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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาบุคลากรมหาวทิยาลัยพะเยา 
 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา  ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 – 2569 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569  

ให้มีความเชื ่อมโยง สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

นโยบายของผู้บริหาร ตลอดจนสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในและภายนอกองค์กร   

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา นโยบายและวิสัยทัศน์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ที ่มีเป้าหมายใน  

ก า ร พ ั ฒ น า ค น  พ ั ฒ น า ง า น  ส ร ้ า ง แ ล ะ พ ั ฒ น า ค น ใ น ศ ต ว ร ร ษ ท ี ่  2 1  ใ ห ้ ม ี ร ะ บ บ 

การทำงานที่มีประสทิธิภาพและก่อเกิดประสทิธิผล บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร รวมทั้งการพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการในหน่วยงาน ทั ้งด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล การบริการที ่ดี  

ก า ร จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม  โ ค ร ง ก า ร ท ี ่ ม ุ ่ ง เ น ้ น ส ม ร ร ถ น ะ บ ุ ค ล า ก ร  ก อ ง ก า ร เ จ ้ า ห น ้ า ท ี่   

จึงได ้กำหนดแผนยุทธศาสตร ์การพัฒนาบุคลากรมหาว ิทยาล ัยพะเยา พ.ศ. 2565-2569  

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบุคลากรที่มศีักยภาพสูง (Talent Management)            

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะและความก้าวหนา้ในสายอาชีพ 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

  4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   

  5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างค่านิยมร่วมองค์กร 

  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงาน 

  7. แผนการพัฒนาผูบ้ริหารสืบทอด 

 

 

  



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการท่ีทันสมัย  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์  มาตรการ  

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลการดำเนนิงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการงาน 

ผลผลิต (Output) 2565 

5.3 สภาพแวดลอ้ม

ของบุคลากร

เก้ือหนุนและมี

ประสิทธิภาพ  

5.3.1 พัฒนาขีด

ความสามารถ

บุคลากร 

5.3.1.1 สง่เสรมิพัฒนาขีด

ความสามารถและ

อัตรากำลังบคุลากรตาม

ความต้องการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัย (CAPABILITY 

and CAPACITY) 

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work process) ที่ครอบคลุม

เครือข่ายอุปทาน (Supply network) ด้านการพัฒนาขดี

ความสามารถของบุคลากร [EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]  
 

   

    1. ระบบการพัฒนาขดีความสามารถและอัตรากำลงับุคลากร      

    

   1.1 การวิเคราะห์อัตรากำลงั 1 (A) อัตรากำลังบคุลากรมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์

อัตรากำลังบคุลากร

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มรีะบบวิเคราะห์อัตรากำลัง 

      

   1.2 การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  1 (A) มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โครงการอบรมให้

ความรู้การจัดทำการ

จัดทำแบบบรรยาย

ลักษณะงาน (JD) 

อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล 

เพื่อจัดโครงการอบรม 

และแนวทางการจัดทำ  

การจัดทำแบบบรรยาย

ลักษณะงาน (JD) 

      

   1.3 การประเมินผลการปฏบิัติงาน 1 (AD) 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบรหิารงานบุคคล 

พ.ศ. 2563 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ประเมินผลการปฏิบัตงิานของ 

พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2564 

3. ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา 

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ประเมินผลการปฏิบัตงิานของ 

พนักงานมหาวิทยาลัย  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

 

ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล 

การปฏ ิบ ัต ิ งานของ 

บุคลากรมหาวิทยาลัย 

ตามกระบวนการและ 

หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยา

ลัยกำหนด 

อ ย ู่ร ะ ห ว ่ า ง ร ะ ย ะ เ ว ล า 

ท ำ ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น  

(1 กรกฎาคม 2564 

-30 มิถุนายน 2565) 

        
    



เป้าประสงค ์
 

กลยุทธ์ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลการดำเนนิงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการงาน 

ผลผลิต (Output) 2565 

      

 2. ระบบการพัฒนาทักษะและสมรรถนะบุคลากร 

  2.1 การประเมินสมรรถนะ 

 

1 (A) 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ

ประเมินความรู้ ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น

สำหรับตำแหน่งหรือสมรรถนะ

ทางการบรหิาร พ.ศ. 2564 

 

จัดทำระบบประเมิน

ความรู้ ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะที่

จำเป็นสำหรับตำแหนง่

หรือสมรรถนะทางการ

บรหิาร  

 

มรีะบบประเมินความรู ้

ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ

ตำแหนง่หรือสมรรถนะ

ทางการบรหิาร 

      

   2.2 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual  

Development Plan) 

1 (A) Job Description โครงการอบรมให้

ความรู้การจัดทำ

แผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล (IDP) 

อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล 

เพื่อจัดโครงการอบรม 

การจัดทำแผนพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล (IDP) 

      

   2.3 เส้นทางการพัฒนาบคุลากร (Training Roadmap)  1 (A) มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง การจัดทำ Training 

Roadmap และปฏิทิน

โครงการประจำปี 

2565 

มีเส้นทางการพัฒนา

บุคลากร (Training 

Roadmap) และปฏิทิน

โครงการประจำปี 2565   

      

   2.4 โครงการอบรม (In-house Training) ≥7 ปฏิทินโครงการประจำปี 2565 1. โครงการนำเสนอ

โครงร่างและพิจารณา

ให้ทุนสนับสนุนการ

วิจัยเพื่อการพัฒนา

งานประจำ รุ่นที่ 9 

2. โครงการประเมิน

คุณภาพผลงานวิจัย 

3. โครงการเทคนคิ

การเขียนประเมิน 

ค่างาน 

4. โครงการพัฒนา

ทักษะการใช้

คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 2 

5. หลักสูตรนกั

บรหิารงานอุดมศึกษา 

ไดด้ำเนินโครงการ ดงันี ้

1. โครงการนำเสนอโครง

ร่างและพิจารณาให้ทุน

สนับสนุนการวิจัยเพื่อการ

พัฒนางานประจำ รุ่นที่ 9 

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 

2564 ณ มหาวิทยาลัย

พะเยา ออนไลน์ผ่าน

โปรแกรม Microsoft Teams 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 

76 คน 

2. โครงการพัฒนาทักษะ

การใชภ้าษาอังกฤษ รุ่นที่ 2 

ระหว่างวันที่ 7-25 มีนาคม 

2565 ออนไลน์ผ่าน 



เป้าประสงค ์
 

กลยุทธ์ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลการดำเนนิงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการงาน 

ผลผลิต (Output) 2565 

    

  ระดับกลาง (นบก.)  

รุ่นที่ 1 

6. โครงการปฐมนิเทศ

บุคลากรมหาวิทยาลัย

พะเยา 

7. โครงการพัฒนา

ทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2 

8. โครงการพัฒนา

ศักยภาพเลขานกุาร 

รุ่นที่ 2 

9. โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้บริหาร

ระดับต้น (หัวหน้างาน) 

รุ่นที่ 6 

10. โครงการเทคนคิ

การเขียนคู่มือ

ปฏิบัติงาน 

11. โครงการปฏิบัติ

ธรรม 

โปรแกรม Microsoft Teams 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 

39 คน 

      
3. ระบบการรับรองคุณวุฒิ (Certifications) หรือ

ประกาศนียบัตรด้านทักษะความสามารถของบคุลากร 

(AD)    

      
   3.1 แผนสนับสนุนทุนการศึกษา 1 พนักงานสายวิชาการที่มีคุณวุฒิ

ต่ำกว่าระดับปรญิญาเอก 

การจัดทำแผน

สนับสนุนทุนการศึกษา 

สำรวจความต้องการของ

คณะ  

      
   3.2 แผนการไปศกึษาต่อของบุคลากร 

  

1 พนักงานสายวิชาการที่มีคุณวุฒิ

ต่ำกว่าระดับปรญิญาเอก 

การจัดทำแผนการไป 

ศึกษาต่อของบุคลากร 

สำรวจความต้องการของ

คณะ 

      
4. ระบบความก้าวหน้าของบุคลากรในระดับต่าง ๆ (Staffing 

levels) 
  

   



เป้าประสงค ์
 

กลยุทธ์ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลการดำเนนิงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการงาน 

ผลผลิต (Output) 2565 

      

   4.1 การพัฒนาพนักงานสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

1 (AD) 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย คุณสมบัติหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการแต่งตัง้ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561  

2. ข้อบังคบัมหาวทิยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย คุณสมบัติหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการแต่งตัง้ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563  

1.โครงการคลนิิกให ้

ความรู้และคำปรกึษา

การขอกำหนด 

ตำแหนง่ทางวิชาการ 

2.โครงการเสวนาการ

ขอกำหนดตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 

มีพนักงานสายวชิาการ 

ที่ไดรั้บการแต่งตัง้ให้ดำรง 

ตำแหนง่ทางวิชาการ  ดงันี ้

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

จำนวน 25 คน 

คิดเป็นร้อยละ 80.65 

ระดับรองศาสตราจารย์ 

จำนวน 10 คน 

คิดเป็นร้อยละ 111.11 

      

   4.2 การพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหนง่สูงขึน้ 1 (AD) ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยพะเยา  

ว่าด้วย การกำหนดระดับ

ตำแหนง่ และการแตง่ตั้ง

พนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสงูขึน้ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศที่

เกี่ยวข้อง  

1. โครงการนำเสนอ

โครงร่างและพิจารณา

ให้ทุนสนับสนุนการ

วิจัยเพื่อการพัฒนา

งานประจำ รุ่นที่ 9 

2. โครงการประเมิน

คุณภาพผลงานวิจัย 

3. โครงการเทคนคิ

การเขียนประเมิน 

ค่างาน 

4. โครงการเทคนิค

การเขียนคู่มือ

ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

มีพนักงานสายสนับสนุน 

เข้าสู่ตำแหนง่สูงขึน้ ระดับ

ชำนาญการ จำนวน 2 คน 



เป้าประสงค ์
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ตัวชี้วัด 
ข้อมูลการดำเนนิงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการงาน 

ผลผลิต (Output) 2565 

      
5. ระบบการสรรหา ว่าจ้าง และดูแลบุคลากรใหม่ (New 

WORKFORCE Members) 
  

   

      

   5.1 กระบวนการคัดเลือกบุคลากรใหม่ 1 (AD) คุณสมบัติของบุคลากรตาม

ตำแหนง่ 

 

1. ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา

เกี่ยวกับการรับสมคัร 

2. กำหนดขั้นตอนการ

คัดเลือกบคุลากร

มหาวิทยาลัย 

ไดบุ้คลากรตรงตามความ

ต้องการของส่วนงาน 

      

   5.2 การปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ 1 (AD) พนักงานมหาวิทยาลัย 

สายวชิาการและสายสนับสนุน 

ที่ไดรั้บการบรรจุและแต่งตัง้ 

โครงการปฐมนิเทศ

บุคลากร ปี 2565 

กำหนดการจัดโครงการ  

ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม

2565 

      

   5.3 ระบบพี่เลี้ยง 1 (A) พนักงานมหาวิทยาลัย 

สายวชิาการและสายสนับสนุน 

ที่ไดรั้บการบรรจุและแต่งตัง้ 

การจัดทำระบบพี่เลี้ยง อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล 

เพื่อกำหนดแนวทางระบบ 

พี่เลี้ยง 

      6.ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบรหิารทรัพยากรบุคคล      

      
   6.1 ระบบวิเคราะห์อัตรากำลงับุคลากร 1 อัตรากำลังบคุลากร วิเคราะห์อัตรากำลงั

บุคลากร 

มีระบบวิเคราะห์อัตรากำลัง

บุคลากร 

      
  6.2 ระบบประเมินสมรรถนะบคุลากร 1 สมรรถนะบุคลากร จัดทำระบบประเมิน

สมรรถนะบุคลากร 

มีระบบประเมินสมรรถนะ

บุคลากร 

      

  6.3 ระบบย่ืนขอกำหนดตำแหนง่บุคลากร 1 การย่ืนขอกำหนดตำแหน่ง

บุคลากร 

จัดทำระบบย่ืนขอ

กำหนดตำแหน่ง

บุคลากร 

มีระบบขอกำหนดตำแหนง่

บุคลากร 

      

  6.4 ระบบสวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ 3 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ จัดทำระบบสวัสดกิาร

และสิทธปิระโยชน์ 

 

 

 

 

 

มีระบบสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์ 

(1) ระบบจองหอพกั

สวัสดิการ 

(2) ระบบเบิกจ่ายสวัสดิการ

ทั่วไป 

(3) ระบบกองทุนสำรอง

เลี้ยงชีพ 



เป้าประสงค ์
 

กลยุทธ์ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลการดำเนนิงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการงาน 

ผลผลิต (Output) 2565 

 

5.3.2 การเตรยีม

บุคลากรให้พร้อม

ต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

5.3.2.1 บรหิารจัดการการ

เปลี่ยนแปลงด้านบคุลากร 

(WORKFORCE Change 

Management)  

มีการสรา้งวัฒนธรรมองค์กรการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน  

สานความคิดสรา้งจิตใจ (Ideas and Thinking)  

[EdPEx 6.1], [EdPEx 5]  

    

  

1.สรา้งค่านิยมร่วมใหเ้กิดขึน้ภายในองค์กร 

Unity การรวมกันเป็นหนึง่ 

Professional การทำงานอย่างมืออาชพี 

A การสรา้งค่านิยมร่วมให้เกิดขึน้

ภายในองค์กร 

สอดแทรกคา่นิยมร่วม

ในการดำเนินโครงการ

ประจำปี 2565 

ไดด้ำเนินโครงการ ดงันี ้

1. โครงการนำเสนอโครง

ร่างและพิจารณาให้ทุน

สนับสนุนการวิจัยเพื่อการ

พัฒนางานประจำ รุ่นที่ 9 

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 

2564 ณ มหาวิทยาลัย

พะเยา ออนไลน์ผ่าน

โปรแกรม Microsoft Teams 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 

76 คน 

2. โครงการพัฒนาทักษะ

การใชภ้าษาอังกฤษ รุ่นที่ 2 

ระหว่างวันที่ 7-25 มีนาคม 

2565 ออนไลน์ผ่าน

โปรแกรม Microsoft Teams 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 

39 คน 

 

 5.3.3 ส่งเสรมิ

ความก้าวหน้า

ตามสายงาน 

 5.3.3.1 ความสำเร็จในงาน 

(Work Accomplishment) 

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work process) ด้านการ

ส่งเสรมิความก้าวหน้าตามสายงาน  

[EdPEx 6.1], [EdPEx 5]  

    

   
1. ระบบและกลไกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสมรรถนะหลัก

ขององค์กร 

    



เป้าประสงค ์
 

กลยุทธ์ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลการดำเนนิงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการงาน 

ผลผลิต (Output) 2565 

   

   1.1 ระบบการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 1 (A) การดำเนินการจัดทำ 

แนวทางการทำแผนพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล 

การจัดทำระบบการ

พัฒนาตามแผนพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล 

อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล 

   
2. ระบบและกลไกการส่งเสรมิสนับสนุนการมุ่งเน้นลูกคา้

และธุรกิจ 

    

   

   2.1 การพัฒนาบคุลากรตามเส้นทางการพัฒนา (Training 

Roadmap) 

1 (A) การพัฒนาบุคลากรในป ี

งปบระมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไป

ตามเส้นทางการพัฒนา (Training 

Roadmap) 

โครงการประจำปี 

2565 

อยู่ระหว่างการดำเนิน

โครงการประจำปี 2565 

   
3. ระบบและกลไกผลักดันให้ผลการดำเนินการที่เหนือกว่า 

ความคาดหมาย 

    

   

   3.1 การพัฒนาพนกังานสายวชิาการเข้าสู่ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

1 (AD) 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย คุณสมบัติหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการแต่งตัง้ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561  

2. ข้อบังคบัมหาวทิยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย คุณสมบัติหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการแต่งตัง้ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 

1.โครงการคลนิิกให ้

ความรู้และคำปรกึษา

การขอกำหนด 

ตำแหนง่ทางวิชาการ 

2.โครงการเสวนาการ

ขอกำหนดตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 

มีพนักงานสายวชิาการ 

ที่ไดรั้บการแต่งตัง้ให้ดำรง 

ตำแหนง่ทางวิชาการ  ดงันี ้

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

จำนวน 25 คน 

คิดเป็นร้อยละ 80.65 

ระดับรองศาสตราจารย์ 

จำนวน 10 คน 

คิดเป็นร้อยละ 111.11 

   

   3.2 การพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหนง่สูงขึน้ 1 (AD) ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยพะเยา  

ว่าด้วย การกำหนดระดับ

ตำแหนง่ และการแตง่ตั้ง

พนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสงูขึน้ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศที่

เกี่ยวข้อง 

 

ประชุมคณะกรรมการ

ประเมินพิจารณา

แต่งตัง้พนักงาน

มหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุนให้ดำรง

ตำแหนง่สูงขึน้ 

มีพนักงานสายสนับสนุน 

เข้าสู่ตำแหนง่สูงขึน้ ระดับ

ชำนาญการ จำนวน 2 คน 



เป้าประสงค ์
 

กลยุทธ์ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลการดำเนนิงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการงาน 

ผลผลิต (Output) 2565 

   

   3.3 การสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ 

(R2R) 

1 (AD) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้

ทุนและขัน้ตอนการขอรับทุน

สนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการ

พัฒนางานประจำ พ.ศ. 2563 

โครงการนำเสนอโครง

ร่างและพิจารณาให้ทุน

สนับสนุนการวิจัยเพื่อ

การพัฒนางานประจำ 

รุ่นที่ 9 

ดำเนินโครงการนำเสนอ

โครงร่างและพิจารณาให้ทุน

สนับสนุนการวิจัยเพื่อการ

พัฒนางานประจำ รุ่นที่ 9 

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 

2564 ณ มหาวิทยาลัย

พะเยา ออนไลน์ผ่าน

โปรแกรม Microsoft Teams 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 

76 คน 

5.4 บรรยากาศการ

ทำงานของบุคลากร 

(WORKFORCE 

Climate) 

5.4.1 พัฒนา

สภาพแวดล้อม

ของการทำงาน 

(Workplace 

Environment) 

5.4.1.1 สรา้งความมั่นใจด้าน

สุขภาพ ความปลอดภัย 

(security) และความสะดวก

ในการเข้าถึงสถานทีท่ำงาน

ของบุคลากร 

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work process) ด้านการ

ส่งเสรมิสุขภาพและความปลอดภัยบคุลากรและระบบการ

เข้าถึงสถานทีท่ำงานของบคุลากร  [EdPEx 6.1],  [EdPEx 

5] 

    

1. โครงการ UP Green 1 โครงการ UP Green โครงการ UP Green เตรยีมความพร้อมของ

หน่วยงานก่อนเข้าร่วม

โครงการฯ 

 

2. ระบบส่งเสรมิสุขภาพ และนันทนาการบุคลากร 4 การส่งเสรมิสขุภาพ  

และนันทนาการบุคลากร 

1.โครงการศูนย์ 

ส่งเสิรมสุขภาพ 

บุคลากร 

2.โครงการกีฬา 

บุคลากร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

3.โครงการกีฬา 

สำนักงานคณะ

กรรรมการอุดมศึกษา 

4.โครงการสุขภาพ 

บุคลากร 

มหาวิทยาลัย 

อยู่ระหว่างการดำเนิน

โครงการ 



เป้าประสงค ์
 

กลยุทธ์ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลการดำเนนิงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการงาน 

ผลผลิต (Output) 2565 

  
5.4.1.2 ปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการทำงาน 

จำนวนอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อมในการทำงานที่

ไดรั้บการปรับปรุงพัฒนา 

    

   

1. โครงการ UP Green /Green office 1 โครงการ UP Green โครงการ UP 

Green/Green office 

เตรยีมความพร้อมของ

หน่วยงานก่อนเข้าร่วม

โครงการฯ 

 

5.4.2 ส่งเสรมิการ

ดำเนินงานตาม

นโยบายและสิทธิ

ประโยชน์สำหรับ

บุคลากร 

(WORKFORCE 

Benefits and 

Policies) 

5.4.2.3 สนับสนุนบุคลากร

โดยจัดให้มีสวัสดิการ สิทธิ

ประโยชน์ และนโยบาย

สนับสนุนความต้องการของ

บุคลากรทีห่ลากหลาย  

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work process) ด้านระบบ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบคุลากร  

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]    

    

 1. ระบบสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ (AD)    

 

   1.1 สวัสดกิารค่ารักษาพยาบาล 1 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง 

เงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษา

พยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ.2554 

การเบิกจ่ายเงิน 

สวัสดิการค่ารักษา 

พยาบาล 

มีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

ค่ารักษาพยาบาลใหก้ับ

พนักงานมหาวิทยาลัย 

ตามสิทธิ์  

 

    1.2 สวัสดิการค่าเล่าเรยีนบุตร 1 ข้อบังคบัมหาวิทยาลัย ว่าด้วย 

สวัสดิการการศึกษาของบตุร 

พนักงานมหาวิทยาลัย  

พ.ศ.2554 

การเบิกจ่ายเงิน 

สวัสดิการค่าเล่าเรียน

บุตร 

มีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

ค่าเล่าเรยีนบุตรให้กับ

พนักงานมหาวิทยาลัย 

ตามสิทธิ์  

 

    1.3 สวัสดกิารทั่วไป 1 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง กำหนดอัตราเบกิจ่ายเงิน 

สวัสดิการ พ.ศ. 2564 

 

การเบิกจ่ายเงิน 

สวัสดิการทั่วไป 

มีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

ทั่วไปให้กับพนักงาน

มหาวิทยาลัยตามสิทธิ์  

 

 

    1.4 ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกนัอุบัติเหตุกลุ่ม 1 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่องค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพ 

กลุ่ม และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

พ.ศ. 2564 

การจัดทำ 

ประกันสุขภาพกลุ่ม 

และประกันอุบัติเหต ุ

กลุ่ม 

มีการจัดทำประกันสขุภาพ

กลุ่ม และประกันอุบัติเหตุ

กลุ่มให้กบับุคลากร  

  

   1.5 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1  การเข้าเป็นสมาชิก 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

มีพนักงานมหาวทิยาลัย 

เข้าเป็นสมาชิกกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพ  



เป้าประสงค ์
 

กลยุทธ์ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลการดำเนนิงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการงาน 

ผลผลิต (Output) 2565 

       

 

1.6 หอพกัสวัสดกิาร 

 

 

 

1.7 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

พะเยา ที่จดทะเบียนแล้ว พ.ศ. 

2553 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวธิีการพักอาศัย 

ในหอพักสวัสดกิารบุคลากร 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

ว่่าด้วยการขอพระราชทานเคร่ือง

ราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิง

ช้างเผือกและเคร่ืองราชอสิรยิา 

ภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

พ.ศ. 2564 

 

 

การจัดสรรหอพัก 

สวัสดิการบุคลากร 

 

 

 

การขอพระราชทาน 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

ประจำปี 2564 

 

 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

เข้าพักหอพกัสวัสดกิาร  

 

 

 

มีพนักงานมหาวทิยาลัย

ไดรั้บพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

5.5 ความผูกพันของ

บุคลากร 

(Workforce 

Engagement) 

5.5.1 สรา้ง

ค่านิยมความรัก 

ความผูกพัน และ

การมีส่วนร่วมใน

องค์กร 

(Assessment of 

Workeforce 

Engagement) 

5.5.1.1 สง่เสรมิการสรา้ง

ค่านิยมให้บุคลากรเกิดความ

รัก ผูกพัน และการมีส่วน

ร่วมในองค์กร (Drivers of 

Engagement) ตามกลุ่มและ

ประเภทบุคลากร 

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work process) ด้านความ

ผูกพันของบคุลากร และขับเคลื่อนความผูกพัน  

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5] 

1. ระบบการพัฒนาขดีความสามารถและอัตรากำลงับุคลากร 

2. ระบบการพัฒนาทักษะและสมรรถนะบุคลากร 

3. ระบบการรับรองคุณวุฒิ (certifications) หรือ

ประกาศนียบัตรด้านทักษะความสามารถของบคุลากร 

4. ระบบความก้าวหน้าของบุคลากรในระดับต่างๆ (staffing 

levels) 

5. ระบบการสรรหา ว่าจ้าง และดูแลบุคลากรใหม่  

(New WORKFORCE Members) 

1 1. การจัดสรรอัตรากำลัง

บุคลากร 

2. การพัฒนาบุคลากร 

3. ความก้าวหน้าของบคุลากร 

4. สวัสดิการและสทิธิประโยชน์ 

1. วิเคราะห์อัตรากำลัง

บุคลากร 

2. อบรมพัฒนา

บุคลากร 

3. จัดสวัสดิการและ

สิทธิประโยชน์ 

1. จัดสรรอัตรากำลัง

บุคลากรให้เพียงพอ 

2. พัฒนาบุคลากรให้มี

สมรรถนะตามที่

มหาวิทยาลัยคาดหวัง 

3. บุคลากรมคีวามก้าวหน้า 

4.,มีสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์ให้กับบุคลากร 

6. ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

7. ระบบค่านิยมร่วมให้เกิดขึน้ภายในองค์กร 

8. ระบบและกลไกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสมรรถนะหลัก

ขององค์กร 
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9. ระบบและกลไกการส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นลูกค้าและ

ธุรกิจ 

    

   
10. ระบบและกลไกผลักดันให้ผลการดำเนินการที่เหนือกว่า

ความคาดหมาย 

    

   11. ระบบสง่เสรมิสุขภาพ และนันทนาการบุคลากร     

   12. ระบบสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์     

  

5.5.1.2 พัฒนาระบบการ

ประเมินความผูกพัน และ

การมีส่วนร่วมในองคก์ร 

(Assessment of 

Engagement) 

มีระบบการประเมินความผูกพัน  

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5] 

(AD) บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินงานวิจัยความ

ผูกพันของบคุลากรที่มี

ต่อมหาวิทยาลัยพะเยา 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

5.6 วัฒนธรรม

องค์กร 

(Organizational 

Culture)  

5.6.1 เสรมิสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร 

ให้เกิดการสื่อสาร

ค่านิยมและ

วัฒนธรรมองค์กร

ที่ดีร่วมกัน  

5.6.1.1 ส่งเสรมิใหห้น่วยงาน

สรา้งวัฒนธรรมองคก์รให้

เกิดการสื่อสารค่านิยมและ

วัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน  

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work process)  

ด้านเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร ให้เกิดการสื่อสารค่านิยม

และวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกนั  

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5] 

1. มีระบบและกลไกการส่งเสรมิวฒันธรรมองค์กร 

2. มีวัฒนธรรมการสื่อสารองค์กรที่เปิดกว้าง 

3. วัฒนธรรมการทำงานทีด่ีมีประสิทธิภาพ 

(A) บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 1.โครงการคัดเลือก

บุคลากรดีเดน่ 

2.โครงการปฐมนิเทศ

บุคลากรใหม ่

3.การจัดสรร

สวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์ 

4.โครงการเกษียณอายุ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 

5.6.2 กำหนด

วัฒนธรรมองค์กร

ให้สนับสนุน

วิสัยทัศน์และ

ค่านิยม  

5.6.2.1 สง่เสรมิให้บคุลากร

ปฏิบัติตามวิสัยทัศนแ์ละ

ค่านิยมร่วมของ

มหาวิทยาลัย  

มีการส่งเสรมิใหบุ้คลากรปฏิบัติตามวสิัยทัศน์และค่านิยม

ร่วมของมหาวทิยาลัย 

(A) การสรา้งและสง่เสรมิวิสัยทัศน์

และค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัย

พะเยา 

เผยแพร่วิสัยทัศน์และ

ค่านิยมร่วมของ

มหาวิทยาลัย 

มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์และ

ค่านิยมร่วมของ

มหาวิทยาลัยในเว็บไซดแ์ละ

โครงการกิจกรรมต่าง ๆ  

 

5.6.3 สรา้ง

วัฒนธรรมการ

ทำงานสู่ผลลัพธท์ี่

มีต่อลูกค้า  

5.6.3.1 สง่เสรมิการสรา้ง

วัฒนธรรมการทำงานสู่

ผลลัพธ์ที่มีต่อลูกค้า  

มีวัฒนธรรมการทำงานสู่ผลลัพธ์ที่มตี่อลูกค้า (A) ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จัดทำคู่มือการ

ปฏิบัติงาน 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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5.7 ผลการ

ปฏิบัตงิานและการ

พัฒนาท่ีดีและมี

ประสิทธิภาพ 

(PERFORMANCE 

Management and 

Development) 

5.7.1 พัฒนาระบบ

การจัดการผลการ

ปฏิบัติงานของ

บุคลากรสาย

สนับสนุนให้เกิด

การทำงานที่ให้ผล

การดำเนินงานที่ด ี

 

 

 

5.7.1.1 ส่งเสรมิการ

ปฏิบัติงานและการพัฒนาที่

ดีและมีประสทิธิภาพ และนำ

แนวปฏิบัตทิี่ดี (Best 

Practise) ไปใช้ประโยชน์ 

การพัฒนาผลการปฏิบัตงิาน 

(PERFORMANCE 

Development) 

 

 

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work process) ด้านการ

ประเมินผลการปฏิบัตงิาน และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practise)  

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5] 

1. การบรหิารค่าตอบแทน การให้รางวัล การยกย่องชมเชย 

และการสรา้งแรงจูงใจในการทำงาน 

2. การยอมรับความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสีย

อย่างรอบด้าน (INTELLIGENT RISK taking) 

3. การจัดการผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรด้านการมุ่งเนน้

ลูกค้าและธุรกิจ 

4. การจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการ

บรรลุผลสำเร็จของแผนปฏิบัตกิาร 

5. การเรียนรู้และสนับสนุนความต้องการพัฒนาตนเองของ

บุคลากร ตามทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

6. การเรียนรู้และพัฒนาขององคก์รดา้นความปรารถนาใน

การเรียนรู้และพัฒนาของบคุลากร 

7. ระบบการเรียนรู้และพัฒนาขององค์กรด้านสนับสนุนการ

ปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์กร และความเสี่ยงที่ผ่าน

การประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน 

8. การเรียนรู้และพัฒนาขององคก์รดา้นการสนับสนุน

จริยธรรม และวิธีปฏิบัติทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 

(A) 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และ

อัตราการจ่ายค่าตอบแทน เงิน

ประจำตำแหนง่ของพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กลุ่ม

บรกิารทั่วไป กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 

และกลุม่เชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 

2564 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับ

บุคลากรที่ไดรั้บแตง่ตัง้ให้ดำรง

ตำแหนง่ทางวิชาการในตำแหน่ง

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ศ. 2555 

3. ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา 

เรื่อง การกำหนดเงินประจำ

ตำแหนง่ทางวิชาการของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2555 

3.การปฐมนิเทศบคุลากร 

 

1. โครงการนำเสนอ

โครงร่างและพิจารณา

ให้ทุนสนับสนุนการ

วิจัยเพื่อการพัฒนา

งานประจำ รุ่นที่ 9 

2. โครงการประเมิน

คุณภาพผลงานวิจัย 

3. โครงการเทคนคิ

การเขียนประเมิน 

ค่างาน 

4. โครงการเทคนิค

การเขียนคู่มือ

ปฏิบัติงาน 

5.โครงการคลินกิให ้

ความรู้และคำปรกึษา

การขอกำหนด 

ตำแหนง่ทางวิชาการ 

6.โครงการเสวนาการ

ขอกำหนดตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 

ดำเนินโครงการนำเสนอ

โครงร่างและพิจารณาให้ทุน

สนับสนุนการวิจัยเพื่อการ

พัฒนางานประจำ รุ่นที่ 9 

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 

2564 ณ มหาวิทยาลัย

พะเยา ออนไลน์ผ่าน

โปรแกรม Microsoft Teams 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 

76 คน 
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5.7.2 พัฒนา

ประสิทธิผลของ

การเรียนรู้และ

การพัฒนา 

(LEARNING and 

Development 

EFFECTIVENESS) 

5.7.2.1 กำหนดวธิีประเมิน

ประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของระบบการ

เรียนรู้และการพัฒนา 

มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work process) ด้านพัฒนา

ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา และ

ความก้าวหน้า 

สายอาชีพ  

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5] 

    

 
1. มีระบบการจัดการการพัฒนาความก้าวหน้าตามสาย

อาชีพของบคุลากรและผูน้ำในอนาคตขององค์กร 

(A) แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

Training Roadmap ผู้บริหาร 

หลักสูตรนักบรหิาร

ระดับกลาง (นบก.) 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 

    1.1 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ผู้บริหาร)     

     1.2 Training Roadmap (ผู้บริหาร)     

  

2. มีแผนการสืบทอดตำแหนง่ของตำแหนง่บรหิาร ผู้นำ  

และตำแหนง่อื่นที่สำคัญ 

(A) แผนการสืบทอดตำแหนง่ของ

ตำแหนง่บรหิาร ผู้นำ และ

ตำแหนง่อื่นที่สำคัญ 

หลักสูตรนักบรหิาร

ระดับกลาง (นบก.) 

อยู่ระห่วางดำเนินการ 

 


