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คำนำ 
 

 แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563-2567 นี้ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  และเป็นข้อมูลการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยพะเยา ข้อมูลสถิติ

บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา และรายละเอียดของแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย  

 การจ ัดทำแผนพัฒนาบุคลากรมหาว ิทยาล ัยพะเยาน ี ้  ได ้ให ้ความสำคัญต่อนโยบาย              

การบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และสอดคล้องกับทิศทางก ารพัฒนา

มหาวิทยาลัยตามปณิธาน “ปัญญาเพื ่ อความเข้ มแข็ งของชุมชน”  และวิสั ยทัศน์ท ี ่ ว ่ า 

“มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับ

สากล ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ เพื่อชี้นำและสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนและสังคม บริหาร

จัดการด้วยหลักธรรมาภบิาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา จะสามารถ

พัฒนาระบบการบริหารบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มคีุณภาพ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา 
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บทที่ 1 

บทนำ 
 

1. ประวัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พ.ศ. 2563 เดิมเป็น

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกระจาย

โอกาสและการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้พิจารณาร่วมกับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา รวมทั้งผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน

ในการแก้ปัญหาเรื่องรายได้และการศกึษาของประชากรในจังหวัดพะเยา ทีเ่ฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำ จงึได้จัด

โครงการกระจายโอกาสทางการศ ึกษาส ู ่จ ั งหว ัดพะเยาข ึ ้น  เพ ื ่อตอบสนองนโยบายของ

ทบวงมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนใหม้หาวิทยาลัยขยายเขตการศกึษาออกสู่ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์หลัก

เพื ่อยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศในอนาคต ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได ้พิจารณานำเสนอ

คณะรัฐมนตรีพจิารณาให้ความเห็นชอบ ต่อมาคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2539 

ได้มีมติให้ใช้ชื่อว่า วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ซึ่งการจัดการเรียนการสอนระยะเริ่มแรกได้ใช้อาคาร

ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเป็นการชั่วคราว สำหรับสถานที่ตั้งถาวร มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมกับ

ทางจังหวัดจัดหาสถานที่ตั ้ง ณ บริเวณตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประกอบด้วยที่ดิน

จำนวน 5,727 ไร่ เมื่อการก่อสร้างได้แล้วเสร็จ จงึได้ย้ายมาสถานที่ตั้งถาวร และเปิดการเรียนการสอน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ต่อมา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ในคราวประชุมครั้งที่ 13 

(4/2550) สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มมีติใหเ้ปลี่ยนชื่อ “มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” 

เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ได้มี

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 และมีผลเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

จงึถือได้ว่า มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 

ที่ ไม่ เป็นส่วนราชการอย่างเต็มรูปแบบ ถือได้ว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีสำหรับชาวจังหวัดพะเยา 

ที ่ ม ี สถาบันอุดมศึกษาที ่มีคุณภาพผ่านการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตออกมารับใช้สังคมและ

ประเทศชาติอย่างมากมายด้วยการนำของอธิการบดีและคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์และวิสัยทัศน์

ที่รุดไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้มหาวิยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง 
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2. ปรัชญา ปณิธาน และค่านิยม มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

3. วิสัยทัศน์และพันธกิจมหาวิทยาลัยพะเยา 

วิสัยทัศน์ (Vision) “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู ่สากล” หมายถึง 

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสากล ผลติกำลังคนที่มคีุณภาพและมีมาตรฐาน 

วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่าย

กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้นำและสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อ

ความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการดว้ยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกัน

คุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ โดยมีเป้าหมายในการบรรลุวิสัยทัศน์ภายในปี พ.ศ. 2567 

พันธกิจ (Mission) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุ

ให้มหาวิทยาลัยพะเยา “ให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย 

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และด้วยความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องดำเนิน

พันธกิจในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัย

แบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้าง

ปรัชญา (Philosophy) 

ดำรงชีวติด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด 

ปญญาชีว ีเสฎฐชีว ีนาม 

A Life of Wisdom is the Most Wondrous of All. 

ปณธิาน (Determination) 

ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

Wisdom for Community Empowerment 

ค่านยิม (Value) 

U : Unity ทำงานแบบบูรณาการ ร่วมมอืกัน มุ่งสู่เป้าหมาย 

P : Professional  ทำงานอย่างมอือาชีพ เพื่อคุณภาพและมาตรฐาน 
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ความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึงดำเนินพันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้องตามมาตรฐาน   

การอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

1) ผลติคนไทยศตวรรษที่ 21 

     ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 

รู้ทันโลกทันเทคโนโลยี มีความรู้ภาษาอังกฤษที่สื่อสารได้ มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการของ

ตลาดแรงงานเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รอบรู้ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะ

และวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้และพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมือง

ที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเป้าหมายชีวิต 

มีทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม รวมถึงทักษะ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ

ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุ่น ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม่  

อาจารย์มีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) 

มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาใหม่ ด้วยเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย และวิธีเรียนรู้ที่เน้นทักษะและการปฏิบัติร่วมกับผูใ้ช้บัณฑติ มีการบริหารจัดการที่สร้างความ

เชื่อมั่นกับผู้เรียนและความเชื่อถือให้กับชุมชนและสังคม ระบบการศึกษารองรับและตอบโจทย์พื้นที่ใน

การยกระดับการศึกษา ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุกระดับ พร้อมก้าวสู ่ความเป็นสากลและ

นานาชาต ิ

2) วิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชงิพาณิชย์ 

    นอกเหนอืจากบทบาทการสร้างคนให้มีทักษะชีวิตและวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการ

ตลาดแรงงานแล้ว การเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent and 

Skilled Human Resources) มหาวิทยาลัยต้องตระหนักว่า งานวิจัยเป็นรากฐานการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่นำไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนาสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม

ให้ก้าวหน้าและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน  สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ 

สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคม ลดปัญหาความยากจน ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพในด้าน

การวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและ

นวัตกรรม มีการติดตามและการประเมินผลเป็นระบบ สร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับ

องค์กรทั้งภายในและภายนอก วิจัยและนวัตกรรมที่ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เน้นการวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบโจทย์

ชุมชน สังคม และความต้องการของประเทศ (Demand side) ส่งเสริมการเผยแพร่และการถ่ายทอด

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม การนำไปใช้ประโยชน์กับสังคม ด้วยการร่วมมือกับผู้ใช้ประโยชน์
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ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตร เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สามารถพัฒนา

ยกระดับรายได้และเทคโนโลยีของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายการเข้าสู่ Thailand 4.0 

3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

                    มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที ่มีคุณค่าและแหล่งรวมองค์ความรู ้                        

ในทุกสาขาทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

และด้วยปณิธานมุ ่งมั ่น “ปัญญาเพื ่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)” 

มหาวิทยาลัยต้องคำนึงถึงพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่เป็นพันธกิจหลักสำคัญ

อีกพันธกิจหนึ่งด้วย มหาวิทยาลัยต้องสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และ

เป็นที่พึ่งให้ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหา

ความเดือดร้อนของชุมชนและสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวติที่ดขีึ้น สังคมมีความเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้น

จากความแตกต่างและเหลื่อมล้ำ เกิดสังคมความสุข 

4) ทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 

                    การดำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องตระหนักและ

ให้ความสำคัญเพื่อเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การทำนุบำรุง อนุรักษ์ 

ฟืน้ฟู สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เป็นภารกิจเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและสมบัติ

ของประเทศชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่ในพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่สวยงามและมีความเป็น

เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยต้องสร้างความร่วมมือกับชุมชน (University engagement) เพื่อการทำนุบำรุง 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์ สร้างจิตสำนึกปลูกฝังค่านิยม และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงาม

ของประเพณี และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่พึงประสงค์ให้กับนิสิตและบุคลากร รวมถึงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  การเชื่อมโยงกลมกลืน

กับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาประยุกต์ การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยการบริหารจัดการ

และการใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นระบบ 

5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภบิาล (Good governance) และเรียนรูเ้ปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

                    มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศกำหนดในการบริหารคน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส 

เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อเป้าหมายองค์กรที่ดีมีคุณภาพและประโยชน์สุขของบุคลากร มีระบบ

และกลไกควบคุมการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุกระดับ ยกระดับศักยภาพของบุคลากร 

ทั้งผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับบริบท

ของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมี Mindset ของการทำงานและการบริหาร

ร่วมกัน และมีภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) และผู้ตามในโลกใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

มีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน เพื่อกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความรู้

ความเข้าใจในนโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา
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ร่วมกัน ผู้บริหารทุกระดับต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) มีความมุ่งมั่น และต้องเห็นภาพและทิศทางในระยะยาว 

(Visionary) ด้วยหลักการทำงานร่วมกัน “สานความคดิ สร้างจิตใจ” รวมพลังของบุคลากร ศษิย์ปัจจุบัน 

และศิษย์เก่า ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างระบบการบริหาร

บนพืน้ฐานขอ้มูลทีน่่าเชื่อถือ และมีการดำเนินงานที่มีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

4. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563-2567 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 

 
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ 
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          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 
 

 
             

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสรา้งและส่งเสริมการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมใหย้ั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 
 

 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
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บทที่ 2  

สภาพปัจจุบันด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
 

1. เหตุผลและความจำเป็น 

ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ต่อการผลิตหรือการดำเนินงานต่าง ๆ 

ขององค์กร การที่องค์กรจะได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ จำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการและ

การวางแผนที่ดี ทั้งนี้ เพราะการวางแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญ กล่าวคือ ทำให้องค์กร

สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือ

เทคโนโลยีซึ่งถ้าไดค้าดการณ์ก็จะมีการเตรยีมการ เพื่อรองรับเหตุการณท์ี่เกิดขึ้น ทำให้ปัญหาที่องค์กร

จะต้องเผชิญในอนาคตด้านกำลังคน ลดความรุนแรงลงได้ ส่งผลให้องค์กรสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง

ท่ามกลางความเปลี ่ยนแปลงที ่จะเก ิดข ึ ้น ได้เสมอ หากมีการวางแผนเชิงกลยุทธ ขององค์กร  

แผนทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ ก็เปรียบเสมือนเข็มทิศชี้นำการปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ เป็นผล

ให้ทั ้งองค์กรและบุคลากรมีการปฏิบัติงานบรรลุว ัตถุประสงค์ที่กำหนดไวอย่างมีประสิทธิผล 

(Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยได้รับผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว องค์กรสามารถ

วางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานในแต่ละกลุ มงาน และในแต่ละระดับความรับผิดชอบ

ได้ช่วยให้พนักงานมีความพึงพอใจในการทำงาน องค์กรทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะ

ของทรัพยากรมนุษย์ที่มอียู่ในปจจุบัน มีการปรับการใช้กำลังคนให้ยืดหยุน่ตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป 

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ท ี ่มุ่ งเน ้นการพัฒนาสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University ) ด้วยปรัชญา “ดำรงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐ

ที่สุด (A life of wisdom is the most wondrous of all)” และปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็ง

ของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)” ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้ความสำคัญ

กับการบริหารงานบุคคล เพราะถือเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

บุคลากรจะคอยช่วยเหลือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินไปตามพันธกิจหลักในการจัดการ

ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหาร หรือตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยกำหนดไว้ใน “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ได้วางกลยุทธ์การพัฒนาเกี่ยวกับการ

พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในมาตรการทั้งหมด 5 มาตรการ ดังนี้ 

มาตรการ 1) พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร เกณฑ์กำหนดอัตรากำลัง เกณฑ์ภาระงาน 

เกณฑ์พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทักษะและความก้าวหน้า ทั้งบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน 

ส่งเสริมคนดีมีความสามารถ ให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี เตรียมความพร้อม
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ของบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าในการเข้าสู่ตำแหน่งตามสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน บุคลากร

สายวิชาการ และการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารทุกระดับ 

มาตรการ 2) ปรับเจตคติบุคลากร (Mindset) ค่านิยมและวัฒนธรรม จติวิญญาณ รักความเป็นธรรม 

และมีความผูกพันจงรักภักดี (Loyalty) เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย มีการพัฒนา

ตนเอง รักในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในพันธกิจของมหาวิทยาลัย

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) อย่างต่อเนื่อง 

สร้างความสมดุลในชวีิตการทำงาน ชีวติส่วนตัว และชีวติครอบครัว 

มาตรการ 3) สร้างว ัฒนธรรมการมีส ่วนรวม (Partnership culture) และวัฒนธรรม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดเวทีพบปะ พูดคุย หารอืประจำเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างสัมพันธ์ที่ดี

กับทีมงานบริหาร และเวทีสาธารณะ สร้างความเช่ือมโยงของการบริหาร และการดำเนินการแต่ละส่วน 

และให้มีการสื่อสาร 2 ทาง 

มาตรการ 4) ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี มีระบบสวัสดิการ และ 

ผลประโยชน์ของบุคลากร ยกระดับความเป็นอยู่และมาตรฐานการทำงานของบุคลากร ส่งผลทางอ้อม

ให้กับครอบครัวและชุมชนของบุคลากร สร้างแรงจูงใจ และรักษาสัมพันธภาพทางบวกระหว่างบุคลากร

ในหน่วยงาน สร้างความผูกพันและความจงรักภักดีต่อมหาวิทยาลัย 

มาตรการ 5) สร้างสภาวะแวดล้อมในการทำงาน (Workforce environment) ที่เอื้อต่อสุขภาวะที่ดี

ของบุคลากรในด้านสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความปลอดภัยในการทำงานทั้งในด้านกายภาพ 

ร่างกาย และทรัพย์สิน ใหม้ีการใช้พลังงานอย่างรู้ค่า เชื่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 

กองการเจ้าหน้าที ่ ในฐานะที ่เป ็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการบริหาร งานบุคคลของ

มหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรให้มีการจัดทำ “แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 – 2567” 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานบุคคลให้เชื่อมโยงกับนโยบาย

และทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย โดยจะกำหนดรับผิดชอบมาตรการตามกลยุทธ์การพัฒนาระบบ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรายประเด็น และกำหนดตัวชีว้ัดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร

ที่เช่ือมโยงและสอดคลองกัน และพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้มีความ

เข้มแข็ง เพื่อให้มีการนำข้อมูลไปวิเคราะห์และนำรายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจ

ของผู้บริหารได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 

1. เพื ่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานและมีความก้าวหน้าใน

สายงาน 
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3. บุคลากรมีคุณภาพที่ด ีมีความสุขในการปฏิบัติงานและมีความผูกพันต่อองค์กร 

 

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1. ประเมินแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาบุคลากร และทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัด 

2. ติดตามการดำเนินงาน/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามที่ระบุไว้ในแผน 

3. กองการเจ้าหนา้ที่ตรวจสอบข้อมูลการดำเนนิงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่กำหนด 

4. นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา และนำเสนอ

คณะกรรมการนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยา 

5. ดำเนินการตามแผนและสรุปข้อมูลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด

ด้านบริหารงานบุคคล เพื่อทบทวน/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดในปีต่อไป 

 

4. แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา 

ต.ค.-

ธ.ค. 

62 

ม.ค.-

ก.พ.

63 

ม.ีค.

63 

เม.ย.

63 

พ.ค.-

ก.ย.

63 

1. ประเมินแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยด้าน   

การพัฒนาบุคลากร และทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ

ตัวชี้วัด 

     

2. ติดตามการดำเนินงาน/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

ตามที่ระบุไว้ในแผน  

     

3. กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดที่กำหนด 

     

4. นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ป ร ะ จ ำ ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย พ ะ เ ย า  แ ล ะ น ำ เ ส น อ

คณะกรรมการนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

     

5. ดำเนินการตามแผนและสรุปข้อมูลการดำเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดด้านบริหารงานบคุคล 

เพื่อทบทวน/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดใน   

ปีต่อไป 
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5. สภาพปัจจุบันด้านการบริหารงานบุคคล  

          ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยา แบ่งการบริหารงานออกเป็น 42 หน่วยงาน มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 

1,936 คน โดยส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 94 เป็นบุคลากรสายวิชาการ ร้อยละ 51 

และเป็นบุคลากรสายบริการ ร้อยละ 49 (แผนภาพที่ 5.1 – 5.2 และตารางที่ 5.3 – 5.4)  

แผนภาพที่ 5.1 จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท 

 

 
แผนภาพที่ 5.2 จำนวนบุคลากรจำแนกสายวิชาการ/สายบริการ 

 

 

 

 

 

บริการ, 955, 49%

วิชาการ, 981, 51%

รวมท้ังสิ้น 1,936 คน

จ้างชั่วคราว, 43, 2%

จ้างชั่วคราว (หน่วยงานจ่ายเอง), 1, 0%

ผู้ทรงคุณวุฒิ, 20, 1%

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ(หน่วยงานจ่ายเอง), 16, 1%

ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ, 19, 1%

ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ (หน่วยงาน

จ่ายเอง), 2, 0%

พนักงานมหาวิทยาลัย, 1822, 

94%

พนักงานราชการ, 13, 1%

รวมท้ังสิ้น 1,936 คน 
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ตารางที่ 5.3 อัตราส่วนบุคลากร 

 

ประเภท 
สายวิชาการ สายบรกิาร รวม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

พนักงานราชการ - -        13      1.36  13     0.67  

พนักงานมหาวิทยาลัย 926 94.39 896 93.82 1,822 94.11 

ผู้มีความรู้ความสามารถพเิศษ  

(หน่วยงานจ่ายเอง) 2 0.20 - - 2 0.10 

ผู้มีความรู้ความสามารถพเิศษ 19 1.94 - - 19 0.98 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ(หน่วยงานจ่ายเอง) 14 1.43 2 0.21 16 0.83 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 20 2.04  -  - 20 1.03 

จ้างชั่วคราว (หน่วยงานจา่ยเอง) - - 1 0.10 1 0.05 

จ้างชั่วคราว - - 43 4.50 43 2.22 

รวม 981 100.00 955 100.00 1,936 100.00 

 

ตารางที่ 5.4 อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามส่วนงาน 

 

หน่วยงาน 
สายวิชาการ สายบรกิาร รวม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  43 4.38 26 2.72 69 4 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  65 6.63 22 2.30 87 4 

คณะเภสัชศาสตร์  57 5.81 18 1.88 75 4 

คณะแพทยศาสตร์  90 9.17 69 7.23 159 8 

คณะทันตแพทยศาสตร์  19 1.94 33 3.46 52 3 

คณะนิติศาสตร์  41 4.18 9 0.94 50 3 

คณะพยาบาลศาสตร์  48 4.89 17 1.78 65 3 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม  26 2.65 13 1.36 39 2 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  34 3.47 10 1.05 44 2 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  62 6.32 14 1.47 76 4 
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หน่วยงาน 

สายวิชาการ สายบรกิาร รวม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

คณะวิทยาศาสตร์  108 11.01 37 3.87 145 7 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 77 7.85 27 2.83 104 5 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  52 5.30 27 2.83 79 4 

คณะศิลปศาสตร์  103 10.50 12 1.26 115 6 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 46 4.69 7 0.73 53 3 

คณะสหเวชศาสตร์  48 4.89 16 1.68 64 3 

วทิยาเขตเชยีงราย - - 10 1.05 10 1 

วทิยาลัยการจัดการ 10 1.02 12 1.26 22 1 

วทิยาลัยการศึกษา 33 3.36 9 0.94 42 2 

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 12 1.22 14 1.47 26 1 

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลฯ 7 0.71 111 11.62 118 6 

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลยัพะเยา  - -         4      0.42  4 0 

กองแผนงาน   - - 20 2.09 20 1 

กองกลาง  - - 40 4.19 40 2 

กองการเจ้าหนา้ที่  - - 43 4.50 43 2 

กองกิจการนสิิต  - - 23 2.41 23 1 

กองคลัง  - - 40 4.19 40 2 

กองบริการการศกึษา  - - 53 5.55 53 3 

กองบริหารงานวจิัย  - - 23 2.41 23 1 

กองพัฒนาคุณภาพนิสติและนสิติพิการ  - - 24 2.51 24 1 

กองอาคารสถานท่ี  - - 60 6.28 60 3 

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้  - - 16 1.68 16 1 

ศูนย์บริการเทคโนโลยสีารสนเทศฯ - - 32 3.35 32 2 

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  - - 1 0.10 1 0 

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  - -        18      1.88  18 1 
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หน่วยงาน 

สายวิชาการ สายวิชาการ รวม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา  - -         2       0.21  2 0 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  - -         9      0.94  9 0 

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลยัพะเยา  - -         4      0.42  4 0 

หน่วยเทคโนโลยชีวีภาพ  - -         2       0.21  2 0 

หน่วยกฎหมาย  - -         9      0.94  9 0 

หน่วยตรวจสอบภายใน  - -         8      0.84  8 0 

หน่วยปฏบัิตกิารวชิาชีพการโรงแรมและ 

การท่องเท่ียว  

- - 

       15       1.57  15 1 

       981           100       955   100.00     1,936       100  

  

 

 

 
 

แผนภาพที่ 5.5 จำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามตำแหน่ง 

 

ครู, 7, 1%
นายแพทย์, 1, 0%

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, 223, 23%

ผู้ช่วยสอน, 32, 3%

ผู้ทรงคุณวุฒิ, 1, 0%

รองศาสตราจารย์, 40, 4%

ศาสตราจารย์, 1, 0%

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, 1, 0%

ศาสตราจารย์คลินกิ, 1, 0%

ศาสตราจารย์พเิศษ, 1, 0%

อาจารย์, 673, 69%
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แผนภาพที่ 5.6-1 การกระจายอายุของบุคลากรสายวิชาการ 

 

 
แผนภาพที่ 5.6-2 การกระจายอายุของบุคลากรสายบริการ 

 

 เมื่อพิจารณาจากแผนภาพที่ 5.6-1 และ 5.6-2 พบว่า บุคลากรสายวิชาการและสายบริการ

ส่วนใหญ่อยู่ใน Generation Y (อายุ 23-40 ปี) ซึ่งจะเป็นกลุ่มคนมีความคิดสร้างสรรค์ ถนัดทางด้านเทคโนโลยี 

ชอบการระดมความคิดเห็น และชอบการทำงานเป็นทีม แต่ไม่ค่อยมีความอดทนในการทำงาน คนกลุ่มนี้

ต ้องการความชัดเจนในการทำงานว่าสิ ่งที ่ทำมีผลต่อตนเองและต่อหน่วยงานอย่างไร  ดังนั ้น 

41

163

331

257

93

38

15

43

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60 ขึน้ไป

วชิ
าก

าร

50

138

244

245

185

65

16

9

3

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60 ขึน้ไป
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มหาวิทยาลัยควรมีการเตรยีมพร้อมในการวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และ

ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรเกิดความมั่นคง และเกิดความ

ผูกพันต่อองค์กรต่อไป 

 

 
แผนภาพที่ 6 อัตราการบรรจุใหม่ 

 

เมื่อพจิารณาจากแผนภาพที่ 6 พบว่า อัตราการบรรจุและแต่งตั้งของบุคลากรสายวิชาการและ

สายบริการ มีอัตราการบรรจุและแต่งตั ้ง ทั้งที่เป็นกรอบอัตราใหม่และกรอบอัตราทดแทน โดยมี

แนวโน้มการบรรจุและแต่งตั้งในสัดส่วนที่ลดลง ปีงบประมาณ 2561 มีการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

สายวิชาการ จำนวน 49 คน บุคลากรสายบริการ จำนวน 114 คน ส่วนปีงบประมาณ 2562 

มีการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 20 คน บุคลากรสายบริการ จำนวน 68 คน 

ซึ่งจะเห็นได้ว่า สัดส่วนการบรรจุและแต่งตั้งมีแนวโน้มที่ลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีจำนวนนิสิตที่

ลดลง ประกอบกับสภาวการณ์ของประชากรโลกได้เปลี่ยนผ่านสู่ประชากรสูงวัย การเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างของประชากรไทย จึงได้เข้าสู่สังคมสูงวัย จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควร

มีการ เตรียมพร้อมในการวางแผนอัตรากำลังโดยใช้การวิเคราะห์จากจำนวนนิสิต อาจารย์ และ

เจ้าหน้าที่ รวมถึงภาระงาน เพื ่อให้เกิดความสมดุล และการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างคุ ้มค่ากับ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
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แผนภาพที่ 7 อัตราการพ้นจากงาน 

 

เมื่อพิจารณาจากแผนภาพที่ 7 พบว่า บุคลากรสายวิชาการและสายบริการส่วนใหญ่มีอัตรา

การพ้นจากงานโดยการลาออก  ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการเตรียมพร้อมในการวางแผนรักษา

บุคลากร โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความเต็มใจและมุ่งมั่น

ที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์กรและมีความจงรักภักดีต่อองค์กร รวมทั้งให้

บุคลากรได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี  ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรเกิดความมั่นคง มีความสุข

ในการทำงาน และเกิดความผูกพันต่อองค์กร 

 

6. การวเิคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบริหารงานบุคคล 

การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบริหารงานบุคคลเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักการ 

SWOT Analysis โดยได้นำผลการวิเคราะห์มาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 ที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารงานบุคคล สรุปได้ดังนี้ 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. การดำเนินงาน (Operation) 

   1.1 มีระบบและกลไกการบริหารจัดการ 

   1 .2  ผ ู ้บร ิหารม ีความร ู ้ความสามารถ และ   

ประสบการณ์สูง 

   1.3 มีจำนวนอัตรากำลังเพียงพอสำหรับรองรับ

การปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

   1.4 มีการแบ่งหนา้ที่ความรับผดิชอบอย่างชัดเจน 

   1.5 ม ีการนำระบบสารสนเทศมาใช ้ ในการ

ดำเนนิงานทำให้อำนวยความสะดวกมากขึน้ 

   1.6 บุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ

และยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 

และวินัยอย่างเคร่งครัด 

   1.7 มีหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจน

และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

   1.8 มีโครงสร้างการปฏิบ ัต ิงานที ่ช ัดเจนตาม

ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับการ

ปฏิบัติงาน 

   1.9 บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี 

ช่วยเหลอืในการแก้ไขปัญหา 

1. การดำเนินงาน (Operation) 

   1.1 กลไกการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

เชงิบูรณาการ (ขาดการวางระบบประเมินที่สะท้อน

วิสัยทัศน์และนโยบาย ไม่มีระบบรายงานผลที่

ชัดเจน) 

   1.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ

สอดคล้องก ับพ ันธก ิจหล ักของมหาว ิทยาลัย      

(ทั้งสายวิชาการ/สายสนับสนุน) 

  1.3 การพ ัฒนาท ักษะการบร ิหารและการ

ปฏิบัติงาน และการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับ

งาน (ขาดการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ) 

  1.4 การใช ้ประโยชน ์จากระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศยังไม่เชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

  1.5 บุคลากรขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน

เนื่องจากภาระงานมีความเสี่ยงสูง มีขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานและปริมาณงานมาก ทำให้เกิดความ

ผดิพลาดง่าย 

  1.6 ข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ ไม่เอื ้อต่อ  

การปฏิบัติงาน 

2. การเงินและสินทรัพย์ (Financial and Asset) 

    2.1 มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ

อย่างต่อเนื่องทุกปี 

    2.2 มีทรัพยากรเพื ่อสนับสนุนการปฏิบัต ิงาน

ครบถ้วน 

2. การเงินและสินทรัพย์ (Financial and Asset) 

    2.1 หน่วยงานยังไม่สามารถสร้างรายได้เอง 

อย่างเป็นรูปธรรม 

    2.2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ 

     

3. ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Feedback) 

    3.1 ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากร และนิสิตได้รับ

การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

   3.2 บุคลากรมีการเรียนรู ้งานร่วมกันสามารถ

ปฏิบัติงานแทนกันได้ 

 

 

3. ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Feedback) 

    3.1 บ ุคลากร น ิส ิต ไม ่ ให ้ความสำค ัญใน        

การพัฒนาตนเอง 

   3.2 บ ุ คลากร  น ิ ส ิ ตส ่ วน ใหญ่ ข าดท ั กษะ 

ภาษาต่างประเทศ 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

   3.3 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ารับการ

อบรมต่าง ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ 

และเรื่องที่สนใจ 

   3.4 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

และสามารถตรวจสอบได้ 

   3.5 บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่พร้อมที่จะยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง 

   3.3 บุคลากรยังขาดความรู้ด้านพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 ประกาศ ระเบียบ 

และข ้อบ ังค ับ เก ิดความเข ้าใจผ ิดในข ั ้นตอน          

การปฏิบัติงาน 

4. การเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth) 

    4.1 มีระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองและรองรับ

การให้บริการแก่ผู้รับบริการ 

    4.2 มีการร่วมงานกับหน่วยงานภายนอก 

    4.3 บุคลากรเป็นคนรุ ่นใหม่ พร้อมรับต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลก 

    4.4 บุคลากรมีคุณวุฒิที่ตรงสายงานที่ปฏิบัติ 

4. การเรียนรูแ้ละพัฒนา (Learning and Growth) 

    4.1 บ ุคลากรขาดกระบวนการ  ข ั ้ น ตอน             

ในการสื่อสาร และการประสานงานที่ดี ขาดทักษะ

การสื่อสาร และการประสานงาน 

    4.2 การเข้าถึงเทคโนโลยีบางกรณียังต้องรับ

การพัฒนาในการให้บริการ 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายภาครัฐ 

   ยุทธศาสตร์ชาติ เอือ้ให้มหาวิทยาลัยเป็นหัวใจของ

การขับเคลื่อนการสรา้งความเจริญก้าวหน้าทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื ่อขับเคลื ่อน

ประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายไทย

แลนด์ 4.0 

1. นโยบายภาครัฐ 

   1 .1  กฎหมายและนโยบายภาคร ัฐม ีกรอ บ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานบังคับใช้ไม่ครอบคลุม 

    1 .2 ระบบสารสนเทศภาคร ัฐท ี ่กำหนดให้

ปฏิบัติงานไม่รองรับการระเบียบบางส่วนที ่ได้

กำหนดไว้ 

2. สภาวะเศรษฐกิจ 

    มีช่องทางดิจิทัลที ่เอื ้อต่อการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัย 

2. สภาวะเศรษฐกิจ 

    งบประมาณจากรัฐบาลที่จำกัดไม่เพียงพอต่อ

ความตอ้งการของมหาวิทยาลัย 

3. การเมอืง สังคม วัฒนธรรม 

    นโยบายรัฐที ่เน้นการบูรณาการกับหน่วยงาน

ภายนอก เช่น หน่วยงานราชการ องค์กรต่าง ๆ หรือ

ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเอื้อ

ประโยชน์ในการทำงานซึ่งกันและกัน 

 

3. การเมอืง สังคม วัฒนธรรม 

    3.1 การเมอืงไม่มีเสถียรภาพ 

    3.2 นโยบายการจัดสรรงบประมาณที่ขึ้นอยู่กับ

การเมอืงและนโยบายของรัฐ 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weaknees) 

4. สถานการณ์โลก 

    4.1 นวัตกรรม Digital เป็นปัจจัยใหม่ในการสร้าง

เศรษฐกิจชาติ เช่น อินเดีย เอสโตรเนีย 

   4.2 การเข้ามาลงทุนของจนี ในกลุ่มประเทศ

อาเซียน 

   4.3 ความตอ้งการแรงงานของอุตสาหกรรมใหม่ 

New S-curve 

4. สถานการณ์โลก 

   4.1 สภาวะแวดล้อม และภัยธรรมชาติคุกคาม 

เช่น แผ่นดินไหว ภัยแล้ง ไฟป่า เป็นต้น 

   4.2 Digital Disruption 

   4.3 ความพร ้อม/ศ ักยภาพของบ ุคลากรใน      

การสรา้งเครือข่ายการทำงานในระดับสากล 
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บทที่ 3 

แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 - 2567 
 

          มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาให้มีศักยภาพ ทักษะ 

ความรู ้คุณธรรม และจรยิธรรมในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา ในด้านการขับเคลื ่อนการผลิตบัณฑิตที ่มีคุณภาพ และด้านขับเคลื ่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ 

Research University เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็น

รูปธรรม ภายใต้ย ุทธศาสตร์ท ี ่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ท ี ่ 2                 

การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ และยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส ่                               

              มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได ้กำหนดแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา                 

พ.ศ. 2563 – 2567 ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2563 – 2567 รวมถึงกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี ่ยวข้องกับ        

การบริหารงานบุคคลให้มีความเข้มแข็ง เพื ่อให้มีการนำข้อมูลไปวิเคราะห์  และนำรายงานผล          

การวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวางแผนและบริหารอัตรากำลัง (Workforce Planning) 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Workforce Development) 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การธำรงรักษาไว้ซึ่งบุคลากร (Maintaining personnel)  
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 การวางแผนและบริหารอัตรากำลัง (Workforce Planning) 

กลยุทธ ์ มาตรการ 

ข้อมูล

ปีงบประมาณ 

2562 

ตัวชี้วัด 

ค่าเปา้หมายปีงปบระมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 

การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

บุคลากร 

สายวชิาการให้มี

อัตรากำลัง

เป็นไปตาม

เกณฑ์

มาตราฐานการ

จัดการศกึษา 

การ

ตรวจสอบ

สัดส่วน

บุคลากร 

สายวชิาการ

กับนิสติตาม 

ค่า FTES 

ตามเกณฑ์ที่ 

สกอ. 

กำหนด 

- ร้อยละจำนวน

บุคลากรสมดุล

กับการปฏบัิติ

ตามภารกิจ 

(โดยใชส้ัดส่วน

ค่า FTES ต่อ

อาจารย์ประจำ  

ตามเกณฑ์ที่ 

สกอ. กำหนด 

ร้อยละของ

หน่วยงาน 

50 

ร้อยละของ

หน่วยงาน 

60 

ร้อยละของ

หน่วยงาน 

70 

ร้อยละของ

หน่วยงาน 

80 

ร้อยละของ

หน่วยงาน 

100 

ตรวจสอบสัดส่วนบุคลากรสาย

วชิาการกับนสิิตท่ีขอกรอบ

อัตรากำลังตามค่า FTES ตาม

เกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด โดยมี

ระบบสารสนเทศมาใช้ 

กองการ

เจ้าหนา้ที่ 

(งานบริหาร

ตำแหน่งและ

อัตรากำลัง) 
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Workforce Development) 

กลยุทธ ์ มาตรการ 

ข้อมูล

ปีงบประมาณ 

2562 

ตัวชี้วัด 

ค่าเปา้หมายปีงปบระมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 

การพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิ

ทักษะ

ความก้าวหนา้

ท้ังสาย

วชิาการ/สาย

บริการ 

1.การพัฒนา

ความก้าวหนา้

ทางวิชาการ 

 

 

         

ก.ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

600 ร้อยละของบุคลากรสายวชิาการ

ตำแหน่งอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัตคิรบตาม

เกณฑ์ ที่ได้รับการแต่งตัง้ตำแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

15 15 15 15 15 1. โครงการใหค้วามรู้การขอ

กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

2. โครงการคลินิกให้ความรู้

และคำปรึกษาการขอ

ตำแหน่งทางวิชาการ 

3. การจัดทำคู่มอืการขอ

กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

กองการ

เจ้าหนา้ที่  

(งานบริหาร

ตำแหน่งและ

อัตรากำลัง) ข.รอง

ศาสตราจารย์ 

203 ร้อยละของบุคลากรสายวชิาการ

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่ีมี

คุณสมบัตคิรบตามเกณฑ์ ทีไ่ด้รับการ

แต่งต้ังตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 

5 5 5 5 5 

ค.

ศาสตราจารย์ 

17 ร้อยละของบุคลากรสายวชิาการ

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ท่ีมีคุณสมบัติ

ครบตามเกณฑ์ ที่ได้รับการแต่งตัง้

ตำแหน่งศาสตราจารย์ 

1 1 1 1 1 
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กลยุทธ ์ มาตรการ 

ข้อมูล

ปีงบประมาณ 

2562 

ตัวชี้วัด 

ค่าเปา้หมายปีงปบระมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 

 2.การพัฒนา

ความก้าวหนา้

ทางวิชาชพี 

         

ก.ชำนาญงาน 29 ร้อยละของบุคลากรสายบริการท่ีมี

คุณสมบัตติามเกณฑ์ตำแหน่งปฏบัิตงิาน 

(คุณวุฒติ่ำกว่า ป.ตรี) ที่มคีุณสมบัติ

ตามเกณฑ์ ได้รับการพัฒนาเข้าสู่

ตำแหน่งชำนาญงาน 

2 2 2 2 2 1. โครงการเตรียมความ

พร้อมการขอตำแหน่งของ

พนักงานสายบริการ 

2. โครงการนำเสนอโครง

ร่างและพิจารณาให้ทุน

สนับสนุนการทำวิจัยเพื่อ

การพัฒนางานประจำ (รุ่นท่ี 

7) 

กองการ

เจ้าหนา้ที่  

(งานส่งเสริม

และพัฒนา) 

ข.ชำนาญการ 528 ร้อยละของบุคลากรสายบริการท่ีมี

คุณสมบัตติามเกณฑ์ตำแหน่งปฏบัิตงิาน 

(คุณวุฒ ิป.ตรี) ที่มคีุณสมบัตติามเกณฑ์ 

ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญ

การ 

5 5 5 5 5 

ค.ชำนาญการ

พเิศษ 

- ร้อยละของบุคลากรสายบริการท่ีมี

คุณสมบัตติามเกณฑ์ตำแหน่งปฏบัิตงิาน 

(คุณวุฒ ิป.ตรี) ที่มคีุณสมบัตติามเกณฑ์ 

ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญ

การพเิศษ 

- - - - 2 
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กลยุทธ ์ มาตรการ 

ข้อมูล

ปีงบประมาณ 

2562 

ตัวชี้วัด 

ค่าเปา้หมายปีงปบระมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 

 3.การพัฒนา

ศักยภาพและ

สมรรถนะ

บุคลากรใน

การปฏบัิตงิาน 

- ร้อยละบุคลากรสายวชิาการ/

บริการ มสีมรรถนะในการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ร้อยละ 

50 

ร้อยละ 

50 

ร้อยละ 

50 

ร้อยละ 

50 

ร้อยละ 

50 

1. โครงการคลินิก UP – PSF  

2. โครงการพัฒนาอาจารย์ 

ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์

มอือาชพี มหาวิทยาลัย

พะเยา 

- กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ 

ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์

มอือาชพี มหาวิทยาลัย

พะเยา   

- เร่ือง Jump Start Your 

Online Teaching with MS 

Teams  

- กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ 

ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์

มอือาชพี มหาวิทยาลัย

พะเยา  

- เร่ือง Jump Start Your 

Online Teaching with MS 

Teams  

 

กองบริการ

การศึกษา   

(งานสนับสนุน

วชิาการ) 

 

กองการ

เจ้าหนา้ที่ (งาน

ส่งเสริมและ

พัฒนา) 

 

ศูนย์บริการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และการ

สื่อสาร (งาน

ฝึกอบรม) 
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กลยุทธ ์ มาตรการ 

ข้อมูล

ปีงบประมาณ 

2562 

ตัวชี้วัด 

ค่าเปา้หมายปีงปบระมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 

         - เร่ือง การใช ้Hangouts 

Meet by Google และ 

Google Classroom  

- เร่ือง Making Video 

lesson for online learning at 

home   

3. โครงการพัฒนาทักษะ

หัวหน้างาน 

4. การใช้งานโปรแกรม 

Microsoft Teams อย่างมือ

อาชีพ 

5. การนำเสนอและการ

สร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ 

ด้วย PowerPoint 2016  

6. การใช้งานโปรแกรม 

Microsoft Word 2016 อย่าง

มอือาชพี 

7. การใช้งานโปรแกรม 

Microsoft Excel 2016 อย่าง

มอือาชพี 
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กลยุทธ ์ มาตรการ 

ข้อมูล

ปีงบประมาณ 

2562 

ตัวชี้วัด 

ค่าเปา้หมายปีงปบระมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 

         8. การตกแต่งภาพด้วย

โปรแกรม Adobe Photoshop 

2018  

9. การทำงานร่วมกัน

ออนไลน์ Office365 

10. การตัดต่อวดีีโอดว้ย 

Premiere Pro Mobile 

Application Development  

11. การใช้งาน Basic Vue JS 

12. การทำงานร่วมกัน

ออนไลน์ Office365  

13. การตัดต่อวดีีโอดว้ย 

Premiere Pro 

14. การใช้งาน Basic Vue JS  

15. Mobile Application 

Development 
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 3 การธำรงรักษาไว้ซึ่งบุคลากร (Maintaining Personnel) 

กลยุทธ ์ มาตรการ 

ข้อมูล

ปีงบประมาณ 

2562 

ตัวชี้วัด 

ค่าเปา้หมายปีงปบระมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 

การพัฒนาเจต

คติบุคลากร 

(Mindset) 

ค่านิยมและ

วัฒนธรรม จิต

วญิญาณ รัก

ความเป็นธรรม 

และมีความ

ผูกพัน 

จงรักภักด ี

(Loyalty) และ

จัดกิจกรรม

เกี่ยวกับความ

รับผิดชอบต่อ

สังคม 

(Corporate 

Social 

Responsibility) 

อย่างต่อเนื่อง  

1.การสร้างค่านิยมรัก

ความเป็นธรรม 

จงรักภักด ีรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

 

 

 

2.การสร้างความ

สมดุลในชีวิตการ

ทำงาน ชวีติส่วนตัว 

และชวีติครอบครัว 

 

3.การสร้างวัฒนธรรม

การมสี่วนร่วม 

(Partnership Culture) 

และวัฒนธรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 

 

 - จำนวนโครงการ

เพื่อเสริมสร้าง

ความสมัคร

สมานสามัคคี

ของบุคลากรท้ัง

มหาวทิยาลัย 

 

อัตราการ 

Turnover rate 

ลดลงจากปทีี

ผ่านมา 

 

พัฒนาสู่การเป็น

องค์กรแห่งการ

เรียนรู้ 

(Learning 

Organization) 

 

 

 

2 

โครงการ 

 

 

 

 

 

ร้อยละ  

3 

 

 

 

3 

หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

    1. โครงการศูนย์ส่งเสริม

สุขภาพบุคลากร

มหาวทิยาลัยพะเยา  

2. มพ.เยี่ยมไข้และให้

กำลังใจแก่บุคลากร 

3. การแข่งขันกีฬา

บุคลากรมหาวทิยาลัย

พะเยา 

4.การเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาบุคลากร สกอ. ครัง้

ท่ี 39 

5. โครงการธรรมะสุขใจ 

6. โครงการเกษยีณอายุ

งานพนักงาน

มหาวทิยาลัยพะเยา 

7. โครงการจัดทำตรา

สัญลักษณ์เชดิชูเกียรติ

ให้แก่พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

กองการ

เจ้าหนา้ที่ 

(งานสวัสดิการ

บุคลากร 

งานธุรการ 

งานส่งเสริม

และพัฒนา) 
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กลยุทธ ์ มาตรการ 

ข้อมูล

ปีงบประมาณ 

2562 

ตัวชี้วัด 

ค่าเปา้หมายปีงปบระมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 

สร้างความ

สมดุลในชีวิต

การทำงาน ชวีติ

ส่วนตัว และชวีติ

ครอบครัว 

4.การส่งเสริมให้

บุคลากรมคีุณภาพ

ชวีติในการทำงานที่ดี 

มรีะบบสวัสดกิารและ

ผลประโยชน์ของ

บุคลากร 

5.สร้างสภาวะ

แวดลอ้มในการทำงาน 

(Workforce 

environment) ท่ีเอื้อ

ต่อสุขภาวะท่ีดขีอง

บุคลากรในดา้น

สุขภาพ ท้ังร่างกาย

และจิตใจ 

 ความพงึพอใจ

ของบุคลากรต่อ

สวัสดกิารและ

สภาวะแวดล้อม

ในการทำงาน 

ระดับดี 4 

หน่วยงาน 

ระดับดี 

10 

หน่วยงาน 

ระดับดี 

18 

หน่วยงาน 

ระดับดี 

25 

หน่วยงาน 

ระดับดี 

40 

หน่วยงาน 

8. โครงการสร้าง

วัฒนธรรมสุจริต 

9. โครงการปฐมนิเทศ

บุคลากรใหม ่

10. โครงการ Green 

Office 

 



30 
 

 

 

 บทที่ 4 

การตดิตามและประเมินผลการดำเนนิงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 

       การนำแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติ 

จำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 ให้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ที่กำหนดเป็นแนวทางไว้เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งมกีารตดิตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็น

รูปธรรม มีการกำหนดแนวทาง การนำแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (2563-2567) ไปสู่การปฏิบัติโครง/

กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางการนำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  

       1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย

จัดทำแนวทางการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/

กิจกรรมให้กับบุคลากรของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ

สนับสนุนการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

      2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการให้มีอัตรากำลังเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานการจัดการศึกษา การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีทักษะ ความก้าวหน้าทั้งสายวิชาการ/สายบริการ 

การพัฒนาระบบสวัสดิการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

     3. มีการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์  

ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

การติดตามและประเม ินผลแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                

การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะให้การดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ใน

แผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงานตามแผน 

จึงมกีารกำกับติดตามและประเมินผล ดังนี้  

 1. กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีเสนอต่อมหาวิทยาลัย

พิจารณา เพื่อเป็นการติดตามประเมินผลผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563   
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 2. การนำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นส่วนหนึ่งสำหรับเข้ารับ  

การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 

 3. การนำผลประเมินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) 

 4. การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนของทุกหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง

แผนของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปีถนัดไป  

 5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนต่อที่มหาวิทยาลัยเพื่อนำผลการประเมินมาทบทวน และ

ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป 


