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ค ำน ำ 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ และปรับแผนกลยุทธ์ 5 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ.2563–
2567) โดยน าระบบ OKRs (Objectives and Key Results) มาประยุกต์ใช้ในการก าหนดเป้าหมาย  ตัววัด
ผลลัพธ์ที่ส าคัญ (Key Results) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งส่วนงาน หน่วยงานทุกระดับต้อง
ก าหนดเป้าหมาย (Objective) ที่สนับสนุน เชื่อมโยง และสอดคล้องกัน สามารถวัดผลในเชิงคุณภาพและ
แปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งได้น าเกณฑ์การก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลุ่ม 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation) มาเป็นกรอบเพ่ือใช้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
“มุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้ำของประเทศ ภำยในปี 2567” ประกอบด้วย O1 
พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะก าลังคนในการ
พัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ O2 พัฒนางานวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านสังคม  เศรษฐกิจ 
ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ  O3 บริการวิชาการโดยการถ่ายทอด
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ภาคใต้ O4 
ยกระดับคุณภาพชีวิต ในชุมชนด้วยการพัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือ  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน  
 
 เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยทักษิณ มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย จึงได้ทบทวน ปรับปรุง แผนบริหารทรัพยากร
บุคคล ให้เอ้ือต่อการด าเนินงานเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ แผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563–2567  ได้จัดท าควบคู่กับกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพ และการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร การเสริมสร้าง
และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล การมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความผูกพันกับองค์กร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับนี้ จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
การระยะสั้น ระยะยาวที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย รวมทั้งช่วยเสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
มนุษยใ์ห้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    
 
 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ  
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บทสรุปผู้บริหำร 
 ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของมหาวิทยาลัย  เนื่องจากบุคลากรเป็นหนึ่ง

ในปัจจัยความส าเร็จ ที่จะร่วมผลักดันภารกิจของมหาวิทยาลัยให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ หรือขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ก าหนด ดังนั้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่
การวางแผนอัตราก าลัง การสรรหา การคัดเลือก การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  มีขีด
ความสามารถสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์                        
มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย รวมทั้งการรักษาบุคลากรให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  จ า เป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องวางแผน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน  

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563–2567 จัดท าให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563–2567 ซึ่งมี
เป้าหมายในการพัฒนา 5 ด้าน ประกอบด้วย  1) พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตร
ระยะสั้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะก าลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ  2) พัฒนา
งานวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยเน้น การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและ
ชีวภาพ 3) บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนด้วยการพัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐาน
ศิลปะ วัฒนธรรม หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน                                   
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นความท้าทายที่ส าคัญ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคลได้จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563–2567 ขึ้น ประกอบด้วย  1) แผนพัฒนา
ขีดความสามารถบุคลากรที่จ าเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เช่น 
การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะด้านการวิจัย และสมรรถนะรองรับการท างาน Digital University   2) แผนบุคลากรที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาระบบบริหารขีดความสามารถ 
อัตราก าลัง การสรรหาและคัดเลือก การส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ การสนับสนุน และธ ารง
รักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถให้อยู่กับมหาวิทยาลัย และท างานด้วยความทุ่มเทอย่างต่อเนื่อง   อัน
น าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้ก าหนดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญไว้ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและเป็นแนวทางในการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนงาน 
หน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีเป้าหมายร่วมกัน  
 
 
 



5 
 

ข้อมูลพื้นฐำนมหำวิทยำลัยทักษิณ 

1. ประวัติควำมเป็นมำ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ภาคใต้ ตั้งอยู่ ในจังหวัดสงขลา เริ่มก่อตั้ ง                          
เมื่อ ปี พ.ศ.2511 ในนามของวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา ปี พ.ศ.2517 ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ วิทยาเขตสงขลา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ.2535 
ก าหนดชื่อใหม่เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ ปี พ.ศ.2539 ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ ปี     
พ.ศ.2548 ขยายเป็น 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง และในปี พ.ศ.2551 ได้เปลี่ยนสถานะ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  

 
2. ปรัชญำ ปณิธำน ค่ำนิยม 
 ปรัชญำ 

 ปัญญา จริยธรรม น าการพัฒนา 
          ปณิธำน 

 มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม 
          ค่ำนิยม 

                   มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้รับบริการ มุ่งเน้นความส าเร็จ มุ่งเน้นนวัตกรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใส สร้างประโยชน์ให้สังคม    
 

3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม 

 วิสัยทัศน์  
  มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2567 
 
 พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นสมรรถนะการพัฒนา
นวัตกรรมสังคม และการเป็นผู้ประกอบการ 

2. วิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
4. พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการท านุบ ารุง

ศิลปะวัฒนธรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน 
ค่ำนิยม  มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้รับบริการ มุ่งเน้นความส าเร็จ มุ่งเน้นนวัตกรรม จริยธรรมและความ

โปร่งใส สร้างประโยชน์ให้สังคม 
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เป้ำหมำย 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ

ก าลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ   
2. พัฒนางานวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตรและชีวภาพ  

3. บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ภาคใต้  

4. ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนด้วยการพัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือ   ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน  
 
ควำมท้ำทำยและควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญ   

ด้ำน ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ (SC) ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA) โอกำสเชิงกลยุทธ์ (SO) 

หลักสตูร
และบริการ 

SC1 การพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะ
ด้านการพัฒนานวัตกรรมสังคม และการ
เป็นผู้ประกอบการ  

SC2 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสังคม
ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

SC3 กา ร น า อ งค์ ค ว า ม รู้  ง า น วิ จั ย 
นวัตกรรมสังคมไปสู่การใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ใน
พื้นที่ภาคใต ้

SA1 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ประสบการณ์และมีผลงานท่ีเกิด
จากการท างานร่วมกับชุมชน/
สังคมภาคใต้  
SA2 มีเครือข่ายความร่วมมือกับ
ชุมชนในการจัดการศึกษาและ
การพัฒนาเชิงพื้นที่ท่ีเข้มแข็ง 

SO1 การจัดการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต/รองรับคนทุกช่วงวัย 

SO2 การพัฒนาหลักสตูร
โครงการบณัฑิตพันธุ์ใหม่
และก าลังคนท่ีมีสมรรถนะ
เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลติ 

SO3 การปรับตัว/การ
ปรับเปลีย่นสู่การท างาน
แบบ Digital 
Transformation/ 
Digital University 

การ
ปฏิบัติการ 

SC4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
SC5 การสร้างความมั่นคงทางการเงิน  

การสร้าง
ประโยชน์ให้
สังคม   

SC6 การสนับสนุนการสร้างสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

บุคลากร SC7 การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ 

 
 

4.ข้อมูลบุคลำกร  

มหาวิทยาลัยมีบุคลากร จ านวน 1,153 คน ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 500 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 653 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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ข้อมูลบุคลำกร 
สำยวิชำกำร (500 คน) สำยสนับสนุน (653 คน) 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

วุฒิกำรศึกษำ     
ปริญญาเอก 287 57.40 5 0.77 
ปริญญาโท 203 40.60 150 22.97 
ปริญญาตรี 10 2.00 347 53.14 
ต่ ากว่าปริญญาตรี - - 151 23.12 

ประเภทบุคลำกร     
ข้าราชการ 9 1.80 13 1.99 
พนักงานมหาวิทยาลัย 408 81.60 376 57.58 
พนักงานวิทยาลัย 6 1.20 6 0.92 
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 75 15.00 238 36.45 
ลูกจ้างของวิทยาลัย 2 0.40 - - 
ลูกจ้างของส่วนราชการ - - 20 3.06 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (สำยวิชำกำร)     
ศาสตราจารย์ 1 0.20 - - 
รองศาสตราจารย์ 20 4.00 - - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 151 30.20 - - 
อาจารย์ 328 65.60 - - 

ต ำแหน่งวิชำกำร (สำยสนับสนุน) (N=386)  
ช านาญการพิเศษ - - 6 1.55 
ช านาญการ - - 63 16.32 
ช านาญงาน - - 5 1.30 
ปฏิบัติการ - - 305 79.02 
ปฏิบัติงาน - - 7 1.81 

สัดส่วน สำยวิชำกำร : สำยสนับสนุน 1 : 1.31 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

 
5. สมรรถนะบุคลำกรเพื่อสนับสนุนกำรบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย  

เป้ำหมำย สมรรถนะบุคลำกร 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะ
สั้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะก าลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคม
และการเป็นผู้ประกอบการ 

 - Creativity and Innovation เน้น Social Innovation  
 - Entrepreneurial skills 
 - การจัดการศึกษาแบบ Competency-Based หรือ 
Outcome- Based Education (OBE) 
 -  การจัดการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
 -  Digital Technology 
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เป้ำหมำย สมรรถนะบุคลำกร 
2. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิง
พื้นที่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้น
การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ 
 ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การเกษตร 

- การจัดการแผน/ชุดโครงการวจิยั บริหารงานวิจัย/สร้าง
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวตักรรมสังคม 
- การแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
- สร้างผลงานวิจัย/งานสรา้งสรรค/์นวัตกรรมสังคม- - การ
สร้างงานวิจัยพ้ืนฐานและบูรณากา 
- Collaboration 

3. บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสงัคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ภาคใต้   

- การแสวงหาทุนบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก  
- การพัฒนาและบรหิารจดัการหลกัสูตรระยะสั้น 
- การถ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคม สู่การพัฒนาเชิง
พื้นที ่
- Collaboration 
- การเป็นท่ีปรึกษาหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 
- การท างานร่วมกับสถานประกอบการ (Talent Mobility) 

4. ยกระดับคณุภาพชีวิตในชุมชนด้วยการพัฒนานวัตกรรมสังคมบน
ฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- การบริหารจดัการทรัพย์สินทางศิลปะและวัฒนธรรม ภมูิ
ปัญญา เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มมลูค่าเชิงพาณิชย ์

5. การบริหารจัดการเพื่อการด าเนนิงานท่ีเป็นเลิศและยั่งยืน - ก า ร บ ริ ห า ร จัดการองค์กรมุ่งสู่ Performance 
Excellence 
- ความคิดสร้างสรรค/์การสร้างนวตักรรม  

บุคลำกรสำยสนบัสนนุ - ความคิดสร้างสรรค/์การสร้างนวตักรรมในการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการท างาน/การบริการ  
- ICT literacy/Digital Technology 
- การประสานงาน 

 

6. แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล มหำวิทยำลัยทักษิณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567   
   แผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 เป็นแผน
สนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการระยะสั้น ระยะยาวของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดท าควบคู่กับ
กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) แผนพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรที่จ าเป็นต่อการบรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 2) แผนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึง
กระบวนการจัดท าแผนบุคลากรในส่วนที่ 2 ด าเนินการหลังจากกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี ของ
มหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ โดยมีรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และน าเสนอ
คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติของทุกส่วนงาน หน่วยงาน 

ส าหรับทิศทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
– 2567 มีดังนี้ 
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แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล มหำวิทยำลัยทักษิณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 

 

เป้ำหมำย กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. แผนพัฒนำขีดควำมสำมำรถบุคลำกรที่จ ำเป็นต่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์  
สำยคณำจำรย์ 
1) พัฒนาการ
จัดการศึกษาใน
หลักสูตร
ปริญญาและ
หลักสูตรระยะ
สั้นเพ่ือ
เสริมสร้าง
สมรรถนะ
ก าลังคนในการ
พัฒนา
นวัตกรรมสังคม
และการเป็น
ผู้ประกอบการ 

1.1 พัฒนาอาจารย์
ให้มีสมรรถนะใน
การจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริม
ให้เกดินวัตกรรม
สังคม/การเป็น
ผู้ประกอบการ และ
การจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

 

1.1.1 การพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ด้านการเป็น
ผู้ประกอบการและการสร้าง
นวัตกรรม 
1.1.2 การจัดการศึกษาแบบ WIL 
1.1.3 การจัดการเรียนการสอน
แบบ Non-degree 
1.1.4 การจัดการศึกษาฐาน
สมรรถนะหรือ Outcome-
Based Education (OBE) 
1.1.5 การส่งเสริมคณาจารย์เพ่ือ
จัดการศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

- รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงาน
วิชาการ 
- รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงานบุคคล 
- ฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 
- ฝ่ายวิชาการ 
- ส านักบ่มเพาะ 
- ส่วนงานวิชาการ 

1. อาจารย์ที่ได้รับ
การพัฒนาด้าน
นวัตกรรมสังคม/
การเป็น
ผู้ประกอบการ 

 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

 1.2 พัฒนา
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้และ

1.2.1การพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทาง TPSF 

- รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงาน
วิชาการ  

2. อาจารย์ประจ า
ที่มีสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้  

ร้อยละ 
- 

ร้อยละ  
10 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 
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เป้ำหมำย กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2564 2565 2566 2567 
สมรรถนะสากล
ของอาจารย์ 
 

–Teaching Professional 
Standard Framework 
1.2.2 การพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาของอาจารย์  
1.2.3 การพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
1.2.4 การพัฒนาอาจารย์ในการ
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ระบบ
ออนไลน์ 

- ฝ่ายวิชาการ 
- ส านักคอมพิวเตอร์ 
- ส่วนงานวิชาการ 

3. อาจารย์ที่ผ่าน
เกณฑ์
ภาษาอังกฤษ  

ร้อยละ 
- 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
27 

ร้อยละ 
29 

ร้อยละ 
31 

4. อาจารย์ที่ผ่าน
การทดสอบ
สมรรถนะด้าน 
ICT 

ร้อยละ 
- 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 

2) พัฒนา
งานวิจัยเพื่อ
สร้างนวัตกรรม
ที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่
และเพ่ิมขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 
โดยเน้นการ
พัฒนาด้าน
สังคม 
เศรษฐกิจ 

2.1 พัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยให้
สามารถจัดการ
แผน/ชุด
โครงการวิจัย 
บริหารงานวิจัย/
สร้างผลงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรมสังคม
ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์การวิจัย
พ้ืนที่และประเทศ 
 

2.1.1 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม เช่น TSU 
Publication Clinic, TSU 
Social Innovator  
2.1.2 การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
รุ่นกลาง รุ่นอาวุโส และนัก
บริหารจัดการแผน/ชุด
โครงการวิจัยให้มีความสามารถ
ในการแข่งขันระดับประเทศ เช่น 
Pilot acceleration of 
integrated Research การ
จัดท าแผนงานส าคัญ (Flagship) 

- รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงานวิจัย
และบริการวิชาการ  
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
. ส่วนงานวิชาการ 
 
 

5. อาจารย์
ประจ า/นักวิจัยที่
ได้รับเงินทุนวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค์จาก
แหล่งทุนภายนอก 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
 32 

ร้อยละ 
34  

ร้อยละ 
36  

ร้อยละ 
38 

6. อาจารย์
ประจ า/นักวิจัยที่
มีงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ตีพิมพ์ 
เผยแพร่ใน
ระดับชาติ 
นานาชาติ 

ร้อยละ 
74/22 

 

ร้อยละ 
76/24 

 

ร้อยละ 
80/25 

 

ร้อยละ 
83/26 

ร้อยละ 
85/27 
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เป้ำหมำย กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2564 2565 2566 2567 
 ทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อม 
การเกษตร 

 
 
 
 
 

และการพัฒนาข้อเสนอชุด
โครงการวิจัย 
2.1.3 การสร้างนักวิจัยแกนน า
เชิงยุทธศาสตร์ Spearhead 
Strategy 
2.1.4 การ Coaching นักวิจัย 
2.1.5 การพัฒนาผู้ติดตามและ
ประเมินแผนงานวิจัย 
2.1.6 การสร้างพี่เลี้ยงนักวิจัย
2.1.7 การพัฒนาอาจารย์ นักวิจัย
ที่มีทักษะสูงตอบโจทย์
อุตสาหกรรม เช่น Talent 
Mobility 
2.1.8 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ท างานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 

2.2 การพัฒนา
นักวิจัยมืออาชีพ
เพ่ือแสวงหาทุน
วิจัยจากภายนอก  

2.2.1 การพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยพิชิตทุน PMU  
2.2.2 Empowering the 
research and social 
Innovation Teamwork 

7. อาจารย์
ประจ า/นักวิจัยที่
มีผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ี
ก่อให้เกิด
นวัตกรรมสังคม 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ
20 

ร้อยละ
25 

ร้อยละ
30 

ร้อยละ
35 
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เป้ำหมำย กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2564 2565 2566 2567 
2.2.3 การพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมแบบบูรณาการ 

8.บุคลากร
แลกเปลี่ยนความรู้
สู่ภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

3) บริการ
วิชาการโดยการ
ถ่ายทอดความรู้ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการ
พัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่ภาคใต้   

3.1 การพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรให้สามารถ
สร้างงานบริการ
วิชาการด้วย
นวัตกรรมสังคม 
 

3.1.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านบริการวิชาการเพ่ือสังคม  
  - การสร้างผลงานทางวิชาการรับ
ใช้สังคม  
   - การเข้าถึงแหล่งทุนบริการ
วิชาการ  
   - การบริการวิชาการแบบหา
รายได้ 
3.1.2 การพัฒนาคณาจารย์เพ่ือ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการรับใช้
สังคม 
3.1.3 การส่ง เสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้สามารถเป็น
ที่ ป รึ ก ษ า / ค ณ ะ ท า ง า น ใ ห้
หน่วยงานภายนอก 

- รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงานวิจัย
และบริการวิชาการ  
- สสช 
- ส านักบ่มเพาะ 
- ส่วนงานวิชาการ 

9.บุคลากรขึ้น
ทะเบียน/แต่งตั้ง
เป็นที่ปรึกษา/
คณะท างาน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ร้อยละ 
3.65 

 

ร้อยละ 
3.65 

 

ร้อยละ 
3.70 

 

ร้อยละ 
3.75 

 

ร้อยละ 
4  
 

10. บุคลากรที่
ได้รับทุนสนับสนุน
การบริการ
วิชาการจากแหล่ง
ภายนอก 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
22 
 

ร้อยละ 
25 
 

ร้อยละ 
27 
 

ร้อยละ  
30 
 

4) ยกระดับ
คุณภาพชีวิตใน
ชุมชนด้วยการ

4 . 1  พั ฒ น า
ศักยภาพและขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ

4.1.1 การบริหารจัดการและ
การตลาด 

- สถาบันทักษิณคดี
ศึกษา 

11.บุคลากกรที่ได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ/             

20 
 
 

40 60 80 90 
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เป้ำหมำย กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2564 2565 2566 2567 
พัฒนา
นวัตกรรมสังคม
บนฐานศิลปะ 
วัฒนธรรม หรือ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

บุ ค ล า ก ร ใ น ก า ร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพย์สินทางศิลปะ
และวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา เ พ่ือสร้าง
ร า ย ไ ด้ แ ล ะ เ พ่ิ ม
มูลค่าเชิงพาณิชย์ 

4.1.2 การน าชมพิพิธภัณฑ์คติชน
วิทยามืออาชีพ 
 

- คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 
- ส านักส่งเสริมการ
บริการวิชาการ 

ขีดความสามารถ
ด้านการบริหาร
จัดการทรัพย์สิน
ทางศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาเพ่ือสร้าง
รายได้และเพ่ิม
มูลค่าเชิงพาณิชย์ 

 

5) การบริหาร
จัดการเพ่ือการ
ด าเนินงานที่
เป็นเลิศและ
ยั่งยืน 

5.1 พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพ สู่
มหาวิทยาลัยแห่ง
ความสุข มี
วัฒนธรรมองค์กรที่
เข้มแข็ง 

5.1.1 การพัฒนาระบบบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
   - ระบบ Talent 
Management 
   - Talent Mobility 
   - Adjunct Assignment 
5.1.2 โครงการเสริมสร้าง
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข  
(Happy University) : 
มหาวิทยาลัยสุขภาวะ (Happy 
Workplace)  
5.1.3 โครงการบ่มเพาะและ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตาม

- รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงานบุคคล 
- ฝ่ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล 
- ส่วนงาน หน่วยงาน 
งาน 

12. ดัชนีความสุข
ของบุคลากร   
   - สายวชิาการ 
   - สายสนับสนุน 
 

ร้อยละ 
76.50 

 

ร้อยละ 
76.50 

ร้อยละ 
77 

ร้อยละ 
77 

ร้อยละ 
77 

13.ความพึงพอใจ
ด้านบรรยากาศ 
การท างาน 

ค่าเฉลี่ย
3.85 

ค่าเฉลี่ย
3.85 

ค่าเฉลี่ย
3.87 

ค่าเฉลี่ย
3.87 

ค่าเฉลี่ย
4.00 
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เป้ำหมำย กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2564 2565 2566 2567 
ค่านิยมหลัก (Core Value) ของ
มหาวิทยาลัย 

2. แผนด้ำนบุคลำกรที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 
 1. พัฒนาระบบ

บริหารขีด
ความสามารถ 
อัตราก าลัง การสรร
หาและคัดเลือก 

1.1 การพัฒนาระบบบริหาร
อัตราก าลัง  
1.2 การพัฒนาระบบสรรหา
คัดเลือก 

- รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงานแผน  
- รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงานบุคคล 
- ฝ่ายแผนงาน 
- ฝ่ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล 

14. อาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก  

ร้อยละ 
57  

ร้อยละ  
57.5 

ร้อยละ 
58 

ร้อยละ  
59 

ร้อยละ 
60 

15. บุคลากรที่
สรรหาได้ภายใน
กรอบเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ
100  

ร้อยละ 
100 

2. เตรียม/พัฒนา
ผู้บริหาร/ผู้น าใน
อนาคต 

2.1 การพัฒนาสมรรถนะ/ขีด 
ความสามารถของผู้บริหาร
ระดับสูงด้านการน าองค์กร/การ
บริหารจัดการองค์กรตาม
แนวทาง EdPEx 
2.2 การเตรียมและพัฒนา
ผู้บริหารระดับอ านวยการ (สาย
คณาจารย์) 
2.3 การเตรียมและพัฒนา
ผู้บริหารระดับอ านวยการ (สาย
สนับสนุน)  
2.4 การพัฒนาผู้บริหารด้าน 

- รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงานบุคคล 
- ฝ่ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล 
- ฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 
- ส่วนงาน 

16. ผู้บริหารที่
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะด้านการ
น าองค์กร/การ
บริหารจัดการ
องค์กรตาม
แนวทาง EdPEx  

ร้อยละ 
73  

ร้อยละ 
75  

ร้อยละ 
80  

ร้อยละ 
85  

ร้อยละ 
90 

17..ผู้บริหารที่
ได้รับการอบรม
พัฒนาด้าน
กฎระเบียบ และ
ธรรมาภิบาล 

ร้อย
ละ 
83 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ 
87  

ร้อยละ 
88  

ร้อยละ  
90 
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เป้ำหมำย กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2564 2565 2566 2567 
กฎระเบียบ และธรรมาภิบาล 
2.5 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การบริหารจัดการองค์กรกับ 
Illinois State University (เลื่อน
การเดินทาง จากสถานการณ์ 
COVID-19) 

18. ผู้บริหารที่มี
ผลการปฏิบัติงาน
บรรลุเป้าหมาย
ตาม TOR  

ร้อยละ 
75  

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

3. พัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนให้มี
ความคิดสร้างสรรค์
และการสร้าง
นวัตกรรม 
(Creativity and 
Innovation) ใน
การปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
ท างาน/การบริการ 
และการปฏิบัติงาน
รองรับการเป็น 
Digital University 

3.1 การคิดเชิงระบบ ความคิด
สร้างสรรคแ์ละการสร้าง
นวัตกรรม ในการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการท างาน/การ
บริการ 
3.2 การพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยี เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานในยุค Digital 
Disruption และการเป็น Digital 
University  
3.3 ทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
ประสานงาน 

- รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงานบุคคล 
- ฝ่ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล 
- ส านักคอมพิวเตอร์ 
- ส่วนงาน หน่วยงาน 
งาน 

19 บุคลากรสาย
สนับสนุน
กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

20. บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ผ่าน
การทดสอบ
สมรรถนะด้าน 
ICT 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

4. สนับสนุน และ
ธ ารงรักษาบุคลากร
ที่มีความรู้ 

4.1 การพัฒนาระบบบริหาร
ค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance-

- รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงานบุคคล  

21. อาจารย์
ประจ าที่ด ารง

ร้อยละ 
34 
 

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ 
36 

ร้อยละ 
37 

ร้อยละ 
38 
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เป้ำหมำย กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2564 2565 2566 2567 
ความสามารถให้อยู่
กับมหาวิทยาลัย 
และท างานด้วย
ความทุ่มเทอย่าง
ต่อเนื่อง  
 

Based Payment ) และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
Competency–Based 
Payment)  
4.2 การพัฒนาระบบบริหาร
ผลงาน (Performance 
Management System)  
4.3 การส่งเสริมและพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
      4.3.1 การเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
      4.3.2  พ่ีเลี้ยงการท าผลงาน
ทางวิชาการ   
      4.3.3 การท าผลงานเชิง
วิเคราะห์ สังเคราะห์  
      4.3.4 Show & Share แนว
ปฏิบัติที่ดี 
 4.4 การสร้างระบบการยกย่อง
ชมเชย เชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่
สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยจน
เป็นที่ประจักษ์/มีผลการ

- ฝ่ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ  
 
22. บุคลากรสาย
สนับสนุนที่มี
ต าแหน่งช านาญ
การ ช านาญการ
พิเศษ  

ร้อยละ 
18.35  

ร้อยละ 
18.40  

ร้อยละ 
18.45  

ร้อยละ 
18.50  

ร้อยละ 
18.53  

23.ระดับความ
ผูกพันของ
บุคลากร (7.3ก-
10) 
   - สายวชิาการ 
   - สายสนับสนุน 
 

ค่าเฉลี่ย
4.00 

 

ค่าเฉลี่ย
4.00 

ค่าเฉลี่ย
4.00 

ค่าเฉลี่ย
4.00 

ค่าเฉลี่ย
4.00 

24.อาจารย์ที่
ได้รับรางวัล 
ระดับชาติ 
นานาชาติ 

9/2 9/2 10/4 12/5 15/6 
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เป้ำหมำย กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2564 2565 2566 2567 
ปฏิบัติงาน/สมรรถนะดีเด่นในแต่
ละด้าน  
4.5 การสนับสนุนให้บุคลากร
ได้รับรางวัล ระดับชาติ นานาชาติ 

5. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สนับสนุนการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

5.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสารสนเทศบุคลากร 
5.2 โครงการพัฒนาระบบ e-
Performance 

- รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงานบุคคล 
- ส านักคอมพิวเตอร์ 

25. ระดับความ
พร้อมใช้ (service 
availability) ของ
ระบบสารสนเทศ
บุคลากรทีย่อมรับ
ได้ 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
87 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
98 

 

..
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ควำมเชื่อมโยงของแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ปีงบประมำณ พ.ศ.2563–2567 ที่สอดรับกับกรอบ
มำตรฐำนควำมส ำเร็จด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลตำมแนวทำง HR Scorecard  

 

HR Scorecard แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2563 - 2567 

มิติที่ 1  ควำมสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic 
HR Alignment) 

 

1.มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ที่สอดคล้องและสนับสนุนให้องค์กร 
บรรลุพันธกิจตำมเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ 

- มีแผนบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2563-2567 ที่
เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนกล
ยุทธ์ พ.ศ. 2563 - 2567 

2.มีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมำณ
และคุณภำพ 

- มีกลยุทธ์ในการวางแผนก าลังคน สรรหาและคัดเลือก 
และพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 1. แผนพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรที่
จ าเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายเชิงกล
ยุทธ์ 2. แผนด้านบุคลากรที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรมนุษย์)  

3. มีการบริหารก าลังคนกลุ่มที่มีทักษะและสมรรถนะ
สูง (การได้มา พัฒนาและรักษา) 

- แผนด้านบุคลากรที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์ที่ 4 โครงการ 4.1-4.5 

4. การสร้างและการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ  - แผนด้านบุคลากรที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์ 2 โครงการ 2.1-2.5  

มิติที ่2 ประสิทธิภำพของกระบวนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล (HR Operational Efficiency) 

 

1. 1. กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมี
ความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and 
Timeliness) (เช่น การสรรหาคัดเลือก การบรรจุ 
แต่งตั้ง การพัฒนา)  

- มีมาตรการในการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ เช่น การสรรหา การคัดเลือก 
ก าหนดตัวชี้วัด บุคลากรที่สรรหาได้ภายในกรอบเวลาที่
ก าหนด 

2. 2. มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
มีความถูกต้อง ทันสมัย ใช้ประกอบการตัดสินใจได้ 

- มีกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ
บริ ห า รท รั พ ย า ก รบุ คค ล ใ ห้ ส า ม า ร ถ สนั บ ส นุ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ และก าหนดตัวชี้วัด ระดับความพร้อมใช้ 
(service availability) ของระบบสารสนเทศบุคลากรที่
ยอมรับได ้ 

3. 3. สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณรายจ่ายของ
ส่วนงานเหมาะสม สะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR 
Productivity) ตลอดจนความ คุ้มค่า (Value for 
Money)  

-  สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณรายจ่ายของ
มหาวิทยาลัยประมาณ ร้อยละ 50 
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HR Scorecard แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2563 - 2567 

4. น าเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- มีมาตรการ โครงการในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล เช่น การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร โครงการ e-
Performance เป็นต้น  

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
(HRM Program Effectiveness)  

 

1. การรักษาบุคลากรที่จ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย  
 

- แผนด้านบุคลากรที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์ที่ 4 โครงการ 4.1-4.5 

2. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อนโยบายมาตรการ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

- 
 

3. การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องให้มีทักษะและสมรรถนะส าหรับการบรรลุ
ภารกิจ และป้าหมายองค์กร 
 

- 1.แผนพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรที่จ าเป็นต่อการ
บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายเชิงกล 2. แผนด้าน
บุคลากรที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
มนุษย์ 

4. มีระบบการบริหารผลงาน (Performance 
Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ 
ความคุ้มค่า สามารถจ าแนกความแตกต่าง เชื่อมโยง
กับผลตอบแทน  

- แผนด้านบุคลากรที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์ที่ 4 โครงการ 4.2 

มิติที่  4 ควำมพร้อมรับผิดชอบด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล  

 

1. การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการ
ตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และการ
ด าเนินการทางวินัยบนหลักการของความสามารถหลัก
คุณธรรม หลักนิติธรรม หลักมนุษยธรรม 

- มีระบบการร้องทุกข์ โดยมีคณะกรรมการอุทธรณ์ร้อง
ทุกข์ และระบบจัดการข้อร้องเรียน 
 

2. ความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ 5 คุณภำพชีวิตและควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับ
กำรท ำงำน  

 

1. ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ระบบงาน และบรรยากาศ การท างาน 
 

- โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy 
Workplace: Happy Worklife) ก าหนดตัวชี้วัดด้าน
ความพึงพอใจด้านบรรยากาศ การท างาน 

2.การจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวก
นอกเหนือจากสวัสดิการที่กฎหมายก าหนด 

- มีมาตรการในการสร้าง/ปรับปรุงระบบสวัสดิการและ
สิ่งอ านวยความสะดวก ในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ของมหาวิทยาลัย 
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HR Scorecard แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2563 - 2567 

3. การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหาร
บุคลากรและระหว่างบุคลากรด้วยกันเอง  

 - โครงการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข  
(Happy University) : มหาวทิยาลัยสุขภาวะ (Happy 
Workplace)  

 
ระบบและกลไกกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ 

 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี พ.ศ.2563 - 2567 เป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 - 2567  ไปสู่การปฏิบัติ โดยจะด าเนินการใน 2 ระดับ คือ 
ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน ฝ่าย งาน ส าหรับการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ จะด าเนินการดังนี้  

 1. ถ่ายทอดแผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี พ.ศ.2563 - 2567 สู่การปฏิบัติ 
ผ่านที่ประชุมคณบดี ผู้อ านวยการ และผู้บริหารระดับสูง เพ่ือให้ผู้บริหารทุกระดับมีความเข้าใจที่ตรงกัน ร่วม
ถ่ายทอดและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

      2. การจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี ในลักษณะ Rolling Plan ที่มีการทบทวน 
และปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์ทุกปี  
 3. มีระบบในการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

 

 

------------------------------------------------------------- 
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