
สรุปผลการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ปี2562 
 

ส่วนทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการ ในด้านต่าง ๆ โดยมีผลการด าเนินงานดงัมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. ผลส าเรจ็ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล 
   1.1 ด าเนินการปรบัรือ้ระเบียบ หลักเกณฑ์ข้อบงัคับ จากจ านวนทั้งสิ้น 38 เรื่องที่ควรไดร้ับการปรับปรงุ  
        ได้ด าเนินการไปแล้ว รวมทัง้สิ้น 8 เรื่องแยกเป็นด้าน Recruit Retain และ Retire ด้านละ 1, 4 และ 3  
        เรื่องตามล าดับ และอยู่ในระหว่างการด าเนินงานอีก 8 เรื่อง 
   1.2 การบรหิารจัดการ 3 R (Recruit-Retain-Retire) 
        1.2.1 ด้านการสรรหา (Recruit) 
               1.2.1.1 มีการสรรหาสายวิชาการกรณีพเิศษในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนให้กับส านักวิชาทันต-  
                         แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และมีการก าหนดแนวคิดการปรบัปรุงหลกัเกณฑ์ว่าด้วยการ 
                         สรรหาสายวิชาการกรณีพิเศษเพือ่ใหส้ามารถด าเนินการได้อย่างมปีระสิทธิภาพต่อไป 
               1.2.1.2 มีการด าเนินการยกร่างเพื่อปรับปรงุประเภทของพนกังานสายวิชาการเพื่อให้สอดคล้องกับ 
                         เกณฑ์ที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพ เช่น วิศวกรรมศาสตร์  
        1.2.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร (Retain) 
                ปรับปรงุระเบียบกองทุนพฒันาบุคลากร ใหม้ีความคล่องตัวและตอบสนองต่อนโยบายด้านพัฒนา      
                บุคลากรของมหาวิทยาลัย และด าเนินการคัดเลือกพนกังาน ตามระเบียบทีป่รบัปรุงใหม่ และน าไปสู่ 
                การใช้ระเบียบ และก าหนดกรอบในการจัดสรร อาทิ พิจารณาจัดสรรทุน โดยพิจารณาจากความ 
                จ าเป็นที่มีความสอดคล้องกับทิศทางในการพฒันามหาวิทยาลัย หรือสาขาที่ขาดแคลนและมีความ 
                จ าเป็น แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพจิารณา โดยไม่เน้นการจัดสรรทุนในลักษณะแบง่ 
                จัดสรรตามส านักวิชา 
        1.2.3 ด้านการทดแทน (Retire) 
               เริ่มมีการพิจารณาการจ้างงานพนักงานที่ครบเกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประจ าปี               
               งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้นโยบายของมหาวิทยาลัยและทิศทางทีม่หาวิทยาลัยจะก้าวไปเข้ามามี 
               ส่วนในการพิจารณา (top down) จากเดมิเป็นการพิจารณาแบบ bottom up 
    1.3 การก าหนดต าแหน่งความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ได้ปรับปรุงระบบการยื่นผลงานเพื่อขอก าหนด 
         ต าแหน่ง พิจารณาประเมินผลงาน จนกระทั่งได้รบัการอนุมัติ ให้กระชับ และมีประสิทธิภาพมากข้ึนซึง่ใช้ 
         เวลาเพียง 3 – 5 เดือนเท่านั้น ปัจจุบันมีผู้ไดร้ับก าหนดต าแหน่งช านาญการ และช านาญงานไปแล้วทั้งสิ้น  
         19 และ 2 รายตามล าดับ และอยู่ระหว่างกระบวนการอีก 9 ราย  
   1.4 ปรับรือ้เกณฑก์ารจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร โดยในปี 2562 ได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่คณาจารย์เพื่อไป 
        ศึกษาต่อต่างประเทศจ านวน 3 ทุน ไปฝึกอบรม 14 ทุน ในด้านที่เป็น pain point ของมหาวิทยาลัย 
2. ผลส าเรจ็ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   2.1 ด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการคนทีม่ีความสามารถสงู ได้แก่ แผนบรหิารจัดการความก้าวหน้าใน  
        สายอาชีพ แผนในการบ่มเพาะผูบ้รหิารในอนาคตทกุระดับบรหิาร และแผนรกัษาคนดี-คนเก่ง : ได้จัดให้ม ี
        โครงการ Talent Management และ Succession Plan เพื่อการบริหารจัดการคนทีม่ีความสามารถสูง  
        ซึ่งจะน าไปสู่แผนระยะยาวส าหรับบ่มเพาะผูบ้รหิารในอนาคตทุกระดบับริหาร และการจัดท าแผนรกัษาคน 



       ดี-คนเก่ง โดยได้ทีมที่ปรึกษาจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) และไดจ้ัดท าแผนการบรหิารจัดการผู้   
       ที่มีความสามารถสงู (Talent Management) และผูท้ี่ขึ้นสู่ต าแหน่ง (Succession Plan) ที่เป็น short  
       term โดยมีการปรับรื้อระบบการคัดเลือกพนักงานสายบังคับบัญชาของกลุ่มปฏิบัติการวิชาชีพและบรหิาร 
       ทั่วไป เป็น 3 ข้ันตอน 
       2.1.1 ข้ันตอนที่ 1 ด้านวิธีการสรรหา คัดเลือก ด้วยการวิเคราะห์วิเคราะห์คุณสมบัติ สมรรถนะที่ต้องการ  
               (Core Competency)  
        2.1.2 ข้ันตอนที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยการสัมภาษณ์แบบ Structured Interview (2C/1 M) และการประเมิน 
                คุณลักษณะส่วนบุคคล 
         2.1.3 ข้ันตอนที่ 3 เข้าสู่กระบวนการ New-to-Role-Program ซึง่ประกอบไปด้วย On the job training  
                 และ Job shadowing รวมทั้งก าหนดใหม้ีการประเมินผลในแต่ละกระบวนการ และวางแนวทาง 
                 พัฒนาผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเพิ่มเตมิสมรรถนะที่จ าเป็น และใหส้ามารถด ารงต าแหน่งใหม่ได้ 
                 อย่างมีประสิทธิภาพ และจะมีการวางแผนระบบการสบืทอดต าแหน่งทีเ่ป็นแผนระยะยาวส าหรับ 
                 บ่มเพาะผูบ้รหิารในอนาคตทุกระดับบรหิารตอ่ไป 
       2.2 เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการบรหิารงาน สว่นทรัพยากรบุคคล ร่วมกับส่วนสารบรรณและนิติการ  
            ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่จัดท า Standard Operating Procedure (SOP) โดยมผีู้ได้รบัการอบรม 
            แล้วรวมทั้งสิ้น 487 คน และมี SOP แล้ว 460 งาน 
       2.3 สนับสนุนให้ผูบ้รหิารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ 
            2.3.1 หลักสูตร การบริหารยุทธศาสตร์  รุ่นที่ 4 ประจ าปี 2561 (21-23 พ.ย.2561 และ 26-28 พ.ย.            
                    2561) ได้แก่ รศ.ดร.ไชยวัฒน์ รักสกลุพิวัฒน์ 
            2.3.2 หลักสูตร "กฎหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัย" วันที่ 3-5 เมษายน 2562  ได้แก่ รศ.ดร. 
                    กองพล อารรีักษ์ รองอธิการบดฝี่ายกจิการสภามหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.กองพัน อารรีักษ์ ผู้ช่วย 
                    อธิการบดี 
            2.3.3 หลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” UGP-OHEC 4 ในระหว่างวันที่ 22-24 และ  
                    29-31 พ.ค.2562 ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
            2.3.4 หลักสูตร “การบรหิารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ” รุ่น 7 ระหว่างวันที่ 27-28 มิ.ย.2562 ได้แก่ ผู้ 
                    รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร คงก าเนิด) 
             2.3.5 หลักสูตร “ประกาศนียบัตรธรรมภิบาลของผู้บรหิารระดับกลาง” ในระหว่างวันที่ 7 มิ.ย.- วันที่  
                    17 ธ.ค.2562 ได่แก่ รศ.ดร.กองพัน อารรีักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นต้น 
3. ผลส าเรจ็ด้านการประเมินและส่งเสริมทรัพยากรบุคคล 
   3.1 สายวิชาการ ได้ด าเนินการออกแบบโครงสร้างจากร่างองค์ประกอบภาระงานสายวิชาการ โดยเริ่มจากภาระ 
        งานหลักได้แก่ งานสอน โดยประสานการเช่ือมต่อข้อมูลการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการเป็น 
         อาจารย์ที่ปรึกษา กับส าเนาฐานข้อมูลระบบทะเบียนนักศึกษา ของศูนย์บริการการศึกษา และงานวิจัย โดย 
         ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ออกแบบโครงสร้าง และก าหนดรูปแบบการบันทึก และประสานการ 
         เช่ือมต่อข้อมูลผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ ของคณาจารย์ โดยต่อยอดจากระบบฐานข้อมลูงานวิจัย  
         และระบบค่าตอบแทน/ ค่าใช้จ่ายตีพิมพ์ของสถาบันวิจัยและพฒันา และระบบการขออนุมัติไปน าเสนอ 
         ผลงานทางวิชาการ B-Office ของส านักวิชา เพื่อใหส้ามารถน ารายการภาระงานเหล่าน้ีแสดงในระบบเพื่อ  



       ตรวจสอบกอ่นน าไปค านวณค่าภาระงานต่อไป หลังจากนี้ได้ก าหนดแผนเพื่อหารือกบัส่วนสารบรรณและนิติ 
       การในการน าเข้าข้อมลูบันทึกแต่งตั้ง มอบหมายภาระงานตามภารกจิของมหาวิทยาลัย ซึง่เป็นอีก 
       องค์ประกอบทีส่ าคัญ เป็นล าดับตอ่ไป 
  3.2 สายปฏิบัติการวิชาชีพ ได้ด าเนินการออกแบบ พัฒนาฐานข้อมูล Job Description ของต าแหน่งงานใน    
       มหาวิทยาลัย เพื่ออ้างอิงประกอบการกรอกภาระงาน และประเมินผลการปฏิบัตงิาน ทั้งนีส้ าหรับ   
       องค์ประกอบด้านสมรรถนะการปฏิบัติงาน ได้บรูณาการร่วมกบัระบบ PBM เพือ่น าข้อมลูการรายงานผล มา 
       ใช้ประกอบเป็นปจัจัยในการประเมินค่าภาระงาน โดยอ้างอิงจากร่างปจัจัยที่ได้จากทีป่ระชุมระดมสมอง 
       ผู้บริหาร เมื่อวันที่ 3 สงิหาคม 2561 ทั้งนี้ได้ประชุมหารือร่วมกบัส่วนแผน MIS และผูพ้ัฒนาระบบจาก 
       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพทิยสาร หน่วย 
       ประสานงาน มทส.-กทม. ได้ข้อสรุปการเช่ือมตอ่ข้อมลูการรายงานผลการปฏิบัติงานจากระบบ PBM ราย 
       เดือน ประกอบด้วย ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย บทบาทตาม Matrix Assignment  
       สัดส่วนความรับผิดชอบ รวมถึง แผนและผลการด าเนนิงาน และมีการหารือกลุ่มย่อย และติดตามความ 
       คืบหน้าการพัฒนาการเช่ือมต่อข้อมลูดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อน ามาผนวกกับระบบประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
       ต่อไป 
4. ผลส าเรจ็ด้านสารสนเทศดิจิทลัส าหรบัการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
   4.1 ออกแบบ และพฒันา HR Data Warehouse แบบ Multi-tier ที่สามารถรองรบัสารสนเทศ และโปรแกรม 
        ประยุกต์ ส าหรบัการบริหารจัดการภายใน รวมถึงการให้บริการในองค์กร และบุคคลภายนอก โดยสามารถ   
        ท างานประสานกันได้อย่างสมบรูณ์กับฐานข้อมูล MIS-EIS ของมหาวิทยาลัย 
   4.2 นอกจากนี้ เพื่อใหร้องรบักับการเปลี่ยนแปลงบรบิทของการบรหิารแบบคล่องตัว ยังได้ออกแบบสารสนเทศ 
        ผังองค์กร และผังการบรหิาร ที่ยืดหยุ่น และรองรับยทุธศาสตร์การบริหาร และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
        รูปแบบใหม่ในปัจจุบัน รวมถงึที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น Matrix Assignment KPI Evaluation และ  
        PBM เป็นต้น ซึ่งครอบคลมุ JD และ SOP  
   4.3 เพื่อให้เกิดการประเมินผลการปฏิบัติงานทีเ่ป็นธรรม สามารจ าแนกบุคคลได้ และสะท้อนกบัสมรรถนะจริง 
        ได้จัดท าระบบเช่ือมต่อสารสนเทศผลการด าเนินงานจาก PBM เพื่อน ามาใช้ประกอบการประเมินผลใน 
        อนาคต 
  4.4 เพิ่มช่องทางการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ มารว่มงานกับทางมหาวิทยาลัย ด้วยระบบรับสมัครแบบ 
       ออนไลน์  
 
 


