รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปี งบประมาณ 2561
…………………………….
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
สถาบันฯ มีแนวทางส่งเสริ มให้ บคุ ลากรของสถาบันฯ ได้ รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และ ศักยภาพที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต เพื่อมุ่งเป้าไปสู่ความเป็ น สถาบันวิจัยใน
ระดับโลก ทังด้
้ านการ เรี ยนการสอน วิจยั และนวัตกรรม และสถาบันฯ ต้ องการให้ บคุ ลากรเติบโตในสายงานมี
ความก้ าวหน้ า และมีตาแหน่งด้ าน ความเชี่ยวชาญสูงขึน้ โดยการสนับสนุนให้ มีการพัฒนาและการฝึ กอบรม
โดยเป็ นการพัฒนาในระยะสัน้ ๆ ซึ่งจาเป็ นต้ อง ปรับเปลี่ยนแนวทางการบริ หารใหม่ภายใต้ การบริ หารงาน
เชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะกลยุทธ์ ด้านบุคลากรในสถาบันฯ เพื่อ รองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นทังใน
้
ปั จ จุบัน และอนาคตให้ ส อดคล้ อ งกับ แผนกลยุท ธ์ ก ารด าเนิ น การและ เป้า หมายในอนาคตของสถาบัน ฯ
สถาบันฯ มีวิธีการในการประเมินความต้ องการด้ านขีดความสามารถและอัตรากาลัง รวมทังทั
้ กษะ สมรรถนะ
และกาลังคนที่มีอยูใ่ นการพิจารณาเกี่ยวกับการวางแผนกาลังคน มีดงั นี ้
1. ผู้บริ หารสถาบันฯ จะศึกษาหาข้ อมูลในสถาบันฯ เพื่อประเมินความต้ องการขีดความสามารถและ
อัตรากาลังของบุคลากร โดยทาการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ หรื อทักษะระหว่างบุคคลภายในสถาบันฯ ผ่าน
การประชุม คณะกรรมการบริ หารสถาบันฯ คณะกรรมการประจาสถาบันฯ การประชุมหัวหน้ างาน การจัด
กิจกรรม Meet the Director การเปิ ดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (KM) การประชุมหารื อกับอาจารย์ และนักวิจยั รุ่น
ใหม่ เพื่ อ หาแนวทางการพัฒ นา สถาบัน ฯ ให้ ยั่ง ยื น รวมถึ ง การก าหนดกรอบเวลาในการประเมิ น ขี ด
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรด้ วย
2. สถาบันฯ จะทาการวิเคราะห์อัตรากาลังให้ มีความเหมาะสมกับพันธกิจหลักของสถาบันฯ โดย
ดาเนินการ ตามขันตอนของการวิ
้
เคราะห์งานในปัจจุบนั ด้ วยการระบุหน้ าที่ความรับผิดชอบ และเป้าหมายของ
หน่วยงาน, ระบุ ตาแหน่งที่มีในปั จจุบนั และที่ควรมี/ไม่มีในอนาคต เพื่อหามาตรฐานงานนาไปสู่การกาหนด
จานวนคนที่เหมาะสม, ระบุ ทักษะที่จาเป็ นในแต่ละตาแหน่ง และขันตอนของการพิ
้
จารณาทักษะของคนใน
ปั จ จุบัน เที ยบกับความจ าเป็ น ในการใช้ ค น ด้ วยการวิเคราะห์ อัตรากาลัง คนในปั จ จุบัน พร้ อมระบุความ
เชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล จัดทาสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการ กับบุคลากรสายสนับสนุน หาจานวนเทียบกับ
ความต้ องการและผลงาน การเกลี่ ยหรื อปรั บ สมดุลระหว่างหน่ว ยงาน ภายในสถาบันฯ เพื่ อนาไปสู่ก าร
พิจ ารณากาหนดกรอบอัตรากาลัง ให้ เ ป็ นไปอย่างเหมาะสมและมี เหตุมี ผลมากยิ่ง ขึน้ อย่างไรก็ ตาม การ
วิเคราะห์ในลักษณะนีไ้ ม่ไ ด้ มุ่งเน้ นในการเพิ่ม หรื อลดจ านวนกรอบอัตรากาลังเป็ นสาคัญ แต่เป็ นข้ อมูลให้
สถาบันฯ มี แนวทางในการพิจ ารณากรอบอัตราที่ เป็ นระบบมากขึน้ รวมทัง้ ใช้ เป็ นข้ อมูลพิจ ารณากาหนด
ตาแหน่งที่ เหมาะสม

3. สถาบันฯ จัดระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร (PA-PE) โดยใช้ แบบประเมินผล
การ ปฏิบตั ิงานตามที่ม หาวิทยาลัยกาหนด มีการแจ้ งผลการประเมิ นเพื่ อปรั บปรุ ง การทางานให้ บุค ลากร
รายบุคคล
4. สถาบันฯ กาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร โดยส่งเสริมให้ มีการพัฒนาใน 3 ระดับ ดังนี ้
ระดับการ
พัฒนา
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

รายละเอียด

เป้ าหมาย

พัฒนาทักษะด้ านงานประจา ซึ่งเป็ นงาน
ตาม JD และงานที่ได้ รับมอบหมาย
โครงการพิ เ ศษเพื่ อ พัฒ นาตนเอง สร้ าง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน เช่น โครงการ
ด้ าน Green Office, โครงการด้ าน HR
ได้ แก่ โครงการพัฒนานักบริ หารระดับต้ น
( SUP) โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า นั ก บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัย (MU-EDP) เป็ นต้ น
การเข้ าสู่ตาแหน่ง ทางวิช าการ/วิช าชี พ ที่
สูงขึ ้น

ประมาณและคุ ณ ภาพของงานดี ทั น เวลา
ผู้เกี่ยวข้ องมีความพึงพอใจ
จ านวนและคุณ ภาพของทัก ษะใหม่ที่ เ กิ ด ขึ น้
เพิ่มขอบเขตและความท้ าทายใน JD และช่วย
พัฒ นาบุค ลากรรายอื่ น ๆ และยกระดับ การ
พัฒนาของสถาบัน

มีการยื่นขอกาหนดตาแหน่งที่สูงขึน้ ซึ่งจะช่วย
เพิ่ม สิทธิ ประโยชน์ และเพิ่ม โอกาสการพัฒนา
ตนเองให้ สูงขึน้ เช่น เงินประจาตาแหน่ง และ
โอกาสการได้ รับทุนสนับสนุนการทาโครงการ
ต่าง ๆ

กระบวนการสรรหาบุคลากรใหม่
สถาบันฯ มีกระบวนการสรรหา ว่าจ้ าง บรรจุบคุ ลากรใหม่ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อกาหนดของทาง
มหาวิทยาลัย เริ่ ม จากการวิเ คราะห์ อัตรากาลัง และจัดสรรอัตรากาลังตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้ ตามความ
เหมาะสมกับ เป้าหมายและพันธกิจการดาเนินการ โดยมีการวางแผนกรอบอัตรากาลังให้ ปรับเปลี่ยนไปตาม
ทิศทางในอนาคต มีการ กาหนด Job Description และสมรรถนะหลักที่ต้องการของตาแหน่งต่าง ๆ ดาเนินการ
สรรหาบุคลากรที่มีคณ
ุ ลักษณะ และทักษะตรงตาม JD และสมรรถนะหลักที่ต้องการ
นอกจากนี ้ สถาบันฯ มีแนวทางรักษาบุคลากรใหม่ ด้ วยการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เพื่อสร้ างความ
เข้ าใจใน พันธกิจของมหาวิทยาลัย และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่พึงจะได้ รับ
จากการทางาน มีการมอบหมายงานตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและคุณสมบัติของบุคลากรเป็ นหลัก และ
ยังมีการดาเนินการดังนี ้ 1) มีระบบพี่เลี ้ยงคอยสอนงานและเปิ ดโอกาสให้ บุคลากรใหม่ได้ เรี ยนรู้ งานเพิ่มเติม
บุคลากรมีอิสระในเชิงความคิด และ สามารถตัดสินใจงานได้ เองโดยคานึงถึงขอบเขตที่เหมาะสม 2) มีการ

กาหนดเส้ นทางความก้ าวหน้ าของตาแหน่ง (Career Path) ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 3) มีการเสริ มสร้ าง
คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางานให้ แก่ บุคลากร โดยเน้ นการปรับภูมิทัศน์ให้ น่าอยู่
ตลอดจนการปรั บ ปรุ ง ด้ า นสวัส ดิ ก าร ด้ า นสุข ภาวะ ความอยู่ดี มี สุข ความ ปลอดภัย 4) มี ก ารส่ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผู้บริ หารกับบุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานและระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบตั ิงาน ด้ วยกันเอง และ
เสริ มสร้ างความผูกพันในกลุ่มผู้ปฏิบตั ิงานให้ เกิดความรักความผูกพัน โดยเน้ นการทางานร่ วมกันเป็ นทีม 5)
เปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรทุกคนมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น ทังในการประชุ
้
มอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ เพื่อให้ ได้ ผลสะท้ อนความคิดที่หลากหลาย เช่น การทบทวนแผนปฏิบตั ิงาน การวิเคราะห์จดุ อ่อนจุด
แข็งเพื่อนาไปสูก่ าร ทบทวนแผนกลยุทธ์ เพื่อให้ ทกุ คนได้ ร่วมกันกาหนดเป้าหมายของสถาบันฯ ให้ เป็ นองค์กรที่
มีภาพลักษณ์ดี มีวฒ
ั นธรรม องค์กร ในส่วนของบุคลากรในกลุ่มที่เป็ นอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
คัดเลือกบุคลากรที่จะมุง่ สูพ่ นั ธกิจในการ วิจยั เป็ นหลัก สถาบันฯ จึงได้ กาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะบรรจุ
ใหม่ว่าจะต้ องมีผลงานวิจยั ตีพิมพ์ ที่โดดเด่น นอกจากนี ้ สถาบันฯ โดยผู้อานวยการสถาบันฯ ยังได้ จดั ให้ มีการ
ประชุมกลุ่มย่อย (focused group) เพื่อพัฒนาอาจารย์ ใหม่ในเรื่ องการวิจยั เน้ นให้ อาจารย์ใหม่ร่วมกันทางาน
เป็ นกลุ่มหลวม ๆ โดยมีผ้ ชู ่วยวิจยั และครุ ภัณฑ์ที่จาเป็ นเป็ นส่วนตรง กลาง เพื่อเป็ นระบบติดตามผลงานของ
อาจารย์ใหม่อีกที รวมทังสถาบั
้
นฯ ได้ คานึงถึงการสร้ างผลงานวิจยั ที่สามารถ นาไปใช้ ประโยชน์ได้ จากนักวิจยั
จึงให้ ความสาคัญโดยมีนโยบายรับนักวิจยั ใหม่ที่มีศกั ยภาพในการทาวิจยั เพื่อสร้ าง นวัตกรรมด้ วย
การพัฒนาความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ
สถาบันฯ มีระบบพัฒนาความก้ าวหน้ าในสายอาชีพให้ แก่บคุ ลากร โดยมุ่งให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์
พันธกิจ นโยบาย และแผนงานอันเป็ นเป้าหมายหลักในการดาเนินงานของสถาบันฯ มีการกาหนดแผนพัฒนา
บุคลากรประจาปี เพื่อเตรี ยมบุคลากรให้ พร้ อมรับกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเรื่ องขีดความสามารถ โดย
จัดส่งบุคลากรเข้ าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ตามสายงานที่รับผิดชอบ และมีการติดตามผลการพัฒนาตนเอง
ในแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (PE) ของบุคลากรทุก 6 เดือนตามรอบการประเมิน และมีการมอบหมาย
ภาระงานหลัก งานพิเศษอื่น ๆ ตามความสามารถหรื อ ความถนัด นอกจากนี ส้ ถาบันฯ ยังได้ จดั ให้ มีโครงการ
คลินิก ก.พ.อ. และเชี่ยวชาญคลินิก เพื่อให้ คาแนะนาในการเข้ าสู่ ตาแหน่งทางวิชาการที่สงู ขึ ้น และยังได้ จดั สรร
งบประมาณเพื่อส่งเสริ มให้ บุคลากรทุกคนได้ พฒ
ั นาความรู้ ความสามารถใน การยกระดับคุณภาพชีวิตและ
คุณภาพงานให้ สงู ขึ ้น เพื่อสร้ างองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้ องกับภาระงานที่รับผิดชอบ สถาบันฯ มีการวิเคราะห์
อัตรากาลังของบุคลากรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการเกษียณอายุงานในอีก 5 ปี ข้างหน้ าพบว่า
จะมีบคุ ลากรสายสนับสนุนวิชาการและสนับสนุนทัว่ ไปทยอยกันเกษี ยณต่อเนื่องกัน สถาบันฯ จึงเริ่ มให้ มี การ
ถ่ายโอนงานและความชานาญจากบุคลากรอาวุโสไปยังบุคลากรที่อยู่ในสายงานและลักษณะงานเดียวกัน เพื่อ
เป็ นการ รักษาและธารงไว้ ซึ่งความเชี่ยวชาญและชานาญในงาน อีกทังยั
้ งมีการเกลี่ยจานวนของบุคลากรสาย
สนับสนุนให้ รองรับกับ การปรับเปลี่ยนโครงสร้ างของสถาบันฯ ที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามภาพที่ P1 ข(1).2 ใน
ส่วนของสายวิชาการนัน้ สถาบันฯ มีการขอตาแหน่งและทยอยบรรจุอาจารย์ใหม่ที่เน้ นขีดความสามารถตาม

พันธกิจด้ านการวิจยั เป็ นหลัก อีกทังเร่
้ งและ สนับสนุนให้ สายวิชาการเข้ าสู่ตาแหน่งทางวิชาการที่สงู ขึ ้นโดยเร็ว
เพื่อให้ สามารถมัน่ ใจได้ วา่ สถาบันฯ จะยังคงมีบคุ ลากรที่ มีความรู้ ความสามารถให้ สามารถดาเนินการได้ อย่าง
ต่อเนื่องตลอดไป
การกาหนดบทบาทหน้ าที่ในการดาเนินงาน
สถาบันฯ มีวิธีการทาให้ งานของสถาบันฯ ประสบความสาเร็ จ โดยสถาบันฯ มีโครงสร้ างและกาหนด
บทบาท หน้ า ที่ บุค ลากรอย่ า งชัด เจน มี ก ารก ากับ ติด ตาม ประเมิ น ผล และพัฒ นางานอย่า งสม่ า เสมอ
เสริ ม สร้ างขวัญ และก าลัง ใจ ให้ แ ก่ บุค ลากร ท าให้ ก ารบริ ห ารจัด การเป็ น ไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี
ข้ อกาหนดในการพัฒนา ดังนี ้ 1) กาหนด โครงสร้ างและขอบข่ายงานของงานที่ชดั เจน 2) สร้ างแผนภูมิการ
บริ หารงานของสถาบันฯ 3) จัดทาภาระหน้ าที่ของ หน่วยงานและบุคลากร ภายใต้ สานักงานผู้อานวยการฯ ไว้
อย่างชัดเจน 4) ประชุมวางแผน เพื่อจัดแบ่งหน้ าที่รับผิดชอบ 5) ปฏิบตั ิงานตามแผนที่ได้ วางแผนไว้ 6) การ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน 7) นาปัญหาและข้ อเสนอมาปรับปรุงแก้ ไข
นอกจากนี ้ สถาบันฯ ให้ ความสาคัญกับการทางานให้ บรรลุผล โดยการสนับสนุนให้ บุคลากรมี จิต
บริ การ มีการ ใช้ ระบบสารสนเทศให้ เป็ นประโยชน์ของการจัดโครงการ/กิจกรรม การเพิ่มทักษะที่จาเป็ นในการ
ปฏิบตั ิงาน เช่น ทักษะ การสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษ การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เป็ นต้ น และ
สนับ สนุ น ให้ บุ ค ลากรทุ ก คนมี ส่ ว น ร่ ว มในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ (KM) การมอบหมายงานที่ ท้ าทาย
ความสามารถ เป็ นต้ น
การสร้ างบรรยากาศการทางานของบุคลากร
สถาบันฯ จัดสภาพแวดล้ อมในการทางานเพื่อสร้ างความมัน่ ใจในความปลอดภัย โดยเน้ นการจัด
อาคารสถานที่ ทางานให้ สะอาดและปลอดภัย เพราะสภาพแวดล้ อมที่สะอาด สวยงาม ปลอดภัย จะช่วยสร้ าง
บรรยากาศการท างานของ บุค ลากร ท าให้ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี วิ ธี ก ารดัง ปรากฏในตารางที่ 5.2
นอกจากนี ้สถาบันฯ ยังให้ ความสาคัญเกี่ยวกับ สุขภาพจิตของบุคลากรด้ วยการจัดให้ มีการบรรยายและอบรม
ทางด้ านสุขภาพจิตของบุคลากรขึ ้น (เม.ย. 2561) โดยมี บุคลากรทุกสายงานเข้ าร่วมการอบรม และยังจัดให้ มี
การบรรยายเรื่ องการบริการอย่างไรให้ ได้ ใจ (พ.ค. 2561) เพื่อให้ บุคลากรที่ต้องทางานในลักษณะงานบริ การมี
ความเข้ าใจและมีทศั นคติเชิงบวกต่องานบริการมากขึ ้น ดังนี ้
สภาพแวดล้ อม
การดาเนินการ
ตัวชีว้ ัด
ของที่ทางาน
1. ด้ า น ค ว า ม - มี กก.อานวยการความปลอดภัย อาชีวอนามัย - จานวนผู้เข้ าอบรม มากกว่า 60%
ปลอดภั ย และ และสภาพแวดล้ อม และกรรมการย่อยได้ แก่ กก. ผลลั พธ์ : ผลการการอบรมระบบ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ กก.ความปลอดภัยทาง ความปลอดภัยของห้ องปฏิบตั ิการ

สภาพแวดล้ อม
การดาเนินการ
ของที่ทางาน
การป้ องกั น ภั ย เคมี แ ละรั ง สี และ กก.ความปลอดภั ย และ
ในสถานที่ทางาน สภาพแวดล้ อมในการทางาน
- ฝึ กอบรมให้ นักวิจัย บุคลากรที่เกี่ ยวข้ องกับการ
ทาวิจยั นักศึกษาเข้ าอบรมความปลอดภัยในการ
ใช้ ส ารเคมี และ ด้ า นชี ว ภาพ มี บัน ไดหนี ไ ฟใน
อาคารสูง จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย มี
การแลกบัตรผ่านเข้ า-ออกสาหรับบุคคลภายนอก
ติดตังกล้
้ องวงจรปิ ด ติดตังระบบป้
้
องกันอัคคีภยั
2. ด้ านการ
- การแจ้ งเวียนให้ บคุ ลากรเข้ ารับการตรวจสุขภาพ
ส่ งเสริม
ประจาปี
สุขอนามัย
- ส่งเสริ มให้ มีการกาลังกายเพื่อสุขภาพทุก บ่ายวัน
พฤหั ส , สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษา
หลักสูตรสถาบันฯ ที่มีความสามารถด้ านกีฬาเข้ า
ร่ ว มกิ จ กรรมแข่ ง ขั น กี ฬ าประเภทต่ า งๆ กั บ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
- มีคณะกรรมการด้ านการแพทย์ สถาบันฯ

3. ด้ าน
บรรยากาศและ
สภาพแวดล้ อม
ในการทางาน

-

ตัวชีว้ ัด
วิ จั ย ที่ มี ก ารใช้ สารเคมี มี ผ้ ู เข้ า
อบรมจ านวน 173 คนและการ
ตรวจประเมินความปลอดภัยของ
ห้ องปฏิบตั ิการวิจัยของสถาบันฯ
โดยใช้ เกณฑ์ ESPReL (ตาราง
7.1-7)

- จานวนบุคลากรที่เข้ ารับการตรวจ
สุขภาพ
ผลลัพธ์ : มีจานวน 106 คน
- จานวนบุคลากรเข้ าร่ วมกิจ กรรม
กี ฬ าบุค ลากร “มหิ ด ลเกมส์ ” 86
คน
ผลลัพธ์ : มีนกั กีฬาทังหมด
้
46 คน
โดยทางสถาบันฯ ได้ รับผลคะแนน
รวมทังหมด
้
86 คะแนน ติดลาดับ
Top 5 ของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็ น
เหรี ย ญทอง 12 เหรี ย ญ เหรี ย ญ
เงิน 4 เหรี ยญ และเหรี ยญทองแดง
14 เหรี ยญ
ใช้ ระบบ flexible time ในการเข้ าทางาน
- ค ะ แ น น ค ว า ม สุ ข
การจั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ างบรรยากาศการ ( Happinometer) แ ล ะ ค ว า ม
ทางาน เช่น 5ส, MB GO
ผูกพัน (ภาพ 7.3-8 และ 7.3-9)
จัดสถานที่สาหรับพบปะพูดคุย
สวัสดิการร้ านอาหาร ร้ านเครื่ องดื่ม
สนามเล่นเปตอง เครื่ องออกกาลังกายและลาน
กี ฬ า เ พื่ อ สุ ข ภ า พ (Sport arena @ MB)
ร้ านอาหารและร้ านค้ า ตู้จ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม

สภาพแวดล้ อม
ของที่ทางาน

การดาเนินการ

ตัวชีว้ ัด

เครื่ อ งพิ ม พ์ เ ลเซอร์ ผ่ า นระบบออนไลน์ แ ละ
คลาวด์
4. ก า ร จั ด ห า - การพั ฒ นาด้ านระบบสารสนเทศ ระบบ - จ านวนอุ ป กรณ์ ที่ ท ดแทนและ
อุปกรณ์ ท่ ีจาเป็ น
เครื อข่ า ยให้ ทั น สมั ย และเพี ย งพอ เพื่ อ ให้ เ พิ่ ม ขึ ้ น เ พื่ อ ใ ห้ ร ะ บ บ มี
ส า ห รั บ ก า ร
บุคลากรมีอปุ กรณ์และเครื่ องมือที่ทนั สมัยไว้ ใช้ ประสิทธิภาพสูงขึ ้น
ปฏิบัตงิ าน
ในการปฏิบตั งิ าน
- อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ ตา่ ง ๆ
- การปรับอุปกรณ์ การทางานให้ ทันสมัยและใช้ ผลลั พ ธ์ : จ านวนจุดติดตัง้ ระบบ
งานได้ ตลอดเวลา
WiFi ที่เพิ่มขึ ้น 66 จุด
นโยบาย และสิทธิประโยชน์ สาหรับบุคลากร
สถาบันฯ ได้ ดาเนินการสารวจความเห็นของบุคลากร และนามากาหนดเป็ นนโยบายสวัสดิการ การ
ให้ บริ การ และรวมถึงการจัดสภาพแวดล้ อมของการทางานให้ มีความเหมาะสมกับความต้ องการ และลักษณะ
ทางกายภาพของ สถาบันฯ เพื่อให้ บคุ ลากรได้ รับความผาสุกในการทางาน เช่น สวัสดิการเงินสะสม สวัสดิการ
เยี่ยมไข้ บุคลากรและ ครอบครัวสายตรง สวัสดิการตัดชุดเครื่ องแบบ การตรวจสุขภาพประจาปี กองทุน
สวัสดิการภายในสถาบันฯ การศึกษา ดูงาน/การจัดกิจกรรมเพื่อสันทนาการ และความสัมพันธ์ อันดีของ
หน่วยงาน เป็ นต้ น
ความผูกพันและผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากร
วัฒนธรรมองค์ กร
สถาบัน ฯ ให้ ค วามสนใจต่อ การสร้ างวัฒ นธรรมขององค์ ก รเป็ น อย่า งยิ่ ง เพราะสถาบัน ฯ เป็ น
หน่วยงานที่มี เอกลักษณ์เฉพาะของตน จึงมุง่ มัน่ เสริมสร้ างวัฒนธรรมองค์กรผ่านการกาหนดค่านิยม “WE MB”
ขององค์กรขึ ้น เพื่อ สร้ างวัฒนธรรมที่มีความเหมาะสมกับสถาบันฯ อันจะสามารถขับเคลื่อนภารกิจได้ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภ าพ และเพื่ อให้ บุคลากรของสถาบันฯ มี แรงจูง ใจและมี ผลการดาเนินงานที่ ดี สถาบันฯ จึง ได้
เสริมสร้ างวัฒนธรรมการทางานในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้ 1) ด้ านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ : สถาบันฯ มีการสื่อสาร
หลายช่องทางไปยังบุคลากร เพื่อให้ เกิดการสร้ าง ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้บริ หาร บุคลากร ในด้ านการถ่ายทอด
นโยบาย ทิศทางการดาเนินงาน การบริ หารงาน และการ แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ทัง้ ที่เป็ น
ทางการและไม่เ ป็ นทางการ นอกจากนัน้ ยัง มี การเผยแพร่ ข่าวสารผ่าน เว็บไซต์ สถาบัน ฯ โดยงานสื่ อสาร
องค์การและสารสนเทศมีการทบทวนประสิทธิภาพและการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารของ บุคลากรเป็ นประจาทุกปี
2) ด้ านการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ทงสถาบั
ั้
นฯ มีการประชุมบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสาย สนับสนุนเป็ น
ประจาทุกเดือน 3) ด้ านการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม : บุคลากรมีวฒ
ั นธรรมทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มวิจยั และมี

ความเป็ นไปได้ สูงที่กลุ่มเหล่านีจ้ ะเติบโตอย่างเข้ มแข็ง โดยดึงดูดให้ นกั วิจัยรุ่ นใหม่มาร่ วมทีม ตลอดจนการ
พัฒนาไปเป็ น เครื อข่ายวิจยั นานาชาติขนาดใหญ่ 4) ด้ านการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
: สถาบันฯ ส่งเสริ มและ สนับสนุนให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานสายสนับสนุนทาวิจยั R2R ไปใช้ ในการขอเลื่อนตาแหน่งเพื่อ
ความก้ าวหน้ าในสายงาน
ปั จจัยขับเคลื่อนความผูกพัน
สถาบันฯ โดยหน่วยทรัพยากรบุคคลและหน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพ ได้ มีการสารวจอย่างเป็ น
ทางการทุก 1 ปี เพื่ อ หาปั จ จัย ที่ ขับ เคลื่ อ นความผู ก พัน ความต้ อ งการ และความคาดหวัง โดยการใช้
แบบสอบถาม ข้ อมูลที่ได้ นามา วิเคราะห์จดั กลุม่ ตามประเภทบุคลากร เป็ นบุคลากรสายวิชาการ นักวิจยั และ
เจ้ าหน้ าที่สายสนับสนุน เพื่อเป็ นข้ อมูล สาหรับการบริ หารในการนาไปปรับปรุงให้ เหมาะสมในแต่ ละกลุ่ม โดย
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความต้ องการ ความคาดหวัง และ ความผูกพันของผู้ปฏิบตั งิ านบุคลากร ผลจากการสารวจได้
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เพื่อจัดลาดับความสาคัญในการตอบสนองต่อปัจจัยต่าง ๆ
ดังนี ้ 1) สภาพแวดล้ อมและบรรยากาศในการทางาน 2) การทบทวนสวัสดิการที่จาเป็ นและสาคัญต่อกลุ่ม
บุคลากร หรื อ กิจกรรมสร้ างเสริ มจูงใจ 3) ความก้ าวหน้ าในอาชีพ เช่น ส่ง เสริ มและสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการ
เขียนผลงานวิจยั การเลื่อน ระดับ หรื อการขอตาแหน่งทางวิชาการ ทาให้ เกิดความมัน่ คงในหน้ าที่การทางาน
ของบุคลากรในแต่ละประเภท และ 4) การบริ หารจัดการในด้ านต่าง ๆ เพื่อให้ บคุ ลากรได้ ปฏิบตั ิงานได้ อย่างมี
เต็มความสามารถ
การประเมินความผูกพัน
สถาบันฯ มี การส ารวจปั จ จัยหลักที่ นาไปสู่การส่งเสริ มให้ เกิ ดความผูกพันและความพึงพอใจต่อ
หน่วยงาน โดยจาแนกตามหน้ าที่หลักของบุคลากร ภายใต้ การจัดทาโครงการเสริ มสร้ างความผูกพันในสถาบัน
ฯ MB Workforce เพื่ อทาให้ เ กิ ดความร่ วมคิด ร่ วมใจ และความร่ วมมื อ ซึ่ง กันและกัน เพื่ อการสร้ างสรรค์
ปรับปรุ ง และพัฒนา ประสิทธิ ภาพการทางาน โดยส่งผลต่อผลิตภาพและคุณภาพขององค์กร บุคลากรทุก
ระดับมีส่วนในองค์กร มีบทบาทและ หน้ าที่ในการสร้ าง พัฒนา และรักษาสัมพันธภาพที่ดีซึ่งกันและกัน เพื่อ
สร้ างสรรค์ความผูกพันของบุคลากรให้ มีต่อองค์กร โดยคณะทางานเสริ มสร้ างความผูกพันและความสุขของ
บุคลากรสถาบันฯ จะทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ รับจากบุคลากร ทุกคน และคัดเลือกปัจจัยหลักที่เกิดจากความ
ต้ องการร่วมของบุคลากร เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและเพิ่มความผูกพัน ของบุคลากรโดยจะมีการสารวจ
ทุกปี เพื่อปรับปรุ งและทบทวน ปั จจัยที่สาคัญต่อความผูกพันและความพึงพอใจของ บุคลากร อันจะนาไปสู่
การเกิดความสุขของคนในองค์กรร่วมกันในสถาบันฯ

การบริหารผลการปฏิบัตงิ าน
สถาบันฯ มี การกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธี การประเมิ นผลการปฏิ บัติง านของบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ที่สอดคล้ องกับข้ อบัง คับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธี การประเมิ นผล
ปฏิบตั ิงานของผู้ปฏิ บัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็ นการกาหนดมาตรฐานภาระงานและ
ตัวชีว้ ัดการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป และสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งผ่านการวิพากษ์ จาก
ประชาคมก่อนที่จะนามาใช้ จริ งในปี งบประมาณ 2561 โดยกาหนดรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ปี ละ 2
รอบ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ หน่วยทรัพยากรบุคคล สถาบันฯ จะสื่อสารแจ้ งมายังบุคลากรเพื่อสร้ าง
ความเข้ าใจทุกครัง้ ก่อนรอบประเมิน และมีการแจ้ งผลการประเมินให้ แก่บคุ ลากรทราบ
สถาบัน ฯ มี ก ระบวนการบริ ห ารผลการปฏิ บัติง านซึ่ง ให้ ความส าคัญ กับ การมี ส่ว นร่ ว มระหว่ า ง
ผู้บงั คับบัญชาชันต้
้ น/หัวหน้ างาน กับบุคลากรเพื่อให้ ผลการปฏิบตั ิงานสอดคล้ องกับทิศทางและเป้าหมายของ
สถาบันฯ และมหาวิทยาลัย เริ่ มตังแต่
้ การทาข้ อตกลงการปฏิบตั ิงาน การติดตาม การพัฒนา การประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน การให้ รางวัล (สิ่งจูงใจ) คือใช้ ผลการประเมินประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบ
ประเมิน โดยกาหนดวิธีการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน ไว้ อย่างชัดเจน
ในส่วนของระบบการจัดการผลการปฏิบตั ิงานได้ พิจารณาถึงการบริ หารค่าตอบแทน การยกย่อง
ชมเชย การให้ รางวัล และการให้ สิ่งจูงใจต่อผู้ปฏิบตั งิ าน มีวิธีการดาเนินการ ดังนี ้
การดาเนินการ
ของสถาบัน
การยกย่องชมเชย

การให้ รางวัลและ
สิ่งจูงใจ

วิธีการ
1. การสนับสนุนการเสนอชื่อบุคลากรดีเด่น ด้ านการสอน การวิจัย การทานุบารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม การบริการวิชาการดีเด่น รวมถึงบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน
ด้ วย ไปยังมหาวิทยาลัย
2. การประชาสัมพันธ์ เพื่อยกย่องชมเชยผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของสถาบัน
Facebook รวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ
3. เลี ้ยงขอบคุณ /เลี ้ยงแสดงความยินดีตามวาระโอกาสต่างๆ เช่นการได้ รับตาแหน่ง
สูงขึ ้น, การเกษี ยณอายุ, การแข่งขันกีฬา
1. รางวัลบุคลากรดีเด่นประจาปี ของสถาบัน
2. รางวัลผลงานวิจยั

นอกจากนี ้ สถาบันฯ ยังกาหนดวิธีการพัฒนาบุคลากร เมื่อสิ ้นสุดรอบปี การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของ บุคลากร สถาบันฯ ได้ มีการทบทวนสรุ ปประเด็นปั ญหา และความจาเป็ นเร่ งด่วนที่ต้องการพัฒนาของ

บุคลากร โดย สถาบันฯ ได้ กาหนดแผนพัฒนารายบุคคลขึ ้นเพื่อสามารถปรับปรุง แก้ ไข และพัฒนาบุคลากรได้
อย่างเป็ นรูปธรรม
การพัฒนาบุคลากรและผู้นา
สถาบัน ฯ ใช้ ร ะบบการจัด การความรู้ MB-KM ในการสร้ างการเรี ย นรู้ และการพัฒ นาให้ เ กิ ดกับ
บุคลากรของ สถาบันฯ โดยนอกจากจะให้ บคุ ลากรอาวุโสของสถาบันฯ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สะสมมา เช่น
การอบรม Writing A research paper ให้ กับกลุ่มอาจารย์และนักวิจัยใหม่แล้ ว ยังสนับสนุนให้ บุคลากรสาย
สนับสนุนมีการจัดทา KM เพื่อ ถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญในงาน ผ่านการกาหนดภาระงานของตนเอง
และให้ ความสาคัญประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่ มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ อีกด้ วย นอกจากสถาบันฯ จะ
ส่งเสริ มด้ วยการจัดให้ มีคลินิก ก.พ.อ. เพื่อให้ การแนะนากับ บุคลากรสายวิชาการในการเข้ าสู่ตาแหน่งที่สงู ขึ ้น
แล้ ว ยังได้ จดั ให้ มี “เชี่ยวชาญ คลินิก” เพื่อส่งเสริมการเข้ าสูต่ าแหน่งที่ สูงขึ ้นของบุคลากรสายสนับสนุนเป็ นการ
เฉพาะอีกต่างหาก สาหรับการพัฒนาผู้นาและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น ผู้ตรวจประเมิน EdPEx หรื อ
AUN QA สถาบันฯ ให้ ความสาคัญเป็ นพิเศษด้ วยการจัดสรรบุคลากรสายวิชาการที่เป็ น อาจารย์ รุ่นใหม่ให้ เข้ า
รับการอบรมเพื่อกลับมาเป็ นกาลังหลักในอนาคตต่อไป
จากการที่สถาบันฯ มีการส่งเสริ มให้ บุคลกรทุกสายงานมีการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองเพื่อขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่องมา โดยตลอดนัน้ สถาบันฯ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เพิ่มขึ ้นผ่านการประเมินผลการ
ปฎิบตั ิงานประจาปี โดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาตนเองที่ต้องมีการระบุไว้ ในผลการปฏิบตั ิงาน โดยเฉพาะ
กับสายสนับสนุน ทังเรื
้ ่ องของ จานวนครัง้ ของการที่ต้องมีการจัดถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน MB-KM, การจัดทา
คู่มือของการปฏิบตั ิงาน ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการ รองรับการขอตาแหน่งที่สูงขึ ้นในอนาคต รวมทังการเปิ
้
ดโอกาสให้
บุคลากรของสถาบันฯ ได้ มีการเสนอแนะความต้ องการ ให้ มีการจัดบรรยายในหัวข้ อต่าง ๆ ในวาระของการ
สารวจความผูกพันหรื อวาระอื่น ๆ อันจะเป็ นการสนับสนุนการเพิ่มพูน ประสิทธิ ภาพการทางาน จากการ
ดาเนินงานของสถาบันจะเห็นว่ามีผลของการพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ เพิ่มขึ ้น ตามลาดับ
นอกจากนัน้ สถาบัน ฯ มี ก ารส ารวจความต้ อ งการของบุค ลากรในการพัฒ นา การเรี ย นรู้ และ
ความก้ าวหน้ า ในหน้ า ที่ การงาน และดาเนินการตามแผนพัฒ นาบุคลากร เพื่ อให้ บุคลากรทุก ตาแหน่ง มี
สมรรถนะตรงตามคุณลักษณะและหน้ าที่ความ รับผิดชอบของตาแหน่ง นอกจากนี ้ สถาบันฯ มีการวางระบบ
พัฒ นาทางก้ าวหน้ าในสายอาชี พ ให้ แก่ บุคลากร โดยมุ่ง ให้ สอดคล้ องกับวิสัยทัศน์ พันธกิ จ นโยบายและ
แผนงานอันเป็ นเป้าหมายหลักในการดาเนินงานของสถาบันฯ ทังนี
้ ้ขันตอน
้
ของตาแหน่งและภาระหน้ าที่ก าร
งานพร้ อมทังคุ
้ ณสมบัติในการดารงตาแหน่งในแต่ละระดับ กาหนดไว้ อย่างชัดเจนตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การแต่งตังของมหาวิ
้
ทยาลัย โดยมีการกลัน่ กรองและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ าสู่ ตาแหน่ง
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นธรรม รวมทังมี
้ ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร มีการกาหนด
ตาแหน่งสาคัญ และมีการประเมินศักยภาพบุคคลและความต้ องการได้ รับการพัฒนา

ผลการดาเนินงานด้ านทรัพยากรบุคคล
(1) ขีดความสามารถและอัตรากาลัง บุคลากร
ในปี การศึกษาที่ ผ่านมา สถาบัน ฯ มี นโยบายใน
การบรรจุบุคลากรสายวิชาการ โดยเฉพาะกลุ่มอาจารย์ ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก จึงทาให้ มีบคุ ลากรที่เป็ นอาจารย์ประจา
มี คุณวุฒิปริ ญญาเอก จานวน 46 คน จากจานวนอาจารย์
ประจาทังหมด
้
47 คน คิดเป็ น 98% (ภาพ 1) โดยมี อาจารย์
ประจาที่จาแนกตามตาแหน่งวิชาการประเภทต่าง ๆ (ศ.,รศ.,
ผศ.) เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี การศึกษา 2558-2561 แสดงใน ภาพ 1 ร้อยละอาจารย์ประจาที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก ในปี
ภาพ 2 เนื่องจากสถาบันฯ มีการบรรจุอาจารย์ ประจาใหม่
การศึกษา 2558–2561
เพิ่ ม มากขึน้ นี เ้ อง ท าให้ ส ถาบัน ฯ มี ร้ อยละของ อาจารย์
ประจ าที่ ด ารงต าแหน่ ง วิ ช าการเป็ น ศาสตราจารย์ , รอง
ศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวนทังสิ
้ ้น 35 คน
คิดเป็ น 74% (ภาพ 3) ซึ่ง สูง กว่าค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัย
ปั จจุบนั สถาบันฯ มีบุคลากรที่ดารงตาแหน่ง ศาสตราจารย์
ระดับ 11 และศาสตราจารย์ อ าวุ โ ส จ านวน 6 คน และ
ศาสตราจารย์ จานวน 4 คน สถาบันฯ มุ่งเน้ นให้ บุคลากรทัง้
สายสนับสนุนทั่วไปและสนับสนุนวิชาการมี ความก้ าวหน้ า
ตามสายงาน โดยผ่านการสนับสนุนของการ ดาเนินงานของ ภาพ 2 จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งวิชาการต่าง ๆ
ในปีการศึกษา 2558–2561
คลินิก กพอ. และเชี่ยวชาญคลินิก ดังจะเห็น จากการมีผ้ เู ข้ า
รับการบริการของคลินิกตามตารางที่ 3
ในเรื่ องของการบริ หารจัดการหลักสูตร ร้ อยละของ
อาจารย์ ป ระจ าหลัก สู ต รทัง้ 5 หลัก สู ต ร 3 สาขาวิ ช าของ
สถาบันฯ มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก คิดเฉลี่ยเป็ นร้ อยละ 95 (ภาพ
4) โดยที่หลักสูตร MGGE/M, MGGE/D และ SB/D อาจารย์
ประจาหลักสูตรทังหมดมี
้
คณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอก สถาบันฯ ยังมี
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร ที่ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง วิ ช า ก า ร
ศาสตราจารย์ , รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วย ศาสตราจารย์
ภาพ 3 ร้อยละอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งวิชาการ
คิดเป็ นร้ อยละ 85 (ภาพ 5) โดยที่หลักสูตร NS/M และ NS/D
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ต่ออาจารย์ประจาทั้งหมด ในปีการศึกษา
อาจารย์ประจาหลักสูตรทังหมดด
้
ารง ตาแหน่งทางวิชาการ
2558–2561 (ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ สกอ. ของกลุ่ม
สาขา ง. คือ มากกว่า 80%)

ภาพ 5 ร้อยละอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทาง
ภาพ 4 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ีคณ
ุ วุฒิ
ปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2561 (ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ วิชาการ (ศ., รศ., ผศ.) ในปีการศึกษา 2561 (ค่าเป้าหมายตาม
สกอ. คือมากกว่าร้อยละ 60 ของหลักสูตรปริญญาโท และ เกณฑ์ สกอ. คือมากกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตรปริญญาโท
และร้อยละ 100 ของหลักสูตรปริญญาเอก)
ร้อยละ 100 ของหลักสูตรปริญญาเอก)

ในด้ านขีดความสามารถในการวิ จัย สถาบันฯ ได้ วิเคราะห์ค่า h-index ของอาจารย์และนักวิจัยที่
ตี พิ ม พ์ ในปี พ.ศ. 2558–2561 และจัด กลุ่ม ตามต าแหน่ ง วิ ช าการ ดัง ภาพ 6 จะเห็ น ได้ ว่ า h-index ของ
ศาสตราจารย์ และรอง ศาสตราจารย์ อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้ างดี นอกจากนีอ้ าจารย์และนักวิจยั ส่วนหนึ่ง ยังมีคา่
Field-weighted citation impact ที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2558–2561 ประมาณ 1 แสดงว่าจานวนดัชนีการอ้ างอิง
ผลงานวิจยั ในสาขานัน้ ๆ มีคณ
ุ ภาพที่ เทียบเคียงได้ มาตรฐานสากล ดังภาพ 7

ภาพ 6 ค่า h-index ของอาจารย์และนักวิจัยที่ตีพมิ พ์ในปี
พ.ศ. 2558–2561
(ข้อมูลในฐาน Scopus ณ 6 มีนาคม พ.ศ.2562)

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

ในช่วงปี งบประมาณ 2561 สถาบันฯ รับบุคลากรใหม่ในสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยเฉพาะ
นักวิจยั เพื่อ สนับสนุนภาระกิจการมุง่ สร้ างผลงานวิจยั และพัฒนานวัตกรรม (ตาราง 1) จึงต้ องมีการบรรจุผ้ ทู ี่มี
ความเชี่ยวชาญสูง ด้ านการวิจัย เน้ นการผลิตงานวิจัยคุณภาพสูงที่ ใช้ ประโยชน์ไ ด้ เพื่ อตอบวิสัยทัศน์ ด้ าน
สถาบันวิจยั ระดับโลก และเพิ่มการ บรรจุบุคลากรสายสนับสนุนทัว่ ไป (นักนิเทศศิลป์ และนัก วิชาการการเงิน

และบัญชี) เพื่อรองรับการเผยแพร่ผลงานวิจยั - นวัตกรรมและการสื่อสารภายในองค์กรและการบริหารจัดการที่
เป็ นมาตรฐานสากลต่อไป
ตาราง 1 จานวนบุคลากรที่ลาออก/โอนย้ าย/ไม่ตอ่ สัญญา และจานวนบุคลากรใหม่ ในปี งบประมาณ 2561
จานวนบุคลากรที่ลาออก/โอนย้ าย/
จานวนบุคลากรใหม่
ไม่ ต่อสัญญา
ประเภท
2559
2560
2561
2559
2560
2561
อาจารย์
0
0
1
3
3
1
นักวิจยั
0
0
0
2
1
2
สายสนับสนุนวิชาการ
0
2
0
0
1
0
สายสนับสนุนทัว่ ไป
1
1
1
1
1
2
รวม
1
3
2
5
6
5
(2) บรรยากาศการทางาน
สถาบันฯ สร้ างบรรยากาศการทางานให้ เกิด
ความผาสุ ก ในการอยู่ ร่ ว มกั น ในองค์ ก ร โดยได้
มอบหมายให้ คณะกรรมการสร้ างสุข ดาเนินการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานปี ใหม่, งานสงกรานต์, กิจกรรม
ถวายเที ย นพรรษา, งาน มุ ทิ ต าจิ ต ผู้ เกษี ย ณอายุ
ตลอดจนกระทั่ ง การจั ด อบร มทาง สุ ข ภาพจิ ต
(เมษายน 2561) ผู้เ พื่ อให้ บุคลากรสามารถ ทางาน ภาพ 8 ผลการประเมินระดับความผูกพันและความสุขของ
บุคลากรเฉพาะกลุม่ Talent และบุคลากรทั่วไป ของ
อย่ า งมี ค วามสุข และปลอดภัย ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การ
ปีงบประมาณ 2561 โดยมหาวิทยาลัย
ทางานเป็ นทีม ในปี งบประมาณ 2561 ผลการสารวจ
ความสุขของบุคลากร (Happinometer) โดย มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าบุคลากรทัง้ กลุ่ม Talent และกลุ่ม
บุคลากรทัว่ ไปของสถาบันฯ มีคะแนนเฉลี่ยความสุขและความผูกพันอยูท่ ี่ 5.86 และ 7.0 ตามลาดับ (ภาพ 8)
(3) ความผูกพันของบุคลากร
สถาบันฯ ยัง ได้ ดาเนินการส ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อสถาบัน ฯ เอง (ภาพ 9) พบว่าใน
บุคลากรสาย วิชาการและสายสนับสนุนมีระดับความผูกพันในประเด็นต่าง ๆ ส่วนใหญ่สูงกว่าค่าเป้าหมาย
สถาบันฯ ยังได้ ดาเนินการ ประเมินปั จจัยที่ส่งผลต่อความต้ องการและความคาดหวัง และความผูกพันของ
บุคลากร นอกจากนี ้ยังได้ ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้ บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศด้ านต่าง ๆ
ของสถาบันฯ พบว่ามีความพึงพอใจที่ระดับ 3.7 จาก 5

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

(4) การพัฒนาบุคลากร
สถาบันฯ ให้ ความสาคัญการการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับงานของสถาบัน ฯ ในปี งบประมาณ
2561 มี บุคลากรของสถาบันฯ เข้ าร่ วมในโครงการพัฒ นาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทัง้ ในระดับของการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ การอบรมผู้ประเมินและผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ AUN-QA, EdPEx และการอบรมด้ านอื่น ๆ
ดังปรากฏใน ตาราง 2 และจากนโยบายของผู้อานวยการ สถาบันฯ ที่จัดให้ มี คลินิก ก.พ.อ. เพื่อเป็ นการ
ส่งเสริ มและกระตุ้นให้ บุคลากรของสถาบันฯ เข้ าสู่ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึน้ โดยเร็ ว ตามสถิติการขอรับ
คาปรึ กษาจากทางคลินิก (ตาราง 3) ทังในเรื
้ ่ องการกรอก แบบ ก.พ.อ. 03, ผลงานทางวิชาการและเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง, การประเมินการสอน, การเขียนและเผยแพร่ตารา ส่งผลให้ ใน ปี งบประมาณ 2561 ที่ผา่ นมาสถาบัน
ฯ มีจานวนบุคลากรที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งที่สูงขึน้ เป็ น ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ผู้ชานาญการพิเศษ
นักวิจยั ระดับ 2 รวมกันจานวน 5 คน (ตาราง 4) รวมทังมี
้ ส่งเสริ มให้ มีการจัด กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
(KM-MB Education) ในหัวข้ อและประเภทกับบุคลากรทุกสายงานตามตาราง 5
ตาราง 2 จานวนบุคลากรที่ได้ รับการพัฒนา ในปี งบประมาณ 2558–2561
จานวนบุคลากรที่ได้ รับการพัฒนา
การพัฒนาบุคลากร
ปี
ปี
ปี
ปี 2561
2558 2559 2560
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้ น-กลาง-หัวหน้ าภาควิชา (MU
1
3
0
3
EDP-SUP-HDP)
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
2
5
2
5
โครงการอบรมที่เกี่ยวข้ องกับการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
9
9
9
10
เกณฑ์ AUN-QA

การพัฒนาบุคลากร
โครงการอบรมที่เกี่ยวข้ องกับการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์ EdPEx
โครงการอบรมที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัยในห้ องปฏิบตั ิการตาม
มาตรฐาน ESPReL, ความปลอดภัย-ความเสี่ยง
โครงการอบรมที่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั และจริ ยธรรมการวิจยั
โครงการอบรมที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินทางปัญญา, นวัตกรรมและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
โครงการอบรมที่เกี่ยวข้ องกับระเบียบ,วิธีปฏิบตั ภิ ายในสานักงาน
โครงการอบรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มพูนศักยภาพการทางาน

จานวนบุคลากรที่ได้ รับการพัฒนา
ปี
ปี
ปี
ปี 2561
2558 2559 2560
1
0
0
5
-

-

4

23

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

21
2

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

9
28

ตาราง 3 จานวนบุคลากรที่เข้ ามารับบริการที่คลินิก ก.พ.อ. ในปี การศึกษา 2561
ผลการดาเนินงานประจาปี การศึกษา
2560
2561
ตาแหน่ งที่ขอกาหนดใหม่ ได้ รับตาแหน่ ง รอการ ได้ รับตาแหน่ ง รอการ
สูงขึน้
พิจารณา
สูงขึน้
พิจารณา
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
6
2
4
รองศาสตราจารย์
4
ศาสตราจารย์
10
นักวิจยั 2
2
2
นักวิจยั 3
1
1
ชานาญการพิเศษ
1
1
จานวนคนทัง้ หมด
12
22
ตาราง 4 จานวนบุคลากรที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งสูงขึ ้น ในปี งบประมาณ 2558–2561
ตาแหน่ งบุคลากร
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
ชานาญการพิเศษ
1
1
เชี่ยวชาญ
1
นักวิจยั ระดับ 2
1
1
2
2

ตาแหน่ งบุคลากร
นักวิจยั ระดับ 3
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ
จานวนรวม

ปี 2558
1
2

ปี 2559
2

ปี 2560
1
2
1
1
8

ปี 2561
2
5

ตาราง 5 หัวข้ อกิจกรรม KM-MB Education เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั บุคลากรกลุม่ ต่าง ๆ
กิจกรรม
อบรมเรื่ อง คุณภาพการศึกษา AUN QA SAR clinic ครัง้ ที่ 2

กลุ่มบุคลากร
สายวิชาการ (อาจารย์ประจา
หลักสูตร)
สายวิชาการ (อาจารย์ประจา
หลักสูตร)
สายวิชาการ (อาจารย์/นักวิจยั )
สายวิชาการ/นักศึกษา
สายสนับสนุนวิชาการ-ทัว่ ไป
สายสนับสนุนทัว่ ไป/เจ้ าหน้ าที่รักษา
ความสะอาด
สายสนับสนุนทัว่ ไป

อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนและการ
ประเมินผลที่มงุ่ OBE
อบรมเรื่ อง การบันทึกแบบ กพอ.03
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่ อง Writing a research paper
บรรยายเรื่ อง R2R, โครงการเชี่ยวชาญคลินิก R2R
บรรยายเรื่ อง ทางานอย่างปลอดภัยเมื่อเข้ าใจความปลอดภัย
ทางเคมี
บรรยายแยกหัวข้ อตามความรู้ -ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
รายบุคคล
หัวข้ อที่เผยแพร่ - การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้ า
ผู้เข้ าเยี่ยมชมเว็บไซต์
หัวข้ อที่เผยแพร่ - มหัศจรรย์จลุ ินทรี ย์ในโลกมืด
ผู้เข้ าเยี่ยมชมเว็บไซต์
หัวข้ อที่เผยแพร่ - ประเทศไทยพร้ อมแล้ วหรื อยังที่จะผันตัวเป็ น ผู้เข้ าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ประเทศผู้ผลิตวัคซีน

