การกากับติดตามการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ในปี พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้มกี ารปรับเปลีย่ นโครงสร้างหน่วยงานใหม่
โดยมีการวิเคราะห์อตั รากาลังของแต่ละหน่ วยงาน โดยการวิเคราะห์ภาระงานรายตาแหน่ ง ซึ่งจากการวิเคราะห์
ภาระงานรายบุคคล โดยมีมติสภามหาวิทยาลัยฯให้ควบรวมหน่วยงานทีม่ ภี าระงานคล้ายคลึงกัน และปรับเปลีย่ น
ประเภทอาจารย์ประจาตามสัญญากับเจ้าหน้าทีป่ ระจาตามสัญญาเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ – สาย
สนับสนุน (เงินรายได้) ซึง่ ได้มกี ารปรับเปลีย่ นระเบียบและข้อบังคับรวมถึงสัญญาจ้างต่างๆให้มกี ารครอบคลุมและ
คล้ายคลึงกับพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) จึงได้มกี ารวิเคราะห์ภาระงานและปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้าน
อัต รากาลัง โดยกองบริหารงานบุ คคลมีหน้ าที่รวบรวมข้อมูลสรุป ผลด้านอัตรากาลังและการพัฒ นาบุ คลากร
น าเข้า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย ในการก ากับ ติ ด ตามแผนบริห ารและพัฒ นาบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปี พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงมีการทบทวนและจัดทาแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากรในระยะ ปี พ.ศ.2562 – 2565 ในด้านอัตรากาลังและด้านการพัฒนาบุคลากร ดังตาราง
ต่อไปนี้
ผลการกากับติ ดตามแผนบริ หาร(ด้านอัตรากาลัง) สายวิ ชาการ ปี 2564
หน่ วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิน่
คณะพยาบาลศาสตร์
รวม

แผน

ผล

5
4
4
4
5
4
5
8
39

3
1
5
2
1
2
10
24

เป้ าหมาย

ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
บรรลุ
ไม่บรรลุ

การกากับติ ดตามแผนบริ หาร (ด้านอัตรากาลัง) สายสนับสนุน
อัตรากำลังปีการศึกษา 2564

หน่วยงาน
แผน

ผล

เป้าหมาย

1
1
3
2
4
7
5
5
9
7
16
23
10
3
45

13
1
3
1
3
1
2
2
1
3
2
1
33

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
บรรลุ
ไม่บรรลุ

1.สำนักงานอธิการบดี
1.1 กองกลาง
1.2 กองนโยบายและแผน
1.3 กองบริการการศึกษา
1.4 กองบริหารงานบุคคล
1.5 กองพัฒนานักศึกษา
1.6 โครงการจัดตั้งกองคลัง
1.7 สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
2.คณะครุศาสตร์
3.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
4.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6.คณะวิทยาการจัดการ
7.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8.คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
9.คณะพยาบาลศาสตร์
10.สถาบันวิจัยและพัฒนา
11.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
13.งานตรวจสอบภายใน
รวม

ข้อมูลจากงานอัตรากาลังและค่าตอบแทน
กองบริหารงานบุคคล

แผนด้านการบริหารบุคลากร ผู้บริหารจะมีการทบทวนแผนในทุกๆปี โดยจะมีฝ่ายผู้บริหารระดับสูง,
ผูอ้ านวยการกองบริหารงานบุคคล , ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน รวมถึงผูอ้ านวยการโครงการจัดตัง้ กอง
คลัง มาประชุมร่วมกัน ในการวิเคราะห์ดา้ นอัตรากาลังและงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรในแต่ละปี เนื่องจากปั จจัย
ต่ า งๆที่มีก ารเปลี่ย นแปลงไป อาทิ เช่ น นั ก ศึก ษาลดลง ,อัต ราทดแทนเกษี ย น ,การเข้า ออกของบุ ค ลากร
ทาให้แผนการรับ บุ คลากรต้องมีการวิเคราะห์ท างด้านความจาเป็ น โดยกองบริห ารงานบุ คคลได้จดั ทา Job
Discription เพื่อวิเคราะห์ภาระงานรายบุคคลของบุคลากรทัง้ มหาวิทยาลัย จึงทาให้แผนทางด้านอัตรากาลังใน
การรับอัตราเพิม่ ทีพ่ งึ มีในปี 2564 ไม่บรรลุตามเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการทบทวนแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรโดยเน้นการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยมีกล
ยุทธ์ดงั นี้
1.ส่งเสริมบุคลากรทีเ่ ป็ นคนดีและคนเก่งให้พฒ
ั นาและแสดงออกถึ งความรูค้ วามสามารถและศักยภาพ
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิน่ อย่างเต็มที่
2.เพิม่ บทบาทการเป็ นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิน่ โดยให้ความสาคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการพัฒนาท้องถิน่ และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสยั ทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
4.ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้ทนั สมัย รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการผลักดันและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
มีก ารพัฒ นาตนเองในด้านต่ างๆโดยเริ่ม ตัง้ แต่ก ระบวนการสรรหาการคงอยู่ จนถึงเกษี ย ณอายุ ร าชการ ซึ่ง
กระบวนการกากับติดตามการพัฒนาบุคลากร มีดงั ต่อไปนี้
1. เริม่ ต้นจากการสรรหาบุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพเข้ามาปฏิบตั งิ าน โดยมีการสอบคัดเลือกอย่างเป็ น
ธรรมและโปร่งใส ซึง่ ในการคัดสรรบุคลากรจะมีกระบวนการต่างๆคือ การเปิ ดรับสมัครตามกาหนดระยะเวลา
ทีร่ ะบุ พร้อมสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ซึง่ หากบุคคลทีม่ าสอบข้อเขียนสามารถสอบข้อเขียนให้ผ่าน
60% ก็จะสามารถมีสทิ ธิสอบสั
์
มภาษณ์และรอประกาศผลรายชื่อ พร้อมมารายงานตัวทีก่ องบริหารงานบุคคลตาม
วันทีร่ ะบุในประกาศ
2. ข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรทัง้ สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยของสายวิชาการจะกาหนดให้
บุคลากรจัดทาแบบบันทึกการประเมินสมรรถนะทีจ่ าเป็ นต่อการปฏิบตั งิ าน โดยมีแบบประเมินแบบจัดทาข้อตกลง
และแบบประเมินผลสัมฤทธิของงาน
์
แบบประเมินพิจารณาความดีความชอบ.doc เพื่อนามาประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบ และจัดทาแผนการพัฒนาตนเอง (IDP) ระยะ 4 ปี จะเป็ นแผนพัฒนาตนเองของสายวิชาการ
และสายสนับสนุน เพื่อเป็ นการวางแผนการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ รวมถึงเพื่อให้มหาวิทยาลัยและ
ผูบ้ งั คับบัญชามีขอ้ มูลไปปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรรวมถึงมีนโยบายในการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมให้
ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในวิธกี ารทางานเกิดกระบวนการเรียนรูเ้ กีย่ วกับ
แนวคิดกฎเกณฑ์มที ศั นคติและทักษะทีด่ ใี นการปฏิบตั งิ าน เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
รวมถึงข้อมูลเกีย่ วกับการเรียนรูใ้ นแต่ละงานเพื่อการหมุนเวียนในการปฏิบตั งิ านในด้านอื่นๆ และการเข้าอบรมทัง้
ภายในและภายนอก โดยมีการรายงานผลให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบผ่านระบบ IMIS

3. ข้อมูลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรในรอบปี ทผ่ี ่านมา เพื่อใช้ในการ
มอบหมายงานหรือมีขอ้ ตกลงในการปฏิบตั งิ าน และใช้เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ชมเชย ให้รางวัลตลอดจนปรับปรุง
ค่าตอบแทนและสวัสดิการทีเ่ หมาะสมและเป็ นธรรม รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงครามมีทบทวนและ
วิเคราะห์อตั รากาลังเพื่อจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรฯ พ.ศ.2563-2565 โดยจะนาเข้ามติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลและนาเข้ามติสภาฯต่อไป ซึง่ ประกอบไปด้วย แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้เป็ น
แผนกากับทิศทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯในกรอบระยะเวลา 4 ปี ซึง่ การจัดทาแผนดังกล่าวเป็ น
การดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.4 ที่
กาหนดให้มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมทัง้ นโยบายของผูบ้ ริหารทีม่ ุ่งเน้นให้มกี าร
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ให้มคี วามเป็ นมืออาชีพเป็ นผูน้ าทางวิชาการ และการวิจยั และจากการวิเคราะห์
สถานการณ์ของมหาวิทยาลัยในปั จจุบนั
ในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรฯจะประเมินแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร โดยแผนบริหารจะเน้น
ประเมินข้อมูลด้านอัตรากาลังของบุคลากรเริม่ ต้นจากการสรรหา,การรักษาบุคคลให้คงอยู่,การวางแผนอัตรากาลัง
ทดแทนเกษียณ รวมถึงแผนพัฒนาบุคลากรจะประเมินในด้านการเข้าสู่ตาแหน่ งและการพัฒนาศักยภาพในการ
พัฒ นาบุ คลากรในด้า นต่า งๆ การเข้าสู่ตาแหน่ งทางวิช าการของสายวิช าการให้เป็ น ไปตามแผนฯ การเข้า สู่
ตาแหน่ งชานาญการของสายสนับสนุ น โดยสาระสาคัญประกอบไปด้วยที่มาและแนวทางการพัฒนาบุคลากร
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากร ตัวชีว้ ดั ค่าเป้ าหมายโครงการ โดย
แผนพัฒนาบุคลากรฯจะเป็ นกลไกสาคัญเพื่อขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบตั ิอย่างเป็ น
รูปธรรม ซึ่งแผนพัฒนาบุคลากรฯจะเป็ นแผนพัฒนาในมิติของหน่ วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยทีม่ สี ่วนร่วม
ผลักดันให้การดาเนินงานภายใต้ภารกิจและโครงการต่างๆบรรลุเป้ าประสงค์มุ่งสู่วสิ ยั ทัศน์ทก่ี าหนดร่วมกัน ดังนัน้
แผนพัฒ นาบุคลากรฯจึงเป็ น เครื่องมือช่ วยให้หน่ วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย สามารถพัฒ นาศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยไปสูผ่ ลสัมฤทธิตามเป้
์
าหมายทีว่ างไว้และพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูว่ สิ ยั ทัศน์ทต่ี งั ้ ไว้ต่อไป
โดยมหาวิทยาลัยมีการทบทวนแผนฯและวิเคราะห์อตั รากาลังเพื่อนาไปจัดทาแผนบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากร ดังนี้
1. การกากับติดตามแผนบริหารจะใช้กลไกการติดตามการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงครามในวาระการจัดสรรกรอบอัตรากาลังของสายวิชาการและสายสนับสนุน ซึง่ มีการ
พิจารณาจัดสรรบุคลากรลงตามหน่วยงานต่างๆ ประจาปี 2565 พร้อมมีการกากับติดตามกรอบอัตรากาลังให้
เป็ นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง โดยกองบริหารงานบุคคลได้จดั ทาตารางเปรียบเทียบแผนการจัดสรรและสรุปผล
การจัดสรรบุคลากรของสายวิชาการและสายสนับสนุนในแต่ละปี เปรียบเทียบไว้อย่างชัดเจน
2.การกากับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรจะมีระบบการติดตาม IDP (5.1-1(10) ซึ่งจะมีการวางแผนการ
พัฒนาตนเองในแต่ละด้านระยะเวลา 4 ปี ให้ตรงตามภาระงานของอาจารย์ 4 ด้าน คือ 1.ด้านการผลิตบัณฑิต
2.ด้านการวิจยั 3.ด้านการบริการวิชาการแก่สงั คม4.ด้านการทานุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศเรื่องภาระ
งานอาจารย์ รวมถึงมหาวิทยาลัยฯมีการจัดโครงการในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน
ในด้านต่างๆ โดยจัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง กับประเด็นยุทธศาสตร์ ทัง้ 4 ด้าน คือ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ เพื่อการพัฒ นา
ชุมชนท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยใช้แนวทางตาม
พระราชดำริ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการทำนุบำรุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภาคเหนือตอนล่าง
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
เพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน
โดยตัง้ แต่เริม่ เข้าบรรจุใหม่ จะมีการจัดโครงการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรทีบ่ รรจุใหม่ให้กบั สายวิชาการและ
สายสนับสนุ นและการจัดทา Job Description รายบุคคลของสายสนับสนุ นวิชาการฯ และมหาวิทยาลัยได้จดั ทา
คู่มอื การขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) รวมถึงจัดทาคู่มอื สมรรถนะบุคลากร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม คู่มอื การเขียนสมรรถนะ และคู่มอื การขอกาหนดตาแหน่ งที่สูงขึ้น พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ ประเภทวิชาชีพ เฉพาะ สายงานการสอน ตาแหน่ งครู สังกัด โรงเรีย นสาธิตฯ คู่มือการขอกาหนด
ตาแหน่งทีส่ งู ขึน้ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รวมถึงมีการกากับติดตามผลให้เป็ นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง
และในส่วนการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของบุคลากร มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณชีวติ สวัสดิการต่างๆและ
สภาพแวดล้อม รวมถึงสุขภาวะอย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้
1. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามมี ก ารจั ด สรรงบประมาณในการพั ฒ นาอาจารย์ โดยแบ่ ง
เป็ น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
1.1 งบพัฒนาบุคลากรให้แต่ละคณะจัดสรร โดยอบรมตามความสนใจของบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน โดยมหาวิทยาลัยจัดสรรให้ทุกคณะ งบประมาณปี 2564 โดยแบ่งได้ดงั นี้
1.1.1 คณะครุศาสตร์ 4,500 บาท/คน
สายวิชาการ 4,500 บาท/คน สายสนับสนุน 4,500 บาท/คน
1.1.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สายวิชาการ 6,500 บาท/คน สายสนับสนุน 4,500 บาท/คน
1.1.3 คณะวิทยาการจัดการ
สายวิชาการ 9,000 บาท/คน สายสนับสนุน 9,000 บาท/คน
1.1.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สายวิชาการ 5,000 บาท/คน สายสนับสนุน 5,000 บาท/คน
1.1.5 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 3,000 บาท/คน
สายวิชาการ 3,000 บาท/คน สายสนับสนุน 1,000 บาท/คน
1.1.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายวิชาการ 9,000 บาท/คน สายสนับสนุน 9,000 บาท/คน
1.1.7 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิน่
สายวิชาการ 7,000 บาท/คน สายสนับสนุน 7,000 บาท/คน
1.1.8 คณะพยาบาลศาสตร์
สายวิชาการ 8,000 บาท/คน สายสนับสนุน 6,000 บาท/คน

1.2.10 จัดสรรงบประมาณในการจ่ายค่าตอบแทนการจัดทาผลงานวิ ชาการ ดังนี้
เมื่อสภามหาวิ ทยาลัย อนุมตั ิ กาหนด
ตาแหน่ งทางวิ ชาการ
ตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
5,000
รองศาสตราจารย์
10,000
ศาสตราจารย์
15,000
1.2.11 จัดสรรงบประมาณในการจ่ายค่าตอบแทนการจัดทาผลงานวิ ชาการ ดังนี้
เมื่อสภามหาวิ ทยาลัย อนุมตั ิ กาหนด
ตาแหน่ งทางวิ ชาการ
ตาแหน่ ง
ชานาญการ
ไม่เกิน 10,000
ชานาญการพิเศษ
ไม่เกิน 20,000
เชีย่ วชาญ
ไม่เกิน 30,000
เชีย่ วชาญพิเศษ
ไม่เกิน 100,000
ในส่วนของการกากับติดตามการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการและสายสนับสนุน
ได้มกี ารกับกากับติดตาม ดังนี้
จานวนอาจารย์ที่ได้รบั ตาแหน่ งทางวิ ชาการ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏพิ บูลสงคราม
ประเภทข้าราชการ/พนักงานมหาวิ ทยาลัยที่ได้รบั ตาแหน่ งทางวิ ชาการ
ตาแหน่ ง

แผน (ราย)

ผล (ราย)

เป้ าหมาย

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
15
บรรลุ
รองศาสตราจารย์
6
บรรลุ
ศาสตราจารย์
บรรลุ
และสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยได้มกี ารผลักดันให้มกี ารกาหนดตาแหน่งทีส่ งู ขึน้
ในระดับชานาญการ ซึง่ มีบุคลากรสายสนับสนุนทีไ่ ด้รบั การกาหนดตาแหน่งทีส่ งู ขึน้ ในปี งบประมาณ 2564
จานวน ราย โดยมีการกากับติดตามแผนพัฒนาบุคลากร ดังต่อไปนี้
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รบั ตาแหน่ งที่สูงขึ้น (ชานาญการ) มหาวิ ทยาลัยราชภัฏพิ บูลสงคราม
ประเภทพนักงานมหาวิ ทยาลัยที่ได้รบั ตาแหน่ งที่สูงขึ้น (ชานาญการ) ประจาปี 2564
จานวน
ตาแหน่ ง
แผน (ปี 2564)
ผล (ปี 2564)
เป้ าหมาย
ชานาญการ
18
บรรลุ

มหาวิทยาลัยมีสวัสดิการต่างๆให้กบั บุคลากรในมหาวิทยาลัย ดังนี้
1) มีระบบสวัสดิการการเสริมสร้างสุขภาพทีด่ ี และสร้างขวัญกาลังใจให้กบั บุคลากรสามารถทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สวัสดิการเกีย่ วกับทีอ่ ยู่อาศัย โดยมีการจัดสรรทีพ่ กั ให้กบั บุคลากรอย่างเป็ นธรรม
สวัสดิการเงินกูข้ องสโมสรพนักงานฯ,สวัสดิการเงินกูธ้ นาคารต่างๆ,สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ,สวัสดิการค่าเล่า
เรียนบุตร , กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ,ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ,กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
2) มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทัง้ ในเชิงป้ องกันและส่งเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพประจาปี
ของกองพัฒ นานักศึกษารวมถึงส่งเสริมการออกกาลังกายในรูปแบบต่างๆ เช่น กองส่งเสริมและความเป็ นเลิศ
ทางด้านกีฬาได้สนับสนุนด้านสถานทีอ่ อกกาลังกายอย่างครบวงจรพร้อม สนับสนุนผูเ้ ชีย่ วชาญในการแนะนาด้าน
การดูแลสุขภาพ รวมถึงมีสวัสดิการค่าบริการในราคาสมาชิก (ราคา 10 บาท) ให้กบั บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
และคู่สมรสรวมถึงบุตรของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
3) มีก ารสร้า งบรรยากาศของสถานที่ท างานให้ น่ า อยู่ โดยมหาวิท ยาลัย มีน โยบายมหาวิท ยาตัง้ แต่
สภาพแวดล้อม การจัด 5 ส.และส่งเสริม ให้ปลู กต้น ไม้ดูด มลพิษ รวมถึงการจัด บรรยากาศการทางานการจัด
สวัสดิการ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้างบรรยากาศของความสุขในการ
ทางาน
4) มหาวิทยาลัยมีระบบส่งเสริมสนับสนุ นการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากร สายสนับสนุ น
เช่น มีการติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ นทราบ
โดยเร็ว มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ท่มี ศี กั ยภาพเพื่อขอรับรางวัลในด้านต่างๆเช่นช่วยจัดทาเอกสารการขอรับ
รางวัลประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัลหรืองานธุรการอื่นๆ
5) มีการยกย่องให้เกียรติผไู้ ด้รบั รางวัลโดยวิธกี ารต่างๆ เช่นประชาสัมพันธ์ผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัลทัง้ ภายใน
และภายนอกสถาบัน จัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเป็ นเกียรติกบั ผู้ได้รบั รางวัลพิจารณาความดีความชอบเป็ นกรณี
พิเศษ
6) มีการประเมินดัชนีความสุขของบุคลากร ซึง่ ใช้แบบประเมินของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เป็ นเกณฑ์ในการประเมิน โดยค่าดัชนีความสุขของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลีย่ อยูท่ ่ี ร้อยละ 92.5 ซึง่ อยู่ใน
ระดับมากถึงมากทีส่ ุด
7) มีการประเมิน จานวนกิจ กรรมเสริม สร้างความสุข โดยมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พิบู ล สงครามมีจ านวน
กิจกรรมเสริมสร้างความสุข คิดเป็ น ร้อยละ 100 ซึง่ อยู่ในระดับมากถึงมากทีส่ ุด
8) มีกล่องแสดงความคิดเห็นทีก่ ่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เปิ ดโอกาสให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาได้มโี อกาสแสดง
ความคิดเห็นและร่วมมือในการทางาน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่างผู้บงั คับบัญชาและผู้ใต้บงั คับ
บัญชา รวมทัง้ ระหว่างผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยกัน เพื่อทาให้เกิดความรูส้ กึ ทีด่ แี ละพัฒนางานร่วมกัน
รวมถึ งมหาวิท ยาลัย มีก ารกระจายอ านาจให้ แ ต่ ล ะคณะจะมีก ารจัด โครงการพัฒ นาบุ ค ลากร ต่ า งๆ
โดยแต่ละโครงการจะจัดให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 4 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนากระบวนการเรียนรูส้ บู่ ณ
ั ฑิตนักปฏิบตั อิ ย่างมืออาชีพ เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิน่
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ปฏิรปู การวิจยั และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใช้แนวทางตามพระราชดาริ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับการทานุบารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพิม่ ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาองค์การอย่างยังยื
่ น
ในส่วนของจานวนอาจารย์ทไ่ี ด้รบั การพัฒนาให้ศกึ ษาต่อในระดับวุฒกิ ารศึกษาทีส่ งู ขึน้ มีการกากับติดตาม
ให้เป็ นไปตามแผน ดังนี้
ระดับการศึกษา

จานวนบุคลากรสายวิ ชาการที่ได้รบั การศึกษาต่อ
ปี 2564
ผล (ราย)

ปริญญาโท

-

ปริญญาเอก/ในประเทศ

7

ปริญญาเอก/ต่างประเทศ

ข้อมูลจากงานนิตกิ ร

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท

จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รบั การศึกษาต่อ
ปี 2564
ผล (ราย)
4

ข้อมูลจากงานนิตกิ ร
ทิศทางการพัฒนาบุคลากรตามกรอบอัตรากาลัง มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการวิเคราะห์กรอบอัตรากาลังตาม
ภาระงานรายบุ ค คล ซึ่ ง ในปี พ.ศ.2564 มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พิบู ล สงครามได้มีก ารปรับ เปลี่ย นโครงสร้า ง
หน่ วยงานใหม่ โดยมีการวิเคราะห์อตั รากาลังของแต่ละหน่ วยงาน โดยการวิเคราะห์ภาระงานรายตาแหน่ ง โดย
จากการวิเคราะห์ภ าระงานรายบุคคล มีมติให้ควบรวมหน่ วยงานที่มีภ าระงานคล้ายคลึงกัน และปรับเปลี่ย น
ประเภทอาจารย์ประจาตามสัญญากับเจ้าหน้าทีป่ ระจาตามสัญญาเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ – สาย
สนับสนุน (เงินรายได้) ซึง่ ได้มกี ารปรับเปลีย่ นระเบียบและข้อบังคับรวมถึงสัญญาจ้างต่างๆให้มกี ารครอบคลุมและ
คล้ายคลึงกับพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) และได้จดั เตรียมทาแผนบริหารในระยะ ปี พ.ศ.2563 – 2566
โดยจะดาเนินการจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบตั ิ การร่วมกัน ภายในมหาวิทยาลัย เมื่อได้แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรตามมติท่ีป ระชุ ม เรียบร้อยแล้ว จะน าเข้า อนุ ม ตั ิโดยสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ พิ บู ลสงครามต่อไป ใช้
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการคานวณอัตรากาลังที่พงึ มี ในส่วนของอัตรากาลัง
สายสนับสนุนใช้วธิ กี ารประมาณจากอัตรา 1 : 0.8
โดยมีขอ้ มูลอัตรากาลังของสายวิชาการและสายสนับสนุนรวมทัง้ ทีต่ ้องการในอนาคตข้างหน้า เพื่อใช้ในการ
วางแผนความต้องการด้านบุคลากรและกาหนดอัตรากาลังทีต่ ้องการเพื่อการปฏิบตั งิ านตามแผนยุทธศาสตร์และ
การพัฒนางานประจา มีการกาหนดแผนการรับและวิธกี ารสรรหาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและมีทศั นคติท่ี
ดีให้เข้ามาปฏิบตั งิ านทัง้ จากภายนอกและภายในสถาบัน โดยมีการกากับติดตามให้เป็ นไปตามแผน ต่อไป โดย
คณะกรรมการจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้มกี ารทบทวนแผน
เดิมเพื่อนาไปพัฒนาแผนใหม่ในปี 2563 – 2566 ต่อไป

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
กองบริหารงานบุคคลได้นาเรื่องการกากับติดตามการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนั บ สนุ น เข้ า ที่ ป ระชุ ม คณ ะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลประจ ามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม
ครัง้ ที่ 139(5/2565) โดยมีขอ้ เสนอแนะจากคณะกรรมการทีป่ ระชุม ดังนี้
1.แผนการติดตามการบริหารและพัฒนาบุคลากรควรจะมีการกาลังติดตามไตรมาสละ 1 ครัง้
2.แผนการติดตามการบริหารและพัฒ นาบุ คลากรมีการติดตามแผนให้ครอบคลุม ทัง้ สายวิชาการ และสาย
สนับสนุน

