันสนุนการศึกษาต่อ/การ
อบรม/การสัมมนา/การศึกดูงานของบุคลากรในคณะ
3. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยของคณะ
4. พัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ของบุคลากร

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นมิติที่เน้นการธารงรักษาบุคลากรให้มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน และเกิดการเรียนรู้ในองค์กร
เป้ำประสงค์
1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความมั่นคงในการทางาน

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการตามสายงานและส่งเสริมการศึกษาต่อ
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มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นมิติที่เน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่าง
โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อสร้างขวัญกาลังใจในการทางานเกิดความภักดีกับมหาวิทยาลัย
เป้ำประสงค์
1. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

กลยุทธ์
1. พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมให้กับบุคลากรทุก
สายงานของคณะ
2. จัดให้มีช่องทางการแสดงความคิดเห็นในการ
บริหารงานบุคคล

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน เป็นมิติที่เน้นให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคลากร และบุคลากรกับผู้บริหาร การจัดทาระบบสวัสดิการ เพื่อให้บุคลากรมีความสมดุลทั้งคุณภาพชีวิตและ
หน้าที่การงาน
เป้ำประสงค์
1. การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่บุคลากร

กลยุทธ์
1. จัดสวัสดิการที่เอื้อต่อการสร้างแรงจูงใจ
2. ส่งเสริมสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่
บุคลากรของคณะ
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4. แผนปฏิบัติงำนพัฒนำบุคลำกรของคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมำณ 2559
มิติที่ 1

:

ควำมสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์
เป้ำหมำย

ประเด็นยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

5
6

กลยุทธ์

โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

5
3

5
4

5
5

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวางแผน
อัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้
เหมาสมกับภารกิจและทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

1. ปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากาลังให้เหมาะสมกับ
ภารกิจและทิศทางการ
พัฒนาคณะฯ

3

3

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
ทุกระดับให้เป็นผู้นาทางการ
บริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่ก้าว
ทันการเปลี่ยนแปลง

2. การพัฒนาผู้บริหารทุก
ระดับอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง

1. ระดับความสาเร็จของ
การปรับปรุงโครงสร้างและ
กรอบอัตรากาลัง
2. ระดับความสาเร็จของ
แผนความต้องการ
อัตรากาลังสายผู้สอนและ
สายสนับสนุนที่สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาคณะ
1. ระดับความสาเร็จของ
การพัฒนาทักษะภาวะผู้นา
ของผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน

3

3

1. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลัง
ของคณะ
2. จัดทาแผนความต้องการ
อัตรากาลังสายผู้สอนและสาย
สนับสนุน

ฝ่ายแผนงาน/
หัวหน้า
สานักงานคณบดี

3

3

1. การฝึกอบรมสัมมนาและศึกษา
ดูงานของผู้บริหาร

1. โครงการปรับปรุง
โครงสร้างและอัตรากาลัง
ของมหาวิทยาลัย
2. โครงการวิเคราะห์
ภาระงานและจัดทาแผน
ความต้องการอัตรากาลัง
สายผู้สอนและสาย
สนับสนุน
1. โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงาน
ของผู้บริหาร

3

3

หัวหน้า
สานักงานคณบดี
/รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

กำรดำเนินงำน
5
3

5
4

5
5

5
6
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มิติที่ 2

:

ประสิทธิภำพของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ประเด็นยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
2. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะ
ให้แก่บุคลากรสายวิชาการคณะฯ

1. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
1. พัฒนาสมรรถนะและทักษะ
วิชาชีพของบุคลากรสาย
วิชาการให้มีศักยภาพที่เพียงพอ
สามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย
5
3

5
4

5
5

5
6

1. ระดับความสาเร็จของ
3 3
ระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มี
ความถูกต้องเที่ยงตรงและ
ทันสมัย
1. ระดับความสาเร็จของ
3 3
การพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ
ทางการสอนของอาจารย์
2. ร้อยละของอาจารย์
20 25
ประจาที่เข้าร่วมประชุม
วิชาการหรือนาเสนอผลงาน
วิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
3. ระดับความสาเร็จของ
3 3
การพัฒนาทักษะการทาวิจัย
4. ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาผลงานทาง
3 3
วิชาการ

3

3

3

3

3

3

กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลสารสนเทศของคณะ
ด้านบุคลากร

1. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาต่อ/การอบรม/การ
สัมมนา/การศึกดูงาน
30 35 2. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจยั ของคณะ
3. พัฒนาทักษะอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
3 3 นาเสนอผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของบุคลากร

โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศคณะด้าน
บุคลากร

สาขา
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

1. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาต่อ
2. โครงการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการไป
อบรมสัมมนา/ศึกษาดู
งาน
3. โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะและพัฒนา
อาจารย์และนักวิจยั
4. โครงการพัฒนาทักษะ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่
5. โครงการส่งเสริมการ
นาเสนอผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร/ หัวหน้า
สานักงานคณบดี

กำรดำเนินงำน
5
3

5
4

5
5

5
6
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ประเด็นยุทธศำสตร์
3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะ
ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน
คณะฯ

มิติที่ 3

:

เป้ำประสงค์
1. พัฒนาสมรรถนะและทักษะ
วิชาชีพของบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีศักยภาพที่
เพียงพอ สามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย
5
3

5
4

5
5

5
6

1. ระดับคุณภาพของการ
3 3 3 3
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน
2. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการต่อหน่วยงาน 80 82 84 86
สนับสนุน

กลยุทธ์
1. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาต่อ/การอบรม/การ
สัมมนา/การศึกดูงาน
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาย
สนับสนุนของคณะ

โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

กำรดำเนินงำน
5
3

5
4

5
5

5
6

1. โครงการส่งเสริมและ รองคณบดีฝ่าย
สนับสนุนการศึกษาต่อ
บริหาร/ หัวหน้า
2. โครงการส่งเสริม
สานักงานคณบดี
บุคลากรสายสนับสนุนไป
อบรมสัมมนาหรือศึกษาดู
งาน
3. โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสาย
สนับสนุน เพื่อสนับสนุน
ตามภารกิจ

ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ประเด็นยุทธศำสตร์
1. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้าง
ความมั่นคงในวิชาชีพ

เป้ำประสงค์
1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความ
มั่นคงในการทางาน

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของอาจารย์
ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์
ประจา
2. ร้อยละของอาจารย์
ประจาที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ

เป้ำหมำย
5
3

5
4

5
5

5
6

กลยุทธ์

25 30 35 40 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการตามสายงาน
และการศึกษาต่อ
25 30 35 40

โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการส่งเสริมการ รองคณบดีฝ่าย
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ วิชาการ
และตาแหน่งทางวิชาชีพ
ตามสายงาน

กำรดำเนินงำน
5
3

5
4

5
5

5
6
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มิติที่ 4

:

ควำมพร้อมรับผิดชอบด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ประเด็นยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

1. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การ
1. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตน 1. ระดับความสาเร็จของ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ให้แก่บุคลากร
วิชาชีพคณาจารย์

มิติที่ 5

:

เป้ำหมำย
5
3

5
4

5
5

5
6

กลยุทธ์

โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

3

3

3

3

1. พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม
ให้กับบุคลากรทุกสายงานของ
คณะ
2. จัดให้มีช่องทางการแสดงความ
คิดเห็นในการบริหารงานบุคคล

1. โครงการพัฒนา
คุณธรรมความรู้ให้กับ
อาจารย์ของคณะ
2. โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงาน

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

กำรดำเนินงำน
5
3

5
4

5
5

5
6

คุณภำพชีวิตและควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรทำงำน

ประเด็นยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

1. ยุทธศาสตร์ที่ 9 การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของบุคลากร

1. การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
แก่บุคลากร

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จตาม
แผนการให้สวัสดิการของ
บุคลากร

เป้ำหมำย
5
3

5
4

5
5

5
6

กลยุทธ์

โครงกำร

3

3

3

3

1. จัดสวัสดิการที่เอื้อต่อการสร้าง
แรงจูงใจ
2. ส่งเสริมสนับสนุนเสริมสร้างสุข
ภาวะที่ดีให้แก่บุคลากรของคณะ

1. โครงการสร้างเสริมสุข
ภาวะของบุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ

หัวหน้า
สานักงาน

กำรดำเนินงำน
5
3

5
4

5
5

5
6
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แผนงำน/โครงกำร/งบประมำณเพื่อรองรับกำรพัฒนำบุคำกร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

1.โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานที่ (งบรายได้)

บุคลากรสายวิชาการ/
สายสนับสนุน

960,000

ผศ.มิ่ง
สกุล โฮมวงศ์

เม.ย. 59

พ.ค. 59

สถำนะกำรดำเนินโครงกำร
ผลกำรดำเนินงำน
วันที่ดำเนินกำรแล้ว
เสร็จจริง
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ได้ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
(เขียนชี้แจงเหตุผล)
เริ่ม
เสร็จ
/

2.โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน อาจารย์
และเจ้าหน้าที่ (งบรายได้)

บุคลากรสายวิชาการ/
สายสนับสนุน

350,000

นายวัชระ อักขระ

ต.ค. 58

ก.ย. 59

/

3.โครงการมอบทุนสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์
ประจาคณะวิทยาการจัดการ
4.โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ

บุคลากรสายวิชาการ

600,000

ธ.ค. 58

ก.ย. 59

/

บุคลากรสายวิชาการ

100,000

นายสามารถ อัย
กร
นายชัยณรงค์ พูล
เกษม

มิ.ย. 59

ก.ย. 59

5.โครงการการเขียนตาราและเอกสารทาง
วิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ

200,000

ต.ค. 58

ส.ค. 59

โครงกำร/กิจกรรม

กลุ่มเป้ำหมำย

งบประมำณ
(บำท)

ผู้รับผิดชอบ

อ.ศักดาเดช
กุลากุล

ระยะเวลำตำมแผน
เริ่ม
ดำเนินกำร

ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ

ยังไม่ถึงระยะเวลา
ดาเนินการ
/

ยกเลิกโครงกำร
(เขียนชี้แจง
เหตุผล)
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กำรประเมินแผนพัฒนำบุคลำกร
ตามที่คณะวิทยาการจัดการได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2559 ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 5 มิติ นั้น เพื่อให้แผนการพัฒนาบุคลากรนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุกระดับอย่าง
แท้จริง ได้จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี และในปีงบประมาณ 2559 (1 ต.ค.58
– 30 ก.ย.59) ได้จัดทาแผนพัฒ นาบุ คลากรในทุกมิติ กาหนดแผนงานโครงการ งบประมาณเพื่อรองรับการ
พัฒนาบุคลากร แต่เนื่องจากเกิดข้อจากัดด้านงบประมาณ จึงมีการดาเนินการโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน
นอกสถานที่เพียงหนึ่ งโครงการ เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้กระบวนการทางาน การบริห ารงานจากภายนอกนา
ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากการดาเนินงานพบว่าโครงการมีผล
การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี
คณะวิทยาการจัดการได้นาผลการดาเนินโครงการเดิมมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย จะเห็ น ได้ จ ากในปี งบประมาณ 2558
ปีการศึกษา 2557 นี้ คณะวิทยาการจัดการได้บรรจุกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในโครงการบริหารสานักงาน
คณะและพัฒนาการเรียนการสอน
และเพื่อประเมินความสาเร็จของแผน คณะวิทยาการจัดการจึงได้จัดทาโครงการประเมินตัวบ่งชี้เพื่อ
วัดความสาเร็จของการดาเนินงานให้ครบตาม 4 ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา โดยการประเมินแผนพัฒนา
บุคลากรอยู่ในตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จากทั้งหมด 45 ตัวบ่งชี้ที่คณะวิทยาการจัดการมีการดาเนินการ เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ จึงจัดทาการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับในคณะต่อแผนการ
บริหารการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ในประเด็นดังต่อไปนี้ 1) การจัดสวัสดิการเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดี 2) การสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน 3) การจัดอุปกรณ์เตรียมสอนที่เพียงพอ 4) การ
พัฒ นาเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 5) การบริหารและพัฒนาบุคลากรมีระบบ ซึ่งได้มีการดาเนินการในปี
2557 ทั้งนี้ ผลการดาเนิ น งานดังกล่าวจะได้รายงานต่อคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริห ารระดับ สูงของ
หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจกาหนดกลยุทธ์และเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพในปีถัดไป

