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ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 

 เมื่อวันท่ี 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม The Verona at Tub Lan อ าเภอนาดี จังหวดัปราจีนบุรี 

ผ่านการประชุมคณะกรรมการกองบริหารงานบุคคล ครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2562 

 



ค าน า 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี 
( พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564 ) เกิดจากการระดมความคิดของบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี 
โดยแผนยุทธศาสตร์ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการด าเนินงานของ กองบริหารงานบุคคล ด้านการพัฒนา
บุคลากร การสรรหาบุคลากร การประเมินบุคลากร ซึ่งท าให้การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 

 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และน ามาก าหนดเป็ น ปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ ภารกิจ        
ค่านิยมหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และโครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมายชัดเจน 
สอดคล้องกับกรอบนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 

 สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ กองบริหารงานบุคคลจ าแนกเป็น 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาประสิทธิภาพการท างานด้านระบบการบริหารงานบุคคล การบริการ         
และการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์สู่การเป็นมืออาชีพ 
 

 กองบริหารงานบุคคล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) จะเป็นแผนก ากับทิศทางการพัฒนางาน
ด้านการพัฒนาบุคลากร การสรรหาบุคลากร การประเมินบุคลากรให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ส่งผลให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ กองบริหารงานบุคคล ต่อไป. 
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ส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

1.1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 

2559-2568) โดยการปรับจุดยืน จุดเน้น และปรับทิศทางของมหาวิทยาลัยใหม่ กระบวนการให้ได้มาซึ่งทิศทางการ
พัฒนานั้นคือการ Retreat แผนพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16-18 กันยายน 2558 ที่จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ 
และผู้บริหารมหาวิทยาลัย จนได้กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย Repositioning RMUTI ที่มุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยี , มหาวิทยาลัยสีเขียว และมหาวิทยาลัยแห่งคุณธรรม อันน าไปสู่ความเป็น 
“มหาวิทยาลัยแห่งภูมิปัญญา” (Smart University)     

กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ด าเนินการทบทวน
และประเมินผลเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ ณ สวนย่า เกาะกูด รีสอร์ท แอนด์ สปา     
จังหวัดตราด โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร กองบริหารงานบุคคล จากทุกส่วนงาน คือ งานบริหารงานทั่วไป 
งานพัฒนาบุคลากร งานก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งบุคลากร งานสรรหาและสิทธิประโยชน์ และส านักงานกฎหมาย 
เพ่ือระดมแนวคิดในการก าหนดทิศทางการบริหารและพัฒนากองบริหารงานบุคคล ให้มีความสอดคล้องและรองรับ
นโยบาย RMUTI 4.0 และ Smart University  โดยมีการก าหนด ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่คลอบคลุม 
4 มิติ คือ  

1. มิติการพัฒนาองค์กร  
2. มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  
3. มิติคุณภาพการให้บริการ  
4. มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ 

และได้ร่วมกันก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ และผู้รับผิดชอบใน
การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 ศักยภาพของหน่วยงาน 
2.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ชื่อหน่วยงาน   กองบริหารงานบุคคล 
ที่ตั้ง 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 744 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 อาคารส านักงานอธิการบดี (อาคาร 19 ชั้น 2 ) 
ประวัติความเป็นมา 
 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ กองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 6 และมาตรา 9 
วรรค สอง แห่งพระราชบัญญัติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2548 เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ภารกิจที่รับผิดชอบเป็นภาระงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งหน้าที่ที่รับผิดชอบมีหลายด้าน เช่น การพัฒนาบุคลากร การสรรหาบุคลากร การประเมินบุคลากร 
การพิจารณาโทษ และการสอบสวนทางวินัย งานอัตราก าลัง งานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น 

2.2 โครงสร้างกองบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

งานบริหารงานทั่วไป 

 

งานพัฒนาบุคลากร 
งานสรรหา 

และสิทธิประโยชน์ 

 

งานก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตั้งบุคลากร 

 

ส านักงานกฎหมาย 

ส านักงานอธิการบดี 

 

กองบริหารงานบุคคล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 



 

 

2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก  (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีรูปแบบโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน   
2. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี   
3. บุคลากรสามารถประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 
4. มีการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง   
5. บุคลากรของแต่ละงานสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้   
6. บุคลากรส่วนใหญ่มีความมุ่งมั่น, เสียสละเวลาในการท างาน  
 

จุดอ่อน (Weakness) 

1. บุคลากรขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ   
2. ขาดการก ากับติดตามการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
3. งบประมาณยังไมเ่พียงพอต่อการด าเนินงาน  
4. สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน   

โอกาส (Opportunity) 

1. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญและสนับสนุนงานด้านกฎหมาย   
2. มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ   
3. มีการใช้ Social Network ในการติดต่อประสานงานทั้งในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก   
4. มหาวิทยาลัยฯมีนโยบายให้ใช้ระบบ E-Office เพ่ือประหยัดทรัพยากรภายในองค์กร   
5. มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานในศูนย์กลางมทร.อีสาน วิทยาเขต และหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยท าให้สามารถด าเนินงานได้ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน   
6. มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ   

อุปสรรค (Threats) 
 

1. งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ ไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนในการปฏิบัติงาน เช่น งบประมาณในการ
จัดโครงการ และ อัตราก าลัง   
2. บุคลากรมหาวิทยาลัยขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน   
3. ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยยังขาดความเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานท าให้ไม่สามารถ
น าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มความสามารถ   

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 3 แผนยุทธศาสตร์กองบริหารงานบุคคล 
3.1 นโยบายการพัฒนากองบริหารงานบุคคล 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

           นางสาวรัญชิดา  สาระวิถี 
  บุคลากรช านาญการ รักษาราชการแทน 
      ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
 

 กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน            
เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการวางแผนและพัฒนาการบริหารงานบุคคล สรรหาบุคลากร พัฒนาบุคลากร 
ธ ารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ และจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร ซึ่งกองบริหารงานบุคคล มีการวางแผนเพ่ือ
พัฒนาบุคลากร และการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาของกองบริหารงานบุคคล โดยมีการ
สื่อสารและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามแผนให้ครอบคลุมทุกประเด็น  ทั้งการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การ
จัดท าแผนปฏิบัติการ การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดของแต่ละแผนปฏิบัติการ และบทบาทหน้าที่
ของบุคลากรต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร 

 ดังนั้น การร่วมมือกันของบุคลากร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ดี จึงเป็นองค์ความรู้ในการ
พัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในทุกระดับ จูงใจให้บุคลากรด าเนินงานตาม
นโยบาย ร่วมกันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพผลงาน มีระบบเครือข่าย และใช้เทคโนโลยีใน
การปฏิบัติงาน น าไปสู่หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

3.2 ปณิธาน นโยบาย วิสัยทศัน ์พันธกิจ ภารกิจ และค่านิยมหลัก 
 

ปณิธาน  พัฒนางาน บริการดี ประสานภารกิจ มุ่งผลสัมฤทธิ์ ของมหาวิทยาลัย 
 

     นโยบาย มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองในด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม     
     สนับสนุนในการไปอบรมสัมมนา เผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามความต้องการทั้งภายในประเทศและ  
     ต่างประเทศ รวมทั้งก าหนดโครงการกิจกรรมให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาต าแหน่ง 
     ทางวิชาการ สมรรถนะในการปฏิบัติงานรวมทั้งการพัฒนาในด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมี      
     ความสามารถใน การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
 

          วิสัยทัศน์ กองบริหารงานบุคคล  มุ่งมั่นสรรหา พัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร ให้มีคุณภาพโดยยึด
 หลักธรรมาภิบาล 
 

     พันธกิจ 
 (1) วางแผนและพัฒนาการบริหารงานบุคคล 

 

 (2) สรรหาบุคลากร 
 

 (3) พัฒนาบุคลากร 
 

 (4) ธ ารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
 

         (5) จัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร 
 
 ภารกิจ ภารกิจหลักของกองบริหารงานบุคคลมีดังนี้ 

(1) ด าเนินการงานบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การก าหนด
ต าแหน่ง 

(2) การจัดท าทะเบียนประวัติ การเลื่อนขั้นเงินเดือน และสวัสดิการ 
              (3)  ด าเนินการเกี่ยวกับอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย 

             (4)  ด าเนินเกี่ยวกับงานพัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับการศึกษาต่อ ฝึกอบรมดูงานและน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 
             (5)  ด าเนินการด้านวินัยและนิติการของมหาวิทยาลัย 

 

ค่านิยมหลัก 
 

H =High Commitment    มีความมุ่งมั่นทุมเทต่องานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ 
R =Responsibility   มีความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์การ  
M =Morality    มุ่งม่ันไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส และพร้อมที่     
                                          จะได้รับการติดตามตรวจสอบ



 

 

 

3.3 แผนที่ยุทธศาสตร์กองบริหารงานบุคคล 
 
 
3  แผนที่ยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน (Strategy map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาประสิทธิภาพการท างานด้านระบบ
การบริหารงานบุคคล การบริการ        
และการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
 

ประสิทธิผลตาม 

พันธกิจ 

คุณภาพการให้บริการ 

ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ 

การพัฒนาองค์กร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษยส์ูก่าร
เป็นมืออาชีพ 
 

ประสิทธิภาพและคุณภาพของบุคลากร
สามารถน าไปสู่การพัฒนาท่ีมั่นคง 
ยั่งยืนสร้างช่ือเสยีงให้แก่มหาวิทยาลัย 

พัฒนางานบริหารจดัการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียมี
ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อ
ระบบคณุภาพการบริหารจัดการของ
การบริการ 

ผู้รับบริการ และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีพึง
มีพอใจต่อการให้บริการ 

การบริหารจัดการผา่นระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อ
ตอบสนองการบริการที่เป็นเลิศ  

 

บุคลากรไดร้ับการพัฒนาให้มคีวามรู้ 
ความสามารถ ทักษะด้านวิชาชีพ โดย
น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

การปรับระบบและกลไกเพื่อเอ้ือตอ่
การบริหารจัดการและการด าเนินงาน
เพื่อเกิดประสิทธิภาพ 

 

บุคลากรมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น มีการพัฒนาระบบ
เพื่อประยุกต์ใช้ในการท างานได้เปน็
อย่างดี  

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
มุ่งม่ันสรรหา พัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร ให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 



 

  

 
3.4 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี กองบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
ชาต ิ20 ปี 

2.การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

4.การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

5.การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร ์
กระทรวง 

ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 

1.พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียน
การสอน การวัดและ
ประเมินผล 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

1.ผลิตและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ

3.การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
 

6.การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

1.ความมั่นคง 

2.ผลิต พัฒนาครู 
คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

3.ผลิตและพัฒนาก าลังคน 
รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง 
กับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 

4.ขยายโอกาสการ
เข้าถึง บริการทาง
การศึกษาและ การ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต 

5.ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศและ การ
สื่อสารเพื่อการศึกษา 

6.พัฒนาระบบบริหาร 
จัดการและส่งเสริมให้ ทุก
ภาคส่วนที่มีส่วนรว่ม ใน
การจัดการศึกษา 

2. สร้างความเข้มแข็งของงานวิจยั 
พัฒนา และการต่อยอดสู่นวัตกรรม
อย่างมีประสิทธภิาพ 

4. ปฏิรูประบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็น
เลิศในยุคดิจิทัล 

3. เสริมสร้างชุมชนนวัตกรรม(Communities 
 of Innovation) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
และรายได้ของชุมชนในพื้นที ่

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิฉบับที ่12 

 

1.การ
เสริมสร้าง
และ
พัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

2.การ
สร้างความ
เป็นธรรม
ลดความ
เหลื่อมล้ า
ในสังคม 

3.การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

4.การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการ
พัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน 

5.การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัมนา
ประเทศสู่ความ
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

6.การบริหาร
จัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการ
ทุจริต ประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

7.การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบ 
โลจิสติกส ์

8.การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

9. การ
พัฒนา
ภาค 
เมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

10.ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ส านักงาน
อธิการบด ี

1. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพือ่ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้ตอบสนองคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 2. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการสู่การให้บริการที่เป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์กอง
บริหารงานบุคคล 

พัฒนาประสิทธิภาพการท างานด้านระบบการบริหารงานบุคคล การบริการ และการบริหาร
จัดการสู่ความเป็นเลศิ 

 

พัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษยส์ูก่ารเป็นมืออาชีพ 



 

  

3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 : พัฒนาประสิทธิภาพการท างานด้านระบบการบริหารงานบุคคล การบริการ และการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

 
เป้าประสงค์ที่ 1.1  ประสิทธิภาพและคุณภาพของบุคลากรสามารถน าไปสู่การพัฒนาที่มั่นคง ยั่งยืนสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ที่ 1.2  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อระบบคุณภาพการบริหารจัดการของการบริการ 

เป้าประสงค์ที่ 1.3  การบริหารจัดการผ่านระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือตอบสนองการบริการที่เป็นเลิศ  

        เป้าประสงค์ท่ี 1.4  บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านวิชาชีพ โดยน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 : พัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์สู่การเป็นมืออาชีพ 
 

เป้าประสงค์ที่ 1.1  พัฒนางานบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 1.2  ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงมีพอใจต่อการให้บริการ 

เป้าประสงค์ที่ 1.3  การปรับระบบและกลไกเพ่ือเอ้ือต่อการบริหารจัดการและการด าเนินงานเพ่ือเกิดประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 1.4  บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขั้น มีการพัฒนาระบบเพ่ือประยุกต์ใช้ในการท างานได้เป็นอย่างดี  

 

 

 

 

 



 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพการท างานด้านระบบการบริหารงานบุคคล การบริการ และการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
 

ตัวชี้วัด หน่วย 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ 
2561 2562 2563 2564 

1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนาฐาน
สมรรถนะที่สอดคล้องกับจุดเน้น(คลัสเตอร์)ตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

ร้อยละ 5 10 15 20 ทุกงานในสังกัดกอง
บริหารงานบุคคล 

1.1 พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อตอบสนองการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติรวมทั้ง
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาอาจารย์ ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ รวมทั้งสถานประกอบการ 

2.คะแนนการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx : 
Education Criteria for Performance 
Excellence 

คะแนน - 100 150 200 ทุกงานในสังกัดกอง
บริหารงานบุคคล 

2.1 น าระบบ EdPEx : Education Criteria for 
Performance Excellence มาใช้ในการบริหาร
กองบริหารงานบุคคล สู่ความเป็นเลิศ 

3.ร้อยละของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) ในการด าเนินงานของกองบริหารงานบุคคล 
 

ร้อยละ 80 82 84 86 ส านักงานกฎหมาย 3 .1  ขั บ เค ลื่ อ น ก ระ บ วน ก ารด า เนิ น งาน         
ตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) 
3.2 จัดประชุมผู้เก่ียวข้อง เมื่อได้รับแบบประเมิน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจก่อนกรอกแบบฟอร์ม 

 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์สู่การเป็นมืออาชีพ 

ตัวชี้วัด หน่วย 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ 
2561 2562 2563 2564 

2.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ให้เป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในวชิาชพีเพื่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 

ระดับ 2 3 4 5 ทุกงานในสังกัดกอง
บริหารงานบุคคล 

2.1 ปฏิรูปการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความก้าวหน้า 
มั่นคง ในสายอาชีพ รองรับจุดเน้น(คลัสเตอร์) 
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
 



 

  

ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีได้รับการพัฒนาฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับจุดเนน้(คลัสเตอร์)ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

พ.ศ. 2561 ร้อยละ 5 5 5 5 5 5 

พ.ศ. 2562 ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 

พ.ศ. 2563 ร้อยละ 15 15 15 15 15 15 

พ.ศ. 2564 ร้อยละ 20 20 20 20 20 20 
 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
ตัวชี้วัด / ปี พ.ศ. 

เป้าหมาย 
มหาวิทยาลัย  

เป้าหมายตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 

กองบริหารงานบุคคล 

งานพัฒนาบุคลากร งานบริหารงานทั่วไป 
งานก าหนดต าแหน่ง
และแต่งต้ังบุคลากร 

งานสรรหาและ       
สิทธิประโยชน ์

ส านักงานกฎหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพการท างานด้านระบบการบริหารงานบุคคล การบริการ และการบริหารจัดการสู่ความเปน็เลิศ 

ตัวชี้วัดที่ 1 : คะแนนการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence 

พ.ศ. 2561 - - - - - - 

พ.ศ. 2562 100 คะแนน 100  100  100  100  100  

พ.ศ. 2563 150 คะแนน 150  150  150  150  150  

พ.ศ. 2564 200 คะแนน 200  200  200  200 200 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของกองบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2561 ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 

พ.ศ. 2562 ร้อยละ 82 82 82 82 82 82 

พ.ศ. 2563 ร้อยละ 84 84 84 84 84 84 

พ.ศ. 2564 ร้อยละ 86 86 86 86 86 86 

การก าหนดค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 



 

  

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
ตัวชี้วัด / ปี พ.ศ. 

เป้าหมาย 
มหาวิทยาลัย  

 
เป้าหมายตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 

กองบริหารงานบุคคล 

งานพัฒนาบุคลากร งานบริหารงานทั่วไป 
งานก าหนดต าแหน่ง
และแต่งต้ังบุคลากร 

งานสรรหาและ       
สิทธิประโยชน ์

ส านักงานกฎหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์สู่การเปน็มืออาชีพ 

ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

พ.ศ. 2561  ระดับ 2 2 2 2 2 2 

พ.ศ. 2562 ระดับ 3 3 3 3 3 3 

พ.ศ. 2653 ระดับ 4 4 4 4 4 4 

พ.ศ. 2564 ระดับ 5 5 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 



 

  

3.6 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพการท างานด้านระบบการบริหารงานบุคคล การบริการ และการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
ตัวชี้วัดที่ 1 : คะแนนการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence 
1. โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 
**  สวท. เป็นเจ้าภาพจัดท าโครงการ งานบริหารงานทั่วไป กองบริหารงานบุคคล ส่งช่ือให้งาน
เลขานุการ  ส านักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นผู้น าส่งบุคลากรของส านักงานอธิการบดี  เข้าร่วม
โครงการ** 

92,000 92,000 92,000 92,000 งานบริหารงานท่ัวไป 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของกองบริหารงานบุคคล 
1. โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงาน 
   ของมหาวิทยาลัย 

50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักงานกฎหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีได้รับการพัฒนาฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับจุดเนน้ (คลัสเตอร์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

1. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เพื่อการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
    ทางวิชาการ ประจ าป ี

150,000 150,000 150,000 150,000 งานพัฒนาบุคลากร/
งานก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตั้งบุคลากร 

2. โครงการปฐมนเิทศข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุมตัิให้ลาศึกษาต่อ 
และเป็นผู้อยู่ในแผนสนับสนุนการศึกษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 งานพัฒนาบุคลากร 

3.โครงการปฐมนเิทศข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ            
และอาจารย์บรรจุใหม่ (สายวิชาการ) 

40,000 40,000 40,000 40,000 งานพัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนบัสนุนเพื่อการ 
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ” 
หลักสตูร 1. ระบบงานสารบรรณ 
หลักสตูร 2. บริหารงานบุคคลและสิทธิประโยชน ์
หลักสตูร 3. ความรูบุ้คลากรด้านกฎหมาย คณุธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน 
หลักสตูร 4. การปลูกจิตส านึกในการรักองค์กรและสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
หลักสตูร 5. การพัฒนาบุคลิกภาพและการให้บริการ 
หลักสตูร 6. การคลังและการบรหิารพัสดภุาครัฐส าหรับบุคลากร มทร.อีสาน 
หลักสตูร 7. ความเสี่ยงและควบคมุภายใน 
หลักสตูร 8. ภาษาตา่งประเทศส าหรับการปฏิบัติงาน 
หลักสตูร 9. เทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากร 
หลักสตูร 10. งานวิจัยและบริการวิชาการ 
หลักสตูร 11. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 

 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

งานพัฒนาบุคลากร 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์สู่การเป็นมืออาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความความส าเร็จของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นนักปฏบิัติที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพเพ่ือการขับเคลื่อนยทุธศาสตร์ 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น 

80,000 80,000 80,000 80,000 งานพัฒนาบุคลากร/
งานก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตั้งบุคลากร 

2.โครงการปฐมนเิทศข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการบรรจุใหม่ 
(สายสนับสนุน) 

40,000 40,000 40,000 40,000 งานพัฒนาบุคลากร 



 

  

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เพื่อการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

150,000 150,000 150,000 150,000 งานพัฒนาบุคลากร/
งานก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตั้งบุคลากร  

2. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา
ต่อและเป็นผู้อยู่ในแผนสนับสนุนการศึกษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 งานพัฒนาบุคลากร 

3. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และอาจารย์
บรรจุใหม่ (สายวิชาการ)  

40,000 40,000 40,000 40,000 งานพัฒนาบุคลากร 
 

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น 

80,000 80,000 80,000 80,000 งานพัฒนาบุคลากร/
งานก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตั้งบุคลากร 

5. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และอาจารย์
บรรจุใหม่ (สายสนับสนุน) 

40,000 40,000 40,000 40,000 งานพัฒนาบุคลากร 
 

6. โครงการประชุมสมัมนาเพื่อพฒันาเครือข่ายการบริหารงานบุคคล 9 มทร. ประจ าปี 37,000 37,000 37,000 37,000 งานพัฒนาบุคลากร 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานบริหารงานบคุคล เพื่อพัฒนาเครือข่าย 4 วิทยาเขต 
ประจ าป ี

17,800 17,800 17,800 17,800 งานพัฒนาบุคลากร 

8. โครงการสร้างเสริมคณุภาพชีวิตส าหรับบุคลากรทางการศึกษา ประจ าป ี 16,600 16,600 16,600 16,600 งานพัฒนาบุคลากร 
9. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  500,000 500,000 500,000 500,000 งานพัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการตามภารกิจประจ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 



 

  

ตัวแทนคณะกรรมการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริหารงานบุคคล 
ได้ด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริหารงานบุคคล  

ในการประชุมสัมมนาการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ส านักงานอธิการบดี 

ระหว่างวันที่ 14 – 15 กมุภาพันธ์ 2562  
ณ โรงแรม The Verona at Tub Lan อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

กองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
744 ถนนสุรนารายณ์  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000 

โทรศัพท์ : 044-233065 ต่อ 2600 , 2611 , 2652 , 2691  
http://www.human.rmuti.ac.th/human/ 


