
 

ตัวบงชี้ที่ 7  ระบบการพัฒนาบุคลากร 

ชนดิของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธบิายตัวบงชี้ 

คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นถาหนวยงานมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่น 

ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีตามภาระงานที่กําหนด ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชาตาม

ศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทํางาน              

มกีารพัฒนาบุคลากรตามสาขาวชิาชพี และหาวธิกีารที่จะธํารงรักษาบุคลากรที่มปีระสิทธภิาพใหอยูกับ

องคกรตลอดไป 

นยิามศัพท 

จรรยาบรรณบุคลากร หมายถึง ประมวลความประพฤติที่บุคลากรพึงปฏิบัติ เพื่อรักษา 

สงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสยีง และฐานะของบุคลากรตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใชกรอบ

แนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พงึมีในสถาบันอุดมศกึษา โดยตองยึด

มั่นในหลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 2) ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ               

3) ปฏบิัตหินาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 4) ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไม

เปนธรรม 5) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมตอนิสิต และตอง

ครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณตอตนเอง 2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 3) 

จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณตอหนวยงาน 5) จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา 6) 

จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา 7) จรรยาบรรณตอผูรวมงาน 8) จรรยาบรรณตอนิสิตและ

ผูรับบรกิาร 9) จรรยาบรรณตอประชาชน และ 10) จรรยาบรรณตอสังคม 

บุคลากร หมายถงึ บุคลากรประจําทั้งหมด ท่ีมีสัญญาจางกับหนวยงานทั้งปการศึกษา และมี

ระยะเวลาการทํางานไมตํ่ากวา 9 เดือน 

การใหอํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ

และในการปฏิบัตแิกผูปฏบิัตงิาน ซึ่งเปนผูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มแีผนการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรที่มกีารวเิคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

 2. มกีารบรหิารและการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

 3. มสีวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางานได

อยางมีประสทิธภิาพ 

4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการ

ปฏบิัตงิานที่เก่ียวของ 

5. มกีารใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏบัิติ 

6. มกีารประเมนิผลความสําเรจ็ของแผนการบรหิารและการพัฒนาบุคลากร 

7. มีการนําผลประเมนิไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงบรหิารและการพัฒนาบุคลากร 



 

 

เกณฑการประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดําเนนิการ 

1 ขอ 

มกีารดําเนินการ 

2 ขอ 

มกีารดําเนนิการ 

3 หรอื 4 ขอ 

มกีารดําเนนิการ 

5 หรอื 6 ขอ 

มกีารดําเนนิการ 

7 ขอ 
 

ผลการดําเนินงาน 

1. สํานักงานอธิการบดี ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและกํากับติดตาม

ผลการดําเนินงานระยะ 1 ป พ.ศ. 2563 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  

(7.1-1(1))  ซ่ึงมหีนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร กํากับ ตดิตามและประเมนิความสําเร็จของแผน 

และไดมีการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและกํากับติดตามผลการดําเนินงาน  

เพื่อทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 1 ป (พ.ศ. 2562) และพิจารณารางแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 1 ป 

สํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ 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) แผนปฏบิัติการสํานักงานอธกิารบดี ประจําปงบประมาณ 2563 หนา 3 (7.1-1(4) เพื่อพิจารณา

เห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธกิารบด ีประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  

 

 2. สํานักงานอธิการบดีไดมีการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและกํากับ

ตดิตามผลการดําเนนิงาน ระยะ 1 ป พ.ศ. 2563 สํานักงานอธิการบดี ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

28 พฤศจิกายน 2562 วาระที่ 5.1 หนา 4 (7.1-2(1)) ไดมีการประชุมทบทวนแผนและพิจารณา  

(ราง) แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 1 ป สํานักงานอธกิารบด ีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (7.1-2(2))  

โดยมมีตเิห็นชอบใหดําเนนิการจัดโครงการเพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร จํานวน 

3 โครงการ ดังนี้ 

  2.1 โครงการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารวัฒนธรรมองคกรสูการปฏิบัติ 

 (Work Shop) (7.1-2(3)) 

  2.2 โครงการศึกษาดูงานการศึกษาเปรียบเทียบในหนวยงานที่มีความเปนเลิศ  

(Best Practice) เนื่องดวยไดเกิดภาวการณระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลมีนโยบาย

ไมใหมีการชุมนุม เคลื่อนยาย เคลื่อนที่ออกนอกจังหวัด งดกิจกรรมที่ไมจําเปนเรงดวน กิจกรรมที่มี

ผูเขารวมจํานวนมาก กิจกรรมท่ีมปีฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน หรอืกิจกรรมอื่นที่เสี่ยงในการแพรเชื้อ ทําให

ไมสามารถดําเนินโครงการได จึงไดงดการจัดโครงการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

เรื่อง มาตรการปองกันการแพรระบาดโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (7.1-2(4))   

  2.3 โครงการสัมมนาเสรมิสรางทักษะการปฏบิัตงิานดาน E-Document (7.1-2(5)) 

 

 



 

 

และสํานักงานอธกิารบด ีไดมีการกํากับตดิตามผลดําเนนิงานตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยไดมี

การจัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและกํากับติดตามผลการดําเนินงาน ระยะ 1 ป 

พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 วาระที่ 5.1 รายงานผลการดําเนิน

โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร และรายงานผลการดําเนินโครงการตอที่ประชุมคณะกรรมการ

บรหิารสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันจันทร ที่ 20 กรกฎาคม2563 วาระที่ 5.3 รายงาน

ผลการดําเนนิโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธกิารบดี ปงบประมาณ 2563 (7.1-2(6)) 

เพื่อพจิารณากํากับติดตามการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 1 ป พ.ศ.2563 
 

 

 3. สํานักงานอธกิารบด ีไดมีการมอบสวัสดกิาร เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร เชน 

สวัสดิการงานมงคลสมรส สวัสดิการคลอดบุตร สวัสดิการงานบวช สวัสดิการงานฌาปนกิจศพ 

สวัสดกิารดานพยาบาล สวัสดกิารบานพักทางราชการ เปนตน (7.1-3(1)) 

 

 4. มกีารตดิตามบุคลากร โดยการทําบันทึกแจงไปแตละสวนงานใหรายงานผลการไปฝกอบรม 

สัมมนาหรอืการไปศกึษาดูงานที่เปนการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรูความสามารถในวชิาชพี (7.1-4(1)) 

เชน รายงานผลการไปอบรมเชิงปฏิบัติการ รายงานการเขารวมประชุม โดยมีการรายงานผลใหหัวหนางาน 

ผูอํานวยการสํานัก และอธิการดีรับทราบ (7.1-4(2)) (7.1-4(3))  และมีการขยายผลใหบุคลากรไดรับ

ทราบพรอมทัง้นําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธกิารบด ีครัง้ที่ 3/2563 วันจันทรที่ 20 

กรกฎาคม 2563 วาระที่ 4.5 รายงานผลการเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนาของบุคลากรสํานักงาน

อธกิารบด ี(7.1-4(4)) 

 

 5. สํานักงานอธกิารบด ีใหความสําคัญในการใหบุคลากรประพฤติตนเปนไปตามจรรยาบรรณ

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด (7.1-5(1)) โดยไดมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารวัฒนธรรม

องคกรสูการปฏิบัติ มีการอบรมใหความรูดานจรรยาบรรณแกบุคลากร สังกัด สํานักงานอธิการบด ี 

(7.1-5(2)) และไดรายงานผลการจัดโครงการไปยังที่ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

และกํากับติดตามผลการดําเนนิงาน ระยะ 1 ป พ.ศ. 2563 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฎาคม 2563 วาระที่ 5.1 รายงานผลการดําเนิน

โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร (7.1-5(3)) 

 

 6. สํานักงานอธิการบดี มีการประเมินผลความสําเร็จแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 (7.1-6(1)) โดยนํารายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร 

เขาที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารสํานักงานอธกิารบดี ครัง้ที่ 3/2563 วันจันทรที่ 20 กรกฎาคม 2563 

วาระท่ี 5.3 รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานอธกิารบดี ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 (7.1-6(2)) 

 

 



 

 
 

 

 

 7. สํานักงานอธิการบด ีไดมีการปรับปรุงแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร โดยประเมินผล

แผนพัฒนาบคุลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยนําผลการประเมนิดังกลาวมาจดัทําปรับปรุง

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยผานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2563 ในวันจันทรที่ 20 กรกฎาคม 2563 วาระที่  รายงานผลการ

ประเมนิโครงการ หนา 5 (7.1-7(1)) 
 

หลักฐานการประเมนิ : 

7.1-1(1)   คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและกํากับติดตามผล

การดําเนินงาน ระยะ 1 ป พ.ศ.2563 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏศรสีะเกษ 

7.1-1(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลกรและกํากับติดตาม

ผลการดําเนินงาน ระยะ 1 ป พ.ศ. 2563 สํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏศรีสะเกษ เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 วาระที่ 5.1 

ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 1 ป (พ.ศ. 2562) และพิจารณา (ราง) 

แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 1 ป สํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

7.1-1(3)   แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 1 ป สํานักงานอธิการบดี (ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563) มหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

 7.1-1(4)   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี 1/2563                    

   เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 5 มีนาคม 2563 วาระที่ 3.1 (ราง) แผนปฏิบัติการสํานัก

   งานอธิการบด ีประจําปงบประมาณ 2563 

7.1-2(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลกรและกํากับติดตาม

ผลการดําเนินงาน ระยะ 1 ป พ.ศ. 2563 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏศรสีะเกษ 

7.1-2(2)   แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 1 ป สํานักงานอธิการบดี (ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563) มหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

 7.1-2(3)   โครงการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารวัฒนธรรมองคกรสูการปฏิบัติ 

   (Work Shop)  

7.1-2(4)   โครงการศึกษาดูงานการศึกษาเปรียบเทียบในหนวยงานที่มีความเปนเลิศ  

(Best Practice) 

7.1-2(5) โครงการสัมมนาเสรมิสรางทักษะการปฏบิัตงิานดาน E-Document 

 

 



 

 

7.1-2(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและกํากับ

ติดตามผลการดําเนินงาน ระยะ 1 ป พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบด ี 

ที่ 16 กรกฎาคม 2563 วาระที่ 5.1 รายงานผลการดําเนินโครงการตาม

แผนพัฒนาบคุลากร 

7.1-2(7)  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี 3/2563                    

เมื่อวันจันทรที่ 20 กรกฎาคม 2563  วาระท่ี 5.3 รายงานผลการดําเนิน

โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธิการบดี ปงบประมาณ 2563  

(7.1-2(6)) เพื่อพจิารณากํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

ระยะ 1 ป พ.ศ.2563 

 7.1-3(1)  สรุปการขอมูลจัดสวัสดิการใหกับบุคลากร สังกัดสํานักงานอธิการบด ี 

   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 7.1-4(1)   บันทกึรายงานการฝกอบรม สัมมนา 

 7.1-4(2)   รายงานผลการไปประชุม 

 7.1-4(3)   รายงานการเขารวมประชุม 

 7.1-4(4)  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่  /2563 

   วันจันทรที่ 20 กรกฎาคม 2563 วาระที่ 4.5 รายงานผลการเขารวมประชุม/

   อบรม/สัมมนาของบุคลากรสํานักงานอธกิารบดี  

 7.1-5(1)   คูมือจรรยาบรรณบุคลากร มหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

 7.1-5(2)   โครงการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารวัฒนธรรมองคกรสูการปฏิบัติ 

    (Work Shop) 

7.1-5(3)  รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและกํากับ

ติดตามผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 

2563 วาระที่ 5.1 

 7.1-6(1)   ผลการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 

   พ.ศ. 2563 (ตามสรุปรายงาน สวนที่ 5 ผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนา 

   บุคลากร สํานักงานอธกิารบดีเลมแผนพัฒนาคุณภาพบุคลากร ระยะ 1 ป 

   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานอธกิารบด)ี 

 7.1-6(2)  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2563

   ในวันจันทรที่ 20 กรกฎาคม 2563 วาระที่ 5.3 รายงานผลการประเมนิ 

   ความสําเร็จของโครงการ 

7.1-7(1)  รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารสํานักงานอธกิารบดี ครัง้ที่ 3/2563 

 ในวันจันทรที่ 20 กรกฎาคม 2563 วาระที่ 5.3 รายงานผลการประเมนิ

โครงการ  

 



 

 

 

ผลคะแนนการประเมนิตนเอง : 

 

ทําได (ขอ) คะแนน 

7 5 

 

 

 

 


