ตัวบงชี้ที่ 7
ระบบการพัฒนาบุคลากร
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นถาหนวยงานมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่น
ตั้ง ใจปฏิบัติหนา ที่ต ามภาระงานที่กําหนด ผูบริห ารมีการมอบหมายงานใหกับผูใตบั งคับ บัญชาตาม
ศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล บุ คลากรทุกระดับมีความพึง พอใจในการทํา งาน
มีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการที่จะธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับ
องคกรตลอดไป
นิยามศัพท
จรรยาบรรณบุค ลากร หมายถึง ประมวลความประพฤติที่บุค ลากรพึง ปฏิบัติ เพื่อรั กษา
สงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของบุคลากรตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใชกรอบ
แนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยตองยึด
มั่น ในหลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 2) ซื่อสัตยสุจริตและรับผิด ชอบ
3) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 4) ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไม
เปนธรรม 5) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํา นองคลองธรรมตอนิสิต และตอง
ครอบคลุม จรรยาบรรณ 10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณตอตนเอง 2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 3)
จรรยาบรรณตอการปฏิบัติง าน 4) จรรยาบรรณตอหนวยงาน 5) จรรยาบรรณตอผูบัง คับบัญชา 6)
จรรยาบรรณต อ ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา 7) จรรยาบรรณต อ ผู ร ว มงาน 8) จรรยาบรรณต อ นิ สิ ต และ
ผูรับบริการ 9) จรรยาบรรณตอประชาชน และ 10) จรรยาบรรณตอสังคม
บุคลากร หมายถึง บุคลากรประจําทั้งหมด ที่มีสัญญาจางกับหนวยงานทั้งปการศึกษา และมี
ระยะเวลาการทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน
การใหอํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และในการปฏิบัติแกผปู ฏิบัติงาน ซึ่งเปนผูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ
4. มี ร ะบบการติ ด ตามให บุ ค ลากรนํ า ความรู แ ละทั ก ษะที่ ไ ด จ ากการพั ฒ นามาใช ใ นการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
7. มีการนําผลประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงบริหารและการพัฒนาบุคลากร

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
1. สํานักงานอธิการบดี ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและกํากับติดตาม
ผลการดํ า เนิ น งานระยะ 1 ป พ.ศ. 2563 สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ศรี ส ะเกษ
(7.1-1(1)) ซึ่งมีหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร กํากับ ติดตามและประเมินความสําเร็จของแผน
และไดมีก ารประชุม คณะกรรมการจัดทํา แผนพัฒนาบุคลากรและกํ า กั บติด ตามผลการดํ า เนินงาน
เพื่อทบทวนแผนพั ฒนาบุ คลากร ระยะ 1 ป (พ.ศ. 2562) และพิ จารณาร างแผนพั ฒนาบุ คลากร ระยะ 1 ป
สํา นั กงานอธิการบดี ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 5.1 หนา 4 (7.1-1(2)) และไดจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (7.1-1(3)) โดยผานคณะ
กรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 วาระที่ 3.1
(ราง) แผนปฏิบัติการสํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ 2563 หนา 3 (7.1-1(4) เพื่อพิจารณา
เห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
2. สํานักงานอธิการบดีไดมีการประชุม คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและกํา กับ
ติดตามผลการดําเนินงาน ระยะ 1 ป พ.ศ. 2563 สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
28 พฤศจิ ก ายน 2562 วาระที่ 5.1 หนา 4 (7.1-2(1)) ไดมีก ารประชุม ทบทวนแผนและพิจ ารณา
(ราง) แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 1 ป สํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (7.1-2(2))
โดยมีมติเห็นชอบใหดําเนินการจัดโครงการเพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร จํานวน
3 โครงการ ดังนี้
2.1 โครงการการจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารสื่ อ สารวั ฒ นธรรมองค ก รสู ก ารปฏิ บั ติ
(Work Shop) (7.1-2(3))
2.2 โครงการศึ ก ษาดู ง านการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บในหน ว ยงานที่ มี ค วามเป น เลิ ศ
(Best Practice) เนื่องดวยไดเกิดภาวการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลมีนโยบาย
ไมใหมีการชุมนุม เคลื่อนยาย เคลื่อนที่ออกนอกจัง หวัด งดกิจกรรมที่ไมจําเปนเรง ดวน กิจกรรมที่มี
ผูเขารวมจํานวนมาก กิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน หรือกิจกรรมอื่นที่เสี่ยงในการแพรเชื้อ ทําให
ไมส ามารถดํา เนิน โครงการได จึง ไดงดการจัดโครงการตามประกาศมหาวิท ยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ
เรื่อง มาตรการปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (7.1-2(4))
2.3 โครงการสัมมนาเสริมสรางทักษะการปฏิบัติงานดาน E-Document (7.1-2(5))

และสํานักงานอธิการบดี ไดมีการกํากับติดตามผลดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยไดมี
การจัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและกํากับติดตามผลการดําเนินงาน ระยะ 1 ป
พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 วาระที่ 5.1 รายงานผลการดํา เนิน
โครงการตามแผนพัฒ นาบุคลากร และรายงานผลการดํา เนินโครงการตอที่ประชุม คณะกรรมการ
บริหารสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันจันทร ที่ 20 กรกฎาคม2563 วาระที่ 5.3 รายงาน
ผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธิการบดี ปงบประมาณ 2563 (7.1-2(6))
เพื่อพิจารณากํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 1 ป พ.ศ.2563
3. สํานักงานอธิการบดี ไดมีการมอบสวัสดิการ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร เชน
สวัส ดิก ารงานมงคลสมรส สวั ส ดิ การคลอดบุต ร สวั ส ดิก ารงานบวช สวั ส ดิก ารงานฌาปนกิจ ศพ
สวัสดิการดานพยาบาล สวัสดิการบานพักทางราชการ เปนตน (7.1-3(1))
4. มีการติดตามบุคลากร โดยการทําบันทึกแจงไปแตละสวนงานใหรายงานผลการไปฝกอบรม
สัมมนาหรือการไปศึกษาดูงานที่เปนการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรูความสามารถในวิชาชีพ (7.1-4(1))
เชน รายงานผลการไปอบรมเชิงปฏิ บัติ การ รายงานการเข ารวมประชุม โดยมี การรายงานผลให หั วหนางาน
ผูอํานวยการสํานัก และอธิการดีรับทราบ (7.1-4(2)) (7.1-4(3)) และมีการขยายผลใหบุคลากรไดรับ
ทราบพรอมทั้งนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2563 วันจันทรที่ 20
กรกฎาคม 2563 วาระที่ 4.5 รายงานผลการเขารวมประชุม /อบรม/สัมมนาของบุคลากรสํา นักงาน
อธิการบดี (7.1-4(4))
5. สํานักงานอธิการบดี ใหความสําคัญในการใหบุคลากรประพฤติตนเปนไปตามจรรยาบรรณ
ที่ม หาวิท ยาลัย กํา หนด (7.1-5(1)) โดยไดมีการจัด โครงการอบรมเชิง ปฏิ บัติ การสื่อสารวั ฒนธรรม
องคกรสูการปฏิบัติ มีการอบรมใหความรูดานจรรยาบรรณแกบุคลากร สั งกัด สํานักงานอธิการบดี
(7.1-5(2)) และไดรายงานผลการจัดโครงการไปยังที่ประชุม คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
และกํากับติดตามผลการดําเนินงาน ระยะ 1 ป พ.ศ. 2563 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีส ะเกษ ครั้ ง ที่ 2/2563 วัน พฤหัส บดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 วาระที่ 5.1 รายงานผลการดํา เนิ น
โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร (7.1-5(3))
6. สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มี ก ารประเมิ น ผลความสํ า เร็ จ แผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (7.1-6(1)) โดยนํารายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร
เขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2563 วันจันทรที่ 20 กรกฎาคม 2563
วาระที่ 5.3 รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานอธิการบดี ปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (7.1-6(2))

7. สํานักงานอธิการบดี ไดมีการปรับปรุงแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร โดยประเมินผล
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยนําผลการประเมินดังกลาวมาจัดทําปรับปรุง
แผนพัฒ นาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยผานที่ประชุม คณะกรรมการบริห ารงาน
สํา นักงานอธิก ารบดี ครั้ง ที่ 3/2563 ในวัน จัน ทรที่ 20 กรกฎาคม 2563 วาระที่ รายงานผลการ
ประเมินโครงการ หนา 5 (7.1-7(1))
หลักฐานการประเมิน :
7.1-1(1)
คําสั่งแตง ตั้งคณะกรรมการจัด ทํา แผนพัฒนาบุคลากรและกํ ากับติด ตามผล
การดํา เนิ น งาน ระยะ 1 ป พ.ศ.2563 สํ า นั กงานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏศรีสะเกษ
7.1-1(2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลกรและกํากับติดตาม
ผลการดําเนินงาน ระยะ 1 ป พ.ศ. 2563 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 วาระที่ 5.1
ทบทวนแผนพัฒ นาบุคลากร ระยะ 1 ป (พ.ศ. 2562) และพิจารณา (รา ง)
แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 1 ป สํา นักงานอธิการบดี ประจํ าปง บประมาณ
พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
7.1-1(3)
แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 1 ป สํา นักงานอธิการบดี (ประจํา ปง บประมาณ
พ.ศ. 2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
7.1-1(4)
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี 1/2563
เมื่อวันพฤหัส บดีที่ 5 มีนาคม 2563 วาระที่ 3.1 (รา ง) แผนปฏิบัติการสํานัก
งานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ 2563
7.1-2(1)
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลกรและกํากับติดตาม
ผลการดําเนินงาน ระยะ 1 ป พ.ศ. 2563 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ
7.1-2(2)
แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 1 ป สํา นักงานอธิการบดี (ประจําปง บประมาณ
พ.ศ. 2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
7.1-2(3)
โครงการการจัด อบรมเชิง ปฏิบัติการสื่อสารวั ฒนธรรมองคก รสูการปฏิบั ติ
(Work Shop)
7.1-2(4)
โครงการศึกษาดู ง านการศึกษาเปรีย บเที ย บในหนว ยงานที่ มีความเป นเลิ ศ
(Best Practice)
7.1-2(5)
โครงการสัมมนาเสริมสรางทักษะการปฏิบัติงานดาน E-Document

7.1-2(6)

7.1-2(7)

7.1-3(1)
7.1-4(1)
7.1-4(2)
7.1-4(3)
7.1-4(4)

7.1-5(1)
7.1-5(2)
7.1-5(3)

7.1-6(1)

7.1-6(2)

7.1-7(1)

รายงานการประชุ ม คณะกรรมการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรและกํ า กั บ
ติดตามผลการดําเนินงาน ระยะ 1 ป พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดี
ที่ 16 กรกฎาคม 2563 วาระที่ 5.1 รายงานผลการดํ า เนิ น โครงการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี 3/2563
เมื่อ วัน จัน ทรที่ 20 กรกฎาคม 2563 วาระที่ 5.3 รายงานผลการดํ า เนิ น
โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธิการบดี ปงบประมาณ 2563
(7.1-2(6)) เพื่อพิจารณากํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 1 ป พ.ศ.2563
สรุปการขอมูลจัดสวัสดิการใหกับบุคลากร สังกัดสํานักงานอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
บันทึกรายงานการฝกอบรม สัมมนา
รายงานผลการไปประชุม
รายงานการเขารวมประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ /2563
วันจันทรที่ 20 กรกฎาคม 2563 วาระที่ 4.5 รายงานผลการเขารวมประชุม /
อบรม/สัมมนาของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี
คูมือจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โครงการการจัด อบรมเชิง ปฏิบัติการสื่อสารวั ฒนธรรมองคกรสู การปฏิบั ติ
(Work Shop)
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการจัด ทํ า แผนพั ฒ นาบุ คลากรและกํ า กั บ
ติด ตามผลการดํา เนิน งาน ครั้ง ที่ 2/2563 วั น พฤหั ส บดี ที่ 16 กรกฎาคม
2563 วาระที่ 5.1
ผลการประเมินความสํา เร็จของแผนพัฒนาบุ คลากร ประจํ า ปง บประมาณ
พ.ศ. 2563 (ตามสรุปรายงาน สวนที่ 5 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร สํานักงานอธิการบดีเลมแผนพัฒนาคุณภาพบุคลากร ระยะ 1 ป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานอธิการบดี)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2563
ในวันจันทรที่ 20 กรกฎาคม 2563 วาระที่ 5.3 รายงานผลการประเมิน
ความสําเร็จของโครงการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2563
ในวันจันทรที่ 20 กรกฎาคม 2563 วาระที่ 5.3 รายงานผลการประเมิน
โครงการ

ผลคะแนนการประเมินตนเอง :
ทําได (ขอ)

คะแนน
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