สรุปประเด็นแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เลขานุการที่ประชุม เสนอแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่ งแวดล้ อม จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะพิจ ารณา
รับรองเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะฯ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1) นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แลการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละการออกแบบสิ่ ง แวดล้ อ ม มี น โยบายในการพั ฒ นา
บุคลากรทั้งสายวิช าการและสายสนับ สนุนวิชาการ แบ่งออกเป็น 3 แผนการดาเนินงาน คือ แผน A สาย
วิชาการที่ไม่ศึกษาต่อ แผน B กรณีสายวิชาการที่ศึกษาต่อ และ แผน C การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ
แผนการพัฒนา
Plan A การพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ กรณีไม่ลาศึกษาต่อ

Plan B การพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ กรณีลาศึกษาต่อ

Plan C การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ

เป้าหมาย
บุคลากรสายวิชาการอย่างน้อย
จานวน 1 คน
อยู่ในกระบวนการขอตาแหน่ง

หมายเหตุ
อ.ศุภัชญา ปรัชญคุปต์ (ผศ.)
อ.ภูวเดช วงศ์โสม (ผศ.)
อ.ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม (ผศ.)
อ.ดร.วิทยา ดวงธิมา (ผศ.)
ผศ.ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด (รศ.)
บุคลากรสายวิชาการอย่างน้อย
อ.สุปิยา ปัญญาทอง
1 คน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน (ป.เอก ในประเทศ)
ให้ลาศึกษาต่อในระดับ
อ.ศุภณัฐ กาญจนวงศ์
ที่สูงขึ้น
(ป.เอก ต่างประเทศ)
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการอย่าง นายอานาจ ชิดทอง
น้อย 1 คน ได้รับการส่งเสริมและ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
พิเศษ)
สนับสนุนในตาแหน่งที่สูงขึ้น
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2) แผนบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2561 สอดคล้ องกับ
แผนพัฒ นาบุ คลากร มหาวิทยาลั ย แม่โ จ้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ แผนปฏิบัติราชการคณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งเน้นผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบริหารจัดการพันธกิจทุกด้านเพื่อนาไปสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 5 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ เป็นมิติของการจัดทาแนวทางและวิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ 5 กลยุทธ์ 3 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

1.ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มวี ุฒิ
ปริญญาเอกเพิ่มขึ้น
(อาจารย์ทั้งหมด 33 คน
คุณวุฒิปริญญาเอก 12 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มค.2561)

ร้อยละ 39.39
(1 คน)
(อ.ทาเนียบ)
(13*100)/33

1.การติดตามการจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ หรือตาแหน่งที่สงู ขึ้น
2. โครงการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เพื่อนาไปสู่การตีพิมพ์และเผยแพร่
2.1 กิจกรรมสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัย หรือตีพิมพ์
เผยแพร่งานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

2.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของอาจารย์ที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการ
(กพร.)
3.ร้อยละบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนที่ผา่ นเกณฑ์การสอบ
สมิทธิภาพทัว่ ไปทางภาษาอังกฤษ

ร้อยละ 4
(1 คน)
ร้อยละ 10
(5 คน)

3.การเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทาง
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นมิติที่เน้นกิจกรรม
และกระบวนการของการพัฒนาบุคลากรของคณะ ให้เกิดความคุ้มค่ามีการนาระบบสารสนเทศการจัดการ
ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 1 กลยุทธ์ 1 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา

ร้อยละ 70

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

3
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นมิติที่เน้นการธารงรักษาบุคลากร
ให้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และเกิดการเรียนรู้ในองค์กรประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 1 กลยุทธ์ 1
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1.ระดับความสาเร็จของแผนการ
จัดการความรู้

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ระดับ 5

1. โครงการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เพื่อนาไปสู่การตีพิมพ์และเผยแพร่
1.1 กิจกรรมสุขเสวนา (Fine day Forum)
2. โครงการวางแผนและพัฒนาองค์กรเพื่อคุณภาพการ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศ
2.1 กิจกรรม Coffee hour for you

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นมิติที่เน้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อสร้างขวัญกาลังใจในการ ทางาน เกิดความภักดีกับคณะ
ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 2 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

1.ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงาน

ระดับ 3.53

2.จานวนช่องทางการสื่อสาร
การรับรู้ รับทราบข้อมูลคณะ

1 ช่องทาง

1.โครงการวางแผนและพัฒนาองค์กรเพื่อคุณภาพ
การศึกษาและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
1.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมและรับการตรวจประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ
2. การจัดทาช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นของบุคลากร/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น สายตรงคณบดี
สายตรงหัวหน้าสานักงาคณบดี กระดานสนทนาบน
โซเซียลเน็ตเวิร์ค

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน เป็นมิติที่เน้นให้ เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร และบุคลากรกับผู้บริหาร การจัดทาระบบสวัสดิการ เพื่อให้บุคลากรมี
ความสมดุลทั้งคุณภาพชีวิตและหน้าที่การงาน ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ 1 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1.ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรภายในคณะที่มีต่อกิจกรรม
การสร้างความสัมพันธ์และ
สวัสดิการขององค์กร

ร้อยละ 80

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์และเสริมสร้างความสุขแก่
บุคลากร

4
มิติ
มิติที่ 1
มิติที่ 2
มิติที่ 3
มิติที่ 4
มิติที่ 5
รวม

เป้าประสงค์คณะ
2.1, 5.1, 5.2
5.1
2.1, 5.1
5.1, 5.3
5.1
4

ตัวชี้วัด
3
1
1
2
1
8

กลยุทธ์
5
1
1
3
2
12

โครงการ
3
2
2
2
1
10

หมายเหตุ : ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ สามารถดาเนินการได้ใน
หลายมิติ
ทั้งนี้จะมีการกากับติดตามผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรในรอบ 8 เดือน และ 11 เดือน
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังเสนอ

