1

แผนพัฒนาบุคลากร
(Human Resource Development Plan)

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ระยะเวลา 4 ปี (2557 - 2560)

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
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คำนำ
แผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan) ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560)
วิทยาลั ยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยฉบับนี้ จัดทาขึ้นภายในใต้แผนกลยุทธ์และแผนการพัฒนา
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อเป็นเข็มทิศหรือ
ทิศทางในการวางแผนการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งเป็นการเพิ่ม พัฒนา และปรับปรุง เช่น การฝึกอบรม
สัมมนา การศึกษาดูงาน โดยได้มีการจัดรวบรวมข้อมูลภายในหน่วยงาน ซึ่งทาให้ได้ข้อมูลที่สามารถนามาใช้ใน
การจัดทาแผนพัฒ นาบุ คลากรจากกระบวนการที่เป็นระบบ ได้แก่ การสารวจความต้องการฝึกอบรมของ
บุคลากร ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อสรุปจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ จึงได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development
Plan) ปี พ.ศ. 2557-2560 ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชานาญในการทางาน
ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทาให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมุ่งไปสู่ความสาเร็จเป้าหมายของวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาบุคลากรฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการ
ดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผน
ไทย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
มิถุนายน 2557
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลเบื้องต้น
บทสรุปผู้บริหำร
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดตั้งขึ้นโดย
ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 ตามมติ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยจัดตั้งเป็นหน่วยงานในกากับของมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท่าคณะจัดการเรียน
การสอนระดับ ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริญญาเอกสาขาวิช ามวยไทยศึกษา ปริญญาตรีส าขาวิช า
การแพทย์แผนไทย และสาธารณสุขชุมชน วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย คือ “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ด้านมวยไทย แพทย์แผนไทย และสาธารณสุขชุมชน ภายในปี 2560”
ประวัติควำมเป็นมำ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดตั้งขึ้นโดย
ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 ตามมติ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยจัดตั้งเป็นหน่วยงานในกากับของมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท่าคณะ
วิทยาลัย มวยไทยศึกษาดาเนิ นการจัดการศึกษาเป็นเวลากว่า 9 ปี จัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

โดยในระยะแรกได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตมวยไทย ต่อมาจึงพัฒนาต่ อยอดเป็น
หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิตสาขาวิชามวยไทยศึกษาในปีการศึกษา 2548 ผลจากการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริ ญญาโทสามารถผลิตมหาบั ณฑิตมวยไทยเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านมวยไทยสู่สังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงริเริ่มสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช ามวยไทยศึกษา ในปีการศึกษา 2550
ปัจจุบันมีนักศึกษาปริญญาเอกสาเร็จการศึกษาแล้ว 2 รายและเริ่มจัดการเรียนการสอนสาขาวิชามวยไทยศึกษา
ระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2553
ด้วยเล็งเห็นถึงความสาคัญของการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาไทยในด้านอื่น ๆ ควบคู่กัน และเพื่อ
ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการบั ณ ฑิ ต ด้ า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและการสาธารณสุ ข จึ ง เปิ ด สอนหลั ก สู ต ร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต ในปีการศึกษา 2551 และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขชุมชนในปี
การศึกษา 2554
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โครงสร้ำงกำรบริหำรของวิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทย
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1. คณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยมวยไทย
1. อาจารย์รวย
ตั้งมุททาภัทรกุล
2. อาจารย์สาราญ
สุขแสวง
3. อาจารย์ ดร.โสรายา ไทยวานิช
4. นางสาวบารมี
ชูชัย

ผู้อานวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและวางแผน
หัวหน้าสานักงานวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

2. คณะกรรมกำรประจำวิทยำลัยมวยไทย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2. นายโกเมศ
แดงทองดี
3. พ.อ.สุธี
ลิมพะสุต
4. นายศรีวิชัย
ทรงสุวรรณ
5. ภญ.สุรี
เฮงจิตตระกูล
6. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
8. คณบดีคณะครุศาสตร์
9. ผู้อานวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ
10. นางสาวบารมี ชูชัย

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. อำจำรย์ประจำสำขำวิชำมวยไทยศึกษำ
1. ผศ.ดร.ชาญชัย
ยมดิษฐ์
2. อาจารย์รวย
ตั้งมุททาภัทรกุล
3. อาจารย์สาราญ
สุขแสวง
4. อำจำรย์ประจำสำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย
1. อาจารย์กันตา
นิ่มทัศนศิริ
2. อาจารย์เฟื่องลดา
ทบศรี
3. อาจารย์อัญทิวา
อุ่นไธสง
4. อาจารย์ระพีพร
ชนะภักดิ์
5. อาจารย์ ดร. โสรายา
ไทยวานิช
6. อาจารย์กวิตาภัทร
มงคลนา
7. อาจารย์อัชฌา
สมนึก
8. อาจารย์สุนทร
จันทรพงศ์

(อาจารย์พิเศษ)
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5. อำจำรย์ประจำสำขำสำธำรณสุขชุมชน
1. อาจารย์ญษมณ
ละทัยนิล
2. อาจารย์รุ่งอรุณ
สุทธิพงศ์
3. อาจารย์สานนท์
เลาหบุตร
4. อาจารย์ณิภารัตน์
บุญกุล
5. ผศ. อาไพวรรณ
สุภาพวานิช
6. อาจารย์ชลธิรา
กาวไธสง
6. รำยชื่อบุคลำกรสำยสนับสนุนวิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทย
1. นางสาวบารมี
2. นายเอกรวี
3. นายปรวัฒน์
4. นางสาวประภาศรี
5. นางสาวศิรินทิพย์
6 .นางพิสมัย

ชูชัย
ครุฑางคะ
แขกสินทร
เชิดชู
ห่วงทอง
จันทรทัด

หัวหน้าสานักงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
แม่บ้านประจาอาคาร 8
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ปรัชญำ (Philosophy)
ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านมวยไทย แพทย์แผนไทย และสาธารณสุขชุมชน และมีการ
บริหารจัดการที่ดีสู่สังคม ในปี พ.ศ. 2560

พันธกิจ (Missions)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านมวยไทย แพทย์แผนไทย และสาธารณสุขชุมชน
2. ส่งเสริมการวิจัยด้านมวยไทย แพทย์แผนไทย และสาธารณสุขชุมชน
3. บริการวิชาการด้านมวยไทย แพทย์แผนไทย และสาธารณสุขชุมชน
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมด้านมวยไทย แพทย์แผนไทย และสาธารณสุขชุมชน
5. การบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศด้านมวยไทย แพทย์แผนไทย และสาธารณสุขชุมชน
สู่สากล

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตะวันออก บนพื้นที่ภาคตะวันตก

อัตลักษณ์ (Identity)
ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
คำอธิบำยอัตลักษณ์
ใฝ่ดี : มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ในจรรยาบรรณในศาสตร์วิชาชีพ
ใฝ่รู้ : ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ๆ เเละรู้ทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน
สู้งำน : ขยัน อดทน มีน้าใจ พร้อมใช้งานอย่างเต็มความสามารถ

เป้ำประสงค์ ( Goal)
1.
2.
3.

ผ่านเกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของ สมศ. กพร. สกอ. ในระดับดี
ผลิตงานวิจัยของอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเพิ่มขึ้นปีละ อย่างน้อย ร้อยละ 5
ให้บริการวิชาการด้านมวยไทย การแพทย์แผนไทย และสาธารณสุขชุมชนที่สามารถแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างน้อย 2 ชุมชน
4. อนุ รั ก ษ์ ส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ม วยไทย การแพทย์ แ ผนไทย และสาธารณสุ ข ชุ ม ชน
ภายในประเทศและต่างประเทศอย่างน้อย 10 เครือข่าย
5. มุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพด้านมวยไทย การแพทย์แผนไทย และสาธารณสุขชุมชน
ตามเกณฑ์มาตรฐานของแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best practice)
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แผนกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
แผนกลยุทธ์ที่ 2 บริการวิชาการและส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการวิจัยด้านภูมิปัญญาไทย
แผนกลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการองค์กรให้เป็นระบบและมีคุณภาพ

แผนกลยุทธ์/มำตรกำร
แผนกลยุทธ์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
มาตรการที่ 1 จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มาตรการที่ 2 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
มาตรการที่ 3 พัฒนาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ
มาตรการที่ 4 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรการที่ 5 ปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติในอาคารวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทยในด้านมวยไทยและภูมิ
ปัญญาไทยให้มีคุณภาพในระดับสูง
มาตรการที่ 6 มีการจัดสรรงบประมาณทางด้านสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น
มาตรการที่ 7 อบรมทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา
มาตรการที่ 8 บูรณาการด้านการวิจัย การบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
แผนกลยุทธ์ที่ 2 บริกำรวิชำกำรและส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มาตรการที่ 1 ขยายงานด้านการฝึกอบรมและให้การศึกษาทั้ง 3 สาขา
มาตรการที่ 2 สร้างคุณค่าและส่งเสริมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำกำรวิจัยด้ำนภูมิปัญญำไทย
มาตรการที่ 1 สนับสนุนงบประมาณให้มีวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาไทยเพิ่มมากขึ้น
มาตรการที่ 2 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ/วิจัย กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ
มาตรการที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ผลงานด้านวิจัย
มาตรการที่ 4 เผยแพร่งานวิจัยเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
แผนกลยุทธ์ที่ 4 บริหำรจัดกำรองค์กรให้เป็นระบบและมีคุณภำพ
มาตรการที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
มาตรการที่ 2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรในสานักงานให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 3 บริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้ขององค์กร
มาตรการที่ 4 บริหารจัดการองค์กรเชิงรุก
มาตรการที่ 5 แสวงหาทรัพยากรเข้าสู่องค์กร
มาตรการที่ 6 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกทางสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมและหลักสูตรของวิทยาลัยฯ
มาตรการที่ 7 จัดตั้งสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ด้านมวยไทย การแพทย์แผนไทยและ
สาธารณสุขชุมชน
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ส่วนที่ 2
บทนำ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) คือส่วนสาคัญของระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ที่ประกอบด้วยกระบวนการเทคนิค เครื่องมือ วิธีการต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะของบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย มวยไทยฯ รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ขณะเดียวกันการพัฒนาบุคลากรที่ดีจะส่งผลให้บุคลากรของวิทยาลัย มวยไทยฯ มีความก้าวหน้าในการทางาน
มีศั ก ยภาพสู ง ขึ้ น รวมถึ ง การสร้ า งแรงจู งใจ เกิ ด ความภั ก ดี ต่ อองค์ ก ร ดั ง นั้ น วิ ท ยาลั ย มวยไทยฯ จึ ง ต้ อ ง
กาหนดให้มีวิธีการพัฒนารูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่หลากหลาย วิทยาลัยมวยไทยฯ เป็นองค์กร
ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่เทียบเท่าคณะ วิทยาลัยมวยไทยฯมีการเติบโตอย่างรวดเร็วใน
ระยะ 9 ปี ที่ผ่านมา และการปรับเปลี่ยนสภาพของบุคลากรจากข้าราชการไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
นโยบายอัตรากาลังของบุคลากรในมหาวิทยาลัยของรัฐ ทาให้การดาเนินการในเรื่องระบบการบริหารบุคคลไม่
สามารถสนองต่อความต้องการของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบราชการในปัจจุบันภายใต้
การขับเคลื่อนของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทาให้มีการนาเครื่องมือการจัดการคุณภาพใน
ระบบการบริหารงานแนวใหม่ เข้ามาใช้ในการจัดทากระบวนการบริหารงานบุคคล เพื่อมุ่งหวังให้บุคลากรมีขีด
ความสามรถในการแข่งขันกับองค์กรที่เป็นคู่เทียบด้านพันธกิจ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วย
วิทยาลัยมวยไทยฯ ได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ปี พ.ศ.2556-2560 และผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมาแล้ว แต่จากการจัดประชุมคณะทางานเพื่อทบทวนผลการดาเนินงาน
ตามแผน พบว่าควรมีการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับมติของอนุกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (อ.ก.พ.) วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารกาลังคนภาครัฐ ในการจัดทาระบบ “การพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารทรัพยากรบุคคล” ที่มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษว่า HR Scorecard และการจัดทาคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จึงมีการจัดประชุมเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนา
บุคลากรให้บังเกิดผลการนามาปฏิบัติ โดยการวางแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

กระบวนกำร
1.การประเมิ น สถานภาพการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
2.การวางแผนกลยุ ท ธ์ ด้ า นการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
3.การนาแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติ
4.การติ ด ตามและรายงานผล
ดาเนินการ

เครื่องมือคุณภำพ
SWOT Analysis ,Visioningthe
Future
BSC
BSC,Competency,Skills Matrix
HR Scorecard
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2.กรอบแนวคิดในกำรพัฒนำแผนพัฒนำบุคลำกร
2.1กำรประเมินสถำนภำพกำรบริหำรทรัพยำกรบุคลำกร
-SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง จุดอ่อนของบุคลากร/ระบบ) และ
สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุป สรรค)ที่จะช่ว ยให้ การพัฒ นากลยุทธ์เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพ
เหมาะสมกับบริบทและความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
- Visioning the Future เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและความใส่ใจในการพัฒนาอนาคตของ
มหาวิทยาลัยร่วมกันด้วยการ
1) สร้างภาพใหญ่ เช่น ติดอันดับ 1 ใน 500 มหาวิทยาลัยโลก
2) ศึกษาสถานภาพปัจจุบันขององค์กรและที่คาดหวังในอนาคต เป็นวิทยาลัยวิจัยด้านภูมิ
ปัญญาไทยท้องถิ่น
3) จาแนกสิ่งที่เรียนรู้ไม่เรียนและรู้
4) คัด เลื อ กหรื อ ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศน์ ที่ จ ะนาไปสู่ ความส าเร็ จ ให้ บุ ค ลากรมี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน
5) หาแนวโน้มของความเป็นไปได้เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน
2.2 กำรวำงแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ได้นาแผนการปฏิบัติที่ดีด้านทรัพยากรบุคคล ของสานักงาน ก.พ. มาเป็นแนวทางการจัดทาแผนกล
ยุทธ์ ที่ต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย อย่างชัดเจน ซึ่งการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ให้
ครอบคลุมตามกรอบของสานักงาน ก.พ.ได้ดังนี้
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
มิติที่ 1 ควำมสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ เป็นมิติที่จะทาให้ ทราบว่ามีแนวทางและวิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สอดคล้องกับมาตรฐานดังต่อไปนี้หรือไม่ ดังนี้
1.1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและ
สนับสนุนให้วิทยาลัยบรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่
1.2) มีการวางแผนและการบริหารกาลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่ าวคือ “กาลังคนมี
ขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการดาเนินงาน บรรลุภารกิจและความจาเป็น
ของวิทยาลัย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกาลังคน (Workforce Analysis)
สามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการกาลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าวหรือไม่
1.3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูด ให้ได้มา
พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจาเป็นต่อ
ความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขัน (Talent Management) หรือไม่
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1.4) มีแผนการสร้ างและพัฒ นาผู้ บริห ารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้า งความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรง
บันดาลใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการ
ทางานหรือไม่
มิติที่ 2 ประสิทธิภำพของกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Operational Efficiency)
หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Transactional Activities) มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
2.1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัย เช่น การสรรหาคัดเลือก การ
บรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
อื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness) หรือไม่
2.2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และ
นามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลได้จริงหรือไม่
2.3) สั ดส่ ว นค่าใช้จ่ ายส าหรั บ กิจ กรรมและกระบวนการบริห ารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณ
รายจ่ายมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความคุ้มค่า (Value
for Money) หรือไม่
2.4) มีกานาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
วิทยาลัย เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) หรือไม่
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Prongram Effectiveness) หมายถึง นโยบาย
แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ หรือ เพียงใด
3.1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่ง
จาเป็นต่อการบุลุเป้าหมาย พันธกิจของวิทยาลัยหรือไม่
3.2) ข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่
3.3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการในการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่ งเสริมให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development and
knowledge Management) เพื่อพัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มี ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับ
การบรรลุภารกิจและเป้าหมายของวิทยาลัยหรือไม่
3.4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจาแนกความแตกต่างและต่างและ
จัดลาดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออื่นได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด
นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและ
ผลงานของทีมงานกับความสาเร็จหรือผลงานของวิทยาลัยหรือไม่
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.1) มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจและผลของการตัดสินด้านการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการดาเนินการด้านวินัย โดยคานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม
หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่
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4.2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้องกาหนดให้ ความ
พร้ อมรั บผิ ดด้านการบริ หารทรั พยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริ ห ารทรัพยากรบุคคลของ
วิทยาลัยหรือไม่
มิติที่ 5 คุณภำพชีวิตและควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรทำงำน หมายถึง การที่มนโยบาย แผนงาน
โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้
5.1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน ระบบงาน และ
บรรยากาศการทางาน ตลอดจนมี การน าเทคโนโลยี การสื่ อ สารเข้า มาใช้ ใ นการบริ ห ารราชการและการ
ให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเติมที่โดยไม่สูญเสีย
รูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัวหรือไม่
5.2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับ ตามกฎหมาย
ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของมหาวิทยาลัยหรือไม่
5.3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของวิทยาลัย กับข้าราชการและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน และระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และกาลั งคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อน
วิทยาลัยให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการหรือไม่
มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยทาให้
วิทยาลั ย ใช้ ในการประเมิ น ตนเองว่ ามีน โยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการด าเนิ นงานด้านการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด หากยังไม่มีการดาเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือ มีในระดับน้อยแล้ ว วิทยาลัยจะต้องมี
การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการประเมินดังกล่าว และเป็นการยกระดับ
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริห ารทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบ
มาตรฐานความสาเร็จทั้ง 5 มิติ
2.3 กำรนำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลไปปฏิบัติ
2.3.1. การทาให้วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเกิดลักษณะการมุ้งเน้นเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ โดยให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างปัจจัยต่างๆภายในมหาวิทยาลัยกับกลยุทธ์ด้าน
การพัฒนาบุคลากร เช่น
- โครงการและงบประมาณ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแผนการดาเนินงานจะก่อให้เกิดความสาเร็จ
- โครงสร้างและกระบวนการทางาน เพื่อให้มั่นใจว่าวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมี
โครงสร้างและกระบวนการในการทางานที่สนับสนุนต่อยุทธศาสตร์
ขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อทาให้เกิด มาตรการได้รับการนาไปปฏิบัติจริ ง จะต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาบุคลากรที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ
วัฒนธรรมและค่านิยมในการทางาน เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรใน
วิทยาลัยฯ เป็นไปในทางเดียวกันกับกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ
ความรู้และระบบข้อมูลสาระสนเทศ เพื่อให้ความรู้และระบบข้อมูลสารสนเทศที่ผู้บริหารใช้ในการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ สามารถใช้ได้รวดเร็ว ทันเวลา
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ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นระบบที่ผลักดันและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตาม
กลยุทธ์
ระบบการจูงใจและผลตอบแทน เพื่อเกื้อหนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามกลยุทธ์
2.3.2. การทาให้วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมีความสามารถในการแปลงกลยุทธ์สู่
การปฏิบัติ โดยวิทยาลัยฯจะต้องมี
ทักษะ ความสามารถของผู้บริหาร
ความมุ่งมั่นของผู่บริหาร
การมีผู้รับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์
เป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่นและมุ่งเน้นนวัตกรรม
การทางานร่วมกับผู้อื่นในการเคลื่อนกลยุทธ์
การแบ่งปันความรู้ที่สาคัญภายในวิทยาลัย
2.4 กำรติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
โดยการติดตามผลลัพธ์และดาเนินการปรับปรุงและประเมินผลลัพธ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน
อาจใช้การทางานในระบบ Traffic Lights ควบคู่กับการติดตามผลการดาเนินตามแผนกลยุทธ์ วิทยาลัย มี
ห้องปฏิบัติการจัดการ (Management Cockpit) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดตามผลงานดาเนินงาน มีการ
ประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา

3.วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในระดับชาติและนานาชาติ และมีระบบการบริหารการจัดการองค์กรที่ดีสู่
สังคม ภายในปี 2560
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีควาสามารถเพิ่มขึ้น
2.เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้
3.เพื่อสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากร ทั้งภายใน และภายนอก เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
4.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

15

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
สภำพแวดล้อมภำยใน
จุดแข็ง (Strength)
1.บุคลากรมีความสามารถด้านมวยไทย
2.บุ ค ลากรมี ก ารน าความรู้ จ ากวิ ช าการมาบริ ก าร
วิชาการสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง
3.ส่งเสริมบุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สภำพแวดล้อมภำยนอก
โอกำส (Opportunities)
1.บุคลากรได้เผยแพร่ความรู้ทั้งในและต่างประเทศ
2.บุคลากรสาเร็จการศึกษาและมีการพัฒนาระดับสูง
ขึ้น
3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
4. นโยบายของรัฐ บาลมีการส่ งเสริมทางด้านภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผนวกภูมิปัญญา
สากล

จุดอ่อน (Weakness)
อุปสรรค์ (Threat)
1.บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละระดั บ ปริ ญ ญาโท และ 1. ภาวการณ์แข่งขันของหน่วยงานและองค์กรอื่นๆทั้ง
ปริญญาเอกที่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของอุดมศึกษา ภาครัฐและเอกชน
2.บุ ค ลากรยั ง ไม่ ค รบเกณฑ์ ร ะยะเวลาในการขอ 2. งบประมาณในการสนับสนุนไม่เพียงพอ
ตาแหน่งทางวิชาการ
3.บุ ค ลากรยั ง ไม่ มี ผ ลงานทางด้ า นการตี พิ ม พ์ แ ละ
เผยแพร่ในระรับชาติ TCI ขึ้นไป
4.
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5. ประเด็นกลยุทธ์ใน 5 มิติ เป้ำประสงค์ และมำตรกำร
มิติที่ 1 ควำมสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์
( การจัดทาแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
มวยไทยศึกษาฯ)
เป้ำประสงค์
1.เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู้ แ ละ
ความสามารถด้ า นการสอน การ
วิจัยและผลงานทางวิชาการ
2.เพื่อให้บุคลากรมีคุณวุฒิในระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก

มำตรกำร
1.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดอบรมให้
ความรู้และความสามารถด้านการ
สอน การวิ จั ย และผลงานทาง
วิชาการ
2.ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากร
ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาโทและ
ปริญญาเอก
3.จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร

มิติที่ 2 ประสิทธิภำพของกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
(เป็นมิติที่เน้นกิจกรรมและกระบวนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยให้เกิดความคุ้มค่า นา
ระบบข้อมูลการจัดทรัพยากรมนุษย์มาใช้)
เป้ำประสงค์
มำตรกำร
1.เพื่อให้มีการนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและการ 1.กากับและติดตามการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล
ตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.สนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน
2. เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มในการว างแผน 3.สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรที่ความสามารถสูง
ความก้าวหน้าในการทางาน
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มิติที่ 3 ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
(เป็นมิติที่เน้นการดารงรักษาบุคลากรให้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และเกิดการเรียนรู้ในองค์กร)
เป้ำประสงค์
มำตรกำร
1.เพื่อให้ วิทยาลั ย มวยไทยศึกษาฯ 1.พัฒนากระบวนการจัดการความรู้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มี
เพื่อตอบสนองต่อประเด็นยุทศาสตร์
คุณภาพ
2.ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากร
3.พั ฒ น า ค ว า ม รู้ เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ง า น
(Working knowlege) และความรู้
เพื่อให้เกิดนวัตกรรม (Innovation)

มิติที่ 4 ควำมพร้อมรับผิดชอบด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
(เป็นมิติที่เน้นการบริหาร ทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อสร้างขวัญกาลังใจในการทางาน
เกิดความจงรักภักดีกับมหาวิทยาลัยฯ และวิทยาลัย)
เป้ำประสงค์
มำตรกำร
1.เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใส และเป็ น ธรรม ในการ 1.บริ ห ารงานบุ คคลอย่ า งเป็ นระบบ โดยเน้ น ความ
บริหารงานบุคคล
โปร่งใส
2.มีช่องทางการร้องเรียนในเรื่องความโปร่งใส และ
เป็นธรรม ในการบริหารงานบุคคลที่หลากหลาย
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มิติที่ 5 คุณภำพชีวิตละควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและงำน
(เป็นมิติที่เน้นให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร และบุคลากรกับผู้บริหาร การจัดทารายงาน สวัสดิการ
เพี่อให้บุคลากรมีสมดุลทั้งคุณภาพชีวิตและหน้าที่การงาน)
เป้ำประสงค์
1.เพื่อคงไว้ซึ่ง บุคลากรที่มีคุณภาพที่จ าเป็นต่อการ
บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของวิทยาลัย
2.เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

มำตรกำร
1. จัดสวัส ดิการที่เอื้อต่อการสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน
2. กาหนดปัจจัยให้ มีความสมดุล คุณภาพชีวิต
และหน้าที่การงาน
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรใน
ในหน่วยงาน

แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)
วิสัยทัศน์ :

1 มิติควำมสอดคล้องเชิงกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่ 1.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และความสามารถ เป้าประสงค์ที่ 1.2 เพื่อให้ บคุ ลากรมีคณ
ุ วุฒิในระดับ
ด้านการสอน การวิจัยและผลงานทางวิชาการ
มาตรการ 1.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดอบรมให้ความรู้และ ปริญญาโท และปริ ญญาเอก
ความสามารถด้านการสอน การวิจัยและผลงานทางวิชาการ
มาตรการ 1.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ บคุ ลากรศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
2. มิติด้ำนประสิทธิภำพของกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
ทาแผนพั
นาบุคลากร
เป้าประสงค์ที่ 2.1 เพื่อให้มีการนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผน เป้มาตรการ
า ประสงค์1.2.2
ที่ 2.2จัดเพื
่ อ ให้ บุ คฒลากรมี
ส่ ว นร่ ว มในการ
และการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรบุคคล
วางแผนความก้าวหน้าในการทางาน
มาตรการ 2.1.1.ก ากั บ และติ ด ตามการพั ฒ นาบุ ค ลากรเป็ น มาตรการ 2.2.1สนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตาม
รายบุคคล
สายงาน
มาตรการ 2.2.2 .สร้ า งแรงจู ง ใจให้ กั บ บุ ค ลากรที่
ความสามารถสูง
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3.มิติประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
เป้าประสงค์ที่ 3.1 เพื่อให้วิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
มาตรการ 3.1.1.พัฒนากระบวนการจัดการความรู้เพื่อตอบสนองต่อประเด็นยุทศาสตร์
มาตรการ 3.1.2.ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
มาตรการ 3.1.3.พัฒนาความรู้เพื่อใช้ในงาน (Workink knowledge)
และความรู้เพื่อให้เกิดนวัตกรรม (Innovation)

4.มิติควำมพร้อมรับผิดชอบของด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
เป้าประสงค์ที่ 4.1 . เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรม
ในการบริหารงานบุคคล
มาตรการ 4.1.1. บริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบ
โดยเน้นความโปร่งใส
มาตรการ 4.1.2. มีช่องทางการร้องเรียนในเรื่องความโปร่งใส
และเป็นธรรม ในการบริหารงานบุคคลที่หลากหลาย

มิติ คุณภำพชีวิตและงำน
เป้ำประสงค์ที่ 5.1 เพื่อคงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพที่จาเป็นต่อ
การบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของวิทยาลัย
มำตรกำร 5.1.1.จัด สวัส ดิการที่เอื้อต่อการสร้างแรงจูงใจใน เป้ ำ ประสงค์ ที่ 5.2 เพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจในการ
การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
มำตรกำร 5.1.2 กาหนดปัจจัยให้มีความสมดุลคุณภาพชีวิต มำตรกำร 5.2.1 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของ
และหน้าที่การงาน
บุคลากรในหน่วยงาน
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติงำนพัฒนำบุคลำกร
วิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560)
มิติที่ 1 ควำมสอดคล้องกลยุทธ์
ประเด็นกลยุทธ์
1.บริหารการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลเพื่อ
รองรับวิสัยทัศน์ของ
วิทยาลัย

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เพื่อให้บุคลากรมี
1.ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ความรู้และ
ผลงานทางวิชาการ
ความสามารถด้าน
การสอน การวิจยั และ เพิ่มขึ้น
ผลงานทางวิชาการ
2.1 ร้อยละของอาจารย์
ประจาและบุคลากรสาย
2เพื่อให้บุคลากรมี
สนับสนุนที่มีวุฒิปริญญา
คุณวุฒิในระดับ
โทและปริญญาเอก
ปริญญาโท และ
เพิ่มขึ้น
ปริญญาเอก.

ตัวชี้วัด
มำตรกำร
57 58 59 60 1.1ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดอบรมให้ความรู้และ
ความสามารถด้านการ
√ √ √ √ สอน การวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการ
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโทและ
√ √ √ √ ปริญญาเอก
2.2 จัดทาแผนพัฒนา
บุคลากร

แผนงำน/ โครงกำร
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ให้มี
ผลงานทางวิชาการ
โครงการสนับสนุนการส่งเสริมงานผล
วิจัย
โครงการสนับสนุนทาผลงานทาง
วิชาการ
โครงการสนับสนุนเพื่อการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ

ผู้รับผิดชอบ กำรดำเนินกำร
วิทยาลัยมวยไทย 57 58 59 60
ศึกษาและ
การแพทย์แผน
ไทย
√ √ √ √
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√
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มิติที่ 2 ประสิทธิภำพของกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ประเด็นกลยุทธ์
1.กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างมี
คุณภาพ

เป้ำประสงค์
1.เพื่อให้มีการนา
ข้อมูลมาใช้ในการ
วางแผนและการ
ตัดสินใจในการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล
2.เพื่อให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการ
วางแผน
ความก้าวหน้าในการ
ทางาน

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วัด
57 58 59 60

1.1 ระดับความสาเร็จใน
การใช้ระบบฐานข้อมูล √
ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ

√

√

√

2.1
√

√

√

√

มำตรกำร

แผนงำน/ โครงกำร

1.1กากับและติดตามการ รายงานผลการพัฒนาตนเองเป็น
พัฒนาบุคลากรเป็น
รายบุคคลของบุคลากร ทุก 6
รายบุคคล
2.1สนับสนุนให้บุคลากร
มีความก้าวหน้าตามสาย
งาน
2.2 .สร้างแรงจูงใจให้กบั
บุคลากรที่ความสามารถ
สูง

ผู้รับผิดชอบ กำรดำเนินกำร
วิทยาลัยมวยไทย 57 58 59 60
ศึกษาและ
การแพทย์แผน
ไทย
√ √ √ √
√

√

√

√

√

√

√

√
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มิติที่ 3 ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ประเด็นกลยุทธ์
3.การจัดการความรู้
ทรัพยากรบุคคลที่
ตอบสนอง ต่อประเด็น
ยุทธศาสตร์ อย่างมี
คุณภาพ

เป้ำประสงค์
1. เพื่อให้วิทยาลัย
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ทมี่ ีคุณภาพ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
57 58 59 60

3.1
√

√

√

√

มำตรกำร

แผนงำน/ โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ กำรดำเนินกำร
57 58 59 60
วิทยาลัยมวยไทย
3.1.1พัฒนากระบวนการ
ศึกษาและ
จัดการความรู้เพื่อ
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ การแพทย์แผน √ √ √ √
ตอบสนองต่อประเด็นยุ และสายสนับสนุนของวิทยาลัยมวย ไทย
ทศาสตร์
ไทยฯ
3.1.2.ประเมินผลการ
√ √ √ √
ปฏิบัติงานของบุคลากร
3.1.3.พัฒนาความรู้เพื่อ
ใช้ในงาน (Workink
√ √ √ √
knowledge) และ
ความรู้เพื่อให้เกิด
นวัตกรรม (Innovation)
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มิติที่ 4 ควำมพร้อมรับผิดชอบของด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ประเด็นกลยุทธ์
4.บริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างมีคุณธรรมและเป็น
ระบบ

เป้ำประสงค์

4.เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส และเป็นธรรม
ในการบริหารงาน
บุคคล

ตัวชี้วัด

4.1
ความพึง
พอใจในระบบการ
บริหารทรัพยากรใน
ระดับดี

ตัวชี้วัด
57 58 59 60

√

√

√

√

มำตรกำร

แผนงำน/ โครงกำร

4.1.1.บริหารงานบุคคล โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์ของ
อย่างเป็นระบบ โดยเน้น วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ
ความโปร่งใส
4.1.2.มีช่องทางการ
ร้องเรียนในเรื่องความ
โปร่งใส และเป็นธรรม
ในการบริหารงานบุคคล
ที่หลากหลาย

ผู้รับผิดชอบ กำรดำเนินกำร
วิทยาลัยมวยไทย 57 58 59 60
ศึกษาและ
การแพทย์แผน
ไทย
√ √ √ √
√

√

√

√

มิตทิ ี่ 5 คุณภำพชีวิตและควำมสมดุลชีวิตกับงำน
ประเด็นกลยุทธ์
1.สร้างแรงจูงให้กับ
ทรัพยากรในการ

เป้ำประสงค์
1.เพื่อคงไว้ซึ่ง

ตัวชี้วัด
5.1ร้อยละของบุคลากร

ตัวชี้วัด
57 58 59 60

มำตรกำร
5.1.1.จัดสวัสดิการที่เอื้อ

แผนงำน/ โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ กำรดำเนินกำร

วิทยาลัยมวย

57 58 59 60
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ปฏิบัติงาน

บุคลากรที่มคี ุณภาพที่ ที่พึงพอใจต่อการจัด
จาเป็นต่อการบรรลุ สวัสดิการของวิทยาลัย
เป้าหมายพันธกิจของ
วิทยาลัย
2.เพื่อสร้างแรงจูงใจ 5.2
ในการปฏิบัติงาน
ลาออก/ย้ายงาน
อย่างมีความสุข

√ √ √ √ ต่อการสร้างแรงจูงใจใน โครงการศึกษาดูงานทั้งในและ
การปฏิบัติงาน
ต่างประเทศ

ไทยศึกษาและ √ √ √ √
การแพทย์แผน
5.1.2 กาหนดปัจจัยใน
ไทย
การปรับปรุงความพึง
โครงการสนับสนุนที่พักบุคลากร
√ √ √ √
พอใจ
ของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ
5.2.1เสริมสร้าง
√ √ √ √ ความสัมพันธ์อันดีของ
√ √ √ √
โครงการสนับสนุนค่าตอบแทน
บุคลากรในหน่วยงาน
ใบประกอบวิชาชีพ
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แผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
มิติที่ 1 ควำมสอดคล้องเชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัด
1.ร้อยละของอาจารย์
ที่มีผลงานทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของอาจารย์
ประจาและบุคลากร
สายสนับสนุนที่มีวุฒิ
ปริญญาโทและ
ปริญญาเอกเพิ่มขึ้น

เป้ำหมำย
2557
√
√

มำตรกำร
1.1ส่งเสริมสนับสนุนการจัดอบรมให้
ความรู้และความสามารถด้านการสอน
การวิจัยและผลงานทางวิชาการ
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บคุ ลากรศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
2.2 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร

โครงกำร/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1.ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ให้มีผลงานทาง
วิชาการ
2.ส่งสนับสนุนพัฒนาการวิจัยของบุคลากรใน
วิทยาลัย
3.

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

งบประมำณ
แผ่นดิน
รำยได้
√

อื่นๆ

√
√

มิติที่ 2 ประสิทธิภำพของกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย
2557

1.1 ระดับความสาเร็จในการใช้ระบบฐานข้อมูล √
ในการวางแผนและการตัดสินใจ
2.1
√

มำตรกำร
1.1กากับและติดตามการพัฒนาบุคลากร
เป็นรายบุคคล
2.1สนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้า
ตามสายงาน
2.2 .สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรที่
ความสามารถสูง

โครงกำร/กิจกรรม
1.การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
ของวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาฯ

งบประมำณ
แผ่นดิน รำยได้
√

อื่นๆ
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มิติที่ 3 ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ตัวชี้วัด
3.1

เป้ำหมำย
2557
√

มำตรกำร
3.1.1พัฒนากระบวนการจัดการความรู้
เพื่อตอบสนองต่อประเด็นยุทศาสตร์
มาตรการ
3.1.2.ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร
มาตรการ
3.1.3.พัฒนาความรู้เพื่อใช้ในงาน
(Workink knowledge) และความรู้
เพื่อให้เกิดนวัตกรรม (Innovation)

โครงกำร/กิจกรรม
1.การสัมมนาวิชาการงานวิจัยภูม
ปัญญาไทยท้องถิ่นทางด้านสุขภาพ
2.จัดการความรู้งานวิจัย

ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาฯ

งบประมำณ
แผ่นดิน รำยได้
√

อื่นๆ

√

มิติที่ 4 ควำมพร้อมรับผิดชอบด้ำนกำรบริกำรบริหำรบุคคล
ตัวชี้วัด
4.1
ความพึงพอใจในระบบการบริหาร
ทรัพยากรในระดับดี

เป้ำหมำย
2557
√

มำตรกำร
4.1.1.บริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบ
โดยเน้นความโปร่งใส
4.1.2.มีช่องทางการร้องเรียนในเรือ่ งความ
โปร่งใส และเป็นธรรม ในการบริหารงาน
บุคคลที่หลากหลาย

โครงกำร/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1.การจัดทาแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย วิทยาลัยมวยไทย
มวยไทยศึกษาฯ
ศึกษาฯ
2.การปรับแผนปฏิบัติการของ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

งบประมำณ
แผ่นดิน รำยได้
√
√

อื่นๆ
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มิติที่ 5

พ

ดุล
ตัวชี้วัด

5.1ร้อยละของบุคลากรที่พึงพอใจต่อการจัด
สวัสดิการของวิทยาลัย
5.2
ลาออก/ย้ายงาน

เป้ำหมำย
2557
√
√

มำตรกำร

โครงกำร/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

5.1.1.จัดสวัสดิการที่เอื้อต่อการสร้าง
1.การให้รางวัลตอบแทนการทางานที่ วิทยาลัยมวยไทย
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
มีคุณภาพ
ศึกษาฯ
5.1.2 กาหนดปัจจัยในการปรับปรุงความ 2.โครงการทาบุญปีใหม่
พึงพอใจ
5.2.1เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของ
บุคลากรในหน่วยงาน

งบประมำณ
แผ่นดิน รำยได้
√

อื่นๆ
√

