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บทที ่1 

บทน า 
ประวตัคิวามเปน็มา 

       มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วน

ราชการและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 4 เล่ม 127 ตอนที่ 44 ก เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 

2553 มีผลเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao) โดยสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่วันที่  17 

กรกฎาคม 2553 และกองกลางได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่ง

หน่วยงานภายในส่วนงานบริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ได้แบ่งหน่วยงานภายในส่วน

งานบริหารออกเป็น 8 กอง และ 3 ศูนย์ ประกอบด้วย กองกลาง กองการเจา้หนา้ที่ กองกิจการนสิิต 

กองคลัง กองแผนงาน กองอาคารสถานที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กอง

บริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสติพิการ 

                 โดยกองกลางได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 5 งาน คือ งานธุรการ งานประชุม   

และพิธีการ งานเลขานุการผูบ้ริหาร งานประชาสัมพันธ์ และงานประสานงาน 

        ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 50 

(1/2556) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งหน่วยบริหารน้ าดื่มมหาวิทยาลัยพะเยา                         

โดยอยู่ภายใต้การดูแลของกองกลาง จึงได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 5 งาน 1 หน่วย           

คือ งานธุรการ งานประชุมและพิธีการ งานเลขานุการผู้บริหาร งานประชาสัมพันธ์ งานประสานงาน 

และหนว่ยบริหารน้ าดื่มมหาวิทยาลัยพะเยา 

         ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย

พะเยา ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ได้มีมติให้ย้ายบุคลากร งานเลขานุการผู้บริหาร 

ไปสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กองอาคารสถานที่ กองบริการการศึกษา กองกิจการนิสิต กองแผนงาน 

และกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน 

กองกลาง จึงได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 4 งาน 1 หน่วย คือ งานธุรการ งานประชุมและพิธีการ                              

งานประชาสัมพันธ์ งานประสานงาน และหนว่ยบริหารน้ าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา 

                  ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย                     

ระดับงาน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา 

และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2562 เมื่ อวันจันทร์ที่ 27 

พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จึงออกประกาศ เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน 

ภายใน ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 โดยให้โอนย้ายงานวิเทศสัมพันธ์ ร้านจ าหน่าย

สินค้าที่ระลึก และหน่วยพัฒนาเว็บไซต์ เป็นหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองกลาง ในคราว
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ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 23 (2/2563) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 

มีมติให้โอนย้ายร้านของที่ระลึก ไปสังกัดส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมทั้ง            

ให้  “ยุบเลิกหน่วยบริหารน้ าดื่ม” สังกัดกองกลาง และยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การ

บริหารงานของหน่วยบริหารน้ าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2561 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่              

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 39 

(18/2563) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 มีมติให้โอนย้ายงานวิเทศสัมพันธ์ ไปสังกัดกองบริการ

การศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป พร้อมทั้งอนุมัติปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย 

ระดับงาน ภายในกองกลาง เป็น 4 งาน ดังนี้ งานธุรการ งานประชุมและพิธีการ งานประชาสัมพันธ์                  

งานประสานงานกรุงเทพฯ 

  ต่อมาในปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยพะเยา มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย                     

ระดับงาน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 41 (20/2563)    

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 จึงออกประกาศ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน 

ภายในกองกลาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 (2) ของประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 

การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองกลาง พ.ศ. 2563 และปรับปรุง

โครงสรา้งหน่วยงาน ย่อยระดับงาน ภายในกองกลาง ดังนี้ 

1. งานธุรการ 

2. งานประชุมและพิธีการ 

3. งานประชาสัมพันธ์  

 

ปรัชญา ปณธิาน วสิยัทศัน ์พนัธกิจ 

ปรัชญา 

“บริการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สร้างสรรค์ผลงาน” 

ปณธิาน 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment)” 

วสิยัทัศน ์

“เป็นศูนย์กลางด้านการสื่อสารองค์กร ที่รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ด้วยดิจิทัล 

(Digital) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้มหาวิทยาลัยสู่สากล” 
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พนัธกิจ 

1. ด าเนินการจัดระบบงานสารบรรณ และบริการไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิด

การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และทันเวลา 

2. จัดการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และบริการการใช้ห้องประชุม 

และจัดงานพิธีการของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง และเป็นระบบ 

3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้รวดเร็ว ถูกต้อง            

ทันเหตุการณ ์ตลอดจนสรา้งภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมทั้งมีคุณธรรม         

และจรยิธรรม 

 

เป้าประสงค ์

1. เป็นหนว่ยงานที่มีระบบการบริการที่ดี รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

2. เป็นหน่วยงานที่มีระบบข่าวสาร รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์และมหาวิทยาลัยเกิด

ภาพลักษณ์ที่ดีตอ่สาธารณชน เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล 

3. บุคลากรได้รับการพัฒนา มีความรู้  ทักษะ ในการปฏิบัติงาน และมีคุณธรรม 

จรยิธรรม 

4. มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและบริหารงาน 
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บทที ่2 

สภาพปจัจบุนัดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
  

 การพัฒนาบุคลากร เป็ นสิ่ งส าคัญที่ จะน ากองกลาง ไปสู่ วิสั ยทัศนที่ ก าหนด             

โดยมุ่ งหมายใหสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการด าเนินกิจกรรม ตามกองกลาง 

มหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินกิจกรรม กองกลาง         

จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเป็นเครื่องมือในการ

บริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งเป็น การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ           

ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ            

และประสิทธิผล 
 

  วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์  และพันธกิจของกองกลาง 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 2. เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม            

ของบุคลากรในการปฏิบัติงานให้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝกึอบรมบุคลากรของกองกลาง 

 4. เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรกองกลาง ให้มีคุณสมบัติ ความสามารถ 

ศักยภาพในการท างาน ส าหรับต าแหน่งที่สูงขึน้ในอนาคต 

 5. เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง          

มีความคิดสรา้งสรรค ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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โครงสร้างองคก์าร 

ในส่วนของโครงสร้างองค์กร กองกลาง มีสายบังคับบัญชาจากอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดังแสดงตามโครงสร้างตอ่ไปนี้ 
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สภาพปจัจบุันดา้นการบรหิารงานบคุคล 

  ผู้ปฏิบัติงานกองกลางเป็นผู้มีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงานกองกลาง แบ่งการ

บริหารงานออกเป็น 3 หนว่ยงานได้แก่ งานธุรการ งานประชุมและพิธีการ งานประชาสัมพันธ์                  

               ผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนมีบุคลากรทั้งสิ้น 31คน ซึ่งแยกเป็นชาย 11 คน หญิง 20 คน          

ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 34 ปี อายุราชการเฉลี่ย 26 ปี โดยจ าแนกบุคลากรเป็นประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 

จ านวน 29 คน และลูกจ้างรายวัน 2 คนการศึกษาระดับปริญญาโท 9 คน ระดับปริญญาตรี 15 คน 

ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 7 คน โดยสามารถจ าแนกประเภทผูป้ฏิบัติงานได้ ดังนี ้
 

จ าแนกตามประเภทบคุลากร 

ประเภทบคุลากร งบประมาณ จ านวน (คน) คดิเป็นรอ้ยละ 

1. พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ 29 93.55 

2. ลูกจ้างรายวัน เงินรายได้ 2 6.45 

รวม  31 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

ชื่อหนว่ยงาน ต่ ากว่าปรญิญา

ตร ี

ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท รวมทัง้สิน้ 

ผูอ้ านวยการกองกลาง   1  

งานสารบรรณ 6 7 1  

งานประชุมและพิธีการ 1 2 2  

งานประชาสัมพันธ์  6 5  

รวม 7 15 9 31 

คดิเป็นรอ้ยละ 22.58 48.39 29.03 100 
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องค์ประกอบที่ท าให้บุคลากรกองกลางมีส่วนร่วมอย่างจริงจังเพื่อให้สามารถบรรลุพันธกิจ                          

และวิสัยทัศน์ได้ คือ การบริหารงานโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมตั้งแต่ กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

และการแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนค่าตอบแทนและการพิจารณาความดี

ความชอบที่เป็นธรรม การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยการส่งเสริม

การศึกษาต่อหรือเข้ารับการอบรมงานด้านต่าง ๆ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการท างาน            

ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรสามารถที่จะปฏิบัติงานให้ดีขึ้น รวมทั้งความก้าวหน้าของบุคลากร สวัสดิการ

และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรที่เหมาะสม สิทธิการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมถึงพ่อแม่และลูก 

การตรวจสุขภาพประจ าปี กองทุนส ารองเลีย้งชพี ประกันอุบัติเหตุ 

   

สภาวการณข์ององคก์ร  

 สภาพดา้นการแข่งขัน 

 กองกลาง เป็นหน่วยงานที่ รับผิดชอบปฏิบัติงานสนับสนุนการบริหารจัดการ           

และภารกิจบริการซึ่งขับเคลื่อนภารกิจหน่วยงานในสังกัด  3 งาน ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผูม้ีส่วน

ได้ส่วนเสีย และกลุ่มผู้รับบริการ ตามความคาดหวังของมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด จึงส่งผลให้

กองกลางต้องพัฒนาตนเองเมื่อเทียบเคียงกับหนว่ยงานอื่น 

 การแข่งขันภายใน เป็นการแข่งขัน ระหว่างหน่วยงานสนับสนุนการบริหารและบริการ                 

ในมหาวิทยาลัย อาทิ หน่วยงานระดับกอง ศูนย์ โดยมิติของการแข่งขัน ได้แก่ ความเช่ียวชาญ      

ของบุคลากร การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การบริหารจัดการข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับหน่วยงานที่เป็น  

คู่แขง่ขันแล้ว กองกลางยังมีโอกาสในการพัฒนา เพื่อเสริมสรา้งความเข้มแข็งในการแขง่ขันภายใน 
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 การแข่งขันภายนอก การเทียบเคียงกับการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก กองกลาง      

มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบหลายด้าน เพื่อให้กองกลางสามารถพัฒนาการด าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว

และเพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดทีี่สุด (Best Practice) และหาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการต่อไป 

จึงต้องเทียบเคียงกับสถาบันที่มีลักษณะการท างานที่เหมอืนกัน  

 
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) 

 (1) การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน (จดุแขง็และจดุอ่อน) 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัย

เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก ศูนย์ และหน่วยงาน ที่จะสามารถตอบสนองต่อแผน

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับปี พ.ศ.2562 – 2565 โดยจุดแข็ง หมายถึง      

ข้อได้เปรียบหรอืส่วนที่เข้มแข็งของทรัพยากรด้านต่างๆ ภายในองค์กร และจุดอ่อน หมายถึง ขอ้จ ากัด 

หรอืข้อดอ้ยต่างๆ ภายในองค์กร  

 
จุดแข็ง (Strength) จุดออ่น (Weakness) 

1. กระบวนการด าเนนิงานภายในองค์กร (Internal 

Process) 

- มีการแบ่งหนา้ที่ความรับผดิชอบอย่างชัดเจน 

- มีกระบวนการปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติงาน

แทนกันได้ 

- มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการ

ด าเนนิงานท าให้อ านวยความสะดวกในการ

ด าเนนิงานมากขึ้น 

- มีรายงานประจ าเดือนเป็นแหล่งให้ข้อมูล

ส าคัญด้านงานสารบรรณเพื่อใชเ้ป็นแนวทาง

ในการศกึษาข้อมูลและปรับปรุงและพัฒนา 

- มีการส ารองขอ้มูลระบบสารสนเทศและ

ฐานขอ้มูลระบบของกองกลางทุกระบบ ทุก

วัน 

 

1. กระบวนการด าเนนิงานภายในองค์กร (Internal 

Process) 

- การสื่อสารในองค์กรยังไม่สามารถเข้าถึงและ

เข้าใจได้ทุกระดับทั่วทั้งองค์กร และระบบการ

ประชาสัมพันธ์ ยังไม่สามารถเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรยังขาดความรูด้้าน ระเบียบและ

ข้อบังคับ 

- ไม่ม ีApplication รองรับการใช้ระบบ

สารสนเทศของงานธุรการ 

- บุคลากรยังขาดการสื่อสารที่ดทีั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร 

- การใชป้ระโยชน์จากระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ยังไม่เชื่อมโยงอย่างทั่วถึงระหว่าง

หนว่ยงานภายในส านักงานอธิการบดี 

- การเคลียร์เอกสารทางการเงนิมกีาร

เปลี่ยนแปลงขาดความเข้าใจในระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 
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2. สถานภาพทางการเงินและทรัพย์สนิ 

(Financial) 

- มีงบประมาณ ที่เอือ้อ านวยต่อการ

บริหารงาน 

- มีแผนการใชจ้่ายงบประมาณ เป็นเครื่องมอื

ควบคุมการใชจ้่ายเงนิ  

2. สถานภาพทางการเงินและทรัพย์สนิ 

(Financial) 

- จ านวนเงินงบประมาณที่เหลือมากอาจท าให้

ถูกมองวา่การบริหารงานไม่ดีพอ 

- หนว่ยงานยังไม่สามารถสร้างรายได้เอง

อย่างเป็นรูปธรรม 

 

3. การเรียนรู้และพัฒนาขององค์กร 

(Innovation/Learning & Growth) 

- ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา

ตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

- บุคลากรมีการเรียนรู้งานรว่มกันสามารถ

ปฏิบัติงานแทนกันได้ 

- หนว่ยงานเปิดโอกาสใหบุ้คลากรเข้ารับการ

อบรมตา่ง ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานที่

ปฏิบัติ  และเรื่องที่สนใจ 

- มีการระดมความคิด พัฒนาระบบใหม่ ๆ             

เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรใน

กอง 

 

3. การเรียนรู้และพัฒนาขององค์กร 

(Innovation/Learning & Growth) 

- บุคลากรขาดทักษะด้านนวัตกรรม 

- บุคลากรไม่ใหค้วามส าคัญในการพัฒนา

ตนเอง 

- บุคลากรไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

- บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะ

ภาษาต่างประเทศ 

- บุคลากรขาดความรูค้วามเข้าใจในระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 

 

4. ความสามารถในการตอบสนองความต้องการ

ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External 

Customer) (นิสติ ศิษย์เก่า ผูใ้ช้บัณฑิต ผู้ใช้ผลงาน

วิชาการ/วิจัย เครือข่าย และหนว่ยงานภายนอกที่

เกี่ยวข้อง ฯลฯ) 

- มีระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองและรองรับ

การให้บริการผูร้ับบริการ 

- มีการรว่มงานกับหนว่ยงานภายนอก 

 

4. ความสามารถในการตอบสนองความต้องการ

ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External 

Customer)            (นิสติ ศิษย์เก่า ผู้ใชบ้ัณฑติ 

ผูใ้ช้ผลงานวิชาการ/วิจัย เครอืข่าย และหน่วยงาน

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ) 

- ขาดกระบวนการขั้นตอนในการสื่อสารและ

การประสานงานที่ดี 

- การเข้าถึงเทคโนโลยีบางกรณียังตอ้งรับการ

พัฒนาในการใหบ้ริการ 

5. อื่นๆ (ระบุ) 

- บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่  

5. อื่นๆ (ระบุ) 
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 บทที ่3  
แผนพฒันาบุคลากรกองกลาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564 - 2568) 

 กองกลางกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ             

มีแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของกองกลาง        

ให้มีศักยภาพ ทักษะ ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน

ยุทธศาสตรข์องกองกลาง ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเสริมสรา้งทรัพยากรบุคคล 

นโยบายการบริหารงานบุคคล 

 กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร   

เพื่อให้มีความรู้ทักษะ ในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการด าเนินงานของกองกลาง โดยมุ่งพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในด้านการบริหารองค์การยุคใหม่ มีจิตให้บริการ

เสริมสร้างค่านิยมการท างานเป็นทีม มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคลที่

มีคุณภาพ โดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนางาน และน าเอาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ มาสร้างสรรค์ พัฒนางานให้เกิดการบริการที่ดีทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

องค์กร เพื่อให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยส่งเสริมพัฒนา 

ความก้าวหน้า ของบุคลากรสายสนับสนุน ส่งเสริมคนดีมคีวามสามารถ ให้บุคลากรมคีุณภาพชีวิต

ในการท างานที่ดี เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าในการ เข้าสู่ต าแหน่งตามสาย

งานของบุคลากรสายสนับสนุน เข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหาร และส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตใน

การท างานที่ดี มีระบบสวัสดิการ และผลประโยชน์ของบุคลากร ยกระดับความเป็นอยู่และ

มาตรฐานการท างานของบุคลากร สร้างแรงจูงใจ และรักษาสัมพันธภาพทางบวกระหว่างบุคลากร 

ในหน่วยงาน สร้างความผูกพันและความจงรักภักดี  

 

กลยทุธ์  

 1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน       

เพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานด้วยการศกึษาดูงาน การฝึกอบรม ประชุมทางวชิาการ  

 2. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  

 3. พัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรเกี่ยวกับระบบงาน และภาระงานที่

รับผิดชอบ  

 4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหส้อดคล้องตามภารกิจและลักษณะงาน 

 5. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิด

การเข้าถึง และเชื่อมโยงความรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงาน  
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 6. ส่งเสริมจัดการความรู้ภายในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถน า

ความรูจ้ากการปฏิบัติจรงิมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 

 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  

1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน ทั้งภายใน      

และภายนอกมหาวิทยาลัย  

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนางานที่

เกี่ยวข้องของ มหาวิทยาลัย  

3. ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานต่าง ๆ ของกองกลางเพื่อให้สามารถน า

ความรู้ จากการปฏิบัติจริง จากการฝึกฝน และจากประสบการณ์ที่แอบแฝงอยู่ในตัวบุคคล          

มาใช้เป็น ประโยชน์เพื่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางาน  

4. ส่งเสริมสนับสนุน จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพ  

5. ใช้หลักการมอบหมายงานควบคู่กับการมอบอ านาจในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนา

บุคลากรให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการท างานเพิ่มขึ้น  

 6. พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้โดยส่งเสริมการจัดท าคู่มอืการปฏิบัติงาน 

และปรับปรุงกระบวนงานให้บริการที่ส าคัญให้สั้น กระชับ โดยเน้นการผลิตผลงานที่รวดเร็ว และ

ถูกต้อง ส่งเสริมให้หน่วยงานปรับปรุงกระบวนงานให้บริการที่ส าคัญให้สั้น กระชับ โดยเน้นการ

ผลติผลงานที่รวดเร็วและถูกต้อง  

7. สง่บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และไอทีอย่างตอ่เนื่อง เพื่อสร้าง

โอกาสให ้บุคลากรได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และไอทีในระดับที่สามารถใช้ใน

การ ปฏิบัติงานได้จริง 
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การด าเนนิงานตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคลตามแผนพฒันาบุคลากรด้านการอบรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ล าดับ กจิกรรม/

โครงการ 

วัตถปุระสงค์ของโครงการ เปา้หมาย กลุม่ 

เปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิ

โครงการ 

ผูร้บัผดิชอบ ผลการ

ด าเนนิงาน 

1 โครงการ

พัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากร

กองกลาง 

มหาวทิยาลัย

พะเยา 

1. เพื่อน าความรูแ้ละประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษาแหล่ง

เรียนรู้นอกสถานท่ี ไปประยุกตใ์ชใ้นการบริหารงาน และการ

ปฏบัิตงิานให้เกิดประโยชนต์อ่หน่วยงาน 

2. เพื่อให้บุคลากรกองกองกลางได้เรียนรู้ระบบการ

ปฏบัิตงิาน ของแตล่ะงานและน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนา

ปรับปรุงการปฏิบัตงิานของตนเอง เพื่อน าไปสู่ความร่วมมอื

ร่วมใจ ในการปฏบัิตงิานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

3. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ วิสัยทัศน์และมนุษยส์ัมพันธ์ 

รวมท้ังท าให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการปฏบัิตงิาน และ

พัฒนางานต่อไป 

4. เพื่อก าหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิารของ

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา 

5. เพื่อให้บุคลากรทุกระดับไดม้สี่วนร่วมในการก าหนดแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิารของ 

กองกลาง 

6. เพื่อให้บุคลากรกองกลางไดน้ าแผนไปปฏบัิตไิด้อยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1 บุคลากรเกิดการเรียนรู้ 

และได้ขอ้มูลอันจะเป็น

ประโยชนใ์นการน าไป

พัฒนาและปรับปรุงงานท่ี

รับผิดชอบ 

2 กองกลาง มกีาร

ปรับปรุงแผนปฏิบัตกิารท่ี

สอดคลอ้งกับการ

ปฏบัิตงิานและทิศทางการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

3 บุคลากรเกิดขวัญและ

ก าลังใจในการปฏบัิตงิาน 

การสร้างทีมงาน และเกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดรีะหว่าง

บุคลากรกองกลาง 

บุคลากร

กองกลาง 

มนีาคมถึง

สิงหาคม 

นางสาวอุณา

โลม อนุพันธ์ 

นางสาวสริิพร 

กาจินา 

นายศุภกิตติ์ รนิ

ถา 

นายนวพล ธุระ

เสร็จ 

นางสาวกนกพร 

ปาผัด 

นางสาวเมธินี 

จันกา 

บุคลากรเกิดการ

เรียนรู้ และได้

ข้อมูลอันจะเป็น

ประโยชนใ์นการ

น าไปพัฒนาและ

ปรับปรุงงานท่ี

รับผิดชอบ 
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2 โครงการ

เครอืขา่ยงาน

ธุรการ 

1. เพื่อให้เครอืขา่ยงานธุรการสามารถใชง้านระบบสารบรรณ 

UP-DMS ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้เครอืขา่ยงานธุรการสามารถน าความรูท่ี้ไดไ้ป

ปฏบัิตงิานในส่วนงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้เครอืขา่ยงานธุรการด าเนินงานดา้นสารบรรณของ

มหาวทิยาลัยพะเยาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

4. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานด้านสารบรรณ 

ของผู้เข้าร่วมการอบรม อันจะสง่ผลให้เกิดการเรียนรู้และ

สร้างเป็นกลุ่มเครอืขา่ยธุรการต่อไป 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมี

ความรู้ มีทักษะและ

ความสามารถในใชง้าน

ระบบสารบรรณ UP-

DMS 

2. ผู้เข้ารับการอบรม

สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ป

ประยุกตใ์ชใ้นการ

ปฏบัิตงิานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3.ผู้เข้ารับการอบรมได้

แลกเปลี่ยนประสบการณ์

การท างานด้านสารบรรณ 

อันจะส่งผลให้เกิดการ

เรียนรู้และสรา้งเป็นกลุ่ม

เครอืขา่ยธุรการได้ 

ผู้ปฏบัิตงิาน

ด้านสาร

บรรณ 

ตุลาคม 63 

ถึง สิงหาคม 

64 

นางสาวอุณา

โลม อนุพันธ์ 

นางสาวสริิพร 

กาจินา 

นายนวพล ธุระ

เสร็จ 

นางสาวกนกพร 

ปาผัด 

นางสาวเมธินี 

จันกา 

ผู้ปฏบัิตงิานดา้น

สารบรรณเกิดการ

เรียนรู้ และได้

ข้อมูลอันจะเป็น

ประโยชนใ์นการ

น าไปพัฒนาและ

ปรับปรุงงานท่ี

รับผิดชอบ 

3 โครงการ

เครอืขา่ย

ประชาสัมพันธ์

สื่อสารองคก์ร

และความเป็น

สากล 

1. เพื่อจัดกิจกรรมท่ีเชื่อมความสัมพันธ์อันดรีะหว่าง

สื่อมวลชนและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อจัดกิจกรรมท่ีเครอืขา่ยวเิทศสัมพันธ์ได้เรียนรู้งานด้าน

วเิทศและสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นความเป็นสากล

ร่วมกัน 

3. เพื่อจัดอบรมให้เครอืขา่ยนสิิตมหาวทิยาลัยพะเยาให้มี

ทักษะ ได้รับความรู้ และเข้าใจบทบาทดา้นการ

ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

1. แตล่ะเครอืขา่ยเกิด

ทัศนคติ และความสัมพันธ์

อันดีต่อมหาวทิยาลัย

พะเยา 

2. เครอืขา่ยได้รับการ

พัฒนา ได้เรียนรู้ เข้าใจ

การท างาน และบทบาท

ของตัวเองมากยิ่งขึ้น 

เครอืขา่ย

ประชาสัมพันธ์ 

ตุลาคม 63 

ถึง สิงหาคม 

64 

นางสาว

กนกวรรณ 

ประภากรณ ์

เครอืขา่ย

ประชาสัมพันธ์เกิด

การเรียนรู้ และได้

ข้อมูลอันจะเป็น

ประโยชนใ์นการ

น าไปพัฒนาและ

ปรับปรุงงานท่ี

รับผิดชอบ 



   

-15- 
 

4. เพื่อจัดอบรมให้เครอืขา่ยประชาสัมพันธ์ และสื่อสาร

องคก์รได้พัฒนาความรู้และทักษะในการท างาน และได้มี

พื้นท่ีในการแลกเปลี่ยนรู้ในการท างานรว่มกัน 

5. เพื่อจัดกิจกรรมท่ีความเชื่อมสัมพันธ์อันดรีะหว่าง

เครอืขา่ยผู้น าชุมชน กับคณะผู้บริหาร และบุคลากรดา้นการ

ประชาสัมพันธ์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

3. เครอืขา่ยได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกัน สามารถ

น าไปปรับปรุง แก้ไข และ

น าไปพัฒนาในการท างาน

ได ้
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 แผนพฒันาบุคลากรกองกลาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564 – 2568) 

   

Results 

(การด าเนนิงานที่

ส าคญั/พนัธกจิ 
ค่าเปา้หมาย 64-68 

 

ค่าความคาดหวงั/คา่

เป้าหมาย  

 

กลุม่เปา้หมาย 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหบ้รรลคุ่า

ความคาดหวงั/ค่าเปา้หมาย 
ผู้รบัผดิชอบ 

64 65 66 67 68 
  

 
 

กลยุทธ์ H (Human Resource) พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

บุคลากรได้รับการพัฒนา 

1. จ านวนช่ัวโมงท่ีบุคลากร

ได้รับการพัฒนาต่อคนต่อ

ปีงบประมาณ 

 

 

 

 

≥ 15 

ชั่วโมง  

ตอ่คน/

ปี 

≥ 15  

ชั่วโมง  

ตอ่คน/

ปี 

 ≥ 15 

ชั่วโมง   

ตอ่คน/

ปี 

≥ 15 

ชั่วโมง  

ตอ่คน/

ปี 

 ≥ 15 

ชั่วโมง  

ตอ่คน/

ปี 

1.1 บุคลากรได้รับการพัฒนา       

มี ค วาม รู้  มี ทั กษะ และได้

เรียนรู้ประสบการณ์ตรงใน

การปฏิบัติงาน มีคุณธรรม 

จริยธรรม และสามารถน า

ความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนางาน

ตามภาระหน้ า ท่ี  ท่ี ตน เอง

รับ ผิ ด ชอบท า ให้ ง าน เกิ ด

ประสิทธิภาพ  

1.2 บุคลากรได้รับการพัฒนา

อย่างนอ้ย 15 ชั่วโมงตอ่คนต่อ

ปีงบประมาณ 

บุ ค ล า ก ร

กองกลาง 

 

 

1.1 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร 

1.2  เพิ่ ม โอกาสการเรียน รู้ ท้ั ง

ภายในและภายนอกองค์กร 

1.3 ส่งเสริมการจัดการความรู้ 

(KM) 

1 .4  พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ด้ ว ย 

Competency และการติดตามผล

การปฏบัิตงิาน 

1.5 การสอนงานพนักงานใหม่เพื่อ

สร้างความรู้ความเข้าใจก่อนการ

ปฏิ บั ติ งานด้ าน ธุ รการแ ล ะ

ผู้ อ า น ว ย ก า ร

กองกลางหัวหน้า

งานทุกงาน  

งานธุรการ 

งานประชุมและพิธี

การ 

งานประชาสัมพันธ์ 
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 แผนพฒันาบุคลากรกองกลาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564 – 2568) 

   

Results 

(การด าเนนิงานที่

ส าคญั/พนัธกจิ 
ค่าเปา้หมาย 64-68 

 

ค่าความคาดหวงั/คา่

เป้าหมาย  

 

กลุม่เปา้หมาย 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหบ้รรลคุ่า

ความคาดหวงั/ค่าเปา้หมาย 
ผู้รบัผดิชอบ 

64 65 66 67 68 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ 

1.6 สนับสนุนให้บุคลากรสามารถ

ปฏิบัติงานแทนกันได้ เพื่อส่งเสริม

ให้บุคลากรมีทักษะการท างานท่ี

หลากหลาย 

1.7 สร้างแรงจูงใจในการท างาน

และปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ

การท างานและเพื่ อ เป็ นการ

ยกระดับชีวิตให้มีสุนทรียภาพใน

การปฏบัิตงิาน 

 

      2.1 บุคลากรน าความรู้ท่ีได้รับ

จากการอบรมไปพัฒนา

ปรับปรุงงานเกิดแนวคิดใหม่ๆ  

  เมื่อบุคลากรได้รับการพัฒนา

อย่างตอ่เนื่องจะท าให้ผลการ

ประเมินสะทอ้นผลการปฏบัิตงิาน

ผู้อ านวยการ

กองกลางหัวหนา้

งานทุกงาน 
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 แผนพฒันาบุคลากรกองกลาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564 – 2568) 

   

Results 

(การด าเนนิงานที่

ส าคญั/พนัธกจิ 
ค่าเปา้หมาย 64-68 

 

ค่าความคาดหวงั/คา่

เป้าหมาย  

 

กลุม่เปา้หมาย 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหบ้รรลคุ่า

ความคาดหวงั/ค่าเปา้หมาย 
ผู้รบัผดิชอบ 

64 65 66 67 68 
  

 
 

ในการปฏบัิตงิานตาม

ภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเกิด

ประสิทธิภาพ  

2.2 ผลการประเมินการ

ปฏบัิตงิานของบุคลากรมี

ค่าเฉลี่ยเพิ่มมากขึน้ทุกป ี

ของบุคลากรในทางที่ดีย่ิงขึ้น 

2.1จัดท าแบบประเมินผลการ

ตดิตามการปฏบัิตงิาน 

2.2 ประเมินผลการปฏบัิตงิาน

ตามภาระงาน   โดยการก าหนด 

KPI ในการการประเมิน

ความส าเร็จในการปฏบัิตงิาน 

งานธุรการ 

งานประชุมและพิธี

การ 

งานประชาสัมพันธ์ 

หนว่ยบริหารน้ าดื่ม 

 

การพัฒนา “งานประจ า สู่ 

งานวิจัย”(R2R) บุคลากร

สายสนับสนุน 

≥ 1 

คน/ปี 

≥ 2  

คน/ปี 

≥ 3 

คน/ปี 

 ≥ 4  

คน/ปี 

 ≥ 5 

คน/ปี 

1. เพื่อให้บุคลากรกองกลาง 

พัฒนางานประจ าท่ีมีความ

ช านาญ เข้าสูง่านวจิัย 

2. R2R จึงเป็น เค ร่ืองมือใน

การพัฒนาคน เพื่อพัฒนางาน 

ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กร

แห่งการเรียนรู้ 

บุ ค ล า ก ร

กองกลาง 

1.ส่ ง บุ คล ากร เข้ า ร่ วมอบรม

โ ค ร ง ก า ร  R2R กั บ ท า ง

มหาวทิยาลัยเพื่อเป็นแนวทางการ

ท าวิจัย 

2. ส ร้ า งก ลุ่ ม วิ จั ย  (Research 

cluster) และ เครือข่ายด้านวิจัย

R2R ระบบพี่ เลี้ ยงนักวิจัย  R2R 

ผู้อ านวยการ

กองกลางหัวหนา้

งานทุกงาน  

งานธุรการ 

งานประชุมและพิธี

การ 
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 แผนพฒันาบุคลากรกองกลาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564 – 2568) 

   

Results 

(การด าเนนิงานที่

ส าคญั/พนัธกจิ 
ค่าเปา้หมาย 64-68 

 

ค่าความคาดหวงั/คา่

เป้าหมาย  

 

กลุม่เปา้หมาย 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหบ้รรลคุ่า

ความคาดหวงั/ค่าเปา้หมาย 
ผู้รบัผดิชอบ 

64 65 66 67 68 
  

 
 

3 .ก า รน า ผ ล ก า ร วิ จั ย ไป

ปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น 

(Mentorship) ภายในกองกลาง  

เพื่อการท างานวิจัยแบบบูรณา

การและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

3.บุคลากรกองกลางมีการจัดท า 

R2R ในต่อละป ี

 

งานประชาสัมพันธ์ 

 

การพัฒนาความกา้วหนา้ 

ทางวิชาชพี 

ก.ช านาญงาน 

ข.ช านาญการ 

ค.ช านาญการ พิเศษ 

≥ 1 

คน/ปี 

≥ 2  

คน/ปี 

≥ 3 

คน/ปี 

 ≥ 4  

คน/ปี 

 ≥ 5 

คน/ปี 

1.เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร

กองกลาง ได้มีการพัฒนาเพื่อ

ก้าวสู่ต าแหนง่ท่ีสูงขึ้น 

2.เพื่อให้บุคลากรกองกลาง    

มีการพัฒนาความก้าวหน้า

ทางวิชาชีพ เพื่ อต าแหน่ ง ท่ี

สูงขึน้ 

บุคลากร

กองกลาง 

1.บุคลากรกองกลางมีความรู้ 

ทั ก ษ ะ ในก ารพั ฒ น าค วาม รู้

ประสบการณ์สร้างผลงานทาง

วิ ช า ก า ร ห รื อ คู่ มื อ ใ น ก า ร

ปฏบัิตงิาน  

 

ผู้อ านวยการ

กองกลางหัวหนา้

งานทุกงาน  

งานธุรการ 

งานประชุมและพิธี

การ 

งานประชาสัมพันธ์ 
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บทที ่4 

การติดตามและประเมนิผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันาบุคลากร 
        การน าแผนพัฒนาบุคลากรกองกลางมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความ

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 

ให้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์มาตรการ และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ที่ก าหนดเป็น

แนวทางไว้เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็น รูปธรรม มีการก าหนดแนวทาง การน า

แผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (2563-2567) ไปสู่การปฏิบัติโครง/ กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางการน า แผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้       

                 1.สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย จัดท าแนวทางการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความ

เข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/ กิจกรรมให้กับบุคลากรของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้

ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ สนับสนุนการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาบุคลากร

กองกลางมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

        2. มีการก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ ตามแผนพัฒนาบุคลากรกองกลางมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

และสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีการก ากับติดตามและประเมินผล ดังนี้  1. ก าหนดให้

ทุกหน่วยงานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอต่อมหาวิทยาลัย พิจารณา เพื่อเป็นการ

ติดตามประเมินผลผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          

2. การน าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นส่วนหนึ่งส าหรับเข้ารับ การ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี 3. การน าผล

ประเมินการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้เป็นข้อมูลในการ

พัฒนากระบวนการท างานสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)  

        3. การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนของทุกหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ

ปรับปรุง แผนของแต่ละหนว่ยงานใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ในปีถนัดไป 

       4. รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนต่อที่มหาวิทยาลัยเพื่อน าผลการประเมินมาทบทวน  

และปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป 


