
Design by HR TEAM

รายงานผลการบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2563

กระบวนการ การด าเนนิงาน ผลลัพธ์
การวางแผนอัตราก าลัง 1. การทดแทนบุคลากรที่

เกษียณอายุงาน

2. การปรับต าแหน่ง

1. เปลี่ยนประเภทการจ้าง 
จาก พส. เป็น พม.
จ านวน 1 ราย
2. ปรับต าแหน่งผู้ช่วย
อาจารย์ เป็น อาจารย์ 
จ านวน 2 ราย

การสรรหา คัดเลือก และ
บรรจุบุคลากร

เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป
เพื่อบรรจุเป็นบุคลากร

- เปิดรับสมัคร จ านวน 17
อัตรา

1. สายวิชาการ จ านวน 
7 อัตรา

2. สายสนับสนุน 
จ านวน 10 อัตรา
- บรรจุเป็นบุคลากร 
จ านวน 13 อัตรา

1. สายวิชาการ จ านวน 
4 อัตรา

2. สายสนับสนุน 
จ านวน 9 อัตรา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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รายงานผลการบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2563 (ต่อ)

กระบวนการ การด าเนนิงาน ผลลัพธ์
การพัฒนาความก้าวหน้า - บุคลากรยื่นเสนอขอ

ต าแหน่งที่สูงขึ้น
- คณะกรรมการกลั่นกรอง
พิจารณาผลงาน ก่อน
ส่งไปยังมหาวิทยาลัย

- จ านวนบุคลากรที่เสนอ
ขอต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 32 ราย
- จ านวนผู้ได้ด ารงต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น

* สายวิชาการ 10 ราย
* สายสนับสนุน 0 ราย

- จ านวนสายวิชาการที่
เสนอขอต าแหน่ง อยู่ใน
กระบวนการพิจารณาของ
มหาวิทยาลัย 22 ราย

การพัฒนาความก้าวหน้า - ด าเนินการขออนุมัติของ
บุคลากรที่ยื่นแสดงความ
ประสงค์ในการไปพัฒนา
ตนเอง (ประชุม/ฝึกอบรม/
ดูงาน)

- ผู้ไปพัฒนาตนเองใน
ประเทศ จ านวน 202 ราย
1. สายวิชาการ จ านวน 
85 ราย

2. สายสนับสนุน 
จ านวน 117 ราย
- จ านวนผู้ไปพัฒนาตนเอง
ต่างประเทศ 0 ราย 
(เน่ืองจากสถานการณ์ 
Covid-19)
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กระบวนการ การด าเนนิงาน ผลลัพธ์
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง 
ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลการประเมินสมรรรถนะ 
(20 คะแนน) มีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี

1. สายวิชาการ โดย
แยกประเภท ดังต่อไปน้ี

- ทั่วไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
18.39 คะแนน

- หัวหน้าภาควิชา 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.43 
คะแนน

- รองคณบดี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 19.11 คะแนน

2. สายสนับสนุน โดย
แยกประเภท ดังต่อไปน้ี

- ทั่วไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
17.44 คะแนน

- หัวหน้างาน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 17.88 คะแนน

รายงานผลการบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2563 (ต่อ)
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กระบวนการ การด าเนนิงาน ผลลัพธ์
การจัดสวัสดิการ - คณะฯ จัดสวัสดิการ

บุคลากร 

- คณะฯ มีการประเมิน
ความผูกพันของบุคลากร
มหาวิทยาลัย

- คณะฯ มีการประเมิน
ความพึงพอใจของ
บุคลากร

- คณะฯ มีการประเมิน
ความพึงพอใจบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานของบุคลากร

- คณะฯ ใช้งบประมาณเงิน
รายได้ในการจัดการ
สวัสดิการแก่บุคลากร 
จ านวน 978,373.25 บาท
- ผลประเมินความผูกพัน
ของบุคลากร 4.30

1. สายวิชาการ 4.26
2. สายสนับสนุน 4.35

- ผลประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากร 3.89

1. สายวิชาการ 3.17
2. สายสนับสนุน 3.91

- ผลประเมินความพึงพอใจ
บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างานของบุคลากร 3.94

1. สายวิชาการ 3.74
2. สายสนับสนุน 4.10

รายงานผลการบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2563 (ต่อ)


