
หมวดที ่5 บุคลากร (Workforce) 
5.1 สภาวะแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ บริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกรที่มุ่งเน้นจัดระบบงำนภำยในเพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือใน
กำรท ำงำนให้เป็นทิศทำงเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในหน่วยงำนอย่ำงเป็นทำงกำร และก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงำนตำมโครงสร้ำง
กำรบริหำรงำนไว้อย่ำงชัดเจน เป็น 7 กลุ่มงำน คือ 1) งำนบริหำรงำนทั่วไป 2) งำนวิทยบริกำรวิชำกำร 3) งำน
พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 4) งำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 5) งำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 6) งำน
บริหำรระบบสำรสนเทศ 7) งำนพัฒนำระบบและวิเครำะห์ข้อมูล และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร โดยให้
ควำมส ำคัญต่อบุคลำกร มีกำรวำงแผนกรอบอัตรำก ำลังเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนให้ตรงกับควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทั้งยังส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตนเองเต็มตำมศักยภำพ    มีกำรสร้ำงบรรยำกำศที่เอ้ือต่อ
กำรปฏิบัติงำน กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรักควำมผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  เพ่ือเป็น
กรอบกำรท ำงำนของบุคลำกรให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ภำพที่ 5.1 
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5.1ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร (Workforce Capability and Capacity) 
5.1ก(1) ความจ าเป็นด้านขีดความสามารถและอัตราก าลัง (Capability and Capacity) 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีวิธีกำรประเมินทักษะ สมรรถนะ และจ ำนวนบุคลำกรที่จ ำเป็นต้องมีใน      แต่
ละลักษณะงำน/ระดับ โดยมีกำรวิเครำะห์ภำระงำน ตำมโครงสร้ำงของส ำนักวิทยบริกำรฯ ที่เป็นไปตำมประกำศ
ของมหำวิทยำลัยฯ ประกอบด้วยบุคลำกรประเภทต่ำงๆ ดังนี้ 1) ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 2) 
ลูกจ้ำงประจ ำ 3) พนักงำนรำชกำร 4) พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุนวิชำกำร       5) เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำม
สัญญำ มีกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ระยะเวลำ 4 ปี และทบทวนแผนในแต่ละปี ให้มีควำม
สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ  มีวิธีกำรดังต่อไปนี้ 1) วิเครำะห์และทบทวน
ลักษณะงำน ปริมำณงำน ระยะเวลำที่ใช้ปฏิบัติงำน เพ่ือให้ทรำบอัตรำก ำลังที่พึงมี 2) พิจำรณำสัดส่วนอัตรำก ำลังที่
มีอยู่ และที่จะเกษียณอำยุรำชกำรในอนำคตเพ่ือทรำบและหำอัตรำก ำลังที่ต้องกำรทดแทน 3) วิเครำะห์ขีด
ควำมสำมำรถและสมรรถนะประจ ำต ำแหน่ง 4) วำงแผนพัฒนำบุคลำกรให้มีขีดควำมสำมำรถตำมต ำแหน่งใน
ปัจจุบัน และเหมำะสมกับกำรเลื่อนต ำแหน่ง เช่น กำรผลักดันเข้ำสู่ต ำแหน่งช ำนำญกำรต่ำง ๆ 5) ติดตำมผลพัฒนำ
ขีดควำมสำมำรถเพ่ือน ำมำปรับปรุงแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรต่อไป ตำมภำพท่ี 5.1 

ในกรณีที่มีกำรประเมินหลักฐำนรับรองคุณวุฒิ มี 2 กรณี 1) รับสมัครบุคลำกรใหม่ โดยกำรก ำหนด
และตรวจสอบหลักฐำนคุณวุฒิให้เป็นไปตำมควำมต้องกำร 2) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร โดย
ให้เขียนรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร จัดท ำแฟ้มสะสมผลงำน คู่มือกำรปฏิบัติงำน น ำผลกำรประเมินมำพัฒนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะตำมแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร   

5.1ก(2) บุคลากรใหม่ (New Workforce Members) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรวิเครำะห์ปริมำณงำน วิเครำะห์ค่ำงำน และก ำหนดเป็นต ำแหน่งงำนที่ต้องกำร 
จำกนั้นมีวิธีกำรในกำรสรรหำบุคลำกรโดยก ำหนดคุณวุฒิ ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ตอบสนองขีดควำมสำมำรถที่
ต้องกำรตำมพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ  มีกำรด ำเนินกำรในกำรสรรหำว่ำจ้ำง ดังนี้ 1) ก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะ
ต ำแหน่ง พิจำรณำจำกควำมรู้และสมรรถนะหลักที่ต้องกำรเฉพำะต ำแหน่งโดยยึดตำมระเบียบและหลักเกณฑ์กำร
คัดเลือกบุคคลของมหำวิทยำลัย 2) ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกโดยวิธีกำรสอบวัดควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะ
ต ำแหน่ง และสอบสัมภำษณ์ 3) สรุปผลกำรคัดเลือกและได้มำซึ่งต ำแหน่งที่ต้องกำร  
 กรณีดูแลบุคลำกรใหม่ มีกำรปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในภำรกิจของส ำนักวิทย
บริกำรฯ รับรู้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม นโยบำย เป้ำหมำย โครงสร้ำงองค์กร กำรบริหำร สิทธิประโยชน์และ
สวัสดิกำรต่ำง ๆ ที่บุคลำกรพึงได้รับ และมุ่งเน้นให้ทรำบถึงวัฒนธรรมองค์กร “ร่วมใจสำมัคคี มีจิตบริกำร ทีมงำน
คุณภำพ” เพ่ือให้เกิดควำมตระหนักในกำรขับเคลื่อนองค์กร มีพ่ีเลี้ยงในกำรสอนงำน เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไป
ตำมเป้ำหมำย และอยู่ในควำมสมดุลของชีวิตงำนและชีวิตส่วนตัว (Work Life Balance) องค์กรได้อย่ำงมีควำมสุข 
(Happy Work Place) 
 
 
 



 

5.1ก(3) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร (Workforce Change Management) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรเตรียมควำมพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลง ควำมจ ำเป็นด้ำนขีดควำมสำมำรถ และ
อัตรำก ำลัง โดยกำรวิเครำะห์ขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร เพ่ือสร้ำงควำมสมดุลด้ำนควำมจ ำเป็นของบุคลำกร 
เพ่ือให้มั่นใจว่ำส ำนักวิทยบริกำรฯ สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่องและลดผลกระทบในกรณีที่จ ำเป็นต้องลด
จ ำนวนของบุคลำกร ดังนี้  
 

 1. กำรวำงแผนบุคลำกรให้สอดคล้องกับพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 2. กรณีกำรเตรียมควำมพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงและระบบงำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ ทั้ง
ภำยในและภำยนอก มีวิธีกำรดังนี้ 1) จัดอบรมพัฒนำบุคลำกร (Up- skill / Re – skill / New - skill) ให้มีทักษะ
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่หลำกหลำย  ทั้งด้ำนห้องสมุด ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และทักษะอ่ืนๆที่จ ำเป็น เพ่ือเป็น
กำรเพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ 2) จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน เพ่ือใช้ในกำรสอนงำน และเรียนรู้ของ
บุคลำกรที่สำมำรถปฏิบัติงำนทดแทนกันได้ 3) กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) 4) ปรับ
ภำระงำนของบุคลำกรที่ยังคงอยู่ เป็นกำรเพ่ิมทักษะและสมรรถนะใหม่ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรที่ได้รับภำระ
งำนใหม ่5) กำรเรียนรู้งำนจำกบุคลำกรเดิมหรือกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่จำกบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ 6) ส่งเสริม
ให้บุคลำกรมีควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนของบุคลำกรตำมแผนกำรพัฒนำบุลำกร     ทั้งระยะสั้น และระยะยำว 
ส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมก้ำวหน้ำด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้น 
 3. กรณีที่จ ำเป็นต้องลดจ ำนวนของบุคลำกร เช่น กำรเกษียณอำยุรำชกำร กำรลำออก มีวิธีกำรดังนี้ 1) 
ทดลองรักษำกำร 2) ทดลองเปลี่ยนงำน 3) ปรับภำระงำน 

5.1ก(4) การท างานให้บรรลุผล (Work Accomplishment) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีวิธีกำรจัดระบบกำรท ำงำนและบริหำรบุคลำกรให้บรรลุควำมส ำเร็จในงำนโดยกำร
ก ำหนดขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ (Job description) ตำมตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร (KPIs) 
ที่ถ่ำยทอดจำกวิสัยทัศน์ เป้ำหมำยของพันธกิจ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำร ตำมภำระหน้ำที่ ควำม
รับผิดชอบ เพื่อให้งำนบรรลุผล ตำมตำรำงท่ี 5.1ก(4) 
 

ตำรำงที่ 5.1 ก(4) กำรท ำงำนให้บรรลุผล 
 

การท างานให้บรรลุผล การจัดระบบและบริหารงานบุคคล 
1. งำนของสถำบันบรรลุผล  1. โครงสร้ำงองค์กรและสำยกำรบังคับบัญชำ เช่น จัดสรรกรอบ

อัตรำก ำลังตำมสำยงำน และแต่งตั้งหัวหน้ำงำน/รองของแต่ละ
กลุ่มงำน 
2. ระบบกำรบริหำรจัดกำร เช่น กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมใน
รูปแบบคณะกรรมกำร จัดให้มีทีมพัฒนำกลุ่มย่อยและกำรท ำงำน
แบบโครงกำร 
3. ระบบกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  วำงแผน 
ถ่ำยทอด ก ำกับติดตำม ประเมินผล    



การท างานให้บรรลุผล การจัดระบบและบริหารงานบุคคล 
4. ระบบกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ก ำหนด ค ำบรรยำย
ลักษณะงำน (Job description) ตำมตัวช้ีวัดผลกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร (KPIs) 

2. ใช้ประโยชน์จำกสมรรถนะหลักของส ำนักวิทยบริกำรฯอย่ำง
เต็มที่  
สมรรถนะหลัก (SMART) 
S = Service Mind ใจรักบริกำร  
M = Morality  มีคุณธรรม  
A = Accuracy ควำมถูกต้องแม่นย ำ  
R = Resource ทรัพยำกร  
T = Technology เทคโนโลยี 
 

1. พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบบริหำรจัดกำร บุคลำกร 
ให้สอดรับกับกลยุทธ์ขององค์กรและกำรเปลี่ยนแปลงในโลกยุค
ปัจจุบัน  
 
 
 

3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรมุ่งเน้นผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  1. ส ำรวจควำมต้องกำร เพื่อทรำบข้อมูลควำมต้องกำรและควำม
คำดหวังของผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำร ให้ตรงควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. พัฒนำรูปแบบกำรท ำงำนและบริหำรบุคลำกร ที่หนุนเสริม 
เพื่อสอดรับกับสมรรถนะหลักขององค์กร  
4. วัดควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จ ำนวน 6 มิติ ดังนี้ มิติที่ 1 ควำมเป็นรูปธรรมของกำรบริกำร มิติ
ที่ 2 ควำมน่ำเชื่อถือและควำมไว้วำงใจ มิติที่ 3 กำรตอบสนองต่อ
ลูกค้ำ มิติที่ 4 กำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มิติที่ 5 กำรใช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศ มิติที่ 6 กำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในกำร
ให้บริกำร ได้น ำข้อมูลมำวิเครำะห์ ประมวลผล เพื่อพัฒนำ
รูปแบบ กำรให้บริกำร 

4. มีผลกำรด ำเนินกำรที่เหนือกว่ำควำมคำดหมำย 1. ระบบกำรวัดผลเชิงกลยุทธ์ 
2. มีประเมินผลกำรปฏิบัติงำนท่ีมีประสิทธิภำพ  
3. กำรได้รับรำงวัลและกำรได้รับยกย่องชมเชย 

 
5.1ข.บรรยากาศการท างานของบุคลากร (Workforce Climate) 

5.1ข(1) สภาวะแวดล้อมของการท างาน (Workplace Environment) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรด ำเนินงำนเพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจว่ำสถำนที่ท ำงำนมีสุขภำวะ ควำมมั่นคง และ
ควำมสะดวกในกำรเข้ำท ำงำนของบุคลำกร โดยด ำเนินกำรให้บุคลำกรทุกคนมีควำมมุ่งมั่นและพัฒนำปรับปรุง
สภำพแวดล้อมของกำรท ำงำนและกำรเรียนกำรสอน ด้วยระบบมำตรฐำน 7 ส ภำยในหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่ง
ก ำหนดผู้ปฏิบัติงำนและผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงำนที่ชัดเจน ครอบคลุมสภำวะแวดล้อมและรองรับกำรท ำงำนของ
บุคลำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรกิจกรรม 7 ส เพ่ือตรวจประเมิน ตรวจสอบ
อุปกรณ์และห้องปฏิบัติกำรให้มีควำมพร้อมต่อกำรท ำงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีในกำร
ปฏิบัติงำนและกำรบริกำร เพ่ือควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพเข้ำกับสถำนกำรณ์ในยุคดิจิทัล เช่น กำรประชุม



ออนไลน์ จัดสรรโน๊ตบุ๊คและแท็บเล็ต เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ ให้บริกำรเครือข่ำย
ส่วนตัวเสมือนจริง (VPN) มหำวิทยำลัยยังมุ่งเน้นเรื่องสุขภำพของบุคลำกรเป็นส ำคัญโดยในช่วงสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) มหำวิทยำลัยฯ ได้มีกำรปฏิบัติกำรตำมมำตรกำรป้องกัน ก ำหนดจุดคัด
กรอง วัดอุณหภูมิ และสวมหน้ำกำกอนำมัย ก่อนเข้ำปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ และเม่ือสถำนกำรณ์มีควำมรุนแรงขึ้น ได้มี
กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำนเป็นกำรท ำงำนที่บ้ำน (Work from Home) ตำมประกำศของจังหวัดและ
มหำวิทยำลัยก ำหนด เพ่ือให้เกิดควำมเชื่อมั่นเรื่องของควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลำกร 
 

 5.1ข.(2) นโยบายและสิทธิประโยชน์ส าหรับบุคลากร (Workforce Benefits and Policies) 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มุ่งสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้บุคลำกรโดยบริกำร สิทธิ
ประโยชน์ และนโยบำยเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของบุคลำกรได้ครบถ้วนและเหมำะสม ดังนี้  1) จัดสวัสดิกำร
ด้ำนต่ำง ๆ ให้บุคลำกร อำทิ กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำบุคลำกร กำรจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ศึกษำดูงำนใน
ประเทศ เป็นต้น 2)  มีนโยบำยให้บุคลำกรออกแบบปรับปรุงส ำนักงำน ห้องปฏิบัติงำน และพ้ืนที่ที่จ ำเป็นต่อกำร
ปฏิบัติงำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ โดยแบ่งขอบเขตพ้ืนที่ในกำรปฏิบัติงำนเป็นสัดส่วน เพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัวใน
กำรท ำงำนเพ่ือให้บริกำรตำมลักษณะงำนที่แตกต่ำงกัน 3) จัดกิจกรรมสังสรรค์ประจ ำปีเพ่ือเป็นกำรพบปะบุคลำกร 
และจับฉลำกของขวัญประจ ำปี 4) กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ โดยกำรเสนอชื่อบุคลำกรให้ได้รับกำรพิจำรณำเป็น
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนมหำวิทยำลัย ดีเด่นประจ ำปี 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)  
5.2 ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of Workforce Engagement) 

5.2 ก(1) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน (Drivers of Engagement) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ก ำหนดปัจจัยที่ส ำคัญที่ส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกร ได้ก ำหนดให้มีแนว
ทำงกำรประเมินผลควำมผูกพันโดยใช้แบบสอบถำมควำมผูกพันต่อองค์กรของบุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำรฯ ตำมรำยกำร
ประเมินทั้ง 3 ด้ำน ได้แก่ 1) ควำมปรำรถนำที่จะอยู่ในองค์กร 2) ด้ำนควำมตั้งใจที่จะอยู่ในองค์กร     3) ด้ำนกำร
รักษำควำมเป็นสมำชิกขององค์กร  
โดยใช้เกณฑ์วัดปัจจัยควำมผูกพันและควำมพึงพอใจของบุคลำกร ได้แก่ ควำมเจริญก้ำวหน้ำและควำมส ำเร็จใน
งำนที่ท ำ ส่งเสริมให้บุคลำกรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้เข้ำรับกำรอบรมตำมสำยงำน นอกจำกนี้มีกิจกรรม
ส่งเสริมควำมผูกพันที่เป็นขวัญและก ำลังใจให้แก่บุคลำกร  เช่น กิจกรรมกีฬำสัมพันธ์ งำนเกษียณอำยุรำชกำร 
กิจกรรมวันปีใหม่ กิจกรรมประเพณีส ำคัญ เป็นต้น 

5.2 ก (2) การประเมินความผูกพัน (Assessment of Engagement) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีวิธีกำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกรทุกกลุ่ม 3 ด้ำน ได้แก่ 1) ควำมปรำรถนำที่
จะอยู่ในองค์กร 2) ด้ำนควำมตั้งใจที่จะอยู่ในองค์กร 3) ด้ำนกำรรักษำควำมเป็นสมำชิกขององค์กร โดยกำร
สอบถำมควำมพึงพอใจของบุคลำกร ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือน ำผลกำรประเมินไปทบทวน วิเครำะห์ และปรับปรุงควำม
ผูกพันของบุคลำกรในองค์กร 
 
 
 
 



5.2ข. วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีนโยบำยเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร “ร่วมใจสำมัคคี มีจิตบริกำร ทีมงำนคุณภำพ” 
มีกำรสื่อสำรที่เปิดกว้ำงทำงควำมคิดในกำรท ำงำนที่ท้ำทำย โดยมีกำรสร้ำงแรงจูงใจและกระตุ้น   กำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีมุมมองที่จะยอมรับควำมสำมำรถและคุณค่ำของตนเอง มีควำมผูกพันต่อองค์กร ท ำกิจกรรม
ร่วมกัน และเปิดโอกำสให้บุคลำกรได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประสำนกำรท ำงำนร่วมกัน ให้บุคลำกรมีควำมเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน เสมือนบุคคลในครอบครัว เพ่ือมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจำกกำรร่วมแรงร่วมใจกัน ท ำงำนอย่ำง
มืออำชีพ 
  

5.2 ค.การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา (Performance Management) 
 5.2ค(1) การจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีระบบกำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสนับสนุนให้เกิดกำรท ำงำนที่ให้ผล
กำรด ำเนินกำรที่ดีได้โดยใช้ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำน
รำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และเจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำมสัญญำ ตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด            เพ่ือประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงำน ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (สมรรถนะประจ ำต ำแหน่งและสำย
งำน) ของบุคลำกรเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำ แล้วน ำผลมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน สนับสนุนบุคลำกรที่
มีผลงำนโดดเด่น และกำรประกำศชื่นชมบุคลำกรที่มีผลกำรประเมินในระดับดีเด่น ดีมำก เพ่ือสร้ำงขวัญและ
ก ำลังใจแก่บุคลำกร ให้มีผลปฏิบัติงำนที่สูงขึ้น 
 

 5.2ค(2) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Performance Development) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรวำงแผนเพ่ือหำควำมต้องกำรของบุคลำกรตำมควำมต้องกำรส่วนบุคลล ได้แก่ 
ควำมก้ำวหน้ำในงำนสำยอำชีพ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ ที่สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และค่ำนิยมขององค์กร นอกจำกนี้ยังมีกระบวนกำรในกำรให้บุคลำกรได้รับต ำแหน่งที่สูงขึ้น นอกจำกนี้ยังมีกำร
แต่งตั้งรักษำกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำงำนในแต่ละงำน เพ่ือให้ผู้บริหำรและผู้น ำได้เพ่ิมประสบกำรณ์กำรท ำงำน มี
ควำมมั่นใจ และมีควำมสำมำรถในกำรน ำส ำนักวิทยบริกำรฯ ด ำเนินกำรตำม     พันธกิจ สนับสนุนควำมต้องกำร
พัฒนำตนเองของบุคลำกร โดยด ำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ในด้ำนต่ำง ๆ ด้วยวิธีกำรน ำ
ข้อมูลมำวิเครำะห์ ให้มีควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำร ส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือพิจำรณำทบทวนและเสนอ
แนวทำงในกำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมในปีถัดไป  

 

5 . 2ค . ( 3 )  ป ร ะสิ ท ธิ ผ ลของกา ร เ รี ยน รู้ แ ล ะกา รพัฒนา  ( Learning and Development 
Effectiveness) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำ โดย
กำรจัดท ำรำยงำนหลังจำกประชุม อบรม สัมมนำ ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด เพ่ือเป็นกำรสรุปและสังเครำะห์ควำมรู้
จำกกำรอบรม น ำมำถ่ำยทอดควำมรู้และทักษะให้กับบุคลำกรไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน  
 นอกจำกนี้ มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคล มำจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล 
(Individual Development Plan : ID Plan) 
 
 



 
 
 

5.2ค.(4) ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน (Career Development) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรมีควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน โดยยึดหลักเกณฑ์ที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด พัฒนำหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของบุคลำกร และผู้น ำในอนำคต วำงแผนควำมก้ำวหน้ำ โดยมี
กำรผลักดัน อบรม พัฒนำ และแต่งตั้งพ่ีเลี้ยง เพ่ือช่วยเหลือให้บุคลำกรสำมำรถพัฒนำตนเอง นอกจำกนี้ ยังมีกำร
ก ำหนดแนวทำงกำรท ำงำนเพื่อเป็นแบบแผนในกำรพัฒนำตนเองไปยังต ำแหน่งที่มีควำมก้ำวหน้ำมำกขึ้น  
 ยกระดับกำรปฏิบัติงำนสำยสนับสนุนที่ได้พัฒนำตำมล ำดับจำกระดับปฏิบัติกำรสู่ผู้บริหำร โดยมีกำรสืบ
ทอดต ำแหน่ง มีกำรแต่งตั้งหัวหน้ำงำนเป็นผู้ก ำกับดูแล ให้ควำมช่วยเหลือบุคลำกร ตั้งแต่กำรตั้งเป้ำหมำยตลอดจน
กำรท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำยด้วยตัวชี้วัด รวมทั้งกำรกระจำยภำระงำนเพ่ือให้บุคลำกร มีควำมรอบรู้และเพ่ิมควำม
ช ำนำญงำนและเปิดโอกำสให้บุคลำกรรุ่นใหม่ได้บ่มเพำะและก้ำวหน้ำในต ำแหน่งหน้ำที่ 
 


