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การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
 สถาบนัฯ มีแนวทางส่งเสริมให้บคุลากรของสถาบนัฯ ได้รับการพฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะ 
และ ศกัยภาพท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิงานทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต เพ่ือมุ่งเป้าไปสู่ความเป็นสถาบนัวิจัยใน
ระดบัโลก ทัง้ด้านการ เรียนการสอน วิจยั และนวตักรรม และสถาบนัฯ ต้องการให้บคุลากรเติบโตในสายงานมี
ความก้าวหน้า และมีต าแหน่งด้าน ความเช่ียวชาญสงูขึน้ โดยการสนบัสนุนให้มีการพฒันาและการฝึกอบรม
โดยเป็นการพัฒนาในระยะสัน้ ๆ ซึ่งจ าเป็นต้อง ปรับเปล่ียนแนวทางการบริหารใหม่ภายใต้การบริหารงาน
เชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะกลยุทธ์ด้านบุคลากรในสถาบนัฯ เพ่ือ รองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ทัง้ใน
ปัจจุบันและอนาคตให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การด าเนินการและ เป้าหมายในอนาคตของสถาบันฯ   
สถาบนัฯ มีวิธีการในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอตัราก าลงั รวมทัง้ทกัษะ  สมรรถนะ  
และก าลงัคนท่ีมีอยูใ่นการพิจารณาเก่ียวกบัการวางแผนก าลงัคน มีดงันี ้
 1. ผู้บริหารสถาบนัฯ จะศกึษาหาข้อมลูในสถาบนัฯ เพ่ือประเมินความต้องการขีดความสามารถและ 
อตัราก าลงัของบุคลากร โดยท าการส่ือสารแลกเปล่ียนความรู้หรือทกัษะระหว่างบุคคลภายในสถาบนัฯ ผ่าน
การประชุม คณะกรรมการบริหารสถาบนัฯ คณะกรรมการประจ าสถาบนัฯ การประชุมหัวหน้างาน การจัด
กิจกรรม Meet the Director การเปิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) การประชุมหารือกับอาจารย์และนกัวิจยัรุ่น
ใหม่ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา สถาบันฯ ให้ยั่งยืน รวมถึงการก าหนดกรอบเวลาในการประเมินขีด
ความสามารถ ทกัษะ สมรรถนะของบคุลากรด้วย 
 2. สถาบนัฯ จะท าการวิเคราะห์อัตราก าลังให้มีความเหมาะสมกับพันธกิจหลกัของสถาบนัฯ  โดย
ด าเนินการ ตามขัน้ตอนของการวิเคราะห์งานในปัจจบุนั ด้วยการระบหุน้าท่ีความรับผิดชอบ และเปา้หมายของ
หน่วยงาน, ระบุ ต าแหน่งท่ีมีในปัจจุบนั และท่ีควรมี/ไม่มีในอนาคต เพ่ือหามาตรฐานงานน าไปสู่การก าหนด
จ านวนคนท่ีเหมาะสม, ระบุ ทกัษะท่ีจ าเป็นในแต่ละต าแหน่ง และขัน้ตอนของการพิจารณาทกัษะของคนใน
ปัจจุบัน เทียบกับความจ าเป็นในการใช้คน ด้วยการวิเคราะห์อัตราก าลังคนในปัจจุบัน พร้อมระบุความ
เช่ียวชาญของแตล่ะบคุคล จดัท าสดัส่วนบคุลากรสายวิชาการ กบับคุลากรสายสนบัสนนุ  หาจ านวนเทียบกบั
ความต้องการและผลงาน  การเกล่ียหรือปรับสมดุลระหว่างหน่วยงาน ภายในสถาบันฯ เพ่ือน าไปสู่การ
พิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีเหตุมีผลมากยิ่งขึน้ อย่างไรก็ตาม การ
วิเคราะห์ในลักษณะนีไ้ม่ได้มุ่งเน้นในการเพิ่มหรือลดจ านวนกรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่เป็นข้อมูลให้  
สถาบันฯ มีแนวทางในการพิจารณากรอบอัตราท่ีเป็นระบบมากขึน้ รวมทัง้ใช้เป็นข้อมูลพิจารณาก าหนด
ต าแหนง่ท่ี เหมาะสม 



 

 3. สถาบนัฯ จดัระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร (PA-PE) โดยใช้แบบประเมินผล
การ ปฏิบตัิงานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  มีการแจ้งผลการประเมินเพ่ือปรับปรุงการท างานให้บุคลากร
รายบคุคล 
 4. สถาบนัฯ ก าหนดแนวทางการพฒันาบคุลากร โดยสง่เสริมให้มีการพฒันาใน 3 ระดบั ดงันี ้
 
ระดับการ
พัฒนา 

รายละเอียด เป้าหมาย 

ระดับที่ 1 พัฒนาทักษะด้านงานประจ า ซึ่งเป็นงาน
ตาม JD และงานท่ีได้รับมอบหมาย 

ประมาณและคุณภาพของงานดี ทันเวลา 
ผู้ เก่ียวข้องมีความพงึพอใจ 

ระดับที่ 2 โครงการพิเศษเพ่ือพัฒนาตนเอง สร้าง
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น โครงการ
ด้าน Green Office, โครงการ ด้าน HR 
ได้แก่ โครงการพฒันานกับริหารระดับต้น 
( SUP) โ ค ร ง ก า ร พัฒ น า นั ก บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลยั (MU-EDP) เป็นต้น 

จ านวนและคุณภาพของทักษะใหม่ท่ีเกิดขึน้ 
เพิ่มขอบเขตและความท้าทายใน JD และช่วย
พัฒนาบุคลากรรายอ่ืน ๆ และยกระดับการ
พฒันาของสถาบนั 

ระดับที่ 3 การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ/วิชาชีพท่ี
สงูขึน้  

มีการย่ืนขอก าหนดต าแหน่งท่ีสูงขึน้ ซึ่งจะช่วย
เพิ่มสิทธิประโยชน์และเพิ่มโอกาสการพัฒนา
ตนเองให้สูงขึน้ เช่น เงินประจ าต าแหน่ง และ
โอกาสการได้รับทุนสนับสนุนการท าโครงการ
ตา่ง ๆ 

 
กระบวนการสรรหาบุคลากรใหม่  

สถาบนัฯ มีกระบวนการสรรหา วา่จ้าง บรรจบุคุลากรใหม ่เป็นไปตามระเบียบและข้อก าหนดของทาง 
มหาวิทยาลัย เร่ิมจากการวิเคราะห์อัตราก าลังและจัดสรรอัตราก าลังตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้ตามความ
เหมาะสมกบั เปา้หมายและพนัธกิจการด าเนินการ โดยมีการวางแผนกรอบอตัราก าลงัให้ปรับเปล่ียนไปตาม
ทิศทางในอนาคต มีการ ก าหนด Job Description และสมรรถนะหลกัท่ีต้องการของต าแหนง่ตา่ง ๆ  ด าเนินการ
สรรหาบคุลากรท่ีมีคณุลกัษณะ และทกัษะตรงตาม JD และสมรรถนะหลกัท่ีต้องการ 
 นอกจากนี ้สถาบนัฯ มีแนวทางรักษาบุคลากรใหม่ ด้วยการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เพ่ือสร้างความ
เข้าใจใน พนัธกิจของมหาวิทยาลยั และรายละเอียดตา่ง ๆ เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ และสวสัดิการท่ีพึงจะได้รับ
จากการท างาน  มีการมอบหมายงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและคณุสมบตัิของบคุลากรเป็นหลกั และ
ยงัมีการด าเนินการดงันี ้ 1) มีระบบพ่ีเลีย้งคอยสอนงานและเปิดโอกาสให้บุคลากรใหม่ได้เรียนรู้งานเพิ่มเติม  
บุคลากรมีอิสระในเชิงความคิด และ สามารถตดัสินใจงานได้เองโดยค านึงถึงขอบเขตท่ีเหมาะสม 2) มีการ



 

ก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของต าแหน่ง (Career Path) ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลยั 3) มีการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานให้แก่ บุคลากร โดยเน้นการปรับภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ 
ตลอดจนการปรับปรุงด้านสวัสดิการ ด้านสุขภาวะ ความอยู่ดีมีสุข ความ  ปลอดภัย 4) มีการส่งเสริม
ความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างผู้บริหารกบับคุลากรผู้ปฏิบตัิงานและระหว่างบคุลากรผู้ปฏิบตัิงาน ด้วยกนัเอง และ
เสริมสร้างความผกูพนัในกลุ่มผู้ปฏิบตัิงานให้เกิดความรักความผกูพนั  โดยเน้นการท างานร่วมกันเป็นทีม 5) 
เปิดโอกาสให้บคุลากรทกุคนมีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็น ทัง้ในการประชมุอยา่งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เพ่ือให้ได้ผลสะท้อนความคิดท่ีหลากหลาย เช่น การทบทวนแผนปฏิบตัิงาน การวิเคราะห์จดุอ่อนจุด
แข็งเพ่ือน าไปสูก่าร ทบทวนแผนกลยทุธ์ เพ่ือให้ทกุคนได้ร่วมกนัก าหนดเปา้หมายของสถาบนัฯ ให้เป็นองค์กรท่ี
มีภาพลกัษณ์ดี มีวฒันธรรม องค์กร  ในส่วนของบุคลากรในกลุ่มท่ีเป็นอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
คดัเลือกบคุลากรท่ีจะมุง่สูพ่นัธกิจในการ วิจยัเป็นหลกั สถาบนัฯ จงึได้ก าหนดคณุสมบตัิของอาจารย์ท่ีจะบรรจุ
ใหม่ว่าจะต้องมีผลงานวิจยัตีพิมพ์ท่ีโดดเดน่  นอกจากนี ้สถาบนัฯ โดยผู้อ านวยการสถาบนัฯ ยงัได้จดัให้มีการ
ประชมุกลุ่มยอ่ย (focused group) เพ่ือพฒันาอาจารย์ ใหม่ในเร่ืองการวิจยั เน้นให้อาจารย์ใหมร่่วมกนัท างาน
เป็นกลุ่มหลวม ๆ โดยมีผู้ช่วยวิจยัและครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นเป็นส่วนตรง กลาง เพ่ือเป็นระบบติดตามผลงานของ
อาจารย์ใหม่อีกที  รวมทัง้สถาบนัฯ ได้ค านงึถึงการสร้างผลงานวิจยัท่ีสามารถ น าไปใช้ประโยชน์ได้จากนกัวิจยั 
จงึให้ความส าคญัโดยมีนโยบายรับนกัวิจยัใหมท่ี่มีศกัยภาพในการท าวิจยัเพ่ือสร้าง นวตักรรมด้วย 
 
การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 สถาบนัฯ มีระบบพฒันาความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่บคุลากร โดยมุ่งให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ 
พนัธกิจ นโยบาย และแผนงานอนัเป็นเปา้หมายหลกัในการด าเนินงานของสถาบนัฯ มีการก าหนดแผนพฒันา
บุคลากรประจ าปี เพ่ือเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะเร่ืองขีดความสามารถ โดย
จดัส่งบคุลากรเข้าร่วมประชมุ อบรม สมัมนา ตามสายงานท่ีรับผิดชอบ และมีการติดตามผลการพฒันาตนเอง
ในแบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน (PE) ของบุคลากรทุก 6 เดือนตามรอบการประเมิน และมีการมอบหมาย
ภาระงานหลกั งานพิเศษอ่ืน ๆ ตามความสามารถหรือ ความถนดั นอกจากนีส้ถาบนัฯ ยงัได้จดัให้มีโครงการ
คลินิก ก.พ.อ. และเช่ียวชาญคลินิก เพ่ือให้ค าแนะน าในการเข้าสู ่ต าแหนง่ทางวิชาการท่ีสงูขึน้ และยงัได้จดัสรร
งบประมาณเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้พฒันาความรู้ความสามารถใน การยกระดบัคณุภาพชีวิตและ
คณุภาพงานให้สงูขึน้ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเก่ียวข้องกบัภาระงานท่ีรับผิดชอบ    สถาบนัฯ มีการวิเคราะห์
อตัราก าลงัของบคุลากรท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงไปอนัเน่ืองมาจากการเกษียณอายงุานในอีก 5 ปีข้างหน้าพบว่า
จะมีบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการและสนบัสนนุทัว่ไปทยอยกนัเกษียณตอ่เน่ืองกนั สถาบนัฯ จึงเร่ิมให้มี  การ
ถ่ายโอนงานและความช านาญจากบคุลากรอาวโุสไปยงับคุลากรท่ีอยู่ในสายงานและลกัษณะงานเดียวกนั เพ่ือ
เป็นการ รักษาและธ ารงไว้ซึ่งความเช่ียวชาญและช านาญในงาน  อีกทัง้ยงัมีการเกล่ียจ านวนของบคุลากรสาย
สนบัสนนุให้รองรับกบั การปรับเปล่ียนโครงสร้างของสถาบนัฯ ท่ีมีการปรับเปล่ียนไปตามภาพท่ี P1 ข(1).2  ใน
ส่วนของสายวิชาการนัน้ สถาบนัฯ มีการขอต าแหน่งและทยอยบรรจุอาจารย์ใหม่ท่ีเน้นขีดความสามารถตาม



 

พนัธกิจด้านการวิจยัเป็นหลกั อีกทัง้เร่งและ สนบัสนนุให้สายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสงูขึน้โดยเร็ว 
เพ่ือให้สามารถมัน่ใจได้วา่สถาบนัฯ จะยงัคงมีบคุลากรท่ี มีความรู้ ความสามารถให้สามารถด าเนินการได้อย่าง
ตอ่เน่ืองตลอดไป 
 
การก าหนดบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงาน 
 สถาบนัฯ มีวิธีการท าให้งานของสถาบนัฯ ประสบความส าเร็จ  โดยสถาบนัฯ มีโครงสร้างและก าหนด
บทบาท หน้าท่ีบุคลากรอย่างชัดเจน มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนางานอย่างสม ่าเสมอ 
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ ให้แก่บุคลากร ท าให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
ข้อก าหนดในการพฒันา ดงันี ้1) ก าหนด โครงสร้างและขอบข่ายงานของงานท่ีชดัเจน  2) สร้างแผนภูมิการ
บริหารงานของสถาบนัฯ  3) จดัท าภาระหน้าท่ีของ หน่วยงานและบคุลากร ภายใต้ส านกังานผู้อ านวยการฯ ไว้
อย่างชดัเจน 4) ประชมุวางแผน เพ่ือจดัแบง่หน้าท่ีรับผิดชอบ   5) ปฏิบตัิงานตามแผนท่ีได้วางแผนไว้ 6) การ
ประเมินผลการปฏิบตังิาน 7) น าปัญหาและข้อเสนอมาปรับปรุงแก้ไข 
 นอกจากนี ้สถาบนัฯ ให้ความส าคญักับการท างานให้บรรลุผล โดยการสนับสนุนให้บุคลากรมีจิต
บริการ มีการ ใช้ระบบสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ของการจดัโครงการ/กิจกรรม การเพิ่มทกัษะท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบตัิงาน เช่น ทกัษะ การส่ือสารด้วยภาษาองักฤษ การอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพของบคุลากร เป็นต้น และ
สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีส่วน ร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) การมอบหมายงานท่ีท้าทาย
ความสามารถ เป็นต้น 
 
การสร้างบรรยากาศการท างานของบุคลากร 
 สถาบนัฯ จดัสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือสร้างความมัน่ใจในความปลอดภัย โดยเน้นการจัด
อาคารสถานท่ี ท างานให้สะอาดและปลอดภยั เพราะสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด สวยงาม  ปลอดภยั จะช่วยสร้าง
บรรยากาศการท างานของ บุคลากร ท าให้งานมีประสิทธิภาพ โดยมีวิธีการดังปรากฏในตารางท่ี  5.2  
นอกจากนีส้ถาบนัฯ ยงัให้ความส าคญัเก่ียวกบั สขุภาพจิตของบคุลากรด้วยการจดัให้มีการบรรยายและอบรม
ทางด้านสขุภาพจิตของบคุลากรขึน้ (เม.ย. 2561) โดยมี บคุลากรทกุสายงานเข้าร่วมการอบรม และยงัจดัให้มี
การบรรยายเร่ืองการบริการอย่างไรให้ได้ใจ (พ.ค. 2561) เพ่ือให้ บคุลากรท่ีต้องท างานในลกัษณะงานบริการมี
ความเข้าใจและมีทศันคตเิชิงบวกตอ่งานบริการมากขึน้ ดงันี ้
 

สภาพแวดล้อม
ของท่ีท างาน 

การด าเนินการ ตัวชีวั้ด 

1.  ด้ า น ค ว า ม
ปลอดภัย  และ

- มี กก.อ านวยการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อม และกรรมการย่อยได้แก่ กก.
ความปลอดภยัทางชีวภาพ กก.ความปลอดภยัทาง

- จ านวนผู้ เข้าอบรม มากกวา่ 60% 
ผลลัพธ์ : ผลการการอบรมระบบ
ความปลอดภยัของห้องปฏิบตัิการ



 

สภาพแวดล้อม
ของท่ีท างาน 

การด าเนินการ ตัวชีวั้ด 

การป้อง กันภัย
ในสถานที่ท างาน 

เคมีและ รัง สี  และ  กก.ความปลอดภัย  และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
- ฝึกอบรมให้นักวิจัย บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการ
ท าวิจยั นกัศึกษาเข้าอบรมความปลอดภัยในการ
ใช้สารเคมี และ ด้านชีวภาพ มีบันไดหนีไฟใน
อาคารสงู จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั มี
การแลกบตัรผ่านเข้า-ออกส าหรับบุคคลภายนอก 
ตดิตัง้กล้องวงจรปิด ตดิตัง้ระบบปอ้งกนัอคัคีภยั 

วิจัยท่ีมีการใช้สารเคมี  มีผู้ เ ข้า
อบรมจ านวน 173 คนและการ
ตรวจประเมินความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบตัิการวิจัยของสถาบันฯ 
โดยใช้เกณฑ์ ESPReL (ตาราง 
7.1-7)  

2. ด้านการ
ส่งเสริม
สุขอนามัย 

- การแจ้งเวียนให้บคุลากรเข้ารับการตรวจสขุภาพ
ประจ าปี 

- ส่งเสริมให้มีการก าลงักายเพ่ือสขุภาพทกุบา่ยวนั
พฤหัส,  สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษา
หลกัสตูรสถาบนัฯ ท่ีมีความสามารถด้านกีฬาเข้า
ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ กับ
มหาวิทยาลยัอยา่งตอ่เน่ือง 

- มีคณะกรรมการด้านการแพทย์ สถาบนัฯ  

- จ านวนบคุลากรท่ีเข้ารับการตรวจ
สขุภาพ  

ผลลัพธ์ : มีจ านวน 106 คน  
- จ านวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาบุคลากร “มหิดลเกมส์” 86 
คน 

ผลลัพธ์: มีนกักีฬาทัง้หมด 46 คน 
โดยทางสถาบนัฯ ได้รับผลคะแนน
รวมทัง้หมด 86 คะแนน ติดล าดบั 
Top 5 ของมหาวิทยาลยั  แบง่เป็น 
เหรียญทอง 12 เหรียญ เหรียญ
เงิน 4 เหรียญ และเหรียญทองแดง 
14 เหรียญ 

3. ด้าน
บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม
ในการท างาน 

- ใช้ระบบ flexible time ในการเข้าท างาน 
- การจัดกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศการ
ท างาน เชน่ 5ส, MB GO  

- จดัสถานท่ีส าหรับพบปะพดูคยุ 
- สวสัดกิารร้านอาหาร ร้านเคร่ืองดื่ม 
- สนามเล่นเปตอง เคร่ืองออกก าลงักายและลาน
กี ฬ า เ พ่ื อ สุ ข ภ า พ  (Sport arena @ MB) 
ร้านอาหารและร้านค้า ตู้ จ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 

- ค ะ แ น น ค ว า ม สุ ข 
( Happinometer)  แ ล ะ ค ว า ม
ผกูพนั (ภาพ 7.3-8 และ 7.3-9) 



 

สภาพแวดล้อม
ของท่ีท างาน 

การด าเนินการ ตัวชีวั้ด 

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ผ่านระบบออนไลน์และ
คลาวด์ 

4.  ก า ร จั ด ห า
อุปกรณ์ที่จ าเป็น
ส า ห รั บ ก า ร
ปฏิบัตงิาน  

- การพัฒนาด้านระบบสารสนเทศ ระบบ
เครือข่ายให้ทันสมัยและเพียงพอ เ พ่ือให้
บคุลากรมีอปุกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัไว้ใช้
ในการปฏิบตังิาน  

- การปรับอุปกรณ์การท างานให้ทันสมัยและใช้
งานได้ตลอดเวลา 

- จ านวนอุปกรณ์ ท่ีทดแทนและ
เ พิ่ ม ขึ ้ น  เ พ่ื อ ใ ห้ ร ะ บ บ มี
ประสิทธิภาพสงูขึน้ 

- อปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตา่ง ๆ   
ผลลัพธ์ : จ านวนจุดติดตัง้ระบบ 

WiFi ท่ีเพิ่มขึน้ 66 จดุ 
 

นโยบาย และสิทธิประโยชน์ส าหรับบุคลากร 
สถาบนัฯ ได้ด าเนินการส ารวจความเห็นของบคุลากร และน ามาก าหนดเป็นนโยบายสวสัดิการ  การ

ให้บริการ และรวมถึงการจดัสภาพแวดล้อมของการท างานให้มีความเหมาะสมกบัความต้องการ และลกัษณะ
ทางกายภาพของ สถาบนัฯ เพ่ือให้บคุลากรได้รับความผาสกุในการท างาน  เชน่ สวสัดกิารเงินสะสม  สวสัดกิาร
เย่ียมไข้บุคลากรและ ครอบครัวสายตรง สวัสดิการตัดชุดเคร่ืองแบบ  การตรวจสุขภาพประจ าปี  กองทุน
สวัสดิการภายในสถาบนัฯ  การศึกษา   ดูงาน/การจัดกิจกรรมเพ่ือสันทนาการ และความสัมพันธ์อันดีของ
หนว่ยงาน เป็นต้น 
 
ความผูกพันและผลการปฏิบัตงิานของบุคลากร 

วัฒนธรรมองค์กร  
สถาบันฯ ให้ความสนใจต่อการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง เพราะสถาบันฯ เป็น

หนว่ยงานท่ีมี เอกลกัษณ์เฉพาะของตน จงึมุง่มัน่เสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรผา่นการก าหนดคา่นิยม “WE MB” 
ขององค์กรขึน้ เพ่ือ สร้างวฒันธรรมท่ีมีความเหมาะสมกบัสถาบนัฯ อนัจะสามารถขบัเคล่ือนภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และเพ่ือให้ บุคลากรของสถาบันฯ มีแรงจูงใจและมีผลการด าเนินงานท่ีดี สถาบันฯ จึงได้
เสริมสร้างวฒันธรรมการท างานในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้1) ด้านการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ : สถาบนัฯ มีการส่ือสาร
หลายช่องทางไปยงับุคลากร เพ่ือให้เกิดการสร้าง ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร บคุลากร ในด้านการถ่ายทอด
นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน การบริหารงาน และการ แลกเปล่ียนความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ทัง้ท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ นอกจากนัน้ ยังมีการเผยแพร่ข่าวสารผ่าน  เว็บไซต์สถาบันฯ โดยงานส่ือสาร
องค์การและสารสนเทศมีการทบทวนประสิทธิภาพและการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารของ บคุลากรเป็นประจ าทุกปี 
2) ด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทัง้สถาบนัฯ  มีการประชมุบคุลากรสายวิชาการและบคุลากรสาย สนบัสนนุเป็น
ประจ าทกุเดือน 3) ด้านการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม : บคุลากรมีวฒันธรรมท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มวิจยั และมี 



 

ความเป็นไปได้สูงท่ีกลุ่มเหล่านีจ้ะเติบโตอย่างเข้มแข็ง โดยดึงดดูให้นกัวิจัยรุ่นใหม่มาร่วมทีม ตลอดจนการ
พฒันาไปเป็น เครือขา่ยวิจยันานาชาตขินาดใหญ่ 4) ด้านการสง่เสริมและพฒันาขีดความสามารถของบคุลากร 
: สถาบนัฯ ส่งเสริมและ สนบัสนนุให้ผู้ปฏิบตัิงานสายสนบัสนนุท าวิจยั R2R ไปใช้ในการขอเล่ือนต าแหน่งเพ่ือ
ความก้าวหน้าในสายงาน   

 
ปัจจัยขับเคล่ือนความผูกพัน  
สถาบนัฯ โดยหน่วยทรัพยากรบุคคลและหน่วยแผนและพฒันาคณุภาพ ได้มีการส ารวจอย่างเป็น

ทางการทุก 1 ปี เพ่ือหาปัจจัยท่ีขับเคล่ือนความผูกพัน ความต้องการ และความคาดหวัง  โดยการใช้
แบบสอบถาม  ข้อมลูท่ีได้น ามา วิเคราะห์จดักลุม่ตามประเภทบคุลากร เป็นบคุลากรสายวิชาการ นกัวิจยั และ
เจ้าหน้าท่ีสายสนบัสนนุ เพ่ือเป็นข้อมลู ส าหรับการบริหารในการน าไปปรับปรุงให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม โดย
ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความต้องการ ความคาดหวงั และ ความผกูพนัของผู้ปฏิบตังิานบคุลากร ผลจากการส ารวจได้ 
น าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารสถาบนัฯ เพ่ือจดัล าดบัความส าคญัในการตอบสนองตอ่ปัจจยัตา่ง ๆ 
ดงันี ้1) สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน  2) การทบทวนสวัสดิการท่ีจ าเป็นและส าคญัต่อกลุ่ม
บคุลากร หรือ กิจกรรมสร้างเสริมจงูใจ  3) ความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น ส่งเสริมและสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายในการ
เขียนผลงานวิจยั การเล่ือน ระดบั หรือการขอต าแหน่งทางวิชาการ ท าให้เกิดความมัน่คงในหน้าท่ีการท างาน
ของบคุลากรในแตล่ะประเภท และ  4) การบริหารจดัการในด้านตา่ง ๆ เพ่ือให้บคุลากรได้ปฏิบตัิงานได้อยา่งมี
เตม็ความสามารถ   

การประเมินความผูกพัน  
 สถาบันฯ มีการส ารวจปัจจัยหลักท่ีน าไปสู่การส่งเสริมให้เกิดความผูกพันและความพึงพอใจต่อ
หนว่ยงาน โดยจ าแนกตามหน้าท่ีหลกัของบคุลากร ภายใต้การจดัท าโครงการเสริมสร้างความผกูพนัในสถาบนั
ฯ MB Workforce  เพ่ือท าให้เกิดความร่วมคิด ร่วมใจ และความร่วมมือซึ่งกันและกัน เพ่ือการสร้างสรรค์ 
ปรับปรุง และพัฒนา ประสิทธิภาพการท างาน โดยส่งผลต่อผลิตภาพและคุณภาพขององค์กร บุคลากรทุก
ระดบัมีส่วนในองค์กร มีบทบาทและ หน้าท่ีในการสร้าง พฒันา และรักษาสมัพนัธภาพท่ีดีซึ่งกันและกัน เพ่ือ
สร้างสรรค์ความผูกพนัของบุคลากรให้มีต่อองค์กร   โดยคณะท างานเสริมสร้างความผูกพนัและความสุขของ
บคุลากรสถาบนัฯ จะท าการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้รับจากบคุลากร ทกุคน และคดัเลือกปัจจยัหลกัท่ีเกิดจากความ
ต้องการร่วมของบคุลากร เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและเพิ่มความผกูพนั ของบคุลากรโดยจะมีการส ารวจ
ทุกปี เพ่ือปรับปรุงและทบทวน ปัจจยัท่ีส าคญัต่อความผูกพนัและความพึงพอใจของ บุคลากร อนัจะน าไปสู่
การเกิดความสขุของคนในองค์กรร่วมกนัในสถาบนัฯ  
 
 
 
 



 

 การบริหารผลการปฏิบัตงิาน 
สถาบันฯ มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  ประจ าปี

งบประมาณ 2561 ท่ีสอดคล้องกับข้อบงัคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
ปฏิบตัิงานของผู้ ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นการก าหนดมาตรฐานภาระงานและ
ตวัชีว้ัดการปฏิบตัิงานของบุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป และสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งผ่านการวิพากษ์จาก
ประชาคมก่อนท่ีจะน ามาใช้จริงในปีงบประมาณ 2561  โดยก าหนดรอบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ปีละ 2 
รอบ กรณีมีการเปล่ียนแปลงเกณฑ์ หน่วยทรัพยากรบุคคล สถาบนัฯ จะส่ือสารแจ้งมายงับุคลากรเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจทกุครัง้ก่อนรอบประเมิน และมีการแจ้งผลการประเมินให้แก่บคุลากรทราบ 

สถาบันฯ มีกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานซึ่งให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้น/หวัหน้างาน กบับคุลากรเพ่ือให้ผลการปฏิบตัิงานสอดคล้องกบัทิศทางและเปา้หมายของ
สถาบนัฯ และมหาวิทยาลยั เร่ิมตัง้แตก่ารท าข้อตกลงการปฏิบตัิงาน การติดตาม การพฒันา การประเมินผล
การปฏิบตังิาน การให้รางวลั (สิ่งจงูใจ) คือใช้ผลการประเมินประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนในแตล่ะรอบ
ประเมิน โดยก าหนดวิธีการปฏิบตัเิก่ียวกบัการเล่ือนเงินเดือน ไว้อยา่งชดัเจน  
 

ในส่วนของระบบการจัดการผลการปฏิบตัิงานได้พิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การยกย่อง  
ชมเชย  การให้รางวลั และการให้สิ่งจงูใจตอ่ผู้ปฏิบตังิาน มีวิธีการด าเนินการ ดงันี ้
 

การด าเนินการ
ของสถาบัน 

วิธีการ 

การยกยอ่งชมเชย 
 

1. การสนับสนุนการเสนอช่ือบุคลากรดีเด่น ด้านการสอน การวิจัย การท านุบ ารุง
ศลิปะและวฒันธรรม การบริการวิชาการดีเดน่ รวมถึงบคุลากรดีเดน่สายสนบัสนนุ
ด้วย ไปยงัมหาวิทยาลยั 

2. การประชาสัมพันธ์เพ่ือยกย่องชมเชยผ่านส่ือต่าง ๆ  เช่น  เว็บไซต์ของสถาบัน 
Facebook รวมถึงขา่วประชาสมัพนัธ์ของสถาบนัฯ  

3. เลีย้งขอบคณุ /เลีย้งแสดงความยินดีตามวาระโอกาสตา่งๆ เช่นการได้รับต าแหนง่
สงูขึน้, การเกษียณอาย,ุ การแขง่ขนักีฬา 

การให้รางวลัและ
สิ่งจงูใจ 

1. รางวลับคุลากรดีเดน่ประจ าปีของสถาบนั  
2. รางวลัผลงานวิจยั 

 
นอกจากนี ้สถาบนัฯ ยงัก าหนดวิธีการพฒันาบคุลากร เม่ือสิน้สดุรอบปีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ของ บุคลากร   สถาบนัฯ ได้มีการทบทวนสรุปประเด็นปัญหา และความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องการพฒันาของ



 

บคุลากร โดย สถาบนัฯ ได้ก าหนดแผนพฒันารายบคุคลขึน้เพ่ือสามารถปรับปรุง แก้ไข และพฒันาบคุลากรได้
อยา่งเป็นรูปธรรม 

 
การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 

สถาบันฯ ใช้ระบบการจัดการความรู้ MB-KM ในการสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาให้เกิดกับ
บคุลากรของ สถาบนัฯ โดยนอกจากจะให้บคุลากรอาวโุสของสถาบนัฯ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีสะสมมา เชน่ 
การอบรม Writing A research paper ให้กับกลุ่มอาจารย์และนักวิจัยใหม่แล้ว ยงัสนบัสนุนให้บุคลากรสาย
สนบัสนุนมีการจดัท า KM เพ่ือ ถ่ายทอดความรู้ความเช่ียวชาญในงาน ผ่านการก าหนดภาระงานของตนเอง
และให้ความส าคญัประเมินผลการปฏิบตัิงานท่ี มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้อีกด้วย นอกจากสถาบนัฯ จะ
ส่งเสริมด้วยการจดัให้มีคลินิก ก.พ.อ. เพ่ือให้การแนะน ากบั บคุลากรสายวิชาการในการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสงูขึน้
แล้ว ยงัได้จดัให้มี “เช่ียวชาญ คลินิก” เพ่ือสง่เสริมการเข้าสูต่ าแหนง่ท่ี สงูขึน้ของบคุลากรสายสนบัสนนุเป็นการ
เฉพาะอีกตา่งหาก ส าหรับการพฒันาผู้น าและบคุลากรผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง เชน่ ผู้ตรวจประเมิน EdPEx หรือ 
AUN QA สถาบนัฯ ให้ความส าคญัเป็นพิเศษด้วยการจดัสรรบคุลากรสายวิชาการท่ีเป็น อาจารย์รุ่นใหม่ให้เข้า
รับการอบรมเพ่ือกลบัมาเป็นก าลงัหลกัในอนาคตตอ่ไป  

จากการท่ีสถาบนัฯ มีการส่งเสริมให้บุคลกรทุกสายงานมีการเรียนรู้และพฒันาตนเองเพ่ือขึน้อย่าง
ต่อเน่ืองมา โดยตลอดนัน้ สถาบนัฯ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีเพิ่มขึน้ผ่านการประเมินผลการ
ปฎิบตัิงานประจ าปี โดยเฉพาะในสว่นของการพฒันาตนเองท่ีต้องมีการระบไุว้ในผลการปฏิบตัิงาน โดยเฉพาะ
กบัสายสนบัสนนุ ทัง้เร่ืองของ จ านวนครัง้ของการท่ีต้องมีการจดัถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน  MB-KM, การจดัท า
คู่มือของการปฏิบตัิงาน ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการ รองรับการขอต าแหน่งท่ีสูงขึน้ในอนาคต รวมทัง้การเปิดโอกาสให้
บุคลากรของสถาบนัฯ ได้มีการเสนอแนะความต้องการ ให้มีการจดับรรยายในหวัข้อต่าง ๆ ในวาระของการ
ส ารวจความผูกพันหรือวาระอ่ืน ๆ อันจะเป็นการสนับสนุนการเพิ่มพูน ประสิทธิภาพการท างาน  จากการ
ด าเนินงานของสถาบนัจะเห็นวา่มีผลของการพฒันาบคุลากรของสถาบนัฯ เพิ่มขึน้ ตามล าดบั  

นอกจากนัน้ สถาบันฯ มีการส ารวจความต้องการของบุคลากรในการพัฒนา การเรียนรู้และ
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน และด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งมี
สมรรถนะตรงตามคณุลกัษณะและหน้าท่ีความ รับผิดชอบของต าแหน่ง นอกจากนี ้สถาบนัฯ มีการวางระบบ
พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่บุคลากร โดยมุ่งให้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและ
แผนงานอนัเป็นเป้าหมายหลกัในการด าเนินงานของสถาบนัฯ ทัง้นีข้ัน้ตอน ของต าแหน่งและภาระหน้าท่ีการ
งานพร้อมทัง้คณุสมบตัิในการด ารงต าแหน่งในแตล่ะระดบั ก าหนดไว้อย่างชดัเจนตาม หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
การแตง่ตัง้ของมหาวิทยาลยั โดยมีการกลัน่กรองและคดัเลือกบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเข้าสู่ ต าแหน่ง
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทัง้มีระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร มีการก าหนด 
ต าแหนง่ส าคญั และมีการประเมินศกัยภาพบคุคลและความต้องการได้รับการพฒันา 

 



 

ผลการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล 
(1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง บุคลากร  
 ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา สถาบันฯ มีนโยบายใน 
การบรรจุบุคลากรสายวิชาการ โดยเฉพาะกลุ่มอาจารย์ท่ีมี 
คณุวฒุิปริญญาเอก จงึท าให้มีบคุลากรท่ีเป็นอาจารย์ประจ า
มี คณุวุฒิปริญญาเอก จ านวน 46 คน จากจ านวนอาจารย์ 
ประจ าทัง้หมด 47 คน คดิเป็น 98% (ภาพ 1) โดยมี อาจารย์
ประจ าท่ีจ าแนกตามต าแหนง่วิชาการประเภทตา่ง ๆ (ศ.,รศ.,
ผศ.) เม่ือเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2558-2561  แสดงใน 
ภาพ 2 เน่ืองจากสถาบนัฯ มีการบรรจุอาจารย์ ประจ าใหม่
เพิ่มมากขึน้นีเ้อง  ท าให้สถาบันฯ มีร้อยละของ อาจารย์
ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งวิชาการเป็นศาสตราจารย์, รอง
ศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวนทัง้สิน้ 35 คน 
คิดเป็น 74% (ภาพ 3) ซึ่งสูงกว่าค่าเฉล่ียของมหาวิทยาลัย 
ปัจจุบนัสถาบนัฯ มีบุคลากรท่ีด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ 
ระดับ 11 และศาสตราจารย์อาวุโส จ านวน 6 คน และ
ศาสตราจารย์ จ านวน 4 คน สถาบนัฯ มุ่งเน้นให้ บุคลากรทัง้
สายสนบัสนุนทั่วไปและสนับสนุนวิชาการมี ความก้าวหน้า
ตามสายงาน โดยผ่านการสนบัสนุนของการ ด าเนินงานของ
คลินิก กพอ. และเช่ียวชาญคลินิก ดงัจะเห็น จากการมีผู้ เข้า
รับการบริการของคลินิกตามตารางท่ี 3 

ในเร่ืองของการบริหารจดัการหลกัสูตร ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทัง้  5 หลักสูตร  3 สาขาวิชาของ
สถาบนัฯ มีคณุวฒุิปริญญาเอก คดิเฉล่ียเป็นร้อยละ 95 (ภาพ 
4)  โดยท่ีหลกัสูตร MGGE/M, MGGE/D และ SB/D อาจารย์
ประจ าหลกัสูตรทัง้หมดมีคณุวุฒิปริญญาเอก สถาบนัฯ ยงัมี
อ าจ า ร ย์ป ร ะจ าหลักสู ต ร ท่ี ด า ร ง ต า แหน่ ง  วิ ช ากา ร 
ศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์ และผู้ ช่วย ศาสตราจารย์ 
คิดเป็นร้อยละ 85 (ภาพ 5) โดยท่ีหลักสูตร NS/M และ NS/D 
อาจารย์ประจ าหลกัสตูรทัง้หมดด ารง ต าแหนง่ทางวิชาการ 
 
 

ภาพ 1 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก ในปี
การศึกษา 2558–2561  

ภาพ 2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งวิชาการต่าง ๆ 
ในปีการศึกษา 2558–2561 

ภาพ 3 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งวิชาการ 
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด ในปีการศึกษา 
2558–2561 (ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ สกอ. ของกลุ่ม

สาขา ง. คือ มากกว่า 80%) 



 

 

 
ในด้านขีดความสามารถในการวิจัย สถาบนัฯ ได้วิเคราะห์ค่า h-index ของอาจารย์และนักวิจัยท่ี

ตีพิมพ์ ในปี พ.ศ. 2558–2561 และจัดกลุ่มตามต าแหน่งวิชาการ ดังภาพ 6 จะเห็นได้ว่า h- index ของ
ศาสตราจารย์ และรอง ศาสตราจารย์อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี นอกจากนีอ้าจารย์และนกัวิจยัส่วนหนึ่งยงัมีคา่ 
Field-weighted citation impact   ท่ีตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2558–2561 ประมาณ 1 แสดงวา่จ านวนดชันีการอ้างอิง
ผลงานวิจยัในสาขานัน้ ๆ มีคณุภาพท่ี เทียบเคียงได้มาตรฐานสากล ดงัภาพ 7 

 
ในช่วงปีงบประมาณ 2561 สถาบนัฯ รับบคุลากรใหม่ในสายวิชาการและสายสนบัสนนุ โดยเฉพาะ

นกัวิจยัเพ่ือ สนบัสนนุภาระกิจการมุง่สร้างผลงานวิจยัและพฒันานวตักรรม (ตาราง 1) จึงต้องมีการบรรจผุู้ ท่ีมี
ความเช่ียวชาญสูง ด้านการวิจัย เน้นการผลิตงานวิจัยคุณภาพสูงท่ีใช้ประโยชน์ได้เพ่ือตอบวิสัยทัศน์ด้าน
สถาบนัวิจยัระดบัโลก และเพิ่มการ บรรจุบุคลากรสายสนบัสนุนทัว่ไป (นกันิเทศศิลป์และนกัวิชาการการเงิน

ภาพ 4 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรทีม่ีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2561 (ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
สกอ. คือมากกว่าร้อยละ 60 ของหลักสตูรปริญญาโท และ

ร้อยละ 100 ของหลักสูตรปรญิญาเอก) 

ภาพ 5 ร้อยละอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (ศ., รศ., ผศ.) ในปีการศกึษา 2561  (ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ สกอ. คือมากกว่าร้อยละ 80  ของหลักสูตรปรญิญาโท 

และร้อยละ 100 ของหลักสูตรปรญิญาเอก) 

ภาพ 6 ค่า h-index ของอาจารย์และนักวิจัยท่ีตีพมิพ์ในปี 
พ.ศ. 2558–2561 

(ข้อมูลในฐาน Scopus  ณ  6 มีนาคม พ.ศ.2562) 

ภาพ 7 ค่า Field-weighted citation impact ของ
อาจารย์และนักวิจัยท่ีตีพมิพ์ในปี พ.ศ. 2558–2561 
(ข้อมูลในฐาน Scopus  ณ 6 มีนาคม พ.ศ.2562) 

 



 

และบญัชี) เพ่ือรองรับการเผยแพร่ผลงานวิจยั- นวตักรรมและการส่ือสารภายในองค์กรและการบริหารจดัการท่ี
เป็นมาตรฐานสากลตอ่ไป  
 
ตาราง 1 จ านวนบคุลากรท่ีลาออก/โอนย้าย/ไมต่อ่สญัญา และจ านวนบคุลากรใหม ่ในปีงบประมาณ 2561 

ประเภท 
จ านวนบุคลากรท่ีลาออก/โอนย้าย/

ไม่ต่อสัญญา 
จ านวนบุคลากรใหม่ 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 
อาจารย์ 0 0 1 3 3 1 
นกัวิจยั 0 0 0 2 1 2 
สายสนบัสนนุวิชาการ 0 2 0 0 1 0 
สายสนบัสนนุทัว่ไป 1 1 1 1 1 2 

รวม 1 3 2 5 6 5 
 
(2) บรรยากาศการท างาน  
 สถาบนัฯ สร้างบรรยากาศการท างานให้เกิด 
ความผาสุกในการอยู่ ร่ วมกันในองค์กร โดยไ ด้
มอบหมายให้ คณะกรรมการสร้างสุข ด าเนินการจัด
กิจกรรมตา่ง ๆ เชน่ งานปีใหม,่ งานสงกรานต์, กิจกรรม
ถวายเทียนพรรษา, งาน มุทิตาจิตผู้ เกษียณอายุ 
ตลอดจนกระทั่งการจัดอบรมทาง  สุขภาพจิต 
(เมษายน 2561) ผู้ เพ่ือให้บุคลากรสามารถ ท างาน
อย่างมีความสุขและปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการ 
ท างานเป็นทีม ในปีงบประมาณ 2561 ผลการส ารวจ 
ความสุขของบุคลากร (Happinometer) โดย มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าบุคลากรทัง้กลุ่ม Talent และกลุ่ม
บคุลากรทัว่ไปของสถาบนัฯ มีคะแนนเฉล่ียความสขุและความผกูพนัอยูท่ี่ 5.86 และ 7.0 ตามล าดบั (ภาพ 8) 
 
(3) ความผูกพันของบุคลากร  
 สถาบันฯ ยังได้ด าเนินการส ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อสถาบันฯ เอง (ภาพ 9) พบว่าใน
บุคลากรสาย วิชาการและสายสนบัสนุนมีระดบัความผูกพนัในประเด็นต่าง ๆ ส่วนใหญ่สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
สถาบนัฯ ยงัได้ด าเนินการ ประเมินปัจจยัท่ีส่งผลต่อความต้องการและความคาดหวงั และความผูกพันของ
บคุลากร นอกจากนีย้งัได้ประเมินความพงึพอใจของบคุลากรตอ่การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านตา่ง ๆ 
ของสถาบนัฯ พบวา่มีความพงึพอใจท่ีระดบั 3.7 จาก 5  

ภาพ 8 ผลการประเมินระดับความผูกพันและความสุขของ
บุคลากรเฉพาะกลุม่ Talent และบุคลากรทั่วไป ของ

ปีงบประมาณ 2561 โดยมหาวิทยาลัย 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) การพัฒนาบุคลากร  

สถาบนัฯ ให้ความส าคญัการการพฒันาบุคลากรในทุกระดบังานของสถาบนั ฯ  ในปีงบประมาณ 
2561 มีบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมในโครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทัง้ในระดับของการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ การอบรมผู้ประเมินและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ AUN-QA, EdPEx และการอบรมด้านอ่ืน ๆ  
ดงัปรากฏใน ตาราง 2  และจากนโยบายของผู้ อ านวยการ  สถาบนัฯ ท่ีจัดให้มีคลินิก ก.พ.อ. เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรของสถาบนัฯ เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึน้โดยเร็ว ตามสถิติการขอรับ
ค าปรึกษาจากทางคลินิก (ตาราง 3) ทัง้ในเร่ืองการกรอก แบบ ก.พ.อ. 03, ผลงานทางวิชาการและเอกสารท่ี
เก่ียวข้อง, การประเมินการสอน, การเขียนและเผยแพร่ต ารา สง่ผลให้ใน ปีงบประมาณ 2561 ท่ีผา่นมาสถาบนั
ฯ มีจ านวนบุคลากรท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึน้เป็นผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ผู้ช านาญการพิเศษ 
นกัวิจยัระดบั 2 รวมกนัจ านวน 5 คน  (ตาราง 4)  รวมทัง้มีส่งเสริมให้มีการจดั กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(KM-MB Education) ในหวัข้อและประเภทกบับคุลากรทกุสายงานตามตาราง 5 
 
ตาราง 2 จ านวนบคุลากรท่ีได้รับการพฒันา ในปีงบประมาณ 2558–2561 

การพัฒนาบุคลากร 
จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา 
ปี 

2558 
ปี 

2559 
ปี 

2560 
ปี 2561 

โครงการพฒันานกับริหารระดบัต้น-กลาง-หวัหน้าภาควิชา (MU 
EDP-SUP-HDP) 

1 3 0 3 

โครงการปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ 2 5 2 5 
โครงการอบรมท่ีเก่ียวข้องกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาตาม
เกณฑ์ AUN-QA 

9 9 9 10 

ภาพ 9 ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรสายวิชาการ (ภาพ 9 ก.)  
และสายสนับสนุน (ภาพ 9 ข.) ของปีการศึกษา 2561 



 

การพัฒนาบุคลากร 
จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา 
ปี 

2558 
ปี 

2559 
ปี 

2560 
ปี 2561 

โครงการอบรมท่ีเก่ียวข้องกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาตาม
เกณฑ์ EdPEx 

1 0 0 5 

โครงการอบรมท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยัในห้องปฏิบตัิการตาม
มาตรฐาน ESPReL, ความปลอดภยั-ความเส่ียง 

- - 4 23 

โครงการอบรมท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัและจริยธรรมการวิจยั N/A  N/A  N/A  21 
โครงการอบรมท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สินทางปัญญา, นวตักรรมและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

N/A  N/A  N/A 2 

โครงการอบรมท่ีเก่ียวข้องกบัระเบียบ,วิธีปฏิบตัภิายในส านกังาน N/A  N/A  N/A  9 
โครงการอบรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเพิ่มพนูศกัยภาพการท างาน N/A N/A   N/A  28 

 
ตาราง 3 จ านวนบคุลากรท่ีเข้ามารับบริการท่ีคลินิก ก.พ.อ. ในปีการศกึษา 2561 

ต าแหน่งท่ีขอก าหนดใหม่ 

ผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 
2560 2561 

ได้รับต าแหน่ง
สูงขึน้ 
(คน) 

รอการ
พจิารณา 
(คน) 

ได้รับต าแหน่ง
สูงขึน้ 
(คน) 

รอการ
พจิารณา 
(คน) 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์   6 2 4 
รองศาสตราจารย์       4 
ศาสตราจารย์       10 
นกัวิจยั 2 2 2     
นกัวิจยั 3 1     1 
ช านาญการพิเศษ   1 1   

จ านวนคนทัง้หมด 12 22 
 
ตาราง 4 จ านวนบคุลากรท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่สงูขึน้ ในปีงบประมาณ 2558–2561 

ต าแหน่งบุคลากร ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ช านาญการพิเศษ - - 1 1 
เช่ียวชาญ - 1 - - 
นกัวิจยั ระดบั 2 1 1 2 2 



 

ต าแหน่งบุคลากร ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
นกัวิจยั ระดบั 3 - - 1 - 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 1 - 2 2 
รองศาสตราจารย์ - - - - 
ศาสตราจารย์ - - 1 - 
ศาสตราจารย์เกียรตคิณุ - - 1 - 

จ านวนรวม 2 2 8 5 
 

ตาราง 5  หวัข้อกิจกรรม KM-MB Education เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบับคุลากรกลุม่ตา่ง ๆ 

กิจกรรม กลุ่มบุคลากร 
อบรมเร่ือง คณุภาพการศกึษา AUN QA SAR clinic ครัง้ท่ี 2 สายวิชาการ (อาจารย์ประจ า

หลกัสตูร) 
อบรมเชิงปฏิบตักิารเร่ือง การจดัการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลท่ีมุง่ OBE 

สายวิชาการ (อาจารย์ประจ า
หลกัสตูร) 

อบรมเร่ือง การบนัทึกแบบ กพอ.03 สายวิชาการ (อาจารย์/นกัวิจยั) 
อบรมเชิงปฏิบตักิารเร่ือง Writing a research paper สายวิชาการ/นกัศกึษา 
บรรยายเร่ือง R2R, โครงการเช่ียวชาญคลินิก R2R สายสนบัสนนุวิชาการ-ทัว่ไป 
บรรยายเร่ือง ท างานอยา่งปลอดภยัเม่ือเข้าใจความปลอดภยั
ทางเคมี  

สายสนบัสนนุทัว่ไป/เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความสะอาด 

บรรยายแยกหวัข้อตามความรู้-ความเช่ียวชาญเฉพาะ
รายบคุคล 

สายสนบัสนนุทัว่ไป 

หวัข้อท่ีเผยแพร่ - การพฒันาวคัซีนปอ้งกนัโรคพิษสนุขับ้า ผู้ เข้าเย่ียมชมเว็บไซต์ 
หวัข้อท่ีเผยแพร่ - มหศัจรรย์จลุินทรีย์ในโลกมืด ผู้ เข้าเย่ียมชมเว็บไซต์ 
หวัข้อท่ีเผยแพร่ - ประเทศไทยพร้อมแล้วหรือยงัท่ีจะผนัตวัเป็น
ประเทศผู้ผลิตวคัซีน 

ผู้ เข้าเย่ียมชมเว็บไซต์ 

 
 
 


