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บทท่ี  ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑  ความเปนมา 
  จากการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ตลอดจนกระแสโลกาภิวัตนทําให
สังคมโลกปจจุบันเขาสูสังคมแหงการเรียนรู  ( Knowledgebased Society)  ซ่ึงเปนสังคมท่ีแขงขันกันดวย
ความรู  ทักษะ  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  และการบริหารจัดการองคกรสมัยใหม  เปนผลทําใหสวนราชการ  
หนวยงาน  หรือองคกรตาง ๆ  รวมท้ังคณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซ่ึงมีภารกิจหลัก ๔ 
ประการ  คือ  ๑.  การพัฒนาและผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพท้ังทางดานวิชาการและจริยธรรม  ๒.  ทําการวิจัย
ท่ีแกปญหาและตอบสนองความตองการทางดานเกษตรศาสตร  โดยเฉพาะเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง  ๓.  การใหบริการวิชาการตอชุมชนและสังคมทางดานการเกษตร  และ  ๔. การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทางดานการเกษตรและชุมชนเกษตร  จากภารกิจหลักท้ัง ๔  ดานของคณะ
เกษตรศาสตร  ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  หมวด ๖  มาตรา  ๔๘  ได
กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีระบบ  และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอยาง
ตอเนื่อง  เพ่ือเปนเครื่องมือในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  บนพ้ืนฐานของเสรีภาพทาง
วิชาการ  และความเปนอิสระในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีเอ้ือตอการตรวจสอบจากสังคมภายนอก  
นําไปสูความมีมาตรฐานการศึกษาใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล  และสามารถแขงขันกับนานาชาติได    
จากภารกิจหลักและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว  จึงเปนเหตุใหคณะเกษตรศาสตร  มีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาองคกร  พัฒนาบุคลากรใหคณะ ฯ อยางท่ัวถึงและเปนระบบ  เพ่ือใหมี
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีสอดคลองกับภารกิจ  นโยบายภาครัฐ  นโยบายการพัฒนา
ระบบราชการ  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  โดยยึดกรอบนโยบาย
หลักในการพัฒนา  ภายใตพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.
๒๕๔๕  และยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ  ดังนี้ 
  ๑.  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๕   
กําหนดหลักการเปาหมาย  ตามมาตรา  ๓/๑  แหงพระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 
๕)  พ.ศ.๒๕๔๕  ใหมีความชัดเจนและเปนบทบังคับใหสวนราชการตองปฏิบัติ  โดยไดกําหนดขอบเขตและ
ความหมายของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีวาหมายถึง  การบริหารราชการเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย  ดังนี้ 
   ๑)  เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
   ๒)  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอกิจการของรัฐ 
   ๓)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
   ๔)  ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
   ๕)  มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
   ๖)  ประชาชนไดรับความสะดวก  และไดรับการตอบสนองความตองการ 
   ๗)  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 
  ๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ  ซ่ึงคณะเกษตรศาสตรถือเปนยุทธศาสตรในการ
พัฒนาบุคลากรในหนวยงาน  ดังนี้ 
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  แนวคิดในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการในปจจุบัน   หมายถึง  การพัฒนา
ขาราชการในปจจุบัน  มุงเนนการพัฒนาขาราชการโดยยึดหลักสมรรถนะ  (Competency)  และการ
พัฒนาขีดความสามารถ (Capability)  เพ่ือใหขาราชการหรือผูปฏิบัติงานท่ีทรงความรู (Knowledge 
Worker)  สามารถปฏิบัติงานภายใตหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  และระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหมไดอยางมีประสิทธิภาพกาวทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถพัฒนางานในหนาท่ีไดอยางตอเนื่อง
สมํ่าเสมอ  โดยการพัฒนาท่ีเนนการเรียนรูจากประสบการณจริง  ซ่ึงสํานักงาน ก.พ.ไดศึกษาและพัฒนา
เครื่องมือสําหรับ  การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล   หรือท่ีเรียกวา  HR Scorecard  มา
เปนมาตรฐานสําหรับวัดความสําเร็จในดานการบริหารทรัพยากรบุคคล   คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  จึงไดนํามาเปนเครื่องมือในการจัดทําแผนกลยุทธในการบริหารทรัพยากรบุคคล  ตั้งแตในชวง
แผนท่ี ๑  (พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๒)  แผนท่ี ๒  (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗)  และใชเปนเครื่องมือในการจัดทํา
แผนฯ  ในชวงท่ี ๓  คือ  พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
 
๑.๒  HR  Scorecard   
  เปนเครื่องมือสําหรับใชประเมินผลความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร  
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาและเพ่ิมขีดสมรรถนะกําลังคนขององคกรใหมีความเขมแข็งและสอดรับกับภารกิจของ
องคกร  องคประกอบของการประเมินความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  มี  ๔  องคประกอบ  
ไดแก 

๑. มาตรฐานความสําเร็จของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  ซ่ึงเปนเปาหมายสุดทาย
ขององคกร 

๒.  ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ  หมายถึง  นโยบาย  มาตรการ  แผนงาน  โครงการ  
มาตรการและการดําเนินงานตาง ๆ  ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ซ่ึงจะทําใหองคการบรรลุมาตรฐาน
ความสําเร็จ 

๓.  มาตรวัดหรือตัวชี้วัดความสําเร็จ  หมายถึง  ปจจัยหรือตัวบงชี้วาองคกรมีความ
คืบหนาในการดําเนินการตามนโยบาย  แผนงาน  โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ซ่ึงมีความสอดคลองกับมาตรฐานแหงความสําเร็จจนบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวมากนอยเพียงใด 

๔.  ผลการดําเนินงาน  หมายถึง  ขอมูลจริงท่ีใชเปนหลักฐานในการประเมินวาองคกรได
ดําเนินการตามนโยบาย  แผนงาน  โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ซ่ึงมีความ
สอดคลองกับมาตรฐานแหงความสําเร็จ 

มาตรฐานความสําเร็จท่ีเปนเปาหมายสุดทายท่ีองคกรตองบริหารทรัพยากรบุคคลใหบรรลุ
มี  ๕  มิติ  ดังนี้ 

 
มิติท่ี  ๑  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
มิติท่ี  ๒  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติท่ี  ๓  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติท่ี  ๔   ความพรอมรับผิดดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
มิติท่ี  ๕  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
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มิติท่ี  ๑  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร   หมายถึง  การท่ีองคกรมีแนวทางและวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  ดังตอไปนี้ 

๑.  องคกรมีนโยบาย  แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ซ่ึงมีความ
สอดคลองและสนับสนุนใหองคกรบรรลุพันธกิจ  เปาหมายและวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

๒.  องคกรมีการวางแผนและบริหารกําลังคนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  กลาวคือ  
กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะท่ีเหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจําเปนขององคกรท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต  มีการวิเคราะหสภาพกําลังคน  สามารถระบุชองวางดานความตองการกําลังคนและมี
แผนเพ่ือลดชองวางดังกลาว 

๓.  องคกรมีนโยบายและแผนงาน  โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพ่ือดึงดูดใหไดมาพัฒนาและรักษาไวซ่ึงกลุมบุคลากรท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูง  ซ่ึงจําเปนตอการคง
อยูและขีดความสามารถในการแขงขันขององคกร 

๔.  องคกรมีแผนการสรางและแผนการพัฒนาผูบริหารทุกระดับ  รวมท้ังมีแผนสรางความ
ตอเนื่องในการบริหารราชการ  นอกจากนี้ยังรวมถึงการท่ีผูนําปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีและสรางแรง
บันดาลใจใหกับขาราชการและผูปฏิบัติงาน  ท้ังในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 

มิติท่ี  ๒  ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  หมายถึง  กิจกรรม
และกระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

๑.  กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร  เชน  การคัดเลือก  การ
บรรจุแตงตั้ง  การพัฒนา  การเลื่อนข้ัน  เลื่อนตําแหนง  การโยกยาย  และกิจกรรมดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอ่ืน ๆ  มีความถูกตองและทันเวลา 

๒.  องคกรมีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความถูกตอง  เท่ียงตรง  
ทันสมัย  และนํามาใชประกอบการตัดสินใจการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรไดจริง 

๓.  สัดสวนคาใชจายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลตอ
งบประมาณรายจายขององคกร  มีความเหมาะสมและสะทอนผลิตภาพของบุคลากร    ตลอดจนความ
คุมคา 

๔.  มีการนําเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององคกร  เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบรกิาร 

มิติท่ี  ๓  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  หมายถึง  นโยบาย  แผนงาน  
โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร  กอใหเกิดผลดังนี้ 

1.  การรักษาไวซ่ึงขาราชการและผูปฏิบัติงาน ซ่ึงจําเปนตอการบรรลุเปาหมายพันธกิจ
ขององคกร 

2.  ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากรผูปฏิบัติงาน  ตอนโยบาย  แผนงาน  
โครงการ  และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร 

3.  การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง  รวมท้ังสงเสริมใหมีการ
แบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรู  เพ่ือพัฒนาขาราชการและผูปฏิบัติงานใหมีทักษะและ
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการบรรลุภารกิจ  และเปาหมายขององคกร 
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๔.  การมีระบบบริหารผลงานท่ีเนนประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและความคุมคา มีระบบ  
หรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสามารถจําแนกความแตกตาง  และจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการ  และผูปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผล  นอกจากนี้แลว  บุคลกรในองคกรยังมีความเขาใจถึง
ความเชื่อมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลและผลงานของทีมงาน  กับความสําเร็จหรือผลงานของ
องคกร 

มิติท่ี  ๔  ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  หมายถึง  การท่ีองคกร
จะตอง 

1.  รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ตลอดจนการดําเนินการดานวินัย  โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน  หลักคุณธรรม  หลักนิติธรรม  
และหลักสิทธิมนุษยชน 

2.  มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ท้ังนี้   จะตองกําหนดใหความพรอมรับผิดดานการบริการทรัพยากรบุคคลแทรกอยูในทุก

กิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร 

มิติท่ี  ๕  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน  หมายถึง  การท่ี
องคกร  มีนโยบาย  แผนงาน  โครงการและมาตรการ  ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรใน
องคกร  ดังนี้ 

๑.  บุคลากรในองคกรมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน  ระบบงานและ
บรรยากาศการทํางาน  ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหารองคกร  และการ
ใหบริการแกผูมารับบริการหรือองคกรอ่ืน  ซ่ึงจะสงเสริมใหบุคลากรในองคกรไดใชศักยภาพอยางเต็มท่ี  
โดยไมสูญเสียรูปแบบการใชชีวิตสวนตัว 

๒.  มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมท่ีไมใชสวัสดิการภาคบังคับ  ซ่ึง
มีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการและสภาพขององคกร 

๓.  มีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารขององคกรกับบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน  และในระหวางบุคลากรผูปฏิบัติงานดวยกันเอง  และใหกําลังคนมีความพรอมท่ีจะขับเคลื่อน
องคกรใหพัฒนาไปสูวิสัยทัศนท่ีตองการ 
 
๑.๓  ข้ันตอนในการดําเนินการ 

มาตรการความสําเร็จท้ัง  ๕  มิติ  มีความครอบคลุมในภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคล
ท่ีองคกรสามารถใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหบรรลุความสําเร็จ  เกิดผลเปนรูปธรรมนั่น
คือ  การมีบุคลากรท่ีพรอมตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร  การท่ีบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตาม
เปาหมายพันธกิจ  และบุคลากรไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมตามหลักคุณธรรม  หลักความสามารถ  
หลักผลงาน  และหลักความสมดุลระหวางคุณภาพชีวิตกับการทํางาน  นอกจากนี้องคกรก็สามารถประเมิน
ความสําเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยสะทอนมาตรฐานดังกลาว  ซ่ึงข้ันตอนในการดําเนินการ
ดังกลาวแบงเปน  ๕  ข้ันตอน  คือ 
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ข้ันตอนท่ี  ๑  จัดกิจกรรมการพัฒนาหรือเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนา  
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  และการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลใหแกผูปฏิบัติงาน
และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ข้ันตอนท่ี  ๒  ประเมินสถานภาพปจจุบันดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพ่ือใหทราบ
ระดับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล  จุดออน  จุดแข็ง  ของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  สิ่งท่ี
ผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลคาดหวังตองานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
รวมท้ังแนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสนับสนุนและผลักดันให
ยุทธศาสตรขององคกรประสบความสําเร็จ 

ข้ันตอนท่ี  ๓  วิเคราะหทิศทาง  นโยบาย  และกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับนโยบาย  ยุทธศาสตร  และแผนบริหารองคกรของหนวยงาน  โดย
นําขอมูลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี  ๒   ไดแกขอมูลเก่ียวกับทิศทางนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ผูบริหาร  ขอมูลความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย (ผูบริหารระดับสูง  ผูบริหารสายงานหลักท่ีรับผิดชอบตอ
เปาหมายความสําเร็จตามยุทธศาสตร  ผูรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล)  ผลการวิเคราะห
จุดออน  จุดแข็ง  ของการบริหารทรัพยากรบุคคลมาพิจารณารวมกับทิศทาง  นโยบาย  ยุทธศาสตร  และ
แผนบริหารขององคกร  แลวกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลอง  และ
สนับสนุนตอการบรรลุยุทธศาสตรขององคกร 

ข้ันตอนท่ี  ๔  การกําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  และ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแตละเปาประสงค  คือ  การวิเคราะหหาปจจัยท่ีจะทําใหประเด็นยุทธศาสตร
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีกําหนดไวในข้ันตอนท่ี  3  บรรลุผล  กลาวคือ  ตองระบุไดวางานกานการ
บริหารงานบุคคลจะตองทําอะไร  ดวยกลวิธีใด  จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว  โดย
เรียกสิ่งท่ีกําหนดเพ่ือใหเกิดการดําเนินการใหบรรลุผลนี้วา  เปาประสงคเชิงกลยุทธ 

การกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  คือ  การกําหนด  
ระบุ  สิ่งบงชี้วาเปาประสงคเชิงกลยุทธนั้นประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด  หรือมีวิธีการประเมิน
อยางไร 

ข้ันตอนท่ี  ๕  การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีรายละเอียดขอมูล
ครบถวนสมบูรณ  ตามแบบฟอรมการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Scorecard 
Template)  การกําหนดแผนงาน/โครงการรองรับ  ซ่ึงถือเปนข้ันตอนสุดทายของการจัดทําแผนกลยุทธ
การบริหารทรัพยากรบุคคล  กอนท่ีผูบริหารขององคกรจะพิจารณาใหความเห็นชอบในการดําเนินการให
เกิดผลในทางปฏิบัติตอไป 

แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลจะเปนสวนหนึ่งของแผนยุทธศาสตรขององคกร  
ดังนั้น  แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเปนแผนท่ีมุงเนนการสนับสนุนใหกําลังคนสามารถปฏิบัติ
ภารกิจไดบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรขององคกร  และมีความพรอมท่ีจะขับเคลื่อนสวนราชการหรือ
องคกรใหกาวหนาไปสูวิสัยทัศนท่ีตองการ 
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บทท่ี  ๒ 

ผลการดําเนินงานของคณะเกษตรศาสตร 

๒.๑  การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ 

  จากท่ีกลาวมาแลวในบทนําเก่ียวกับข้ันตอน  ๕  ข้ันตอนในการจัดทําแผนกลยุทธการ

บริหารทรัพยากรบุคคล  นั้น  คณะเกษตรศาสตร  ไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธในการบริหารทรัพยากร

บุคคลโดยการดําเนินงานคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  ซ่ึงประกอบดวย 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร  เปนท่ีปรึกษา  รองคณบดีฝายบริหาร   หัวหนาสํานักงานไรฝกทดลองและ

หองปฏิบัติการกลาง หัวหนาสํานักงานเลขานุการ  และบุคลากร เปนคณะกรรมการ  ซ่ึงข้ันตอนการสราง

ความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดทําแผนกลยุทธนั้น  คณะเกษตรศาสตร  ไดสอดแทรกความรูความเขาใจใน

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะฯ  แกบุคลากรในชวงการจัดประชุมสัมมนาประจําปของคณะฯ  ซ่ึง

การสัมมนาจะเปนการสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปตามแผนกลยุทธ  โดยผูบริหารของคณะฯ  ผูบริหาร

หนวยงาน  เปนผูรายงานผลการดําเนินงาน  ในขณะเดียวกันไดกลาวถึงปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตาง 

ๆ  และเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นใหขอเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานในทุก ๆ ดาน  ตาม

พันธกิจของคณะฯ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุผลตามพันธกิจตาง ๆ  และนําประเด็นปญหาขอเสนอแนะมา

จัดทําโครงการในการปฏิบัติงานตอไป 

๒.๒ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค คณะเกษตรศาสตร 

 
ปรัชญา 

มุงสรางสรรคความรู และเปนแหลงปญญา วิชาชีพและคุณธรรม นําสูการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ  
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 

 วิสัยทัศน 

เปนสถาบันชั้นนําในการเรียนรูและพัฒนาดานการเกษตรเพ่ือชุมชนทองถ่ินในอีสานใต ภูมิภาคลุมน้ําโขง 
และอาเซียน 

 
 

 พันธกิจ 

๑.   พัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลท้ังดานวิชาการ  มีคุณธรรมและจริยธรรมนําความรู คิดเปน 
 ทําเปน รูรักสามัคคี มีจิตสาธารณะและดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง 
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๒.  วิจัยและสรางนวัตกรรมดานการเกษตร ประมงและอุตสาหกรรมเกษตร ท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในชุมชน
ทองถ่ินอีสานใตภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน 

๓.บริการวิชาการ และเสริมสรางความรวมมือดานการเกษตร ประมงและอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือการพัฒนาชุมชน
ทองถ่ินอีสานใตภูมิภาคลุมน้ําโขงและนานาชาติ 

๔.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทางดานการเกษตร ประมงและอุตสาหกรรมเกษตรกับชุมชนทองถ่ินอีสาน
ใตภูมิภาคลุมน้ําโขง 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาตแิหงเอเซียตะวนัออกเฉียงใต มี 10 ประเทศไทย ลาว เวียตนาม กัมพูชา  พมา บูรไน  มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส อนิโดนีเซีย (ภูมิภาค
ลุมน้ําโขง คือ ไทย ลาว เวียตนาม กมัพูชา  พมา  จีนตอนใต) 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

๑.   บัณฑิตมีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความสามัคคี   มีจิตสาธารณะ ใฝรูและมีสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพ เปนท่ียอมรับในระดับสากล 

๒. องคความรู นวัตกรรม ดานการเกษตรและพัฒนาชุมชน เปนท่ียอมรับในระดับสากล 

๓.  งานบริการวิชาการท่ีเสริมสรางความเขมแข็งดานการเกษตร ความม่ันคงทางอาหารและพัฒนาชุมชน 

๔. อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินดานการเกษตร ประมงและอุตสาหกรรมเกษตรและวิถีชุมชน 
 

 วัตถุประสงค 

๑. สรางบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ  มีคุณธรรมจรยิธรรม มีจิตสาธารณะ รูรักสามัคคี และความรับผิดชอบ 
สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  ทันตอการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพและมี
ความสุขในการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีศักยภาพระดับสากล 

๒. สรางองคความรู นวัตกรรมและผลงานสรางสรรค เพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาท่ีตอบสนองความตองการของสังคม 

๓. ใหบริการวิชาการ โดยบูรณการองคความรูและสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานระดับทองถ่ิน ระดับชาติ
และนานาชาติ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน โดยเชื่อมโยงกลับสูการเรียน
การสอน การวิจัย ทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

๔. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ดวยการศึกษา อนุรักษ และเผยแพร โดยบูรณาการเขากับการเรียนการสอน การ
วิจัย และกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือธํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

๕.บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง บุคลากรมีคุณภาพ
และมีความสุข 
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อัตลักษณ 
สรางสรรค  สามัคคี สํานึกดีตอสังคม 

 
สรางสรรค (Knowledge Creation) หมายถึง เปนผูใฝรู มีความขวนขวายแสวงหาความรู มีความสามารถในการสราง
มูลคาและคุณคาจากความรู มีการสรางนวัตกรรม 
สามัคคี (Unity) หมายถึง มีความรวมมือรวมใจ รูจักประนีประนอม สามารถทํางานเปนทีม และสามารถบูรณาการ
เชื่อมโยงในดานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
สํานึกดี (Integrity) หมายถึง มีจิตใจท่ีดีงาม มีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม 

  
เอกลักษณ 

ภูมิปญญาแหงภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 

ภูมิปญญา หมายถึง ความรู ความสามารถ ความเชื่อ ท่ีนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือแกไขปญหาของมนุษย 
 
      

กลยุทธ 
๑.  สรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง มี
คุณธรรม จริยธรรมความรับผิดชอบตอสังคม ความสามัคคี ความพอเพียง จิตสาธารณะ และมีความพรอมเพ่ือรองรับ
การเปดประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 โดยพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และจัดใหมีทักษะการเรยีนรูจากประสบการณจริง 

๒. พัฒนาอาจารยใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองใหพรอมทันตอพลวัตรของสังคม โดย
สงเสริมและสนับสนุนใหทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู และพัฒนาสมรรถนะดานวิชาการในระดับ
สากล  

๓. สนับสนุนงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการเกษตรเพ่ือแกปญหาใหกับชุมชนทองถ่ิน ภูมิภาคลุมน้ํา
โขง และอาเซียน   โดยเนนงานวิจัยแบบบูรณาการและสงเสริมความรวมมือกับหนวยงานท้ังภายในและตางประเทศ 

๔.  พัฒนาและสนับสนุนงานบริการวิชาการท่ีเสริมสรางความเขมแข็งดานการเกษตร ความม่ันคงทางอาหารและ
พัฒนาชุมชน ท้ังในและตางประเทศ 

๕. ศึกษา คนควา รวบรวม ฟนฟูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินดานการเกษตรและวิถีชุมชน 

๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาลใชขอมูลเปนฐานในการตัดสินใจโดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาบริหารจัดการโดยการลดการพ่ึงพาภาครัฐและสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรและพลังงาน 

๗. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยใหบุคลากรมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรู เพ่ือการทํางาน
ไดเต็มตามศักยภาพอยางมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรและผูบริหารทุกระดับ สรางเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพใหบุคลากร สงเสริมและสนับสนุนความกาวหนาของบุคลากร และการจัดการความรูเพ่ือ



9 
 

แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะเกษตรศาสตร พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  ผานมติกก.คณะฯคร้ังที่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘                                                                    
  
 

นําไปสูการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 
การจัดทําแผนกลยุทธในการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดําเนินการภายใตแผนกลยุทธของคณะเกษตรศาสตร

กลยุทธท่ี ๒ กลยุทธ ท่ี ๔  กลยุทธ ท่ี ๖  และ กลยุทธท่ี ๗  ประกอบกับการประเมินสถานภาพปจจุบันดานการ
บริหารงานบุคคล  การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง ของการบริหารทรัพยากรบุคคล การนําขอเสนอแนะแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในทุก ๆ ดาน  ตามพันธกิจของคณะฯ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุผลตามพันธกิจตาง ๆ  นําประเด็นปญหา
ขอเสนอแนะมาจัดทําโครงการในการปฏิบัติงานตอไป  ดังนี ้

 
๑. การประเมินสถานภาพปจจุบันดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑.๑  วิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

จุดแข็ง 
 ๑. สถานท่ีทํางาน  เอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติงาน  บุคลากรมีความยินดีและความพรอมท่ีจะใหบริการ 
 ๒. มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย  มีวัสดุและครุภัณฑ  อุปกรณตาง ๆ  เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 ๓. มีการจัดสวัสดิการชวยเหลอืบุคลากรและสรางเสริมสุขภาพท่ีดี 
 ๔.  ผูบริหารใหการสนับสนุนการพัฒนาท้ังทางดานวิชาการและดานการพัฒนาบุคลากร 
 ๕.  บุคลากรมีความกาวหนาในสายงาน  โดยเฉพาะสายวิชาการ 
 ๖.  บุคลากรมีความรูความสามารถและประสบการณดานการเกษตร  เพ่ือประกอบการเรียนการสอน  การ
บริการวิชาการแกชุมชน  การวิจัย 
 ๗.  มีระบบการใหบริการแบบรวมศูนย 

จุดออน 
 ๑.  ระบบการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน  ระบบจัดซ้ือจัดหาวัสดุเพ่ือการเรียนการสอนยังไม
สามารถตอบสนองผูรับบริการไดอยางรวดเร็วเทาท่ีควร  เนื่องจากภาระงานมากและมีภาระงานอ่ืนเพ่ิมเติมเสมอ  เชน  
การจัดการประชุม  การับรองแขกของคณะฯ  และอ่ืน ๆ   
 ๒.  ระบบการสงขอมูลขาวสารผานระบบเมลลเวียนผานระบบเครือขายอินเตอรเนทยังเขาไมถึงบุคลากรใน
คณะฯ  จึงทําใหการสงขาวสารในบางกรณีเปนไปอยางลาชา 
 ๓.  การทํางานเปนทีมของบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ยังมีนอย 
 ๔.  สิ่งจูงใจท่ีจะทําใหคนในองคกรทุมเทกําลังกายกําลังใจและความคิดในการปฏิบัติงานยังมีนอย 
  ๕.  ระบบรักษาความปลอดภัยของบุคลากรในเวลากลางคืนท่ีอยูปฏิบัติงานยังบกพรอง  เนื่องจากผูรักษา
ความปลอดภัยไมอยูปฏิบัติหนาท่ี 

๑.๒  วิเคราะหความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะเกษตรศาสตร 

 ๑.  ตองการใหคณะเกษตรศาสตร  เปน  หนึ่งในผูนําดานการเกษตรและเทคโนโลย ี
 ๒. เปนองคกรแหงการเรียนรู  และเปนแหลงขอมูลเพ่ือเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ๓. มีความโปรงใสในการบริหารคน  บริหารงาน  และบริหารเงิน 
 ๔.  มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในสาขาวิชาตาง ๆ  บนพ้ืนฐานหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และการบริการท่ีดี  ใน
การปฏิบัติงานเพ่ือสวนรวมเปนสําคัญ 
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 ๕.  มีแผนพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถสูงใหคงอยูในคณะฯ ตอไป 
 ๖.  มีระบบการจัดทําขอมูลท่ีรวดเร็วและประหยัดงบประมาณ 
 ๗.  ลดความซํ้าซอนในการปฏิบัติงาน 
 ๘.  ตองการใหมีวัฒนธรรมองคกร  ท่ีมีบรรยากาศการทํางานท่ีมีสวนรวมบนพ้ืนฐานการทํางานเปนทีม  สราง
ความสัมพันธระหวางผูบริหารและบุคลากรในคณะฯ 
 ๙.  สงเสริม  สนับสนุนใหบุคลากรมีความรู  ความสามารถ  ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ี
เหมาะสม 
 ๑๐.  เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการประเมินความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน  ตอเพ่ือนรวมงาน  ของ
ฝายสนับสนุน  เพ่ือนําขอมูลมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ   
 ๑๑.  มีการสงเสริมใหบุคลากรเพ่ิมพูน  ทักษะ  ความรูความสามารถ  ทางดาน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
ดานวิชาการตามสายงานอยางตอเนื่อง 
   จัดสวัสดิการตางๆ  ท่ีเอ้ือตอการสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีความสุข  ดวยสุขภาพกายใจท่ีแข็งแรง 
 

๒.  การวิเคราะหประเด็นกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะเกษตรศาสตร 
   คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  ไดสรุปประเด็นดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล  โดยวิเคราะหจากจุดแข็ง  จุดออน  และความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียของคณะเกษตรศาสตร  ดังนี ้
  ๑.  การสรางสวัสดิการเพ่ือเสริมสรางกําลังใจและความเขมแข็งทางกายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๒.  การสรางการมีสวนรวมในการบริหารงาน  บคุลากร  และงบประมาณอยางโปรงใส 
 ๓.  การวางแผนอัตรากําลังเพ่ือรองรับอัตราบุคลากรท่ีจะเกษียณอายุ 
 ๔.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการใชงานขอมูลขาวสารใหทันสมัยยิ่งข้ึน 
 ๕.  การพัฒนาระบบการประเมินภาระงานเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ๖.  การสงเสริมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในการเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  เชน  การ
ฝกอบรม  ดูงาน การประชุมวิชาการ 
 ๗.  มีสิ่งอํานวยความสะดวกและคอมพิวเตอรเพ่ือใหบุคลากรเขาถึงขอมูลไดสะดวก 
 ๘.  มีโปรแกรม  ระบบการทํางานโดยใช IT  เพ่ือสนับสนุนใหการปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ  
รวดเร็ว  คลองตัว 
 ๙.  มีระบบทางดวนดานงานวิจัย  เพ่ือรองรับการใหบริการดานงานวิจัยท่ีรวดเร็ว 
 ๑๐.  มีระบบการใหรางวัล/เชิดชูผลงานแกผูท่ีปฏิบัติงานดวยความเสียสละ  อุทิศตน บุคลากรดีเดน 
 ๑๑.  จัดการสภาพแวดลอมสถานท่ีทํางานใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 ๑๒.  มีแผนรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถสูงใหคงอยูในองคกร  เชน สงเสริมสนับสนุน ใหบุคลากรท่ี
มีความรูความสามารถ  ใหไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีเหมาะสม จัดทําคําของบประมาณรองรับการจาง
หลังเกษียณอายุ 
 จากการวิเคราะหประเด็นกลยุทธดังกลาว  สามารถสรุปประเด็นกลยุทธการบรหิารทรัพยากรบุคคลของคณะ
เกษตรศาสตร  ได  ๔  ประเด็น  ดังนี ้
 กลยุทธ  ท่ี  ๑ พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนระบบ  เปนธรรม  และโปรงใส 
 กลยุทธ  ท่ี  ๒  พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการดานตาง ๆ  เพ่ือสรางเสริมขวัญ  กําลังใจ  กําลังกายในการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
 กลยุทธ  ท่ี  ๓  พัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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 กลยุทธ  ท่ี  ๔  สงเสริมใหบุคลากรเพ่ิมพูนความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 

๓. การกําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธและตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของแตละเปาประสงค 
ตามท่ีคณะเกษตรศาสตร  ไดทําการวิเคราะหประเด็นกลยุทธจากจุดออน  จุดแข็ง  และความคาดหวังของ

ผูบริหารแลว  ไดกําหนดประเด็นกลยุทธเปน  4  ประเด็น  จึงนําประเด็นกลยุทธดังกลาวมากําหนดเปาประสงคเชิงกล
ยุทธและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแตละเปาประสงค  โดยวิเคราะหจากสิ่งท่ีสนับสนุนประเด็นกลยุทธตาง ๆ   
ปจจัยหลักท่ีทําใหประเด็นกลยุทธประสบความสําเร็จ  รวมท้ังอุปสรรคตอประเด็นกลยุทธ  ดังตอไปนี้ 

 
ประเด็นกลยุทธท่ี  ๑ พัฒนากระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนระบบ  เปนธรรมและโปรงใส 

๑.  ส่ิงท่ีสนับสนุน  ปจจัยสนับสนุน / อุปสรรค / ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือขจัดอุปสรรค 
 

สิง่สนับสนุน  ปจจัย สนับสนุน อุปสรรค สิ่งท่ีตองทําเพ่ือขจัดอุปสรรค 
๑.กลไกสรรหา การบรรจุ การ
แตงตั้ง  และการยายตําแหนง  เปน
ระบบ  เปนธรรม 
๒. มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเปนระบบ 
๓.มีการมอบหมายงานอยางชัดเจน 
๔.มีระเบียบในการบริหารงาน
บุคคล 
๕. ระบบการบริหารจัดการท่ีมี 
ธรรมาภิบาล 

๑. บุคลากรไมสามารถตรวจสอบ
ความโปรงใสของกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

๑. สรางชองทางใหบุคลากรสามารถ
ตรวจสอบความโปรงใสของ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒. กําหนดใหมีการประเมินระดับ
ความสําเร็จในการบรหิารจัดการท่ีดี 
มีธรรมาภิบาลไดบรรลุตามคา
เปาหมายท่ีคณะเกษตรศาสตร  

๒. เปาประสงคเชิงกลยุทธ 

ประเด็นกลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 
พัฒนากระบวนการบรหิารทรัพยากร
บุคคลใหเปนระบบ  เปนธรรม  และ
โปรงใส 

๑. บุคลากรมีชองทางในการ
ตรวจสอบความโปรงใสของ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒. มีการประเมินระดับความสําเร็จ
ของระบบการบริหารจัดการท่ีดีมี 
ธรรมาภิบาล 

๑.จํานวนชองทางท่ีบุคลากรสามารถ
ตรวจสอบความโปรงใสของ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ไมต่ํากวา ๒ ชองทาง 
๒.การประเมินระดับความสําเร็จใน
การบริหารจัดการท่ีดี มีธรรมาภิบาล 
ไดบรรลุตามคาเปาหมายท่ีคณะ
เกษตรศาสตร กําหนดไว 
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ประเด็นกลยุทธท่ี  ๒ พัฒนาระบบสวัสดิการตาง ๆ  เพ่ือเสริมสรางขวัญกําลังใจ  กําลังกายในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๑.  ส่ิงท่ีสนับสนุน  ปจจัยสนับสนุน / อุปสรรค / ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือขจัดอุปสรรค 
 

สิง่สนับสนุน  ปจจัย สนับสนุน อุปสรรค สิ่งท่ีตองทําเพ่ือขจัดอุปสรรค 
๑. มีแผนและงบประมาณสนับสนุน
ในโครงการ /กิจกรรม 
๒.  ผูบริหารใหความสําคัญและ
พิจารณาเห็นวาคุณภาพชีวิตท่ีดี  
สงผลตอคุณภาพการทํางาน  และ
วัฒนธรรมองคกรท่ีดี 
๓. มีการจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมท้ัง
ทางกายและจิตใจใหสอดคลองกับ
สภาวการณปจจุบนัและวัฒนธรรม
องคกรอยางตอเนื่องเปนระบบ 
๔. เปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นในการ
จัดสวัสดิการ โครงการตาง ๆ  เพ่ือ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

๑. บุคลากรยังใหความสําคัญตอ
กิจกรรม / โครงการท่ีจัดไมมาก
เทาท่ีควร  เขารวมกิจกรรมนอย 
๒.บุคลากรยังไมเห็นความสําคัญของ
โครงการ / กิจกรรม ท่ีจัดเทาท่ีควร 
๓. สิ่งท่ีสงเสริมหรือกิจกรรมไมตรง
ตอความตองการของบุคลากร 
 

๑. สรางแรงกระตุนใหบุคลากรมีสวน
รวมในกิจกรรม / โครงการ เพ่ิมมาก
ข้ึน 
๒. สํารวจความตองการของบุคลากร
ในการจัดกิจกรรม   ตาง ๆ  เพ่ือให
ตรงกับความตองการ 
๓. ทําการประเมินระดับความสุข
ของบุคลากร เพ่ือใหบรรลุผลตามคา
เปาหมายของคณะเกษตรศาสตร   

 
๒. เปาประสงคเชิงกลยุทธ 
 

ประเด็นกลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 
พัฒนาระบบสวัสดิการดานตาง ๆ  
เพ่ือเสริมสรางขวัญกําลังใจ  กําลัง
กาย  ในการปฏิบัติงาน  เพ่ือสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

จัดสวัสดิการ กิจกรรม  โครงการ  
เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรใหมีคุณภาพชีวิต  และมี
ความสมดุลระหวางชีวิตกับงาน  
เพ่ือใหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ความสุข 

๑.  จํานวนกิจกรรม โครงการของ
สวัสดิการและจํานวนบุคลากรท่ีเขา
รวมกิจกรรม  ไมนอยกวา ๒ 
โครงการ/ป 
๒. การประเมินระดับความสุขของ
บุคลากร เพ่ือใหบรรลุผลตามคา
เปาหมายท่ีคณะเกษตรศาสตร  
กําหนดไว 
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แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะเกษตรศาสตร พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  ผานมติกก.คณะฯคร้ังที่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘                                                                    
  
 

ประเด็นกลยุทธท่ี  ๓ พัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
๑. ส่ิงท่ีสนับสนุน  ปจจัยสนับสนุน / อุปสรรค / ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือขจัดอุปสรรค 
 

สิง่สนับสนุน  ปจจัย สนับสนุน อุปสรรค สิ่งท่ีตองทําเพ่ือขจัดอุปสรรค 
๑. มีสิ่งอํานวยความสะดวกอุปกรณ 
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัย 
๒. มีแผนงานในการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลในการบริหารทรัพยากร
บุคคลอยางตอเนื่อง 
๓. มีการปรับปรุงขอมูลในระบบ
ฐานขอมูลบุคลากรใหมีความถูกตอง 
และสามารถใชขอมูลดังกลาวได 

ภาระงานของเจาหนาท่ีพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลคอนขางมาก  ดังนั้นเวลา
ท่ีจะใชในการพัฒนาระบบใหขอมูล
ทันสมัยใชงานได จึงนอย 

สรางระบบการทํางาน  เพ่ือจัดสรร
เวลาของเจาหนาท่ี พัฒนาระบบใหมี
เวลามากยิ่งข้ึนในการพัฒนา
ฐานขอมูลใหทันสมัยใชงานได 

 
๒. เปาประสงคเชิงกลยุทธ 
 

ประเด็นกลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 
พัฒนาระบบสารสนเทศดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

๑. ปรับปรุงขอมูลในระบบฐานขอมูล
บุคคลใหมีความถูกตองเปนปจจุบัน 
และนําขอมูลไปใชประโยชนได 
๒. สงเสริมใหบุคลากรไดใช
ประโยชนจากระบบฐานขอมูล 
๓. ปรับปรุงระบบการประเมินให
ทันสมัยตามกฎหมายท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 
๔. มีการประเมินระดับความสําเร็จ
ของระบบการบริหารจัดการท่ีดีมี 
ธรรมาภิบาล 
 

๑. จํานวนครั้งของขอมูลบุคลากรท่ี
ไดรับการปรับปรุงแกไขใหทันสมัย
และถูกตอง 
๒.  จํานวนชองทางท่ีสงเสริมให
บุคลากรไดรับรูรายละเอียดในการใช
ประโยชนจากฐานขอมูลอยางนอย ๑ 
ชองทาง 
๓. ระบบการประเมินท่ีทันสมัยตาม
กฎหมายท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
๔. การประเมินระดับความสําเร็จใน
การบริหารจัดการท่ีดี มีธรรมาภิบาล 
ไดบรรลุตามคาเปาหมายท่ีคณะ
เกษตรศาสตร กําหนดไว 
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แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะเกษตรศาสตร พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  ผานมติกก.คณะฯคร้ังที่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘                                                                    
  
 

ประเด็นกลยุทธท่ี  ๔ สงเสริมใหบุคลากรเพ่ิมพูนความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 
๑. ส่ิงท่ีสนับสนุน  ปจจัยสนับสนุน / อุปสรรค / ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือขจัดอุปสรรค 
 

สิง่สนับสนุน  ปจจัย สนับสนุน อุปสรรค สิ่งท่ีตองทําเพ่ือขจัดอุปสรรค 
๑.ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากร
เพ่ิมพูนความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน โดยการใหเขารับ 
การฝกอบรม  ศึกษาตอ 
๒. มีงบประมาณเหมาะสมเพียงพอ
ในการสนับสนุนใหบุคลากรเขารับ
การประชุม  สัมมนา  ฝกอบรม   
๓.  สนับสนุนการจัด  KM 
 

๑.บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ
พัฒนาตนเอง 
๒.บุคลากรขาดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหนวยงาน 

๑. กระตุนใหบุคลากรไปเพ่ิมพูน
ความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือสรางเสริมศักยภาพ 
๒. สงเสริมใหองคกรเปนองคกรแหง
การเรียนรู 

 
๒. เปาประสงคเชิงกลยุทธ 
 

ประเด็นกลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 
สงเสริมใหผูบริหารและบุคลากร
เพ่ิมพูนความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

๑. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
ตามแผนงานโครงการท่ีตั้งไวในแต
ละป  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน 
๒. สงเสริมใหบุคลากรตระหนักรู
เก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซ่ียน 
๓. สงเสริมใหคณะฯ  เปนองคกร
แหงการเรียนรู 

๑. จํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีเขา
รับการฝกอบรม ประชุมวิชาการ 
ศึกษาดูงาน นําเสนอผลงาน เพ่ือ
เสริมสรางความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงาน อยางนอยเฉลี่ย
ภาควิชาละ 1 คน /ครั้ง/ ป  
๒. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
เขารับการฝกอบรมเพ่ือเสริมสราง
ความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานดานวิชาการ อยางนอย
เฉลี่ยคนละ 1 ครั้ง / ป 
 ๓. จํานวนกิจกรรมท่ีสามารถ
สงเสริมใหบุคลากรตระหนักรูถึงการ
เขาสูประชามคมอาเซ่ียน อยางนอย 
๑ กิจกรรม 
๔. จํานวนโครงการ/กิจกรรม  KM  
ท่ีจัดข้ึน อยางนอย ๑ กิจกรรม/ป 
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แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะเกษตรศาสตร พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  ผานมติกก.คณะฯคร้ังที่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘                                                                      
 

รายงาน / โครงการ/กิจกรรม ท่ีรองรับแผนกลยุทธ  ตามมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท้ัง  ๔ กลยุทธ   

ประเด็นกลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด แผนงาน  /  โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ การติดตามผล 

กลยุทธ ท่ี ๑ 

พัฒนากระบวนการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคลใหเปน

ระบบ เปนธรรม  และ

โปรงใส 

๑. บุคลากรมีชองทางใน
การตรวจสอบความโปรงใส
ของกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
๒. มีการประเมินระดับ
ความสําเร็จของระบบการ
บริหารจัดการท่ีดีมี 
ธรรมาภิบาลความ 

๑.จํานวนชองทางท่ี
บุคลากรสามารถตรวจสอบ
ความโปรงใสของ
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ไมต่ํากวา 
๒ ชองทาง 
๒.การประเมินระดับ
ความสําเร็จในการบริหาร
จัดการท่ีดี มีธรรมาภิบาล 
ไดบรรลุตามคาเปาหมายท่ี
คณะเกษตรศาสตร กําหนด
ไว 

๑.วิธีการแจงเวียนเก่ียวกับ
กฎ ระเบียบ  ดานการ
บริหารงานบุคคล 
๒. การประเมินระดับ
ความสําเร็จในการบริหาร
จัดการท่ีดี มีธรรมาภิบาล 
ไดบรรลุตามคาเปาหมายท่ี
คณะเกษตรศาสตร กําหนด
ไว 

กิจกรรมท่ี ๑  
งานบริหารท่ัวไป งาน
บริหารบุคคล งาน
สารสนเทศ 
กิจกรรมท่ี ๒ 
งานประกันคุณภาพ  
งานแผนและนโยบาย 
 

กิจกรรมท่ี ๑ 
การแสดงหลักฐานการแจง
เวียนใน web 
กิจกรรมท่ี ๒ 
ขอมูลจากงานประกัน
คุณภาพฯ หรือขอมูลจาก
งานแผนและนโยบาย 

กลยุทธ ท่ี ๒ 
พัฒนาระบบสวัสดิการดาน
ตาง ๆ  เพ่ือเสริมสรางขวัญ
กําลังใจ  กําลังกาย  ในการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากร 

จัดสวัสดิการ กิจกรรม  
โครงการ  เพ่ือสงเสริม
คุณภาพชีวิตของบุคลากร
ใหมีคุณภาพชีวิต  และมี
ความสมดุลระหวางชีวิตกับ
งาน  เพ่ือใหบุคลากร
ทํางานไดอยางมีความสุข 

๑.  จํานวนกิจกรรม 
โครงการของสวัสดิการและ
จํานวนบคุลากรท่ีเขารวม
กิจกรรม  ไมนอยกวา ๒ 
โครงการ/ป 
๒. การประเมินระดับ
ความสุขของบุคลากร 
เพ่ือใหบรรลุผลตามคา
เปาหมายท่ีคณะฯกําหนด 

๑.  โครงการตรวจสุขภาพ
ประจาํป 
๒.  โครงการสงเสริม
สุขภาพบุคลากร 
๓.  โครงการสัมมนา
ประจาํป (OD) 
๔. โครงการสราง
หลักประกันชีวิตให
บคุลากร 

กิจกรรมท่ี ๑,๒,๓ 
หัวหนาสํานักงาน
เลขานุการ 
งานบริหารท่ัวไป 
กิจกรรมท่ี ๔ 
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา 

กิจกรรมท่ี ๑,๒,๓ 
การรายงานผลการจัด
กิจกรรม 
กิจกรรมท่ี ๔ 
กรมธรรมประกันภัย 
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กลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด แผนงาน  /  โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ การติดตามผล 

   ๕.  การประเมินระดับ
ความสุขของบุคลากร 
เพ่ือใหบรรลุผลตามคา
เปาหมายท่ีคณะฯกําหนด 

กิจกรรมท่ี ๕ 
งานประกันคุณภาพ  
งานแผนและนโยบาย 
 

กิจกรรมท่ี ๕ 
ขอมูลจากงานประกัน
คุณภาพฯ หรือขอมูลจาก
งานแผนและนโยบาย 

กลยุทธ ท่ี ๓ 
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

๑. ปรับปรุงขอมูลในระบบ
ฐานขอมูลบุคคลใหมีความ
ถูกตองเปนปจจุบัน และนํา
ขอมูลไปใชประโยชนได 
๒. สงเสริมใหบุคลากรไดใช
ประโยชนจากระบบ
ฐานขอมูล 
๓. ปรับปรุงระบบการ
ประเมินใหทันสมัยตาม
กฎหมายท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 
๔. มีการประเมินระดับ
ความสําเร็จของระบบการ
บริหารจัดการท่ีดีมี 
ธรรมาภิบาล 
 

๑. จํานวนครั้งของขอมูล
บุคลากรท่ีไดรับการ
ปรับปรุงแกไขใหทันสมัย
และถูกตอง 
๒.  จํานวนชองทางท่ี
สงเสริมใหบุคลากรไดรับรู
รายละเอียดในการใช
ประโยชนจากฐานขอมูล
อยางนอย ๑ ชองทาง 
๓. ระบบการประเมินท่ี
ทันสมัยตามกฎหมายท่ีมี
การเปลี่ยนแปลง 
๔. การประเมินระดับ
ความสําเร็จในการบริหาร
จัดการท่ีดี มีธรรมาภิบาล 
ไดบรรลุตามคาเปาหมายท่ี
คณะเกษตรศาสตร กําหนด
ไว 

๑. การแกไขปรับปรงุ

ฐานขอมูลใหถูกตอง 

๒. การประชาสัมพันธ

เผยแพรวิธีการเขาถึงและ

การใชประโยชนในระบบ

ฐานขอมูล 

๓. มีคณะกรรมการพัฒนา

ระบบการประเมิน 

และ การจัดทําระบบ

ประเมินใหเปนไปตาม

กฎหมาย 

๔. การประเมินระดับ
ความสําเร็จในการบริหาร
จัดการท่ีดี มีธรรมาภิบาล 
ไดบรรลุตามคาเปาหมายท่ี

คณะเกษตรศาสตร กําหนด

ไว 

กิจกรรมท่ี ๑ 
ผูดูแลระบบ 
กิจกรรมท่ี ๒ 
ผูดูแลระบบ งานบริหาร
ท่ัวไป  งานบริหารบคุคล 
กิจกรรมท่ี ๓ 
งานบริหารบุคคล 
กิจกรรมท่ี ๔  
งานประกันคุณภาพ  
งานแผนและนโยบาย 
 

กิจกรรมท่ี ๑,๒ 
การสํารวจความพึงพอใจใน
การใชระบบสารสนเทศ 
กิจกรรมท่ี ๓ 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบการประเมิน 
กิจกรรมท่ี ๔  
ขอมูลจากงานประกัน
คุณภาพฯ หรือขอมูลจาก
งานแผนและนโยบาย 
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กลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด แผนงาน  /  โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ การติดตามผล 

กลยุทธ ท่ี  ๔   
สงเสริมใหผูบริหารและ
บุคลากรเพ่ิมพูนความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

๑. พัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน  ตามแผนงาน
โครงการท่ีตั้งไวในแตละป  
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน 
๒. สงเสริมใหบุคลากร
ตระหนักรูเก่ียวกับการเขาสู
ประชาคมอาเซ่ียน 
๓. สงเสริมใหคณะฯ  เปน
องคกรแหงการเรียนรู 

๑. จํานวนบุคลากรสาย
วิชาการท่ีเขารับการ
ฝกอบรม ประชุมวิชาการ 
ศึกษาดูงาน นําเสนอ
ผลงาน เพ่ือเสริมสราง
ความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน อยางนอยเฉลี่ย
ภาควิชาละ 1 คน /ครั้ง/ ป 
๒. จํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีเขารับการ
ฝกอบรมเพ่ือเสริมสราง
ความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานดานวิชาการ 
อยางนอยเฉลี่ยคนละ ๑ 
ครั้ง / ป 
๓. จํานวนกิจกรรมท่ี
สามารถสงเสริมใหบุคลากร
ตระหนักรูถึงการเขาสูประ
ชามคมอาเซ่ียน อยางนอย 
๑ กิจกรรม 
 
 

๑.แผนการจัดสรร
งบประมาณในการสงเสริม
ใหบุคลากรไปเพ่ิมพูน
ความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
๒. โครงการจัดอบรมเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรในสายงาน
ดานตาง ๆ 
๓. การเขารวมอบรม 
สัมมนา ในสายงาน ของ
บุคลากร 
๔. การแสดงสัญลักษณ
เก่ียวกับอาเซ่ียน 
๕. การจัดโครงการ หรือ 
กิจกรรม KM 

กิจกรรมท่ี ๑ 
งานแผนและนโยบาย งาน
การเงิน 
กิจกรรมท่ี ๒ 
งานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ
การจัดอบรมในเรื่องตาง ๆ 
กิจกรรมท่ี ๓  
บุคลากรแตละคน  
หนวยงานตาง ๆ ท่ีจัด
อบรม 
กิจกรรมท่ี ๔ 
งานท่ีเก่ียวของท่ีดําเนินการ
ในเรื่องเก่ียวกับอาเซ่ียน 
กิจกรรมท่ี ๕ 
คณะกรรมการจัดการ
ความรู หรือ ผูชวยคณบดีท่ี
ไดรับมอบหมาย 

กิจกรรมท่ี ๑ 
งบประมาณท่ีจัดสรรในแต
ละป  และรายงานการใช
งบประมาณ การเดินทางไป
ราชการเปนรายบคุคล 
กิจกรรมท่ี ๒ 
หลักฐานการจัดกิจกรรม
และรายชื่อผูเขารวม
กิจกรรมการอบรม 
กิจกรรมท่ี ๓ 
ขอมูลการพัฒนาตนเองจาก 
ระบบ MIS 
กิจกรรมท่ี ๔ 
ภาพภายกิจกรรม 
กิจกรรมท่ี ๕ 
ขอมูลและเอกสารการจัด 
KM  
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กลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด แผนงาน  /  โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ การติดตามผล 

  ๔. จํานวนโครงการ/
กิจกรรม  KM  ท่ีจัดข้ึน 
อยางนอย ๑ กิจกรรม/ป 
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บทท่ี  ๓ 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
๓.๑  สรุป 
  การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะเกษตรศาสตร ไดดําเนินการ
โดยการใชขอมูลเชิงประจักษซ่ึงประกอบดวย ขอมูลกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน 
ขอมูลตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ขอมูลดานการพัฒนาตนเองของบุคลากรท้ังสายวิชาการ และ
สายสนับสนุน ขอมูลโครงสรางหนวยงาน ตลอดจนไดมีการประเมินสถานภาพปจจุบันของคณะฯ  เปนองค
รวมทุกดานโดยใชแบบประเมินสภาพปจจุบัน  จํานวน  ๒  ชุด  คือ  ชุดท่ี ๑  แบบประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรตอผูบริหาร  คณะเกษตรศาสตร  กลุมเปาหมายคือ  บุคลากรท้ังคณะฯ  และชุดท่ี ๒  แบบ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอคณะเกษตรศาสตร  กลุมเปาหมาย คือ  บุคลากรท้ังคณะฯ  เพ่ือ
วิเคราะห  จุดแข็ง  จุดออน  และความคาดหวังของผูบริหารเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ
ประเมินความสาํเร็จในการติดตามแผนกลยุทธในแตละปการศึกษา ของแผนกลยุทธชวงท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๔๙ – 
๒๕๕๒) และ แผนกลยุทธชวงท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๗)  แลวนําขอมูลท่ีไดมาประมวลผลเพ่ือกําหนด
ประเด็นกลยุทธท่ีคณะฯ  ตองดําเนินการเพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลประสบผลสาํเร็จในแผนกลยุทธ
ชวง ท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)  โดยไดประเด็นกลยุทธ  ท้ังสิ้น  ๔  กลยุทธ   ดังนี้ 

๑. พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนระบบ  เปนธรรมและโปรงใส 
๒. พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการดานตาง ๆ  เพ่ือสรางเสริมขวัญ  กําลังใจ  กําลังกายใน

การปฏิบัติงานเพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
๓. พัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๔. สงเสริมใหบุคลากรเพ่ิมพูนความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 

หลังจากไดกําหนดประเด็นกลยุทธ ท้ัง ๔  ดานแลว  ไดนําประเด็นกลยุทธตาง ๆ มา
กําหนดแผนงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาํป ของคณะเกษตรศาสตร  ดังนี้ 

 
ประเด็นกลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด แผนงาน  /  โครงการ 

กลยุทธ ท่ี ๑ 
พัฒนากระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ใหเปนระบบ เปนธรรม  
และโปรงใส 

๑. บุคลากรมีชองทางใน
การตรวจสอบความ
โปรงใสของกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
๒. มีการประเมินระดับ
ความสําเร็จของระบบ
การบริหารจัดการท่ีดีมี 
ธรรมาภิบาลความ 

๑.จํานวนชองทางท่ี
บุคลากรสามารถ
ตรวจสอบความโปรงใส
ของกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ไมต่ํา
กวา ๒ ชองทาง 
๒.การประเมินระดับ
ความสําเร็จในการบริหาร
จัดการท่ีดี มีธรรมาภิบาล 
ไดบรรลุตามคาเปาหมาย
ท่ีคณะเกษตรศาสตร 
กําหนดไว 

๑.วิธีการแจงเวียน
เก่ียวกับกฎ ระเบียบ  
ดานการบริหารงาน
บุคคล 
๒. การประเมินระดับ
ความสําเร็จในการ
บริหารจัดการท่ีดี มีธรร
มาภิบาล 
ไดบรรลุตามคา
เปาหมายท่ีคณะ
เกษตรศาสตร กําหนดไว 
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ประเด็นกลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด แผนงาน  /  โครงการ 
กลยุทธ ท่ี ๒ 
พัฒนาระบบสวัสดิการ
ดานตาง ๆ  เพ่ือ
เสริมสรางขวัญกําลังใจ  
กําลังกาย  ในการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากร 

จัดสวัสดิการ กิจกรรม  
โครงการ  เพ่ือสงเสริม
คุณภาพชีวิตของ
บุคลากรใหมีคุณภาพ
ชีวิต  และมีความสมดุล
ระหวางชีวิตกับงาน  
เพ่ือใหบุคลากรทํางานได
อยางมีความสุข 

๑.  จํานวนกิจกรรม 
โครงการของสวัสดิการ
และจํานวนบุคลากรท่ี
เขารวมกิจกรรม  ไม
นอยกวา ๒ โครงการ/ป 
๒. การประเมินระดับ
ความสุขของบุคลากร 
เพ่ือใหบรรลุผลตามคา
เปาหมายท่ีคณะฯ
กําหนด 

๑.  โครงการตรวจ
สุขภาพประจําป 
๒.  โครงการสงเสริม
สุขภาพบุคลากร 
๓.  โครงการสัมมนา
ประจาํป (OD) 
๔. โครงการสราง
หลักประกันชีวิตให
บุคลากร 
๕.  การประเมินระดับ
ความสุขของบุคลากร 
เพ่ือใหบรรลุผลตามคา
เปาหมายท่ีคณะฯ
กําหนด 

กลยุทธ ท่ี ๓ 
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑. ปรับปรุงขอมูลใน
ระบบฐานขอมูลบุคคล
ใหมีความถูกตองเปน
ปจจุบัน และนําขอมูลไป
ใชประโยชนได 
๒. สงเสริมใหบุคลากรได
ใชประโยชนจากระบบ
ฐานขอมูล 
๓. ปรับปรุงระบบการ
ประเมินใหทันสมัยตาม
กฎหมายท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 
๔. มีการประเมินระดับ
ความสําเร็จของระบบ
การบริหารจัดการท่ีดีมี 
ธรรมาภิบาล 
 

๑. จํานวนครั้งของขอมูล
บุคลากรท่ีไดรับการ
ปรับปรุงแกไขใหทันสมัย
และถูกตอง 
๒.  จํานวนชองทางท่ี
สงเสริมใหบุคลากรไดรับ
รูรายละเอียดในการใช
ประโยชนจากฐานขอมูล
อยางนอย ๑ ชองทาง 
๓. ระบบการประเมินท่ี
ทันสมัยตามกฎหมายท่ีมี
การเปลี่ยนแปลง 
๔. การประเมินระดับ
ความสําเร็จในการ
บริหารจัดการท่ีดี มีธรร
มาภิบาล 
ไดบรรลุตามคา
เปาหมายท่ีคณะ
เกษตรศาสตร กําหนดไว 

๑. การแกไขปรับปรุง
ฐานขอมูลใหถูกตอง 
๒. การประชาสัมพันธ
เผยแพรวิธีการเขาถึง
และการใชประโยชนใน
ระบบฐานขอมูล 
๓. มีคณะกรรมการ
พัฒนาระบบการ
ประเมิน 
และ การจัดทําระบบ
ประเมินใหเปนไปตาม
กฎหมาย 
๔. การประเมินระดับ
ความสําเร็จในการ
บริหารจัดการท่ีดี มีธรร
มาภิบาล 
ไดบรรลุตามคา
เปาหมายท่ีคณะ
เกษตรศาสตร กําหนดไว 
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ประเด็นกลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด แผนงาน  /  โครงการ 
กลยุทธ ท่ี  ๔   
สงเสริมใหผูบริหารและ
บุคลากรเพ่ิมพูนความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

๑. พัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงาน  ตาม
แผนงานโครงการท่ีตั้งไว
ในแตละป  เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
สายวิชาการ และสาย
สนับสนนุ 
๒. สงเสริมใหบุคลากร
ตระหนักรูเก่ียวกับการ
เขาสูประชาคมอาเซ่ียน 
๓. สงเสริมใหคณะฯ  
เปนองคกรแหงการ
เรียนรู 

๑. จํานวนบุคลากรสาย
วิชาการท่ีเขารับการ
ฝกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงาน 
นําเสนอผลงาน เพ่ือ
เสริมสรางความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน อยางนอย
เฉลี่ยภาควิชาละ 1 คน /
ครั้ง/ ป 
๒. จํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีเขารับการ
ฝกอบรมเพ่ือเสริมสราง
ความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานดาน
วิชาการ อยางนอยเฉลี่ย
คนละ ๑ ครั้ง / ป 
๓. จํานวนกิจกรรมท่ี
สามารถสงเสริมให
บุคลากรตระหนักรูถึง
การเขาสูประชามคม
อาเซ่ียน อยางนอย ๑ 
กิจกรรม 
๔. จํานวนโครงการ/
กิจกรรม  KM  ท่ีจัดข้ึน 
อยางนอย ๑ กิจกรรม/ป 
 

๑.แผนการจัดสรร
งบประมาณในการ
สงเสริมใหบุคลากรไป
เพ่ิมพูนความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
๒. โครงการจัดอบรม
เพ่ือพัฒนาบุคลากรใน
สายงานดานตาง ๆ 
๓. การเขารวมอบรม 
สัมมนา ในสายงาน ของ
บุคลากร 
๔. การแสดงสัญลักษณ
เก่ียวกับอาเซ่ียน 
๕. การจัดโครงการ หรือ 
กิจกรรม KM 

 
๓.๒  ขอเสนอแนะ 
  ๑.  การบริหารทรัพยากรบุคคลใหบรรลุเปาประสงคตามแผนกลยุทธตองมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธและชี้แจงใหผูบริหาร  ผูบังคับบัญชา  และเจาหนาท่ีทุกระดับของหนวยงานหรือองคกร
รับทราบและยอมรับรวมกันในการขับเคลื่อนอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
  ๒.  ควรมีการติดตามและทบทวนแผนกลยุทธ  เปาหมาย และตัวชี้วัดอยางสมํ่าเสมอเพ่ือ
ปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณและขอเท็จจริง 
  ๓.  อยางไรก็ตามการบริหารทรัพยากรบุคคลไมใชหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ หรือ งานบริหารบุคคล เทานั้น  หากแตทุกหนวยงานรวมท้ังบุคลากรทุก
ระดับในองคกรตองมีความตระหนักถึงความสําคัญและรวมกันรับผิดชอบ 
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แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะเกษตรศาสตร พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  ผานมติกก.คณะฯคร้ังที่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 

บรรณานุกรม 

สํานักงาน ก.พ.. 2549. คูมือการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR 
Scorecard. พี.เอ.ลีฟวิ่ง จํากัด. กรุงเทพฯ. 74 หนา. 

 
งานบริหารบุคคล คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ๒๕๔๙. แผนกลยุทธการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๒. ๒๘  หนา. 
 
งานบริหารบุคคล คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ๒๕๕๓. แผนกลยุทธการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๗. ๒๙  หนา. 
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