รายงานสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ความเปนมา
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบกับแผนงานปฏิรูประบบจําแนก
ตําแหนงและคาตอบแทน ตามแผนการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคล ภายใตแผนปฏิรูประบบ
บริหารภาครัฐ จึงมีการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนเนนการทํางานโดยยึดผลลัพธ
ความคุมคา ความรับผิดชอบ และการตอบสนองตอความตองการของสังคมและประชาชนผูรับบริการ
ซึ่งไดนําสมรรถนะมาใชในการบริหารงานบุคคล เพื่อใหการบริหารงานบุคคลภาครัฐมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และนี่คือจุดเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานในภาครัฐ รวมถึงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ที่จะตองพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลโดยเนนสมรรถนะ เพื่อประโยชนสูงสุดตอองคกร
ประชาชน สังคม และประเทศชาติ
การพัฒนาบุค ลากรเป นยุ ท ธศาสตรที่ สําคัญ หนึ่งของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ สวนดุสิต เพื่ อให
มหาวิทยาลัยอยูรอดไดอยางยั่งยืน บุคลากรตองมีความพรอมทั้งความรู ทักษะ และพฤติกรรม อีกทั้ง
บุคลากรตองมี คุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ เพื่ อประโยชนสูงสุดขององคกร
มหาวิทยาลัยมีแนวทางการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 วาดวย
การบริหารจัดการเชิงพลวัต ตามมาตรการที่ 6.1 การสรางระบบกลไกสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอยาง
ยั่งยืน
การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยไดใชการจัดการ
ความรูเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร โดยมุงหวังใหบุคลากร ทุกระดับ ทุกประเภท ไดมีโอกาส
เขาถึงความรู พัฒนาตนเองใหเปนผูรู กอใหเกิดสมรรถนะในการปฏิบัติงานไดดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เปาประสงค
บุคลากรมีคุณภาพ มีความรูความสามารถและมีสมรรถนะตามตําแหนงงาน
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กลยุทธที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ตามลักษณะงานของบุคลากร
ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ 1 มีคูมือสมรรถนะบุคลากรของหนวยงานหลัก (คาเปาหมาย: 6 หนวยงาน)
ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ 2 มีแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานหลัก (คาเปาหมาย: 9 หนวยงาน)

กลยุทธที่ 2 การพัฒนาระบบและกลไกการสงเสริมความกาวหนาของบุคลากร
ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ 1 มีรายงานการวิเคราะหการพัฒนาวุฒิการศึกษา
ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ 2 มีแนวนโยบายการเลื่อนสูตําแหนงตามสายงาน
ผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติในแตละกลุยทธ
กลยุทธที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ตามลักษณะงานของบุคลากร
แนวปฏิบตั ิท1ี่ จัดทําระบบสมรรถนะตามลักษณะงานของบุคลากร
(คาเปาหมาย 6 หนวยงาน)
1.1 จัดทําคําอธิบายสมรรถนะ (Competency Dictionary) ตามลักษณะงาน
1.2 จัดทําคาระดับคะแนนของแตละสมรรถนะ
1.3 สื่อสารและเผยแพรใหหนวยงานศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
สมรรถนะเพื่อปรับปรุงใหสอดคลองกับการใชงานจริง
1.4 จัดทําระบบติดตามกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูตามที่แตละหนวยงานได
กําหนดประเด็นความรูไว
ผลการดําเนินงาน
13 หนวยงาน รายงานหลักฐานการกําหนดสมรรถนะ แตหลายหนวยงานที่รายงานเขา
มายังไมไดกําหนดคาระดับคะแนนเพื่อวัดในแตละสมรรถนะ ซึ่งจะตองมีการจัดทําตอไป เพื่อให
ใชงานไดจริง ปนี้เปนปแรกที่มีการจัดทําสมรรถนะจึงขาดความสมบูรณในเรื่องของการนําไปใช
งาน ในป ต อ ไปเมื่อ ไดนํ า สมรรถนะไปใช ป ระเมิน แลว ควรมีก ารรั บ ฟง ข อ เสนอแนะจะผู ถู ก
ประเมินและผูประเมิน เพื่อนําทั้งคําอธิบายสมรรถนะ และคาระดับคะแนนที่กําหนดมาปรับปรุง
ใหมีความใกลเคียงกับลักษณะงานของบุคลากรใหมากยิ่งขึ้น สวนในหนวยที่ยังไมไดจัดทําใหมี
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สมรรถนะของหนวยงาน ควรเรงหาความรูในการจัดทําเพื่อใหไดใชการประเมินสมรรถนะทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย รายชื่อ 13 หนวยงานที่มีการจัดทําสมรรถนะ ไดแก
1. คณะครุศาสตร
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. คณะพยาบาลศาสตร
6. บัณฑิตวิทยาลัย
7. สํานักงานอธิการบดี
8. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา
11. สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม
12. สํานักกิจการพิเศษ
13. ศูนยการศึกษา

แนวปฏิบตั ิที่ 2 จัดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบพัฒนา
บุคลากร
2.1 สํารวจการมีสวนรวมในการประเมินและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
2.2 สํารวจความรูความเขาใจของบุคลากรในหนวยงานหลักถึงความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบสมรรถนะ รวมถึงแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP-Individual
Development Plan)
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ผลการดําเนินงาน
พบวาการจัดทําแผนเปนการมอบหมายคนไมกี่คนจัดทําขึ้นมา มีบางหนวยงานที่มีการ
ประชุมชี้แจงและใหผูรว มงานมีสวนรวมใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร หนวยงาน
สวนมากยังรอการสั่งการจากระดับบริหารมหาวิทยาลัย
สวนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP-Individual Development Plan) เปน
สวนนอยที่มีการจัดทําแลว เนื่องจากหัวหนวยงานตองใหความสําคัญและเวลาในการใหขอมูล
กับบุคลากรในสังกัดเปนรายบุคคล แตในปตอไปตองมีการจัดทําขึ้นเพื่อใหบุคลากรเห็นแนว
ทางการพั ฒ นาตนเองอย า งต อ เนื่ อ งและเป น รู ป ธรรม ซึ่ ง จะเป น ผลดี ต อ ความก า วหน า ของ
บุคลากรเอง และตอหนวยงาน รายชื่อหนวยงานที่มีการจัดทํา แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
(IDP-Individual Development Plan) ไดแก
1. สํานักงานอธิการบดี
2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวปฏิบตั ิที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยการใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
(Knowledge Management Process)
3.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ ใหความรูเกีย่ วกับการนํากระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรู
มาพัฒนาบุคลกรในหนวยงานหลัก
3.2 หนวยงานหลักจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรโดยใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผลการดําเนินงาน
ฝ า ยนโยบายมหาวิ ท ยาลั ย ร ว มกั บ โครงการหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการความรู และกองบริหารงานบุคคล ไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให
ความรูเกี่ยวกับการนํากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาพัฒนาบุคลกร แลว และพบวาหัวหนา
หนวยงานขาดความเขาใจและยังไมใหความสําคัญของกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูมากนัก
แมจะสงตัวแทนมาเขารวม แตก็ไมสามารถแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรโดยใช
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) ไดอยางชัดเจน
ในภาพรวมแล ว นอกจากจะไมใ หค วามสําคัญ แลว หน วยงานยั ง ขาดความเข า ใจที่
ถูกตองเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรโดยการใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู แตมีความ
พยายามที่จัดทํา โดยหนวยงานที่สามารถเปน Best Practice ในแนวปฏิบัติที่ 3.1 ไดแก
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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แนวปฏิบตั ิที่ 4 จัดทําระบบกํากับติดตามการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ
4.1 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกํากับและติดตามการใชระบบสมรรถนะเพื่อประเมิน
ความรูและทักษะของบุคลากร รวมถึงการรับฟงขอเสนอแนะเพื่อการจัดทํา
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
4.2 จัดทําแนวทางการกํากับและติดตามการใชระบบสมรรถนะ
4.3 สรางระบบใหหัวหนางานเขาถึงฐานขอมูลเกี่ยวกับบุคลากรทีต่ นเองดูแล และเพื่อ
ใหสามารถนําฐานขอมูลมาประกอบการวางแผน และตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากรของตนเองได
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยไดมีการแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินการจัดทําระบบสมรรถนะหลักของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย และไดดําเนินการจนเสร็จสิ้น โดยมีการจัด
ประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในการจัดทําสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รวมถึงการจัดระดับคาคะแนน และขอมูลทั้งหมดมีการเผยแพรผานเว็บบอรด ที่ URL:
http://www.dusit.ac.th/personnel/competencyteam เพื่อใหบุคลากรเขามาเสนอแนะได
เพื่อใหหัวหนาหนวยงานสามารถเรียกขอมูลบุคลากรในสังกัดดูได และนําไปวางแผน
พัฒนาบุคลากรของหนวยงาน ฝายนโยบายมหาวิทยาลัยจึงไดประสานงานกับบุคลากรในสวน
งานวิจัยและพัฒนาซอฟทแวร กลุมงานเทคนิคและระบบเครือขาย สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหจัดการพัฒนาระบบการอนุญาตสิทธิ์ในการเขาถึงฐานขอมูลตามกลุม
บุคลากรในแตละสังกัดของหนวยงานหลัก นอกจากนี้หนวยหนาหนวยงานสามารถเรียกดู
ฐานขอมูลที่เกี่ยวของตางๆ ได โดยไมตองรอขอมูลจากกองบริหารงานบุคคล
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กลยุทธที่ 2 การพัฒนาระบบและกลไลการสงเสริมความกาวหนาของบุคลากร
แนวทางปฏิบัติที่ 1 จัดทํารายงานและวิเคราะหการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา
1.1 สํารวจความตองการที่บุคลากรประสงคจะไดรับ และดึงดูดใจ เพื่อหาความเปนไป
ไดในการจัดสวัสดิการ
1.2 จัดทํารายงานการวิเคราะหความตองการ การพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา หรือทักษะ
ใน 4 อัตลักษณ: การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการบริการ
และพยาบาลศาสตร และสาขาอื่นๆ ที่มีความสําคัญตอการพัฒนางานของ
มหาวิทยาลัยไปสูความเปนสากล โดยอางอิงจากการเกณฑอัตรากําลังของวุฒ-ิ
การศึกษา และ การมีตําแหนงทางวิชาการ ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
1.3 จัดทําแนวนโยบาย “การเลือ่ นสูตําแหนงตามสายงาน”
ผลการดําเนินงาน
ฝายนโยบายมหาวิทยาลัยไดทําการสํารวจสภาพจริงในการเบิกสวัสดิการของสวัสดิการ
(ดังแผนภูมิที่ 1) และความตองการในการไดรับสวัสดิการของบุคลากร (ดังตารางที่ 1) จากผล
การสํารวจดังกลาว มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนสวัสดิการโดยมุงเนนไปที่การใหคา
รักษาพยาบาลและครอบครัว ซึ่งในทางปฏิบัติแลวมหาวิทยาลัยไดสนับสนุนเงินสมทบเขา
กองทุนประกันสังคมใหแกบุคลากรทุกคนอยูแลวในระดับหนึ่ง

การเบิกจายสวัสดิการ
อื่นๆ 21.20%
คาเลาเรียนบุตร
17.20%

คาเชาบาน/ที่พกั
อาศัย
36.40%
คารักษาพยาบาล
25.20%

แผนภูมิที่ 1 แสดงสภาพจริงในการเบิกสวัสดิการของบุคลากร
6

ตารางที่ 1 แสดงความตองการในการไดรับสวัสดิการของบุคลากร
อันดับที่

ความตองการ

เปอรเซ็นต

1

คารักษาพยาบาลของบุคลากร และครอบครัว

19.19%

2

คาเชาบานหรือที่พักอาศัย

17.78%

3

คาพาหนะ / คาเดินทาง / คาน้ํามันในการเดินทางไปปฏิบัติหนาที่

11.12%

4

ดานสถานศึกษาของบุตร เชน คาเลาเรียนหรือ ทุนการศึกษาของบุตร / บุตรของครูอาจารย
หรือเจาหนาที่ สามารถไดรับสิทธิ์เขาเรียนในโรงเรียนที่ละอออุทิศไดโดยไมตองจับฉลาก

10.58%

5

คาลวงเวลา/ คาดําเนินการ / คาปฏิบัติงานพิเศษนอกเหนือเวลางาน เชน เสาร-อาทิตย,ไป
ตางจังหวัด

6.76%

มหาวิทยาลัยโดยกองบริหารงานบุคคลไดสรุปการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหการพัฒนาคุณวุฒิของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
จําแนกตามสาขาวิชาทีศ่ ึกษาและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
จํานวนบุคลากรซึ่งไดรับทุนสนับสนุนในการพัฒนาคุณวุฒิ

สาขาวิชาที่ศึกษา

ที่ไดรับอนุมัติทุนในป งปม. 2552

รวม

ระดับ
ปริญญาโท

9

10

25

ระดับ
ปริญญา
เอก
24

6

6

15

3

10

13

บริหารธุรกิจและ
การจัดการทั่วไป
อัตลักษณปฐมวัย

5

6

11

1

1

2

อัตลักษณ
อุตสาหกรรม
อาหารและบริการ

1

รวม

11

ระดับ
ปริญญาโท
การศึกษา
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
วิทยาศาสตร

1

ระดับ
ปริญญา
เอก

ที่ไดรับอนุมัติทุนกอน ป งปม.
2552 และยังคงตองจายทุนในป
งปม. 2552

32

รวมที่ตองจายทุนในป งปม. 2552

รวม

ระดับ
ปริญญาโท

49

26

ระดับ
ปริญญา
เอก
33

35

50

15

41

56

23

42

65

26

52

78

34

55

89

39

61

100

1

1

2

รวม
59

1

3

7

10

4

7

11

43

100

163

263

111

195

306
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มหาวิ ท ยาลั ย ได มี ก ารจั ด ทํ า แนวนโยบายการเลื่ อ นสู ตํ า แหน ง ตามสายงาน ต อ
คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2552 โดยเนนการประเมินใน
กลุมบุคลากรสายสนับสนุนเปนหลัก โดยใชการประเมินสมรรถนะควบคูกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน สําหรับสายวิชาการ ใหยึดการพัฒนาสูตําแหนงวิชาการ การประเมินโดยระบบ
สมรรถนะหัวหนางานตองใหเวลาชี้แจง อธิบายใหผูถูกประเมินเขาใจวา เปนการประเมินเพื่อ
ระดับความสามารถพัฒนาการทํางาน หากไมมีการพูดคุยกันจะเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อน
และไมไดสัมฤทธิผลของการประเมิน

สรุปขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรป 2553
1. หัวหนาหนวยงานควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอยางมีสว นรวม เพื่อใหการพัฒนา
บุ ค ลากรเป น ไปอย า งทั่ ว ถึ ง และสอดคล อ งกั บ พั น ธกิ จ ของหน ว ยงาน และของ
มหาวิทยาลัย
2. หัวหนาหนวยงานตองกระตือรือรนในการติดตามและประเมินสัมฤทธิผลของแผนการ
พัฒนาบุคลากร
3. ผลสั ม ฤทธิ ข องการพั ฒ นาบุ ค ลากรในป 2552 ในระดั บ หน ว ยงานมั ก เป น การ
ตั้งเปาหมายเปนจํานวนผูเขารวมกิจกรรม/โครงการ ซึ่งไมสะทอนเปาหมายการพัฒนา
สมรรถนะของคน จึงทําใหไมเกิดประโยชนที่จะวัดในแบบดังกลาว การตั้งเปาหมาย
การวัดสมรรถนะที่ดี ควรวัดวา บุคลากรหลังจากเขารวมอบรมหรือพัฒนาแลว มีความรู
ความสามารถอะไรเพิ่มจากเดิม โดยอิงแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP-Individual
Development Plan) หากหนวยงานใดยังไมไดจัดทําแผนฯ รายบุคคล ควรเรงทําให
เสร็จสิ้นโดยดวน
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