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เปาประสงคทาง

ยุทธศาสตร 

(Strategic Objective) 

ตัวชี้วดัตามแผนแมบทฯ 
Goal 

ป66 

ตัวชี้วดัสวนงาน 

(Sector indicator) 

Goal 

(Si) 

 แผนปฏบิัติการ 

(แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม) 

ตัวชี้วดัโครงการ 

(Activity Indicator) 

Goal 

(Ai) 

เวลา/การ

จัดการดาน

ทรัพยากร 

(Resource 

allocation) 

ผูรับผิดชอบ 

(มหาวิทยาลัย/ 

สวนงาน) 

SI1.0 ประเด็นดานวัฒนธรรมองคกร 

O101: บุคลากรตระหนัก

และนำเอาคานยิม

ตลอดจนวัฒนธรรมของ

องคกรมาปฏิบัติเปน

บรรทัดฐานในการ

ปฏิบัติงาน การตัดสินใจ

และการแกไขปญหา

ภายในองคกร เพือ่สราง

รากฐานวัฒนธรรมองคกร

แกมหาวิทยาลัย 

K101: รอยละของสวน
งานที่มีผลประเมิน
สมรรถนะหลัก
มหาวิทยาลัยของบุคลากร
เปนไปตามความคาดหวัง
ทั้ง 3 สมรรถนะ (SWU) 
เกินรอยละ 90 

90 KS1: รอยละของบุคลากร

ที่มีผลประเมินสมรรถนะ

หลักมหาวิทยาลัย (SWU) 

เปนไปตามความคาดหวัง 

90 1. การทำความเขาใจและส่ือสารถึงวัฒนธรรมองคกร

คานิยมของมหาวิทยาลัยแกผูบริหารและบุคลากร

2. การถายทอดคานิยมผานการประเมินสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานประจำป  

3. การชี้แจงระบบการประเมินสมรรถนะของ

มหาวิทยาลัยแกผูประเมิน

4. โครงการการสรางสวนรวมในคานิยมและ

วัฒนธรรมองคกร

5. ถายทอดคานยิมผานโครงการพัฒนาบุคลากรใหม 

(On boarding) คน มศว

(1-3) รอยละของสวนงานที่

มหาวิทยาลัยดำเนินการชี้แจง 

(4) รอยละของบุคลากรที่เขารวม

โครงการรับรูคานิยมของ

มหาวิทยาลัยหลังจบโครงการ

(5) รอยละของบุคลากรใหมที่เขา

รวมโครงการรับรูคานิยมของ

มหาวิทยาลัยหลังจบโครงการ

60 

80 

90 

รายละเอียด

ตามโครงการ 

รองอธิการบดีฝาย

บริหารและทรัพยากร

บุคคล/หัวหนาสวนงาน 

SI2.1 ประเด็นดานสภาพแวดลอมทางกายภาพและอาชวีอนามัย 

O211: ผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยมีความ
ปลอดภัยจาก
สภาพแวดลอมในทุกพื้นที่
ของมหาวิทยาลัยในการ
ปฏิบัติงานและ
มหาวิทยาลัยไดรับการ
รับรองมาตราฐานระบบ
การจัดการอาชวีอนามยั
และความปลอดภัย 

K211: จำนวนคร้ังการ
รายงานการเกิดอุบัติเหตุ
จากสภาพแวดลอมของ
พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย 
(บาดเจ็บสาหัส/ทุพล
ภาพ/เสียชวีิต) 
K212: การไดรับการ
รับรองมาตรฐานระบบ
การจัดการดานอาชวีอนา
มัยและความปลอดภยั 

0 

On 

going 

KS2: จำนวนคร้ังการ
รายงานการเกิดอุบัติเหตุ
จากสภาพแวดลอมของ
พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย 
ของบุคลากรในสังกัด 
(บาดเจ็บสาหัส/ทุพล
ภาพ/เสียชวีิต)  
KS3: รอยละของบุคลากร
ของสวนงานเขารวมซอม

แผนปองกันระงบอัคคีภัย

และอพยพหนีไฟ  

0 

90 

1. จัดทำแผนแมบทกายภาพ มศว และดำเนินการ

ตามแผน

2. การดำเนินการเพื่อรับรองมาตรฐานระบบการ

จัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภยั

3. การซอมแผนปองกันระงับอัคคีภยัและอพยพหนีไฟ

4. การอบรมการกูชีพโดยใชเคร่ืองกระตุกไฟฟาหวัใจ

อัตโนมัติ (AED)

(3) รอยละของสวนงาน (หรือ

รอยละของพื้นทีภ่ายใน

มหาวิทยาลัย) ที่มีการซอมแผน

ปองกันระงับอัคคีภัยและอพยพ

หนีไฟ

(4) รอยละของสวนงานที่สง

บุคลากรเขารวมฝกอบรมการใช

เคร่ือง AED 

(4) รอยละของบุคลากรที่เขา

ฝกอบรมมีความรูในการใชเคร่ือง 

AED ผานแบบทดสอบหลัง

ฝกอบรม 

100 

90 

90 

รายละเอียด

ตามโครงการ 

รองอธิการบดีฝาย

พัฒนาความยั่งยืนและ

กายภาพ/รองอธิการบดี

ฝายบริหารและ

ทรัพยากรบุคคล/

หัวหนาสวนงาน  



เปาประสงคทาง

ยุทธศาสตร 

(Strategic Objective) 

ตัวชี้วดัตามแผนแมบทฯ 
Goal 

ป66 

ตัวชี้วดัสวนงาน 

(Sector indicator) 

Goal 

(Si) 

 แผนปฏบิัติการ 

(แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม) 

ตัวชี้วดัโครงการ 

(Activity Indicator) 

Goal 

(Ai) 

เวลา/การ

จัดการดาน

ทรัพยากร 

(Resource 

allocation) 

ผูรับผิดชอบ 

(มหาวิทยาลัย/ 

สวนงาน) 

S2.2 ประเด็นดานระบบสารสนเทศและขอมูลดานทรัพยากรบุคคล 
O221: กระบวนการหลัก
ทางดานทรัพยากรบุคคล
ของมหาวิทยาลัย
ดำเนินการผานระบบ
สารสนเทศดานทรัพยากร
บุคคล (HRIS) 100%  

K221: รอยละของ
ความสำเร็จในการ
ปรับปรุงระบบ HRIS 
K222: ระดับความพึง
พอใจของผูใชงานตอ
ระบบ HRIS 

50 

 

 

3.5 

KS4: รอยละของความ

ครบถวนสมบูรณถูกตอง

ของขอมูลในระบบ 

HURIS 

KS5: จำนวนการรายงาน

ความผิดพลาดของขอมูล

ในระบบที่ตรวจพบเมื่อ

เรียกใชงานขอมูล 

100 

 

 

 

0 

1. จัดทำแผนแมบทมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและ

ดำเนินการตามแผน 

2. โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

มหาวิทยาลัย (HRIS) รวมกับการปรับปรุง

กระบวนการทำงานดานทรัพยากรบุคคล 

3. ถายทอดและอบรมการใชงานระบบสารสนเทศ

ทรัพยากรบุคคล 

 

 

(2) รอยละความครบถวน

สมบูรณของขอมูลในระบบ

สารสนเทศทรัพยากรบุคคลของ

มหาวิทยาลัย 

 

95 (2) วงเงินไม

เกิน 20 ลาน

บาท 

รองอธิการบดีฝาย

บริหารและทรัพยากร

บุคคล/ผูอำนวยการ

สำนักคอมพิวเตอร 

O222: มี Dashboard 
แบบ Management 
Intelligence (MI) ดาน
ทรัพยากรบุคคล สำหรับ
เปนขอมูลในการตัดสินใจ
ของผูบริหาร 

K223: ระดับความพึง
พอใจของผูบริหารตอการ
ใชงาน Dashboard 
ขอมูลดานทรัพยากร
บุคคล 

Pen 

ding 

- - 1. วิเคราะหและสังเคราะหระบบขอมูลสารสนเทศที่

จำเปนตอการสรางระบบ Management 

Intelligence (ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก/ภาคเอกชน)  

2. โครงการจัดทำระบบ Management Intelligence  

3. ถายทอดและนำขอมูลไปใชในการบริหารและการ

ตัดสินใจขององคกร  

(2) รอยละความสำเร็จของการ

ดำเนินการจัดทำระบบ 

Management Intelligence 

แลวเสร็จ 

50 (2) วงเงินไม

เกิน 20 ลาน

บาท (รวมกับ 

HRIS)  

ผูอำนวยการสำนกั

คอมพิวเตอร/รอง

อธิการบดีฝายบริหาร

และทรัพยากรบุคคล 

SI3.1 ประเด็นดานอัตรากำลงัและขีดความสามารถ 
O311: มีปริมาณ
อัตรากำลังที่มีคุณภาพ
ตามขีดความสามารถ
เปนไปตามแผน
อัตรากำลังที่ไดวิเคราะห
และวางแผนไว 

K311: รอยละของ
อัตรากำลังที่มีคนครอง
ตามแผนอัตรากำลังของ
มหาวิทยาลัยที่ไดมีการ
วิเคราะหไว 
K312: รอยละของสวน
งานที่มีผลประเมิน
สมรรถนะตามสายงาน ที่
มหาวิทยาลัยกำหนดราย
ตำแหนงทั้ง 3 สมรรถนะ 
เปนไปตามความคาดหวัง
เกิน รอยละ 90 ของ
บุคลากรทั้งหมด 

85 

 

 

 

 

90 

KS6: รอยละของบุคลากร

ในสวนงานที่มีสมรรถนะ

ตามสายงาน(บังคับ) 3 

สมรรถนะเปนไปตาม

ความคาดหวัง  

 

90 1. วิเคราะหอัตรากำลังพื้นฐานที่ตอบสนองตอ ภารกิจ

และเปาหมายการดำเนินงานทั้งในปจจบุันและอนาคต 
กระจายและบูรณาการอัตรากำลังอยางเหมาะสม 
ยุติธรรมและทั่วถึง 
3. วิเคราะหและทบทวนขีดความสามารถที่มีความ

เหมาะสมกับตำแหนงที่ปฏบิัติงาน 

4. การประเมินสมรรถนะตามสายงานผานระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป    

5. โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะที่จำเปนในโลก

อนาคตทั้งสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะ

เทคโนโลยีดิจิทัล 

(5) รอยละของบุคลากรสอบผาน

การประเมินสมรรถนะเทคโนโลยี

ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยในเกณฑ

ดีขึ้นไป (รอยละ 80) 

80 เปนไปตาม

โครงการ 

รองอธิการบดีฝาย

บริหารและทรัพยากร

บุคคล/ผูอำนวยการ

สำนักคอมพิวเตอร 



เปาประสงคทาง

ยุทธศาสตร 

(Strategic Objective) 

ตัวชี้วดัตามแผนแมบทฯ 
Goal 

ป66 

ตัวชี้วดัสวนงาน 

(Sector indicator) 

Goal 

(Si) 

 แผนปฏบิัติการ 

(แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม) 

ตัวชี้วดัโครงการ 

(Activity Indicator) 

Goal 

(Ai) 

เวลา/การ

จัดการดาน

ทรัพยากร 

(Resource 

allocation) 

ผูรับผิดชอบ 

(มหาวิทยาลัย/ 

สวนงาน) 

SI3.2 ประเด็นดานการสรรหาและคงไวของบุคลากร 
O321: มหาวิทยาลัยมี
ระบบกระบวนการที่
หลากหลาย รวมทั้ง
เคร่ืองมือที่มีความถูกตอง
และนาเชื่อถือในการสรร
หาใหไดมาซ่ึงบุคลากรที่มี
ขีดความสามารถ
เหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติงานไดในทุกอัตรา
และตำแหนงตามแผน
อัตรากำลังและขีด
ความสามารถของ
มหาวิทยาลัย 

K321: รอยละของสวน
งานที่มีความสำเร็จในการ
บรรจุจางบุคลากรจาก
กระบวนการสรรหา
ทั้งหมดเกินกวารอยละ 70 
ของกระบวนการสรรหา
ของสวนงานทั้งหมด 

70 KS7: รอยละความสำเร็จ

ในการบรรจุจางบุคลากรที่

มีคุณสมบัติครบถวนจาก

กระบวนการสรรหาดวย

วิธีตางๆ  

KS8: รอยละของบุคลากร

ใหมในชวงสัญญาทดลอง

งานที่ผานการประเมิน  

(แยกขอมูลกลุม

โรงพยาบาลและกลุมใช

ทุนออก)  

70 

 

 

 

 

90 

1. ปรับปรุงพัฒนา ชองทางการสรรหาใหสามารถ

ดำเนินการใหหลากหลายและตอบโจทยตอ

ตลาดแรงงาน  

2. พัฒนาระบบการสรรหาผานระบบออนไลน 

3. พัฒนาระบบการรับจากสวนกลางในตำแหนงกลาง

ของสายปฏิบัติการ 

4. พัฒนาแบบประเมินตามสมรรถนะทีจ่ำเปนสำหรับ

มหาวิทยาลัยและสวนงาน (วัฒนธรรมองคกร คานิยม 

ดิจิทัล)  

5. โครงการอบรมนักทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกบั

กฎระเบียบการสรรหาคัดเลือก    

(2) รอยละความสำเร็จของการ

ดำเนินการสรรหาผานระบบ

ออนไลน 

(3) รอยละความสำเร็จของระบบ

การสรรหาจากสวนกลางใน

ตำแหนงกลางของมหาวิทยาลัย 

(4) จำนวนการรายงาน

ขอผิดพลาดหรือขอรองเรียนของ

กระบวนการสรรหา ที่ไดรับการ

พิสูจนแลว 

 

100 

 

 

100 

 

 

0 

รายละเอียด

ตามโครงการ 

รองอธิการบดีฝาย

บริหารและทรัพยากร

บุคคล/หัวหนาสวนงาน 

O322: สามารถรักษา
บุคลากรที่มีคุณภาพมีผล
การปฏิบัติงานที่ดีไวได 

K322: รอยละของสวน
งานที่สามารถรักษา
บุคลากรที่มีผลประเมินใน
ระดับดีเดนขึ้นไปใหคงอยู
ในองคกรเกินกวารอยละ 
85 ของบุคลากรที่มีผล
การประเมินในระดับดีเดน
ของปกอนหนา  
 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

KS9: รอยละของบุคลากร

ที่มีผลการประเมินระดับ

ดีเดนขึ้นไป (มากกวา 90 

คะแนน) ของผลประเมินป

กอนหนายังอยูในองคกร 

KS10: รอยละการคงอยู

ของคณาจารยที่มีตำแหนง

ทางวิชาการเมื่อเทียบกับป

กอนหนา  

 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

85 

1. ชี้แจง พัฒนา และปรับปรุงระบบการจัดทำ

ขอตกลงการปฏิบัติงาน และประเมินภายในสวนงาน 

ที่สามารถสะทอนผลการปฏิบัติงานตามขอเท็จจริง   

2. ระบบการขึ้นเงินเดือนมีความยุติธรรม เหมาะสม 

3. รางวัลบุคลากรดีเดนจากผลการปฏิบติังานทั้งระดับ

มหาวิทยาลัยและสวนงาน  

 

(1) รอยละของสวนนงาน

ดำเนินการจัดทำขอตกลงการ

ปฏิบัติงานและประเมินเปนไป

ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

  

100 รายละเอียด

ตามโครงการ 

รองอธิการบดีฝาย

บริหารและทรัพยากร

บุคคล/หัวหนาสวนงาน  



เปาประสงคทาง

ยุทธศาสตร 

(Strategic Objective) 

ตัวชี้วดัตามแผนแมบทฯ 
Goal 

ป66 

ตัวชี้วดัสวนงาน 

(Sector indicator) 

Goal 

(Si) 

 แผนปฏบิัติการ 

(แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม) 

ตัวชี้วดัโครงการ 

(Activity Indicator) 

Goal 

(Ai) 

เวลา/การ

จัดการดาน

ทรัพยากร 

(Resource 

allocation) 

ผูรับผิดชอบ 

(มหาวิทยาลัย/ 

สวนงาน) 

3.3 ประเด็นดานระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏบิัตงิานและการจัดการคาตอบแทนตามผลสัมฤทธิ ์
O331: มหาวิทยาลัยมี
ผลสัมฤทธิ์ขององคกรจาก
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรอยางมี
ประสิทธิภาพ ตามการ
กำกับของการประเมินที่มี
มาตรฐาน เปนไปตาม
แนวทางและความ
ตองการขององคกร ทั้งยัง
มีความยุติธรรม โปรงใส 
คัดแยกระดับ
ความสามารถของ
บุคลากรไดและนำผลการ
ประเมินที่ไดไปสูการ
พัฒนาและการจัดการผูมี
ความสารถและศักยภาพ
ขององคกร 

K331: รอยละของสวน
งานที่บรรลุผลการ
ดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยไมนอยกวา
รอยละ 90 ของตัวชี้วัด
ตามแผนยุทศาสตรของ
มหาวิทยาลัย  
K332: รอยละของสวน
งานที่ไดรับขอรองเรียนใน
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจำปที่ไดรับ
การพิสูจนแลว 

70 

 

 

 

 

 

 

 

0 

KS11: รอยละความสำเร็จ

ของตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย 

KS12: จำนวนขอรองเรียน

ในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจำปที่ไดรับ

การพิสูจนแลว 

90 

 

 

 

0 

1. ถายทอดตัวชี้วัดจากแผนยุทธศาสตร 20 ป

มหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการประจำป สูตัวชีว้ัด

ขอตกลงการปฏิบัติงานของหวัหนาสวนงาน จนถึง

ระดับผูปฏิบัติงาน 

2. สรางตัวชี้วัดการประเมินการปฏบิัติงานกลาง ที่มี

ความจำเปนตามแตละชื่อตำแหนงที่สำคัญใหเปน

มาตรฐานเดียวกัน  

3. การชี้แจง/อบรม การจัดทำตัวชีว้ัดสำหรับการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน และการประเมิน

สมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  

4. จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนา

สวนงาน ใหมีความยุติธรรม สะทอนผลการปฏิบัติงาน 

5. สรางระบบ กลไกการส่ือสารกระบวนการในการให

ขอมูลยอนกลับ รองเรียน อุทธรณ แกบคุลากรในเร่ือง

ของการประเมินการปฏิบัติงานและการขึ้นคาจาง

ประจำป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) รอยละของหวัหนาสวนงานที่

ไดรับการถายทอดตัวชี้วัดจาก

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

(2) จำนวนชือ่ตำแหนงกลางที่มี

ตัวชี้วัดกลางในการประเมิน 

(3) รอยละของสวนงานที่มกีาร

ชี้แจงแนวทางการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานจากมหาวิทยาลัย  

(4) จำนวนขอรองเรียนจากการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานหวัหนา

สงนงาน  

 

100 

 

 

10 

 

80 

 

 

0 

รายละเอียด

ตามโครงการ 

รองอธิการฝายแผนและ

ยุทธศาสตร/รอง

อธิการบดีฝายบริหาร

และทรัพยากรบุคคล/

หัวหนาสวนงาน 



เปาประสงคทาง

ยุทธศาสตร 

(Strategic Objective) 

ตัวชี้วดัตามแผนแมบทฯ 
Goal 

ป66 

ตัวชี้วดัสวนงาน 

(Sector indicator) 

Goal 

(Si) 

 แผนปฏบิัติการ 

(แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม) 

ตัวชี้วดัโครงการ 

(Activity Indicator) 

Goal 

(Ai) 

เวลา/การ

จัดการดาน

ทรัพยากร 

(Resource 

allocation) 

ผูรับผิดชอบ 

(มหาวิทยาลัย/ 

สวนงาน) 

SI3.4 ประเด็นดานระบบการพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
O341: บุคลากรมีขีด
ความสามารถเหมาะสม
กับตำแหนงและหนาที่
รับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจาก
กระบวนการพัฒนาที่
ออกแบบเฉพาะบุคคล 

K341: รอยละของชื่อ

ตำแหนงงานที่ดำเนินการ

จัดทำแผนพัฒนา

รายบุคคลแลวเสร็จ 

K342: รอยละของสวน

งานที่บุคลากรที่อยูใน

ตำแหนงที่มีแผนพัฒนา

รายบุคคลดำเนนิการตาม

แผนพัฒนารายบุคคลของ

ตนเองเกินกวารอยละ 90 

ของบุคลากรที่อยูใน

ตำแหนงที่มีแผนพัฒนา

รายบุคคล 

50 

 

 

 

Pen 

ding 

 

KS13: รอยละของ

บุคลากรที่อยูในตำแหนงที่

มีแผนพัฒนารายบุคคล

ดำเนินการตามแผน  

Pen

ding  

1. สราง/พัฒนา ระบบและกลไก การพฒันาบุคลากร 

ต้ังแตวิเคราะหความตองการหรือความจำเปนของ

หัวขอการพัฒนา ในรูปคณะกรรมการทัง้ในระดับ

มหาวิทยาลัยและสวนงาน โดยมุงเนน  

- การพัฒนาความรูเฉพาะดานตามชื่อตำแหนง 

(Specific Training Roadmap) 

- การพัฒนาสมรรถนะ (Competency 

development) 

- การพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิตทัล (Digital literacy)  

- การพัฒนาองคความรูที่จำเปนอื่นๆ ตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย (เชน sustainability)  

เพื่อสรางระบบและแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) 

2. กิจกรรม/โครงการการอบรมแยกตามประเภท

บุคลากร สายวิชาการ/สายปฏิบัติการ/ผูบริหาร ตาม

ความเหมาะสม 

3. จัดต้ังศูนยฝกอบรมของมหาวิทยาลัย 

4. พัฒนาระบบชื่อกลุมตำแหนง (Job family) และ

การหมุนเวยีนของตำแหนง (Job rotation) เพื่อ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเปนการใชบุคลากร

ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

(1) รอยละของชื่อตำแหนงงานที่

มี Training roadmap  

(4) จำนวนชือ่ตำแหนงที่มีการทำ 

Job rotation ของทั้ง

มหาวิทยาลัย 

(3) ความสำเร็จในการจัดต้ังศูนย

ฝกอบรมของมหาวิทยาลัย 

 

50 

 

1 

 

 

แลว

เสร็จ 

 

รายละเอียด

ตามโครงการ 

(ดูงบการจัด

ฝกอบรม)  

รองอธิการบดีฝาย

บริหารและทรัพยากร

บุคคล/หัวหนาสวนงาน 

SI4.1 ประเด็นดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ 
O411: การจัดสวัสดิการที่
ตอบโจทยความตองการที่
หลากหลายของบุคลากร
อยางเหมาะสม เทาเทียม 

K411: ระดับความพึง

พอใจตอการจัดสวัสดิการ

ของมหาวิทยาลัย 

4 - - 1. พัฒนาและปรับรุงนโยบายและระบบการจัด

สวัสดิการแกพนักงานมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสม

และเทาเทียม 

2. จัดชองทางการรับฟงและส่ือสารการดำเนินการ

ดานสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 

(2) รอยละการรับรูขอมูลในการ

จัดสวัสดิการของพนกังาน

มหาวิทยาลัย  

(1) จำนวนขอรองเรียนในการ

ดำเนินการดานสวัสดิการของ

เจาหนาที ่

90 

 

 

0 

ตามงบกองทุน

สวัสดิการ

มหาวิทยาลัย

และ

รายละเอียด

ตามโครงการ  

รองอธิการบดีฝาย

บริหารและทรัพยากร

บุคคล /หัวหนาสวนงาน 



เปาประสงคทาง

ยุทธศาสตร 

(Strategic Objective) 

ตัวชี้วดัตามแผนแมบทฯ 
Goal 

ป66 

ตัวชี้วดัสวนงาน 

(Sector indicator) 

Goal 

(Si) 

 แผนปฏบิัติการ 

(แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม) 

ตัวชี้วดัโครงการ 

(Activity Indicator) 

Goal 

(Ai) 

เวลา/การ

จัดการดาน

ทรัพยากร 

(Resource 

allocation) 

ผูรับผิดชอบ 

(มหาวิทยาลัย/ 

สวนงาน) 

SI4.2 ประเด็นดานความเจรญิกาวหนาตามสายงาน 
O421: มีบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถที่
เหมาะสมกับตำแหนงทาง
วิชาการสำหรับสาย
วิชาการและระดับ
ตำแหนงตามที่ (ตอ) 
(ตอ) มหาวิทยาลัยกำหนด
กรอบไวไดครบถวนในสาย
ปฏิบัติการ รวมทั้ง
บุคลากรมีความ
เจริญกาวหนาตามสาย
งานตามชวงระยะเวลาที่
เหมาะสมทั้งสายวิชาการ
และสายปฏิบัติการ 

K421: รอยละของสวน

งานที่สามารถดำเนินการ

ใหบุคลากรทั้งสายวิชาการ

และสายปฏิบัติการ เขาสู

ตำแหนง/ระดับตำแหนงที่

สูงขึ้นรอยละ 25 ของ 

บุคลากรที่พรอมภายใน

สวนงาน 

70 KS14: รอยละของ

บุคลากรสายวิชาการที่มี

ความพรอมตามกรอบ

ระยะเวลา เขาสูตำแหนง

ทางวิชาการ/ระดับ

ตำแหนงที่สูงขึ้น  

KS15: รอยละของสาย

ปฏิบัติการที่มีความพรอม

ตามกรอบระยะเวลา เขาสู

ระดับตำแหนงที่สูงขึ้น  

25 

 

 

 

 

 

25 

1. ชี้แจงระบบความกาวหนาตามสายอาชีพทั้งสาย

วิชาการและสายปฏบิัติการ 

2. พัฒนาระบบการส่ือสาร ขอมูล ของระบบ

ความกาวหนาตามสายอาชพีแกบุคลากร  

3. การจัดอบรมเตรียมความพรอมในการสรางผลงาน

เพื่อการขอกำหนดตำแหนง/หรือระดับตำแหนงที่

สูงขึ้นของทั้งสายวิชาการและสายปฏิบติัการ  

(1) รอยละของสวนงานที่

มหาวิทยาลัยดำเนินการชี้แจงให

ความรูระบบความกาวหนาทั้ง

สายวิชาการและสายปฏิบัติการ 

(3) รอยละของผูเขารวมโครงการ

อบรมยื่นขอกำหนดตำแหนงหรือ

ระดับตำแหนงทั้งสายวิชาการ

และสายปฏิบัติการ 

80 

 

 

 

25  

รายละเอียด

ตามโครงการ 

รองอธิการบดีฝาย

บริหารและทรัพยากร

บุคคล /หัวหนาสวนงาน 

SI4.3 ประเด็นดานการจัดการบุคลากรที่มีความสามารถสูง/การพัฒนาผูนำองคกร  
O431: มีบุคลากรผูที่มี
ความสามารถสูงที่ไดรับ
การกำหนดในระบบและ
รักษาบุคลากรผูที่มี
ความสามารถสูงไวใหคง
อยูในองคกรได 

K431 รอยละของ

บุคลากรที่มีความสามารถ

สูงไดรับการพัฒนาผาน

ระบบการพัฒนาและ

สงเสริมผูมีความสามารถ

สูงของสวนงานหรือ

มหาวิทยาลัย 

70 - - 1. สรางระบบและกลไกผานคณะกรรมการทั้งในระดับ

มหาวิทยาลัยและสวนงาน ในการพจิารณากำหนด

บุคลากรที่มีความสามารถสูง ทั้งจากผลการปฏิบัติงาน

ประจำป ผลงานเชิงประจักษ รางวัลที่ไดรับ 

2. สรางระบบและกลไกในการสงเสริมบุคลากรที่มี

ความสามารถสูงในการพัฒนาความสามารถ สนับสนุน

การสรางผลงาน ประสานความรวมมือทั้งในแงการ

เรียนการสอน การวจิัย บริการวิชาการทั้งกับองคกร

ภายในและองคกรภายนอก 

3. จัดทำรางวัลเชิดชูเกียรติ/การประกวดสำหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีผลงานดีเดนในดานตางๆ  

4. ระบบการสนับสนุนและการรักษาบุคลากรสาย
วิชาการที่มีความสามารถ อันไดแก ผูทีม่ีตำแหนงทาง
วิชาการ ระดับ ศ. หรือ รศ. ที่มีผลงานโดดเดน ใหคง
อยูในองคกร 

(1) การจัดทำขอบังคับ ระเบียบ 

ประกาศที่เกี่ยวของกบัการ

สงเสริมศักยภาพหรือความ

รวมมือทั้งองคกรภายในและ

ภายนอก 

แลว

เสร็จ 

รายละเอียด

ตามโครงการ 

รองอธิการบดีฝาย

บริหารและทรัพยากร

บุคคล /ผูอำนวยการ

สถาบันยุทธฯ/หัวหนา

สวนงาน 



 

 

เปาประสงคทาง

ยุทธศาสตร 

(Strategic Objective) 

ตัวชี้วดัตามแผนแมบทฯ 
Goal 

ป66 

ตัวชี้วดัสวนงาน 

(Sector indicator) 

Goal 

(Si) 

 แผนปฏบิัติการ 

(แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม) 

ตัวชี้วดัโครงการ 

(Activity Indicator) 

Goal 

(Ai) 

เวลา/การ

จัดการดาน

ทรัพยากร 

(Resource 

allocation) 

ผูรับผิดชอบ 

(มหาวิทยาลัย/ 

สวนงาน) 

O432: มีผูที่มีศักยภาพสูง
ที่พรอมขึ้นเปนผูนำของ
องคกรอยูในระบบ (ตอ)   
(ตอ) การเตรียมความ
พรอมการเปนผูนำ เพื่อ
ความตอเนื่องการ
ดำเนินการขององคกร 
(Organization 
continuity) 

K432: รอยละของ

บุคลากรที่มีความสามารถ

และมีศักยภาพไดรับการ

พัฒนาผานโครงการ

เตรียมความพรอมในการ

เปนผูนำของมหาวิทยาลัย

ทั้งสายวิชาการและสาย

ปฏิบัติการ  

K433: รอยละอัตราการ

ครองตำแหนงผูบริหาร

สายปฏบิัติการ  

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

- - 1. สรางระบบและกลไกผานคณะกรรมการทั้งในระดับ

มหาวิทยาลัยและสวนงานในการกำหนดบุคลากรที่มี 

ศักยภาพในการขึ้นเปนผูบริหาร  

2. โครงการอบรมพัฒนาเตรียมความพรอมการเปน

ผูนำมหาวิทยาลัย  

3. การกำหนดตำแหนงบริหารสายปฏิบติัการทาง

ยุทธศาสตร เพื่อเตรียมความพรอมและสามารถหา

บุคลากรที่เหมาะสมเขาสูตำแหนงไดอยางตอเนื่อง  

4. กำหนดตำแหนงสำคัญ (Critical position) เพื่อ

พัฒนาคนหรือสรรหาจากบุคคลภายนอกเพื่อการ

ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

 

 (4) รอยละของตำแหนงสำคัญ 

(Critical position) ของ

มหาวิทยาลัย มีคนครองทั้งสาย

วิชาการและสายปฏบิัติการ 

75 รายละเอียด

ตามโครงการ 

รองอธิการบดีฝาย

บริหารและทรัพยากร

บุคคล /หัวหนาสวนงาน 

SI4.4 ประเด็นดานการสรางสขุภาวะบคุลากร  
O441: บุคลากรมีสุขภาวะ
ที่ดีในการปฏิบัติงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

K441: รอยละของสวน

งานที่มีคะแนนระดับความ

ผูกพันของบุคลากรเฉล่ีย

มากกวา 4.0 คะแนน* 

 

 

 

 

 

*ปรับตัวชีว้ัดจากเลมแผน

แมบททรพยากรบุคคลฯ 

70 KS16: คะแนนระดับความ

ผูกพันของบุคลากรภายใน

สวนงานเฉล่ีย 

4.0 1. พัฒนาระบบดูแลสุขภาพและสมรรถภาพของ

บุคลากรแบบองครวม และรวมถึงคนในครอบครัว 

2. โครงการตรวจสุขภาพประจำป 

3. โครงการคลินิกปรึกษาสุขภาพจิต 

4. โครงการสงเสริมสุขภาพอื่นๆ เชน การงดสูบบุหร่ี 

การวิ่งมาราธอนเพื่อการกุศล 

5. โครงการทางพุทธศาสนา ทำบุญ  

6. โครงการเชื่อมความสัมพันธภายในของบุคลากร 

เชนงานปใหม งานกีฬา 

7. โครงการเพื่อชุมชน 

8. โครงการเพื่อส่ิงแวดลอม  

(2-8) รอยละของผูเขารวม

โครงการตามกลุมเปาหมายของ

แตละโครงการ  

(1-8) ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรเฉล่ียในแตละโครงการ 
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รายละเอียด

ตามโครงการ 

รองอธิการบดีฝาย

บริหารและทรัพยากร

บุคคล /หัวหนาสวนงาน 
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