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คาํนํา

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สาํนกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ มีหน้าทีหลกั

ในการใหบ้ริการและดาํเนินงานดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์พือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั

ระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ รวมทงัปฏิบติัตามพนัธกิจทีสอดคลอ้งกับวิสยัทัศน์ และนโยบาย ของ

มหาวิทยาลยัเพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามวิสัยทศัน์ทีกาํหนดต่อไป

ในการนี กองบริหารทรัพยากรบุคคลไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปี 2564 มีวตัถุประสงค์

1. เพือรวบรวมความกา้วหนา้ผลการดาํเนินงานโครงการตามแผนทีวางไว ้โดยมีการกาํหนด

กรอบระยะเวลาในการดาํเนินงาน วตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการ เพือทาํใหส้ามารถมองเห็นภาพรวมของ

การ ดาํเนินงานให้สาํเร็จตามเป้าหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลาของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ได้

2. เพือทราบปัญหา อุปสรรคการดาํเนินงานเป็นระยะๆ นาํไปสู่การปรับปรุงแผนการ

ดาํเนินงานประจาํปีใน ช่วงเวลาทีเหมาะสมต่อไป

3. เพือต้องการทราบผลสัมฤทธิโดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผน เพือนําไปใช้

ประโยชน์ในการจดัทาํแผนปฏิบตัิการประจาํปีในระยะต่อไป

4. เพือใชเ้ป็นขอ้มลู ในการวางแผน และปรับปรุงการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ

ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดลอ้มที เปลียนแปลงไปในระหว่างปี ตลอดจนวางแผนในการ

ดาํเนินการในระยะต่อไปดว้ย

คณะทํางานจัดทํารายงานประจําป กองบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564
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ภาพรวมแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
(ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564)

1. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลยัตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยถือวาบุคลากร

เปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา เปนรากฐานสําคัญตอการสรางความเข็มแข็งอยางย่ังยืนใหกับองคกร ดังน้ันในฐานะ
หนวยงานหลักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย จึงมีความมุงมั่นในการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลยั ใหมคีวามรู ทกัษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการดําเนินงาน โดยนําหลักการ
สําคัญจากยุทธศาสตรของมหาวิทยาลยั และนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของมาเปนกรอบและทิศทางใน
การกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลยัสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการผลกัดันประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตามท่ี
กําหนดไว

2. วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนกรอบแนวทางในการวางแผน การดําเนินการ และกําหนดแนวทางการพัฒนา

บุคลากรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
2) เพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนาและการบริหารจัดการอยางเปนระบบตรงตามความ

ตองการของหนวยงานและบุคลากรทกุประเภท
3) เพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ มีสมรรถนะ ศักยภาพและขีด

ความสามารถ

3. กระบวนการจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรประจํา ปงบประมาณ พ.ศ.

2563 และไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรไว 3 ประเด็นยุทธศาสตร เพ่ือยกระดับคุณภาพของคณาจารยและ
บุคลากร ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งมีขั้นตอนการ
จัดทําดังน้ี

1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของการบริหารทรพัยากรบคุคล
2) ประชุมวิเคราะหขอมูลนําเขาและประเด็นยุทธศาสตร โดยคณะกรรมการจดัทําแผนฯ
3) กําหนด เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตรดานบริหารทรพัยากรบคุคล
4) กําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบคุคล โดยกําหนดรายการ

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลักท่ีสําคัญ กําหนดนํ้าหนักของตัวช้ีวัดแตละตัว และต้ังเปาหมายของการจัดทําแผน
5) ถายทอดแผนสูการปฏิบัติโดยจัดทําเปนโครงการ/กิจกรรมไปยังคณะ สาํนัก/สถาบัน
6) กํากับ ติดตามและประเมินผลตามแผน
7) สรปุและจัดทํารายงานผลแผนในการปรับปรุงการดําเนินงานในปถัดไป
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ผลการดาํเนินงานตามแผนการบริหารและพฒันาบุคลากร
(ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564)

แผนการบริหารและพัฒนาบคุลากร (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564)ไดกําหนดโครงการที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยภายใตประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕
พัฒนาการบริหารจัดการอยางมีประสทิธิภาพ สูองคกรช้ันนํา และเกณฑการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มีผลสรปุการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนา (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563) สูวิสยัทัศน
"มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทรเปนมหาวิทยาลยัช้ันนําอันดับหน่ึงของสามจังหวัดชายแดนใต ดานวิชาชีพ
และนวัตกรรม ภายใตพหุวัฒนธรรม ภายในป ๒564” ตามประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การวางแผนและบริหารอตัรากําลัง (Workforce Planning)
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Workforce Development)
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ การธํารงรักษาไวซ่ึงบุคลากร (Maintaining personnel)
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ตารางแสดงความกาวหนาการดาํเนินงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัตกิารประจําป 2564
ประเด็นยุทธศาสตร /
แผนงาน / โครงการ

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการ
ดําเนินการ

การบรรลุเปาหมาย
ตามตัวช้ีวัด

หมายเหตุ

บรรลุ ไมบรรลุ
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การวางแผนและบริหารอัตรากําลัง (Workforce Planning)
1. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการบุคลากรสาย
วิชาการใหมีอัตรากําลังเปนไปตามเกณฑ
มาตราฐานการจัดการศกึษา

รอยละจํานวนบุคลากรสมดุลกับการปฏิบัติตาม
ภารกิจ (โดยใชสัดสวนคา FTES ตออาจารย
ประจําตามเกณฑที ่สกอ. กําหนด

10 10 คน P

2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรสาย
สนับสนุนตามอัตราสวนอัตรากําลังสายวิชาการ
ตออัตรากําลงัสายสนับสนุน

รอยละจํานวนบุคลากรสมดุลกับการปฏิบัติตาม
ภา ร กิ จ ( อั ตร าส วนส าย วิ ช าก า รต อ ส าย
สนับสนุน)

5 5 คน P

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Workforce Development)

1. โครงการใหความรูการขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ
2. โครงการคลินิกใหความรูและคําปรกึษาการ
ขอตําแหนงทางวิชาการ
3. โครงการนําเสนอโครงรางการทําวิจัย เพื่อ
การพัฒนางานประจํา เพ่ือการพัฒนาการเรียน
การสอน
4. โครงการประชุมคณะกรรมการจัดสรรทนุ
พัฒนาอาจารย

รอยละของบุคลากรสายวิชาการตําแหนง
อาจารยท่ีไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแนง ผศ.
รศ. และ ศ.

รอยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีไดรับทุน
ศึกษาตอระดับปริญญาเอก

4

20

ไม่ได้

ดาํเนินการ

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําตําแหนง
สูงข้ึนของสายสนับสนุน

รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑไดรับการพัฒนาเขาสู ตําแหนงที่
สูงข้ึน

4 P
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ประเด็นยุทธศาสตร /
แผนงาน / โครงการ

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการ
ดําเนินการ

การบรรลุเปาหมาย
ตามตัวช้ีวัด

หมายเหตุ

บรรลุ ไมบรรลุ
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Workforce Development)

6. โครงการเสรมิทักษะภาษาอังกฤษ รอยละของบุคลากรที่เขารับการพัฒนา 50 50 P

7. โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการทํา
บัญชี

รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาทักษะ 50 50 P

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ การธํารงรักษาไวซ่ึงบุคลากร (Maintaining personnel)  

1. โครงการกีฬาบคุลากรตานทจุริต
2. โครงการตรวจสขุภาพประจําป
3. โครงการเกษียณอาย ุ(งานมุทิตาจิต)
4. โครงการวันสถาปนา
5. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาใหม

รอยของบุคลากรที่เขารวมโครงการ 80 85  โครงการวัน
สถาปนา(ไมได
ดําเนินการ
เน่ือง
สถานการณ
โรคโควิด 19
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ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ

จากการดําเนินงานโครงการและกจิกรรมตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส่ิงท่ีสําคัญ
ที่ถือเปนปจจัยสงผลตอความสําเร็จของการดําเนินงานใหบรรลุปาหมายตามแผนฯ นั้น คือ มีแผนการ
ดําเนินงานที่สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ปญหาที่พบสวนใหญเปนเรื่องของ
กระบวนการบรหิารจดัจัดการ ซ่ึงตองมกีารพัฒนาและปรบัปรงุแกไขอยางตอเน่ือง โดยสรปุไดดังน้ี

ปญหาและอุปสรรค
1. บุคลากรที่เปนกลุมเปาหมายมีภาระงานมาก และมีภารกิจหลักตรงกับวันที่มีการจัด

โครงการทาํใหบคุลากรบางสวนไมสามารถเขารวมโครงการได
2. โครงการไดรบัการจัดสรรงบประมาณไมเปนไปตามทีห่นวยงานประมาณการไว ทําใหการ

ดําเนินงานไมเต็มศักยภาพ
3. มีการเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อใหตรงกับความตองการพัฒนาของหนวยงานที่

เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ
4.  สถานการณแพรระบาดของโรคโควิด 19  สงผลใหตองเลื่องการจัดโครงการอยางไมมี

กําหนด

ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการกํากับติดตาม ทบทวนและปรบัปรุงแผนการบรหิารและพัฒนาบุคลากร ประจําป

เพ่ือใหแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรมีความทันสมัย สอดคลองกบัสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงของขอกฎหมาย และระเบียบตาง ๆ

2. ควรมีการกาํหนดรางวัล หรือส่ิงจูงใจใหกับผูท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแผนเพ่ือให
เกิดความมุงม่ันและมีสวนรวมสนับสนุนการดําเนินการตามแผนใหบรรลุผลสําเร็จตอไป
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