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ประโยชน์ได้ตามสมควร 

 

กองทรัพยากรบุคคล 

 



รายงานประจําปี 2559 
 

ส่วนที่ 1 : บทนํา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจและค่านิยมองค์กร 

1.1 วิสัยทัศน์ (VISION)         
1.2 พันธกิจ (MISSION)    
1.3 ภารกิจ             หน้า 1 
1.4 ค่านิยมองค์กร (MAHIDOL UNIVERSITY CORE VALUES AND ORGANIZATION CULTURE) 

                                                                                                        หน้า 2  

โครงสร้างองคก์ร ขอบเขตงาน และความรบัผิดชอบของกองทรัพยากรบุคคล  หน้า 2 

 งานบริหารทรัพยากรบุคคล           หน้า 3 - 4  

 งานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์         หน้า 5 – 8 

 งานยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล                                      หน้า 8 - 10 

 งานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล        หน้า 10 - 11 

 งานความก้าวหน้าในสายวิชาการและสนับสนุน หน้า 12 - 13 
อัตรากําลังบุคลากร หน้า 14 - 15 
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2559 – 2562) หน้า 16  
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที ่4 Excellence in management for sustainable organization  
 หน้า 17 

 
ส่วนที่ 2 : ผลการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ที ่4 Excellence in management for sustainable  

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 4 (ระดับความผูกพันของบุคลากร)   หน้า 18 

โครงการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรจากส่วนงานต่างๆ หน้า 19 - 20 

ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล         หน้า 21 

ผลการดําเนินงานตามประเดน็ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล      หน้า 22 – 27 

 

ส่วนที่ 3 : ผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล         
  1. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ หน้า 28 – 29  
  2. โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหดิล (MU – SUP) หน้า 29 – 30  
  3. โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง (MU – EDP) หน้า 31  
  4. โครงการปัจฉิมนิเทศ หน้า 32  



 
ส่วนที่ 3 : ผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ตอ่) 

5. โครงการ HR Network & HR Policy หน้า 33 – 34 
6. ประชมุคณะกรรมการระบบบุคลากรมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทอมก.) หน้า 35 – 36 
7. โครงการ One Mahidol หน้า 36 – 37 

ส่วนที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรภายใน     หน้า 38– 42 
ส่วนที่ 5 : การตอ้นรับคณะศกึษาดูงาน หน้า 43 –44  

 
 



 

รายงานประจาํปี 2559  1 
 ส่วนท่ี 1 : บทนํา 

ส่วนที่ 1 บทนํา 
 

  
วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ภารกิจและคา่นิยมองคก์ร 

 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นหน่วยงานชั้นนาํที่มีความเช่ียวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบคุคล 

เพื่อสนับสนันมหาวิทยาลัยสู่ความเปน็เลศิ 

 
 

พันธกิจ (Mission) 

บริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เพื่อใหบ้รรลุตาม 

วิสัยทัศน์ พนัธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 

 
ภารกิจ 

 กํากับ ดูแล ดําเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลทุกประเภทของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ได้มาซึ่ง 
    กําลังคนที่มีคุณภาพ ดูแลรักษาและส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งมุ่งม่ันที่จะปฏิบัติภารกิจให้ตอบสนอง 
    เป้าหมายของมหาวิทยาลัยตราบจนถึงวาระสิ้นสุดการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ต้ังอยู่บนพื้นฐานตาม 
    มาตรฐานความเป็นธรรม โปร่งใสและความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดูแลให้การดําเนินการทั้งระบบ 
    เป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบที่ทางราชการและมหาวทิยาลัยกําหนด 
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ค่านยิม – วัฒนธรรมองค์กร 
(MAHIDOL UNIVERSITY CORE VALUES AND ORGANIZATION CULTURE) 

M Mastery เป็นนายแห่งตน 
A Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น 
H Harmony กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
I Integrity ม่ันคงยิ่งในคุณธรรม 
D Determination แน่วแน่ทํากล้าตัดสินใจ 
O Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
L Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นํา 

 
 

โครงสร้างองคก์ร ขอบเขตงาน และความรับผิดชอบของกองทรัพยากรบุคคล 
 

ตามท่ีกองทรัพยากรบุคคลได้ดําเนินการวิเคราะห์งานตามภารกิจด้านต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานภายใน     

กองทรัพยากรบุคคลสามารถตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนสามารถ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ การแบ่งหน่วยงานภายในกองทรัพยากร

บุคคล สํานักงานอธิการบดี 5 งาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ดังนี้ 

 

 
 

 

ผู้อํานวยการ

กองทรัพยากรบุคคล

งานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

(HR Management)

(12 อัตรา)

งานบริหารสวัสดิการ
และสิทธิประโยขน์

(HR Welfare & 
Benefits)

(14 อัตรา)

งานยุทธศาสตร์และ
พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล     

(HR Strategies & 
System 

Development)

(9 อัตรา)

 งานสร้างเสริม
ศักยภาพและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

(HR Capacities 
Building)

(9 อัตรา)

งานความก้าวหน้าใน
สายวิชาการ

และสนับสนุน

(HR Career Path)

(8 อัตรา)
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งานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management Unit) 

ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรทุกประเภท ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง 

จนถึงพ้นจากงาน ในกระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

การสรรหาและคัดเลือก / บรรจุและแต่งต้ัง 

- ดําเนินการสรรหา/ คัดเลือกบุคลากรให้กับกอง /หน่วยงานต่างๆ ในสํานักงานอธิการบดี ตลอดจนวิเคราะห์

เปรียบเทียบ ให้คําแนะนําในการกําหนดอัตราค่าตอบแทน 

- รับผิดชอบ และประสานงานการสรรหา/ คัดเลือกบุคลากรตําแหน่งผู้บริหารระดับต่างๆ ตามข้อบังคับ/ประกาศ

ของมหาวิทยาลัยในส่วนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย /แต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 

- ประสานงานกับผู้รับผิดชอบของส่วนงานเพื่อให้การสรรหา / คัดเลือกบุคลากรตําแหน่งผู้บริหารระดับต่างๆ  

ตามข้อบังคับ/ประกาศมหาวิทยาลัย ในส่วนที่รับผิดชอบโดยส่วนงาน 

- ให้คําปรึกษา แนะนําส่วนงาน / หน่วยงานเกี่ยวกับการสรรหา / คัดเลือกบุคลากรรวมทั้งการกําหนดอัตรา

เงินเดือน / ค่าตอบแทนในการบรรจุและแต่งตั้ง 

- ให้คําปรึกษา และประสานงานในการบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน การจ้างต่อและการ 

ขยายระยะเวลาการจ้าง  

- จัดทําชื่อตําแหน่ง และคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของบุคลากรประเภทต่างๆ  

- จัดทําคําส่ังบรรจุและแต่งตั้ง / จ้างลูกจ้าง 

- แต่งตั้งผู้บริหารระดับต่างๆ 

- บันทึกข้อมูลในระบบ MUERP (OM / PA) ของสํานักงานอธิการบดี 

- ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 

 

จัดสรร / บริหารอัตรากําลัง 

- จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 

- เปล่ียนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

- เปล่ียนประเภทการจ้าง / เปล่ียนตําแหน่ง  

- ปรับคุณวุฒิและเปล่ียนตําแหน่ง / การปรับคุณวุฒิ / การปรับคุณวุฒิและให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 

- ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน / ตัดโอนพร้อมเปล่ียนตําแหน่ง  

- ย้าย / ย้ายและเปล่ียนตําแหน่ง 

- ปรับระดับชั้น / ปรับสถานภาพ 

- ขอยืมตัวข้าราชการ 

- ต่อเวลาราชการของข้าราชการ /การต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

- กําหนดกรอบการจ้างผู้เกษียณอายุ / ผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษ (เงินงบประมาณ) 



 

รายงานประจาํปี 2559  4 
 ส่วนท่ี 1 : บทนํา 

- การไม่จ้างต่อ 

- การพ้นจากงาน / ให้โอน / ลาออก 

- ให้ออกด้วยเหตุทุพพลภาพ / ขาดจากอัตรา / ครบสัญญา / ไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 

- โปรแกรมอัตราตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 

- จัดทําประกาศเกษียณอายุราชการของข้าราชการ และลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ / ประกาศเกษียณอายุของ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

- ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการ / คณะทํางานชุดต่างๆ เช่น ก.บ.ค.  

- คณะกรรมการประเมินข้าราชการและลูกจ้างเพื่อเปล่ียนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

- คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการและต่อเวลาปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน 

มหาวิทยาลัย 

 

บริหารเงินเดือน / ค่าตอบแทน 

- ดําเนินการเกี่ยวกับการให้บุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือน / บัญชีอัตรา 

ค่าจ้าง และเงินค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินประจําตําแหน่ง เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มสําหรับ

ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข 

- เล่ือนเงินเดือนประจําปีของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยสํานักงานอธิการบดี และ

เล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําเงินงบประมาณแผ่นดิน ลูกจ้างประจําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

- แก้ไข เพิ่มเติม ยกเลิกคําส่ังเล่ือนเงินเดือน/ค่าจ้าง และเล่ือนเงินเดือน/ค่าจ้างกรณีพิเศษ 

- ประสานงานและส่งข้อมูลให้ส่วนงานต่าง ๆ ในการบันทึกข้อมูลเรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทนบุคลากรของส่วนงาน  

เพื่อให้ฐานข้อมูลมีความถูกต้องและทันสมัย 

- งานระบบจ่ายตรองเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 

- จัดทําบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําเงินงบประมาณแผ่นดิน 

- การปรับบัญชีเงินเดือน/อัตราค่าจ้าง 

- การปรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานมหาวิทยาลัยสํานักงานอธิการบดี 

- ประสานงานและให้ข้อมูลข้าราชการที่เป็นอัตราว่างมีเงินด้วยสาเหตุต่างๆ แก่กองคลังเพื่อขออนุมัติโอนเงินเป็น 

หมวดเงินอุดหนุนไปยังสํานักงบประมาณ 
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งานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (HR Benefits and Entitlements Unit) 

ดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับ ดูแลงานด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรทุกประเภท ตลอดจน

วิเคราะห์หาแนวทางและดําเนินการจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่ๆที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร และสอดคล้อง

กับนโยบายของมหาวิทยาลัย ในกระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ด้านสวัสดิการ 

ศึกษาภารกิจในเชิงยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของหน่วยงาน 

วิเคราะห์หาแนวทางและดําเนินการจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และเสริมสร้างความสุขและความผูกพันต่อองค์กร 

สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ติดต่อประสานงานกับธนาคารอาคารสงเคราะห์เกี่ยวกับข้อตกลงการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่บุคลากร 

ประสานงาน ให้คําปรึกษา ร่วมแก้ไขปัญหา ในกรณีที่บุคลากร/ส่วนงานประสบปัญหาการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ออกหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือนให้แก่บุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดี เพื่อนําไปประกอบการขอสินเชื่อเพื่อที่
อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์และ ดําเนินการหักเงินเดือนบุคลากรผู้กู้เพื่อผ่อนชําระหนี้จนครบ 

สินเชื่อธนาคารออมสิน 
ติดต่อประสานงานกับธนาคารออมสินเกี่ยวกับข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการ ประสานงาน ให้คําปรึกษาร่วม

แก้ไขปัญหา ในกรณีที่บุคลากร/ส่วนงานประสบปัญหาการใช้บรกิารสินเชื่อประเภทต่างๆ ออกหนังสือผ่านสิทธิและรับรอง
เงินเดือนให้แก่บุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดี เพื่อนําไปประกอบการขอสินเชื่อจากธนาคารออมสินและดําเนินการหัก
เงินเดือน บุคลากรผู้กู้เพื่อผ่อนชําระหนี้จนครบ 

เงินกู้ ชพค 
ติดต่อประสานงานกับ สกสค.เกี่ยวกับโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. ประสานงาน ให้คําปรึกษา ร่วมแก้ไขปัญหา ในกรณีที่

บุคลากร/ส่วนงานประสบปัญหาการใช้บริการสินเชื่อ ดําเนินการหักเงินเดือนบุคลากรผู้กู้ที่สังกัดสํานักงานอธิการบดีเพื่อ
ผ่อนชําระหน้ีจนครบ 
 กีฬาบุคลากร 

ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร จัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะกรรมการดังกล่าว
ทําหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรประจําปี เพื่อเป็นสวัสดิการและเป็นการเช่ือมความสามัคคี ระหว่างบุคลากรส่วนงาน
ต่างๆของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทําหน้าที่คัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถในแต่ละชนิดกีฬาเป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยไป
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี ติดต่อ 
ประสานงานในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมแข่งขันกีฬารายการพิเศษซ่ึงจัดโดยหน่วย งานต่างๆ ภายนอก เพื่อเป็นการเชื่อม
ความสามัคคีและเป็นการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกัน 
 คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล กํากับดูแล ประสานงาน ให้คําปรึกษาแก่  
ส่วนงานในการบริหารจัดการสวัสดิการของส่วนงาน 
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การเสริมสร้างความสุขและความผูกพัน 
ทําหน้าที่ประสานงานการสํารวจความสุขของบุคลากร ดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักสร้างสุของค์กร

ประสานการจัดทําโครงการเสริมสร้างความสุขและความผูกพันบุคลากรส่วนงาน 
คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวทิยาลัยมหิดล 
ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล ประสาน งานกับผู้จัดการ

กองทุนและส่วนงานในการบริหารจัดการกองทุน อาทิ การสมัครเป็นสมาชิก การส่งเงินสะสม/สมทบเข้ากองทุน การพ้น
จากสมาชิกกองทุน การโอน/รับโอนสมาชิกกองทุน เป็นต้น 

คณะกรรมการพิจารณารางวัลประจําปี สํานักงานอธกิารบด ี
ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณารางวัลประจําปี ร่วม กับหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ตรวจสอบ 
กล่ันกรอง บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้รางวัลประจําปีประเภทต่างๆ 

คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์ 
ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์ ติดต่อ ประสานงานกับ

บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ สถาบันการเงิน และส่วนงาน ในการจัดโครงการ ติดตาม กํากับดูแลการหักเงินเดือนบุคลากร
เพื่อผ่อนชําระค่ารถจักรยานยนต์จนครบตามสัญญา 

คณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานอธิการบดี 
ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ สวัสดิการสํานักงานอธิการบดี เพื่อบริหารจัดการสวัสดิการประเภท

ต่างๆ อาทิ ร้านค้าสวัสดิการ ชมรมนันทนาการ กีฬาและนันทนาการ การตรวจสุขภาพประจําปี กํากับดูแลการใช้พื้นที่
เพื่อจัดสวัสดิการ ห้องออกกําลังกาย ห้องปฐมพยาบาล เป็นต้น 
 การออกหนังสือรับรองการปฎิบตัิงาน 

ดําเนินการออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานใหแ้ก่บุคลากรประเภทต่างๆเพื่อนําไปใช้ทําธรุกรรม 
กํากับดูแลระบบ MU – ERP – HR ในส่วนของเงินหักสวัสดกิาร 
ดูแล/ดําเนินการเกีย่วกับการหกัเงิน เดือนบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการประเภทต่างๆ อาทิ การหกัเงิน 

ค่าผ่อนชําระหนี้ธนาคารต่างๆ หักเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เป็นต้น 
 การทําประกันภัยรถยนต ์
 การทําประกันอบุัติเหตุหมู่แก่บคุลากร 
 ส่วนลดสายการบิน Thai Lion Air 
 

ด้านสิทธิประโยชน์ 

- การส่ังพวงหรีดเคารพศพบุคลากรถึงแกก่รรม (ทั้งมหาวิทยาลัย) 
- การมอบเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานครบตามกําหนดเวลาในช่วงต่างๆ 

- ทะเบียนประวัติ 

- บริการสําเนา กม.1 (ข้าราชการ) 

- ประสาน / บริการแฟ้มประวัติข้าราชการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- ออกหนังสือรับรองสถานภาพผู้รับบํานาญ (ไม่ระบุอัตราเงินเดือน) 
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- ออกบัตรประจําตัวข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พนักงานเงินรายได้  

ลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ ลูกจ้างประจําเงินนอกงบประมาณ และผู้รับบํานาญ 

- การออกบัตรแสดงตนแก่บุคลากรสํานักงานอธิการบดี ประสานและกํากับดูแลการออกบัตรแสดงตนแก่ส่วนงาน 

- การขอรับบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และเงิน กบข. 

- การขอรับบําเหน็จ และบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ และเงิน กสจ. 

- การเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา 

- การตรวจสอบสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)  

(เฉพาะสํานักงานอธิการบดี) 

- การขออนุมัติค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงินของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) 

- การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของผู้รับบํานาญ 

- การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกองทุนประกันสังคม (เฉพาะบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี) 

- ผู้ประสานงานกองทุนประกันสังคมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

- การให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

- ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กร หรือหน่วยงานภายนอกในการสรรหาบุคลกรดีเด่นประเภทต่างๆ  

อาทิ โครงการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ของสํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โครงการ

คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของสถานบันการศึกษาต่างๆ 

- เป็นคณะกรรมการ/อนุกรรมการชุดต่างๆ ได้แก ่

         - คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

- คณะกรรมการฝ่ายพิธีการรับรางวัลเชิดชูเกียรติ (งานคล้ายวันพระราชทานนามฯ) 

 คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเกียรติบัตรและของที่ระลึกงานมอบเกียรติบัตรผู้เกษียณอายุฯ 

 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและยานพาหนะพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ 

 คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดเีด่น 

 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอรับพระราชทานเหรียญดษุฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 

- การเบิกจ่ายเงินชดเชยพนักงาน 

- การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์บุคลากรถึงแกก่รรม 

- เงินช่วยเหลือกรณีบุคลากรถึงแก่กรรม 

- เงินสงเคราะห์ทดแทนการเสียชวีิตข้าราชการและลูกจ้าง 
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การลาประเภทต่างๆ 

- การลาไปราชการหรือประชุม ณ ต่างประเทศ 

- การลาไปราชการ ประชุม สัมมนา ในประเทศ สําหรับผู้ผู้บริหาร (คณบดีขึ้นไป) และการไปเป็นวิทยากร 

- การลาศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (เฉพาะบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี) 

- การลาตามสิทธิของบุคลากรทุกประเภท(เฉพาะบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี)/ ผู้บริหาร(คณบดีขึ้นไป) 

- การลาเกินสิทธิของบุคลากรทุกประเภท (โดยไม่ได้รับเงินเดือน) 

- การให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

ลูกค้าสัมพันธ์ 

- ดําเนินการด้านงานสารบรรณและให้บริการต้อนรับผู้มาติดต่อ 

- จัดระบบ กํากับและตรวจสอบวันลาบุคลากรของกองพร้อมจัดทําแฟ้มและฐานข้อมูล 

- ดูแลเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ ของกอง จัดระบบการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของ

กองพร้อมจัดทําฐานข้อมูล 

- ควบคุมรหัสครุภัณฑ์ของกองพร้อมจัดทําฐานข้อมูล 

- ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกองในภาพรวม เช่น ห้องส่วนกลาง การแจ้งซ่อม ฯลฯ และดําเนินการ

ประสานงานการจัดประชุมกอง 

- จัดทําแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในกองฯ 

- จัดและดูแลแฟ้มหนังสือเวียนและจัดทําแฟ้มวันนันทนาการ 

 

งานยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Strategic Unit) 

ดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาระบบ MU-ERP/ฐานข้อมูล

บุคลากร ตลอดจนการประชาสัมพันธ์กองในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนบริหารทรัพยากรบุคคลในกระบวนการต่างๆ 

ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบ 

- ศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง/วิธีการ/ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สมควรพิจารณานํามาใช้ใน 

มหาวิทยาลัย 

 - รวบรวมและวิเคราะห์สถิติ/ข้อมูล ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย/องค์กรอื่นๆ       

เป็นระยะๆ เพื่อเทียบเคียง (Benchmarking) และนําเสนอเพื่อพิจารณาปรับกระบวนการ/แผนดําเนินการ 

- ให้คําปรึกษาทางวิชาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

- ให้คําปรึกษาแนวทางการจัดทํา Succession Plan 

- เป็นแกนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของ HR โดยเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
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- ติดตามการนําแผนยุทธศาสตร์ของ HR ไปสู่การปฏิบัติ และวิเคราะห์ผลการดําเนินการตามแผน 

- ติดตามตัวชี้วัดต่างๆ ของกองและจัดทํารายงานผลงานประจําปี 

- ประสานงานในการจัดทํารายงาน (Report) เกี่ยวกับข้อมูลทาง HR ตามที่ผู้บริหารเรียกหา (Request) ผ่านทาง 

รองอธิการบดี HR หรือผู้อํานวยการกอง 

 - การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินการด้านทรัพยากรบุคคล 

- HR Website (ดําเนินการในรูปของคณะทํางาน) 

- การอนุมัติ Internet Account 

- ประสานงานกับกองแผนงานในการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ 

- ให้คําปรึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการกระจายอายุของบุคลากรของสํานักงานอธกิารบดีและส่วนงานต่างๆ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรสายวิชาการ 

- การจัดทํารายงานการประเมินความเส่ียง 

- จัดทํารายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- จัดทํารายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ตามระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของสํานักงานอธิการบดี และของกองทรัพยากรบุคคล 

- จัดทําและดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์ของกองในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งประสานงานในการประชาสัมพันธ์ 

ในสารมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 โครงการ MUERP (HR) 
- ประสานงานกบับริษทัฯ ที่ปรกึษา และส่วนงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกในการออกแบบและพัฒนาระบบ 

MUERP (HR) ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใชง้าน ในระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารทรัพยากรบุคคล (MU-
HR) ของมหาวทิยาลัย โดยแบง่เป็น 3 ระบบงานย่อย ดงันี ้

 ระบบงานโครงสร้างองค์กร (Organization Management : OM) 

 ระบบงานทะเบยีนประวัติบุคลากร (Personnel Administration : PA) 

 ระบบงานบรหิารเงินเดือนและค่าตอบแทน (Payroll Accounting) 
- กําหนดแนวทางมาตรฐานและวางแผนในการปฏิบัติงานในแต่ละระบบ 
- ดําเนินการฝึกอบรม ให้คําปรกึษา และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในการใช้ระบบแก่ผู้ใช้งานจรงิ (End Users) ของ 

ส่วนงานต่าง ๆ 
- ดําเนินการทดสอบการใช้งานระบบเพื่อปรับปรุง และพัฒนาระบบ 
- บันทึกฐานข้อมูลและประมวลผลจ่ายเงินเดอืน และค่าตอบแทนในระบบ MUERP ให้แกบุ่คลากรสังกดัสํานักงาน

อธิการบด ี
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- บันทึกฐานข้อมูลและประมวลผลจ่ายเงินเดอืนและค่าจ้างในระบบ direct payment ให้แก่ข้าราชการ 
และลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ 

- ประสานงานกบัส่วนงานในมหาวิทยาลัยในการเช่ือมโยงข้อมลู (Data Consolidate)  
- ดําเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ในโครงการ 
- ประสานงานในการให้ขอ้มูลตา่งๆในระบบฯเพื่อจัดทํารายงานเพื่อการบรหิารและตัดสินใจ 
 
งานสร้างเสริมศักยภาพและพฒันาทรัพยากรบุคคล (HR Capacities Unit) 

ดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร การส่งเสริม

ค่านิยม MAHIDOL และการจัดการทุนมหิดลและทุนพัฒนาอาจารย์ในกระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- กํากับรอบเวลาและขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน และผู้บริหารมหาวิทยาลัย รวมถึง 

ผู้อํานวยการในสํานักงานอธิการบดีให้เป็นไปตามคําส่ังและประกาศที่เกี่ยวข้อง 

- สรุปข้อมูลผลการประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพจิารณาขั้นเงินเดือน 

- วิเคราะห์คุณภาพตัวชี้วัดผลการปฎิบัติงาน (KPI) เพื่อนําเสนอแนวทางปรับปรุงให้เชื่อมโยงและสนับสนุนการทํา 

ยุทธศาสตร์มาสู่การปฎิบัติของหน่วยงานและบุคลากร 

- ทบทวนและปรับปรุงคําอธิบายสมรรถนะและระดับความรู้ความสามารถ (Competency และ Proficiency 

levels) ให้เหมาะสทกับนโยบายและทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- กํากับดูแลและพัฒนาระบบ E-Performance และ E-Competency ให้พร้อมใช้งานและให้คําปรึกษาส่วนงาน 

หน่วยงานเมื่อมีปญัหาในการใช้งาน 

- ให้คําปรึกษาส่วนงานและหน่วยงานในการจัดทําข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) และ

การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) 

- ติดตาม รวบรวมข้อมูลการดําเนินงานของส่วนงาน หน่วยงานด้านการประเมินผลการปฎิบัติงาน รวมทั้ง

ข้อเสนอแนะเพื่อนํามาปรับปรุง พัฒนา และจัดทํารายงานประจําปี 

ระบบการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร 

- วิเคราะห์ความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อจําทําแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรที่

สนับสนุนการบรรลุแผนกลยุทธ์ 

- จัดทําแผนที่การพัฒนาฝึกอบรม (Training Development Roadmap) สําหรับการพัฒนาผู้อบรมระดับต่างๆ

(Future leaders) 

- จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารตามแผนที่การพัฒนาฝึกอบรม และการติดตามประเมินผล การนําไปประยุกต์ใช้ใน

การปฎิบัติงาน 

- วางแนวทาง และดําเนินการประชุม พัฒนาเครือข่ายนักทรัพยากรบุคคล (HR Network) ภายในมหาวิทยาลัย 
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- ติดตาม รวบรวม ข้อมูล การดําเนินงานพัฒนาฝึกอบรมของส่วนงาน หน่วยงาน รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อนํามา

ปรับปรุงพัฒนาทั้งระบบ และจัดทํารายงานประจําปี 

- สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาฝึกอบรมและการประชุมสําหรับผู้บริหารร่วมกับกองและศูนย์ในสํานักงาน

อธิการบดี 

- ให้คําปรึกษาแก่ส่วนงานและหน่วยงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ 

 

การส่งเสริมค่านิยม MAHIDOL  

- จัดอบรมปฐมนิเทศเพื่อปลูกฝังค่านิยม MAHIDOL แก่บุคลากรใหม่ของส่วนงาน 

- ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้ค่านิยม MAHIDOL ในโครงการพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับ 

- จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเรือ่งค่านิยม MAHIDOL แก่บุคลากรของส่วนงานตามที่ขอ 

- สนับสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริมค่านิยม MAHIDOL สําหรับนักศึกษา 

  

 
  

 

การจัดการทุนมหิดลและทุนพัฒนาอาจารย ์

- ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและกล่ันกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร 

- จัดประชุมคณะกรรมการบริหารทุนมหิดลและทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อพิจารณาการจัดสรรทุนและติดตาม

ความก้าวหน้าของผู้รับทุน 

- ประสานงานการเบิกจ่ายทุน ติดตามขอ้มูลการรายงานผลความก้าวหน้าของการศึกษา และการชดใช้ทุน รวมถงึ

การให้คําปรกึษา แก้ไขปัญหาของผู้รับทุน 

 



 

รายงานประจาํปี 2559  12 
 ส่วนท่ี 1 : บทนํา 

งานความก้าวหน้าในสายวิชาการและสนับสนุน (HR Career Path Unit) 

ดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอตําแหน่งของบุคลากรสายวิชากร และสายสนับสนุนในกระบวนการต่างๆดังต่อไปนี้ 

หน้าที่ความรับผิดชอบงานความก้าวหน้าในสายวิชาการและสนับสนุน กองทรัพยากรบุคคล 
 

สายวิชาการ 
-ตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา 

 ตําแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง  ตําแหน่งศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง
สูงขึ้น  

 ตําแหน่งศาสตราจารย์ 

 ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 

 ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
-ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 

 ตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ 

 ตําแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ 

 ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
-ตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิก สําหรับอาจารย์ทางคลินิก 
-ตําแหน่งทางวิชาการสําหรับชาวต่างประเทศที่ได้รับเชิญให้มาช่วยเหลืองานด้านการเรียนการสอนใน 
มหาวิทยาลัย 

 ศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) 

 รองศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Associate Professor) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Assistant Professor) 

 อาจารย์อาคันตุกะ (Visiting Lecture) 
-ตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติยศ  (Chair Professor) เป็นการยกย่องเชิดชูผู้มีความรู้ ความชํานาญ     
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ 
-ตําแหน่งนักวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 นักวิจัย ระดับ 2 

 นักวิจัย ระดับ 3 

 นักวิจัย ระดับ 4 
-การเทียบตําแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
-การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ 
-การขอความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งและจํานวนตําแหน่งที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ 
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สายสนับสนุน             

- การเสนอขอตําแหน่งสูงขึ้น : ตําแหน่งผู้ชํานาญงาน ผู้ชํานาญงานพิเศษ ผู้ชํานาญการ ผู้ชํานาญการพิเศษ  
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

 -การเทียบตําแหน่งผู้ชํานาญงาน ผู้ชํานาญงานพิเศษ ผู้ชํานาญการ ผู้ชํานาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญและ 
 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

-การขอทุนสนับสนุนการทําผลงานเพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน (ทุน R2R) 
-การจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทําหนา้ที่เป็นพี่เล้ียงการทําผลงานเพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน 

  -การขอความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งและจํานวนตําแหน่งที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ 
-ฝ่ายจัดการวารสาร Mahidol R2R e-Journal 

 
ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  

-คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
-คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองการขอตําแหน่งทางวิชาการ 
-คณะกรรมการประเมินเพื่อทําหน้าที่พิจารณาและกล่ันกรองเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 
-คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง 
วิชาการ 
-คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 -คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการทําผลงานเพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน 
-กองบรรณาธิการวารสาร Mahidol R2R e-Journal 
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อัตรากําลงับุคลากร 

 

อัตรากําลงับุคลากรกองทรพัยากรบุคคล 

กองทรพัยากรบุคคล มีบุคลากรรวมทัง้ส้ิน  53 อัตรา ประกอบด้วยบุคลากรประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

 
 
 

 
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

ลูกจ้างประจําเงินรายได้
12.77

11.32%

ลูกจ้างประจําเงิน
งบประมาณ

2.13
1.89%

พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินอุดหนุน

95.74
84.91%

พนักงานมหาวิทยาลัยช่ือ
ส่วนงาน

2.13
1.89%

อัตรากําลังบุคลากรกองทรพัยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล
44

88.00%

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2

4.00%

บุคลากร
1

2.00%

พนักงานธุรการ
1

2.00%

พนักงานบริการเอกสาร
ท่ัวไป

1
2.00%

พนักงานพิมพ์
1

2.00%

ตําแหน่งบุคลากรกองทรัพยากรบุคคล
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อัตรากําลงับุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุคลากรรวมทัง้ส้ิน 34,420 อตัรา ประกอบด้วยบุคลากรประเภทต่าง ๆ ดังนี ้

 
 

 
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559 

 
 
 
 
 
 

ข้าราชการ
 1,046 
3.04%

พนักงานมหาวิทยาลัย
 12,376 
35.96%พนักงานส่วนงาน

 11,638 
33.81%

พนักงานเงินรายได้
 108 

0.31%

พนักงานวิทยาลัย
 843 

2.45%
ลูกจ้าง
 8,308 

24.14%

ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
 101 

0.29%

อัตรากําลังบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล

สายวิชาการ
3,853

11.19%

สายสนับสนุน
30,567
88.81%

จํานวนสายวิชาการและสายสนับสนนุ
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แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559 – 2562 

 

ยุทธศาสตร์ (Strategies) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 Excellence in research with global and social impact  

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  Excellence in outcome-based education for globally- competent graduates 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 Excellence in professional services and social engagement 

ยุทธศาสตร์ที ่4 Excellence in management for sustainable organization 

  � Finance     � Talent Workforce 

� Environment    � Administration & Governance 

� Branding     � IT Infrastructure 
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ตัวชี้วัดตามยทุธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization 

 
เป้าประสงค์ : เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อม ด้านทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมต่อการดําเนินงานทั้งในเชิง 

คุณภาพและปริมาณ 
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการวางแผนด้านบุคลากร การพัฒนาบุคลากร และการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและงาน 
ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent) ระดับ 9 จาก 10 ภายในปี 2562 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.1 : ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุม่ Talent)  

ส่วนที่ 2 
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 :  

Excellence in management for sustainable organization 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2559 – 2562 ซึ่งประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 4 
ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 Excellence in research with global and social impact  ยุทธศาสตร์ที่ 2 
Excellence in outcome-based education for globally- competent graduates  ยุทธศาสตร์ที่ 3 Excellence 
in professional services and social engagement และ  ยุทธศาสตร์ ที่  4  Excellence in management for 
sustainable organization ซึ่งใช้เป็นแนวทางบริหารมหาวิทยาลัยน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการด้านบริหารทรัพยากร
บุคคลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวช้ีวัดที่ 4.1 ระดับความผูกพันของบุคลากร โดยเฉพาะกลุ่ม Talent ซึ่งได้กําหนด
เป้าหมายความสําเร็จ ดังภาพ 

 

    

 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยมหิดลมีระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะ Talent) ดังน้ี          

 

7.55

7.16

7.42

6.50

7.00

7.50

8.00

SAY STAY STRIVE

ระดับความผูกพันภาพรวมของมหาวิทยาลัย
เท่ากับ 7.33 จาก 10 คะแนน
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โดยส่วนงานต่างๆได้ดําเนินโครงการเพ่ือส่งเสริมความผูกพันให้กับบุคลากร ดังน้ี 

ส่วนงาน กิจกรรม 

1.คณะกายภาพบําบัด สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี “ 2 ” 

2.คณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตฯ มหิดล ลดค่า BMI 

3.คณะศิลปศาสตร์ HAPPY BIRTH DAY TO YOU!!! 

4.คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกันอุบัติเหตุ 

5.คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โครงการ Faculty Party and Deployment 

6.วิทยาลัยการจัดการ 1. Chill       2. CMMU Club Friday’s 

7.วิทยาลัยนานาชาติ 1. โครงการ Happy Body: ตอน Food Fit Firm 
2. โครงการ ชีวิตด๊ีดี...วิถีคนทํางาน รุ่นที่ 1-4 
3. โครงการ Mind Power รุ่นที่ 1-2 

8.วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 1. HAPPY WORK LIFE ,HAPPY SUSTAINABLY 
2. โครงการอบรมจิตปัญญา 
3. โครงการชีวิตพอเพียงกับเราชาว SS 

9.ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โครงการตลาดนัดสร้างสุข 

10.ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ป่ันจนเหง่ือหยด ช่วยลดความเครียด 

11.สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1.สุขกาย สบายกระเป๋า 
2.การให้บริการห้องออกกําลังกายและอุปกรณ์กีฬา 
3.การให้บริการห้องคาราโอเกะ 
4. Zumba พาเพลิน 
5.กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
6.ประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ...สร้างอาชีพ 
7.กีฬาสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสถาบันฯ 
8.กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปี 

12.สถาบันโภชนาการ 1.ความสุข@ INMU 
2. Happy Birthday ถวายสังฆทานเดือนเกิด 
3.ผ่อนพัก รักเรียนรู้ 
4.มหกรรมปล่อยของ 
5.คุยสบายสไตล์ INMU 
 

13.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สร้างสุข ผูกพัน สานสัมพันธ์ชาวประชากร 
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ส่วนงาน กิจกรรม 

14.สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 1.งานวัฒนธรรมนําสุข 
   - กิจกรรม “เก็บบ้านกวาดเรือน” 
   - กิจกรรม “ตักบาตร” 
   - กิจกรรม “ตลาดนัด” 
   - กิจกรรม “จัดแสดง” 
2.ให้เท่ากับได้ 
   - กิจกรรม “สอนให้รู้” 
   - กิจกรรม “สู่การทํา” 
   - กิจกรรม “นําไปมอบ” 

15.สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 1.บอร์ดสร้างสุข   2.สปาอารมณ์ 

16.หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล สุขอาสา . . .พาหอสมุดฯ สุข (Moving together MU 
Libraries … We MAHIDOL) 
   -สุขใจ...ใฝ่ธรรมมะ 
   -สุขมั่งมี...เพ่ิมพูนทรัพย์ 
   -สุขแบ่งปัน...แบ่งปันสุข 
   -สุขครื้นเครง ... บรรเลงสุข 
   -สุขกายา... พาฟิตเฟริ์ม 
   -สุขพอดี ...พอดีสุข 

17.สํานักงานอธิการบดี สร้างสุขสู่ผูกพัน 
   -วันนันทนาการ 
   -กิจกรรมรู้ธรรมนําวิถีเพ่ือชีวิตงดงาม 
   -การพัฒนาทักษะศิลปะเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศและ
คุณภาพชีวิตการทํางานอย่างมีความสุข 
   -สวนผักหรรษา ดาดฟ้ากินได้ 
   -การพัฒนาความรู้เก่ียวกับการวางแผนการเงินสําหรับ
บุคลากรสํานักงานอธิการบดี 
   - กิจกรรมสัมมนา One Mahidol : เพ่ือขับเคล่ือน
ความผูกพัน 
   - กิจกรรมว่ิงเพ่ือสุขภาพ 

- กิจกรรมเต้นแอโรบิค และบริหารร่างกายบอด้ีเวท 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1.การพัฒนาระบบการวางแผนและบริหารอัตรากําลัง (Workforce Planning) 

2.การสร้างเสรมิศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Workforce Development) 

3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร (Work Life Balance) 
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Workforce Development (การสรา้งเสริมศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะ) 

 
 
 
      
1.โครงการพัฒนาระบบบริหารอัตรากําลัง 
 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล (ก.บ.ค.) ได้เสนอแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยและการดําเนินการเกี่ยวกับอัตราว่าง
ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย และได้เวียนแจ้งแนวปฏิบัติและ
หลักเกณฑ์การบริหารอัตรากําลังให้ส่วนงานรับทราบและถือปฏิบัติแล้ว โดยให้ส่วนงานบริหารอัตรากําลังอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเร่งรัดการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อให้การบริหารอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2.โครงการพัฒนาระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากร (Proactive Recruitment)   
 มหาวิทยาลัยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งที่ 15/2559 วันที่ 
14 กันยายน พ.ศ.2559 กําหนดเกณฑ์คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร 
เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม 
และสอดคล้องกับมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก  
 นอกจากน้ี กองทรัพยากรบุคคลได้จัดทําคู่มือการใช้งานระบบ E-Recruitment เพื่อให้ส่วนงานต่างๆใช้ประโยชน์ใน
การสรรหาบุคลากร ตั้งแต่กระบวนการค้นหาข้อมูลผู้สมัคร ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลการสอบและสัมภาษณ์ รวมทั้งวัด
คุณสมบัติผู้สมัครที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมมหาวิทยาลัยในรูปแบบ online ทั้งนี้ ระบบ E-Recruitment ยังเป็น
ประโยชน์สําหรับผู้สมัครงานในการเพิ่มความสะดวกในการกรอกประวัติ และลดระยะเวลาการดําเนินการแก่ผู้สมัครงานด้วย 
 
     
 
3.โครงการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) 
    ปัจจุบันได้ศึกษาแนวทางการจัดการความก้าวหน้าและเส้นทางความก้าวหน้าในการพัฒนาบุคลากร (Training 
Roadmap) โดยจัดทําร่างเส้นทางความก้าวหน้าในการพัฒนาบุคลากรทุกประเภท ทั้งสายบริหาร สายวิชาการ และสาย
สนับสนุน ซึ่งการพัฒนาบุคลากรสายบริหารน้ันได้เตรียมดําเนินการสัมภาษณ์ความคาดหวังจากผู้บริหารระดับสูง เพื่อนําข้อมูลที่
ได้รับมาจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งงานบริหาร และเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ผ่านการอบรมกับฐานข้อมูล Management 
talent pool เพื่อประกอบการสรรหาผู้บริหารในอนาคต รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือการประเมินสมรรถนะผู้นํา (Leadership 
Assessment Tools) เพื่อการกล่ันกรอง Successor และจัดทําแผน Successor development ต่อไป  
4.การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) 

กองทรัพยากรบุคคลดําเนินการจัดทําร่างคู่มือการการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development 
Plan) ซึ่งมุ่งให้ความสําคัญกับบุคลากรสายวิชาการ  โดยดําเนินกิจกรรมในรูปแบบ Passport to WCU ซึ่งประกอบด้วยการ
พัฒนาในมิติต่างๆ อาทิ การพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย ด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน ด้านพัฒนาคุณภาพ และการพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อให้ส่วนงานส่งบุคลากรเข้าร่วมได้ตาม

Action Plan 

Proactive Recruitment (การพัฒนาระบบการวางแผนและบริหาร)
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ความเหมาะสม สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนจัดให้มีการฝึกอบรมการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (R2R Workshop) เพื่อให้
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถเขียนผลงานเพื่อเสนอขอตําแหน่งที่สูงขึ้นได้ 
5.การจัดต้ังศูนย์พัฒนาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Training Center) 

ปรับเปล่ียนรูปแบบการดําเนินการจดัตั้งศูนยพ์ัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดยอยูร่ะหว่างดําเนินการพัฒนาระบบ 
Learning Center ซึ่งเป็นการรวบรวมความรูเ้กี่ยวกับการพฒันาต่างๆ 
 
 
6.โครงการเสริมสร้างความผกูพันของบุคลากรที่มีความสามารถสูง (Talent Workforce) 

โครงการฯได้ดําเนินการวิเคราะห์ผลการสํารวจความผูกพันของบุคลากรเพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการออกแบบแผนงาน
หรือโครงการที่สนับสนุนให้บุคลากรที่มีความสามารถสูง (Talent Workforce) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรกลุ่มดังกล่าวเกิดความ
ผูกพันกับมหาวิทยาลัยมากขึ้น ซึ่งส่วนงานต่างๆในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ดําเนินการกําหนดแผนงาน/โครงการที่สนับสนุนให้
บุคลากรเกิดความผูกพัน และความสุข (รายละเอียดโครงการหน้า 19 – 20) 
7.การสร้างความสมดุลระหว่างการทํางานและชีวิต (Work-Life Balance) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับบุคลากรกลุ่มต่างๆ จึงได้ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสมดุลระหว่างการทํางานและชีวิต
โ ด ยกํ า หนด ค่ านิ ย มมหิ ด ล ขึ้ น  MAHIDOL Core Value (M = Mastery, A = Altruism, H = Harmony, I = Integrity, D = 
Determination, O = Originality, L= Leadership) เพื่อเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้บุคลากรเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์       
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการส่ือสารค่านิยมอย่างต่อเนื่องโดยผ่านกิจกรรมในโครงการต่างๆ นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยได้
ส่งเสริมให้บุคลากรจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร โดยนําคําขวัญ WE MAHIDOL มาใช้ในการคัดเลือกนักกีฬาจากทุกส่วนงานเพื่อ
เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เป็นผลให้ปี 2559 
MU ได้รับเหรียญรางวัลรวมเป็นลําดับที่ 1 ซึ่งการส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสมดุลระหว่างการทํางานและชีวิตนั้นจะทําให้บุคลากร
เกิดความสุขกับการทํางานในองค์กรมากขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความผูกพันกับมหาวิทยาลัยในระยะยาวต่อไป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กองทรัพยากรบุคคลได้ดําเนินการจัดโครงการเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการทํางานและ

ชีวิตซึ่งเป็นการส่งเสริมความผูกพันและความสุขของบุคลากร ประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่ 

 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีภารกิจในการสร้างเสริมและสนับสนุนในการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากรองค์กร

เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรักและความผูกพันองค์กรโดยมีการดําเนินวิถีชีวิตอย่างสมดุล เกิดความสุขในชีวิตรอบด้าน      

มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรัก ความผูกพันองค์กร ทั้งเพ่ือให้เกิดการทํางานอย่างมีคุณภาพ อันจะนําไปสู่การเพ่ิมผลผลิต

ของงาน และผลประกอบการที่สร้างความเป็นเลิศให้แก่องค์กร  

กองทรัพยากรบุคคลจึงได้ดําเนินการจัดโครงการพัฒนานักสร้างสุของค์กรด้วยหลักสูตร "การบริหารจัดการ

องค์กรสู่ความสุขของคนทํางาน" (Routine to Happiness : R2H) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้          

ความเข้าใจ แนวคิดการพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขและความผูกพันในการทํางานให้แก่ผู้เข้าอบรม 

ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

Work Life Balance (การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร) 
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โครงการพัฒนานักสร้างสุของค์กร วันที่จัดโครงการฯ จํานวนผู้เข้าอบรม (คน) 

รุ่นที่ 1 29 – 30 พฤษภาคม 2559 82 

รุ่นที่ 2 26 – 27 มถิุนายน  2559 78 

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนานักสร้างสุของค์กร 
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ตามที ่มหาวิทยาลัยมหิดลได้กําหนดให้รางวัลพิเศษแก่บุคลากรในสังกัดสํานักงานอธิการบดีและสํานักงาน            

สภามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปตามนโยบายการขับเคลื่อนแนวคิด Corporate 

Social Responsibility (CSR) อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสํานักงานอธิการบดีได้ร่วมมือร่วมใจกันทํากิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย จึงได้กําหนดประเภทของรางวัลพิเศษเป็นการจัด“กิจกรรม OP อาสา พัฒนาพื ้นที ่ป ่า

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี” ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

กาญจนบุรี

 

ภาพกิจกรรม OP อาสา พฒันาพืน้ปา่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี

 

              
 

 
กองทรัพยากรบุคคลได้จัดโครงการมหิดลก้าวไกลไปกับคน Gen Y ครั้งที่ 1 / 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดม

ความคิดเห็นจากบุคลากรรุ ่นใหม่ (Generation Y) ในสํานักงานอธิการบดี ให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นใน       
การดําเนินโครงการ / กิจกรรมต่างๆของสํานักงานอธิการบดีให้มีความเข้มแข็งโดยนําความคิดเห็นดังกล่าวมาพัฒนาการ
ดําเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลให้รองรับการบริหารคนต่างวัยในองค์กร รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายให้บุคลากรรุ่น
ใหม่ในสํานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 411     
ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯจํานวน 47 คน (ซึ่งเป็นบุคลากร Gen Y เดิมที่เคยเข้าร่วม
โครงการฯระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก) 
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ภาพกิจกรรมโครงการมหิดลก้าวไกลไปกับคน Gen Y 
 

    

 
ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่               

กองทรัพยากรบุคคลจึงได้จัดโครงการ HERO : No Smoking เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดลเห็นโทษจากการสูบ
บุหรี่ และสร้างบุคคลต้นแบบที่ประสบความสําเร็จในการเลิกสูบบุหรี่ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จํานวน  26 คน 
 

ภาพกิจกรรมโครงการ HERO : No Smoking 
 

              
 
 
8.การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (MUERP-HR) 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดําเนินการปรับแผนการดําเนินงาน โดยยัง
ไม่ได้ดําเนินการขึ้นระบบใหม่ (Time Management Benefit และ Compensation) แต่เป็นการปรับปรุงระบบเก่า (OM PA 
PY และ CPD) ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทํา TOR ใหม่ 
 
 
 
 



 

รายงานประจาํปี 2559  27 
             สว่นท่ี 2 : ผลการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์ 9 : การสรา้งความเป็นเลิศดา้นทรัพยากรบุคคล 

การสรา้งเครือข่าย (Networking) 
  
9. โครงการพฒันาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เข้มแขง็ 

การสร้างเครือข่ายทรัพยากรบุคคลน้ัน เป็นการส่งเสริมเครือข่ายด้านทรัพยากรบุคคลให้มีความเข้มแข็ง และเป็นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นด้านทรัพยากรบุคคล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีการดําเนินการพัฒนาเครือข่าย
ด้านทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

- ภายในมหาวิทยาลัยจัดการสัมมนาประชุมเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย (HR Network & 
HR Policy)  

รุ่นที่ 1/ 59  การทบทวนข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล วันที่ 20 ก.ค., 5 พ.ย. , และ       
10 พ.ย. 59  

รุ่นที่ 2/ 59 แนวทางการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559 – 2562 (HR Grand Strategy) กับแผน
ด้านทรัพยากรบุคคลของส่วนงาน (HR Enterprise Strategy) เมื่อวันที่ 9 มี.ค.59 

รุ่นที่ 3 / 59 แนวทางการวิเคราะห์และบริหารอัตรากําลัง เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.59 
รุ่นที่ 4 / 59 หัวข้อ “Smart HR toward in 21st Century” เมื่อวันที่ 20 ก.ย.59 

- ภายนอกมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมเครือข่ายที่ประชุมคณะกรรมการ 
ระบบบุคลากร ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้รับเลือกให้เป็น
ประธานคณะกรรมการระบบบุคลากร ทอมก. ซึ่งคณะทํางานดังกล่าวประกอบด้วยผู้บริหารท่ีกํากับดูแลงานด้านทรัพยากร
บุคคลของจากมหาวิทยาลัยต่างๆ รวม 17 แห่ง ซึ่งมีการการจัดประชุมเครือข่ายคณะกรรมการระบบบุคลากรของที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  (ทอมก.)  ดังนี้ 

ครั้งที่ 2/ 2559 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 59 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ 3/ 2559 เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 59 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 
 
 

 
 

 



รายงานประจาํปี 2559  28 
ส่วนท่ี 3 ผลการดาํเนินงานโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคค 

ส่วนที ่3 ผลการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองทรัพยากรบุคคลได้ดําเนินโครงการต่างๆ  ตามนโยบายการพัฒนา

บุคลากรให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ตามเส้นทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Training 

Roadmap) ทั้งการสร้างและพัฒนานักบริหารยุคใหม่ให้มีทัศนคติ ทักษะ ความรู้จริยธรรมและวุฒิภาวะ           

ทางอารมณ์ และพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการ (Managerial 

Competency) ในอนาคต การเตรียมความพร้อมสําหรับบุคลากรใหม่ให้มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร 

(MAHIDOL Core Values) รวมท้ัง ทําความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสิทธิประโยชน์ของการ

เป็นบุคลากร และโครงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนเกษียณอายุงาน ซึ่งการพัฒนาศักยภาพทรัพยากร

บุคคลตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการต่างๆ ปรากฏรายละเอียด ดังน้ี  

 

 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือให้บุคลากรใหม่ได้รับทราบเก่ียวกับปณิธาน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย 

คณะผู้บริหาร บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่พึงมีต่อหน่วยงานและเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวข้อง          

กับบุคลากรที่ควรได้รับทราบต้ังแต่ต้น เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและการปฏิบัติงาน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีการจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มีผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ

บุคลากรใหม่ คิดเป็น 23.04% จากบุคลากรบรรจุใหม่ทั้งหมด 3,169 คนรายละเอียด ดังน้ี 

 

ระยะเวลาที่จัดโครงการฯ จํานวนผู้เข้าอบรม (คน) 

วันที ่18 และ 21 – 22 ธันวาคม 2558 188 

วันที ่15 – 17 กุมภาพันธ์ 2559 203 

วันที ่16 และ 17 พฤษภาคม 2559 199 

วันที ่25 และ 26 กรกฎาคม 2559 140 

รวมจํานวนผู้เข้าอบรมรวม (คน) 730 

  

 



รายงานประจาํปี 2559  29 
ส่วนท่ี 3 ผลการดาํเนินงานโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคค 

ภาพโครงการปฐมนิเทศบคุลากรใหม่ 
 

        
 

        
 

 โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักสูตร/โครงการที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนา

บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในการดํารงตําแหน่งบริหารในอนาคต (ระดับหัวหน้างาน) เป็นหลักสูตร

พ้ืนฐานทางการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจหลักการบริหารจัดการ ทักษะการทํางานเป็นทีม     

การติดต่อสื่อสาร การสอนงานและระบบบริหารต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และเป็นจุดเริ่มต้นของการทําความเข้าใจ

หลักการบริหารจัดการด้านต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  มีการจัดโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2 รุ่น รายละเอียด  ดังน้ี 

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น ระยะเวลาที่จัดโครงการฯ จํานวนผู้เข้าอบรม (คน) 

รุ่นที่ 16 29 มีนาคม – 28 เมษายน 2559 63 

รุ่นที่ 17 3 สิงหาคม – 15 กันยายน 2559 60 

    

 

 

 



รายงานประจาํปี 2559  30 
ส่วนท่ี 3 ผลการดาํเนินงานโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคค 

 

ภาพโครงการพัฒนานักบรหิารระดับต้น (MU-SUP#16 และ 17) 

 

 
 

   
 

   
  

   



รายงานประจาํปี 2559  31 
ส่วนท่ี 3 ผลการดาํเนินงานโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคค 

โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง เป็นหลักสูตร/โครงการที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในการดํารงตําแหน่งบริหารในอนาคต ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่
ถูกต้องในการบริหารจัดการ ตลอดจนมีค่านิยมและจริยธรรมท่ีเหมาะสม รวมท้ังเป็นการสร้างเครือข่ายการ
บริหารงานให้สอดคล้องตามนโยบาย และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กองทรัพยากรบุคคลดําเนินการจัดโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง  

(MU-EDP) รุ่นที่ 15 ระหว่าง วันที่ 29 กันยายน – 14 ธันวาคม 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจํานวน 40 คน 

 

ภาพโครงการพัฒนานักบรหิารระดับกลาง (MU-EDP#15) 

 

  
  

   
 

   



รายงานประจาํปี 2559  32 
ส่วนท่ี 3 ผลการดาํเนินงานโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคค 

 มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตระหนักว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ปฏิบัติงานจนครบเกษียณอายุ        

ในแต่ละปีน้ัน ล้วนแต่เป็นผู้ที่มากด้วยคุณค่าทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทํางาน        

ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อมหาวิทยาลัยมหิดลและสังคม จึงจําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญ

และสมควรเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องให้การตอบแทนบุคลากรกลุ่มน้ีภายหลังจากการที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ 

สติปัญญาอย่างเต็มความสามารถตลอดช่วงชีวิตการทํางานให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัด

โครงการปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงานข้ึน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงใน

ด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ การดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้อง และการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิต ความรู้

เก่ียวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ประเภทต่างๆ อันพึงได้ เพ่ือนําไปปรับใช้ในการวางแผนชีวิตภายหลังจาก

เกษียณอายุงาน มีโอกาสพบปะและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ียวชาญ เพ่ือนําไปปรับ

ใช้ในการดําเนินชีวิต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กองทรัพยากรบุคคลดําเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ 2 รุ่น        

มีผู้เข้าร่วมโครงการฯคิดเป็น 23.04% จากบุคลากรที่เกษียณอายุทั้งหมด 460 คน รายละเอียด ดังน้ี 

โครงการปัจฉิมนิเทศ ระยะเวลาที่จัดโครงการฯ จํานวนผู้เข้าอบรม (คน) 

รุ่นที่ 1 วันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2559   46 

รุ่นที่ 2 วันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2559   60 

 

ภาพโครงการปัจฉิมนิเทศ 

                    

                  



รายงานประจาํปี 2559  33 
ส่วนท่ี 3 ผลการดาํเนินงานโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคค 

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้กําหนดนโยบายและทิศทางมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559-2562 ซึ่งการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสําคัญที่มีส่วนในการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

กองทรัพยากรบุคคลในฐานะผู้รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เล็งเห็นถึงความสําคัญของ  
การบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้กําหนดจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเป็น      
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล อีกทั้งเพ่ือพัฒนาเครือข่าย    
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เข้มแข็ง และก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร
บุคคลในอนาคต โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีการจัดโครงการ HR Network & HR Policy ดังน้ี 
 

รุ่นที่ ระยะเวลาที่จัดโครงการฯ จํานวน 

ผู้เข้าอบรม 

(คน) 

หัวข้อ 

รุ่นที่ 1 / 59 วันที่ 20 ก.ค. , 5 พ.ย. ,  

10 พ.ย. 2559   

100 การทบทวนข้อบังคับของมหาวทิยาลัยเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคล 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงาน

บุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และ  

ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยพนักงาน

มหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ. 2551      

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลด้านการประเมินผล

การปฏิบัติงาน การต่อเวลาปฏิบัติงานและการเปล่ียน

สถานภาพ 

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหดิลด้านการสรรหา/บรรจุ/

แต่งตั้ง/ทดลองงาน 

5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหดิลด้านเงินเดือน/

ค่าตอบแทน 

6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหดิลด้านความก้าวหน้าของ

สายสนับสนุน 
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รุ่นที่ ระยะเวลาที่จัดโครงการฯ จํานวน 

ผู้เข้าอบรม 

(คน) 

หัวข้อ 

   7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหดิลด้านการจ้างตอ่/      

ไม่จ้างต่อ และผลการประเมินต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหดิลด้านสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์ 

9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหดิลด้านลูกจ้าง สัญญาจ้าง

10.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหดิลด้านวินัย/
จรรยาบรรณ/รอ้งทกุข ์

รุ่นที่ 2 / 59 วันที่ 9 มีนาคม 2559   90 - แนวทางการเชือ่มโยงยทุธศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2559-2562 (HR Grand Strategy) กับแผน
ด้านทรพัยากรบุคคลของส่วนงาน (HR Enterprise 
Strategy) โดยใช้ตัวช้ีวัด 4.1 ระดับความผูกพนัของ
บุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent) 

- เส้นทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล 
(Training Road Map) 

- การพัฒนาและปรับปรงุระบบ MU ERP-HR 
- การตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา 
- ข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหิดล วา่ด้วยการกําหนด
ภาระงานทางวชิาการของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. 2559 

- การดําเนินการกรณีไม่สามารถปฏิบตัิงานให้มี
ประสิทธิภาพเกดิประสิทธิผล 

รุ่นที่ 3 / 59 วันที่ 2 มถิุนายน 2559   90 แนวทางการวิเคราะห์และบริหารอัตรากําลัง 
รุ่นที่ 4 / 59 วันที่ 20 กันยายน 2559   90 Smart HR towards 21st Century 
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ภาพโครงการ HR Network & HR Policy

จากที่ประชุมคณะกรรมการระบบบุคลากรที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทอมก.)      

ได้มีมติเลือกให้มหาวิทยาลัยมหิดลทําหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการระบบบุคลากร ทอมก. เพ่ือดําเนินกิจกรรม

ส่งเสริม และสนับสนุนการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงาน       

ด้านบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยมีระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 

มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559  

กองทรัพยากรบุคคลจึงเห็นสมควรกําหนดจัดการประชุมคณะกรรมการระบบบุคลากร ทอมก.            

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลระหว่างมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ อันจะนําไปสู่

การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพต่อไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 น้ัน มีการจัดประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง 

ได้แก่ 

ประชุม
คณะกรรมการทอมก. 

วันที่ สถานที ่

ครั้งที่ 2 / 2559   29 เมษายน 2559 ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรตคุิณนที รกัษ์พลเมือง  
สํานักงานอธกิารบดี มหาวทิยาลัยมหิดล 

ครั้งที่ 3 / 2559  29 กรกฏาคม 2559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ครั้งที ่4 / 2559 28 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จงัหวัดเชียงราย 
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ภาพการประชมุคณะกรรมการระบบบคุลากรมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทอมก.) 

 

   
 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายพัฒนาสํานักงานอธิการบดีให้มีบทบาทขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และผลักดัน

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย (Office of Strategic Management, OSM) เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทํางานให้

สอดคล้องกับการดําเนินงานของส่วนงาน ที่มีการนําระบบพัฒนาคุณภาพมาใช้ปรับปรุงกระบวนการทั้งในระดับ

หลักสูตร (เช่น AUN-QA) และองค์กร (EdPEx) โดยแนวทางพัฒนาสํานักงานอธิการบดีใช้การประยุกต์เกณฑ์

พัฒนาคุณภาพ (TQA) หมวด 2 3 และ 6 ให้เหมาะสมกับบริบท เพ่ือให้กอง/ศูนย์ได้ทบทวนภารกิจและโครงร่าง

องค์กร กลยุทธ์การดําเนินงาน การกําหนดและวิเคราะห์ผู้รับบริการ และกระบวนการปฏิบัติที่เป็นปัจจุบัน (As-is) 

เพ่ือนําสู่การปรับปรุงในอนาคต (To-be) อีกทั้งเพ่ือตอบสนองตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานร่วมของสํานักงานฯ     

เรื่อง การกําหนดข้อตกลงการส่งมอบบริการ (Service Level Agreement, SLA) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

และการปรับภาพลักษณ์การปฏิบัติของสํานักงานฯ ให้มีคุณลักษณะ “จิตบริการ งานฉับไว สร้างสรรค์สิ่งใหม่         

ร่วมก้าวไป WCU”  โดยกําหนดจัดการสัมมนาเป็น 2 ครั้งตามกลุ่มผู้เข้าสัมมนา คือ กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่ม

หัวหน้างาน 
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ภาพโครงการ One Mahidol 
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ส่วนท่ี 4 การพัฒนาบุคลากรภายใน  

 
กองทรัพยากรบุคคลตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของพัฒนาบุคลากรภายใน โดยส่งเสริมให้บุคลากรใน

กองทรัพยากรบุคคลได้มีโอกาสไปเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ โดยหลังจากการเข้าร่วมฝึกอบรม
ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการต่างๆจะนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมา
เผยแพร่ความรู้ และแลกเปล่ียนประสบการณ์กับบุคลากรภายในกองฯ โดยกําหนดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคล (HR Share and Show) ในการประชุมกองทรัพยากรบุคคลเป็นประจําทุกเดือน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59) มีบุคลากรกองทรัพยากรบุคคล   เข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองต่างๆ ดังน้ี 

 
การเข้าร่วมอบรม / ประชมุ / สัมมนาของบุคลากรกองทรัพยากรบคุคล 

 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
ลําดับ หัวข้อ หน่วยงาน รายช่ือผู้เข้าอบรม วัน / เดือน/ ปี สถานท่ี 

1 พลกิจินตนาการสู่
ผลงานออกแบบสื่อ
อย่างสร้างสรรค์ 
ด้วยโปรแกรม 
ADOBE 
PHOTOSHOP CS6 

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

น.ส.สุขุมาภรณ ์ก้อนสมบัติ 25 - 27 
พฤศจิกายน 

2558 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ค่าลงทะเบียน 2,200 บาท 

2 การใช้ภาษาอังกฤษ
สําหรับพิธีกรรุ่นท่ี 1 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

น.ส.อุษามา แสงเสริม 28 
พฤศจิกายน  

2558 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท 

3 เทคนิคการเขียนงาน
วิเคราะห์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

1.นายปราณีต กลิ่นสังข ์
2.นางเบญจมาศ มะหมัดกุล 
3.น.ส.ปิยนุช รัตนกลุ 
4.น.ส.สุมาลี แสงสว่าง 
5.น.ส.นัทกร ประจุศิลป 
6.น.ส.ฉัตราภรณ์ พุ่มแสงทอง 

28  
เมษายน  
2559 

ห้อง K102  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลําดับ หัวข้อ หน่วยงาน รายช่ือผู้เข้าอบรม วัน / เดือน/ ปี สถานท่ี 

4 Illustrator CS6 
Workshop 12 
ช่ัวโมง 

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

1.น.ส.สุขุมาภรณ์  
ก้อนสมบัติ 
2. นายศิริชาติ วรรณสวาท 
3. น.ส.นัสธิดา บุบผา 

22 – 24 
มิถุนายน  
2559 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ค่าลงทะเบียน 
รายละ 2,200 บาท 
รวมท้ังสิ้น 6,600 บาท 

5 โครงการพัฒนาการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองวิเทศสัมพันธ์ 1.น.ส.นัทกร ประจุศิลป 
2.น.ส.อุษามา แสงเสริม 
3.น.ส.ฉัตราภรณ์  
พุ่มแสงทอง 
4.น.ส.จุฑาภรณ์  
โรจน์วิทยาธร 

25 ก.ค. –  
29 ก.ย. 2559 

ห้อง 530 ช้ัน 5 สํานักงาน
อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับ หัวข้อ หน่วยงาน รายชื่อผู้เข้าอบรม วัน / เดอืน/ ปี สถานที ่
1 เทคนิคการเขียน

รายงานการประชุม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
รุ่นที่ 28 

สํานักเสริมศึกษา 
และบริการสังคม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

น.ส.ณัฐพร ฉ่ําเกต ุ 8 – 9 
ตุลาคม 
2558 

สํานักเสริมศึกษา 
และบริการสังคม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท 

2 การคิดเชิงรุก  
รุ่นที่ 22 

สํานักเสริมศึกษา 
และบริการสังคม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นายกลุพัชร์ ศิริไพศาลโสภา 
 

17 
พฤศจิกายน  

2558 

สํานักเสริมศึกษา 
และบริการสังคม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ค่าลงทะเบียน 3,200 บาท 

3 บ้านพลังใจ เพิ่ม
พลังชีวิต ภาคี
เครือข่าย สสส. 
คร้ังท่ี 4 

สํานักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และ
วิเทศสัมพันธ์ (สภส.) 
สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ร่วมกับมูลนิธิคุณแม่  
ดร.สิริ กรินชัย 

นายวุฒิไกร จําปาทอง 29 – 31 
กรกฎาคม  

2559 

โรงแรมจันทรา รีสอร์ท     
จ.นครนายก 
(ไม่มีค่าลงทะเบียน) 
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ลําดับ หัวข้อ หน่วยงาน รายชื่อผู้เข้าอบรม วัน / เดอืน/ ปี สถานที ่
4 เทคนิคการเป็น

พิธีกรและผู้ดําเนิน
รายการมืออาชีพ 
รุ่นที่ 18 

สํานักเสริมศึกษา 
และบริการสังคม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นายกลุพัชร์ ศิริไพศาลโสภา 19 – 20 
กันยายน 2559 

สํานักเสริมศึกษา 
และบริการสังคม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ค่าลงทะเบียน 3,800 บาท 

 
นอกจากน้ี บุคลากรในกองทรัพยากรบุคคลยังได้นําความรู้ และประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลร่วม

แลกเปลี่ยนกับส่วนงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงาน และพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรภายใน รวมทั้งยังได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการในส่วนงานต่างๆ        ที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอีกด้วย รายละเอียดมีดังน้ี 

 

ลําดับ หัวข้อ หนว่ยงาน วิทยากร วัน/เดือน/ปีสถานที ่
1 แนวทางการเบิกเงินสวัสดิการ

และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

คุณปราณีต กลิ่นสังข์ วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558      
ณ ห้องประชุม 207  ชั้น 2  
อาคารราชรัตน์ 

2 สมรรถนะตามสายอาชีพ 
(Functional Competency) 

คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางเกศินี ชาวนา  
น.ส.ฉัตราภรณ์  พุ่มแสงทอง 

วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558  
ณ ห้องประชุมจันทนา          
นิลวรางกูร ช้ัน 2 อาคารมหิดล
อดุลยเดช-พระศรีนครินทร   

3 อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

นางจริยา ปัญญา วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558   
ณ ห้องสุพรรณิการ์  
โรงแรมวังสวนสุนันทา 

4 แนวทางและหลักเกณฑ์ในการ
เสนอผลงานเพื่อความก้าวหน้าใน
สายงานและสร้างแรงบันดาลใจใน
การเขียนผลงานสู่ความก้าวหน้า 

คณะเทคนิคการแพทย์   
มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางเบญจมาศ  มะหมัดกุล   วันท่ี 2 ธันวาคม 2558  ณ ห้อง 
317  ชั้น 3  อาคารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยกีารแพทย์   

5 อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

นางจริยา ปัญญา วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2559   
ณ ห้องประชุมช่อแก้ว  ช้ัน 5  
อาคาร 31   
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ลําดับ หัวข้อ หนว่ยงาน วิทยากร วัน/เดือน/ปีสถานที ่
6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อ
เข้าสู่ตําแหน่งฯ 

มหาวิทยาลัยจุฬา     
ลงกรณราชวิทยาลัย 

นางจริยา ปัญญา 
น.ส.ปิยนุช รัตนกุล 
 

วันท่ี 8 – 9 มิถุนายน 2559 
อาคารมวก.48 พรรษา 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

7 “เส้นทางความก้าวหน้าของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัย
นานาชาติ รุ่นท่ี 1” 

วิทยาลัยนานาชาต ิ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางเบญจมาศ  มะหมัดกุล   วันท่ี 28 มิถุนายน 2559 
ณ ห้องสัมมนา 1210 ช้ัน 2 
อาคารวิทยาลัยนานาชาติ 1 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

8 โครงการ MU–LA Team 
Building 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางจริยา ปัญญา และทีม วันท่ี 29 มิถุนายน 2559 
ห้อง 131 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดบ 

9 เทคนิคการเขียนพม.เพื่อเสนอขอ
ตําแหน่งท่ีสูงขึน้ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

น.ส.ปิยนุช รัตนกุล 
นางเบญจมาศ  มะหมัดกุล   

วันท่ี 13 กรกฎาคม 2559          
ห้อง 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

10 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  ทาง
กฎหมาย 

คณะแพทยศาสตร์  
รพ.รามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

นายปราณีต กลิ่นสังข์ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2559         
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 
ด้านแพทย์และโรงเรียนพยาบาล 
รามาธิบดี  

11 เร่ือง “การบันทึกแบบ ก.พ.อ.03 
ผ่านระบบออนไลน์” 

คณะสัตวแพทยศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางวันเพ็ญ  แดงเอม 
นางสแกวรรณ  พูลเพิ่ม 
น.ส.ณัฐพร  ฉ่ําเกตุ 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2559  
ณ ห้องประชุมพยัคฆ์ไกรสี ชั้น 4  
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ  

12 โครงการโสเหล่ตุ้มโฮม “การเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ” 

สภาอาจารย์  
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

นางจริยา ปัญญา วันที่ 17 สิงหาคม 2559   
ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย 
คณะเภสัชศาสตร์ 

13 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึก
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน การบันทึก
ภาระงาน 

โครงการจัดตั้ง 
วิทยาเขตอํานาจเจริญ 

น.ส.ปิยนุช รัตนกุล 
น.ส.ฉัตราภรณ์ พุ่มแสงทอง 

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 
ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวม 
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 อาคารดลเมธา โครงการจัดตั้ง 
วิทยาเขตอํานาจเจริญ 
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ลําดับ หัวข้อ หนว่ยงาน วิทยากร วัน/เดือน/ปีสถานที ่
14 โครงการอบรมการขอตําแหน่ง

ทางวิชาการของอาจารย์ 
โครงการจัดต้ังวิทยา
เขตนครสวรรค์ สนอ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสุภัทรา  บุศย์เมืองปัก 
นางวันเพ็ญ  แดงเอม 
น.ส.จุฑาภรณ์  โรจนวิทยาธร 

วันท่ี 22 สิงหาคม 2559  
ณ ห้องประชุมกลางนํ้า   
โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค์ 

15 การบันทึกแบบ ก.พ.อ.03  
ปรับปรุง/2 ในระบบออนไลน ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสุภัทรา  บุศย์เมืองปัก     
นางวันเพ็ญ  แดงเอม           
น.ส.จุฑาภรณ์  โรจนวิทยาธร 
น.ส.ณัฐพร  ฉ่ําเกตุ 
นางสแกวรรณ  พูลเพิ่ม 

วันท่ี 13 กันยายน 2559  
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 7402 ช้ัน 4 
อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร 7) 
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ส่วนท่ี 5 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 

 
 
  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กองทรัพยากรบุคคลให้การตอ้นร้บคณะศึกษาดูงาน ที่มาร่วมแลกเปล่ียนความรู้ 

และประสบการณ์ด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล จํานวน 8 หน่วยงาน ปรากฎรายละเอียด ดังน้ี 
 

หนว่ยงาน กําหนดการ หัวข้อ 
1.มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม วันท่ี 13 ตุลาคม 2558 การบริหารงานบุคคล 
2.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันท่ี 28 ตุลาคม 2558 ระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ 

3.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2558 ระบบการพัฒนาระบบการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน ระบบภาระงานสายวิชาการแบบ
ก.พ.03 ออนไลน์ 

4.คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 ระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ 

5.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วันท่ี 14 ธันวาคม 2558 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและโอกาส
ความก้าวหน้าของสายสนับสนุนและสายวิชาการ 

6.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

วันท่ี 21 มกราคม 2559 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลการศึกษา การ
พัฒนา/ดแูลรักษาบุคลากร โดยเฉพาะระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7.วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง 
สํานักงานศาลปกครอง 

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2559 การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 

8.นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเพทธนบุรี วันท่ี 11 พฤษภาคม 2559 นักศึกษาโครงการ Leadership Development 
Program เข้าสัมภาษณ์ 

9.สํานักสิริพัฒนา  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

วันท่ี 1 มิถุนายน 2559 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
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  ภาพการตอ้นรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ 
 
  
 

 

  
     

 

คณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
วันท่ี 13 ตุลาคม 2558ลาคม 2558

  คณะดูงานจากวิทยาลัยการยติุธรรมทางการปกครอง
สํานักงานศาลปกครอง วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2559 
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