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ค าน า 
 

กองแผนงานได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรไว้ใน
แผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงานกองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2562 และมีมาตรการในการด าเนินการ
เรื่องต่างๆ เพ่ือสร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบในเชิงรุกตามศักยภาพของตนเอง และ
ตามความต้องการของหน่วยงาน เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

กองแผนงานได้จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นการวางแผนล่วงหน้า 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) และจะน า
แผนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร  และเพ่ือให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถทักษะที่ดีเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจวิธีการท างาน เกิดกระบวนการเรียนรู้ เกี่ยวกับแนวคิด
กฎเกณฑ์ มีทัศนคติ เพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งการส่งเสริมเรื่องขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร 

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาบุคลากรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

  
     คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
                                                                             มิถุนายน  2558 
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1 แผนพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน 

บทท่ี 1 
 สภาพปัจจุบัน 

 
1. ข้อมลูทั่วไป 
 1.1 ที่ตัง้ 
 ปัจจุบันกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี ตั้งอยู่ที่ อาคารมิ่งขวัญ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขท่ี 99 ถนน
พิษณุโลก – นครสวรรค์ ทุ่งหนองอ้อ หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

1.2. ประวัติความเป็นมา 
พ.ศ. 2533 มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้นในจังหวัดพิษณุโลก โดยการยกวิทยฐานะจากมหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก (ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 131 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2533) 
พร้อมจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี และหน่วยงานอ่ืนๆ โดยให้แบ่งส่วนราชการใน
ส านักงานอธิการบดี เป็นกองกลาง กองกิจการนิสิต กองบริการการศึกษา และกองแผนง าน (ตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 และปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2539) และ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) ได้ก าหนดให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในกองแผนงาน 
ออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 

1. งานธุรการ 
2. งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง 
3. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 
4. งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง 
 
พ.ศ. 2545 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 102 (3/2545) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2545 ได้

มีมติอนุมัติให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในกองแผนงานเพ่ิมเติมอีก 1 งาน ท าให้กองแผนงาน มีการแบ่งส่วนราชการ
ภายในกองแผนงาน ออกเป็น 5 งาน ดังนี้ 

1. งานธุรการ  
2. งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 
3. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 
4. งานติดตามและประเมินผล 
5. งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง  
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พ.ศ. 2552 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 141 (2/2552)  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552  ได้

มีมติอนุมัติให้มีการย้ายงานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้างไปสังกัดกองอาคารสถานที่ และต่อมาสภามหาวิทยาลัยใน
คราวประชุมครั้งที่ 145 (6/2552) เมื่อวันที่ 20  มิถุนายน 2552  ได้มีมติปรับเปลี่ยนชื่องาน และเพ่ิมงานส่วนราชการ
กองแผนงาน ดังนี้  

1. งานธุรการ 
 2. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  
 3. งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง 
 4. งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล 
 5. งานวิเคราะห์ต้นทุน 

 
พ.ศ.2558 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 207 (5/2558) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ได้

มีมติการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี  โดยแบ่งส่วนราชการภายในกองแผนงาน ออกเป็น 2 
งาน 1. งานงบประมาณ  2. งานติดตามและประเมินผล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
 
 
2. วิสัยทัศน์  

“กองแผนงานเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการจัดท าแผนเพ่ือตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยโดย
อาศัยข้อมูลและสารสนเทศชี้น าบนพ้ืนฐานของการมีระบบและกระบวนงานที่มีประสิทธิภาพ” 
 
3. พันธกิจ  

3.1  แปลงนโยบายของผู้บริหารมาจัดท าแผนในรูปแบบต่างๆ 
3.2  รวบรวม กลั่นกรองข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจ 
3.3  สนับสนุนการท างานของหน่วยงานอื่นๆ ให้ตอบสนองต่อทิศทางของมหาวิทยาลัย 
3.4  จัดการระบบงานและกระบวนงานภายในให้มีประสิทธิภาพ 

 
4. วัตถุประสงค ์   

กองแผนงาน  มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกองแผนงาน ดังนี้  
1) เพื่อส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2) เพื่อตอบสนองนโยบายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านแผนงาน  งบประมาณ   

บุคลากร และการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ  
3) เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นถึงระดับความสัมฤทธิ์ผล 
หรืออุปสรรคและปัญหาการด าเนินงาน น าไปสู่แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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5. เปา้หมาย  
   เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่วางแผนพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ 
และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
 
 

6. ภารกิจหลัก   
กองแผนงาน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการก าหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย  

มีหน้าที่วิเคราะห์ วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ จัดท าและวิเคราะห์ความ
ต้องการทรัพยากร เสนอข้อมูลประกอบการวางแผนของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 
อันจะน าไปสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
 
 
7. โครงสร้างกองแผนงาน  
 

7.1  โครงสร้างองค์กร 
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7.2  โครงสร้างการบรหิาร 
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ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี

ผศ.ดร.ศิริ ัย  ตันรัตนวงศ์     
 รองอธิการบดีผ่ายนโยบายและแผน

ศ.ดร.สุจินต์ จินายน     
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
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8. อัตราก าลังกองแผนงาน  
  ปัจจุบันกองแผนงาน มีบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน 16  คน โดยปฏิบัติงานตามพันธกิจของกองแผนงานโดยมี
รายละเอียดการจ าแนกกลุ่มบุคลากร ได้ดังต่อไปนี้  
     จ าแนกตามประเภทของบุคลากร  

ข้าราชการ      จ านวน 2  คน  
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินแผ่นดิน    จ านวน 5  คน  
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้   จ านวน 9  คน 
 

    จ าแนกตามต าแหน่ง/ระดับ  
     ผู้บริหาร      จ านวน 1  คน  
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ  จ านวน 1  คน  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ   จ านวน 3  คน  
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ  จ านวน 9  คน  
     เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ช านาญการ  จ านวน 1  คน  
     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ    จ านวน 1  คน  
 
      จ าแนกตามสังกัดงาน/ลักษณะภาระงาน 
     ผู้บริหาร      จ านวน 1  คน  

งานธุรการ     จ านวน 1  คน 
งานงบประมาณและอัตราก าลัง   จ านวน 4  คน 

     งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ    จ านวน 4  คน  
งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล   จ านวน 5  คน  

    งานวิเคราะห์ต้นทุน    จ านวน 1  คน 
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รายละเอียดอัตราก าลังของกองแผนงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่ง วุฒิ/สำขำ อำยรุำชกำร ประเภทบุคลำกร
1 นางสาวสุนีย  ์ ต้ังศรีวงศ์ ผู้บริหาร ผู้บริหาร กศม. การบริหารการศึกษา 22 ปี 6 เดือน ข้าราชการ

งำนธรุกำร
2 นางวรรณรัตน์  ครุธน้อย เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ช านาญการ ศศ.บ. การจัดการทัว่ไป 11 ปี พนักงานมหาวิทยาลัย

งำนวิจยัสถำบันและสำรสนเทศ
3 นางรุ้งทอง  ไวทยกลุ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการพเิศษกศม. เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา20 ปี 4 เดือน ข้าราชการ
4 นางสาวปิน่ปินัทธ์  ค าภู่ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ วทม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ปี 4 เดือน พนักงานมหาวิทยาลัย
5 นางสาวชิดชนก  ตุ้มพว่ง นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ปฏิบัติการ วทม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 1 เดือน พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
6 นางสาววิภาภรณ์  อนิทุยศ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ปฏิบัติการ วทบ.วิทยาการคอมพวิเตอร์ 5 ปี 1 เดือน พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร

งำนวิเครำะหง์บประมำณและอัตรำก ำลงั
7 นางสาวพรพสันันท์   กลมโนนไทยนักวิเคราะหน์โยบายและแผน ปฏิบัติการ ศบ.ม.เศรษฐศาสตร์ 7 ปี 7 เดือน พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
8 นางสาวเฉลิมพร  ฉ่ าไกร นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ปฏิบัติการ บช.บ.การบัญชี 5 ปี 1 เดือน พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
9 นางสุนทรี  ตุงคะสิริ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ปฏิบัติการ บช.บ.การบัญชี 5 ปี 1 เดือน พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
10 นายเป็นเอก  จ าปาดิบ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ปฏิบัติการ บธ.ม. บริหารธุรกจิ 5 ปี 1 เดือน พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้

งำนยทุธศำสตร์และติดตำมประมวลผล
11 นางพนิดา  ควรหาเวช นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ กศม. เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา12 ปี 10 เดือน พนักงานมหาวิทยาลัย
12 นางสาวปชญารัตน์   แตงออ่น นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ ศศ.ม.พฒันาสังคม 11 ปี พนักงานมหาวิทยาลัย
13 นายกติต์ิธเนศ  สุริยพรศิริกลุ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ปฏิบัติการ บธม. 7 ปี 8 เดือน พนักงานมหาวิทยาลัย
14 นางสาวธารีณี  สิงหเดช นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ปฏิบัติการ บธม. 5 ปี 1 เดือน พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
15 นางสาวนิตย์ระดี  มาลัยทิพย์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ปฏิบัติการ รปม. นโยบายสาธารณะ 5 ปี 1 เดือน พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
16 นายพรีะพล   นกเผือก นักวิชาการคอมพวิเตอร์ ปฏิบัติการ วศ.บ. วิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 5 ปี 1 เดือน พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อมลู ณ มถิุนายน 2558
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9. ภาระงานหลัก  
9.1 งานธุรการ 

   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสารบรรณ การประชุม ประสานงานทั่วไป และดูแลรักษาความสะอาดสถานที่
และครุภัณฑ์ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณแผนงานของกอง การเงิน พัสดุ บุคลากร และสวัสดิการ 
  โดยสามารถสรุปเป็นลักษณะงานหลัก ที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

• การบริหารงานบุคคลและระบบบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาผลการปฏิบัติ  
(Performance Management System: PMS)  
• การติดตามและประเมินผลงานของผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง  
• การจัดการระบบสารบรรณ: การส่งหนังสือราชการ  
• การจัดการระบบสารบรรณ: การรับหนังสือราชการ  
• การจัดซื้อ – จัดจ้างพัสดุ  
• การขอให้จัดหาพัสดุ  
• การเบิกใช้พัสดุ   
• การจ าหน่ายพัสดุช ารุด  
• การขออนุมัติใช้เงินโครงการและขออนุมัติเบิกจ่าย  
• การเดินทางไปราชการ  
• การขอปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
• การสรุปวันลาแต่ละประเภทและลงบัญชีเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร  
• การลงเวลานัดหมายประชุม/อบรม/สัมมนา  
• การจัดเตรียมแฟ้ม/เอกสารประกอบการประชุม  

 
  9.2  งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง 
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การศึกษาวิเคราะห์และการพิจารณากลั่นกรอง และจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ จัดท าแผนการขอกรอบอัตราก าลัง และค าขอตั้งอัตราก าลังประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
ปริมาณงาน ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยจัดท าแผนอัตราก าลังประจ าปี ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และท าการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณ 

โดยสามารถสรุปเป็นลักษณะงานหลักที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
• การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี: งบประมาณเงินแผ่นดิน  
• การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี: เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบประมาณเงินรายได้  
• การบันทึกงบประมาณลงระบบบัญชี 3 มิติ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
• การขออนุมัติโอนหมวดเงินและการบันทึกในระบบบัญชี 3 มิติ   
• การวิเคราะห์และจัดสรรอัตรากรอบอัตราก าลัง  
• การจัดท ากรอบอัตราก าลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
• การขออนุมัติจ้างผู้เกษียณ ผู้มีความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ    
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  9.3 งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานระบบคลังข้อมูลของมหาวิทยาลัยและงานวิเคราะห์วิจัยปัญหาและการ
ด าเนินการงานของมหาวิทยาลัย รายงานและเผยแพร่ จัดท ารายงานประจ าปีและเอกสารเผยแพร่ การบริการข้อมูล 
และคลังข้อมูลสนเทศ และวิเคราะห์ การจัดตั้ง ยุบรวม และเลิกหน่วยงานระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/ภาควิชา
และหน่วยงานที่เทียบเท่า  
 โดยสามารถสรุปเป็นลักษณะงานหลัก ที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

• วิจัยสถาบัน  
• ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ  
• หลักสารสนเทศ  
• รายงานประจ าปี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
• การจัดท าเอกสารสถิติประจ าปีการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
• สารสนเทศประจ าปี มหาวิทยาลัยนเรศวร  
• การจัดท าเอกสารการวิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
• การจัดท าเอกสารการวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
• การจัดท าเอกสารการวิเคราะห์การมีงานท าบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
• การจัดท าเอกสารการวิเคราะห์สถานภาพนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
• การประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีการศึกษา  
• การจัดท าเอกสารความพึงพอใจผู้ใช้บริการกองแผนงาน  
• การเสนอโครงการจัดตั้งหน่วยงานและการแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร 
• การเสนอขอป ด/เป ดหลักสูตรใหม่ เปลี่ยนชื่อหลักสูตร และปรับแผนการรับนิสิต 
 

  9.4  งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล 
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ประสานนโยบายและจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย การจัดท าแผนงาน/ โครงการ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของมหาวิทยาลัย การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จต่าง ๆ 
 โดยสามารถสรุปเป็นลักษณะงานหลัก ที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

• การจัดท าแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
• แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
• แผนบริหารความเสี่ยง  
• ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
• การประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีการศึกษา  
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  9.5  งานวิเคราะห์ต้นทุน 
  มีหน้าที่ ค านวณต้นทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณตาม
แนวทางการจัดท าบัญชีต้นทุนส าหรับองค์การมหาชนและสถาบันอุดมศึกษาของส านักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ  
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดท าค่าใช้จ่ายผลผลิตสู่
ต้นทนุเป้าหมาย ตามแนวทางของส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ค านวณค่าใช้จ่าย
ต่อหน่วยของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ตามแนวทางส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) โดยสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของ
รัฐ ตามมาตรา 22 และรายงานการควบคุมภายในตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล
การควบคุมภายใน ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
 โดยสามารถสรุปเป็นลักษณะงานหลัก ที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
   • การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 

10. นโยบายด้านการบริหารจัดการบุคลากร ของกองแผนงาน (ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์กอง

แผนงาน) 
 1.1 ภาระงาน 
  - มีการก าหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอย่างชัดเจน 
  - สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและท าวิจัยสถาบัน 
  - บุคลากรกองแผนงานมีการพัฒนา ศึกษา ท าความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่าง 

สม่ าเสมอ โดยทุกหน่วยงานภายในกองแผนงาน มีการประชุมบุคลากรภายในงานเพ่ือเป็นการรายงานผลการ
ด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงภาระงานเป็นประจ าอยู่สม่ าเสมอ 

  

 1.2 การพัฒนาบุคลากร 
  - มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ 

ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับ 
Competency รายบุคคล 

  - ด าเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามทิศทางการพัฒนาของกองแผนงานและ 
 มหาวิทยาลัย 

  - ส่งเสริมให้บุคลากรทุกท่านเข้ารับการอบรม เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมเติมในสายงานนั้นๆ 
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 1.3 การมีส่วนร่วมในการบริหารและการตัดสินใจ 
  - มีการจัดประชุมหัวหน้างานและผู้อ านวยการกองแผนงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นการรายงานผล
การติดตาม และร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการของกองแผนงาน
อย่างต่อเนื่อง 

   - ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามหน้าที่ 
 และความรับผิดชอบ ทั้งด้านการวางแผน การด าเนินการ การตัดสินใจ การวิเคราะห์และ 
 ประเมินผล รวมถึงการจัดท ารายงานผลการด าเนินการและการประเมินตนเองเบื้องต้น โดยยึด 
 หลักธรรมาภิบาล 
   - มีการประชุม เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานร่วมกัน 
   - สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
   - การวางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนปฏิบัติการที่ส าคัญ 
   - ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น 
 ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
   - มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
 
 
  

 1.4 สวัสดิการ 
   - การจัดให้มีการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากรทุกคน 

  - มีการด าเนินการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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11. วัฒนธรรมองค์กรหรือค่านิยมร่วม กองแผนงาน ม.นเรศวร 

"PLAN" 
กองแผนงาน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการก าหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่วิเคราะห์ วิจัย 

เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ จัดท าและวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากร เสนอ
ข้อมูลประกอบการวางแผนของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร อันจะน าไปสู่การ
ขับเคลื่อนในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

P   = Perfect   มีความเชี่ยวชาญ - บุคลากรกองแผนงาน มีความเชี่ยวชาญ สามารถวิเคราะห์บริหารจัดการ
ข้อมูลเพื่อรองรับการปฏิบัติ / บริหารจัดการงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

L   = LIKE  เป็นที่พอใจ – บุคลากรกองแผนงาน มีความยินดีในการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเต็ม
ความสามารถ สามารถตอบสนองความต้องการในทุกๆด้าน ในการบริหารจัดการ เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 

A   = Accession  เป็นที่ยอมรับ - บุคลากรกองแผนงาน มีความเข้าใจและสามารถในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับแก่หน่วยงานทั่วไป 

N   = Network   เชื่อมโยงเครือข่าย - บุคลากรกองแผนงาน มีเครือข่ายกองแผนงาน ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ในด้านนโยบายและแผน และในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และให้ความรู้ในเรื่องใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม  
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12. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัว ้ีวัด กองแผนงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การจัดท าแผน การผลักดันแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
2.1 แผนมีความชัดเจนและเกิดการมีส่วนร่วมในการน า
แผนไปสู่การปฏิบัติ 

2.1.1 วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์หน่วยงานและทบทวนการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
และถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ 

2.2 การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 2.2.1 มีกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผน 

2.3 การด าเนินภารกิจหลักมีแผนรองรับสู่เป้าหมายที่
ก าหนด 

2.3.1 การจัดท าปฏิทินแผนการท างาน และคู่มือการ
ปฏิบัติงานครบตามโครงสร้างของหน่วยงาน 

2.4 ทรัพยากรส าหรับการด าเนินงานสอดคล้องกับ
แผนการปฏิบัติงาน 

2.4.1 สนับสนุนทรัพยากรส าหรับการด าเนินงานสอดคล้องกับ
แผนการปฏิบัติงาน 

2.5 การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพร้อม
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

2.5.1 จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านต่างๆ 

2.6 การสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับ
บุคลากรกองแผนงาน 

2.6.1 เสริมสร้างแรงจูงใจ สวัสดิการและขวัญก าลังใจให้กับ
บุคลากร 

2.7 การวิเคราะห์และแบ่งภาระงานที่ชัดเจนและ
ด าเนินงานได้มีประสิทธิภาพ 

2.7.1 มีการวิเคราะห์และแบ่งภาระงานที่ชัดเจนและ
ด าเนินงานตามภาระงานที่มีประสิทธิภาพ 

2.8 การจัดการความรู้ (KM) ที่ครอบคลุมตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมายและมีประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

2.8.1 มีการจัดการความรู้ (KM) ที่ครอบคลุมตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมายและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน 
2.8.2 สร้างระบบเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน 
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ตัว ้ีวัดความส าเร็จ  

 เ ิงคุณภาพ 
1.  มีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนบริหาร  
     ความเสี่ยง และแผนควบคุมภายในเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
2.  มีการจดัท าคู่มือ แนวปฏิบัติการ และปฏิทินงานตามโครงสร้างหน่วยงาน 
3.  มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานให้ที่ประชุมกองแผนงานได้รับบทราบ   
    และบุคลากรมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือก าหนดแผนการด าเนินงานต่อไป 
4.  มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจ สวัสดิการและขวัญ 
     ก าลังใจให้กับบุคลากรและสร้างขวัญ 
5.  บุคลากรกองแผนงานมีส่วนร่วมอบรม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้าน  
     นโยบายและแผนกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
6.  บุคลากรกองแผนงานมีส่วนร่วมและเข้าร่วมโครงการตามแผนที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
7.  มีการจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย 
8.  มีการรายงานต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยของมหาวิทยาลัย 

 เ ิงปริมาณ 
1.  มีการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการกองแผนงานปีละ 1 ครั้ง 
2.  จ านวนการจัดประชุมกองแผนงาน 
3.  มีการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
4.  มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างน้อยปีละ 1 – 2 ครั้ง 

 

13. SWOT กองแผนงาน 
 

1)  จุดแข็ง (Strengths) 
-บุคลากรมีความเข้าใจ มีความสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
-บุคลากรมีความรูความสามารถ และประสบการณสูง สามารถท าให้หน่วยงานท างานไดตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไวและเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
- บุคลากรกองแผนงาน มีความรู้ ทักษะ  มีความเชี่ยวชาญ และมีความสามารถสมรรถนะสูง  

สามารถวิเคราะห์บริหารจัดการข้อมูลเพื่อรองรับการปฏิบัติ / บริหารจัดการงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- บุคลากรสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ในการบริหารจัดการข้อมูล เพ่ือให้เกิด

ความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
   - กองแผนงานมีเครือข่ายในด้านนโยบายและแผน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
    - กองแผนงานมีแผนกลยุทธ์ที่มีความชัดเจนและครอบคลุม 
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    - บุคลากรกองแผนงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน 
    - กองแผนงานมีเจตคติ ความตั้งใจ ทุ่มเท มุ่งม่ัน ขยัน อดทน และรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
    - กองแผนงานมีกลยุทธ์การปฏิบัติงานทั้งงานประจ าเชิงรับและงานเชิงนโยบาย เชิงรุก 
    - มีงบประมาณ/วัสดุ/อุปกรณ์ อย่างพอเพียง 

   - กองแผนงานเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร เพ่ือเสนอข้อมูลประกอบการวางแผน
มหาวิทยาลัย  
 
2)  จุดอ่อน (Weaknesses) 
 - บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
  - ขาดการบริหารงานที่เน้นประสบการณ์และการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติ 
  - ยังไม่มีความชัดเจนในการก าหนดปฏิทินในการปฏิบัติงานแต่ละชิ้นงาน 
  - การก ากับและก าหนดวิธีปฏิบัติงานตามแผน ขาดความสม่ าเสมอในการประชุม 
   - ยังไม่มีการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
   - ยังไม่มีนโยบายการก าหนดอัตราก าลังตามโครงสร้าง 
   - บุคลากรยังขาดทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ  
          - บุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาตนเองน้อยเนื่องจากปริมาณงานมาก และเป็นงานเร่งด่วน ท าให้
ไม่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน 
 
3) โอกาส (Opportunities) 

  - การบริหารและก าหนดทิศทางของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีความต่อเนื่อง 
    - ผลักดันการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
    - มีความเข้มแข็ง ในด้านการประสานงานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย  
    - มียุทธศาสตร์ในการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยจากแหล่งอื่นๆ 
    - มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและลดขั้นตอนการท างาน 
    - มีช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลาย เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล 
 
 4) ข้อจ ากัด (Threats) 

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารส่งผลกระทบต่อการปรับบทบาทการท างาน และความ
ต่อเนื่องของงาน ต้องชะลอตัวลง 

- ยังขาดความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
- ขาดประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย 
- หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขาดความเข้าใจต่อกระบวนการท างานของกองแผนงาน โดยเฉพาะ

การวิเคราะห์ที่ต้องอาศัยระยะเวลา 
-  ยั งไม่มีความคล่องตัว ในเรื่องของนโยบายในการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน                                   
- ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของรัฐบาล ส่งผลให้การจัดท าแผนของมหาวิทยาลัยต้องมีการ 

ปรับเปลี่ยนตามนโยบายของรัฐบาล 
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บทท่ี 2 
การประเมินสถานภาพในการพัฒนาบุคลากร 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาบุคลากรกองแผนงานมุ่งการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และให้สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกองแผนงาน นอกจากนี้     กองแผนงานได้
ก าหนดอัตราก าลังของบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย 3 ปีข้างหน้า เพ่ือใช้ในการวางแผน
ความต้องการด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมถึงก าหนดอัตราก าลังที่ต้องการเพ่ือการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ และการพัฒนางานประจ าโดยให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมเรื่องขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร โดยน า
แนวคิดระบบสมรรถนะ (Competency System) เป็นเครื่องมือแปลงกลยุทธ์ของกองแผนงานไปสู่การปฏิบัติงานและ
มีการติดตามประเมินผล เพ่ือสามารถบ่งชี้ความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานตามแผน ดังนั้น เพ่ือให้การ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 กองแผนงาน ตระหนักในความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ด้านการพัฒนาบุคลากร และเพ่ือให้บุคลากรของกองแผนงานมีความรู้ความสามารถทักษะที่ดี เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ความเข้าใจวิธีการท างาน เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์        มีทัศนคติ เพ่ือเพ่ิมผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร และเพ่ือให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในของ กองแผนงาน องค์ประกอบที่ 2 การ
บริหารและการจัดการ ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระบบการบริหารบุคลากร เพ่ือพัฒนาและธ ารงไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ กองแผนงานจึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2557-2559)  
 
2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  1) เพ่ือพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรของกองแผนงานให้มีความเข้มแข็ง สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และช่วยขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนด  
  2) เพ่ือจัดท าแผนการสรรหาและพัฒนาบุคลากรกองแผนงานและใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
  3) เพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับให้มีความสามารถในการด าเนินงานเพ่ือรองรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
  4) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการวางแผนในการพัฒนาก าลังคนในด้านต่างๆ ของกองแผนงานในด้านต่าง 
เช่น การศึกษาต่อ  การฝึกอบรม  การสัมมนา และการศึกษาดูงาน เป็นต้น 
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3. เป้าหมายของการด าเนินงาน 
 3.1  แผนมีความชัดเจนและเกิดการมีส่วนร่วมในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 3.2  การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
 3.3  การด าเนินภารกิจหลักมีแผนรองรับสู่เป้าหมายที่ก าหนด 
 3.4  ทรัพยากรส าหรับการด าเนินงานสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน 
 3.5  การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพร้อมปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
 3.6  การสร้างขวัญก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากรกองแผนงาน 
 3.7  การวิเคราะห์และแบ่งภาระงานที่ชัดเจนและด าเนินงานได้มีประสิทธิภาพ 
 3.8  การจัดการความรู้ (KM) ที่ครอบคลุมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและมีประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 
4. แนวทางการด าเนินงาน 
 การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) มีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
 4.1  การศึกษาค้นคว้า และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
 4.2  ประเมินสภาพปัจจุบันด้านการบริหารบุคลากร พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์จากสภาพความ
เป็นจริงและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารพัฒนาบุคลากร 
 4.3  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 4.4  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินต่างๆ และสะท้อนการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์กองแผนงาน 
 4.5  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) ให้แก่บุคลากรกอง
แผนงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง เป็นข้อมูลประกอบในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
บุคลากร 
5. ปฏิทินการด าเนินงานการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2557 - 2559) กองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับปรับปรุง) 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1 รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นประกอบการจัดท าแผนฯ กันยายน 2557 
2 ประมวลผลข้อมูล และจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน กันยายน 2557 
3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรฯ ตุลาคม 2557 
4 จัดประชุมพิจารณาร่างแผนฯ ธันวาคม 2557 
5 ปรับปรุงแก้ไขแผนฯ ให้สอดคล้องตามคณะกรรมการจัดท าแผนฯ มีนาคม 2558 
6 น าเสนอแผนฯเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการแผนฯเพ่ืออนุมัติ พฤษภาคม 2558 
7 จัดท าเอกสารและเผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบ พฤษภาคม 2558 
8 การติดตามและรายงานผลการด าเนินการ ตุลาคม 2558 
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6.  การวิเคราะห์ปัญหาการพัฒนาบุคลากร  

 

การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการพัฒนาบุคคล เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในเชิงกลยุทธ์ ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาบุคคลากรของมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักการ SWOT Analysis ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้  

 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์และจัดลาดับความส าคัญ SWOT ด้านการพัฒนาบุคคลากร 
 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) อุปสรรค(T) 
1. โครงสร้างหน่วยงาน
ครอบคลมุทุกในทุกภารกิจ
ของกองแผนงาน 

1. กองแผนงานยังไม่มี
กระบวนการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรทุกระดับ
อย่างเป็นระบบ 

1.กองแผนงานมีเครือข่าย
ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ท่ี
เข้มแข็งเหมาะส าหรับการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ รวมถึงการ
ฝึกอบรม สัมมนาเครือข่าย
กองแผนงาน 

1. ทรัพยากรทั้งด้าน
งบประมาณและก าลังคนท่ีมี
ขีดจ ากัด ไม่เพียงพอ ท าให้ไม่
สามารถสนับสนุนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว ้

2. หน่วยงานมีระบบการ
พัฒนาความรู้ความสามารถ
ให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง 

2. กองแผนงานขาดระบบการ
พัฒนาบุคลากร 

2.กองแผนงานมีนโยบายการ
บริหารจดัการบคุลากรที่ดี
เพื่อให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

2. ยังไม่มีการจัดท าแผน
บริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลยั 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) อุปสรรค(T) 

3. ผู้บริหารให้การสนบัสนุนใน
การด าเนินงานจดัท าแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาก าลังคนให้
มีความเข้มแข็งและมีความ
พร้อมส าหรับภารกิจต่างๆ 
ของหน่วยงาน 

3. บุคลากรมภีารกิจมาก และ
ได้รับมอบหมายงานพิเศษหรือ
งานตามนโยบาย ท าให้ส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานหลัก 

  

 4. บุคลากรขาดขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
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7. สมรรถนะบคุลากร  
สมรรถนะ (Competency) ที่จะน ามาใช้ในการบริหารและประเมินผลงานตลอดจนพัฒนาศักยภาพในระยะ

ยาวของบุคลากรและระบบราชการนั้น หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ท าให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานได้ผล
โดดเด่นกว่าคนอ่ืนๆ ส าหรับต้นแบบสมรรถนะหรือ Competency Model แต่ละงานจะมีสมรรถนะประจ า 8 
สมรรถนะ ประกอบด้วยสมรรถนะหลักที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนต้องมี 5 ด้านและสมรรถนะประจ ากลุ่มงานอีก 3 
ด้าน นอกจากนี้ การประเมินสมรรถนะอาจจะใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารค่าตอบแทน ดังนั้น หากน ามาใช้ บุคลากร
ทุกคนควรท าความเข้าใจกับสมรรถนะประจ าต าแหน่งของตนและพยายามปรับปรุงพฤติกรรมการท างานของตนเองให้
สอดคล้องกับสมรรถนะนั้นๆ ซึ่งจะน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวบุคคลที่ดีขึ้นและผลสัมฤทธิ์ขององค์กรโดยรวม 
ตลอดจนอาจท าให้ผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนตามสมรรถนะด้วย 

 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ) ได้จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ซึ่งได้ก าหนดเรื่อง สมรรถนะ ความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไว้ ดังนั้น เพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และข้าราชการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ก.พ.อ. จึงได้ก าหนดแนวทางการก าหนดสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให้
สภาสถานบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินการดังนี้ 
 
สมรรถนะประกอบด้วย 

 1) สมรรถนะหลัก หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรทุกต าแหน่ง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนดขึ้นเพ่ือหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันในองค์กร 

 2) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ก าหนดเฉพาะ
ส าหรับสายงานหรือต าแหน่งเพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ และส่งเสริมให้
สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งข้ึน 

 3) สมรรถนะทางการบริหาร หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ก าหนดเฉพาะส าหรับต า แหน่ง
ประเภทผู้บริหารเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการบริหารให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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7.1 สมรรถนะทีต่้องการส าหรับบุคลากร 
 กองแผนงานมีแนวทางในการด าเนินการส ารวจสมรรถนะ/องค์ความรู้และความต้องการในการฝึกอบรมของ
บุคลากรกองแผนงานทุกคน เพ่ือจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่มีความเหมาะสมส าหรับการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ 
โดยพิจารณาจาก 
 

7.1.1  สมรรถนะหลกับุคลากรกองแผนงาน 
แนวทางการวิเคราะห์สมรรถนะหลักบุคลากรกองแผนงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร 
(ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2554) ดังต่อไปนี้ 
 
 
องค์ประกอบที่ 1 ผลสมัฤทธิ์ของงาน สัดส่วนคะแนนร้อยละ 70  

ให้ประเมินจากปริมาณงาน คุณภาพงานตามดัชนีชี้วัด หรือองค์ประกอบอ่ืนๆ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่
บ่งชี้ความส าเร็จของงานตามข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (โดยมีตัวชี้วัดด้านผลงาน (KPI) ให้ครอบคลุม 3 
ด้าน คือ ด้านคุณภาพของงานที่รับผิดชอบ ด้านความรวดเร็วและตรงต่อเวลา และด้านประหยัดและการใช้ทรัพยากร)  
ดังนี้ 

1) ประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ประเภทผู้บริหารที่มีต าแหน่งติดตัว ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
และท่ัวไป ให้ประเมินจากภาระงาน ดังนี้ 
  - งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  สัดส่วนคะแนนร้อยละ 70 
  - งานตามท่ีได้รับมอบหมายกรณีพิเศษ  สัดส่วนคะแนนร้อยละ 30 

 
2) ประเภทวิชาการ ให้ประเมินจากภาระงาน ดังนี้ 

  - งานสอน   สัดส่วนคะแนนร้อยละ 30 
  - งานวิจัย   สัดส่วนคะแนนร้อยละ 30 

 - งานบริการวิชาการ  สัดส่วนคะแนนร้อยละ 30 
 - งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สัดส่วนคะแนนร้อยละ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
20 แผนพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน 

 
องค์ประกอบที่ 2 พฤตกิรรมการปฏิบัติรา การ สัดส่วนคะแนนร้อยละ 30   
 

ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสมรรถนะทางการ 
บริหารที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดตามข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
ประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ประเภทผู้บริหารที่มีต าแหน่งติดตัว ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และทั่วไป 
ให้ประเภทจากภาระงาน  
 

1)  ความผูกพันที่มีต่อองค์กร หมายถึง จิตส านึกหรือความตั้งใจที่จะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมที่ 
สอดคล้องกับความต้องการ และเป้าหมายของส่วนราชการ ยึดถือประโยชน์ของส่วนราชการเป็นที่ตั้งก่อนประโยชน์
ส่วนตัว แบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้ 
 

1. ปฏิบัติตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
1.1 เคารพและถือปฏิบัติตนตามแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติขององค์กร 

2. แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และแสดงความภักดีต่อองค์กร 
2.1 แสดงความพึงพอใจและความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
2.2 มีส่วนสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้แก่ส่วนราชการ 

3. แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีส่วนร่วมในการผลักดันพันธกิจขององค์กร 
3.1 มีส่วนร่วมในการสนับสนุนพันธกิจขององค์กรจนบรรลุเป้าหมาย 
3.2 จัดล าดับความเร่งด่วนหรือความส าคัญของงาน เพ่ือให้พันธกิจของส่วนราชการบรรลุ 

เป้าหมาย 
4. แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยึดถือประโยชน์ของส่วนราชการเป็นที่ตั้ง 

4.1 ยึดถือประโยชน์ขององค์กรหรือหน่วยงานเป็นที่ตั้ง ก่อนที่จะคิดถึงประโยชน์ของบุคคล 
หรือความต้องการของตนเอง 

4.2 ยืนหยัดในการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร แม้ว่าการตัดสินใจนั้นอาจจะมีผู้ 
ต่อต้านหรือแสดงความไม่เห็นด้วยก็ตาม 
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5. แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเสียสละเพ่ือประโยชน์ของส่วนราชการ 
5.1 เสียสละประโยชน์ระยะสั้นของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ระยะยาวของ 

องค์กรโดยรวม 
5.2 เสียสละหรือโน้มน้าวผู้อ่ืนให้เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือประโยชน์ขององค์กร 
 

2)  การยึดม่ันในความถูกต้อง อบธรรมและจริยธรรม หมายถึง การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาบรรณข้าราชการเพ่ือรักษาศักดิ์ศรีแห่ง
ความเป็นข้าราชการ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 
1. แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่เกี่ยวข้อง 

1.1 ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน 
1.2 พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น 
1.3 ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่ 

จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 
2. แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน 

2.1 รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือที่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจ 
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน 

2.2 รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย และเกี่ยวข้องกับงานของตนอย่างต่อเนื่อง 
 

3. แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถน าความรู้ วิทยาการหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กับ 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

3.1 สามารถน าวิชาการ ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการได้ 

3.2 สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการได้ 
 
4. แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศึกษา พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในงานมาก 

ขึ้นทั้งในเชิงลึก และเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง 
4.1 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ และสามารถน าความรู้ไป 

ปรับใช้ได้อย่างกว้างขวาง 
4.2 สามารถน าความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์ เพื่อการปฏิบัติงาน 

ในอนาคต 
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5. แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุนการท างานของคนในส่วนราชการที่เน้นความเชี่ยวชาญ 
ในวิทยาการด้านต่างๆ 

5.1 สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาน าความเชี่ยวชาญในองค์กร ด้วยการจัดสรร 
ทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการพัฒนา 

5.2 บริหารจัดการให้ส่วนราชการนาเทคโนโลยี ความรู้ หรือวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในงานอย่างต่อเนื่อง 
 
3)  การสั่งสมความเ ี่ยว าญในงานอา ีพ หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสม ความรู้ความสามารถของตนใน

การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิง
วิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

 
1. แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่เกี่ยวข้อง 

1.1 ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน 
1.2 พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น 
1.3 ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่ 

จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 
 
2. แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน 

2.1 รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือที่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจ 
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน 

2.2 รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย และเกี่ยวข้องกับงานของตนอย่างต่อเนื่อง 
 

3. แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถน าความรู้ วิทยาการหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

3.1 สามารถน าวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการได้ 

3.2 สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการได้ 
 
4. แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศึกษาพัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในงานมาก 

ขึ้นทั้งในเชิงลึก และเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง 
4.1 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ และสามารถน าความรู้ไป 

ปรับใช้ได้อย่างกว้างขวาง 
4.2 สามารถน าความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์ เพื่อการปฏิบัติงาน 

ในอนาคต 
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5. แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุนการท างานของคนในส่วนราชการที่เน้นความเชี่ยวชาญ 
ในวิทยาการด้านต่างๆ 

5.1 สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองค์กร ด้วยการจัดสรร 
ทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการพัฒนา 

5.2 บริหารจัดการให้ส่วนราชการน าเทคโนโลยี ความรู้ หรือวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในงานอย่างต่อเนื่อง 
 
4)  จิตบริการ หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชน 

ข้าราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
1. สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ด้วยความเต็มใจ 

1.1 ให้การบริการที่เป็นมิตร สุภาพ 
1.2 ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ 
1.3 แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการด าเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานต่างๆ ที่ 

ให้บริการอยู่ 
1.4 ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ 

บริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว 
 
2. แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 

2.1 รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่าง 
รวดเร็วไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัวหรือปัดภาระ 

2.2 ดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และน าข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการไป 
พัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 
 
3. แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้บริการที่เกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายาม 

อย่างมาก 
3.1 ให้เวลาแก่ผู้รับบริการเป็นพิเศษ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 
3.2 ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานท่ีก าลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ 

ผู้รับบริการแม้ว่าผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึงหรือไม่ทราบมาก่อน 
3.3 น าเสนอวิธีการในการให้บริการที่ผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด 
 

4. แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของ 
ผู้รับบริการได้ 

4.1 เข้าใจ หรือพยายามท าความเข้าใจด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้บริการได้ตรงตามความ 
ต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ 

4.2 ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความ 
ต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ 
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5. แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่ผู้รับบริการ 
5.1 คิดถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการในระยะยาว และพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีหรือขั้นตอน 

การให้บริการ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ 
5.2 เป็นที่ปรึกษาที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจที่ผู้รับบริการไว้วางใจ 
5.3 สามารถให้ความเห็นที่แตกต่างจากวิธีการ หรือขั้นตอนที่ผู้รับบริการต้องการให้ 

สอดคล้องกับความจ าเป็น ปัญหาโอกาส เพื่อเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงของผู้รับบริการ 
 
5)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดย

มาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น อีกทั้งยัง
หมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคย
มีผู้ใดสามารถกระท าได้มาก่อน 

1. แสดงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี 
1.1 พยายามท างานในหน้าที่ให้ถูกต้อง 
1.2 พยายามปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
1.3 มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการท างาน 
1.4 แสดงออกว่าต้องการท างานให้ได้ดีขึ้น 
1.5 แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนา เมื่อเห็นความสูญเปล่า หรือหย่อนประสิทธิภาพ 

ในงาน 
 

2. แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถท างานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้ 
2.1 ก าหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการท างานเพ่ือให้ได้ผลงานที่ดี 
2.2 ติดตาม และประเมินผลงานของตนโดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 
2.3 ท างานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาก าหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 
2.4 มีความละเอียดรอบคอบ 
 

3. แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 

3.1 ปรับปรุงวิธีการที่ท าให้ท างานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
หรือท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจมากขึ้น 

3.2 เสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ที่คาดว่าจะท าให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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4. แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถก าหนดเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนางาน เพ่ือให้ได้ผลงานที่ 
โดดเด่นหรือแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 

4.1 ก าหนดเป้าหมายที่ท้าทายและเป็นไปได้ยาก เพ่ือให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ 
ชัด 

4.2 พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการท างาน เพ่ือให้ได้ผลงานที่โดดเด่น หรือแตกต่างไม่เคยมี 
ผู้ใดท าได้มาก่อน 
 
5. แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกล้าตัดสินใจ แม้ว่าการตัดสินใจนั้นจะมีความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 
5.1 ตัดสินใจได้ โดยมีการค านวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน และด าเนินการ เพ่ือให้ภาครัฐ 

และประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด 
5.2 บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจ 

ของหน่วยงานตามที่วางแผนไว้ 
 
 
6) ความเข้าใจองค์กรและระบบรา การ หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ ความสัมพันธ์เชิงอ านาจตาม

กฎหมาย และอ านาจที่ไม่เป็นทางการ ในองค์กรของตนและองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งความสามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่านโยบายภาครัฐ แนวโน้มทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยี ตลอดจนเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนจะมีผลต่อองค์กรอย่างไร 

1. เข้าใจโครงสร้างองค์กร 
1.1 เข้าใจโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา กฎ ระเบียบ นโยบาย และข้ันตอนการ 

ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 
 
2. แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่เป็นทางการ 

2.1 เข้าใจสัมพันธภาพอย่างไม่เป็นทางการระหว่างบุคคลในองค์กร รับรู้ว่าผู้ใดมีอ านาจ 
ตัดสินใจในระดับต่างๆ และน าความเข้าใจนี้มาใช้ประโยชน์โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กรเป็นส าคัญ 
 
3. แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร 

3.1 เข้าใจประเพณีปฏิบัตินิยม และวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
3.2 เข้าใจวิธีการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้าใจ 

ข้อจ ากัดขององค์กรรู้ว่าสิ่งใดอาจกระท าได้หรือไม่อาจกระท าให้บรรลุผลได้ 
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4. แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้าใจความสัมพันธ์ของผู้มีบทบาทส าคัญในองค์กร 
4.1 รับรู้และเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอ านาจของผู้มีบทบาทส าคัญในองค์กรเพ่ือประโยชน์ใน 

การผลักดันภารกิจตามหน้าที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิผล 
 
5. แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเข้าใจสาเหตุพ้ืนฐานของพฤติกรรมองค์กร 

5.1 เข้าใจพื้นฐานของพฤติกรรมองค์กรในหน่วยงานของตนและของภาครัฐโดยรวม 
ตลอดจนปัญหาและโอกาสที่มีอยู่ และน าความเข้าใจนี้มาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในส่วนที่ตนดูแล 
รับผิดชอบอยู่อย่างเป็นระบบ 

5.2 เข้าใจประเด็นปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ 
มีผลกระทบต่อนโยบายภาครัฐและภารกิจขององค์กรเพ่ือแปลงวิกฤติเป็นโอกาส ก าหนดจุดยืน 
และท่าทีตามภารกิจในหน้าที่ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมโดยมุ่งประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ 
 
7)  การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน หมายถึง ความใส่ใจและตั้งใจที่จะส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้อ่ืนมี

ศักยภาพหรือมีสุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกายจิตใจ และทัศนคติที่ดี อย่างยั่งยืนเกินกว่ากรอบของการปฏิบัติหน้าที่ใส่
ใจให้ความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาผู้อ่ืน 

1. สนับสนุนให้ผู้อ่ืนพัฒนาศักยภาพหรือสุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจที่ดี 
2. แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสอนหรือให้ค าแนะน าเพ่ือพัฒนาให้ผู้อื่นมีศักยภาพหรือมีสุขภาวะ 

ทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจหรือทัศนคติท่ีดี 
2.1 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตน เพ่ือพัฒนาศักยภาพสุขภาวะหรือทัศนคติท่ีดี 
2.2 สนับสนุน ชี้แนะแหล่งข้อมูล หรือทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการพัฒนาของผู้อ่ืน 

3. แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาผู้อ่ืน 
3.1 ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้หรือประสบการณ์ เพ่ือให้ผู้อ่ืนมี 

โอกาสได้ถ่ายทอดและเรียนรู้วิธีการพัฒนาศักยภาพหรือเสริมสร้างสุขภาวะหรือทัศนคติที่ดี 
4. แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และติดตามและให้ค าติชมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4.1 ติดตามผลการพัฒนาของผู้อื่นรวมทั้งให้ค าติชมและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่อง 
5. แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และมุ่งเน้นการพัฒนาจากรากของปัญหา หรือความต้องการที่แท้จริง 

5.1 พยายามท าความเข้าใจปัญหาหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้อ่ืน เพ่ือให้สามารถ 
จัดท าแนวทางในการพัฒนาศักยภาพสุขภาวะ หรือทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืนได้ 

5.2 ค้นคว้าสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะ หรือทัศนคติท่ีดี ซึ่ง 
ตรงกับปัญหาหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้อ่ืน 
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8)  การด าเนินการเ ิงรุก หมายถึง การวางแผนท างานล่วงหน้าก่อนเสมอ ตลอดจนการคิดริเริ่มน าระบบงาน 
และวิธีการท างานใหม่ๆ มาใช้ในหน่วยงาน รวมทั้งการกระตุ้นจูงใจและผลักดันให้บุคลากรในหน่วยงานวางแผน และ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการท างานใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิม เพื่อเป้าหมายการท างานที่ดีและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นรู้จักการวางแผนการท างานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. รู้จักวางแผน โดยใช้โอกาส เพื่อน ามาใช้ให้ประโยชน์ในงานปฏิบัติ 
1.1 รู้จักประเมินปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติ และลงมือหาวิธีแก้ไขโดยไม่รอช้า 

2. แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และจัดการปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุวิกฤต 
2.1 ลงมือทันทีเมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้าหรือในเวลาวิกฤติ โดยอาจไม่มีใครร้องขอ และไม่ 

ย่อท้อ 
2.2 กระท าการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนในขณะที่คนส่วนใหญ่จะวิเคราะห์สถานการณ์ 

ก่อนและรอให้ปัญหาคลี่คลายไปเอง 
2.3 รู้จักพลิกแพลง ยืดหยุ่น ประนีประนอมเมื่อเผชิญอุปสรรคมีใจเป ดกว้างยอมรับ 

ความคิดแปลกใหม่และแหวกแนวที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหา 
3. แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเตรียมการล่วงหน้า เพ่ือสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาระยะ 

สั้น 
3.1 วางแผน คาดการณ์ และเตรียมล่วงหน้า เพ่ือสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจ 

เกิดข้ึนได้ในระยะเวลา 3 เดือนข้างหน้า 
3.2 ทดลองใช้วิธีการที่แปลกใหม่ในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดข้ึนในวง 

ราชการ 
4. แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเตรียมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดข้ึนใน

ระยะยาว 
4.1 วางแผน คาดการณ์ และเตรียมล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจ 

เกิดข้ึนได้ในระยะเวลา 4 – 12 เดือนข้างหน้า 
4.2 คิดนอกกรอบเพื่อหาวิธีการที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาที่คาดว่าจะ 

เกิดข้ึนในอนาคต 
5. แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเตรียมการล่วงหน้า เพ่ือสร้างโอกาส และริเริ่มสร้างสรรค์ 

ทางออกที่หลากหลาย 
5.1 วางแผน คาดการณ์ และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่ 

อาจเกิดขึ้นได้ในระยะเวลามากกว่า 12 เดือนข้างหน้า 
5.2 สร้างบรรยากาศของการคิดริเริ่มให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและกระตุ้นให้เพ่ือนร่วมงาน 

เสนอความคิดใหม่ๆ ในการท างาน เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสในระยะยาว 
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9)  การสร้างสัมพันธภาพ หมายถึง สร้างและรักษาสัมพันธภาพฉันท์มิตร เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องกับงาน 

1. สร้างและรักษาการติดต่อกับผู้ที่เก่ียวข้องกับงาน 
1.1 สร้างและรักษาการติดต่อกับผู้ที่เก่ียวข้องกับงานเพ่ือประโยชน์ในงาน 

2. แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานอย่าง 
ใกล้ชิด 

2.1 สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่เก่ียวข้องกับงานอย่างใกล้ชิด 
2.2 เสริมสร้างมิตรภาพกับเพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการหรือผู้อื่น 

3. แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสร้างและรักษาการติดต่อสัมพันธ์ทางสังคม 
3.1 ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้มีการติดต่อสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้ที่เก่ียวข้องกับงาน 
3.2 เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในวงกว้างเพ่ือประโยชน์ในงาน 

4. แสดงสมรรถนพระดับที่ 3 และสร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ฉันมิตร 
4.1 สร้างหรือรักษามิตรภาพโดยมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ในทางส่วนตัวมากขึ้น 

5. แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และรักษาความสัมพันธ์ฉันมิตรในระยะยาว 
5.1 รักษาความสัมพันธ์ฉันมิตรไว้ได้อย่างต่อเนื่องแม้อาจจะไม่ได้มีการติดต่อ สัมพันธ์ใน 

งานกันแล้วก็ตามแต่ยังอาจมีโอกาสที่จะติดต่อสัมพันธ์ในงานได้อีกในอนาคต 
 
 
 
10)  สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) มี 2 ด้าน  ความสามารถในการน าพา

องค์กรอย่างต่อเนื่อง หมายถึง ความสามารถ และความตั้งใจที่จะรับบทบาทในการเป็นผู้น าของกลุ่ม ก าหนดทิศทาง 
เป้าหมาย วิธีการท างานให้ทีมปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

1. ด าเนินการประชุมได้ดีและแจ้งข่าวสารความเป็นไปโดยตลอด 
1.1 ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระ วัตถุประสงค์ และเวลา ตลอดจน 

มอบหมายงานให้แก่บุคคลในกลุ่มได้ 
1.2 แจ้งข่าวสารให้ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจรับทราบ 
1.3 อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 

2. แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเป็นผู้น าในการท างานของกลุ่มและใช้อ านาจอย่างยุติธรรม 
2.1 ส่งเสริมและกระท าการเพ่ือให้กลุ่มปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
2.2 ก าหนดเป้าหมาย ทิศทางที่ชัดเจน จัดกลุ่มงานและเลือกคนให้เหมาะกับงานหรือ 

ก าหนดวิธีการที่จะท าให้กลุ่มท างานได้ดีขึ้น 
2.3 รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
2.4 สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
2.5 ปฏิบัติต่อสมาชิกในทีมด้วยความยุติธรรม 

3. แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้การดูแลและช่วยเหลือทีมงาน 
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3.1 เป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือทีมงาน 
3.2 ปกป้องทีมงาน และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
3.3 จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือข้อมูลที่ส าคัญมาให้ทีมงาน 

4. แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และประพฤติตนสมกับเป็นผู้น า 
4.1 ก าหนดธรรมเนียมปฏิบัติประจ ากลุ่มหรือ 
4.2 ประพฤติตนอยู่ในกรอบของธรรมเนียมปฏิบัตินั้น ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
4.3 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา 

5. แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และน าทีมงานให้ก้าวไปสู่พันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
5.1 สามารถร่วมใจและส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจให้ทีมงานเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ 

ภารกิจให้ส าเร็จลุล่วง 
5.2 เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และมีวิสัยทัศน์ในการสร้างกลยุทธ์เพ่ือรับมือกับ 

การเปลี่ยนแปลงนั้น 
 
11)  ทัก ะในการบริหาร (Skills in Management and Administration ) หมายถึง ความสามารถ ใน

การบริหารจัดการการปฏิบัติและการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้ส าเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งสามารถสร้างแรงกระตุ้น แนะน าและส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถในการด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. เข้าใจแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
1.1 มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี 
1.2 เข้าใจและสามารถประยุกต์สร้างกลยุทธ์ต่างๆ 
1.3 สร้างแผนปฏิบัติการเพ่ือให้บรรลุตามพันธกิจและเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
1.4 มีการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ อย่างราบรื่น 
 

2. แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถกระตุ้น และให้ข้อแนะน าหรือใช้เครื่องมือต่างๆ ในการ 
บริหารงานได้ 

2.1 ด าเนินการกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีช่วยบริหาร 
จดัการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม 

2.2 สามารถให้ข้อแนะน าแนวทางวิธีการ และแหล่งข้อมูลในการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการท างานอันมีผลท าให้เกิดการเพิ่มข้ึนของผลลัพธ์และผลผลิต 

2.3 สามารถเชื่อมโยง ประยุกต์ข้อมูล สถานการณ์ให้สัมพันธ์กับการเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ท างาน 
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3. แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถสร้างแรงบันดาลใจพร้อมมีข้อแนะน าค าอธิบาย วิธีการตลอดจน
การจัดการข้อมูล หรือสถานการณ์ที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

3.1 สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนมุ่งงาน ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งปวง เพื่อการด าเนินงานไปได้ 
3.2 สามารถอธิบายข้อมูล เสนอแนะวิธีการและแนวทางการจัดการหรือสถานการณ์ที่ 

ยุ่งยากซับซ้อนให้ง่ายขึ้นและทุกคนเข้าใจได้ 
3.2 สามารถสังเคราะห์ข้อมูล สรุปแนวคิด ทฤษฏี 
 

4. แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถบริหารจัดการตามอ านาจหน้าที่ พร้อมตรวจสอบผลการ 
ด าเนินงาน 

4.1 มีการด าเนินงานตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
4.2 มอบหมายการด าเนินการบางส่วน ให้ผู้อื่น หรือผู้มีอ านาจรองลงมาด าเนินการแทน 

ได้เพ่ือประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
4.3 มีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้เป็นมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
4.4 ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ หน่วยงานในก ากับให้ปฏิบัติ 
 

5. แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถแก้ไขปัญหาหรือจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยและของระบบ 
ราชการพร้อมจัดอบรมเพ่ือการสร้างเสริมสมรรถนะ 

5.1 มีความเข้าใจและสามารถอธิบายถึงโครงสร้างมหาวิทยาลัยสายการบังคับบัญชา กฎ  
ระเบียบ นโยบายและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ 

5.2 มีความเข้าใจและมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในมหาวิทยาลัย รับรู้ว่าผู้ใดมีอ านาจ 
ตัดสินใจในระดับต่างๆ น ามาใช้ประโยชน์เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
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7.2 การน าสมรรถนะไปใ ้ในการพัฒนาบุคลากร 
1) การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรตามคุณสมบัติของต าแหน่งที่ต้องการ (Recruitment and  

Selection) ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าท างานหรือต าแหน่งต่างๆนั้น สมรรถนะถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะ
ช่วยพิจารณาได้ว่าบุคคลที่ว่าจะเข้ามาท างานควรจะมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะอย่างไร ระดับ
ไหน ถึงจะเหมาะสมกับต าแหน่งนั้นๆ 
 2) การวางแผนฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร (Training Need & Development Plan)  สมรรถนะจะเป็น
เครื่องมือช่วยก าหนดทิศทางความต้องการในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของแต่ละคน เพ่ือการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะมีมาตรฐานให้ผู้บังคับบัญชาใช้วัดบุคลากรแต่ละคนว่ามีความสามารถหรือทักษะที่พึงประสงค์ใน
ด้านใด สมควรได้รับการพัฒนาเพ่ิมเติมในด้านใด ซึ่งจะเป็นการช่วยก าหนดทิศทางในการพัฒนาบุคลากรได้ตรง
เป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
 3) การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร และการวางแผนทดแทนต าแหน่งในระดับบริหาร 
(Career Plan & Succession Plan) สมรรถนะจะช่วยท าให้หน่วยงานสามารถทราบถึงจุดแข็ง-จุดอ่อนของบุคลากรที่
มีอยู่ และสามารถทราบถึงทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งเป้าหมายในอนาคตของบุคลากรแต่ละคน ท าให้หน่วยงาน
สามารถพัฒนาหรือเตรียมบุคลากรให้พร้อมส าหรับต าแหน่งใหม่ โดยการพัฒนาทักษะที่ยังขาดจะช่วยให้องค์กรและ
บุคลากรบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ 
 4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Performance Appraisal) สมรรถนะ จะมีความเกี่ยวโยงกับ
การเลื่อนต าแหน่ง การวางตัวตายตัวแทนภายในองค์กรหรือการสืบทอดต าแหน่ง ตลอดจนสามารถน าข้อมูลที่ได้จาก
การประเมินไปใช้ประกอบการพัฒนาบุคลากร โดยผลการประเมินจะเป็นตัวสะท้อนให้บุคลากรทั้งองค์กรได้รับทราบ
ถึงสมรรถนะของบุคลากรเองและสมรรถนะโดยรวมขององค์กร เพ่ือน าไปใช้วางแผนด าเนินการขององค์กรต่อไปใน
อนาคต 
 5) การให้รางวัลและยกย่อง (Compensation) การน าแนวคิดเรื่องสมรรถนะมาใช้ในการให้รางวัลและยกย่อง 
จะช่วยกระตุ้นให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นมากขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพของหน่วยงาน เนื่องจากผู้ที่มีสมรรถนะ
สูงควรจะได้รับรางวัลและการยกย่องที่สูงกว่า ซึ่งจะท าให้บุคลากรเห็นความส าคัญในการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง
ให้สูงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังส่งผลให้องค์กรสามารถบริหารความสามารถของบุคลากร โดยอาศัยสิ่งจูงใจได้มากขึ้นด้วย 
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7.3 ประโย น์ที่คาดว่าจะได้รับจากการน าระบบสมรรถนะมาใ ้ 
 1) เป็นเครื่องมือช่วยแปรกลยุทธ์ขององค์กรสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง 
 3) เป็นมาตรฐานพฤติกรรมที่ดีในการท างาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
 4) เป็นพ้ืนฐานส าคัญของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร 
 อย่างไรก็ตามการจัดท าสมรรถนะขององค์กรไม่ใช่ด าเนินการเสร็จสิ้นเพียงครั้งเดียวแล้วจะสามารถใช้ได้
ตลอดไป แต่ควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เหมาะมอยู่เสมอและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงบริบทและปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องที่แปรเปลี่ยนไป ทั้งนี้ เพ่ือให้
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถน าสมรรถนะไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือที่ท าให้การปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 

 
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นหัวใจส าคัญที่จะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ เนื่องจากปัจจัยด้าน 

บุคลากรหรืออัตราก าลังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการชี้ขาดความส าเร็จในการท างานของทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสถาบันอุดมศึกษาที่มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างบุคลากรระดับวิชาชีพออกไปปฏิบัติงานในสังคม 
การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะเข้าไปขับเคลื่อนการด าเนินการตามภารกิจหลักของสถาบันให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรในองค์กรจ าเป็นจะต้องมีการก าหนดกรอบแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์และมีทัศคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยและองค์กร 
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บทท่ี 3 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคคลากร 

 

กองแผนงาน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ ความช านาญ ในการ
ปฏิบัติงานการระดมสรรพก าลังทางความคิด และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้มีบุคลากรที่มี
ศักยภาพทั้งในด้านคุณภาพ ความรู้ความสามารถ คุณธรรม และความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี โดยบุคลากร
เหล่านี้จะมีส่วนในการสร้างผลงานความส าเร็จสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากรกองแผนงาน และแนวทางการพัฒนาบุคลากรไว้ ดังนี้ 

 

1. กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน 
ตามแผนกลยุทธ์กองแผนงาน (พ.ศ.2557- 2562) ได้ก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการพัฒนาบุคลากรไว้ใน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดท าแผนการผลักดันแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที่  
2.5 การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพร้อมปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
2.6 การสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากรกองแผนงาน 
2.7 การวิเคราะห์และแบ่งภาระงานที่ชัดเจนและด าเนินงานได้มีประสิทธิภาพ 
2.8 การจัดการความรู้ (KM) ที่ครอบคลุมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและมีประโยชน์ใน 

การปฏิบัติงานของบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 

2.5.1 จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านต่างๆ 
2.6.1 เสริมสร้างแรงจูงใจ สวัสดิการและขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร 
2.7.1 มีการวิเคราะห์และแบ่งภาระงานที่ชัดเจนและด าเนินงานตามภาระงานที่มี 

ประสิทธิภาพ 
2.8.1 มีการจัดการความรู้(KM) ที่ครอบคลุมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและสามารถ 

น ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
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2. กลยุทธ์ วัตถุประสงค์และกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดท าแผน การผลักดันแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัว ้ีวัด 
เป้าหมายด าเนินการ 

แผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิด อบ 

2557 2558 2559   
2.1 แผนมีความชัดเจน
และเกดิการมสี่วนร่วม
ในการน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัต ิ

2.1.1 วิเคราะห์ความ
สอดคล้องเชื่อมโยง
แผนพัฒนา
มหาวิทยาลยั แผน
กลยุทธ์หน่วยงาน
และทบทวนการ
ด าเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ โดยใช้
กระบวนการมีส่วน
ร่วม และถ่ายทอด
แผนไปสู่การปฏิบัต ิ

เ ิงคุณภาพ 
- มีแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนพัฒนาบุคลากร แผน
กลยุทธ์ทางการเงิน แผน
บริหารความเสี่ยง และ
แผนควบคุมภายในเป็น
เครื่องมือในการบรหิาร
จัดการ 
 

 
 

 
 

 
 

1. โครงการจัดการทบทวนแผน     กลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัย 

งานยุทธศาสตร์ฯ 

   2. โครงการจัดการทบทวนแผน     กลยุทธ์กอง
แผนงาน 

งานยุทธศาสตร์ฯ 

   3. โครงการจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าป ี
มหาวิทยาลัย 

งานยุทธศาสตร์ฯ 

   4. โครงการจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าป ีกอง
แผนงาน 

งานยุทธศาสตร์ฯ 

   5. โครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์นโยบายการ
จัดสรรงบประมาณ 

งานวิเคราะห์งบประมาณฯ 

   6. โครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ แนวทางใน
การจัดสรรอัตราก าลัง 

งานวิเคราะห์งบประมาณฯ 

   7. โครงการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน 

งานยุทธศาสตร์ฯ 

   8. โครงการจัดท างบประมาณประจ าปี (งปม.
แผ่นดิน/รายได้) 

งานวิเคราะห์งบประมาณฯ 

2.2 การด าเนินงาน
บรรลตุามเป้าหมายที่
ก าหนด 

2.2.1 มีกลไกการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน 

เ ิงคุณภาพ 
- มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนใหท้ี่
ประชุมกองแผนงานได้รับ
ทราบ และบุคลากรมีส่วน
ร่วมในการพิจารณาเพือ่
ก าหนดแผนการด าเนินงาน
ต่อไป 

 
 

 
 

 
 

9. โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานกอง
แผนงาน 
     - กิจกรรม 5 ส. 
     - ประกันคุณภาพกองแผนงาน 

 
 
งานวิจัยสถาบันฯ 
งานธุรการ 
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19 แผนพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัว ้ีวัด 
เป้าหมายด าเนินการ 

แผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิด อบ 

2557 2558 2559   
  เ ิงปริมาณ 

- มีการส ารวจความพึง
พอใจผู้รับบริการกอง
แผนงานปีละ 1 ครั้ง 
- มีการตดิตามประเมินผล
การด าเนินงานตามแผน
อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง  
 

 
1 

ครั้ง 

 
1 

ครั้ง 

 
1 

ครั้ง 

 
10. โครงการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 
งานยุทธศาสตร์ฯ 

 
1-2 
ครั้ง 

 
1-2 
ครั้ง 

 
1-2 
ครั้ง 

11. โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการใน
กระบวนการปฏิบัติงานกองแผนงาน 

งานวิจัยสถาบันฯ 

   12. โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย 

งานยุทธศาสตร์ฯ 

   13. โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ กองแผนงาน 

งานยุทธศาสตร์ฯ 

- - จ านวนการจัดประชุมกอง
แผนงาน  
- มีการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
 

6 
ครั้ง 

6 
ครั้ง 

6 
ครั้ง 

14. โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัย 

งานยุทธศาสตร์ฯ 

1 
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

15. โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน 

งานยุทธศาสตร์ฯ 

2.3 การด าเนินภารกิจ
หลักมีแผนรองรับสู่
เป้าหมายที่ก าหนด 

2.3.1 การจัดท า
ปฏิทินแผนการ
ท างาน และสรา้ง
คู่มือการปฏิบตัิงาน
ครบตามโครงสร้าง
ของหน่วยงาน 

เ ิงคุณภาพ 
- มีการจัดท าคู่มือแนว
ปฏิบัติการ และปฏิทิน
ด าเนินงานตามโครงสร้าง
หน่วยงาน 
 

 
 

 
 

 
 

16. โครงการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน ทุกงาน 

17. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย งานยุทธศาสตร์ฯ 

18. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์กองแผนงาน งานยุทธศาสตร์ฯ 
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20 แผนพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัว ้ีวัด 
เป้าหมายด าเนินการ แผนงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิด อบ 

2557 2558 2559 
  - มีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตัิ

การประจ าปี แผนพัฒนา
บุคลากร แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน แผนบรหิารความ
เสี่ยง และแผนควบคมุ
ภายในเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจดัการ 

   
19. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินกอง
แผนงาน 

งานธุรการ 

   20.  โครงการจัดท าแผนอัตราก าลังประจ าปี งานวิเคราะห์
งบประมาณฯ 

   21.  โครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในกองแผนงาน 

งานยุทธศาสตร์ฯ 

     

2.4 ทรัพยากรส าหรับ
การด าเนินงาน
สอดคล้องกับแผนการ
ปฏิบัติงาน 

2.4.1 สนับสนุน
ทรัพยากรส าหรับ
การด าเนินงาน
สอดคล้องกับ
แผนการปฏิบัติงาน 

เ ิงคุณภาพ 
- มีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
การประจ าปี แผนพัฒนา
บุคลากร แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน แผนบรหิารความ
เสี่ยง และแผนควบคมุ
ภายในเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจดัการ 
 

 
 

 
 

 
 

22.  โครงการทบทวนก าหนดระบบการ
ปฏิบัติงาน 

ทุกหน่วยงาน 

   23.  โครงการจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัย 

งานยุทธศาสตร์ฯ 

   24.  โครงการจัดท าต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย 
มหาวิทยาลัย 

งานยุทธศาสตร์ฯ 
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21 แผนพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัว ้ีวัด 
เป้าหมายด าเนินการ แผนงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิด อบ 

2557 2558 2559 
2.5 การพัฒนา
บุคลากรใหม้ี
ประสิทธิภาพพร้อม
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย 

2.5.1 จัดท า
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ด้านต่างๆ 

เ ิงคุณภาพ 
- มีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ และเสริมสร้าง
แรงจูงใจ สวัสดิการและ
ขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร
และสร้างขวัญ 

 
 

 
 

 
 

25.  โครงการศึกษาดูงานภายนอก ทุกงาน 

   26.  โครงการประชุม อบรม สัมมนา แลกเปล่ียน
เรียนรู้  
     - เครือข่ายแผน (ภายใน ภายนอก) 
     - เฉพาะด้านปฏิบัติงาน 

ทุกงาน 

- บุคลากรกองแผนงานมี
ส่วนร่วมและเข้าร่วม
โครงการตามแผนที่ก าหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

≥ร้อย
ละ 90 

≥ร้อย
ละ 90 

≥ร้อย
ละ 90 

27.  โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ งานธุรการ 

   28.  โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ(IDPs) 

งานธุรการ 

   29. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
 

งานธุรการ 
 

2.6 การสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน
ให้กับบุคลากรกอง
แผนงาน 

2.6.1เสริมสร้าง
แรงจูงใจ สวัสดิการ
และขวัญก าลังใจ
ให้กับบุคลากร 

เ ิงคุณภาพ 
- มีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ และเสริมสร้าง
แรงจูงใจ สวัสดิการและ
ขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร
และสร้างขวัญ 

 
 

 
 

 
 

30.  โครงการ Monthly party birthday งานวิจัยสถาบันฯ 

   31.  โครงการตรวจสุขภาพ งานธุรการ 

   32.  โครงการ morning talk งานวิจัยสถาบันฯ 
   33.  โครงการ “จินตนาการส าคัญกว่าความรู้” งานวิเคราะห์

งบประมาณฯ 

- บุคลากรกองแผนงานมี
ส่วนร่วมและเข้าร่วม
โครงการตามแผนท่ีก าหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ90 
 

≥ร้อย
ละ 90 

≥ร้อย
ละ 90 

≥ร้อย
ละ 90 
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22 แผนพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัว ้ีวัด 
เป้าหมายด าเนินการ แผนงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิด อบ 

2557 2558 2559 
2.7 การวิเคราะห์และ
แบ่งภาระงานท่ีชัดเจน
และด าเนินงานไดม้ี
ประสิทธิภาพ 

2.7.1 มีการ
วิเคราะห์และแบ่ง
ภาระงานท่ีชัดเจน
และด าเนินงานตาม
ภาระงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

เ ิงคุณภาพ 
- มีการจัดท าคู่มือ แนว
ปฏิบัติการ และปฏิทิน
ด าเนินงานตามโครงสร้าง
หน่วยงาน 

 
 

 
 

 
 

34.  โครงการทบทวนภาระงานและการจัดท า 
Job description 

ทุกงาน 

   
35.  โครงการปรับภารกิจตามอัตราก าลัง 
 

งานธุรการ 

- มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนให้ท่ี
ประชุมกองแผนงานได้รับ
ทราบ และบุคลากรมีส่วน
ร่วมในการพิจารณาเพื่อ
ก าหนดแผนการด าเนินงาน
ต่อไป 

   36.  โครงการจัดท าปฏิทินในการปฏิบัติงาน ทุกงาน 

   37.  โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ(IDPs) 

งานธุรการ 

   38. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ งานธุรการ 

2.8 การจดัการความรู้ 
(KM) ทีค่รอบคลุมตาม
ภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมายและมี
ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

2.8.1 มีการจัดการ
ความรู้(KM) ที่
ครอบคลมุตาม
ภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมายและ
สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน 

เ ิงคุณภาพ 
- มีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ และเสริมสร้าง
แรงจูงใจ สวัสดิการและ
ขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร
และสร้างขวัญ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

39.  โครงการจัดการความรู้ (KM) งานวิจัยสถาบันฯ 

2.8.2 สร้างระบบ
เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนโยบายและแผน 

- บุคลากรกองแผนงานมีส่วน
ร่วมและเข้าร่วมโครงการตาม
แผนท่ีก าหนดไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 90 

≥ร้อย
ละ 90 

≥ร้อย
ละ 90 

≥ร้อย
ละ 90 
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40 แผนพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน 

บทท่ี 4 
แผนพัฒนาบุคลากรของกองแผนงาน ระยะ 3 ป ี

(พ.ศ.2557 - 2559) 
  

ตามทิศทางการพัฒนาบุคลากรของกองแผนงานมุ่งการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรโดยใช้เครื่องมือ
บริหารจัดการยุคใหม่ การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ ประกอบการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้ทราบสภาวะที่
แท้จริง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ขององค์กรที่สอดคล้องและมีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผลตามที่องค์กรต้องการ 
ซึ่งในส่วนของการบริหารงานบุคคล พบว่า สิ่ งที่กองแผนงานควรด าเนินการ ได้แก่ การพัฒนาองค์ความรู้และ
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จ าเป็นในแต่ละต าแหน่งงาน รวมทั้งการส่งเสริมเรื่องขวัญก าลังใจแก่
บุคลากร โดยน าแนวคิดเรื่องระบบสมรรถนะ (Competency System) เป็นเครื่องมือแปลงกลยุทธ์ของกอง
แผนงานไปสู่การปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผล เพ่ือสามารถบ่งชี้ความส าเร็จ ความล้มเหลวและปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานตามแผน 

กองแผนงานจึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีด
สมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับภารกิจในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 

1.  การวิเคราะห์อัตราก าลังกองแผนงาน 
ปัญหาความขาดแคลนบุคลากรและความต้องการก าลังคนในด้านต่างๆ ส าหรับภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย มีปัญหามาตลอดทุกยุคทุกสมัย บางหน่วยงานมีคนมากเกินไป บางครั้งก็น้อยเกินไป อัตราก าลังที่มี
อยู่เหล่านี้สมควรได้รับการวิเคราะห์ และมีการวางแผนการใช้อย่างเต็มที่ตามมาตรฐานในสถาบันอุดมศึกษา  
ตลอดจนการวางแผนอัตราก าลังในอนาคตให้สอดคล้องกับภารกิจของกองแผนงาน กองแผนงานจึงได้จัดท า
แผนการวิเคราะห์อัตราก าลัง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) ไว้ดังนี้ 
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 1.1  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนกองแผนงาน แยกตามกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
1.2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนกองแผนงาน จ าแนกตามคุณวุฒิ 
 

ที ่ ราย ่ือบุคลากร ต าแหน่ง วุฒิการศึก า 

ประเภทของอัตราก าลัง 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
เงินแผน่ดนิ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
เงินรายได ้

1 นางสาวสุนีย์  ตั้งศรีวงศ์ ผู้อ านวยการ ปริญญาโท    

2 นางรุ้งทอง  ไวทยกุล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการพิเศษ 

ปริญญาโท    

3 นางวรรณรัตน์  ครุธน้อย นักบริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี    
4 นางสาวพรพสันนัท์ กลมโนนไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาโท    
5 นางพนิดา  ควรหาเวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาโท    
6 นางสาวป  นป นัทธ์  ค าภู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาโท    
7 นางสาวชิดชนก  ตุ้มพ่วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาโท    
8 นางสาววิภาภรณ์  อินทุยศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาตรี    
9 นางสาวเฉลิมพร  ฉ่ าไกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาตรี    
10 นางสุนทรี  ตุงคะสิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาตรี    
11 นายเป็นเอก  จ าปาดิบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาตรี    
12 นางสาวปชญารัตน์  แตงอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาโท    
13 นางสาวนิตย์ระดี   มาลัยทพิย ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาโท    

ประเภทบุคลากร 

ต าแหน่ง 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

นักวิ าการ
คอมพิวเตอร์ 

รวม 

ข้าราชการ 2 - - 2 
พนักงานมหาวิทยาลัย 4 1 - 5 
พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร 8 - 1 9 

รวม 14 1 1 16 
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ที ่ ราย ่ือบุคลากร ต าแหน่ง วุฒิการศึก า 
ประเภทของอัตราก าลัง 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
เงินแผน่ดนิ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
เงินรายได ้

14 นางสาวธาริณี   สิงหเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาโท    
15 นายกิตกิ์ธเนศ   สุริยพรศริิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาโท    
16 นายพีระพล   นกเผือก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาตรี    

หมายเหตุ  :   ข้อมูล  ณ วันที่  10 มิถุนายน 2558 

 
1.3  แผนการวิเคราะห์อัตราก าลัง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ. 

ต าแหน่ง 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

นักวิ าการ
คอมพิวเตอร์ 

รวม 

2557 18 1 1 20 
2558 18 1 1 20 
2559 18 1 1 20 
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2. แผนด าเนินงานเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะของบุคลากรกองแผนงาน 
  เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรกองแผนงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และตรงกับความต้องการของบุคลากร 
ตรงกบัสมรรถนะของต าแหน่ง และตรงกับลักษณะของงานปฏิบัติ จึงได้ก าหนดขั้นตอนในการพัฒนาบุคลากร 
พร้อมทั้งได้มีการก าหนดโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ไว้ ดังนี้  

  ขั้นตอนที่ 1 การมอบหมายงาน (Job Assignment) 
   วิเคราะห์สมรรถนะและความถนัดของบุคลากรเพ่ือมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความถนัดและตรงกับ
ภาระงานที่รับผิดชอบ 

โครงการกิจการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู้รับผิด อบ 
2557 2558 2559 

1. วิเคราะห์ศักยภาพบุคลากร เพื่อมอบหมายหน้าที่
อย่างเหมาะสม 

   ผู้อ านวยการ 

2. จัดท ารายละเอียดงานในแต่ละต าแหน่ง (Job 
Description) ให้มีความชัดเจน 

   ทุกงาน 

3. จัดท าแผนการด าเนินงานแบบรายปี และราย
เดือน (Bar-chart) 

   ทุกงาน 

4. จัดท าผลการด าเนินงานประจ าวัน (Portfolio)    ทุกคน 
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ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนาบุคลากร 
   1) ส ารวจความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรในทุกต าแหน่ง 
แล้วด าเนินการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรตามความเหมาะสม 
   2) ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาคุณวุฒิ โดยก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรายบุคคล 
 

โครงการกิจการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู้รับผิด อบ 
2557 2558 2559 

1. จัดท าแผนพัฒนาตนเองส าหรับบุคลากรทุกคน    ทุกคน 
2. ส ารวจสมรรถนะรายบุคคล ตามลักษณะงาน
เฉพาะต าแหน่ง เพ่ือพัฒนาตามความเหมาะสม 

   ทุกคน 

3. สนับสนุนการเข้าร่วมโครงการอบรม สัมมนา เพื่อ
พัฒนาทักษะวิชาชีพแก่บุคลากรตามความต้องการ 

   ผู้อ านวยการ 

 
ขั้นตอนที่ 3  การบริหารทรัพยากรบุคคล 

   1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศส าหรับการใช้งานของกองแผนงาน 
   2) ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
   3) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
 

โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู้รับผิด อบ 
2557 2558 2559 

1.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี    งานวิจัยสถาบันฯ 
2. จัดท าโครงการการจัดการความรู้ (KM) แก่บุคลากรใน
ทุก ๆ ด้าน 

   งานวิจัยสถาบันฯ 

3. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

   งานวิจัยสถาบันฯ 
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  ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกๆด้าน และน าผลจากการประเมินไปใช้อย่างแท้จริง 
 

โครงการกิจการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู้รับผิด อบ 
2557 2558 2559 

1. การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ
บุคลากรกองแผนงาน 

   งานวิจัยสถาบันฯ 

2. ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 

   งานวิจัยสถาบันฯ 

 
3. ความคาดหวังการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) 

3.1  บุคลากรกองแผนงานได้รับโอกาสในการพัฒนาให้มีสมรรถนะของต าแหน่งอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
 3.2 บุคลากรกองแผนงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการปรับปรุงขั้นตอน/วิธีการ/กระบวนการท างาน เพื่อลด
ขั้นตอนการท างานหรือเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการจัดท าแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหารหน่วยงาน 
 3.3 บุคลากรกองแผนงานต้องมีความเป็นมืออาชีพ สามารถเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าในเรื่องงานที่
ตนรับผิดชอบ 

3.4 บุคลากรกองแผนงานมีความกระตือรือร้น มุ่งม่ัน และมีขวัญก าลังใจในการท างาน 
3.5 บุคลากรกองแผนงานมีจริยธรรม คุณธรรม มีความพอเพียง ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 3.6 บุคลกรกองแผนงานมีทัศนคติท่ีดีต่องาน/หน่วยงาน/ผู้มาใช้บริการ 
 3.7 แผนพัฒนาบุคลากร มีความชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งแผนระยะยาวและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่ครอบคลุมและสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์กองแผนงาน 
 3.8 การก าหนดระบวนการท างานมีความชัดเจน มีการปรับลดขั้นตอนการท างานและบูรณาการในการ
ท างาน 
 3.9 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกกอง
แผนงาน 
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บทท่ี 5 
แนวทางการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
 
1.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
 กองแผนงาน ตระหนักในความส าคัญของการมีแผนพัฒนาบุคลากรโดยรวมของกองแผนงาน เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรของกองแผนงาน มีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ
และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการด าเนินงานของกองแผนงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์กองแผนงาน 
อันประกอบด้วย ลักษณะและความหมาย ดังต่อไปนี้ 
 - แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง แนวทาง กลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ของสถาบันในการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันตามสาขาวิชาชีพ เพ่ือธ ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรตลอดไป 
 - การพัฒนาบุคลากร พิจารณาจากการที่บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ได้แก่ การ
ส่งบุคลากร สายสนับสนุนไปศึกษาต่อ ไปอบรมสัมมนา หรือดูงาน และการเข้ารับการฝึกอบรมที่สถาบันหรือกอง
แผนงานจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 - บุคลากร หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุน 
  

กองแผนงาน  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับพันธกิจ และ   กลยุทธ์
กองแผนงาน ครอบคลุมถึงเป้าหมายแนวทางการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการพัฒนาบุคลากรของกองแผนงาน 
ในช่วงเวลาระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 

 
  การน าแผนพัฒนาบุคลากรไปด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดถือเป็นขั้นตอนส าคัญ ซึ่งต้องเกิดจาก
ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกคนในกองแผนงาน ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาบุคลากรมีความ
สอดคล้องกันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ ตลอดจนมีแนวทางในการด าเนินงานที่สนับสนุนซึ่งกันและ
กัน ควรด าเนินการดังนี้ 

 1.  ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และดูงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 2.  ด าเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามทิศทางการพัฒนาของกองแผนงานและมหาวิทยาลัย 

 3.  ด าเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาบุคลากร 

 4.  ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายใน เพื่อให้สามารถน าความรู้จากการปฏิบัติจริง จากการฝึกฝนและจาก
ประสบการณ์ที่แอบแฝงอยู่ในตัวบุคคล มาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางาน 
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 5. จัดโครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ 
 6. พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้โดยส่งเสริมการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard 
operating procedure)  

 7. ส่งเสริมให้หน่วยงานปรับปรุงกระบวนงานให้บริการที่ส าคัญให้สั้น กระชับ โดยเน้นการผลิตผลงานที่
รวดเร็วและถูกต้อง 

 8.  ส่งเสริมให้บุคลากรไปฝึกอบรมด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสให้
บุคลากรได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในระดับที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้จริง 
 9. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ สร้างทักษะด้านต่างๆ ที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง เพ่ือให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนา (Training Needs)  

 10. กระตุ้นให้เกิดจิตส านึกโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

 

2.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
   ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2557 -  2559) 
 
  
3.  งบประมาณ 

- 

 

4.  ประโย น์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 หากมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามประเมินผลและน าผลการ
ประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี คาดว่าจะท าให้
บุคลากรของกองแผนงานได้รับการพัฒนาและสามารถพัฒนาตนเอง จนสามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ได้อย่างประมี
ประสิทธิภาพ อันเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกองแผนงาน ให้พัฒนาก้าวหน้าตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่อง 
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5.  การบริหาร 
 1.  ระดับนโยบาย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน เพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแล
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของกองแผนงาน พิจารณาก าหนดนโยบายเสนอความเห็น
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
 2.  ระดับขับเคลื่อนแผน กองแผนงานท าหน้าที่ในการน านโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าและน าเสนอข้อแนะน า รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกองแผนงาน 
 3.  บุคลากรทุกคนจะต้องรับทราบนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและน าไปปฏิบัติในส่วนที่ตนมี
ความเก่ียวข้อง 
 
6.  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน 
 6.1  เพ่ือให้มีบูรณาการแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) และน าไปก าหนดเป็นกรอบ
ของแผนกลยุทธ์กองแผนงาน เพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และดูแล
รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในภาพรวมเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยให้มีการ
ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยผลักดันให้นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์
กองแผนงาน รวมทั้งเป้าหมาย มาตรการ และแนวทางไปด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม และการมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมที่กองแผนงานด าเนินการในภาพรวม  
 6.2  ระดับรายบุคคล  กองแผนงานน าตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับตัวบุคคลไปก าหนดกรอบ
การประเมินผล เพ่ือวัดผลงานระดับรายบุคคล และน าไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบ
ระดับบุคคลหรือการต่อสัญญาจ้างต่อไป 
  

7.  แนวทางการตดิตามประเมินผล 

 7.1  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน ท าหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ประจ าปี 
 7.2  มีการประเมินผลตามเป้าหมายรายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาบุคลากร 
 7.3  มีการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานในระดับปฏิบัติการ ตามระยะเวลาที่ก าหนดให้มีการ
ป ร ะ เ มิ น แ ผ น ฯ  เ พ่ื อ น า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ม า ป รั บ ป รุ ง แ ผ น ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์  
 7.4  มีการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากองแผนงาน เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานและ
ปรับปรุงแผนฯ 
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8. ปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร 

 1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ และสนับสนุนงบประมาณให้กับการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 
 2. บุคลากรต้องเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเอง ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ตลอดจนความร่วมมือการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ร่วมคิด ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้เกิดทักษะ 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 3. ต้องมีการปรับปรุงแผน การก ากับติดตาม การประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
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ภาคผนวก 
 
 

1. หนังสือเรื่อง แนวทางการก าหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ส าหรับ
ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
2. สมรรถนะที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3. สมรรถนะประจ าต าแหน่งของบุคลากรกองแผนงาน 
4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร กองแผนงาน 
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รายละเอียดและระดับสมรรถนะของข้ารา การพลเรือนในสถาบันอุดมศึก า  
สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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- สมรรถนะหลัก (Core Competency)  มี 5 ด้าน 
  
ประเภทผู้บริหารที่มีต าแหน่งติดตัว / ประเภทวิชาการ / ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและท่ัวไป
 C 1 ความผูกพันที่มีต่อองค์กร 
  C 2 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
  C 3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

C 4 จิตบริการ 
C 5 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

- สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency) มี 5 ด้าน ประเภทผู้บริหารที่มีต าแหน่ง
ติดตัว / ประเภทวิชาการ / ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และทั่วไป 

F 1 ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
F 2 การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 

  F 3 การด าเนินการเชิงรุก 
  F 4 การสร้างสัมพันธภาพ 
  F 5 การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 
- สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) 

 M1 ความสามารถในการน าพาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 M2 ทักษะในการบริหาร 
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สมรรถนะท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 มหาวิทยาลัยนเรศวรก าหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ประเภทข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน/เงินรายได้) และพนักงานราชการ (เงินแผ่นดิน/เงินรายได้) 
ปีละ 2 ครั้ง ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.  ด้านผลสัมฤทธิ์ของงานตามความรับผิดชอบ (Responsibility) ร้อยละ 70   
2.  ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) ร้อยละ 30  

(โดยมีตัวชี้วัดด้านผลงาน (KPI) ให้ครอบคลุม 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพของงานที่รับผิดชอบ ด้านความ
รวดเร็วและตรงต่อเวลา และด้านประหยัดและการใช้ทรัพยากร) 
 

 รายการสมรรถนะหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร(Core Competency List) 
สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประเภท 

1. การใส่ใจในผลลัพธ์ Result Oriented A 
2. ความตระหนักในผู้รับบริการและการ
แข่งขัน 

Client and Competitiveness Understanding K 

3. การมุ่งเน้นคุณภาพ Concern for Quality A 
4. การวิจัยและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ Research and Development S 
5. การเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Continuous Learning and Improvement A 
6. การสร้างเครือข่ายและภาคี Networking and Partnership S 
7. จิตส านึกและความผูกพันต่อองค์กร Loyalty and Commitment Awareness A 
8. จิตส านึกธรรมาภิบาล Governance Awareness A 

 
หมายเหตุ: ประเภทสมรรถนะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ   
K = Knowledge (ความรู้)  S = Skill (ทักษะ) A = Attribute (คุณลักษณะ) 
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สมรรถนะประจ าต าแหน่งของบุคลากรกองแผนงาน 

 กองแผนงานมีบุคลากรภายในหน่วยงานแบ่งประเภทต าแหน่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมหาวิทยาลัย
ได้ก าหนดสมรรถนะประจ าต าแหน่งไว้  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ต าแหน่ง สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 

1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

- การติดต่อประสานงาน 

- ความยืดหยุ่นในการท างาน 

- การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงาน 

2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

- ความสามารถในการจัดท าแผนและงบประมาณ 

- การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงาน 

- ความละเอียดรอบคอบ 

3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

- ทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล 

- ทักษะในการเขียนโปรแกรม 

- การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี 

- การจัดระบบซอฟท์แวร์ 



 
56 แผนพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน 

 

 

 

 




