
แบบรายงาน

ประจาํป�งบประมาณ 2565

การบริหารการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทรัพยากรบุคคล



ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

    จ านวนและร้อยละของพนักงานจ าแนกตามอายุ  

สายวิชาการ 

สายสนับสนุน 

ช่วงอายุ Generation จ านวน ร้อยละ อายุเฉลี่ย 

55 ปี ขึ้นไป Baby Boomers 50 40.3 59 

40-54 ปี Gen-X 58 46.7 46 

23-39 ปี Gen-Y 17 13.0 33 

ต่่ากว่า 23 ปี Gen-Z - - - 

ช่วงอาย ุ Generation จ านวน ร้อยละ อายุเฉลี่ย 

55 ปี ขึ้นไป Baby Boomers 29 18.3 57 

40-54 ป ี Gen-X 75 47.5 46 

23-39 ปี Gen-Y 54 34.2 33 

ต่่ากว่า 23 ป ี Gen-Z - - - 

"Gen-B" (Generation B) หรือ Baby Boomers เป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2489-2507 
"Gen-X" (Generation X) คนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508-2522 
“Gen-Y" (Generation Y) คนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523-2540 
“Gen-Z” (Generation Z) กลุ่มอายุน้อยที่สุดในปัจจุบัน เป็นผู้ที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน 
 



       จ านวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการใน 5 ปี ข้างหน้า 

สายวิชาการ 

สายสนับสนุน 

ต าแหน่ง 
                             จ านวนบุคลากรที่จะเกษียณ (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 รวม 2565 -2569 

1. ศาสตราจารย์ 1 1 2 1 - 5 

2. รองศาสตราจารย์ 12 5 3 5 2 27 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 1 - 3 4 10 

4. อาจารย์ - - 1 - - 1 
รวม สายวิชาการ 15 7 6 9 6 43 

ต าแหน่ง 
   จ านวนบุคลากรที่จะเกษียณ (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 รวม 2565 -2569 

1. กลุ่มท่ัวไป - - - - -   

2. กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ - - - - -   

3. กลุ่มสนับสนุนวิชาการ - 1 - 1 - 2 

4. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ - - - - -   

5. สนับสนุนท่ัวไป  

    ระดับปฏิบัติการ 
1 - 4 3 2 10 

6. สนับสนุนท่ัวไป  

    ระดับช่วยปฏิบัติการ 
- - - - -   

7. กลุ่มบริการพื้นฐาน 1 2 1 2 1 7 

8. กลุ่มงานสนับสนุน - - - - -   

9. กลุ่มงานช่าง 1 2 - 1 - 4 

10. กลุ่มงานอื่น ๆ - - - - -   
รวม สายสนับสนุน 3 5 5 7 3 23 



         ตารางแสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานภายในคณะฯ ของบุคลากร 
         สายวิชาการ และสายสนับสนุน  

สายวิชาการ 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน (ปี) 

 5 6-15 >15 
อาจารย์ 12 10 4 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 24 16 
รองศาสตราจารย์ 0 6 42 
ศาสตราจารย์ 0 0 5 

รวม 18 40 67 

สายสนับสนุน 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน (ปี) 

 5 6-15 >15 
ข้าราชการ 0 0 7 
พนักงานมหาวิทยาลัย 18 29 34 
พนักงานส่วนงาน 1 14 3 
ลูกจ้างเงินงบประมาณ 1 1 10 
ลูกจ้างเงินรายได้ 33 5 2 

รวม 53 49 56 

สายวิชาการ 

สายสนับสนุน 



          การจัดท่าแผนทรัพยากรบุคคล เป็นการวางแผนงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามแผนยุทธศาสตร์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2566 - 2569  (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านบุคลากร โดยเป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กรอย่างตรงจุด 

ลักวิสัยทัศน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิสัยทัศน์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บ้านของผู้น า
ด้านสาธารณสุขในระดับประเทศและนานาชาติ 

ด่าเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือสนับสนุนการด่าเนินงานของคณะสาธารณสุข-
ศาสตร์สู่ความเป็นผู้น่าด้านสาธารณสุขใน
ระดับประเทศและนานาชาติ 

พันธกิจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ พันธกิจการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

พัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขผ่านนวัตกรรมและ
กระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพื่อการยอมรับ ใน
ความเป็นเลิศในระดับชาติและระดับโลก 

ด่าเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. Global Research and Innovation  
(Goal : การสร้างความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม)  
2. Innovative Education and Authentic Learning  
(Goal : การสร้างความเป็นเลิศทางด้านการจัดการเรียน
การสอน)  
3. Policy Advocacy and Leaders in Professional / 
Academic Services  
(Goal : ผู้นาด้านการบริการวิชาการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่ได้มาตรฐานสากล)  
4. Management for Self-Sufficiency and 
Sustainable Organization  
(Goal : การสร้างความมีชื่อเสียงและการยอมรับทั้ง
ระดับชาติและระดับนานาชาติ)  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะสมรรถนะของบุคลากร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ให้มีโอกาศแสดงศักยภาพ  
และเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทัน
ต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การเสริมสร้างความผูกพัน วัฒนธรรมองค์กร คุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลที่ดี 
  

          แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล  ปีงบประมาณ 2565 - 2569 



ประเด็นยุทธศาสตร ์
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ สมรรถนะของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้มี
โอกาสแสดงศักยภาพ และเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้  

          เป้าประสงค์ พัฒนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้มีความพร้อมและความเป็นมืออาชีพด้านการวิจัย 
การศึกษา และบริการวิ ช าการ  สร้ า งความตระหนั กถึ งความส่ าคัญของนวัตกรรมดิจิทั ล  รวมทั้ ง  
รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี และปรับตัวให้เข้ากับการท่างาน ก้าวทันโลกอยู่ตลอดเวลา 
ตลอดจนสร้างความความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร  

          กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย การศึกษา และบริการวิชาการ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
ความพร้อมทั้งด้านการวิจัย การศึกษา บริการวิชาการ และส่งเสริมความก้าวหน้าในต่าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่การเป็น 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก   
          กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การสร้างสรรค์ผลงานเชิงนวัตกรรม 
ส่งเสริมการเรียนรู้ และ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
แสดงความสามารถในเชิงสร้างสรรค์  
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีศักยภาพสูง บริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talents) 
ตั้งแต่กระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาคนเก่ง ไว้กับองค์กร รวมถึงการวางแผนสืบทอดต่าแหน่ง (Succession 
Plan) ส่าหรับบุคลากรที่มีศักยภาพสูงไปสู่ต่าแหน่งที่สูงขึ้น  
   
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  

          เป้าประสงค์ พัฒนาระบบที่ช่วยสนับสนุนการท่างาน ส่งเสริมให้บุคลากรมีความเข้าใจโลกาภิวัตน์ 
มีทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นผู้น่าการเปลี่ยนแปลง และสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร  

          กลยุทธ์ที่ 1 สร้างสภาพแวดล้อมการท่างานแบบดิจิทัล ปรับโครงสร้างองค์กรและสร้างสภาพแวดล้อมใน
การท่างานให้มีความทันสมัย และน่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงการ
บริหารจัดการข้อมูล (Big Data) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (HR Smart 
Service) 

  

          แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล  ปีงบประมาณ 2565 - 2569 



          กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล พัฒนาทักษะ ความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่จ่าเป็นส่าหรับ
บุคลากร รวมถึงทักษะที่จ่าเป็นส่าหรับการท่างานในโลกยุคปัจจุบัน (Global Competency) เพ่ือให้สามารถน่าไป
ประยุกต์ใช้ในการท่างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

          กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารความหลากหลายในองค์กรโดยเฉพาะการบริหารความแตกต่างของบุคลากร 
ในแต่ละช่วงอายุ (Generation) เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการท่างานที่ความกลมกลืนระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ 
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนวิธีการท่างานและบรรยากาศในการท่างาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
องค์กร ประสิทธิภาพในการท่างานตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรในองค์กร   

 

          ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเสริมความผูกพัน วัฒนธรรมองค์กร คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลที่ดี       
          เป้าประสงค์ สร้างบรรยากาศการท่างานที่เอ้ือให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้น สร้างสภาพแวดล้อมการ
ท่างานที่ทันสมัย สร้างบรรยากาศแห่งองค์กรนวัตกรรม และสร้างวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความเป็น  
คณะสาธารณสุขศาสตร์  

          กลยุทธ์ที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นต้นแบบของค่านิยมของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
(MUPH Core Values) และสามารถกระตุ้นให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร โดยสร้างการมี
ส่วนร่วม การรับรู้ และเข้าใจ เพื่อน่าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสามารถขับเคลื่อน องค์กรไปสู่ความส่าเร็จ
อย่างยั่งยืน   
          กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความผูกพันของบุคลากร สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความผูกพัน  
ต่อองค์กร โดยการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ อาทิ การสร้างโอกาสความก้าวหน้า  
ในสายอาชีพ การมอบหมายงาน การพัฒนาบุคลากร การยกย่องชมเชย รวมถึงการพัฒนาระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้เชื่อมโยงกับผลตอบแทน เพ่ือรักษาบุคลากรไว้กับองค์กร โดยเฉพาะบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent) 
          กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมให้เกิดการด่าเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาลในทุกระดับ เพ่ือปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับและกรอบของกฏหมาย โดยมีระบบ
การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
  

          แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล  ปีงบประมาณ 2565 - 2569 



          รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ กระบวนการ การด าเนินงาน ผลลัพธ์ 

1 
  

การวางแผน
อัตราก าลัง 
  

1. การทดแทนบุคลากรที่
เกษียณอายุงาน 

คณะฯ มีนโยบายเปลี่ยนประเภทการจ้างบุคลากรที่จ้างจากเงิน
รายได้คณะ (ลูกจ้าง/พนักงานมหาวิทยาลัยชื่อส่วนงาน) เป็น
การจ้างโดยเงินงบประมาณ (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน)  
โดยด่าเนินการเปลี่ยนประเภทการจ้างแล้วเสร็จ จ่านวน 1 ราย 
และอยู่ระหว่างด่าเนินการ 3 ราย  

2. การปรับต่าแหน่ง คณะฯ มีการปรับต่าแหน่งจากผู้ช่วยอาจารย์ สู่ต่าแหน่งอาจารย์ 
จ่านวน 3 ราย 

2 การสรรหา คัดเลือก
และบรรจุบุคคลเพื่อ
เป็นบุคลากรของ
คณะฯ 

เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือ
บรรจุเป็นบุคลากรคณะฯ 

เปิดรับสมัคร จ่านวน 17 อัตรา 
     - สายวิชาการ จ่านวน 11 ราย  
     - สายสนับสนุน จ่านวน 6 ราย 
บรรจุเป็นบุคลากร จ่านวน 5 อัตรา 
     - บุคลากรสายวิชาการ จ่านวน 2 ราย (อยู่ระหว่าง
ด่าเนินการ 9 อัตรา) 
     - บุคลากรสายสนับสนุน จ่านวน 8 ราย 

3 
  

การพัฒนา
ความก้าวหน้า 
  

1. บุคลากรยื่ขอต่าแหน่ง
ทางวิชาการ 
ที่สูงขึ้น 

จ่านวนบุคลากรที่เสนอขอต่าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 8 ราย 
ได้รับแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งที่สูงขึ้น 7 ราย อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของมหาวิทยาลัย 8 ราย  

2. บุคลากรยื่นขอ
ต่าแหน่งทางวิชาชีพ 
ที่สูงขึ้น 

จ่านวนบุคลากรที่เสนอขอต่าแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น 0 ราย  
 

3. ด่าเนินการขออนุมัติ
ของบุคลากรที่ยื่นแสดง
ความประสงค์ในการไป
พัฒนาตนเอง (ฝึกอบรม 
สัมมนา ดูงาน) 

บุคลากรยื่นแสดงความประสงค์ไปพัฒนาตนเองภายในประเทศ 
จ่านวน 84 ราย 
     - บุคลากรสายวิชาการ จ่านวน 66 ราย 
     - บุคลากรสายสนับสนุน จ่านวน 18 ราย 
บุคลากรยื่นแสดงความประสงค์ไปพัฒนาตนเองต่างประเทศ 
จ่านวน 7 ราย 
     - บุคลากรสายวิชาการ จ่านวน 7 ราย 
     - บุคลากรสายสนับสนุน จ่านวน 0 ราย 
 



ล าดับ กระบวนการ การด าเนินงาน ผลลัพธ์ 

4 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ด่าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  
ส่าหรับข้าราชการ และ
ลูกจ้าง ปีละ 2 ครั้ง 
ส่าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ง 

ผลการประเมินสมรรถนะ (20) คะแนน 
     บุคลากรสายวิชาการ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
          - สมรรถนะหลัก คะแนนเฉลี่ย 18.44 % 
          - สมรรถนะตามสายอาชีพ/สมรรถนะบริหาร 
          (ผลประเมินใช้ส่าหรับการพัฒนา IDP เท่านั้น) 
    บุคลากรสายสนับสนุน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
           - สมรรถนะหลัก คะแนนเฉลี่ย 17.22 % 
           - สมรรถนะตามสายอาชีพ/สมรรถนะบริหาร 
          (ผลประเมินใช้ส่าหรับการพัฒนา IDP เท่านั้น) 

5 การจัดสวัสดิการ 1. คณะฯ จัดสวัสดิการ
ให้แก่บุคลากร 

คณะฯ ใช้งบประมาณเงินรายได้ในการจัดสวัสดิการแก่บุคลากร 
จ่านวน 864,129.25 บาท 

2. คณะฯ มีการประเมิน
ความผูกพันของบุคลากร 

ผลประเมินความผูกพันของบุคลากร คะแนนเฉลี่ย 3.45 
     - บุคลากรสายวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 3.35 
     - บุคลากรสายสนับสนุน คะแนนเฉลี่ย 3.46 

3. คณะฯ มีการประเมิน
ความพึงพอใจของ
บุคลากร 

ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากร คะแนนเฉลี่ย 3.18 
     - บุคลากรสายวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 3.15 
     - บุคลากรสายสนับสนุน คะแนนเฉลี่ย 3.24 
 

   รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 



          รายงานผลการด าเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานบริหารทรัพยากรบุคคล  
            คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ สมรรถนะของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้มีโอกาส 
     แสดงศักยภาพและเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผลการ
ด าเนินการ/
เป้าหมาย/
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
วัด 

เป้าหมายด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบ 
ประ 
มาณ 

สถานะของ
โครงการ 

          2566 2567  2568 2569       

1. การพัฒนาและ
เสริมสร้างทักษะ 
สมรรถนะของบุคลากร
คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ให้มีโอกาสแสดง
ศักยภาพ และ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
แห่งการเรียนรู้ 

1. โครงการพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนให้มี
ศักยภาพด้าน
การศึกษาอย่างมือ
อาชีพ (สาธารณสุข-
ศาสตร์ศึกษา) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

เขียนโครงการ  

1.บุคลากรเข้ารับ
การพัฒนาครบตาม
เป้าหมาย 
2.ผู้เข้ารับการอบรม
สอบผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
3.อาจารย์ที่เข้ารับ
การอบรมมีทักษะ
การสอนด้าน
สาธารณสุข 
  

คน 
  
  

ร้อย
ละ 
  
  

ร้อย
ละ 

- 
  
  
- 
  
  
- 

30 
  
  

80 
  
  

80 
  

30 
  
  

80 
  
  

80 
  

30 
  
  

80 
  
  

80 
  

- รองคณบดี 
- รองคณบดี
ฝ่าย
การศึกษา 
- รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ
บุคลากร 

- ยังไม่ได้
ด าเนินการ 



          รายงานผลการด าเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานบริหารทรัพยากรบุคคล  
          คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ สมรรถนะของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้มีโอกาส 
    แสดงศักยภาพและเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผลการ
ด าเนินการ/
เป้าหมาย/
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
วัด 

เป้าหมายด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบ 
ประ 
มาณ 

สถานะของ
โครงการ 

          2566 2567  2568 2569       

2. โครงการส่งเสริม
และสนับสนุน
บุคลากรสาย
วิชาการให้พัฒนาสู่
ต าแหน่งทาง
วิชาการ  
(ศ. รศ. ผศ.) 

บุคลากรสาย
วิชาการเข้า
ร่วมการ
อบรมเพ่ือ
พัฒนาสู่
ต าแหน่งทาง
วิชาการท่ี
สูงขึ้น (จัด
อบรมจ านวน 
4 ครั้ง) 

จ านวนบุคลากร
สายวิชาการพัฒนา
สู่ต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้น 

คน 
  

10 10 10 10 - รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ
บุคลากร 

4,557 
บาท 

ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 



          รายงานผลการด าเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานบริหารทรัพยากรบุคคล  
           คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ สมรรถนะของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้มีโอกาส 
    แสดงศักยภาพและเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 

 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผลการ

ด าเนินการ/
เป้าหมาย/
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
วัด 

เป้าหมายด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบ 
ประ 
มาณ 

สถานะของ
โครงการ 

          2566 2567  2568 2569       

3. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนิค
การจัดท าผลงานเพ่ือ
เสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาชีพของบุคลากร
สายสนับสนุน” 

บุคลากรสาย
สนับสนุนเข้าร่วม
การอบรมเพ่ือ
พัฒนาสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาชีพ 
ที่สูงขึ้น (จัดอบรม
จ านวน 5 ครั้ง) 

จ านวนบุคลากร
สายสนับสนุน
พัฒนาสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาชีพที่
สูงขึ้น 

จ านวน
คน 

  

8 8 8 8 - รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ
บุคลากร 

15,000 
บาท 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ
จัดการ
อบรม 



          รายงานผลการด าเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานบริหารทรัพยากรบุคคล  
           คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ สมรรถนะของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้มีโอกาส 
    แสดงศักยภาพและเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู ้

 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผลการ
ด าเนินการ/
เป้าหมาย/
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
วัด 

เป้าหมายด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบ 
ประ 
มาณ 

สถานะของ
โครงการ 

          2566 2567  2568 2569       

4. โครงการการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือการเป็นผู้ 
สืบทอดต าแหน่ง 
(Successor 
Development) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

เขียนโครงการ 

จ านวนบุคลากรที่มี
ความพร้อมขึ้นสู่
ต าแหน่งบริหาร 

จ านวน
คน 
  

- 5 5 5 รองคณบดี - ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

5. โครงการปรับ
โครงสร้างองค์กร 

เริ่มด าเนินการ
ทดลองปรับ
โครงสร้าง
ส านักงาน
คณบดี ให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์
ปัจจุบัน 

1. ลดขนาดองค์กร
และเพ่ิมความคล้อง
ตัวในการปฏิบัติงาน 
2. มีการบูรณาการ
ในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน 

แผนผัง
การ
ปรับ
โครง 
สร้าง

องค์กร 

  รองคณบดี - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ปรับ
โครงสร้าง 



          รายงานผลการด าเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานบริหารทรัพยากรบุคคล  
          คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทันต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง 
   ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน  

 กลยุทธ์ โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการด าเนินการ/
เป้าหมาย/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
วัด 

เป้าหมายด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบ 
ประ 
มาณ 

สถานะของ
โครงการ 

          2566 2567  2568 2569       
2. การพัฒนา
กระบวนการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคลให้ทันต่อ
สถานการณ์
และการ
เปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน 

6. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบบริหาร
และการจัด
อัตราก าลังที่
เหมาะสมกับ
โครงสร้าง
องค์กร 

อยู่ระหว่างด าเนินการ
เขียนโครงการ 

1. แผนวิเคราะห์
อัตราก าลัง 
2. จ านวน
บุคลากรที่
โยกย้ายตาม
แผน 

แผน 
 
จ านวน/

คน 

- เริ่ม
ด าเนิน
การ 

- - รองคณบดี - ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

7. โครงการการ
ปฏิบัติงานนอก
และในสถาน
ที่ตั้ง 

คณะฯ อนุมัติให้มีการ
ด าเนินการปฏิบัติงาน
นอกสถานท่ีตั้ง โดยการ
จัดสถานที่ และ
ทรัพยากรในรูปแบบ 
Pool Resources และ
ปรับวิธีการปฏิบัติงาน
โดยการใช้เทคโนโลยี 

การลดการใช้
พ้ืนที่ทรัพยากร
และเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ลดการ
ใช้

พ้ืนที/่
ทรัพยา

กร 

เริ่มท า
ลอง

ด าเนิน
การใน
เดือน 
ก.พ.-
เม.ย. 
66 

- - - รองคณบดี 7,000 
บาท 

อยู่ระหว่าง
ประเมินผล
โครงการ 



          รายงานผลการด าเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานบริหารทรัพยากรบุคคล  
           คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการท างาน วัฒนธรรมองค์กร คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลท่ีดี 

กลยุทธ์ โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการด าเนินการ/
เป้าหมาย/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
วัด 

เป้าหมายด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบ 
ประ 
มาณ 

สถานะของ
โครงการ 

          2566 2567  2568 2569       
3. การเสริมสร้าง
ความผูกพัน
วัฒนธรรมองค์กร 
คุณธรรม
จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลที่ดี 

8. โครงการ
น าค่านิยม 
MUPH สู่การ
ปฏิบัติเพื่อ
สร้าง
ความส าเร็จ
ร่วมกันทั้ง
องค์กร 

1. มีกิจกรรมท่ีสร้าง
ค่านิยม “MUPH” และ
สร้างเสริมความผูกพัน 
 
2. บุคลากรมีการปฏิบัติ
ตัวตามค่านิยม 
“MUPH” 
 
 
3. บุคลากรมึความสุข
และมีความผูกพันกับ
คณะฯ 

1. ร้อยละของ
ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม 
 
2. ร้อยละของ
บุคลากรที่มีการ
ปฏิบัติตามค่านิยม 
“MUPH” 
 
3. ร้อยละคะแนน
ประเมินความสุข
ความผูกพัน
โดยรวมของ
บุคลากร 

ร้อย
ละ 
 
 

ร้อย
ละ 
 
 
 

ร้อย
ละ 
 

80 
 
 
 

70 
 
 
 
 

60 

80 
 
 
 

70 
 
 
 
 

60 
 

80 
 
 
 

70 
 
 
 
 

60 
 

80 
 
 
 

70 
 
 
 
 

60 

-รองคณบดี 
-รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ
บุคลากร 

อยู่ระหว่าง
ประเมินผล
โครงการ 
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