
              สรุปผลการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล  ปี 2561 

 

1. ด้านการปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและที่เกี่ยวข้อง 

ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำร ฯ เพื่อปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์กำรจัดสรรทุนเพื่อพัฒนำ

บุคลำกร โดยใช้เงินรำยได้และผลประโยชน์ของกองทุนพัฒนำบุคลำกรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

2. ด้านการบริหารจัดการคนที่มีความสามารถสูง  

2.1 ด ำเนินกำรจัดสรรทุนเพื่อพัฒนำบุคลำกร โดยใช้เงินรำยได้และผลประโยชน์ของกองทุนพัฒนำ

บุคลำกรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี เพื่อพัฒนำบุคลำกรซึ่งเป็นก ำลังส ำคัญยิ่งในกำรพัฒนำ

มหำวิทยำลัย นอกจำกกำรพัฒนำและสนับสนุนพนักงำนของมหำวิทยำลัยแล้ว มหำวิทยำลัยจะมี

กำรจัดสรรทุนกำรศึกษำให้แก่คนดีคนเก่งจำกภำยนอกเข้ำสู่มหำวิทยำลัยโดยเฉพำะผู้ที่ส ำเร็จ

กำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  เพื่อสร้ำงคนรุ่นใหม่ไว้รองรับกำรพัฒนำ

มหำวิทยำลัยในอนำคต 

2.2 ด ำเนินกำรปรับปรุง ประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร กำร

คัดเลือกพนักงำนดีเด่นสำยปฏิบัติกำรวิชำชีพและบริหำรทั่วไป พ.ศ. 2561 ในประเด็น ผู้ที่ได้รับ

กำรพิจำรณำ และคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับกำรคัดเลือกให้มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น 

2.3 จัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรคนที่มีควำมสำมำรถสูง ได้แก่ แผนบริหำรจัดกำรควำมก้ำวหน้ำใน

สำยอำชีพ แผนในกำรบ่มเพำะผู้บริหำรในอนำคตทุกระดับบริหำร และแผนรักษำคนดี-คนเก่ง 

2.4 ด ำเนินกำรอบรมผู้บริหำรใหม่ ในปีงบประมำณ 2561 ได้จัดอบรมเมื่อวันที่ 18 - 19 มกรำคม 

พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อำคำรสุรพัฒน์ 1 เทคโนธำนี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุร

นำร ี

2.5 ด ำเนินกำรจัดกำรด้ำนควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ กำรบ่มเพำะผู้บริหำรในอนำคตทุกระดับ

บริหำร และกำรรักษำคนด-ีคนเก่ง  

2.6 ด ำเนินกำรปรับปฏิทินกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรกำรพิจำรณำคุณสมบัติและผลงำนในกำร

เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งตำมทำงก้ำวหน้ำในอำชีพส ำหรับพนักงำนสำยปฏิบัติกำรวิชำชีพและ

บริหำรทั่วไป  

2.7 ด ำเนินกำรก ำหนดปฏิทินกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของ

พนักงำนสำยวิชำกำรทุกสองเดือน  เพื่อให้กำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง

และรวดเร็วในปี พ.ศ. 2561  ได้มีกำรแต่งตั้ง  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  จ ำนวน 21 รำย รอง

ศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 11 รำย และศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 2 รำย  และอยู่ระหว่ำงรอโปรดเกล้ำ ฯ 

ศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 4 รำย 



2.8 ด ำเนินกำรปรับปรุงค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคุณสมบัติและผลงำนในกำรเสนอขอ

ก ำหนดต ำแหน่งตำมทำงก้ำวหน้ำในอำชีพส ำหรับสำยปฏิบัติกำรวิชำชีพและบริหำรทั่วไป ประจ ำ

ส ำนักงำนอธิกำรบดี และค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำผลงำนในกำรเสนอขอก ำหนด

ต ำแหน่งตำมทำงก้ำวหน้ำในอำชีพส ำหรับสำยปฏิบัติกำรวิชำชีพและบริหำรทั่วไป มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีสุรนำรี ซึ่งท ำให้ลดขั้นตอนและระยะเวลำส ำหรับ 

ผู้มำยื่นเสนอผลงำนฯ 

2.9 ด ำเนินกำรจัดอบรมผู้บริหำรใหม่ ตั้งแต่ระดับ รองอธิกำรบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อ ำนวยกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร ผู้ช่วยอธิกำรบดี หัวหน้ำสำขำ และหัวหน้ำส่วน เข้ำร่วมอบรมจ ำนวน 40 คน 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 - 19 มกรำคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อำคำรสุรพัฒน์ 1 เทค

โนธำนี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี อบรมในหัวข้อต่ำงๆ ที่ผู้บริหำรใหม่ควรทรำบ ดังนี้ เรื่อง 

“แนวคิดกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ” เรื่อง “คุณลักษณะของผู้บริหำร

มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ” พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี พ.ศ. 2533 หัวข้อ

ที่เกี่ยวข้องด้ำนบริหำร อำทิ เช่น ระเบียบกำรบริหำรงำนบุคคล ระเบียบกำรบริหำรกำรเงินและ

ทรัพย์สิน แผนและงบประมำณ ระเบียบกำรบริหำรงำนพัสดุ ระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุร

นำรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ และกำรเสวนำ หัวข้อ “รูปแบบกำรให้บริกำรระบบรวมบริกำร 

ประสำนภำรกิจด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน”  

2.10 สนับสนุนให้ผู้บริหำรเข้ำร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อสร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนภำยนอก  ได้แก่ 

หลักสูตร “กำรพัฒนำนักบริหำรมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำรระดับสูง (นบม.) รุ่นที่ 29” จ ำนวน 2 

รำย ได้แก่  รศ.ดร.วีรพงษ์  พลนิกรกิจ คณบดีส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม  และ ผศ.ดร.วีรชัย  

อำจหำญ  ผู้อ ำนวยกำรเทคโนธำนี  ในระหว่ำงวันที่ 18 มิถุนำยน – 2 สิงหำคม พ.ศ. 2561 

2.11 กำรรักษำคนดี-คนเก่ง ด้วยกำรยกย่องชื่นชมและให้คุณค่ำ แสดงควำมยินดีแด่พนักงำนที่ได้สร้ำง

ชื่อเสียงให้กับมหำวิทยำลัย โดย พนักงำนสำยวิชำกำร มอบช่อดอกไม้แสดงควำมยินดีในกำร

ประชุมสภำวิชำกำร ส ำหรับพนักงำนสำยปฏิบัติกำรวิชำชีพและบริหำรทั่วไป มอบช่อดอกไม้

แสดงควำมยินดีในที่ประชุมประสำนบริหำร 

ด้ำนจ ำนวนพนักงำนที่เข้ำสู่ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพมีค ำสั่งแต่งตั้งในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

จ ำนวน 1 รำย และอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำร 3 รำย ช ำนำญงำน 1 รำย ช ำนำญกำร 1 รำย 

ช ำนำญกำรพิเศษ 1 รำย  มติที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำผลงำนฯ เห็นชอบก ำหนดต ำแหน่ง 

จ ำนวน 2 รำย ซึ่งจะได้ด ำเนินกำรท ำค ำสั่งแต่งตั้งต่อไป อยู่ระหว่ำงเสนอผลงำนที่ปรับปรุงตำม

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน 1 รำย ทั้งนี้ มีพนักงำนเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งระดับ

ช ำนำญงำนที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจ ำนวน 3 รำย ระดับช ำนำญกำรจ ำนวน 7 รำย, และมี



พนักงำนยื่นเสนอผลงำนมำยังส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่ เพื่อรอน ำเข้ำที่ประชุมในระดับช ำนำญงำน 1 

รำย ช ำนำญกำร 1 รำย และช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวน 1 รำย 

3. ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศบุคคล  

3.1 พัฒนำโครงข่ำยควำมสัมพันธ์ (Relational Network) ของสำรสนเทศภำระงำน พร้อมทั้งตัวแบบ

ค่ำน้ ำหนัก (Weighting) ระหว่ำงองค์ประกอบของภำระงำน กับยุทธศำสตร์ ประเด็นยุทธศำสตร์ และ

กลยุทธ์ ที่ได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย เพื่อน ำไปคิดสูตรสมรรถนะเชิงนโยบำย (Strategic-

Based Performance) จำกค่ำภำระงำนปกติของคณำจำรย์ เพื่อประเมินเอกลักษณ์ทำงวิชำชีพ และ

ควำมเชี่ยวชำญในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งรำยบุคคล และระดับสำขำวิชำ ส ำนักวิชำ เพื่อน ำไปใช้ร่วมกับกำร

บุรณำกำรข้ำมศำสตร์ (Matrix Assignment) ที่สอดคล้อง (Alignment) กับพันธกิจ  

3.2 ออกแบบ และเริ่มจัดท ำฐำนข้อมูลเพื่อจัดเก็บแบบก ำหนดหน้ำที่งำน (Job Description) ของทุก

ต ำแหน่ง ทั้งมหำวิทยำลัย ตำมรูปแบบที่ก ำหนดโดยมติที่ประชุมกำรจัดท ำแบบก ำหนดหน้ำที่งำน เพื่อ

เตรียมน ำไปใช้ร่วมกับข้อมูลกำรรำยงำน และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล ตำมกรอบ

แนวคิด 5 ประกำร (Performance-Based KPIs) เพื่อระบุคนที่มีควำมสำมำรถสูง และผู้บริหำรใน

อนำคต รวมถึงกำรบริหำรจัดกำร กำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ และบ่มเพำะส ำหรับ

พนักงำนเหล่ำนั้น เพื่อน ำไปสู่กำรธ ำรงรักษำคนดี คนเก่งให้อยู่กับมหำวิทยำลัยต่อไป 

3.3 พัฒนำฐำนข้อมูลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสรยำภรณ์ส ำหรับ

พนักงำน เพื่อให้พนักงำนสำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งหน้ำที่ของตนเอง อีกทั้งเป็น

เครื่องมือเสริมสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับพนักงำนได้มีกำรพัฒนำตนศักยภำพเองอยู่เสมอ เพื่อ

ควำมก้ำวหน้ำ และประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม ตำมจรรยำบรรณของพนักงำนมหำวิทยำลัย เพื่อให้

คู่ควรกับเกียรติยศที่ได้รับ 

4. ด้านการประเมินและส่งเสริมทรัพยากรบุคคล 

4.1 สายวิชาการ 

คณะกรรมกำรพิจำรณำปรับปรุงภำระงำนคณำจำรย์และแนวทำงกำรค ำนวณภำระงำน

คณำจำรย์ประจ ำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (ประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน พ.ศ. 2561) ได้

ก ำหนดให้มีระบบกำรวิเครำะห์ภำระงำน (Workload) มีระบบพิจำรณำควำมดีควำมชอบของ

บุคลำกรสำยปฏิบัติกำรโดยใช้ระบบ Performance-Based KPIs ด้วยกำรก ำหนดกรอบแนวคิด 5 

ประกำร (1) ควรก ำหนดองค์ประกอบของภำระงำน (Component Design) โดยให้ภำระงำนขั้น ต่ ำ

ประกอบไปด้วย “งำนสอนและงำนวิจัยและงำนบริกำรวิชำกำร หรืออื่น ๆ” ที่ส ำนักวิชำเห็นสมควร 

(2) ควรให้ส ำนักวิชำก ำหนดอัตรำส่วนองค์ประกอบในข้อ 1. (3) ควรก ำหนดเกณฑ์ขั้นต่ ำ (Minimum 

Requirements) ให้เหมำะสมกับบริบทของแต่ละศำสตร์ (Ecosystem) โดย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 



วิทยำศำสตร์กำยภำพและวิทยำศำสตร์สุขภำพ (4) มอบหมำยส ำนักวิชำด ำเนินกำรตำมกรอบแนวคิด

ตำมข้อ 1. ถึงข้อ 3. (5) มอบฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลจัดท ำรูปแบบ (Model) ในกำรสร้ำงแรงจูงใจ 

(Incentive) กรณีคณำจำรย์ประจ ำมีภำระงำนเกินเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดไว้ (6) ก ำหนดแผนด ำเนินกำร 

(Milestone) ในกำรปรับปรุงคณำจำรย์และแนวทำงกำรค ำนวณภำระงำนคณำจำรย์ประจ ำ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี เพื่อให้ได้ข้อสรุปและน ำสู่กำรไปใช้ ซึ่งได้มีกำรประชุมเพื่อด ำเนินกำร

ตำมกรอบแนวคิดข้อ (1)-(4) ไปแล้วในกลุ่มวิทยำศำสตร์กำยภำพ (ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ ส ำนักวิชำ

เทคโนโลยีสังคม ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ ส ำนักวิชำสำธำรณสุข

ศำสตร์) และกลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ (ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ ส ำนักวิชำ

ทันตแพทยศำสตร์) วันที่ 28 สิงหำคม พ.ศ. 2561 และ วันที่ 29 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ตำมล ำดับ 

3.3 ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลจัดท ำรูปแบบ (Model) ในกำรสร้ำงแรงจูงใจ (Incentive) ของพนักงำนทั้ง

สำยพนักงำนสำยปฏิบัติกำรวิชำชีพและบริหำรทั่วไปและสำยวิชำกำรโดยระบบแรงจูงใจและกำรให้

รำงวัลที่เหมำะสมได้ถูกบรรจุเป็นเรื่องศึกษำเพื่อพิจำรณำเชิงนโยบำยในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย  

4.2 สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 

เพื่อสอดรับกับแผนกำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนยกร่ำงกำรก ำหนดภำระงำนขั้นต่ ำและ

รูปแบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนสำยปฏิบัติกำรวิชำชีพและบริหำรทั่วไป ฝ่ำย

ทรัพยำกรบุคคลได้ประมวลสำรสนเทศจำกระบบ PBM ที่ได้มีกำรเริ่มด ำเนินกำรขนำนกันตำมล ำดับ 

แล้วน ำมำพัฒนำเป็นตัวแบบกำรคิดค่ำภำระงำนจำกรำยงำนของระบบ PBM ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่ง

ของภำระงำนขั้นต่ ำ และวิเครำะห์แนวทำงกำรตีค่ำภำระงำนที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิด 5 ประกำร

ของ Performance-Based KPIs ที่ก ำหนดโดยคณะท ำงำน โดยได้มีกำรอภิปรำยในที่ประชุมผู้บริหำร 

(วันที่ 4 สิงหำคม พ.ศ. 2561) และน ำเสนอในที่ประชุมหัวหน้ำโครงกำร (วันที่ 27 กันยำยน พ.ศ. 

2561) 

5. ด้านวัฒนธรรมคุณภาพ ตำมที่มหำวิทยำลัยได้ประกำศนโยบำยกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่เป็น

มำตรฐำนนั้น เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีจ ำนวนหน่วยงำนที่จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนใน

กระบวนงำนหลักคิดเป็นร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทั้งมหำวิทยำลัย 

 

6. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลจัดโครงกำรสอบวัด

ควำมรู้ภำษำอังกฤษ ประจ ำปี พ.ศ. 2561 ของพนักงำนสำยปฏิบัติกำรวิชำชีพและบริหำรทั่วไป 

เพื่อให้เกิดควำมตื่นตัวด้ำนภำษำอังกฤษ ซึ่งจัดสอบเมื่อในวันที่ 6 และวันที่ 13 กันยำยน 2561 ณ 

ห้องหน่วยกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศด้วยตนเอง (FLRU) มีพนักงำนสำยปฏิบัติกำรวิชำชีพฯ เข้ำร่วม

สอบวัดควำมรู้จำก 23 หน่วยงำน รวมจ ำนวน 89 คน โดยใช้ข้อสอบ Oxford Online Placement 



Test วัดผลโดยอ้ำงอิงจำก The Common European Framework of Reference for Languages 

(CEFR) หรือเอกสำรอ้ำงอิงเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนภำษำของสหภำพยุโรป แบ่งออกเป็น 3 ระดับ

ใหญ่ๆ ได้แก่ (1) ระดับผู้ใช้ภำษำเบื้องต้น ได้แก่ ระดับ A1 และ A2  (2) ระดับผู้ใช้ภำษำเอกเทศ ได้แก่ 

ระดับ B1 และ B2 และ (3) ระดับผู้ใช้ภำษำระดับควำมสำมำรถขั้นสูง ได้แก่ ระดับ C1 และ C2 ผล

กำรจัดสอบ มีพนักงำนสอบได้ในระดับ A1 จ ำนวน 37 คน คิดเป็น ระดับ A2 จ ำนวน 31 คน ระดับ 

B1 จ ำนวน 14 คน และ B2 จ ำนวน 7 คน โดยได้มอบรำงวัลส ำหรับผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละ

ระดับตั้งแต่ระดับ A2 B1 และ B2 มีจ ำนวน 3 รำย ในที่ประชุมประสำนบริหำร เมื่อวันที่ 2 ตุลำคม 

พ.ศ. 2561  

7.ด้านการส่งเสริมสุขลักษณะที่ดีในหน่วยงาน โครงกำร Happy and Healthy Workplace อำทิ 

เช่น จัดโครงกำรเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภำพ  จ ำนวน 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2560 – 31 พ.ศ. 

มกรำคม 2561 จ ำนวน 366 คน และครั้งที่ 2 วันที่ 7 มีนำคม – 4 เมษำยน พ.ศ. 2561 ณ บริเวณ 

อ่ำงสุระ 2  ผลกำรจัดโครงกำรมีพนักงำนสนใจเข้ำร่วม 180 คน จ ำนวน โดยมีกำรมอบรำงวัลในที่

ประชุมประสำนงำนบริหำร เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 ณ อำคำรบริหำร  มีกำรจัดโครงกำร

ช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐำน 3 ครั้ง  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2561 มีพนักงำนสนใจเข้ำร่วมจ ำนวน 

52 คน  และวันที่ 13 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 มีพนักงำนสนใจเข้ำร่วมจ ำนวน 37 คน   

 


