คำนำ
องค์กรสมัย ใหม่ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในสั งคมเศรษฐกิจที่เน้นองค์ความรู้ (Knowledge
Economy) ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพย์สิน (Asset) ขององค์กร มีสภาพเป็น ทุน ที่มีความสาคัญยิ่งต่อ
การบริหารและการสร้างคุณค่าให้กับองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณได้ ทบทวนและปรับแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี พ.ศ. 2561-2565 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2561-2580 ซึ่ ง แผนดั ง กล่ า วได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการนโยบายและการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 1 /2561 วันที่ 3 มกราคม 2561 และได้ทบทวนตัวชี้วัดให้สอดคล้อง
กับ นโยบายการพั ฒ นาบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุม คณะกรรมการนโยบายและการพัฒ นา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 11 /2561 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
แผนบริ ห ารทรั พยากรบุ ค คล มหาวิ ทยาลั ยทั ก ษิณ ปี พ.ศ.2561-2565 เป็ น แผนสนับ สนุ น
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดทาควบคู่กับ
กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนบุคลากรที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมด้านการพัฒนาระบบบริหารขีดความสามารถ
อัตรากาลัง การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร การสนับสนุนและ
ธารงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถให้อยู่กับมหาวิทยาลัยทางานด้วยความทุ่มเทและการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศสนั บ สนุ น การบริ ห ารและพัฒ นาทรัพยากรบุคคล หวังเป็นอย่างยิ่ งว่าแผนบริห าร
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับนี้ จะช่วยสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการระยะ
สั้น และระยะยาวของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งช่วยเสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
มนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุก
ท่านในการผลักดันแผนดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

มหาวิทยาลัยทักษิณ
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สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ

บทสรุปผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปี พ.ศ. 2561 – 2565
ความเชื่อมโยงของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2561 – 2565 ที่สอดรับ
กับกรอบมาตรฐานความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง
HR Scorecard
ระบบและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
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บทสรุปผู้บริหำร
ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของมหาวิทยาลัย เนื่องจากบุคลากรเป็นหนึ่ง
ในปัจจัยความสาเร็จ ที่จะร่วมผลักดันภารกิจของมหาวิทยาลัยให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ หรือขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กาหนด ดังนั้นการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัง้ แต่การวางแผนกาลังคน การสรรหา การคัดเลือก การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ
มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี
ทัศ นคติ ที่ดี ต่ อมหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ งการรั ก ษาบุ คลากรให้ ท างานได้ อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ อัน จะส่ ง ผลให้
มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จาเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องวางแผน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน ครบวงจร
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปี พ.ศ. 2561 – 2565 ได้จัดทา
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2561-2580 ซึ่งมีความท้าทาย 5 ด้านที่ต้องก้าวข้าม ประกอบด้วย 1) ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต
ที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 2) ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 3) ความ
เข้มแข็งด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 4) การบริหารจัดการเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ และ 5) ความ
มั่นคงทางการเงิน เพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์ ก้าวข้ามความท้าทาย มหาวิทยาลัย จึงได้จัดทาแผน
บริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2561-2565 ขึ้น ประกอบด้วย 1) แผนด้านบุคลากรที่จะช่วยสนับสนุนการ
ดาเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถที่จาเป็นต่อ
การบรรลุ เป้ า หมาย เช่น โครงการพัฒ นาสมรรถนะการจัดการเรีย นรู้ตามแนวทาง TPSF (Teaching
Professional Standard Framework) โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของอาจารย์ โครงการพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
และ 2) แผนด้านบุคลากรที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
เช่ น การพั ฒ นาระบบบริ ห ารค่ า ตอบแทน การพั ฒ นาระบบบริ ห ารผลงาน การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ อันนาไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้กาหนดกลยุทธ์ โครงการ/
กิจกรรมที่สาคัญไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและเป็นแนวทางในการจัดทาแผน
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และมีเป้าหมายร่วมกัน
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ข้อมูลพื้นฐำนมหำวิทยำลัยทักษิณ
1. ประวัติควำมเป็นมำ
มหาวิทยาลั ย ทักษิณ เป็ น สถาบั น อุดมศึก ษาในพื้น ที่ภ าคใต้ ตั้งอยู่ ในจังหวัดสงขลาเริ่ม ก่อตั้งเมื่ อ
ปี พ.ศ. 2511 ในนามของวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา ปี พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยก
ฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา จึงเป็นส่วน
หนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา ปี พ.ศ.
2535 กาหนดชื่อใหม่เป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ ปี พ.ศ. 2539 ได้ยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัย
เอกเทศ ในนามมหาวิทยาลัยทักษิณ ปี พ.ศ. 2548 ขยายเป็น 2 วิทยาเขตคือ วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขต
พัทลุง และในปี พ.ศ. 2551 ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
2. ปรัชญำ ปณิธำน ค่ำนิยม
ปรัชญำ
ปัญญา จริยธรรม นาการพัฒนา
ปณิธำน
มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม
ค่ำนิยม
คารวะธรรม (Respect) มีคารวธรรม หมายถึง เคารพ มองเห็นคุณค่าและความสาคัญ
แล้วปฏิบัติต่อบุคคลหรือสิ่งนั้นด้วยความถูกต้อง จริงใจ
ปัญญาธรรม (Wisdom) มีปัญญาธรรม หมายถึง ใช้สติและปัญญาในการดาเนินชีวิต อันจะ
ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามต่อตนเอง องค์กรและสังคม
สามัคคีธรรม (Unity) มีสามัคคีธ รรม หมายถึง ร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติภารกิจด้ว ย
ความพร้อมเพรียง
มุ่งผลลัพธ์ที่ดี (Outcome Oriented) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลลัพธ์ที่ดี หมายถึง ปฏิบัติงานโดย
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลักเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กาหนด
มี ค วามคุ้ ม ค่ า (Worthiness) หมายถึ ง ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล
ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรและสังคมโดยคานึงถึงความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากร
นาพาสังคม (Social Responsibility) หมายถึง เอาใจใส่ เป็นที่พึ่งและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคม
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน ภายในปี
2580 (Academic Excellence Through Social Relevance within 2037)
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พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากาลังคนคุณภาพ
2. สร้างสรรค์ผลงานการวิจัยและพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อสังคม
3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง
4. ส่งเสริม สนับสนุน การทานุบารุงรักษาและพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม
ของภาคใต้ตอนล่างให้เกิดคุณค่า มูลค่าเพิ่ม
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ชุมชนเป็นฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน
4.ข้อมูลบุคลำกร
มหาวิทยาลัยมีบุคลากร จานวน 1,125 คน ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ จานวน 471 คน
บุคลากรสายสนับสนุน จานวน 654 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
สำยวิชำกำร (471 คน)

ข้อมูลบุคลำกร
วุฒิกำรศึกษำ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ากว่าปริญญาตรี
ประเภทบุคลำกร
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานวิทยาลัย
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างของส่วนราชการ
ตำแหน่งทำงวิชำกำร (สำยวิชำกำร)
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ตำแหน่งวิชำกำร (สำยสนับสนุน) (N=398)
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
ชานาญงาน
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน
สัดส่วน สำยวิชำกำร : สำยสนับสนุน
หมำยเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2561

สำยสนับสนุน (654 คน)

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

242
219
10
-

51.38
46.50
2.12
-

3
157
344
150

0.46
24.01
52.60
22.94

11
390
7
63
-

2.33
82.80
1.49
13.38
-

13
378
7
231
25

1.99
57.80
1.07
35.32
3.82

3
17
108
343

0.64
3.61
22.93
72.82

-

-

-

-

10
62
5
313
8

2.51
15.58
1.26
78.64
2.01

1 : 1.39
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แผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565
จากกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ปี พ.ศ. 2561 – 2580
ซึ่งได้วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอก ประกอบด้วย ปัจจัยจากกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในมิติต่าง ๆ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564) โมเดลประเทศไทย 4.0 นโยบายและแผนต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย และเพื่อให้สามารถ
เตรียมรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยจึงทบทวนวิสัยทัศน์ และปรับแผนยุทธศาสตร์ โดยจัดทา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 - 2580 กาหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ไว้ 5 ด้าน
ประกอบด้วย 1) ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็น แห่ล่งเรียนรู้ 2) ความเข้มแข็งด้านการ
วิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 3) ความเข้มแข็งด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 4) การ
บริหารจัดการเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ และ 5) ความมั่นคงทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยในการเป็น “มหำวิทยำลัยที่มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
สังคมและชุมชน ภำยในปี 2580 (Academic Excellence Through Social Relevance within
2037 ซึ่งกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 - 2580 ได้วิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการด้านการบริหารและการพัฒนากาลังคนควบคู่ไปด้วย รวมทั้งการวิเคราะห์
สภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ จากผลสัมฤทธิ์ของแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี พ.ศ. 2558 - 2567 ที่ได้นาสู่การปฏิบัติ ในปี พ.ศ. 2558 - 2559 โดยมีผลการ
ดาเนินงานบรรลุตัวชี้วัดร้อยละ 85 และ 83 ตามลาดับ จึงนาผลความต้องการและการประเมินสภาพปัจจุบัน
มากาหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 – 2565 ให้สอดคล้องกับแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ พ.ศ. 2561-2580 เพื่ อ สนั บ สนุ น การบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
มหาวิทยาลัย
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี พ.ศ. 2561 – 2565 เป็นแผนสนับสนุน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำรทั้งระยะสั้นและ ระยะยำวของมหำวิทยำลัย ซึ่งได้จัดทำควบคู่
กับกระบวนกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย 1) แผนด้ำนบุคลำกรที่จะช่วย
สนับสนุ น กำรด ำเนิน กำร เพื่ อให้บรรลุวัตถุ ประสงค์เ ชิง กลยุทธ์ ซึ่งเป็ น แผนปฏิบัติกำรเพื่อพั ฒนำขี ด
ควำมสำมำรถที่จำเป็นต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย เช่น โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
TPSF (Teaching Professional Standard Framework) โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของอาจารย์
โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย และ 2) แผนด้ำนบุคลำกรที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ที่มีประสิทธิภำพ เช่น การพัฒนาการพัฒนาระบบบริหารค่าตอบแทน การพัฒนาระบบบริหารผลงาน
การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าชี พ อั น น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง
กระบวนการจั ดทาแผนด้านบุ คลากรในส่ว นที่ 2 จะดาเนินการหลังจากกระบวนการจัดทาแผน 5 ปี ของ
มหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ โดยมีรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานบุคคล และคณะทางานจัดทาแผนด้านบุคคล เป็น
ผู้รับผิดชอบ และนาเสนอคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย คณะกรรมการนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติของทุกส่วนงาน หน่วยงาน
6

สาหรับทิศทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 – 2565
ที่สอดคล้องกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580
สู่ มีดงั นี้
กรอบแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล พ.ศ. 2561-2565
1. แผนด้ำนบุคลำกรที่จะช่วยสนับสนุนกำรดำเนินกำร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.1 การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้และสมรรถนะสากลของอาจารย์
1.2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถสร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ
ตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ
1.3 พัฒนาระบบบริหารและทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข
และมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
2. แผนด้ำนบุคลำกรที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
2.1 การพัฒนาระบบบริหารขีดความสามารถ อัตรากาลัง การสรรหาและคัดเลือก
2.2 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร
2.3 การสนับสนุน และธารงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถให้อยู่กับมหาวิทยาลัย
และทางานด้วยความทุ่มเท
2.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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แผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565
ควำมท้ำทำย

กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. แผนด้ำนบุคลำกรที่จะช่วยสนับสนุนกำรดำเนินกำร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. ควำมเป็น 1.4 พัฒนา
1.4.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะ - รองอธิการบดีที่
เลิศด้ำนกำร
สมรรถนะการ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
รับผิดชอบงาน
ผลิตบัณฑิตที่ จัดการเรียนรู้และ TPSF Teaching Professional วิชาการ
ใช้ชุมชนเป็น สมรรถนะสากล
standard Framework)
- รองอธิการบดีที่
แหล่งเรียนรู้
ของอาจารย์
1.4.3 โครงการพัฒนาทักษะการ รับผิดชอบงานบุคคล
ใช้ภาษาของอาจารย์
- ฝ่ายบริหารกลาง
1.4.4 โครงการพัฒนาทักษะด้าน และทรัพยากรบุคคล
เทคโนโลยีดิจิทัลของอาจารย์
- ฝ่ายวิชาการ
- สานักคอมพิวเตอร์
- งานวิเทศสัมพันธ์
- ส่วนงานวิชาการ

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของอาจารย์ ร้อยละ - ร้อยละ
ประจาที่มีสมรรถนะการ
10
จัดการเรียนรู้
2. ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์สมรรถนะ
สากลด้านภาษาอังกฤษ
- สายวิชาการ
ร้อยละ ร้อยละ
5.34 25

3. ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์สมรรถนะ
สากลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- สายวิชาการ
- สายสนับสนุน
8

ค่ำเป้ำหมำย
2561 2562 2563 2564 2565

-

ร้อยละ
10
ร้อยละ
10

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
20
30 40

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
27
29 31

ร้อยละ
12
ร้อยละ
12

ร้อยละ
14
ร้อยละ
14

ร้อยละ
16
ร้อยละ
16

ควำมท้ำทำย
2. ควำม
เข้มแข็งด้ำน
กำรวิจัยที่
สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำร
ของสังคม

กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

2.2 พัฒนา
2.2.2 โครงการพัฒนาบุคลากร
ศักยภาพนักวิจัยให้ ด้านการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ
สามารถสร้าง
ทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ในระดับ
นานาชาติ
ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์การวิจัย
ของประเทศ

ผู้รับผิดชอบ
- รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงานวิจัย
และบริการวิชาการ
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
- ฝ่ายวิชาการ
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ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย
2561 2562 2563 2564 2565
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
9
14 16
18 20

4. ร้อยละอาจารย์
ประจา/นักวิจัยที่ได้รับ
เงินทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากแหล่งทุน
ภายนอก
5. ร้อยละของอาจารย์ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
65/20 67/21 74/22 76/24 80/25
ประจา/นักวิจัยที่มี
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ
นานาชาติ
6. ร้อยละของอาจารย์
ประจา/นักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์
- เชิงสังคม
14 18 20
22 25
- เชิงพาณิชย์
2
3
5
7
8

ควำมท้ำทำย

กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย
2561 2562 2563 2564 2565
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
- 3.50 4.00 4.50 5.00

7. ร้อยละของอาจารย์
และนักวิจัยที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา
จากหน่วยงานราชการ
4. กำรบริหำร 4.2 พัฒนาระบบ 4.2.1 โครงการพัฒนาระบบการ - รองอธิการบดีที่
8. ดัชนีความสุขของ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
จัดกำรเพื่อกำร บริหารและ
บริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากร รับผิดชอบงานแผน บุคลากร (7.3ก-11)
65 66 67
68 70
ดำเนินงำนที่
ทรัพยากรมนุษย์ที่มี บุคคลของมหาวิทยาลัย
- รองอธิการบดีที่
- สายวิชาการ
เป็นเลิศ
ประสิทธิภาพ สู่
4.2.2 โครงการเตรียมหรือพัฒนา รับผิดชอบงานบุคคล
- สายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยแห่ง ผู้บริหารรุ่นใหม่
- ฝ่ายแผนงาน
8.ระดับพฤติกรรม
4.47 4.47 4.50 4.5 4.5
ความสุข และมี
4.2.3 โครงการเสริมสร้าง
- ฝ่ายบริหารกลาง คุณลักษณะของบุคลากร คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
วัฒนธรรมองค์กรที่ มหาวิทยาลัยแห่งความสุข
และทรัพยากรบุคคล ที่สอดคล้องกับค่านิยม
เข้มแข็ง
(Happy University) :
- ทุกส่วนงาน
หลักของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุขภาวะ (Happy
- สายวิชาการ
Workplace)
- สายสนับสนุน
4.2.4 โครงการบ่ ม เพาะและ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตาม
ค่านิยมหลัก
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ควำมท้ำทำย

กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย
2561 2562 2563 2564 2565

2. แผนด้ำนบุคลำกรที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
1. การพัฒนาระบบ
บริหารขีด
ความสามารถ
อัตรากาลัง การสรร
หาและคัดเลือก

1.1 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
อัตรากาลัง
1.2 โครงการพัฒนาระบบสรรหา
คัดเลือก

2. การพัฒนา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถของ
บุคลากร

ผู้บริหำร
1.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะ/
ขีดความสามารถของผู้บริหาร
ระดับสูง
1.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะ/
ขีดความสามารถของผู้บริหาร
ระดับอานวยการ (สาย
คณาจารย์)
1.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะ/
ขีดความสามารถของผู้บริหาร
ระดับอานวยการ (สายสนับสนุน)

- รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงานแผน
- รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงานบุคคล
- ฝ่ายแผนงาน
- ฝ่ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล
- รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงานบุคคล
- ฝ่ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล

9. ร้อยละของอาจารย์
ประจาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก (7.3 ก-1)

10. ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การพัฒนาตามแผน
- ผู้บริหาร
- สายวิชาการ
- สายสนับสนุน
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ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
52 53 54
55 56

ร้อยละ
100
ร้อยละ
80
ร้อยละ
80

ร้อยละ
100
ร้อยละ
80
ร้อยละ
80

ร้อยละ
100
ร้อยละ
80
ร้อยละ
80

ร้อยละ
100
ร้อยละ
80
ร้อยละ
80

ร้อยละ
100
ร้อยละ
80
ร้อยละ
80

ควำมท้ำทำย

กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

สำยสนับสนุน
1.4 โครงการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษา และเทคโนโลยีดิจิทัล
1.5 โครงการ On the Job
Training
3. การสนับสนุน
และธารงรักษา
บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถให้อยู่
กับมหาวิทยาลัย
และทางานด้วย
ความทุ่มเทอย่าง
ต่อเนื่อง

3.1 การพัฒนาระบบบริหาร
ค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงาน (PerformanceBased Payment ) และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
Competency–Based
Payment)

ผู้รับผิดชอบ

- รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงานบุคคล
- สานักคอมพิวเตอร์
- รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงานบุคคล
- ฝ่ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล
- รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงานบุคคล
- ฝ่ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล
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ค่ำเป้ำหมำย
2561 2562 2563 2564 2565
11. ร้อยละของผู้บริหาร ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
80 80 80
80 80
ที่มีผลการปฏิบัติงาน
บรรลุเป้าหมายตามคา
รับรองการปฏิบัติงาน (ปี
กศษ.60 ไม่อยู่ที่ ม.7)
12. ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
80 90 90 100 100
สายสนับสนุนที่ได้รับ
เลื่อนตาแหน่งต่อ
บุคลากรที่ยื่นขอกาหนด
ตาแหน่งที่สูงขึ้น (ปี
กศษ.60 ไม่อยู่ที่ ม.7)
13. ร้อยละของอาจารย์ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
28 29 30
32 34
ประจาที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ (7.3ก-2)
14.ระดับความผูกพัน ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
ของบุคลากร (7.3ก-10) 3.70 3.75 3.75 3.75 3.75
- สายวิชาการ
- สายสนับสนุน
ตัวชี้วัด

ควำมท้ำทำย

กลยุทธ์

4. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สนับสนุนการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

โครงกำร/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

3.2 การพัฒนาระบบบริหาร
ผลงาน (Performance
Management System)
3.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
3.3.1 โครงการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
3.3.2 โครงการพี่เลี้ยงการ
ทาผลงานทางวิชาการ
3.3.3 การสร้างระบบการยก
ย่องชมเชย และการเชิดชูเกียรติ
แก่บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้
มหาวิทยาลัยจนเป็นที่ประจักษ์/มี
ผลการปฏิบัติงาน/สมรรถนะ
ดีเด่นในแต่ละด้าน
4.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนา - รองอธิการบดีที่
ระบบสารสนเทศบุคลากร
รับผิดชอบงานบุคคล
4.2 โครงการพัฒนาระบบ e- สานักคอมพิวเตอร์
Performance
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ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย
2561 2562 2563 2564 2565

15. ระดับความพร้อมใช้ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
(service availability)
80 82 84
86 88
ของระบบสารสนเทศ
บุคลากรทีย่ อมรับได้

ควำมเชื่อมโยงของแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล พ.ศ. 2561 - 2565 ที่สอดรับกับกรอบมำตรฐำน
ควำมสำเร็จด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลตำมแนวทำง HR Scorecard

1.

2.

HR Scorecard
แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล พ.ศ. 2561 - 2565
มิติที่ 1 ควำมสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic
HR Alignment)
1. มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหาร
- มี แ ผนบริห ารทรั พยากรบุ คคล พ.ศ.2561-2565 ที่
ทรัพยากรบุคคล ทีส่ อดคล้องและสนับสนุนให้องค์กร
เชื่ อ มโยงกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ตาม
บรรลุพันธกิจตำมเป้ำหมำย วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี (พ.ศ.
2561-2580)
2. มีการวางแผนและบริหารกาลังคนทั้งในเชิงปริมำณ - มีกลยุทธ์ในการวางแผนกาลังคน สรรหาและคัดเลือก
และคุณภำพ
และพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย (1. แผนด้านบุคลากรที่จะช่วยสนับสนุน
การดาเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ความท้าทาย 1 กลยุทธ์ 1.4 โครงการ 1.4.2 -1.4.4
ความท้าทาย 2 กลยุทธ์ 2.2 โครงการ 2.2.2) (2. แผน
ด้านบุคลากรที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์ 1 โครงการ 1.1-1.2
กลยุทธ์ 2 โครงการ 1.1-1.5)
3. มีการบริหารกาลังคนกลุ่มที่มีทักษะและสมรรถนะสูง 1. แผนด้านบุคลากรที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหาร
(การได้มา พัฒนาและรักษา)
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์ 3 โครงการ
3.1-3.3
4. การสร้างและการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ
1. แผนด้านบุคลากรที่จะช่วยสนับสนุนการดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความท้าทาย 4
กลยุทธ์ 4.2 โครงการ 4.2.2
2. แผนด้านบุคลากรที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์ 2 โครงการ
2.1-2.3
มิติที่ 2 ประสิทธิภำพของกระบวนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล (HR Operational Efficiency)
1. กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมี - มี ม าตรการในการปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห าร
ความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeiness) ทรั พ ยากรบุ ค คลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ระบบการ
(เช่น การสรรหาคัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง การพัฒนา) วางแผน การสรรหาและการคัดเลือก (ความท้าทาย
2 กลยุทธ์ 1 โครงการ 1.2)
2. มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี - มี ก ลยุ ท ธ์ ใ นการพั ฒ นาระบบสารสนเทศด้ า นการ
ความถูกต้อง ทันสมัย ใช้ประกอบการตัดสินใจได้
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลให้ ส ามารถสนั บ สนุ น
กร ะ บ ว น ก าร บ ริ ห า ร ทรั พ ย า ก ร บุ ค ค ล อ ย่ า ง มี
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3.

HR Scorecard

แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล พ.ศ. 2561 - 2565
ประสิทธิภาพ (ก.4 โครงการ 3.10)

3. สัดส่วนค่าใช้จ่ายสาหรับกิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณรายจ่ายของส่วน
งานเหมาะสม สะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR
Productivity) ตลอดจนความ คุ้มค่า (Value for
Money)
4. นาเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

- สัดส่วนค่าใช้จ่ายสาหรับกิจกรรมและกระบวนการ
บริห ารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณรายจ่ ายของ
มหาวิทยาลัยประมาณ ร้อยละ 40
- มีมาตรการโครงการในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในกิ จกรรมและกระบวนการบริห ารทรัพยากร
บุ ค คล เช่ น ระบบรั บ สมั ค รงานออนไลน์ โครงการ
e-Performance การสารวจค่าเฉลี่ยดัชนีความสุ ข
ออนไลน์ และการพัฒนาฐานข้อมูล บุคลากร เป็นต้น
(ความท้าทาย 4 กลยุทธ์ 4.2 โครงการ 4.2.3
และ ก.4 โครงการ 3.10 3)

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
(HRM Program Effectiveness)
1. การรักษาบุคลากรที่จาเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย
1. แผนด้านบุคลากรที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์ 3 โครงการ
3.1-3.3
2. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อนโยบายมาตรการการ บริหารทรัพยากรบุคคล
3. การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
1. แผนด้านบุคลากรที่จะช่วยสนับสนุนการ
ต่อเนื่องให้มีทักษะและสมรรถนะสาหรับการบรรลุ
ดาเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความ
ภารกิจ และป้าหมายองค์กร
ท้าทาย
1 กลยุทธ์ 1.4 โครงการ 1.4.2 -1.4.4 ความท้าทาย 2
กลยุทธ์ 2.2 โครงการ 2.2.2)
2. แผนด้านบุคลากรที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์ 2 โครงการ
2.4-2.5)
4. มีระบบการบริหารผลงาน (Performance
2. แผนด้านบุคลากรที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหาร
Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์ 3 โครงการ
ความคุ้มค่า สามารถจาแนกความแตกต่าง เชื่อมโยงกับ 3.1 -3.2
ผลตอบแทน
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HR Scorecard
มิติที่ 4 ควำมพร้อมรับผิดด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล
1. การรั บ ผิ ดชอบต่ อการตั ดสิ น ใจและผลของการ
ตั ด สิ น ใจด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล และการ
ดาเนินการทางวินัยบนหลักการของความสามารถหลัก
คุณธรรม หลักนิติธรรม หลักมนุษยธรรม
2. ความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 5 คุณภำพชีวิตและควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับ
กำรทำงำน
1. ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน
ระบบงาน และบรรยากาศ การทางาน
2.การจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวก
นอกเหนือจากสวัสดิการที่กฎหมายกาหนด
3. การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหาร
บุคลากรและระหว่างบุคลากรด้วยกันเอง

แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล พ.ศ. 2561 - 2565
มี ร ะบบการร้ อ งทุ ก ข์ การด าเนิ น การตาม
จรรยาบรรณโดยมีคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ และ
คณะกรรมการจรรยาบรรณประจามหาวิทยาลัย ระบบ
จัดการข้อร้องเรียน

- โครงการเสริ ม สร้ า งองค์ ก รแห่ ง ความสุ ข (Happy
Workplace: Happy Worklife) (ความท้าทาย 4
กลยุทธ์ 4.2 โครงการ 4.2.3) กาหนดตัวชี้วัดด้านความ
พึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
- มีมาตรการในการสร้าง/ปรับปรุงระบบสวัสดิการและ
สิ่ ง อ านวยความสะดวก ในระบบบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคลของมหาวิทยาลัย
-

ระบบและกลไกกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี พ.ศ.2561 - 2565 เป็นกลไกสาคัญในการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2561 – 2580 ไปสู่การปฏิบัติ โดยจะดาเนินการใน
2 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน ฝ่าย งาน สาหรับการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ จะ
ดาเนินการดังนี้
1. ถ่ายทอดแผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี พ.ศ. 2561 - 2565 สู่การปฏิบัติ
ผ่านที่ประชุมคณบดี ผู้อานวยการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับมีความเข้าใจที่ตรงกัน ร่วม
ถ่ายทอดและดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. การจัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี ในลักษณะ Rolling Plan ที่มีการทบทวน
และปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์ทุกปี
3. มีระบบในการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
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