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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

ครั้งที่ 2 / 2565 
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 ส านักงานมหาวิทยาลัย 

 

รายช่ือกรรมการผู้เข้าประชุม  
1. อธิการบดี       ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดี       รองประธานกรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) 
3. รองอธิการบดี       กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)   
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ  
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล)  
5. คณบดีคณะศิลปศาสตร์        กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร)  
6. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
    (อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร) 
7. คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร   กรรมการ 
    (นางชุลีพันธ์  วงศ์ค าตัน) (แทน) 
8. คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์     กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา) (แทน)  
9. ผู้ช่วยอธิการบดี       กรรมการ 
    (อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง) 
10. ประธานสภาพนักงาน      กรรมการ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว)  
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ  กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร   กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม   กรรมการ 
14. อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย    กรรมการ 
15. อาจารย์ ดร.นัยนา โปธาวงค์     กรรมการ 
16. ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
     (นายธนภัทร ปัญญญาวงค์)      
17. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    เลขานุการ 
     (นางโสภา สุทธิยุทธ์) 
18. นางชญานิศ  ปัญญา      ผู้ช่วยเลขานุการ 

 19. นายคธาวุฒิ ทิพจร         ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายรัตติกาล ณวิชัย               นักทรัพยากรบุคคล 
2. นางสาวณิชนันทน์ ดวงค า     นักทรัพยากรบุคคล 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  
เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ    
ระเบียบวาระท่ี 1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
       - มหาวิทยาลัยได้มีการลงนามระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และมีการลงนามระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และสถาบันตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ (การออกแบบผลิตภัณฑ์แบบล้านนา ผนวกกับกระบวนการผลิตโดยใช้วิธีอุตสาหกรรม 
เคมีและองค์ความรู้ด้านฟิสิกส์ต่าง ๆ เพื่อออกแบบรูปทรงของอัญมณี)  
       - มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดอยู่ในกลุ่ม 2 ด้านพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้งนี้ อาจส ารวจมหาวิทยาลัยในกลุ่ม 
2 ที่มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรอย่างไร ทั้งนี้ อาจจะเน้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม หรือช่างฝีมือ
แรงงาน เพื่อรองรับการให้บริการตามนโบบายของประเทศ เช่น โครงการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน             
ในอนาคต (จีน - เวียดนาม - ลาว - ไทย) โดยมหาวิทยาลัยควรเตรียมความพร้อมของบุคลากร และ
นักศึกษา เพ่ือรองรับต่อยอดการท างานในอนาคต หรือต้องมีการปรับตัวทางด้านแนวคิด ปรับการท างาน
ของบุคลากร รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนต่าง ๆ ให้มีความแตกต่างจากเดิม มีการบูรณาการ
หลักสูตรในศาสตร์ของคณะต่าง ๆ เพ่ือผลิตนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ หรือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับนโยบายปัจจุบันของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การปรับลด
ระยะเวลาการศึกษาจากหลักสูตร จ านวน 4 ปี ให้ลดลงเหลือ 2 - 3 ปี เป็นต้น 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.2.1 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกลุ่มงาน 
 

ตามค าสั่งที่ 491/2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้น ากลุ่มชุมชนปฏิบัติ(คุณอ านวย) ด้าน
การพัฒนาบุคลากร จ านวน 11 กลุ่มงาน เพ่ือท าการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มงาน และน าองค์ความรู้ที่ได้ของ
แต่ละกลุ่มงาน มาเผยแพร่ให้กับบุคลากรในองค์กรได้รับรู้ร่วมกัน นั้น  

บัดนี้ กลุ่มงานได้มีการน าเสนอหัวข้อในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกลุ่มงาน 
จ านวน 5 กลุ่มงาน ซึ่งจะมีการด าเนินกิจกรรมในเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2565 ดังนี้  ส่วนกลุ่มงานที่
เหลือ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะได้ด าเนินการติดตามต่อไป 

 

ล าดับ กลุ่มงาน หัวข้อกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้เข้าร่วม 
วิธีการ

ด าเนินการ 
งบประมาณที่

ใช้ 
1 
 
 
 

กลุ่มงานบริการ
การศึกษา 
(ด้านประกัน
คุณภาพ) 

KM Sharing 
เลขานุการการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

6 พฤษภาคม 2565 30 Online 2,100 

การพัฒนากระบวนการ 25 พฤษภาคม 2565 95 Online 2,100 
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ล าดับ กลุ่มงาน หัวข้อกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้เข้าร่วม 
วิธีการ

ด าเนินการ 
งบประมาณที่

ใช้ 
 ท างานด้านประกัน

คุณภาพ ด้วย SIPOC 
MODEL 

กลุ่มงานบริการ
การศึกษา(ด้าน
พัฒนา
นักศึกษา) 

ทิศทางการพัฒนา
นักศึกษาและการ
ปรับตัวของนักกิจกรรม
นักศึกษาในยุคเปลี่ยน 

มิถุนายน 2565 50 Online 2,500 

2 
 

กลุ่มงานคลัง
และพัสด(ุรวม
ตรวจสอบ
ภายใน) 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การปฏิบัติงานด้านงาน
คลังและพสัด ุ

18 พฤษภาคม 2565 100 Online / 
Onsite 

5,400 

3 
 
 

กลุ่มงานช่วย
วิชาการ(ด้าน
เกษตร ประมง
และสตัวบาล) 

แนวทางและวิธีการขอ
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของ
นักวิชาการเกษตร 
ประมง และสตัวบาล 

มิถุนายน 2565 60 Onsite 6,000 

กลุ่มงานช่วย
วิชาการ(ด้าน
วิทยาศาสตร์) 

การเตรียมความพร้อม
ในการจัดท าระบบ
ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ESPReL 
Checklist 

มิถุนายน 2565 50 Online 2,400 

4 กลุ่มงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เทคนิคในการจัดท าเว็บ
ไซด์ตามมาตรฐาน 
Webmetrics Ranking 
of World University 
(SEO : Search 
Engine 
Optimization) 

มิถุนายน 2565 30 Onsite 8,400 

5 กลุ่มงาน
ห้องสมุด 

การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ 

22 มิถุนายน 2565 30 Online 5,400 

 
จึงน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือรับทราบความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม

กลุ่มงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม

กลุ่มงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  - ให้ด าเนินการติดตามกลุ่มงานที่ยังไม่ได้เสนอหัวข้อจัดกิจกรรมกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  - เสนอให้เพ่ิมหัวข้อการจัดกิจกรรมของกลุ่มงานบริการการศึกษา กลุ่มการเรียนการสอน 
ในหัวข้อเรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตร มคอ.2” 

- ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 ด้านพัฒนาเทคโนโลยี
และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ดังนั้น ควรหาแนวทางการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการควร
ด าเนินการส ารวจมหาวิทยาลัยที่อยู่กลุ่ม 2 ซึ่งประกอบด้วยจ านวน 18 มหาวิทยาลัย  มีแนวนโยบาย 
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แนวทางในการพัฒนาบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือให้ตอบรับการเป็น
มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ได้อย่างไรบ้าง และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) เพ่ือส่งเสริมเรื่อง Upskill , Reskill , การสร้างแรงจูงใจ  
   
ระเบียบวาระท่ี 1.2.2 โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากรหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
 

ตามที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร 
(WEE Talk#2 (2021)) ณ ห้องสตูดิโอ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ผู้เข้าร่วมท าการถ่ายทอดสด
ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 60 คน เพ่ือให้ท่านอธิการบดี
และผู้บริหารได้สื่อสารให้บุคลากรได้รับทราบผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแนวทาง
นโยบายการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ทั้งนี้ ได้มีการลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะกับบุคลากรของส่วนงาน เพ่ือสื่อสารถึงรายละเอียดการ
ด าเนินงาน แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 13 (2565-2569)และแผนความเป็นเลิศ แนวคิดการพัฒนาส่วน
งาน ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานปีงบประมาณ 2564 ผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะการบริหารงานประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยสภามหาวิทยาลัย เป้าหมายการด าเนินงานตาม
ค ารับรองการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 ข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ต้องการให้ส่วนกลางสนับสนุน ซึ่งได้
ด าเนินการลงพื้นที่ไปแล้ว 1 กอง 13 ส่วนงาน และจะลงพ้ืนที่ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 อีก 4 ส่วนงาน 
ดังนี้  

1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 
2. ส านักหอสมุด วันที่ 24 พฤษภาคม 2565  (เช้า) 
3. กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ส านักงานสภามหาวิทยาลัย วันที่ 24 พฤษภาคม 
   2565 
4. กองตรวจสอบภายใน  วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 
 

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ ฯ จะด าเนินการสรุปการถอดบทเรียนจากการจัดโครงการอธิการบดี
และผู้บริหารพบบุคลากรหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีแนวทางการถอดบทเรียนดังนี้ 

- การน าเสนอข้อมูลของท่านอธิการบดี 
• ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
• ประเด็นการบริหารงานของท่านอธิการบดี 
• ผลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ QS Asian University Ranking 2020 / University 
  Impact Rankings for the SDGs  

 

- ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และการวางแผนในอนาคตของหน่วยงาน 
• แนวทางการพัฒนาของหน่วยงาน ( การจัดกลุ่ม 1.หน่วยงานคณะฯ เช่น กลุ่ม

วิทยาศาสตร์ / กลุ่มเกษตรศาสตร์ / กลุ่มสังคมศาสตร์ และ 2. หน่วยงานสนับสนุน กอง/ ฝ่าย/ ส านัก เน้น
การน าเสนอประเด็นเรื่องใด) 

• ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติการของส่วนงานภายใน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

• ผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานฯ ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ.  2564   โดยสภามหาวิทยาลัย 
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• เป้าหมายการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

   
- สวัสดิการของบุคลากร ผลตอบแทน 

• ประมาณการจ านวนเงินชดเชยบุคลากร 
 

- ข้อเสนอแนะและความต้องการของหน่วยงาน 
    • สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน/พัฒนา 
  • น าผลการจัดโครงการเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  

 
จึงน าเสนอเพ่ือรับทราบ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบความก้าวหน้าการจัดโครงการอธิการบดีและผู้บริหาร

พบบุคลากรหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้ฝ่ายเลขานุการสรุปข้อเสนอแนะความ
ต้องการของแต่ละหน่วยงานให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนเรื่องใด เพ่ือใช้น าเสนอในการจัดกิจกรรม                
ในปีงบประมาณถัดไป (สิ่งที่ได้ด าเนินการแล้ว หรืออยู่ในระหว่างด าเนินการตามข้อเสนอแนะ) 

 
ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้ งที่  1/256 5                        
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565  
  
  ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่ 28 
มกราคม 2565 นั้น  ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
  จึงน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 โดยไม่มีข้อแก้ไข 
  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
ระเบียบวาระท่ี 3.1   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
 
  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ได้มี
มติเห็นชอบแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น โดย แผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์  8 เป้าประสงค์ และ 20 ตัวชี้วัด จากการสรุปผลการด าเนินงาน รอบ 
6 เดือน พบว่ามีผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายในตัวชี้วัด จ านวน 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละของผลส าเร็จ 
40  โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดได้ดังต่อไปนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด (เป้า) 
ผ่าน/ไม่

ผ่าน (ผล) 
1. ส่งเสริมบุคลากรในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

1.1 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมี
ฐานข้อมูลบุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติงานตอบสนองต่อการ
บรรลุยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

1.1.1 ร้อยละบุคลากรที่ได้รับ
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยั (80) 
 

X 
(43.55) 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 
1.1.2 จ านวนระบบสารสนเทศ
ด้านความเชี่ยวชาญของ
บุคลากร (1) 

√ 
(1) 

1.2 เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
องค์ความรู้ของบุคลากรในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

1.2.1 จ านวนเครือข่าย/
โครงการที่มีการบูรณาการ์
ความรู้ของบุคลากรในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยั (1) 

√ 
(1) 

2 .  พั ฒ น า ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการทรัพยากรมนุษย์
เ พื่ อ ร อ ง รั บ พั น ธ กิ จ
มหาวิทยาลัย 

2.1 เพื่อให้มีระบบการ
บริหารงานบุคคลที่ตอบสอนง
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลยั 

2.1.1 จ านวนโครงการหรือ
กิจกรรมที่สร้างความร่วมใจใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย (8) 
 

X 
(7) 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

2.1.2 ระดับความส าเร็จของการ
ส ร้ า ง ร ะ บบส วั ส ดิ ก า ร ขอ ง
บุ ค ล า ก ร ใน ร ะยะย า วต า ม
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย (4) 
 

√ 
(2) 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

2.1.3 จ านวนระบบที่ได้รับการ
ปรั บปรุ ง หรื อพัฒน าระบบ
สารสนเทศด้านบุคลากร (1) 

√ 
(1) 

2.1.4 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใสในการด าเนินงาน (1) 

√ 
(1) 

  2.1.5 ระดับความส าเร็จของ
แผนบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประจ าปี (4) 

x 
(2) 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

2.1.6 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาแผนอัตราก าลัง (5) 

x 
(4) 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

2.2 เพื่อให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าตามสายอาชีพ

2.2.1 ร้อยละบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาตามหนา้ที่ความ

√ 
(79.18) 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด (เป้า) 
ผ่าน/ไม่

ผ่าน (ผล) 
และสมรรถนะของมหาวิทยาลัย รับผิดชอบ (70) 

  2.2.2 ร้อยละบุคลากรประเภท
วิชาการทีไ่ด้รับการส่งเสริมการ
ขึ้นสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (80) 

X 
อยู่

ระหว่าง
การติดต่อ
วิทยากร 

  2.2.3 ร้อยละบุคลากรประเภท
สนับสนนุวิชาการทีไ่ด้รับการ
ส่งเสริมการข้ึนสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น (80) 

X 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
  2.2.4 จ านวนระบบสารสนเทศ

บุคลากรที่ลาศึกษาต่อ (1) 
X 

(อยู่
ระหว่าง

การพัฒนา
ระบบ) 

  2.2.5 ร้อยละบุคลากรต าแหนง่
ผู้บริหาร (ต้น,กลาง,สูง) ที่
ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ (70) 
 
 
 

X 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

3.พัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับ
การเป็นมหาวิทยาลัยระดับ
นานาชาติ 

3.1.1 บุคลากรมีทักษะด้าน
ภาษาตา่งประเทศ และการ
สร้างเครือข่าย 

3.1.1 ร้อยละบุคลากรที่ผา่น
เกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะด้าน
การใช้ภาษาตา่งประเทศตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด (60) 

X 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 3.1.2 จ านวนความร่วมมือทาง

วิชาการในระดับนานาชาติ
(MOU) ที่ มี ก า รท า กิ จ ก ร ร ม
ร่วมกัน (60) 

√ 
(74) 

4. บริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่ เอื้อต่อการพลิก
โ ฉ มมหา วิท ย าลั ย ด้ า น
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรสมัยใหม่ 

4.1 บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการสร้าง
เทคโนโลยี นวัตกรรม 

4.1.1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (30) 

√ 
(60) 

 4.2 มีระบบบริหารงานบุคคลที่
เหมาะสมและสอดคล้องกบัการ
เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ 

4.2 .1 จ านวนระเบียบหรือ
ประกาศหรือหลักเกณฑ์ที่มีการ
ประกาศใช้ เพื่ อ รอง รับกา ร
ท า ง า น ร่ ว ม กั บ ห น่ ว ย ง า น

X 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด (เป้า) 
ผ่าน/ไม่

ผ่าน (ผล) 
ภายนอกของบุคลากรตามความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย (1) 

5. ส นั บ ส นุ น ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่ า
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
เพื่อความย่ังยืนขององค์กร 

5.1 บุคลากรมีความตระหนัก
และมีความรู้ ในการบริหาร
จั ด ก า ร ด้ า น ก า ร เ งิ น แ ล ะ
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 

5.1.1 ร้อยละบุคลากรที่ได้รับ
การส่งเสริมความตระหนักรู้ใน
การจัดการด้านการเงนและ
งบประมาณ (50) 

X 
(19.87) 

5 .1 . 2  จ า นวนบุ คลากรที่ มี
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้าน
การเงิน (50) 

X 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
จึงขอรายงานตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย            

แม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)   
 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบและให้ข้อเสนอแนะดังนี้  
  - การด าเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควรให้สอดคล้องตามหลักการของ
นโยบายสภามหาวิทยาลัย 
  - การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ นอกเหนือจากการวัดผลบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยงานบริการวิชาการและวิจัย 
(ศูนย์ภาษาเดิม) วิทยาลัยนานาชาติ เป็นผู้ด าเนินการจัดสอบ นั้น เป็นการวัดผลได้แค่บางมิติ ดังนั้น ควรมี
การวัดผลหลากหลายรูปแบบจากทางเลือกอ่ืน ๆ  
  - กรณีบุคลากรบางท่านที่สอบไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ทักษะ 4 ด้าน (ฟัง พูด 
อ่าน เขียน) มหาวิทยาลัยควรมีเป้าการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยอาจเน้นเฉพาะทักษะด้านใดด้านหนึ่ง
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในทักษะเรื่องการสนทนา ระดับพอสื่อสารได้
เป็นต้น 
  - มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หารือร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ และผู้ช่วย
อธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง) เพ่ือหารือแนวทางในการสร้างเกณฑ์การวัดผลสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษ และการจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
   
ระเบียบวาระท่ี 3.2 การจัดโครงการอบรมผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร “กฎหมายปกครองกับการ  
บริหารงานมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้” 
 

  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 มีมติ
เห็นชอบแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งแผนดังกล่าว
ในมิติท่ี 2 พันธกิจ (Moc) ด้านการพัฒนาบุคลากร ได้ก าหนด 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับพันธกิจ
มหาวิทยาลัย 
  เป้าประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรมีความก้าวหน้า ตามสายอาชีพ และสมรรถนะของ
มหาวิทยาลัย 
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  ตัวชี้วัด ร้อยละบุคลากรต าแหน่ง ผู้บริหาร (ต้น,กลาง,สูง) ที่ปฏิบัติงานได้ สอคคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 
  โดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส านักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกองบริหารงานทรัพยากร
บุคคล และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ก าหนดการจัดโครงการอบรมผู้บริหาร
ระดับสูง หลักสูตร “กฎหมายปกครองกับการบริหารมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้” ขึ้นในวันที่ 23 – 
24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยอบรมผ่านวิธีระบบออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย    
ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับ ผู้อ านวยการกองขึ้นไป (ผู้อ านวยการกอง/ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณบดี หรือเทียบเท่า / ผู้อ านวยการส านัก /ผู้ช่วยและรองคณบดี/คณบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/                
รองอธิการบดี/อธิการบดี) ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
3. เพ่ือเสริมสร้างความรู้กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
4. เพ่ือเสริมสร้างความรู้กฎหมายว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย 
 

  ทั้งนี้ ก าหนดการอบรมหลักสูตร ดังนี้  
 

วันที่ ภาคเช้า (09.00 – 12.00 น.) ภาคบ่าย (13.00 – 16.00 น.) 
พฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 
 
วิทยากร : อ.สุเมธ รอยกุลเจริญ 
ต าแหน่ง รองประธานศาล
ปกครองสูงสูด 
 

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 
 
วิทยากร อ.สุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ 
ต าแหน่ง : นิติกรช านาญการ                           
กลุ่มงานระเบียบว่าด้วยพัสดุ กอง
พัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

ศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 กฎหมายว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล 
 
วิทยากร : อ.ประนัย วิณิชชานนท์ 
ต าแหน่ง ตุลาการศาลปกครอง
สูงสุด 

กฎหมายว่าด้วยการด าเนินการ
ทางวินัย 
 
วิทยากร อ.ประนัย วณิชชานนท์ 
ต าแหน่ง ตุลาการศาลปกครอง
สูงสุด 

 
  จึงน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือรับทราบ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบการจัดโครงการอบรมผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร 
“กฎหมายปกครองกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้”และให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
  - นอกจากมีการจัดอบรมแบบ Online ควรมีจัดอบรมแบบ Onsite โดยมีตัวแทนของ
บุคลากรในการแลกเปลี่ยนหารือระหว่างวิทยากร เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับทางด้าน
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัย 




