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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำป>งบประมาณ ๒๕๖๖ 

(ระหวDางวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) 

-------------------------------- 

ยุทธศาสตรQที่ ๑ การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

กลยุทธQและ 

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธQ 

หนDวยวัด เปTาหมาย ผลการดำเนินงาน งบประมาณที่เบิกจDาย ปUญหาและอุปสรรค ขYอเสนอแนะ 

๑. การปรับปรุงขYอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติใหYรัดกุมและทันสมัย 

๑.๑ แนวทางการประเมินผล

การปฏิบัติงานแบบออนไลน; 

ติดตามและพัฒนาต?อยอดจาก

ระบบที่ไดDพัฒนาแลDวเสร็จ 

สภามหาวิทยาลัยไดDมีการออกขDอบังคับ

ที่เกี่ยวขDองกับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจำปL และไดDกำหนดใหDทุก

ส?วนงานตDองใชDระบบ KPI Online ใน

การกรอกขDอมูลและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อประโยชน;

ในการบริหารผลการประเมิน 

นอกจากนี้ กองบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี 

ในฐานะเจDาภาพในการดำเนินการ ไดDมี

การจัดอบรมการใชDระบบ KPI Online 

ใหDกับส?วนงานต?างๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย 

เป_นระบบที่พัฒนาแลDว

เสร็จตั้งแต?ปL ๒๕๖๔ 

จึงไม?มีการใชD

งบประมาณในปL 

๒๕๖๖ 

ในกรณีของส?วนงานที่มีที่

ตั้งอยู?ที่วิทยาเขต 

จำเป_นตDองใชDแนวทางการ

อบรมแบบ Online เพื่อ

ลดการเดินทางและความ

เสี่ยงต?างๆ 

ควรมีการติดตามการใชD

งานระบบอย?างต?อเนื่อง 

รวมทั้งสำรวจความ

ตDองการใชDงานในดDาน

ต?างๆ เพื่อประโยชน;ใน

การปรับปรุงระบบต?อไป 

๑.๒ การกำหนดแนว

ปฏิบัติการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผูDบริหาร 

ปรับปรุงตามความเหมาะสม มหาวิทยาลัยฯ ในรอบการประเมิน 

๒๕๖๕ ที่ผ?านมา ไดDดำเนินการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูDบริหาร 

และมีการจัดทำรายงานผลโดยเรียบรDอย 

เป_นการพิจารณา

ทบทวนแนวทางการ

ประเมิน ซึ่งไม?ไดDใชD

งบประมาณ 

เนื่องจากการประเมินผล

การปฏิบัติงานของ

ผูDบริหาร มีรายละเอียดที่

ตDองพิจารณาจำนวนมาก 

ควรนำระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเขDาช?วยในการ

ประมวลผลงาน เพื่อลด

ระยะเวลาดำเนินการ 
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กลยุทธQและ 

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธQ 

หนDวยวัด เปTาหมาย ผลการดำเนินงาน งบประมาณที่เบิกจDาย ปUญหาและอุปสรรค ขYอเสนอแนะ 

จึงจำเป_นตDองใชDระยะเวลา

ดำเนินการ ซึ่งอาจเกิน

จากระยะเวลาที่กำหนด 

๑.๓ การปรับปรุงระเบียบหรือ

รูปแบบสวัสดิการ 

ปรับปรุงตามความเหมาะสม อยู?ระหว?างการพิจารณาทบทวน

รายละเอียดสวัสดิการและเปรียบเทียบ

กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

เป_นการวิเคราะห;

เอกสาร จึงไม?มีการใชD

งบประมาณ 

ไม?ม ี ไม?ม ี

๒. การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๒.๑ การวิเคราะห;และจัดทำ

กรอบอัตรากำลังเพื่อการ

พัฒนาในอนาคต 

ฉบับ 

(ต?อเนื่องจาก

ปL ๖๕) 

๑ มหาวิทยาลัยไดDมีคำสั่งมหาวิทยาลัย

บูรพา ที่ ๒๓๕๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต?งตั้ง

คณะอนุกรรมการวิเคราะห;กรอบ

อัตรากำลังของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 

๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อทำหนDาที่

วิเคราะห;กรอบอัตรากำลังที่เหมาะสม

ของมหาวิทยาลัยในอีก ๑๐ ขDางหนDา 

และเพื่อประโยชน;ดDานการบริหารและ

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

อยู?ระหว?างเริ่ม

ดำเนินการ จึงยังไม?มี

ค?าใชDจ?ายใดเกิดขึ้น 

ไม?ม ีเนื่องจากอยู?ระหว?าง

เริ่มดำเนินการ 

ไม?ม ีเนื่องจากอยู?ระหว?าง

เริ่มดำเนินการ 

๒.๒ การปรับปรุงและพัฒนา

มาตรฐานภาระงาน 

ฉบับ ๑ การดำเนินงาน ๒ เรื่องนี้ อยู?ระหว?างการ

ทบทวนและจะดำเนินการควบคู?กับการ

วิเคราะห;กรอบอัตรากำลังตามขDอ ๒.๑ 

ไม?ม ี ไม?ม ี ไม?ม ี

๒.๓ การวิเคราะห;โครงสรDาง

เงินเดือนและค?าตอบแทน 

ฉบับ ๑ ไม?ม ี ไม?ม ี ไม?ม ี

๒.๔ สรDางเครือข?ายเจDาหนDาที่

บุคลากรของส?วนงาน 

กิจกรรม ๔ อยู?ระหว?างเตรียมการดำเนินการ ไม?ม ี ไม?ม ี ไม?ม ี
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กลยุทธQและ 

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธQ 

หนDวยวัด เปTาหมาย ผลการดำเนินงาน งบประมาณที่เบิกจDาย ปUญหาและอุปสรรค ขYอเสนอแนะ 

๒.๕ วิเคราะห;และกำหนด

แนวทางและหลักเกณฑ;การ

สรรหาคัดเลือกและลักษณะ

การจDางบุคลากรที่มีศักยภาพ

สูง (Talent) เพื่อขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร;มหาวิทยาลัย 

ฉบับ ๑ ปtจจุบัน มหาวิทยาลัยมีประกาศที่

เกี่ยวขDองกับการจDางพนักงานตาม

ภารกิจ ซึ่งเป_นกลุ?มพนักงานที่มี

ศักยภาพสูง โดยจDางเพื่อปฏิบัติงาน

เฉพาะเรื่อง เช?น การพัฒนาผลงานทาง

วิชาการ เป_นตDน 

เป_นการดำเนินการตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย

ที่ต?อเนื่องจากปL 

๒๕๖๕ จึงไม?มีการใชD

งบประมาณ 

ไม?ม ี ไม?ม ี

 

ยุทธศาสตรQที่ ๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

กลยุทธQและ 

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธQ 

หนDวยวัด เปTาหมาย ผลการดำเนินงาน งบประมาณที่เบิกจDาย ปUญหาและอุปสรรค ขYอเสนอแนะ 

๑. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑.๑ การวิเคราะห;และบูรณา

การฐานขDอมูลกลางเพื่อการ

บริหาร 

ปรับปรุงต?อเนื่องจากปL ๖๕ สภามหาวิทยาลัยไดDมีคำสั่งสภา

มหาวิทยาลัยที่ ๐๐๓๙/๒๕๖๕ เรื่อง 

แต?งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยสู?มหาวิทยาลัยดิจิทัล สั่ง ณ 

วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี

วัตถุประสงค;เพื่อใหDคณะกรรมการ

ดังกล?าวดำเนินการศึกษา วิเคราะห; และ

ออกแบบแนวทางการบูรณาการ

ฐานขDอมูลต?างๆ ที่ใชDอยู?ปtจจุบัน ใหD

เชื่อมต?อและถ?ายโอนขDอมูลระหว?างกัน 

ยังอยู?ระหว?างประชุม

เพือ่สรุปแนวทางการ

พัฒนา จึงยังไม?มี

งบประมาณที่เบิกจ?าย 

ไม?ม ี ไม?ม ี
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กลยุทธQและ 

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธQ 

หนDวยวัด เปTาหมาย ผลการดำเนินงาน งบประมาณที่เบิกจDาย ปUญหาและอุปสรรค ขYอเสนอแนะ 

๑.๒ การพัฒนาระบบบุคลากร

อิเล็กทรอนิกส;ใหDมีความ

สมบูรณ; 

ปรับปรุงต?อเนื่องจากปL ๖๕ โครงการนี้ ไดDรับการผนวกรวมอยู?ใน

โครงการตามขDอ ๑.๑ ขDางตDน 

ไม?ม ี ไม?ม ี ไม?ม ี

๒. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากร 

๒.๑ ระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานแบบออนไลน; 

ปรับปรุงต?อเนื่องจากปL ๖๕ สภามหาวิทยาลัยไดDมีการออกขDอบังคับ

ที่เกี่ยวขDอง โดยกำหนดใหDทุกส?วนงานใชD

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจำปLแบบออนไลน; (KPIs Online) 

เพื่อนำขDอมูลไปใชDประโยชน;ในการ

บริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

นอกจากนี้ ในรอบปLงบประมาณ ๒๕๖๕ 

- ๒๕๖๖ กองบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลไดDดำเนินการ

ประชาสัมพันธ;และใหDความรูDเกีย่วกับ

การใชDงานระบบแก?บุคลากรของส?วน

งานต?างๆ อย?างต?อเนื่อง 

เป_นระบบที่พัฒนาแลDว

เสร็จตั้งแต?ปL ๒๕๖๔ 

จึงไม?มีการใชD

งบประมาณในปL 

๒๕๖๖ 

ไม?ม ี ไม?ม ี

๒.๒ การพัฒนาต?อยอดระบบ

การประเมินตาม ๒.๑ 

- การประมวลผลและ

เปรียบเทียบผลการประเมิน 

- การเลื่อนเงินเดือน 

- การพัฒนารายบุคคล 

- การต?อสัญญาจDาง  

ปรับปรุงต?อเนื่องจากปL ๖๕ อยู?ระหว?างการออกแบบและพัฒนาต?อ

ยอดระบบ KPIs Online ใหDสามารถ

วิเคราะห; Competency Gap และ 

Individual Development Plan ไดD 

ไม?ม ี ไม?ม ี ไม?ม ี
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ยุทธศาสตรQที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

กลยุทธQและ 

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธQ 

หนDวยวัด เปTาหมาย ผลการดำเนินงาน งบประมาณที่

เบิกจDาย 

ปUญหาและอุปสรรค ขYอเสนอแนะ 

๑. การเสริมสรYางศักยภาพของบุคลากร 

๑.๑ การอบรม/สัมมนาเพื่อ

การพัฒนาความรูDความเขDาใจ/

เตรียมความพรDอมในการ

ปฏิบัติงาน 

      

- กลุ?มผูDบริหารระดับสูง 

(รองอธิการบดี ผูDช?วย

อธิการบดี หัวหนDาส?วนงาน 

รองหัวหนDาส?วนงาน) 

ครั้ง ๑ อยู?ระหว?างเตรียมการ คาดว?าจะจัด

โครงการในช?วงไตรมาสที่ ๓ ของ

ปLงบประมาณ ๒๕๖๖ 

กรอบงบประมาณ 

จำนวน ๒ ครั้ง 

ครั้งละ 

๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ไม?ม ี ไม?ม ี

- กลุ?มผูDบริหารระดับกลาง 

(ผูDช?วยหัวหนDาส?วนงาน 

หัวหนDาภาควิชา ประธาน

สาขา หัวหนDาหน?วยงาน

ภายในส?วนงาน) 

ครั้ง ๒ ครั้งที่ ๑ โครงการกระบวนทัศน;ใหม?

สำหรับการจัดการเรียนรูDแบบ SMART 

EDUCATION EP ๒ ประธานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี ซึ่งจัดขึ้นระหว?างวันที่ 

๑๖ - ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย

มีประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรีเขDา

ร?วม จำนวน ๕๕ คน จากที่กำหนด 

จำนวน ๖๐ คน 

 

ครั้งที่ ๒ กำหนดจัดโครงการอบรม

หลักสูตร กระบวนทัศน;ใหม?สำหรับการ

จัดการเรียนรูDแบบ SMART 

EDUCATION EP ๒ รุ?นที่ ๒ ประธาน

๙๐๗,๕๐๐ บาท 

จากกรอบ

งบประมาณ 

๙๙๐,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

๕๗๒,๐๐๐ บาท 

จากกรอบ

งบประมาณ 

๕๗๒,๐๐๐ บาท 

ประธานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีบางท?านติด

ภารกิจ ไม?สามารถเขDาร?วม

ไดD 

 

 

 

 

 

ประธานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาบางท?านติด

ภารกิจ ไม?สามารถเขDาร?วม

ไดD 

ผูDจัดโครงการมีแผนที่จะจัด

โครงการดังกล?าวอย?าง

ต?อเนื่อง ซึ่งเป�ดโอกาสใหD

ประธานหลักสูตรที่ยังไม?ไดD

เขDาร?วมกิจกรรม สามารถ

บริหารจัดการเวลาและเขDา

ร?วมกิจกรรมไดD 

 

 

ผูDจัดโครงการมีแผนที่จะจัด

โครงการอย?างต?อเนื่อง โดย

โครงการนี้มีประธาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่
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กลยุทธQและ 

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธQ 

หนDวยวัด เปTาหมาย ผลการดำเนินงาน งบประมาณที่

เบิกจDาย 

ปUญหาและอุปสรรค ขYอเสนอแนะ 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจัดขึ้น

ระหว?างวันที่ ๑ – ๓ กุมภาพันธ; พ.ศ. 

๒๕๖๖ โดยมีผูDเขDาอบรม จำนวน ๔๔ 

คน จากที่กำหนดไวD จำนวน ๖๐ คน 

 

ครั้งที่ ๓ โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูDบริหารระดับกองและสำนักงานเพื่อ

การทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดขึ้น

ระหว?างวันที่ ๒๖-๒๘ มกราคม พ.ศ. 

๒๕๖๖ ณ วิทยาเขตจันทบุรี โดยมี

ผูDเขDาร?วมอบรม จำนวน ๓๒ คน จาก

แผน จำนวน ๓๔ คน 

 

 

 

 

 

๑๙๒,๒๐๖.๕๕ 

บาท จากกรอบ

งบประมาณ 

๒๕๐,๕๙๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

ไม?ม ี

ไม?ไดDเขDาร?วมกิจกรรมใน

ครั้งที่ ๑ มาเขDาร?วม

กิจกรรมดDวย 

 

 

ไดDรับขDอเสนอแนะใหD

มหาวิทยาลัยจัดโครงการใน

ลักษณะดังกล?าวอย?าง

ต?อเนื่อง เพื่อใหDผูDบริหาร

สายสนับสนุนวิชาการไดDมี

การพัฒนาศักยภาพมากขึ้น 

๑.๒ การพัฒนาผลงานเพื่อ

การขอกำหนดตำแหน?งใน

ระดับที่สูงขึ้น สำหรับสาย

สนับสนุนวิชาการ 

ครั้ง ๓ ครั้งที่ ๑ โครงการฝ�กอบรมเชิง

ปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนางาน

ประจำสู?งานวิจัย (R2R) สำหรับบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ” ซึ่งเป_นส?วนหนึ่ง

ในการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนด

ตำแหน?งในทางวิชาชีพ โดยจัดขึ้นใน

วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผูD

เขDารับการอบรม จำนวน ๔๒ คน จาก

แผนที่กำหนด ๕๐ คน 

 

๓๐,๒๒๕ บาท 

จากกรอบ

งบประมาณ 

๒๒,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

ไม?ม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล จะ

ดำเนินการติดตาม

ความกDาวหนDาของผูDที่เขDา

รับการอบรม เพื่อมุ?งหวังใหD

เกิดการนำความรูDไปปฏิบัติ

ใหDเกิดประโยชน;จริง 

 

 

 



 ๗ / ๙ 

กลยุทธQและ 

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธQ 

หนDวยวัด เปTาหมาย ผลการดำเนินงาน งบประมาณที่

เบิกจDาย 

ปUญหาและอุปสรรค ขYอเสนอแนะ 

ครั้งที่ ๒ โครงการฝ�กอบรมเชิง

ปฏิบัติการ หลักสูตร “One-sheet R2R 

Proposal แผนที่สำหรับการวิจัยจาก

งานประจำ” สำหรับบุคลากรกลุ?ม

สนับสนุนวิชาการ ซึ่งจัดในวันที่ ๑๖ 

กุมภาพันธ; พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผูDเขDารับ

การอบรม จำนวน ๖๓ คน จากแผนที่

กำหนด จำนวน ๑๐๐ คน 

๓๔,๖๐๐ บาท 

จากกรอบ

งบประมาณ 

๓๗,๔๐๐ บาท 

ไม?ม ี

 

กำหนดการติดตามผล

ภายหลังการอบรม ๖ เดือน 

๑.๓ คลินิกการใหDคำปรึกษา

การขอกำหนดตำแหน?งใน

ระดับชำนาญการ 

ครั้ง ๑๒ เป_นกิจกรรมใหDคำปรึกษาการเขียน

ผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน?งวิชาชีพ 

ซึ่งดำเนินการต?อเนื่องตลอดทั้ง

ปLงบประมาณ 

ไม?ม ี ไม?ม ี ๑. ควรมีการติดตามผลการ

ใหDคำปรึกษาอย?างต?อเนื่อง 

และติดตามความกDาวหนDา

ของผูDที่เขDารับคำปรึกษา 

เพื่อใหDสามารถยื่นขอ

ตำแหน?งทางวิชาชีพไดD 

๒. ควรมีการพัฒนา

ฐานขDอมูลเพื่อแสดง

รายงานที่เกี่ยวขDองไดD 

๑.๔ ศึกษาวิเคราะห;และ

กำหนดสมรรถนะหลักสำหรับ

บุคลากรในมหาวิทยาลัย 

ปรับปรุงต?อเนื่องจากปL ๖๕ กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ไดDดำเนินการศึกษาและจัดทำร?าง

ประกาศหลักเกณฑ;และวิธีการกำหนด

สมรรถนะและการประเมินสมรรถนะ 

โดยผ?านการพิจารณาจากคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และใหD

ไม?ม ี เนื่องจากเป_นรายการสมรรถนะใหม? ที่ครอบคลุมทั้งการ

ส?งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน ความคิดสรDางสรรค; 

และการรักษาวินัย จรรยาบรรณ และจริยธรรมของ

บุคลากร ประกอบกับวิธีการประเมิน มีความแตกต?างไป

จากที่เคยปฏิบัติ   ดังนั้น จึงไดDมีการจัดประชุมและ

ประชาสัมพันธ;ใหDกับหัวหนDาส?วนงาน ผูDบริหารและ



 ๘ / ๙ 

กลยุทธQและ 

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธQ 

หนDวยวัด เปTาหมาย ผลการดำเนินงาน งบประมาณที่

เบิกจDาย 

ปUญหาและอุปสรรค ขYอเสนอแนะ 

ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา

แลDว ซึ่งมีผลบังคับใชDตาม ประกาศ

มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙๖๗/๒๕๖๕ 

เรื่อง หลักเกณฑ;และวิธีการกำหนด

สมรรถนะและการประเมินสมรรถนะ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๖๕ ซึ่งจะมีผลบังคับใชDตั้งแต?รอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปL 

๒๕๖๖ เป_นตDนไป 

บุคลากรที่รับผิดชอบดDานการเจDาหนDาที่ไดDเขDาใจแลDว และ

ยังดำเนินการอย?างต?อเนื่อง 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะทำการเก็บรวบรวมผลการพัฒนา

สมรรถนะตามประกาศฉบับใหม?นี้ และจะทำการปรับปรุง

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอย?างต?อเนื่อง 

๒. การเสริมสรYางคุณภาพชีวิตและบรรยากาศในการปฏิบัติงาน 

๒.๑ การปฐมนิเทศพนักงาน

มหาวิทยาลัยบูรพา 

ครั้ง ๑ การปฐมนิเทศพนักงานใหม? รอบที่ ๑ 

จัดขึ้นในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๖๕ โดยมพีนักงานใหม?เขDาร?วม ๓๒ 

คน จากจำนวน ๔๓ คน 

 

การปฐมนิเทศพนักงานใหม? รอบที่ ๒ 

จัดขึ้นในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ; พ.ศ. 

๒๕๖๖ โดยมีพนักงานใหม?เขDาร?วม ๒๒ 

คน จากจำนวน ๒๒ คน 

๑๑,๒๐๐ บาท 

จากกรอบ

งบประมาณ 

๒๕,๐๐๐ บาท 

 

๕,๕๐๐ บาท จาก

กรอบงบประมาณ 

๑๕,๗๕๐ บาท 

บุคลากรบางส?วน เป_น

บุคลากรที่ปฏิบัติงานเป_น

กะหรือเป_นผลัด ซึ่งไม?

สามารถเขDาร?วมกิจกรรม

ปฐมนิเทศไดD    

กองบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลไดDประสาน

ไปยังส?วนงานตDนสังกัด ใหDมี

การจัดปฐมนิเทศใหDกับ

บุคลากรเหล?านั้น หรือ

กำหนดเวลาใหDบุคลากร

เหล?านั้นเขDาร?วมกิจกรรม

ปฐมนิเทศที่มหาวิทยาลัย

จัดขึ้นในรอบถัดไปแลDว 

๒.๒ โครงการเสริมสรDางจิต

บริการและจิตสาธารณะ 

ครั้ง ๒ ครั้งที่ ๑ มีการจัดโครงการอบรมการ

สรDางสุขดDวยสติ (Mindfulness in 

Organization:MIO) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 

๑๘,๙๐๐ บาท 

จากกรอบ

ไม?ม ี

 

 

ไม?ม ี

 

 



 ๙ / ๙ 

กลยุทธQและ 

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธQ 

หนDวยวัด เปTาหมาย ผลการดำเนินงาน งบประมาณที่

เบิกจDาย 

ปUญหาและอุปสรรค ขYอเสนอแนะ 

๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี

บุคลากรเขDาร?วมจำนวน ๖๓ คน จาก

จำนวนที่กำหนด ๘๐ คน 

 

ครั้งที่ ๒ คาดว?าจะจัดขึ้นในช?วงไตรมาส

ที่ ๔ ของปLงบประมาณ ๒๕๖๖ 

งบประมาณ 

๔๔,๐๐๐ บาท 

 

 

ใชDงบประมาณที่

เหลือจากครั้งที่ ๑ 

 

 

 

 

ไม?ม ี

 

 

 

 

ไม?ม ี

๒.๓ โครงการวางแผนทาง

การเงินสำหรับผูDปฏิบัติงาน 

ครั้ง ๑ อยู?ระหว?างประสานงาน กำหนดจัด

ในช?วงไตรมาสที่ ๓ ของปLงบประมาณ 

๒๕๖๖ 

ไม?ม ี ไม?ม ี ไม?ม ี

๒.๔ โครงการเตรียมความ

พรDอมก?อนเกษียณสำหรับ

ผูDปฏิบัติงาน 

ครั้ง ๑ อยู?ระหว?างประสานงาน กำหนดจัด

ในช?วงไตรมาสที่ ๓ ของปLงบประมาณ 

๒๕๖๖ 

ไม?ม ี ไม?ม ี ไม?ม ี

๒.๕ การพัฒนาแนวทาง/

ระบบการใหDรางวัลและเชิดชู

เกียรต ิ

ปรับปรุงต?อเนื่องจากปL ๖๕ อยู?ระหว?างประสานงาน กำหนดจัด

ในช?วงไตรมาสที่ ๓ ของปLงบประมาณ 

๒๕๖๖ 

ไม?ม ี ไม?ม ี ไม?ม ี

 

หมายเหตุ : โดยภาพรวม การจัดโครงการต?าง ๆ ดำเนินการไปตามแผนที่กำหนด ภายใตDกรอบงบประมาณที่ตั้งไวD ณ ตDนปLงบประมาณ   ทั้งนี้ เนื่องจากกองบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ไดDดำเนินการพัฒนากลยุทธ;การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ฉบับปL พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งอาจมีโครงการอบรมและการใชDงบประมาณ

เพิ่มเติมจากที่กำหนดไวDตามแผน   ดังนั้น โครงการอบรมและงบประมาณที่จะใชDดำเนินการ จะทำการขออนุมัติเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย ภายหลังจากที่แผนกลยุทธ;ดังกล?าวไดDรับ

การอนุมัติแลDว 


